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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากการประมาณการณ์สัดส่วนของประชากรโลก โดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) พบว่าสัดส่วนของผู้มีอายุ 60 ปีและมากกว่า 60 ปี ใน
โลกจะเพ่ิมจํานวนเป็นสองเท่าในระหว่างปีพ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2593 จากร้อยละ 10 เป็น 21 การท่ี
ประชากรเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุกลายมาเป็นหน่ึงในสิ่งท้าทายที่สุดของทศวรรษที่กําลังมาถึงอันส่งผลด้าน
เศรษฐกิจ, สังคมและอ่ืนๆ อย่างกว้างขวางในหมู่ประชากรสูงอายุของโลกในปี พ.ศ. 2545 ถึงร้อยละ 
52 เป็นผู้อาศัยอยู่ในเอเชียและแปซิฟิกและคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 59 ในปีพ.ศ. 2568 
ภูมิภาคน้ีนับเป็นภูมิภาคท่ีมีประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุเร็วที่สุดในโลกผู้สูงอายุในเอเชียแปซิฟิกได้กลายเป็น
ส่วนที่เพ่ิมขึ้นและพบได้ชัดขึ้นในสังคม 

ในขณะเดียวกันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรคร้ัง
สําคัญ คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลง 
เน่ืองจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเน่ือง ทําให้ประชากรไทยโดย
เฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นซึ่งสถานการณ์ของประเทศไทยก็ดําเนินไปเช่นเดียวกับนานาประเทศ กล่าวคือ 
การดําเนินนโยบายด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลสําเร็จ ตลอดจน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดีมีอายุยืน
ยาวข้ึน และมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพ 
ตลอดจนการวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลสําเร็จดังกล่าวทําให้ภาวะการเจริญ
พันธ์ุและอัตราการเกิดมีแนวโน้มที่ลดลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากร 
กล่าวคือ ประชากรท่ีอยู่ในวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมี
แนวโน้มที่ลดลงนอกจากน้ียังมีรายงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า
ในปี พ.ศ. 2548 มีผู้สูงอายุร้อยละ 10.3 ของประชากรทั้งหมด (6.4 ล้านคน) ในปี พ.ศ. 2553 มีผู้สูงอายุ
ร้อยละ 11.8 หรือประมาณ 7.5 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 16.8 หรือ
ประมาณ 11 ล้านคน (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล, 2554) 

ทางภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีบทบาทเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ
มากมายโดยในปี พ.ศ. 2534 องค์การสหประชาชาติได้กําหนดสิทธิอันพึงจะได้รับของผู้สูงอายุ 18 
ประการ ได้แก่ 1. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะได้รับปัจจัย 4และการดูแลสุขภาพอย่างเพียงพอทั้งจากการ
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จัดสรรรายได้การสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวและชุมชนตลอดจนการช่วยเหลือตนเอง 2. โอกาส
ได้ทํางาน 3. การกําหนดการเกษียณอายุการทํางาน 4. เข้าถึงโครงการฝึกอบรมและโครงการด้าน
การศึกษาที่เหมาะสม 5. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 6. พักอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง 7. คงอยู่ใน
สังคมและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะกับคนรุ่นใหม่ 8. การให้บริการแก่ชุมชน 
9. ก่อต้ังขบวนการหรือสมาคมเพ่ือผู้สูงอายุ 10. การอุปการะเลี้ยงดูและการปกป้องคุ้มครองจาก
ครอบครัวและชุมชนตามคุณค่าวัฒนธรรมของแต่ละระบบสังคม 11. การดูแลสุขภาพ 12. การบริการ
ทางด้านสังคมและกฎหมาย13. การเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ 14. สิทธิมนุษยชนทั้งปวงและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐาน 15. การพัฒนาศักยภาพของตนเอง 16. เข้าถึงแหล่งการศึกษาวัฒนธรรม 17. ดํารงชีวิต
อยู่อย่างมีศักด์ิศรี 18. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

สําหรับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านมาการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลได้
ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานส่วนกลางที่กระจายสู่องค์กรท้องถิ่นซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ดําเนินงานในลักษณะที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
โดยเป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในลักษณะการต้ังรับ โดยการ
ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวก สนับสนุน ดูแลจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมายท่ีกําหนดกรอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ดูแล เช่นการจ่ายเบ้ีย
ผู้สูงอายุ การแจกสิ่งของเครื่องใช้กับผู้สูงอายุในโอกาสเทศกาลต่างๆ เป็นต้น มากกว่าที่จะดําเนินการ
ใดๆ ในอนาคตเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการป้องกัน เฝ้าระวัง มิให้เกิดปัญหา และ
สามารถเตรียมพร้อมรับกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลที่ดําเนินการในลักษณะการต้ังรับน้ันทําให้ประสบกับปัญหาและข้อจํากัดต่างๆ เช่น 
ข้อจํากัดของบุคลากร งบประมาณ และการบริหารจัดการโดยท่ีเห็นเด่นชัดในด้านของบุคลากรคือ 
งานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ัน บางแห่งมิได้เป็นหน่วยงานที่แยกออกมาเฉพาะหน่วยงาน เป็นเพียงส่วน
งานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของส่วนสํานักปลัดที่มีภารกิจมากมายตามโครงสร้างของ อบต. แต่ละแห่ง 
และมีบุคลากรส่วนเดียวกันที่ปฏิบัติงานในหลายหน้าที่ ส่งผลให้การทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ัน
ประสบปัญหาดังกล่าว ดังน้ัน การดําเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุในเชิงรุก ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ 
และการบริหาร จากการศึกษาของผู้วิจัย มีความสนใจในทฤษฎีการบริหารจัดการตามหลักของ 
POSDCoRB ที่มีลักษณะเด่นในการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความแตกต่างกันมากให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ และยังเป็นแนวการบริหารจัดการที่ใช้ได้ดีในองค์การท่ีมีสายบังคับบัญชาสาย
เดียว ซึ่งตรงกับลักษณะโครงสร้างของ อบต. 

โดยทฤษฎีน้ี มีหลักการบริหารจัดการที่ประกอบด้วย การวางแผน คือการจัดวางโครงการและ
แผนงานต่างๆ ขึ้นมาไว้ล่วงหน้า การจัดองค์การ การแบ่งงาน การกําหนดส่วนงาน โครงสร้างขององค์การ 
การกําหนดตําแหน่งงานต่างๆ พร้อมกับอํานาจหน้าที่การจัดการเก่ียวกับตัวบุคคลในองค์การ 
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นับต้ังแต่ การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ังบุคคล การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง
เงินเดือน การโยกย้าย การพัฒนาบุคคลในองค์การเรื่อยไปจนกระทั่งการให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งการ
อํานวยงาน การทําหน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ การออกคําสั่ง มอบหมายภารกิจการงานไป
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หลังจากนั้นต้องใช้ภาวะของการเป็นผู้นําในการกระตุ้นจูงใจคนให้ยอมรับใน
ผู้บริหารการประสานงาน การทําหน้าที่ในการประสานกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการแบ่งแยกออกไปเป็น
ส่วนงานย่อยๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถทํางานประสานสอดคล้องกัน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันการ
รายงาน การทําหน้าที่ในการรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคคลและหน่วยงานท่ีเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รายงานมา การรายงานถือเป็นมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมงานด้วย
การงบประมาณ หน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชีการใช้จ่ายเงินและการ
ตรวจสอบควบคุมด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยงาน 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
3. เพ่ือวิเคราะห์การทํางานเชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
ศึกษาการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิด

POSDCoRB ต้ังแต่การวางแผน (Planning) การจัดโครงสร้างการทํางานขององค์กร (Organizing) 
การจัดการด้านบุคลากร (Staffing) การควบคุมดูแล (Directing) การประสานงาน (Coordinating) 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) และการจัดทํางบประมาณ (Budgeting) และศึกษา
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อการดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องและปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strengths & Weaknesses) ที่ช่วยในการสร้างความเข้มแข็ง
ในการดําเนินงานขององค์กร ได้แก่ ปัจจัยด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ วัสดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือและศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคข้อจํากัดหรือเอ้ือประโยชน์สร้าง
โอกาส (Threats & Opportunities) ในการดําเนินงานขององค์กรได้แก่ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎระเบียบข้อบังคับอันนําไปสู่การกําหนดแนวทางการทํางานเชิง
รุกของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 

2. ขอบเขตเชิงพื้นที่  
อบต.สนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 



4 

3. ขอบเขตเชิงประชากร 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 3.1 ผู้บริหารได้แก่ นายก อบต. ปลัด อบต.สนามจันทร์ 
 3.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
4. ขอบเขตเชิงเวลา 

ดําเนินการศึกษาต้ังแต่เดือนเมษายน - เดือนมกราคม 2560 รวมเป็นระยะเวลา 10 เดือน 
โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างเดือนกรกฎาคม- เดือนสิงหาคม 2559 

 
ขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอนการศึกษาแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ 

SWOT พระราชบัญญัติเก่ียวกับการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ บริบทพ้ืนที่ศึกษาและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง จากหนังสือ ตํารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือนํามา
กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาและจัดทําโครงร่างงานวิจัยเพ่ือเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล ร่วมกับ
วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  

3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological 
Triangulation) โดยนําข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมมาทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และทําการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. การสรุปผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
5. การเสนอแนะ 

 
คําจํากัดความที่ใช้ในการศึกษา 

1. การบริหารจัดการของอบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การดําเนินการ
ของอบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิด POSDCoRB 7 ขั้นตอน ต้ังแต่การวางแผน
ดําเนินการล่วงหน้าสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ (Planning) การจัดโครงสร้างการทํางานขององค์กรเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุตามโครงสร้างหน้าที่และการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Organizing) การจัดการ
ด้านบุคลากร ที่เก่ียวกับตัวบุคคลในองค์การบริหารส่วนตําบล ต้ังแต่การจัดอัตรากําลัง การสรรหา 
การคัดเลือก การบรรจุ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การโยกย้าย การพัฒนาจนพ้นจากตําแหน่ง (Staffing) 
การควบคุมดูแลการออกคําสั่ง ตัดสินใจ สั่งการ กระตุ้นจูงใจ (Directing) การประสานงานในส่วนงาน
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ต่างๆ (Coordinating) การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคคลและหน่วยงานใต้บังคับบัญชา (Reporting) 
และการจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่าย (Budgeting) ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุของ อบต. คือภาระหน้าที่ที่ถูก
กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ที่กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันๆ ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใน
ด้านการดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้สูงอายุ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมผู้สูงอายุ การให้ความ
ช่วยเหลือและคําแนะนําในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ การอํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและการ
คุ้มครองผู้สูงอายุ 

2. สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อการดําเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องที่สร้างความอ่อนแอให้แก่องค์กร (Strengths) และจุดแข็งที่ช่วยในการสร้างความเข้มแข็ง
ในการดําเนินงานขององค์กร (Weaknesses) ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการ 
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคและข้อจํากัดที่
อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร (Threats) รวมถึงสิ่งที่เอ้ืออํานวยประโยชน์และสร้างโอกาส (Opportunity) 
ในการดําเนินงานขององค์กรซึ่งประกอบด้วย สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
และกฎระเบียบข้อบังคับ  

3. การทํางานเชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การบริหารจัดการ
ของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยประเมินจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร ทั้งที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร เพ่ือนําไปสู่การวางแผนใน
การป้องกันและเตรียมความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรและการกําหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์กรในอนาคตต่อไป  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. ทราบถึงการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
2. ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
3. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรในการกําหนดแนวทางการทํางานเชิงรุกขององค์การ

บริหารส่วนตําบลในภารกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านการเตรียมพร้อมของบุคลากร ด้านงบประมาณ
และการสร้างกลไกการทํางานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 



 

6 

 
บทที่ 2  

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง “การทํางานเชิงรุกของอบต.สนามจันทร์ ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ” ผู้วิจัย
ได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์ แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และระบบ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติและแผนพัฒนาที่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
2. ข้อมูลทั่วไปของอบต.สนามจันทร์  
3. แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการองค์การ 
4. แนวคิดทฤษฎีสภาพแวดล้อมขององค์การ 
5. การทํางานเชิงรุก 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติและแผนพัฒนาท่ีเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
ในพระราชบัญญัติและกฎหมายฉบับต่างๆ ได้มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

และองค์กรต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสิทธ์ิที่ผู้สูงอายุพึงได้รับการคุมครอง ส่งเสริมและ
สนับสนุนตามกฎหมาย ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี 

1.1 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ได้บัญญัติให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง 

ส่งเสริมและสนับสนุนตามกฎหมาย ตามมาตรา 11 มีใจความว่า ผู้สูงอายุจะต้องได้รับ 1. การบริการ
ทางการแพทย์ และการสาธารณสุขที่จัดไว้ โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 
2. ได้รับการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 3. ได้รับการพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 4. ได้รับการอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอ่ืน 5. ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 6. ได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมสถานท่ีของรัฐ 
ได้รับการช่วยเหลือในกรณีที่ได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 7. ได้รับการให้คําแนะนํา ปรึกษา หรือการดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
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ในทางคดี หรือในทางแก้ไขปัญหาครอบครัว 8. ได้รับการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มตาม
ความจําเป็นอย่างทั่วถึง 9. ได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
10. ได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 11. ได้รับบริการอ่ืนๆ ตามท่ีกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติประกาศกําหนด  

นอกจากนี้ยังได้บัญญัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ ได้รับสิทธิทางภาษี ตามมาตรา 
16 และ17 ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติ มีสิทธินําไปลดหย่อนในการ
คํานวณภาษีเงินได้ หรือได้รับการยกเว้นภาษี สําหรับทรัพย์สินที่บริจาคแล้วแต่กรณี และผู้ที่อุปการะ
เลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากรพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มีความมุ่ง
หมายที่จะคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทย และเอ้ือประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 
เช่น การได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณ
กรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์อันเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนี้ตามมาตรา 12 ยังกําหนดให้การเรียกร้องสิทธิหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือ
ประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับ
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน มาตรา 13 กําหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในสํานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เรียกว่า “กองทุน
ผู้สูงอายุ” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเก่ียวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัติน้ี โดยในกองทุนประกอบด้วน เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินที่ได้รับตาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ เงินอุดหนุนจากต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย
หรือโดยนิติกรรมอ่ืน และดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน โดยกําหนดให้เงินและดอก
ผลที่เกิดข้ึนน้ีไม่ต้องนําส่งกระทรวงกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยผู้บริจาคเงินหรือกองทุน
มีสิทธินําไปลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้ หรือได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับทรัพย์สินที่บริจาค
แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในประมวลกฎหมายรัษฎากร (กรม
กิจการผู้สูงอายุ, 2553) 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ได้มีการบูรณาการ

ประเด็นผู้สูงอายุเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาระดับชาติ โดยให้ความสําคัญกับการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับกับสังคมสูงวัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดังปรากฏในยุทธศาสตร์ของแผน 
ประกอบด้วย  
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1. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและย่ังยืน ซึ่งเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือสังคมผู้สูงวัย ด้วยการส่งเสริมการออมเพ่ือสร้างหลักประกันในชีวิตให้
ประชาชนด้วยการพัฒนาระบบการออมต่างๆ เช่น การพัฒนากองทุนการออมให้เป็นระบบการออม
เพ่ือยามชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ เพ่ือให้ครอบคลุมแรงงานทั้งภาคในระบบและนอกระบบ  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ อาทิ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังโดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการทาง
สังคมต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต การ
ทํางาน การเสริมสร้างสุขภาพ  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคง
ของประเทศ เน้นการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถใน
การจัดบริการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับประชากรแต่ละช่วงวัย ได้แก่ 
การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การดูแลด้านสิทธิมนุษยชน และการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ถูกกระทํา  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้จัดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการทํางานเชิง
รุก โดยมีแนวคิดที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา และระบบคุ้มครองทางสังคมที่เน้นให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมสวัสดิการ เพ่ือให้ประชากรไทยทุกกลุ่มวัยมีหลักประกันยามชราภาพอย่าง
ทั่วถึงและมั่นคง รวมท้ังได้เสนอกรอบทิศทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาผู้สูงอายุใน 4 ประเด็นคือ 
ประเด็นที่ 1 การสร้างหลักประกันความม่ันคงทางรายได้ ด้วยการส่งเสริมการออมของประชากรทุก
วัย ส่งเสริมการทํางานในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งภาคในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุใน
ฐานะภูมิปัญญาทางสังคม ประเด็นที่ 2 การพัฒนาระบบสังคมสวัสดิการท่ีเน้นทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม
ช่วยกัน เพ่ือให้ทั่วถึงและย่ังยืนเช่น การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว การพัฒนาบุคลากรท่ี
เช่ียวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประเด็นที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
ดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และประเด็นที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้สูงอายะในระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาและเช่ือมโยงฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ (ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ และ เพ็ญศิริ แต่สุวรรณ์, 2552) 

นอกจากพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เก่ียวกับผู้สูงอายุดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน ยังมี
หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ที่กําหนดแผนงานและนโยบายเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ไทยอย่างบูรณาการเพ่ิมขึ้น อาทิ กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติให้ขับเคลื่อนการขยายโอกาสและส่งเสริมการทํางานของผู้สูงอายุเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลน
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กําลังแรงงานของประเทศ โดยให้กระทรวงแรงงานโดยความร่วมมือของหน่วยงานสังกัด ได้แก่ 
กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่
เ ก่ียวข้อง ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทําของผู้สูงอายุที่ เป็น
คณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับชาติได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการขยาย
โอกาสในการทํางานของผู้สูงอายุด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมาจดทะเบียนแสดงความต้องการใน
การทํางานและให้คําปรึกษาแนะนําด้านอาชีพรวม ทั้งสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงานเพ่ือ
จัดหางานให้ตามความเหมาะสมกับความรู้ทักษะและสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างที่
ต้องการจ้างแรงงานสูงอายุซึ่งอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไป ขณะเดียวกันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่
ละภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดต่างๆ ได้มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ อาทิ การฝึกนวดแผนไทย การฝึกอบรมงานฝีมือด้านหัตถศิลป์ การถนอมอาหาร ฯลฯ 
นอกจากน้ียังได้มีการดําเนินโครงการเสริมรายได้ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีความรู้ความชํานาญหรือมีทักษะ
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยการเชิญให้ผู้สูงอายุมาทําหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ ตัวอย่างเช่น การสอนงานศิลปะประดิษฐ์ด้านต่างๆ เช่น
การประดิษฐ์ดอกไม้ งานฝีมือ งานทอผ้า งานดนตรี เป็นต้น (กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ) 

นอกจากน้ี กระทรวงแรงงานยังอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพ่ือการสร้าง
และขยายโอกาสในการทํางานของผู้สูงอายุด้วยการเสนอแผนกลยุทธ์ด้านการทํางานของผู้สูงอายุ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโอกาสการทํางาน
ของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สาระสําคัญของแผน
ประกอบด้วยการกระจายงานสู่บ้านและชุมชนการขยายอายุเกษียณ ทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ
เอกชน การส่งเสริมให้มีการจ้างงานต่อเนื่องของภาคเอกชน การส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์ และสมรรถนะทางร่างกาย รวมทั้งการสร้างฐานข้อมูล
ตลาดแรงงานด้านผู้สูงอายุ ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการส่งเสริมโอกาสให้แรงงาน
สูงอายุร่วมเป็นกําลังผลิตและช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตและภาคบริการ ซึ่ง
กําลังเป็นประเด็นท้าทายของประเทศไทยจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยสรุปได้ว่าการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุน้ันถือเป็นภารกิจที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้
ความสําคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยออกกฎหมาย พระราชบัญญัติ นโยบาย 
ตลอดจนแผนพัฒนาต่างๆ ที่เพ่ือผู้สูงอายุ โดยมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน คือผู้สูงอายุน้ันมิใช่บุคคลด้อย
โอกาสหรือเป็นภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วม เป็นพลังพัฒนาสังคมได้ จึงควรส่งเสริมและ
ได้รับการเกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน และรัฐ ให้ดํารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีให้ได้นานท่ีสุด ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่ได้รับความทุกข์ยากก็ต้องได้รับการ
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เก้ือกูลจากครอบครัว ชุมชน สังคม และภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยสามารถรวบรวมลักษณะ
ของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือ การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ครอบครัวมีความสุข สังคมมีความ
เอ้ืออาทร อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการและการ
บริการที่เหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี สามารถพ่ึงตนเองได้ มีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง 

1.3 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2525-2544  
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2525-2544 เป็นแผนระยะยาวสําหรับ

ผู้สูงอายุที่จัดทําขึ้นเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มีแนวโน้มช้ีชัดว่าประชากรผู้สูงอายุ
จะมีมากข้ึนทั้งในปริมาณและสัดส่วนต่อประชากรท้ังหมด และได้ให้นิยามสําหรับคําว่า ผู้สูงอายุ ไว้ว่า
เป็น “บุคคลที่ได้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมควรได้รับการตอบแทน” โดยรัฐตระหนักถึงปัญหา
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้ครอบครัวแบบขยายมี
แนวโน้มลดลงในขณะที่ผู้สูงอายุมีมากขึ้น จึงทําให้ผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยลูกหลานต้อง
ประสบกับความยากลําบาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชนบทที่ลูกหลานละท้ิงไร่นาไปหางานทําในเมือง
หรือต่างถิ่น โดยท่ีผู้สูงอายุเองต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพอนามัยทั้งทางกายและจิตใจ จึงต้องศึกษา
หาความรู้และทําความเข้าใจถึงสภาพและเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง และเน่ืองด้วยความจํากัดของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ จึงจําเป็นต้องวางแผนระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับความต้องการ และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับน้ี จะช่วยให้มีการระดมความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนที่จะดําเนินการให้เป็นเอกภาพ 
โดยมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกันตามที่แผนฯ ได้กําหนดไว้ ทั้งในด้านที่จะให้บริการหรือความ
เก้ือหนุนอันควรต่างๆ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนในด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถทําประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยมีทิศทางของ
แผนระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุดังน้ี(คณะอนุกรรมการการศึกษาวิจัยและวางแผนระยะยาวท่ีเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ, 2525) 

1.3.1 ผู้สูงอายุควรจะได้อยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่น ได้รับความเคารพนับถือและ
การดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน และควรลดความสําคัญในบทบาทของผู้หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว 

1.3.2 ผู้สูงอายุที่ ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ และไม่ได้รับการคุ้มครองดูแลจาก
ครอบครัวไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ควรจะได้รับการดูแลปกป้องจากสังคม 

1.3.3 ผู้สูงอายุควรจะได้รับข่าวสาร ข้อมูล รวมทั้งคําแนะนําถึงวิธีการป้องกันและ
รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และในกรณีที่เจ็บป่วยควรจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาล นอกจากน้ี
ยังควรได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 
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1.3.4 ผู้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและ
ชุมชนตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะบทบาทที่ปรึกษาซึ่งจะถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ บทบาทเช่นน้ีย่อมเป็นผลให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจในตนเองและเห็น
คุณค่าในการที่จะดํารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป 

1.4 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564 
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564 เป็นแผนระดับชาติที่มีการกําหนด

ยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมาย และดัชนีช้ีวัดไว้อย่างชัดเจน รวมท้ังได้มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานทุก 5 ปี เพ่ือที่จะทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิ โดยใน      
ปี พ.ศ. 2550 สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดําเนินโรงการสร้างระบบติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุตามรายดัชนีในแผนผู้สูงอายุฯ สําหรับ
ช่วง 5 ปีแรก พ.ศ. 2545-2549 (วิพรรณ ประจวบเหมาะและคณะ, 2551) 

โดยในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564 มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือ
สร้างจิตสํานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม 2. เพ่ือให้
ประชากรทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมการและมีการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีคุณภาพ 3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี พ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตและมีหลักประกัน
4. เพ่ือให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอายุ5. 
เพ่ือให้มีกรอบและแนวทางปฏิบัติสําหรับส่วนต่าง ๆ ในสังคมท้ัง ภาคประชาชนชุมชนองค์การภาครัฐ
และเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ปฏิบัติงานอย่างประสานและสอดคล้องกันนอกจากน้ี แผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ได้จัดแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้าน
การเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการ
พัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุยุทธศาสตร์ด้านการประมวล
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการดําเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ(คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2553) 

1.5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
1.5.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2534 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ

แรกที่มีบทบัญญัติกล่าวถึงผู้สูงอายุซึ่งเป็นบทบัญญัติภายใต้หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 81 รัฐพึงช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีสุขภาพกําลังใจและความหวังใน
ชีวิตเพ่ือสามารถดํารงตนอยู่ได้ตามสมควร 
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1.5.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐมาตรา 54 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และ
ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติมาตรา 
80 รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน รัฐต้องสงเคราะห์
คนชราผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ 

1.5.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติที่บรรจุ
หลักการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา 40 บุคคล
ย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือทุพพลภาพย่อมมีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา 
53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการส่ิง
อํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักด์ิศรีและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
 
2. ข้อมูลทั่วไปของ อบต.สนามจันทร์ 

จากข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญของ อบต.สนามจันทร์ พบว่า อบต.สนามจันทร์
เป็นตําบลเล็ก มีเพียง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 4, 5 อยู่ทางใต้ของเทศบาลนครนครปฐม โดยมีรายได้จาก
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้จากรัฐบาลจัดเก็บให้
ประมาณปีละ 17-18 ล้านบาท ซึ่งมีสภาพชุมชนจากเดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม แต่เริ่มเปลี่ยนสภาพ
เป็นชุมชนเมืองมากข้ึน โดยมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจํานวนมาก และมีสถานที่ราชการต่างๆ หลายแห่ง
อยู่ในพ้ืนที่ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และสถานสงเคราะห์
คนชรานครปฐม ทําให้มีความเจริญมากขึ้น แต่วิถีชีวิตของชุมชนส่วนใหญ่มีความสามัคคี มีการ
ประสานงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ตลอดเวลา ทําให้การทํางานของ อบต.สนามจันทร์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการ และการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคค่อนข้างสมบูรณ์ และการเดินทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย 

อบต.สนามจันทร์ มีพ้ืนที่เป็นหน่ึงในจํานวน 24 ตําบล ของอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ต้ังอยู่ห่างจากอําเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับ
เทศบาลนครนครปฐมทิศใต้ติดกับตําบลถนนขาดทิศตะวันออกติดกับตําบลห้วยจระเข้ และทิศ
ตะวันตกมีอาณาเขตติดกับตําบลบางแขมมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
2,618.8 ไร่มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทาน ไหลผ่านหมู่บ้าน มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ
เหมาะสําหรับทําการเกษตร เป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งการค้า ประกอบด้วยหมู่บ้านจํานวน 3 หมู่บ้าน 
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คือ หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 บ้านคันลํา และหมู่ที่ 5 บ้านหนองขาหย่ัง มีประชากร ณ วันที่ 25 
กันยายน 2558 จํานวนทั้งสิ้น 4,531 คน แยกเป็นชาย 2,116 คน หญิง 2,415 คน ซึ่งในจํานวนน้ีมี
ผู้สูงอายุจํานวน 627 คน และมีผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง จํานวน 604 ราย (เอกสารโครงการ
เสริมสร้างกลไกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ.2559, 2559) ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ใน
เขต อบต.สนามจันทร์ ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร รับจ้างทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่และในพ้ืนที่ใกล้เคียง ค้าขาย 

อบต.สนามจันทร์ แบ่งการบริหารงานตามส่วนงานออกแบบ 5หน่วยงานคือ สํานักงานปลัด
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม โดยแต่ละหน่วยงานมีการ
จัดสรรหน้าที่และบุคคลากรเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยส่วนที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแล
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่คือส่วนของ กองสวัสดิการสังคมมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 
เก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน การส่งเสริมเด็กและเยาวชน การจัดระเบียบชุมชน 
การจัดต้ังกลุ่มพัฒนาชุมชน การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การ
ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งานนันทนาการชุมชน การให้คําปรึกษา แนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการสังคม และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย และสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  

โดยการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารในแต่ละปีน้ัน ส่วนงานต่างๆ ใน อบต.สนามจันทร์
จะมีแนวปฏิบัติตาม แผนพัฒนา อบต.สนามจันทร์ หรือที่เรียกว่า แผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีการจัดทําแผน
ล่วงหน้าครั้งละ 3 ปี ซึ่งในส่วนของ อบต.สนามจันทร์ ระบุว่า แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมี
ลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณในแต่ละ
ปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือการ
ปรับปรุงเป็นประจําทุกปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทาง และภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหน่ึง จะมีโครงการหรือกิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องนํามา
ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะ
มีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุดโดยในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีมีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพ่ือแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทํางบประมาณประจําปีของ อบต. เป็นการแสดงแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจําปี และนําไปปฏิบัติจริงเมื่อได้รับงบประมาณ 
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ในแผนพัฒนาสามปีที่ อบต.สนามจันทร์จัดทําขึ้นน้ีได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพ่ือเป็นการกําหนดโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์
ด้วยกัน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยงานด้านการดูแลผู้สูงอายุได้ถูกกําหนดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการ
สังคมส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านกีฬา นันทนาการ และสันทนาการส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
สาธารณสุขส่งเสริมความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน อุบัติเหตุ สาธารณภัย ยาเสพติด และอาชญากรรม 
ตลอดจนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความปลอดภัยในทรัพย์สิน โดย
แผนพัฒนาสามปีฉบับ พ.ศ. 2559-2561 ของ อบต.สนามจันทร์ ได้กําหนดให้มีแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น 4 โครงการ คือ โครงการที่ 1 จัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทท้ัง 
เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณค่า ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม โครงการท่ี 2 คือโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สตรี 
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชน สตรี คนชรา คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสร้างสายใยรักอบอุ่น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในตําบล ให้ความสําคัญกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น และโครงการที่ 4 
โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสนามจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ประชาชนในตําบล โดยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่กําหนดไว้น้ีจะมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ทุกๆ สามเดือน 

 
3. แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการองค์การ 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่ือว่าการจัดการน้ันมีมานานนับพันปี แต่ยังมิได้มีการ
รวบรวมไว้เป็นหลักฐาน เป็นวิชาการ อาทิ ในสมัยอียิปต์โบราณ (ประมาณ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช) 
พระเจ้าโตเลมี (Ptolemy) ได้จัดองค์การบริหารที่ใหญ่ที่สุดในสมัยน้ัน มีการจัดแบ่งอํานาจหน้าที่
ต่างๆ ให้แก่ข้าทาสบริวาร และจัดแบ่งที่ดินให้แก่ขุนนาง นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดระบบบริหาร ใน
ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศเก่าแก่แบะรุ่งเรืองมานาน ขงจื้อ ได้วางการบริหารราชการแผ่นดินเป็น
แบบอย่างของการปกครองไว้ ตลอดจนมีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีสอบแข่งขัน ซึ่งนับว่า
เป็นการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนเป็นครั้งแรกของโลก ในสมัยกรีกโบราณ เพริคลีส (Pericles) 
ได้กําหนดวิธีการคัดเลือกและฝึกอบรมผู้ที่จะเข้ารับใช้ในการป้องกันนครรัฐ มีระบบการจ่ายเงินเดือน
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และค่าจ้างให้แก่ลูกขุนและข้าราชการ ต่อมาในจักรวรรดิโรมัน ระบบบริหารได้ก้าวหน้ามาก โดเย
เฉพาะอย่างย่ิงในสมัยออกัสตัส (Augustus, 25 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ชาวโรสมันรอบรู้ในการบริหาร
เป็นอย่างดีทั้งในอาณาจักรของตนและในเมืองขึ้นต่างๆ ชาวโรมันถือว่าถ้าปราศจากรัฐบาลเสียแล้วทุก
สิ่งทุกอย่างตลอดจนจักรวาลน้ีจะคงอยู่ไม่ได้ หลักบริการของโรมันอาศัยระบบบริหารเป็นรากฐานและ
นํามาใช้กับระบบราชการ จัดให้มีตําแหน่งต่างๆ ในการบริหารตามสายบังคับบัญชา (สมคิด บางโม, 
2558) จากการบันทึกพัฒนาการของการจัดการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการอยู่คู่กับสังคมโลก
มานาน มีความต้องการความเจริญก้าวหน้า เพียงแต่ยังมิได้มีการรวบรวมเป็นหลักฐาน อาศัยเพียง
ศิลปะส่วนตัวของผู้บริหารเป็นสําคัญ จนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 จึงเร่ิมมีความสนใจศึกษาระบบ
ระเบียบการบริหารงานของรัฐขึ้นอย่างจริงจัง 

ปัจจุบันการบริหารหรือการจัดการเป็นศาสตร์ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทุกวงการ
และเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แนวความคิด
ทางการจัดการได้สั่งสมและพัฒนาอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 90 ปีมาน้ี นับต้ังแต่ก่อนปี ค.ศ.1910 ซึ่ง
มีผู้สนใจน้อยมาก จนกระทั่งปี ค.ศ.1935 เป็นต้นมา การจัดการได้รับความสนใจและค้นคว้ากันอย่าง
กว้างขวางและต่อเน่ือง ทําให้เกิดแนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการต่างๆ มากมาย การศึกษา
พัฒนาการของการจัดการจะช่วยให้ทราบความเป็นมาของแนวความคิดต่างๆ ได้ดี  

3.1 ความหมายของการบริหารจัดการขององค์การ 
เมื่อกล่าวถึงคําว่าการบริหารส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการบริหารราชการ คําศัพท์ที่ใช้มี 

2 คํา คือ การบริหาร (Administration) และ การจัดการ (Management) โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2545) นิยามว่า การบริหาร จะใช้ในการบริหารระดับสูง โดยเน้นที่การกําหนดนโยบายที่สําคัญและ
การกําหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนคําว่า การจัดการ จะเน้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ขององค์การ นอกจากน้ียังมี
แนวคิดที่คล้ายคลึงกันของ สมคิด บางโม (2558) ได้ให้ความหมายของคําว่า การบริหาร ว่าเป็นคําที่
นิยมใช้กับการบริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ส่วนคําว่า การจัดการ นิยมใช้กับการ
บริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามคําว่า การบริหาร กับ
คําว่า การจัดการ ใช้แทนกันได้ มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับการให้ความหมายของ โดย
นักบริหารและนักวิชาการให้คําจํากัดความของคําว่า การบริหารหรือการจัดการ ไว้ต่าง ๆ กันตาม
ทัศนะของแต่ละบุคคลที่สําคัญได้แก่ 

กิจจา บานช่ืน และคณะ(2559) ให้ความหมาย การจัดการ ว่าหมายถึง กระบวนการ 
กิจกรรม หรือการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะเช่ือมั่นได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ดําเนินไปใน
แนวทางที่จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน้าที่อันที่จะสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งสภาวะที่จะเอ้ืออํานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามร่วมกันของกลุ่มบุคคล  
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และให้ความหมาย การบริหารจัดการ ว่าหมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่กําหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรท้ังหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ โดย 
(สุคนธ์ ปรัชญาวงค์ชัย, 2542) ให้ความหมาย การบริหารจัดการ ว่าหมายถึง วิธีการหรือแผนการ
ทํางานตามโครงการไปสู่ความสําเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้โดยอาศัยปัจจัยรอบข้างไม่ว่าจะเป็น
คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ล้วนมีส่วนสัมพันธ์และเก่ียวข้องให้งานโครงการสําเร็จลุล่วงด้วยดีนอกจากน้ียัง
มีการให้ความหมายที่น่าสนใจคือ การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ การจัดการในมุมมองที่
เป็นศาสตร์ แต่มิใช่ศาสตร์บริสุทธ์ิ แต่เป็นศาสตร์ที่มีการทดลองในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน มีการ
เปลี่ยนแปลงและมีความยุ่งยากมาก วิธีที่ใช้คือการสังเกตและการอนุมาน ซึ่งการจัดการจะมีกฎเพียง
ไม่กี่ข้อที่มีความเป็นจริงเสมอไปในทุกสถานการณ์ แต่โดยท่ัวไปจะอยู่ในรูปของแนวคิดทฤษฎี หรือ
กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การจัดการมี แนวคิดทฤษฎีและหลักการจํานวนมาก ซึ่งมีความโน้มเอียงที่จะ
เป็นไปตามน้ัน แต่ก็ไม่เสมอไป ดังน้ันจึงแตกต่างจากกฎที่มีความเป็นจริงเสมอไปในทุกๆ สถานการณ์ 
ด้วยเหตุน้ีการจัดการจึงขึ้นอยู่กับการตีความมากกว่ากฎทางฟิสิกส์ หลักการจัดการที่มีจึงเป็นการให้
แนวทางปฏิบัติและไม่ใช่กฎที่ต้องปฏิบัติตาม ส่วนการจัดการที่มีความเป็นศิลป์ คือ การจัดการในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักการจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
เรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการอย่างมีศิลปะ (อํานาจ ธีระวนิช, 2553) 

นอกจากน้ี เสน่ห์ จุ้ยโต (2558) ยังได้รวบรวมความหมายของการจัดการในมุมมอง
ของนักวิชาการไว้อย่างหลากหลายดังน้ี 

1. การจัดการเป็นวิธีการ เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้จัดการที่ดีจะต้อง
คํานึงถึงเป้าหมายขององค์การเป็นสําคัญ โดยการกําหนดเป้าหมายให้กระจ่างชัดเป็นรูปธรรมและ
สมาชิกในองค์การได้มีส่วนร่วม ซึ่งเรียกว่า การจัดการโดยวัตถุประสงค์ เมื่อเป้าหมายกระจ่างชัดและ
สมาชิกมีส่วนร่วมแล้ว ก็ให้มีการกําหนดกลยุทธ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
องค์การต่อไป ผู้จัดการต้องเป็นนักคิดเชิงระบบที่สัมพันธ์ระหว่างวิธีการกับเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาทั้ง
ในระยะสั้นและในระยะยาว ซึ่งคําว่าเป้าหมาย หมายรวมถึง ความมุ่งหมาย จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ 
และเป้าประสงค์ ส่วนคําว่าวิธีการ จะหมายรวมถึงกลยุทธ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติ 

2. การจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ในการดําเนินการเพื่อให้องค์การประสง
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ผู้จัดการต้องเรียนรู้ศาสตร์การจัดการหรือทฤษฎีการจัดการโย
การศึกษาเล่าเรียน ฝึกอบรม และการเรียนรู้ด้วนตนเอง ซึ่งศาสตร์การจัดการจะเป็นหลักการของการ
คิดอย่างเป็นระบบในการบริหารงานให้ประสบความสําเร็จ 

3. การจัดการเป็นการบูรณาการ หรือ การผสมผสานทรัพยากรด้วยกระบวนการ
จัดการที่ดี เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือต้องมีการ
ผสมผสานทรัพยากรการจัดการให้เหมาะสมสอดคล้อง ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรคน ทรัพยากรเงิน 
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ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรวิธีการ ทรัพยากรเคร่ืองจักร ทรัพยากรตลาด ทรัพยากรเทคโนโลยี 
ทรัพยากรเวลา ทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรเครือข่ายและทรัพยากรความรู้ 

4. การจัดการเป็นเรื่องพลวัตร ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยุคสมัยเปลี่ยน 
กาลเวลาเปลี่ยน ทําให้การจัดการเปลี่ยนไป เช่น การจัดการสมัยก่อนมุ่งเน้นการทํางานให้ดีที่สุด การ
จัดการสมัยปัจจุบันเน้นการทํางานที่ดีกว่าเดิมโดยยึดหลักคุณภาพการบริการ มาตรฐานสากล เป็นต้น 

5. การจัดการเป็นเรื่องของระบบที่ เ ก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม กล่าวคือ 
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลต่อการจัดการที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น 
สภาพแวดล้อมการเมืองเปลี่ยนแปลงไป มีการเปลี่ยนรัฐบาล กรับนโยบายรัฐบาลใหม่ ทําให้การ
จัดการต้องแปรเปล่ียนตามไปด้วย นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการจัดการธรรมาภิบาล ทําให้การจัดการ
ภาครัฐมุ่งสู่การจัดการธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในขณะที่การจัดการ
ภาคเอกชนมุ่งการจัดการบรรษัทภิบาลท่ีดี เป็นต้น 

จากการให้ความหมายดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดการ หมายถึง การทํางานร่วมกัน
ของกลุ่มบุคคลที่มีกระบวนการการปฏิบัติงาน โดยมีการผสมผสานทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีวางไว้ร่วมกันหากวิเคราะห์ความหมาย การจัดการ มีประเด็นสําคัญหลัก 4 
ประการคือ 1. วัตถุประสงค์ (Objective) หมายถึง เหตุผลเบ้ืองต้นในการดําเนินงานขององค์การทุก
องค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถบริหารองค์การให้องค์การอยู่รอด 2.ประสิทธิผล (Effectiveness) 
หมายถึง ความสามารถขององค์การในการที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีภายใน
เวลาที่กําหนด 3.ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ทรัพยากรที่ผู้บริหารเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปถือ
กันว่า ทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการหรือที่เรียกกันโดยทั่วไป 
4 M’s (Man Money Meterial and Management) 4.การผสมผสาน (Integration) หมายถึง การสร้าง
ความสมดุล และความสอดคล้องต่อเน่ืองกันระหว่างทรัพยากรด้านต่างๆ เพ่ือความสําเร็จขององค์การ 
โดยในงานบริหารจัดการสําหรับบางคนอาจมีความสามารถพิเศษหรืออาจมีพรสวรรค์สามารถจัดการ
ได้ดีโดยไม่จําเป็นต้องได้รับการศึกษาอบรมทางด้านการจัดการมาก่อน แต่ถ้าบุคคลน้ันได้รับการศึกษา
อบรมมาด้วยย่อมจะทําให้การจัดการมีประสิทธิภาพสูงย่ิงข้ึน ในทางตรงกันข้าม ผู้บริหารหรือ
ผู้จัดการที่ขาดศิลปะไม่มีความสามารถพิเศษมาแต่กําเนิด หากได้รับการศึกษาอบรมทางการจัดการ
ย่อมจะช่วยให้การจัดการดําเนินงานไปด้วยดีตามสมควร ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าบุคคลที่เขา
รับตําแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วย จําเป็นต้องได้รับการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน (Pre – Service – 
Training) และมีการฝึกอบรมผู้บริหารระหว่างทําหน้าที่ในตําแหน่งนั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียกว่าการฝึกอบรมระหว่างประจําการ (In – Service Training)  

ผู้บริหารจัดการที่ดีควรยึดถือว่าการจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ ควร
หมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านการจัดการเพ่ิมเติมอยู่เสมอ ติดตามผลงานวิจัย ทฤษฎีและหลักวิชาการ
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ใหม่ ๆ ตลอดจนพยายามใช้ความสามารถของตนเอง ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมท่ีจะเป็น
ผู้นํา เป็นต้น 

ส่วนคําว่า องค์การ มีผู้ให้คํานิยามไว้อย่างหลากหลาย เช่น Adam Smith (1937, 
อ้างถึงใน อํานาจ ธีระวนิช, 2553) กล่าวว่า องค์การ (Organization) คือกลุ่มบุคคลที่ทํางานร่วมกัน
และประสานงานในการปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
หรือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้มีบทบาทอย่างเป็นทางการในการทํางานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ (Dessler G. and Phillips, 2008) หรือการรวมตัวของบุคคลกลุ่มหน่ึงที่ทํางาน
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดขององค์การแล้วพอ
สรุปองค์ประกอบของคําว่าองค์การได้ 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 กลุ่มบุคคล ซึ่งในองค์การต้องประกอบไป
ด้วยบุคคลต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป ส่วนที่ 2 โครงสร้างที่เป็นทางการ หมายถึงบุคลากรท่ีอยู่ในองค์การต้อง
อยู่ร่วมกันภายใต้โครงสร้างที่กําหนดข้ึนพร้อมกับระบบและหลักเกณฑ์ในการทํางาน ส่วนที่ 3 
ปฏิสัมพันธ์ คือการท่ีบุคคลในองค์การต้องมีปฏิสัมพันธ์ในงานต่อกัน ส่วนที่ 4 เป้าหมายส่วนบุคคล 
คือการที่บุคคลต่างมีเป้าหมายในการเข้ามาสู่องค์การ ซึ่งอาจเป็นค่าตอบแทนหรือความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่ ส่วนที่ 5 เป้าหมายองค์การ ซึ่งทุกองค์การต้องมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานซึ่งอาจเป็น ความพึงพอใจของลูกค้า ยอดขาย กําไรและต้นทุนเป็นต้น 

สรุปได้ว่า การจัดการองค์การ หมายถึงศาสตร์และศิลป์ในการดําเนินงานด้วยวิธีการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ด้วยการผสมผสานทรัพยากรอย่างบูรณาการมีการกําหนดอํานาจ
หน้าที่ของบุคลากรในองค์การอย่างชัดเจนและเป็นระบบสอดคล้องต่อพลวัตรของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม 

3.2 แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการของ POSDCoRB 
 แนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการจัดการ (process of management) เป็นการวิเคราะห์

ให้เห็นว่าผู้บริหารหรือผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างมีงานอะไรจะต้องทํา และควรจะทําอะไร
ก่อนหลัง นับเป็นสิ่งสําคัญย่ิง สําหรับผู้บริหารหรือผู้จัดการที่จะยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือหัวใจของกระบวนการจัดการคือหน้าที่ของการ
บริหาร(สมคิด บางโม, 2558) 

 อองรี ฟาโยล เป็นบุคคลที่วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบมูลฐานของการจัดการหรือ
เรียกว่ากิจกรรมทางการจัดการว่ามี 5 ประการ (POCCC) ซึ่งปัจจุบันเรียกว่ากระบวนการจัดการ
กระบวนการจัดการของฟาโยล ประกอบด้วย 1. การวางแผน (Planning) คือ การศึกษาข้อมูล
ในปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต แล้ววางเป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติไว้ 2. การจัดหน่วยงาน 
(Organizing) คือ การจัดโครงสร้างของหน่วยงานหรือองค์การออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ กําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การจัดสรรคนเข้าทํางานในตําแหน่งต่างๆ 3. การสั่งการบังคับบัญชา 
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(Commanding) คือ การสั่งให้คนทํางานตามที่มอบหมายงานให้ทํา บังคับบัญชาพนักงานให้ทํางาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 4. การประสานงาน (Coordinating) คือ การจัดระเบียบการทํางานไม่ให้
ก้าวก่ายกัน ติดต่อประสานงานให้หน่วยงานย่อยต่างๆ ขององค์การ และประสานคนให้ทํางานโดย
ราบรื่นไม่ให้ขัดแย้งกันและ 5. การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ หรือควบคุม
ให้ทํางานตามระเบียบข้อบังคับที่วางไว้ โดยแนวคิดของฟาโยล เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างมาก
เน่ืองจากสามารถแบ่งแยกกระบวนการจัดการที่มีความซับซ้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ในรูปของหน้าที่
หรือกิจกรรมการจัดการที่ขึ้นต่อกัน จากเริ่มต้นด้วยการวางแผน และสิ้นสุดด้วยการควบคุม ซึ่ง
แนวคิดน้ี เป็นการอธิบายกระบวนการการที่บ่งบอกว่าทุกองค์การมีกระบวนการจัดการที่เหมือนกัน 
แม้จุดมุ่งหมายขององค์การจะแตกต่างกันไป แต่กระบวนการจัดการยังเหมือนกันทุกองค์การ 

 ภายหลัง ลูเทอร์ กูลิก และลินดอลล์เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick) 
โดย เอร์วิค ทํางานอยู่ในกองทัพอังกฤษ เป็นผู้เสนอวิธีการผสมผสานแนวคิดการจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์กับทฤษฎีองค์การแบบด้ังเดิม ส่วนกูลิค อยู่ในกรรมการบริหารจัดการของประธานาธิป
ดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ (Franhlin D.Roosevelt) ในช่วงทศวรรษที่ 1930 โดยทั้งคู่ได้เป็นบรรณาธิการ
ของหนังสือช่ือ ศาสตร์ของการบริหาร (Science of Admimistration) โดยกูลิคได้เสนอว่าผู้บริหาร
ควรมีความรับผิดชอบในการทําหน้าที่การจัดการตาม “POSDCoRB”ดังน้ี 

 1. การวางแผน (Planning: P) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนการปฏิบัติงาน
และวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องทําอะไรบ้างและทําอย่างไรเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

 2. การจัดหน่วยงาน (Organizing: O) หมายถึง การจัดหน่วยงาน การกําหนดโครงสร้าง
ของหน่วยงาน การแบ่งส่วนงาน การจัดสรรงานตําแหน่งต่าง ๆ และกําหนดอํานาจหน้าที่ให้ชัดเจน 

 3. การจัดตัวบุคคล (Staffing: S) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัด
อัตรากําลัง การสรรหา การเลื่อนขั้น การพัฒนาบุคลากร เลื่อนตําแหน่ง การส่งเสริมขวัญและกําลังใจ 
สวัสดิการ การเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพ้นจากงาน เป็นต้น 

 4. การอํานวยการ (Direction: D) หมายถึง การอํานวยการ นับต้ังแต่การตัดสินใจ 
การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา การควบคุมการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ของผู้บริหารในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 

 5. การประสานงาน (Coordination: Co) หมายถึง การประสานงาน การประสานกิจการ
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่ดีและนําไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

 6. การรายงาน (Reporting: R) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของการ
ดําเนินงานว่าก้าวหน้าไปเพียงใด 
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 7. การงบประมาณ (Budgeting: B) หมายถึง การงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ 
การจัดทําบัญชีการใช้จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน 

จาการพัฒนาแนวคิดมาปรับปรุงประยุกต์กับการบริหารราชการ ทําให้ “POSDCoRB” 
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันว่า “POSDCoRB” คือกระบวนการบริหาร 
7 ประการ (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2558) ทั้งน้ีกระบวนการบริหารจัดการ “POSDCoRB” น้ีเป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางในการนําไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานทั้งราชการและธุรกิจ 
และมักจะถูกกล่าวถึงอ้างอิงในวงการวิชาการอยู่เสมอ ผู้วิจัยจึงใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการบริหาร
จัดการของ อบต.สนามจันทร์ ในด้านการดูแลผู้สูงอายุในครั้งน้ีด้วยโดยศึกษาต้ังแต่ขั้นตอนการ
วางแผน (Planning) การจัดโครงสร้างการทํางานขององค์กร (Organizing) การจัดการด้านบุคลากร 
(Staffing) การควบคุมดูแล (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (Reporting) และการจัดทํางบประมาณ (Budgeting) และศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรที่มีผลต่อการดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องและปัจจัย
ที่เป็นจุดแข็ง (Strengths & Weaknesses) ที่ช่วยในการสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานของ
องค์กร ได้แก่ ปัจจัยด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
และศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคข้อจํากัดหรือเอ้ือประโยชน์สร้างโอกาส (Threats & 
Opportunities) ในการดําเนินงานขององค์กรได้แก่ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านกฎระเบียบข้อบังคับอันนําไปสู่การกําหนดแนวทางการทํางานเชิงรุกของ อบต.สนาม
จันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 

 
4. แนวคิดทฤษฎีสภาพแวดล้อมขององค์การ 

สภาพแวดล้อมขององค์การ (Corporate Environment) เป็นกลุ่มปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การที่มีผลต่อความก้าวหน้าและความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมหมายถึง การติดตาม การตรวจสอบการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ และ
ประเมินความเป็นไผในสภาพแวดล้อมขององค์การ เพ่ือจะกําหนดประเด็นสําคัญเกี่ยวกับอุปสรรค
และโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเน่ืองจากองค์การ
เป็นระบบเปิด (Open System) ซึ่งต้องดําเนินงานเก่ียวข้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ โดยองค์การจะได้รับผลกระทบหรืออิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกัน องค์การยังต้อง
ติดต่อสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมเช่นกัน ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และนักกลยุทธ์
ที่ต้องหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์หรือไม่ก่อผลคุกคามต่อการ
ดําเนินงานและอนาคตขององค์การ ซึ่งจะทําให้องค์การสามารถดํารงอยู่ได้อย่างต่อเน่ืองและมีพัฒนาการ
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ที่มั่นคง ดังน้ันถ้าเราสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาสมและมีประสิทธิภาพก็
จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้องค์การประสบความสําเร็จในอนาคตได้ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552) 

4.1 แนวคิดทฤษฎี SWOT analysis  
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ใช้เคร่ืองมือที่สําคัญ

ในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เรียกว่า การวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) ฮาเซงาวะ คะซุฮโระ.
(2557: 173) กล่าวถึง การวิเคราะห์ SWOT ว่าเป็นวิธีการกําหนดจุดแข็งขององค์การ Organization 
Strengths (S) จุดอ่อนขององค์การ Organization Weaknesses (W) โอกาสท่ีจะได้รับจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก Environmental Opportunities (O) และอุปสรรคที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
Environmental Theats (T) การวิเคราะห์ SWOT จะทําให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงาน กล่าวคือ  

S = strength จุดแข็ง เป็นความสามารถที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย หรือส่วน
ที่เป็นความถนัดหรือข้อได้เปรียบขององค์การ 

W = weakness จุดอ่อนเป็นลักษณะที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือส่วนที่เป็นข้อด้อย
ขององค์การ 

O = opportunity โอกาสเป็นสถานการณ์ซึ่งมีศักยภาพ (ข้อได้เปรียบ) ที่จะช่วยให้
องค์การชิงความได้เปรียบ หรือเป็นปัจจัยภายนอกองค์การท่ีส่งผลบวกหรือผลดีที่เอ้ืออํานวยต่อองค์การ 

T = theat อุปสรรคเป็นวิกฤตหรือปัญหาภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งจะทําให้องค์การ
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้หรือเป็นปัจจัยภายนอกองค์การท่ีมีผลลบหรือผลเสียที่เป็น
อุปสรรคเง่ือนไขข้อจํากัดต่อองค์การ 

ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อองค์การในปัจจุบัน เน่ืองจากองค์การต่างๆ
ได้รับผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์การต้องปรับตัวต่อเหตุการณ์ 
ผู้บริหารขององค์การต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลตามเป้าหมายของกิจการ และมุ่นเน้นสร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริหารงาน 

การวิเคราะห์ SWOT จะทําให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน จุดแข็ง 
เป็นความสามารถที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในขณะที่จุดอ่อนเป็นลักษณะที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
โอกาสเป็นสถานการณ์ซึ่งมีศักยภาพ ที่ช่วยให้องค์การชิงความได้เปรียบได้ และอุปสรรคเป็นวิกฤติ
หรือปัญหาภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งจะทําให้องค์การไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้       
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2548) ผู้วิจัยได้นํา แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งใช้ในการ
วิเคราะห์องค์การ (จุดอ่อน-จุดแข็ง) เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุง
จุดอ่อน และพิจารณาโอกาสซึ่งมีส่วนช่วยให้องค์การเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกรอบของ
การวิเคราะห์ดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบของการวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) 
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา 
(กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2548), 24. 
  

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2556) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลคือการจําแนกแยกแยะสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชี วิตหรือไม่มีชี วิตออกเป็นส่วนๆ เพ่ือพิจารณาว่าคืออะไร และมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับส่วนอ่ืนๆ อย่างไร สําหรับการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis โรงเรียน
ธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Buisiness School: HBS) ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้ทดลอง
วิเคราะห์กรณีศึกษาประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์การเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ซึ่ง

การวิเคราะหจุ์ดแข็ง-จุดอ่อน
(SW analysis) 

 การตลาด 
 การผลิต 
 การเงิน 
 ทําเลท่ีต้ัง 
 การจัดการ 
 ทรัพยากรมนุษย์ 
 ระบบสารสนเทศ 
 การวิจัยและพัฒนา 
 สินค้าคงเหลือและการขนส่ง 
 ความขัดแย้ง 
 วัฒนธรรมองค์การ 
 ช่ือเสียงและรางวัลที่ได้รับ 

การวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค
(SW analysis) 

 ประชากรศาสตร์ 
 สังคมวัฒนธรรม 
 การเมือง กฎหมายและรัฐบาล 
 เศรษฐกิจ 
 เทคโนโลยี 
 การแข่งขัน 

- อุปสรรคจากคู่แข่งขันใหม่ 
- อํานาจการต่อรองของผู้ขาย 
- อํานาจการต่อรองของผู้ซ้ือ 
- อุปสรรคจากผลติภัณฑ์

ทดแทน 
- การแข่งขันท่ีรุนแรง 

 ลูกค้า 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 สภาพแวดล้อมโลก 

SWOT
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ผลการศึกษาถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา จนถึงปัจจุบัน SWOT เป็นเครื่องมือที่ได้รับ
ความนิยมในการบริหารเพ่ือกําหนดอนาคตขององค์การและใช่ในระบวนการวางแผนต่างๆ โดยเฉพาะ
แผนยุทธศาสตร์ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เป็นที่ยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า เพราะได้มีการทําตาม
กระบวนการ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือประชาชนในการแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูล โดย
หลักสําคัญของการวิเคราะห์ SWOT คือ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกดังน้ี 

4.1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) หมายถึง ปัจจัยที่สามารถ

ควบคุมได้ ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่อยู่ภายในองค์การ ประกอบด้วย การตลาด การผลิต การปฏิบัติการ 
การเงิน การบัญชี ทําเลท่ีต้ังและการวางผัง การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศ การวิจัยและ
พัฒนา สินค้าคงเหลือ การจัดซื้อ วัฒนธรรมขององค์การ ช่ือเสียง รางวัลที่ได้รับ เป็นต้น (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, 2548) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) ก็เพ่ือ
ต้องการทราบว่าภายในองค์การมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ ซึ่งบางสิ่งองค์การ
สามารถควบคุมได้ เช่น คน งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมภายในมีอยู่ 2 ปัจจัยที่จะต้อง
วิเคราะห์ คือจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง เพ่ือค้นหา
ข้อได้เปรียบ สิ่งสนับสนุนที่องค์การพึงมี เช่นบุคคลากรมีทักษะและเช่ียวชาญ ภาพลักษณ์และช่ือเสียง
ขององค์การ ทรัพยากรมีสมรรถนะสูง เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์หา จุดอ่อน เพ่ือค้นหาข้อจํากัด สิ่งที่
ยังไม่สมบูรณ์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบและบั่นทอนต่อการดําเนินงานมิให้
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจุดอ่อนนับว่าเป็นปัญหาภายในสําคัญที่ไม่ควรจะมองข้าม เพราะเป็นปัจจัยที่จะทํา
ให้เกิดการเสียเปรียบหรือโอกาสในการแข่งขัน หรือนํามาซึ่งการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ 
เช่น ทิศทางยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจน งบประมาณขาดแคลน บุคลากรไร้ประสิทธิภาพทั้งทักษะและความ
ชํานาญ ปัญหาด้านทรัพยากร หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและบุคลากรบ่อยๆ 

เสน่ห์ จุ้ยโต (2558) ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมภายในไว้ว่า สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายในองค์การประกอบด้วยโครงสร้าง กลยุทธ์ ผู้นํา พนักงาน ระบบ 
และวัฒนธรรมองค์การสามารถอธิบายได้ดังน้ี 

1. โครงสร้างองค์การที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการจัดการที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือโครงสร้างที่มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว ย่อมทําให้การจัดการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
โครงสร้างที่มีสายการบังคับบัญชาที่สั้น ย่อมทําให้การจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

2. กลยุทธ์องค์การที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการจัดการที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต ทําให้การจัดการต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อการขยาย
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กิจการของบริษัทให้มากข้ึน กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมกรรมทําให้การจัดการต้องปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องต่อการคิดใหม่ ทําให้ เป็นสําคัญ 

3. ผู้นําองค์การท่ีมีพฤติกรรมแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการจัดการที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ ผู้นําเผด็จการย่อมทําให้การจัดการขาดการมีส่วนร่วม บรรยากาศการทํางานเครียดไม่
สนุกในการทํางาน กรณีที่ผู้นําเป็นแบบประชาธิปไตยก็จะทําให้การจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การ
เป็นหุ้นส่วนละมีบรรยากาศการทํางานแบบร่วมมือร่วมใจ มีการทํางานเป็นทีม 

4. พนักงานที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการจัดการที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือพนักงานที่มีวินัยตนเอง ย่อมทําให้การจัดการเป็นไปแบบปล่อยอิสระมากขึ้นในขณะที่พนักงาน
ขาดวินัยตนเอง เกียจคร้าน ขากความรับผิดชอบการจัดการจึงต้องเน้นการควบคุมเข้มงวดเป็นสําคัญ 

5. ระบบการทํางานที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการจัดการที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ ระบบการทํางานที่เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน ย่อมทําให้การจัดการกระบวนการ
เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในขณะที่ระบบการทํางานไม่เป็นกระบวนการที่เช่ือมต่อสัมพันธ์กันทํา
ให้เกิดความล่าช้า ไร้หารประสานงานและอาจนํามาซึ่งความขัดแย้งของพนักงานในองค์การได้ 

6. วัฒนธรรมองค์การท่ีแตกต่างกันย่อมส่งผลทําให้การจัดการที่แตกต่างกัน 
วัฒนธรรมองค์การในที่น้ีหมายถึง ค่านิยม อุดมการณ์ ปรัชญาในการทํางานขององค์การ องค์การบาง
แห่งมีค่านิยมเร่ืองคุณภาพ ดังน้ันการจัดการองค์การต้องมุ่งเน้นการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล
เป็นสําคัญ วัฒนธรรมองค์การที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานให้ขจัดออกไป วัฒนธรรมองค์การท่ีเก้ือหนุน
ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ ควรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้เป็นค่านิยมที่ดีขององค์การต่อไป 

ในขณะที่ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในสามารถใช้องค์ประกอบแบบ 5 M คือ 
Man, Money, Material, Machine, Management วิเคราะห์ได้ดังรายละเอียดต่อไปน้ี (Suchada, 2558) 

1. Man หมายถึง บุคลากร คือ ผู้ที่จะต้องเก่ียวข้องกับระบบงาน หรือหมายถึง
คนทุกคนที่เก่ียวข้องกับระบบน้ันเอง อาจจะประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับต่างๆ ซึ่งจะมีทั้งผู้บริหาร 
ระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติงานและอาจประกอบด้วยนักวิชาการในระดับต่างๆ แต่จะนับ
รวมลูกค้าหรือผู้บริโภคซ่ึงเป็นผู้ที่มีความสําคัญไม่น้อยของระบบด้วยหรือไม่ก็ย่อมสุดแล้วแต่
นักวิชาการทางด้านบริหารระบบจะตัดสินใจ 

2. Money หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าเป็นเงินของระบบซึ่งนับเป็นหัวใจ
ที่สําคัญอย่างหน่ึงของระบบ เช่น เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียนเงินคาใช้จ่าย หรือ เงินรายรับ รายจ่ายต่างๆ 
เหล่าน้ี เป็นต้นถ้าการเงินของระบบไม่ดีพอแล้วระบบน้ันย่อมจะประสบกับความยุ่งยากหรืออาจถึงแก่
การหายนะได้ เพราะฉะน้ันระบบธุรกิจทุกชนิดจะต้องมีความระมัดระวังในเร่ืองของการเงินเป็นพิเศษ 
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3. Material หมายถึง ตัวสินค้าหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นอีก
องค์ประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญของระบบไม่น้อย ปัญหาในเรื่อง Material หรือสินค้าและวัสดุน้ีมี2 
ประการใหญ่ๆ 

 3.1 ประการแรก เป็นการขาดแคลนวัสดุ เช่นการขาดวัตถุดิบสําหรับใช้ใน
การผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อขาดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ก็จะทําให้ไม่มีสินค้าสําหรับ
ขาย ผลก็ คือการขาดทุน 

 3.2 ประการที่สอง คือ การมีวัตถุดิบมากเกินความต้องการ เช่น มีสินค้าที่
จําหน่ายหรือขายไม่ออกมากเกินไปทําให้เงินทุนไปจมอยู่กับวัตถุดิบทําให้เกิดการขาดทุนเช่นเดียวกันน้ันเอง 

4. Machine หมายถึง เครื่องจักร อุปกรณ์และเคร่ืองมือเครื่องใช้ในโรงงาน
หรือในสํานักงานซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สร้างปัญหาให้กับระบบอย่างสําคัญประการหน่ึง
เหมือนกันปัญหาที่ทําให้ได้กําไรหรือขาดทุนมากที่สุดของธุรกิจมักเกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์การ
ทํางานเป็นส่วนใหญ่เช่น เครื่องมีกําลังผลิตไม่พอ เคร่ืองเก่าหรือเป็นเคร่ืองที่ล่าสมัยทําให้ต้องเสียค่า
ซ่อมบํารุงสูง มีกําลังผลิตน้อยประสิทธิภาพในการทํางานตํ่า แต่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงหรือค่า
ทํางานที่ล่าช้าทํางานไม่ทันกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ ทําให้เกิดความเสียหายและขาดรายได้หรือ
ขาดทุนเป็นต้น 

5. Management หมายถึง  ระบบการบริหารทุกด้าน  ซึ ่งก ็ขึ ้นอยู ่ก ับ
ความสามารถของบุคคลว่าจะมีความสามารถในการคิดวางแผนการทํางานต่างๆ ว่าจะทําอะไร ทํา
เมื่อไร ใครเป็นคนทํา ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ได้ดีเพียงใด 

จากการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในเป็น
แรงผลักดันภายในธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการจัดการและการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจสามารถ
ควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมลักษณะน้ีให้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการได้ ซึ่งในการจัดการ
ผู้บริหารต้องทําการศึกษาปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ ในเรื่อง บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือและการบริหารจัดการ เพ่ือประเมินจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weakness) 
ขององค์การจนสามารถสร้างจุดแข็งหรือแก้ไขจุดอ่อนขององค์การ อีกทั้งยังสามารถนําไปวิเคราะห์
เพ่ือให้ทราบสภาพแวดล้อมโดยรวมของกรองค์การได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

4.1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environment) ก็

เพราะว่าองค์การน้ันล้อมรอบไปด้วยสภาพการณ์ที่หลากหลาย ซับซ้อน เปลี่ยนแปลง (Change) อยู่
โดยตลอด ซึ่งยากต่อการควบคุม จนบางครั้งทําให้เกิดความสับสนกอปรกับบุคคลากรขององค์การมี
ความรู้และประสบการณ์อยู่ในระดับที่แตกต่างกันซึ่งมีทั้งเก่งและไม่เก่ง ในบางครั้งอาจได้รับข้อมูลไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงมีการแปลความหมายอย่างคลุมเครือ ดังน้ันจึงต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
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ภายนอก เสมือนกับการใช้ตะแกรงร่อนเพ่ือให้สิ่งที่ต้องการ และจะช่วยให้เห็นโอกาสหรืออุปสรรคท่ี
จะเกิดขึ้น ที่จะเป็นข้อมูลในการคาดการณ์อนาคต จึงจําเป็นที่จะต้องทราบให้แน่ชัดว่ามีปัจจัยใดที่
เป็นโอกาส และมีปัจจัยใดที่คุกคามนํามาสู่อุปสรรค เปรียบได้กับหลักการของชุนวู Sun Tzu’s ที่กล่าว
ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง กล่าวคือถ้าล่วงรู้ถึงสภาพภายนอก(รู้เขา) ทั้งด้านที่มีโอกาส
และปัญหาอุปสรรคได้แล้ว ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงที่จะสามารถปรับเปลี่ยน และ
กําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยภายนอกได้แก่
ปัญหาและอุปสรรค 

โอกาส Opportunity เป็นสภาวะของบริบทหรือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ผลดี หรือมีโอกาสให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายราบรื่นด้วยดี ปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการ เช่น นโยบายรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริม ความสามารถในการระดมทุน ระเบียบกฎหมาย
เอ้ืออํานวย เป็นต้น 

ภัยคุกคาม Threat ถือว่าเป็นอุปสรรค หมายถึง สภาวะบริบทแวดล้อมภายนอก
องค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ขัดขวางการดําเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะ
สร้างผลกระทบในเชิงลบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานมิให้บรรลุเป้าหมาย 

นอกจากนี้ภัยคุกคามยังหมายถึง ปัจจัยภายนอกท่ีทําให้องค์การต้องปรับตัว 
ประกอบด้วยการเข้ามาของคู่แข่งขันใหม่ที่มีศักยภาพ การบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนกัน
ได้ ความต้องการของประชาชนท่ีมากขึ้นกว่าเดิม ข้อกําหนดหรือกฎหมายต่างๆ ที่ทําให้องค์การล่าช้า
ในการบริการ เป็นต้น 

นอกจากน้ี สภาพแวดล้อมภายนอกยังหมายถึงแรงผลักดันที่อยู่ภายนอก
องค์การท่ีไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพของการบริหารองค์การและความสามารถ
ในการบรรลุเป้าหมายขององค์การอันประกอบด้วยประชากรศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม การเมือง
กฎหมายและรัฐบาล เศรษฐกิจเทคโนโลยี การแข่งขัน ลูกค้า ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมโลก 
เป็นต้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ: 2548) ซึ่งนักวิชาการหลากหลายท่านได้แบ่งกรอบมุมมองของ
สภาพแวดล้อมภายนอกออกเป็นดังน้ี 

เสน่ห์ จุ้ยโต (2558) ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมภายนอกไว้ว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

ประเภทที่ 1 สภาพแวดล้อมทั่วไป ประกอบด้วยการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
และโลกาภิวัตน์ อธิบายได้ว่า การเมือง การเมืองเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปที่มีผลต่อการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน การเมืองเปลี่ยนก็จะทําให้การจัดการต้องแปรเปลี่ยนตามไปด้วย การเมืองในที่น้ีให้
หมายรวมถึง นโยบายของรัฐบาล รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบาย
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เร่ืองรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) ย่อมส่งผลต่อการจัดการภาครัฐที่จะต้องปรับการจัดการ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการทํางานที่ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นโยบาย
เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืนย่อมส่งผลต่อการจัดการธุรกิจเอกชนที่จะต้องปรับการจัดการโดย
ใช้ระบบการประกันคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม มีการลงทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบมาตรฐานสากลด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า ISO 14001 เป็นต้น ในส่วนของสังคม สังคมเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปที่มีผลต่อ
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สังคมเปลี่ยนก็จะทําให้การจัดการต้องแปรเปล่ียนไปด้วย สังคมใน
ที่น้ีหมายถึง สถาบันทางสังคมซึ่งหมายถึง วัด โรงเรียน สถาบันทางการเมืองและระบบราชการ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความ
สลับซับซ้อนและหลากหลายของประชากร ทําให้การจัดการภาครัฐและเอกชนต้องมุ่งเน้นการจัดการ
ที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะกลุ่มเฉพาะรายมากข้ึน ในด้านเศรษฐกิจเป็นสภาพแวดล้อม
ทั่วไปท่ีมีผลต่อการจัดการภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจเปลี่ยนก็จะทําให้การจัดการต้องแปรเปลี่ยนไป
ด้วย เศรษฐกิจในที่น้ีหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจฐานความรู้ เศรษฐกิจ
มุ่งเน้นการแข่งขันดังน้ันระบบเศรษฐกิจทั้ง 3 ประการ ที่กล่าวมาข้างต้นย่อมส่งผลต่อการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน และโลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปที่มีผลต่อการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน โลกาภิวัตน์เปลี่ยนก็จะทําให้การจัดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โลกาภิวัตน์ในที่น้ี
หมายถึง การแข่งขันแบบเสรี มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างทั่วถึงรวดเร็วฉับไวทั่วโลก 
มุ่งเน้นคุณภาพมา6ราฐานสากล และมุ่งเน้นการทํางานอย่างมืออาชีพที่บุคคลากรสํานักงานในอนาคต
ต้องเป็นผู้ทํางานที่มีความรู้ (knowledge worker) ใครก็ตามที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานย่อมไม่
สามารถเขาสู่การจัดการยุคใหม่ได้ 

ประเภทที่ 2 สภาพแวดล้อมของงาน ที่มีต่อการจัดการประกอบด้วยลูกค้า คู่
แข่งขันผู้ป้อนวัตถุดิบและผู้ควบคุม ในส่วนของลูกค้า เป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อองค์การ การสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพ่ือให้ซื้อแล้วซื้ออีก หรือผู้ใช้บอกต่อเป็นสิ่งสําคัญ พฤติกรรมของลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ลูกค้าที่มีอายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ และเพศที่แตกต่าง
กันจะมีความพึงพอใจในการบริการต่างกัน การท่ีลูกค้าลดน้อยลงย่อมสะท้อนให้เห็นว่าเป็นปัจจัยเชิง
ลบที่กระทบต่อรายได้ขององค์การอย่างแน่นอน ส่วนของคู่แข่งขัน เป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อ
องค์การ กรณีที่คู่แข่งปรับกลยุทธ์ปรับวิธีการดําเนินงานใหม่ ย่อมกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท
ของเราอย่างแน่นอนการศึกษาวิเคราะห์คู่แข่งขันเป็นปัจจัยสําคัญของผู้จัดการองค์การและต้อง
วิเคราะห์ด้วยว่าส่วนแบ่งการตลาดของเราเมื่อเทียบกับคู่แข่งมีมากน้อยเพียงใด การศึกษาคู่แข่งขันใน
ปัจจุบันใช้วิธีการที่เรียกว่า การเทียบวัด (benchmarking) โดยการสร้างตัวช้ีวัดเพ่ือเปรียบเทียบกับ
องค์การที่ปฏิบัติได้ดีที่สุด (best pratice) ซึ่งเป็นวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนาองค์การของเราให้
ทันคู่แข่งขัน ส่วนผู้ป้อนวัตถุดิบ มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จ ตัวอย่างเช่น การบริหารกิจการสื่อสารใน
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บางกรณีต้องอาศัยปัจจัยการผลิตจากบริษัทอ่ืน เช่น การผลิตรายการ วิทยุโทรทัศน์ โดยการเช่าศูนย์
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  แทนที่จะสร้างศูนย์การผลิตเป็น
ของบริษัท ซึ่งต้องลงทุนสูง ศูนย์การผลิตรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชจึงเป็นผู้ป้อน
วัตถุดิบให้แก่บริษัท แนวคิดปัจจุบันให้ความสําคัญต่อการสร้างพันธมิตรกับผู้ป้อนวัตถุดิบ ดังน้ัน
ผู้จัดการองค์การท่ีดีต้องวิเคราะห์ปัจจัยผู้ป้อนวัตถุดิบเพ่ือสร้างความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจ
ต่อไป ในกรณีการจัดการภาครัฐ ผู้ป้อนวัตถุดิบจะหมายถึงเครือข่าย (network) กล่าวคือเครือข่าย
ภาคประชาชนให้ความร่วมมือย่อมทําให้การจัดการภาครัฐประสบความสําเร็จได้ และส่วนผู้ควบคุม 
เป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อองค์การมีหน้าที่ควบคุมกํากับตรวจสอบดูแลการดําเนินงานขององค์การ 
ว่ามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพในการดําเนินกิจการหรือไม่ ผู้ควบคุมที่เป็นหน่วยงาน
ราชการ เช่น คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สํานักงานมาตรฐานไอเอสโอ  

ขณะเดียวกัน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2548) ได้แบ่งแยกสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็น 6 ด้าน คือ 

1. สภาพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic environment) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของประชากรศาสตร์ภายในประเทศว่ามีลักษณะอย่างไร โดย
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับรายได้ การศึกษา ลักษณะของครอบครัว ที่อยู่อาศัย การเกิดการตาย
และการย้ายถ่ินฐาน มีส่วนกําหนดรูปแบบการดํารงชีวิต การทํางาน การผลิต และการบริโภคของ
ประชากรเหล่าน้ัน ซึ่งรูปแบบของประชากรท่ีแตกต่างกันจะนําไปสู่ความต้องการผลิตภัณฑ์และ
บริการที่แตกต่างกัน ตลอดจนก่อให้เกิดอุปสรรคและโอกาสต่อธุรกิจที่จะนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่
แตกต่างกันด้วย 

2. สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural 
Environment) เป็นแรงกดดันทั่วไปในสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือของ
บุคคลเกี่ยวข้องกับชนช้ันทางสังคม (Social class) กลุ่มอ้างอิง (Reterence) ครอบครัว (Family) 
การสร้างความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเข้าใจ และการปฏิบัติของบุคคลซึ่งกําหนด
พฤติกรรมที่นิยมกันในสังคม สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจึงประกอบด้วย สถาบัน
และอิทธิพลอ่ืนๆ ที่มีผลต่อค่านิยมพ้ืนฐานทางสังคม การรับรู้ ความพอใจ และพฤติกรรม หรือเป็น
ปัจจัยที่เก่ียวกับประเพณี (Tradition) ค่านิยม (Value) ทัศนคติ (Attitude) ความเช่ือ (Belief) รสนิยม
(Taste) และรูปแบบ (Pattern of behavior) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจะมีผลกระทบ
ที่สําคัญต่อผลิตภัณฑ์ การบริการตลาดและลูกค้า 

3. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological Environment) เป็น
อิทธิพลด้านเทคโนโลยีที่ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ เทคนิคเครื่องมือและกิจกรรม
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ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับขบวนการผลิตสินค้าและการบริการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันจะนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนมีอิทธิพลต่อการบริหารการจัดการ เช่น 
อุตสาหกรรมที่ขึ้นกับเทคโนโลยีได้แก่ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองบิน เคร่ืองเลเซอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร เคร่ืองโทรสาร เป็นต้น นวัตกรรมเทคโนโลยีที่สําคัญจะมีอิทธิพลที่ก่อให้เกิด
เทคโนโลยีใหม่ มีการประดิษฐ์ คิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง  เทคโนโลยีมีความสําคัญต่อความสําเร็จ
ของธุรกิจในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญหากับหลายบริษัทเช่นกัน ผลลัพธ์จากเทคโนโลยีใหม่บางคร้ัง
อาจทําลายสิ่งแวดล้อม เช่นมลพิษจากนํ้ามันที่มีสารตะก่ัว มลพิษจากอาหาร วัสดุเคมี ซึ่งทําให้เกิด
มลภาวะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลทางด้านสุขภาพ เช่นโรคมะเร็ง และโรค
ต่างๆ ตลอดจนปัญหาน้ําเน่าเสียและปัญหาขยะมูลฝอย 

4. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment) ภาวะทาง
เศรษฐกิจและแนวโน้มทิศทางของเศรษฐกิจจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อความต้องการซื้อ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงด้านผลผลิตประชาชาชาติ (GNP) ภาวะเงินเฟ้อ เศรษฐกิจตกตํ่า  อัตราดอกเบี้ย ระดับ
การจ้างงานและการว่างงาน รายได้ของผู้บริโภค การออม ภาระหน้ีสิน รูปแบบค่าใช้จ่าย วงจรของ
ธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางการตลาดขององค์การธุรกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจมีความ
เช่ือมโยงกันไปทั่วโลก การวิเคราะห์เศรษฐกิจ จึงต้องพิจารณาทั้งภายในและต่างประเทศควบคู่กัน 
โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้เน่ืองจากมีผลกระทบต่อกันและกัน 

5. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal 
Environment) เป็นผลกระทบที่เกิดจากการเมือง การตรากฎหมายของรัฐบาล ตลอดจนการกําหนด
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลและองค์การธุรกิจ เช่น การเพ่ิมหรือการควบคุมโดยรัฐบาล 
การเปลี่ยนแปลงอัตราการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความมั่นคงของรัฐบาลการเปล่ียนแปลง
ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ระดับของค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
ประเทศ การควบคุมจ้างงานข้อกําหนดในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน ระดับการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาล
กฎหมายที่เกี่ยวกับเร่ืองการป้องกันการค้าผูกขาด ข้อกําหนดเก่ียวกับการนําเสนอการส่งออก การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการเงินการคลังของประเทศ การหาพันธมิตรหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจกับประเทศต่างๆ 

6. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือภูมิศาสตร์ (Natural Environment/ 
Geography) เป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์มีส่วนช่วยทําลายให้สูญเสียไป
เร็วข้ึนประกอบด้วยทรัพยากรที่มีไม่จํากัด เช่น นํ้าและอากาศ ทรัพยากรที่มีจํานวนจํากัดแต่สามารถ
หาเพ่ิมได้ เช่น ป่าไม้ ผลผลิตทางการเกษตร และทรัพยากรที่มีจํากัดไม่สามารถหาเพ่ิมเติมได้ เช่น 
นํ้ามัน ถ่านหิน และแร่ธาตุต่างๆ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติมีสาเหตุมาจากด้าน
การเมือง ระดับการศึกษาของประชาชน การขาดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
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ก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาน้ําเน่าเสีย ปัญหาการขาดแคลนนํ้ามัน และน้ํา ปัญหาขยะมูลฝอย 
ปัญหาอากาศที่มีสารพิษเจือปน  

หลักการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้มีนักวิชาการกําหนด
หลักการไว้หลากหลาย โดยเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ (2554) ได้กล่าวถึงตัวแบบในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมในการ
ดําเนินงาน คือตัวแบบ PEST Enviroment ได้แก่ 

1. สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment – P) เป็นเสมือน
กฎเกณฑ์ของการดําเนินธุรกิจและแข่งขัน ซึ่งองค์การจะต้องดําเนินการภายในกรอบที่กฎหมาย
กําหนด เช่น การออกกฎหมายรักษาสภาพแวดล้อมก็จะส่งผลให้องค์การต้องจัดต้ังหน่วยงานบริหาร 
สภาพแวดล้อม และขณะเดียวกันก็ส่งผลทางลบต่อธุรกิจที่ใช้สารบางชนิดที่ต้องห้าม 

2. สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment – E) ซึ่งส่งผล
ต่อส่วนรวมในการดําเนินธุรกิจ เช่น อัตราดอกเบ้ียลดลงจะส่งผลต่อการก่อสร้างบ้าน หรือการซื้อขาย
หุ้นในตลาดมากขึ้น 

3. สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment – S) การท่ี
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ส่งผลต่อธุรกิจและการดําเนินงานขององค์การ เช่น คนในปัจจุบัน
ต่ืนตัวทางด้านการรักษาสุขภาพมากข้ึนก็ส่งผลให้อุปกรณ์การออกกําลังกายขายดี แต่ส่งผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีทําจากเน้ือสัตว์ เป็นต้น 

4. สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment – T) 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลายอย่าง เช่น ความก้าวหน้า
ทางเลเซอร์ทําให้ Compact Discs ขายดี แต่ส่งผลเสียต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบเก่า หรือ
ความก้าวหน้าทางด้าน biotechonology ก็จะส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณในการใช้ยารักษาโรค 

ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับ จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 
(2548) ได้กล่าวถึงปัจจัยสําคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่ การ
วิเคราะห์โดยใช้ STEP ดังน้ี 

1. สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ทําให้องค์การต้องทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคม 
วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมย่อย และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดําเนินชีวิต อัตราการเพ่ิมหรือลดของประชากร อายุเฉลี่ยของประชากร การเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบครอบครัว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคท้ังในด้านความต้องการ คุณภาพ 
และคุณสมบัติของสินค้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว  
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2. เทคโนโลยี (Technology) พัฒนาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิต ทําให้
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่ีพิจารณาถึงปัจจัยน้ีและนํามาปรับปรุงใช้อย่างเหมาะสมกับองค์การ 
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและการแข่งขันของธุรกิจ เช่น การใช้หุ่นยนต์เพ่ือ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การใช้ชุดคําสั่งเพ่ือช่วยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบบัญชี เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อ
องค์การแล้ว เทคโนโลยียังมีผลกระทบในระดับมหภาค โดยอิทธิพลต่อการปรับตัวของปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของหลายประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ผู้บริหารควรจะต้องตระหนักถึงถ้าต้องการให้
องค์การของตนดํารงอยู่อย่างต่อเน่ือง 

3. เศรษฐกิจ (Economic) ปัจจัยทางเศรษฐกิจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็น
ปริมาณการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีแรงผลักดันที่สําคัญต่อการดําเนินงาน
ขององค์การธุรกิจ เน่ืองจากปัจจัยทางเศรษฐกิจครอบคลุมหลายประเด็น เช่น รายได้ของประชาชาติ 
อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบ้ีย อัตราการจ้างงาน ดุลการชําระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด และอัตราภาษี 
เป็นต้น โดยผู้บริหารต้องสามารถนําข้อมูลทางเศรษฐกิจมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดโอกาสสูงสุดและลดอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์การได้ 

4. กฎหมายและการเมือง (Political-legal) องค์การธุรกิจต้องติดตามการ
ดําเนินการทางการเมือง เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ เช่น เสถียรภาพของ
รัฐบาล พัฒนาการทางการเมือง นโยบายของประเทศ และนโยบายของรัฐที่มีต่ออุตสาหกรรม เป็นต้น 

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เหมาะสม
กับการศึกษาการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ จ.นครปฐม คือการวิเคราะห์ โดยการคํานึงถึง
ปัจจัยตามแนวคิด STEP เน่ืองจาก อบต.สนามจันทร์ น้ันเป็นองค์การของภาครัฐที่มีบริบทที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับชุมชนทิ้งถิ่น ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน (STEP) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการบริหาร
จัดการองค์การ หากมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ จะนําไปสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ี Certoand Peter (1991, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 
2542) ได้มีการกําหนดส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมภายนอกระดับโลกในการปฏิบัติขององค์การ 
ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้ STEP คือ สภาพแวดล้อม
ภายนอกระดับโลกประกอบด้วย 1.สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย หมายถึง กฎหมายการค้า 
ประสิทธิผลของระบบกฎหมาย สนธิสัญญากับต่างประเทศ กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าที่เป็นลิขสิทธ์ิ 
และกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจหรือองค์การ 2. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระดับของ
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การพัฒนาเศรษฐกิจ ประชากร ผลผลิตประชาชาติ รายได้ต่อหัว ระดับการอ่านออกเขียนได้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ อากาศ สมาชิกที่มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลัง 
ลักษณะการแข่งขัน สภาพคล่องทางการเงิน อัตราเงินเฟ้อ ระบบภาษี อัตราดอกเบี้ย ระดับเงินเดือน
และค่าจ้าง 3. สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี บรรทัดฐาน 
ค่านิยม ความเช่ือถือ ภาษา ทัศนคติ สิ่งจูงใจ สถาบันด้านสังคม สัญลักษณ์สถานะ และความเช่ือถือ
ด้านศาสนา 4. ระบบการเมือง หมายถึง รูปแบบของรัฐบาล อุดมการณ์ทางการเมือง ความมั่นคงของ
รัฐบาล จุดแข็งของพรรคการเมือง รัฐบาล และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ความไม่สงบของสังคม ความมั่นคง
ของรัฐบาลที่มีต่อธุรกิจต่างประเทศ และนโยบายต่างประเทศ 

จาการทบทวนวรรณกรรมจากนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในการดูแลผู้สูงอายุ 

4.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ 
ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ (2544) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือค้นหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของกิจการ ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เพ่ือค้นหาจุดเด่นและจุดด้อยของ
องค์การ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยนํากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ และควบคุมเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการวางแผน
ล่วงหน้า มีแนวทางในการใช้ทรัพยากรขององค์การ เช่นทรัพยากรทางด้านบุคลากร เงินทุน เคร่ืองจักร
อุปกรณ์และวัตถุดิบ และระบบของการจัดการ อันจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังน้ันการบริหารงาน
ขององค์การจําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้บริหารจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การอย่างใกล้ชิด 
และตลอดเวลา มีระบบของข้อมูลเพ่ือการจัดการที่ดีทันต่อเหตุการณ์เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผน
ตัดสินใจในการกําหนดการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ดี ทั้งน้ีเน่ืองจากในสภาวการณ์ปัจจุบัน การบริหารงานของ
ธุรกิจเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง (Change) การแข่งขัน (Competition) และลูกค้า (Customer) 

ขณะเดียวกัน วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคณะ (2548) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับการจัดการองค์การ เพราะว่าองค์การต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ทฤษฎีระบบที่ว่าลักษณะขององค์การปัจจุบันเป็นระบบเปิด
มากกว่าระบบปิด ด้วยเหตุน้ี สิ่งแวดล้อมจึงมีอิทธิพลต่อองค์การและผู้บริหารองค์การจําเป็นต้องพิจารณา
และหาประโยชน์จากปัจจัยที่เอ้ือต่อการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และขจัดปัจจัย
ที่ไม่เอ้ือต่อการดําเนินงานอันจํานําไปสู่ความล้มเหลวของการดําเนินงาน โดยเมื่อวิเคราะห์ประโยชน์
ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การตามบทบาทของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะพบว่า 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การมีประโยชน์ในการกําหนดนโยบายหรือกลยุทธ์จององค์การ
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จากการศึกษาแนวโน้มสภาพแวดล้อมที่จะเกิดข้ึนโดยรวมซ่ึงจะมีผลกระทบต่อองค์การ ช่วยประสาน
แผนงานขององค์การจากการศึกษาแนวโน้มของสภาพแวดล้อมขององค์กร และช่วยในการกําหนด
หน้าที่ขององค์การ ทั้งกิจกรรมหลักขององค์การและกิจกรรมเฉพาะของหน่วยงานย่อยภายในองค์การ 

 
5. การทํางานเชิงรุก 

5.1 แนวคิดการทํางานเชิงรุก 
ด้วยเทคโนโลยีความก้าวหน้าในปัจจุบัน ประกอบกับโลกในยุคสมัยโลกาภิวัฒน์ที่มี

การเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดน่ิงอยู่ตลอดเวลา ทําให้วิถีชีวิตและการทํางานในยุคปัจจุบันต้องมีการ
ปรับเปล่ียนไปตามกลไก เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือความอยู่รอด ดังน้ันองค์การต่างๆ และ
บุคลากรในองค์น้ันๆ ต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารต้องสามารถวางแผน
ก้าวรุกไปข้างหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมาถึง 

5.2 ความหมายของการทํางานเชิงรุก 
การทํางานเชิงรุกเป็นคําที่มีความหมายหลากหลายขึ้นกับลักษณะงานของแต่ละ

วิชาชีพ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าแนวคิดการทํางานเชิงรุกได้ให้นิยามในมุมมองของวิชาชีพ
น้ันๆ ไว้อย่างเช่น งานด้านสาธารณสุขการทํางานเชิงรุก เป็นการทํางานด้านป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพหรือเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพดีป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยและเน้นการทํา
กิจกรรมในชุมชนหรือนอกสถานบริการเป็นส่วนใหญ่โดยให้การดูแลรักษาพยาบาลในชุมชนและ
ผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงกลุ่มโรคจิตกลุ่มอัมพาตกลุ่มผู้ป่วยพักฟ้ืนโดยมีวัตถุประสงค์คือ
ลดอัตราป่วยและลดอัตราความพิการการให้บริการเน้น Comprehensive health care ทั้งส่งเสริม
ป้องกันรักษาและฟ้ืนฟูสภาพการให้บริการใช้กลยุทธ์หรือวิธีการศึกษาชุมชนเน่ืองจากบางโรคเป็น
ปัญหาส่วนตัวบางโรคเป็นปัญหาของสังคมและใช้การบริหารงานสาธารณสุขในการดําเนินงาน (กอง
การพยาบาล, 2536) งานด้านชุมชน การทํางานเชิงรุกในชุมชนคือกระบวนการสร้างให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนคือการที่ทุกคนในชุมชนมารวมกลุ่มสร้างความคิดความเข้มแข็งใน
ชุมชนช่วยกันแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเองซึ่งความคิดดังกล่าวน้ีจะทําได้โดยต้องมีการกระตุ้นให้คิด
ให้ทําและช่วยเหลือตนเองการกระตุ้นไม่ใช่การคิดให้ทําให้อย่างที่ข้าราชการกําลังทําอยู่ในปัจจุบันการ
กระตุ้นน้ีจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากกลไกภาครัฐด้วย 

ประมวลรุจนเสรี (2542) และ ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2543) ได้พูดถึงแนวทางการ
ทํางานเชิงรุกในชุมชนว่า จะทําอย่างไรให้ชุมชนทุกระดับเข้าใจว่าตนเองมีศักยภาพอย่างไรมีจุดเด่นมี
ข้อจํากัดอะไรและให้ชุมชนแสดงซึ่งสิ่งเหล่าน้ันออกมาประกอบกับสภาพแวดล้อมมีเง่ือนไขทาง
กฎหมายสภาพการค้าเศรษฐกิจค่านิยมในสังคมระเบียบการทํางานภาครัฐนํามาพิจารณาร่วมกันว่า
เพ่ือได้แนวทางการส่งเสริมและทราบถึงอุปสรรคที่มีต่อชุมชนซึ่งสอดคล้องกับ ปาลิดา เพ็ชรกล้า 
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(2552) ที่ให้นิยามการทํางานเชิงรุกในมุมมองวิชาชีพด้านสังคม คือ เน้นการค้นหาและกระตุ้น
ศักยภาพของบุคคลชุมชนโดยต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมในเรื่องต่างๆของบุคคลและชุมชนเน้นการ
รวมกลุ่มกันแก้ปัญหาด้วยตนเองประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ
ต้องเปลี่ยนไป งานด้านทรัพยากรมนุษย์ ชูชัย สมิทธไกร (2550, อ้างอิงใน ปาลิดา เพ็รชกล้า, 2552) 
ได้ให้ความหมาย การทํางานเชิงรุก ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ว่าหมายถึง การทํางานที่ต้องมี
วิสัยทัศน์ สามารถคาดการณ์ปัญหาได้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้น
ก่อนแล้วค่อยดําเนินการแก้ไข 

ทั้งน้ียังมีผู้ให้นิยามความหมายของการทํางานเชิงรุกไว้หลากหลาย ดังจะกล่าว
ต่อไปน้ี 

ชูชัย ศุภวงศ์ และคณะ (2552) ได้ให้ความหมาย การทํางานเชิงรุก ว่าหมายถึงการ
ทํางานที่มีการวางแผนงานเพื่อป้องกันปัญหาหรือลดความรุนแรงของปัญหา สามารถคาดการณ์สิ่งที่
จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่และพร้อมตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
มุ่งเน้นที่ความรู้ ทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในที่สุด ด้วยการใช้กลยุทธ์ เทคนิค 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ (2547) ได้ให้ความหมาย การทํางานเชิงรุก ว่าหมายถึงการ
ทํางานที่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดรอบคอบ รู้จักและรับผิดชอบตนเอง โดยสามารถที่จะ
เลือกตอบสนองแรงกระตุ้นภายนอก ในมุมมองและคุณค่าของตนเองที่ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
สิ่งแวดล้อมรอบข้างและสถานการณ์ภายนอกบีบบังคับให้ต้องจําใจทํา รวมถึงมีสติไม่จมปลักกับ
ปัญหาแต่ตอบสนองด้วยสติในคุณค่าที่เช่ือมั่น ต่างจากการทํางานแบบต้ังรับ (Reactive Approach) 
ที่จะกระทําเมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้ตอบสนอง ในบางครั้งอาจมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะโทษสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เง่ือนไขข้อจํากัดต่างๆ โดยไม่พิจารณาตนเองเป็นหลัก 
การทํางานเชิงรุกจึงเป็นการทํางานที่มีประสิทธิภาพเน่ืองจากมีการวางแผนล่วงหน้า และจัดการสิ่งใด
ด้วยวิจารณญาณอย่างรอบคอบ ทําให้ไม่ค่อยมีความผิดพลาด  ทั้งยังสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดข้ึน
ล่วงหน้าได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่และพร้อมตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทํางาน
เชิงรุกจึงจําเป็นต้องมีบุคลากรที่มีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Proactive Approach) กล่าวคือมีอิสรภาพ
ในการเลือก (Freedom to Choose) ตอบสนองพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยมีความเช่ือมั่นในคุณค่า 
4 ประการ คือ 1. การรู้จักตนเอง (Self-Awareness) ตัดสินใจเลือกที่จะทําให้สิ่งใดมีอิทธิพลต่อตัวเรา  
2. มีจินตนาการ (Imagination) สามารถคาดเหตุการณ์ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 3. มีวิจารณญาณ 
(Conseious) ตระหนักรู้อยู่ในใจว่าสิ่งใดถูกหรือผิด มีวินัยควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้อีกทั้งมี
ความคิดและการกระทําสอดคล้องกัน 4. ความมุ่งมั่นที่เป็นอิสระ (Independent Will) เลือกกระทํา
สิ่งใดตามท่ีตนเองตระหนัก (Self-Awareness) โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 
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อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ (2547) ได้ให้ความหมายการทํางานเชิงรุกว่า หมายถึง เป็นการทํางาน
ของคนที่ชอบคิดวางแผนงานของตนไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอ รวมถึงการคิดถึงปัญหา หรืออุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นก่อน แบบชนิดที่ว่าวัวหายแล้วล้อมคอก 

สวงศ์ ยมมาศ (2541) ได้ให้ความหมาย การทํางานเชิงรุกว่า หมายถึง การทํางานที่
อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนอาศัยภาคเอกชนองค์การต่างๆท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมือกันโดย
เจ้าหน้าที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งความพร้อมในที่น้ีคือความพร้อมของตัวเจ้าหน้าที่เองที่จะ
เปลี่ยนมุมมองในการทํางานคือยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

วิชัย ปิติเจริญธรรม (2548) ได้ให้ความหมาย การทํางานเชิงรุกว่า หมายถึง การใช้
ความมุ่งมั่นอย่างที่สุดในงานไม่เพียงแต่คิดเท่าน้ัน แต่มีการผลักดันงานแม้มีอุปสรรคมากมายก็ตาม มี
การคาดการณ์ล่วงหน้า และมีการกระทําเพ่ือสร้างโอกาสน้ันขึ้นมา ไม่รอคอยให้โอกาสมาหา 

จิตติรัศมีธรรมโชติ (2550) ได้ให้ความหมาย การทํางานเชิงรุก (Proactiveness) ว่า
หมายถึงการเล็งเห็นถึงปััญหาหรือโอกาส พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสท่ีเกิดข้ึน
ให้เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ โดยการทํางานเชิงรุก Proactiveness”
เป็นเรื่องที่มี 2 มิติน่ันคือ 

1. มิติที่เก่ียวกับปัญหา (Problem) วิกฤติหรือภัยคุกคาม (Threat) ในแง่ของปัญหา
การทํางานเชิงรุก คือการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วหรือการกระทําต่างๆที่สามารถป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ล่วงหน้า 

2. มิติที่เกี่ยวกับโอกาส (Opportunity) คือการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดข้ึนได้
อย่างรวดเร็วหรือการเล็งเห็นโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเตรียมการต่างๆไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้
สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวได้ในทันทีที่เกิดขึ้น 

ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (2556) ได้ให้ความหมาย การทํางานเชิงรุก ว่าหมายถึง การ
ทํางานอย่างมีการเตรียมการณ์ที่ดี เพ่ือรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือป้องกัน
ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือหวังผลความเป็นเลิศในงานของตนเอง โดยที่ไม่จําเป็นต้องรอ ให้ผู้อ่ืนมาบอก
ในสิ่งที่เราควรทํา หรือไม่ต้องรอจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นก่อน วิธีการทํางานแบบ Proactive 
หรือการทํางานแบบเชิงรุกน้ัน มีความสําคัญมากขึ้นเร่ือยๆอันเน่ืองมาจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

1. การดําเนินงานในปัจจุบัน ต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างรวดเร็ว บน
สภาพความไม่แน่นอน การเตรียมการณ์ที่ดีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการเรียนรู้
ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพ่ือเตรียมการณ์ป้องกันน้ัน จึงมีความจําเป็นอย่างมาก 

2. นวัตกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน เ พ่ืออํานวยความสะดวกจึง
จําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทํางานใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ กฎระเบียบที่ไม่คุ้นเคย หรือแม้แต่
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ต้องเผชิญกับภัยคุกคามแบบใหม่ๆ การเตรียมการณ์ที่ดี หรือการทํางานแบบ Proactive จึงมีความ
จําเป็นในการปรับตัวเข้ากับ Innovation ต่างๆ 

3. เส้นแบ่งแยกขอบเขตของงานกับชีวิตส่วนตัวน้ัน น้อยลง การทํางานตามบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในปัจจุบัน ต้อง ทํางานแบบ Proactive
เพ่ือสร้างความแตกต่างและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนเอง 

จากความหมายของการทํางานเชิงรุก สรุปได้ว่า การทํางานเชิงรุกคือการทํางานที่มี
การวางแผนการทํางานล่วงหน้า มีการคํานึงถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของงาน โดยมีการ
ใช้หลักความมีส่วนร่วมของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนําผลงานอดีตมาใช้ประกอบการวางแผน
เพ่ือให้ทักษะใหม่ๆ ในการทํางานและเพ่ิมศักยภาพของงานที่ทําให้มากขึ้นเรื่อยๆ น่ันเอง 

5.3 วิธีการทํางานเชิงรุก 
การทํางานเชิงรุกผู้ปฏิบัติงานควรมีทักษะและคุณสมบัติในการเป็นผู้ทํางานเชิงรุก 

หากไม่แล้วก็ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีอุปนิสัยเชิงรุก ประกอบกับหน่วยงานหรือองค์การต้องมีกล
ยุทธ์ในการทํางานเชิงรุก เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของหน่วยงานให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อีกทั้งยังบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีต้ังไว้โดย นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ 
(2547) ได้พูดถึงผู้ทํางานเชิงรุกควรมีทักษะและคุณสมบัติที่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า 
(Foreseen)คือ มองเห็นภาพในอดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ เช่น 
มองเห็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน ยังเกิดปัญหาขึ้นอีก และคาดการณ์ว่าปัญหานี้จะทวีความ
รุนแรง หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอ่ืนๆมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาได้ดี (Analytical Skill) 
เลือกได้ว่าปัญหาใดมีแนวโน้มวิกฤตในอนาคต พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ และอุปสรรคของปัญหารู้จัก
องค์การ (Organization Awareness) ต้องรู้จักองค์การท้ัง 4 ด้าน คือ ธุรกิจขององค์การ พฤติกรรม
ของคนทั้งองค์การ วัฒนธรรมภายในองค์การ และการบริหาร การเข้าใจองค์การทั้ง 4 ด้าน เป็นตัวแปร
สําคัญที่ทําให้สามารถเลือกวางแผนกลยุทธ์และวิธีการทํางานให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลมีเทคนิคการ
นําเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Presentation Skill) มีทักษะการถ่ายทอดความคิดที่วางแผนไว้ให้ผู้บริหาร
เข้าใจและยินดีสนับสนุนมีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ (Creditability) การเป็นผู้นํากลยุทธ์ หรือเป็นผู้นําใน
การเปลี่ยนแปลง (Changed Agent) ได้ดีในองค์การน้ัน สิ่งสําคัญคือ ได้รับการยอมรับ และความ
น่าเช่ือถือจากบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การ เพราะมีส่วนทําให้บุคคลากรทุกคนยินดีให้ความร่วมมือ
และเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนาตนให้มีอุปนิสัยเชิงรุก การท่ีบุคลากรขององค์การจะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานเชิงรุก สิ่งสําคัญ คือ บุคลากรต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีอุปนิสัยเชิงรุก ต้องมีความเข้าใจ
เก่ียวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์การและธุรกิจทราบแนวทางดําเนินการให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายสามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพ และความสามารถของตนว่าเหมาะสมกับงาน
และองค์การหรือไม่มีศักยภาพและความรู้เร่ืองงานสามารถประเมินอุปสรรค และโอกาสสนับสนุนจาก



37 

 

สิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติของบุคลากรที่ส่งผลต่อการทํางานของตน
สามารถปรับข้อจํากัด หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้เป็นโอกาสรู้จักองค์การ และเข้าใจพฤติกรรม
บุคลากรทั้งองค์การ (พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส) เข้าใจและวิเคราะห์เพ่ือปรับตัวและวิธีการให้เข้าใจ
สถานการณ์ (รู้จักกาลเทศะว่าควรทําหรือไม่ควรทํา) มีความคิดอิสระในการเลือก (Independent 
Will) ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมีวิจารณญาณว่าสิ่งใดถูกต้องและเหมาะสมสามารถ
คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยําสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนในอดีต 
ปัจจุบันตลอดจนสามารถวางแผนป้องกันปัญหาหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

นอกจากน้ี อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ (2548) ได้กล่าวถึง ลักษณะของคนท่ีทํางานเชิงรุก 
จะมีทัศนคติและมุมมองดังต่อไปนี้ 

1. มีความศรัทธาในตัวเอง คือ การยอมรับนับถือตนเองโดยการมองตัวตนใน
ทางบวก หรือคิดแต่สิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ให้กับตนเอง ซึ่งจะเป็นการสร้างกําลังใจในการทํางาน และ
เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทํางาน 

2. มีความคิดที่จะเป็นผู้ให้ มากกว่าผู้รับ คือ คิดหาหนทางหรือวิธีการที่จะเป็นผู้ให้
โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะการมีจิตสํานึกของการให้ต่อองค์การ มากกว่าเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนที่ได้รับ นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือต่างๆ แก่ผู้อ่ืนที่อยู่
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

3. มองโลกในทางบวก คือ การคิดดีหรือคิดในทางสร้างสรรค์ ไม่คิดมากกับเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ ที่ทําให้ไม่สบายใจ โดยมองว่าสิ่งน้ันทุกคนต้องเจอได้เช่นกัน ทั้งน้ีการคิดในทางบวกจะทําให้
พยายามหาหนทางและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

4. ระลึกเสมอว่าวันพรุ่งน้ีย่อมดีกว่าวันน้ี คือ การไม่ใส่ใจอดีตแต่จะมองถึงอนาคต
และตระหนักอยู่เสมอว่าอนาคตย่อมดีขึ้น และมีเป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจน 

5. แสวงหาโอกาสจากตัวเอง คือ การฉวยโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ ที่สนับสนุน
และเอ้ืออํานวยต่อการทํางานในเชิงรุก โดยคิดเสมอว่าวิกฤติคือโอกาส และมองว่าสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจะเป็นหนทางในการสร้างโอกาสใหม่ๆ นอกจากน้ี จะไม่ปฏิเสธที่จะรับโอกาสใหม่ๆ จาก
หัวหน้า เน่ืองจากโอกาสเหล่าน้ีจะนําไปสู่ความสําเร็จและความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน 

6. มองความผิดพลาดเป็นบทเรียน คือ เมื่อทํางานผิดพลาดแล้วจะพยายามนําความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน มีความละเอียดรอบคอบในการทํางานมากข้ึน และวิเคราะห์หาสาเหตุ
เพ่ือหาหนทางหรือแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก 

7. กล้าและพร้อมเผชิญกับปัญหา คือ เมื่อต้องเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ทํางานจะยอมรับได้กับปัญหาที่เกิดข้ึน กล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
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8. ความรู้ ความสามารถย่อมฝากกันได้ คือ คนที่ทํางานเชิงรุกจะเช่ือว่าความรู้
ความสามารถเกิดจากการฝึกฝนไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นพรแสวงจากความเพียรพยายาม การต้ังใจ
ฝึกฝน และฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง อีกทั้งตรวจสอบและประเมินว่าอะไรคือจุดแข็ง (Strength) และอะไร
คือจุดอ่อน (Weakness) ที่เป็นข้อบกพร่องของตนเอง มุ่งมั่นที่จะเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนให้
สามารถทํางานต่างๆ ที่รับผิดชอบให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 

9. แผนงานที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง คือ การวางแผนงานเป็นหน่ึงในหนทางที่นําไปสู่
ความสําเร็จ แผนงานจึงเปรียบเสมือนทิศทางหรือเข็มทิศในการทํางานให้มีกรอบ มีแนวทางมีการ
เตรียมความพร้อมที่จะเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ คนที่ทํางานเชิงรุกจะวางแผน โดยคิดถึง
แผนงานหลักและแผนงานรองเอาไว้ มีการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ มีการกําหนดขึ้นตอนหรือ
วิธีการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงติดตามและทบทวนแผนการทํางานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

10. ทุกคนย่อมมีความรู้ ความสามารถ คือ การเช่ือว่าคนอ่ืนๆ ยอมมีความรู้
ความสามารถเช่นเดียวกัน รวมถึงการให้โอกาสผู้อ่ืนแสดงความสามารถในการทํางานด้วย รวมถึงรู้ว่า
งานใดควรมอบหมายให้ใครรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละคนจะได้ใช้
เวลาที่มีอยู่ไปบริหารจัดการงานที่สามารถเพ่ิมมูลค่างาน (Job Value) ให้กับตนเองได้ 

11. ผู้บริหารเวลาที่ดีที่สุดคือตัวเอา คือ ให้ความสําคัญกับเรื่องของเวลาเป็นผู้ที่
บริหารเวลาได้อย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเวลาเพ่ือการทํางาน เพ่ือครอบครัวเพ่ือผู้อ่ืน และ
เพ่ือตนเอง รู้วิธีการและเทคนิคของการบริหารเวลาให้คุ้มค่า ไม่ให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

12. รักผู้อ่ืนเหมือนรักตนเอง คือ มีใจรักคนอ่ืน ปรารถนาจะเห็นผู้อ่ืนมีความสุขมี
เมตตาจิต พร้อมจะให้อภัย ไม่โกรธ หรือคิดอาฆาตพยาบาทในพฤติกรรมจากคนอื่น มีความพร้อมที่
จะเป็นเพ่ือนกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีกริยาวาจา นํ้าเสียง การแสดงออกและ
พฤติกรรมที่สุภาพ อ่อนโยน 

13. เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร คือ พยายามปรับเปลี่ยนคนที่ไม่เป็นมิตร ให้มาเป็น
พันธมิตร พยายามหาวิธีเข้าพบเพ่ือพูดคุยสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความคิดหรือทัศนคติที่ดีต่อศัตรู 
มองเห็นคู่แข่งหรือคนไม่หวังดีเป็นมิตรสหายที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ 

14. อนาคตเป็นสิ่งที่สร้างได้ คือ การกําหนดเป้าหมายในอนาคตที่ ชัดเจนทั้ง
เป้าหมายระยะสั้น 1-3 ปีและเป้าหมายในระยะยาว ประมาณ 3 ปีขึ้นไป พยายามหาหนทางหรือ
วิธีการต่างๆ เพ่ือนําตนเองไปสู่เป้าหมายที่กําหนดข้ึน รวมถึงการหาทางพัฒนาและปรับปรุงความรู้
และความสามารถของตนที่จะส่งผลต่อความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 

15. พร้อมเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลง คือ การไม่ปฏิเสธ คัดค้าน หรือต่อต้านการ
นําระบบงานหรือข้ันตอนการทํางานใหม่ๆ มาใช้ เน่ืองจากมีทัศนคติในทางบวกกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นการเสี่ยงหรือเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้ระบบงานมีการ
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พัฒนา มีการปรับปรุงไปในทางท่ีดีขึ้นอันนําไปสู่การทํางานที่มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพมากย่ิงขึ้น 
นอกจากน้ีคนที่ทํางานเชิงรุกยังเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ที่
เรียกว่า Change Agent รวมถึงพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลต่างๆ มีความรู้สึกต้องการ
และเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ศิริลักษณ์ โคตรรักษา (2537) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการดําเนินงานเชิงรุก ไว้ว่า กลยุทธ์
ในการดําเนินงานเชิงรุกมีกลยุทธ์ดังน้ี 

1. ต้องรุกให้เข้าถึงพ้ืนที่ การดําเนินการสวัสดิการสังคมควรรุกเข้าไปสู่ชุมชน 
ครอบครัว และตัวบุคคล โดยรุกครอบคลุมในทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ ทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร จังหวัด 
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ซึ่งแต่เดิมการดําเนินงานสวัสดิการสังคมจะเป็นแบบการต้ังรับในพ้ืนที่ รอรับ
ปัญหา ณ สํานักงานเป็นส่วนใหญ่ และการให้บริการส่วนใหญ่จะให้บริการเฉพาะเขตเมือง พ้ืนที่
หมู่บ้านและชนบทห่างไกลความเจริญ บริการสังคมแทบจะไปไม่ถึง ฉะน้ันการทํางานเชิงรุกให้เข้าถึง
พ้ืนที่จึงเป็นสิ่งสําคัญมาทางหน่ึงรุกให้เข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง  

2. การรุกถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริงต้องรุกให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และทุพพลภาพ คนไร้ที่พ่ึง และประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มผู้ติดเอดส์ 
กลุ่มนักโทษ กลุ่มผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ และในการรุกถึงกลุ่มเป้าหมายต้องมีการปรับความคิดของ
ผู้รับบริการให้ถูกต้อง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาภูมิปัญญาของผู้รับบริการ ให้สามารถแก้ปัญหา
ตัวเองได้ และพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป 

3. รุกให้ถึงต้นเหตุของปัญหา การรุกให้ถึงต้นเหตุแห่งปัญหา หรือรากเหง้าแห่ง
ปัญหาแล้ว ย่อมทําให้การพัฒนาหรือการป้องกันปัญหาในอนาคตบังเกิดผลไปพร้อมๆ กับการ
แก้ปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องทําเป็นกระบวนการ 

4. รุกในด้านบริหาร จะเป็นบริหารในลักษณะบริการแบบผสมผสานและครบวงจร 
คือ ผสมผสานในวิธีการสังคมสงเคราะห์ทั้ง 5 วิธีคือ การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย การสังคม
สงเคราะห์เฉพาะกลุ่มชน การจัดระเบียบชุมชน การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ การวิจัยทางสังคม
สงเคราะห์ และผสมผสานประชากรกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี คนชรา ที่มีปัญหา ให้ความ
ช่วยเหลือ โดยไม่แยกส่วน ช่วยเหลือทั้งคน ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมบริหารแบบเน้นการป้องกัน 
พัฒนา มากกว่าการแก้ไข และฟื้นฟูบําบัดนอกจากน้ีควรลดความสําคัญของบริการในสถาบันต่างๆ ลง 
เพ่ิมความสําคัญกับบริการท่ีเน้นสร้างเสริมความม่ันคงในสถาบันครอบครัว เครือญาติ ชุมชน ซึ่งถือได้
ว่าเป็นการทํางานเชิงรุกที่ป้องกันปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 

5. การรุกในด้านพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในการทํางาน และดําเนินการศึกษา
ค้นคว้า ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องเข้าไปศึกษาปัญหาและข้อจํากัดต่างๆ 
ตลอดจนกลยุทธ์และแนวทางแก้ไขเก่ียวกับการให้สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบและ
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ต่อเน่ือง และต้องมีการคิดค้นหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมกับสภาพที่พึงจะมี พึงจะค้นหาปัญหา
ทางด้านสวัสดิการสังคม และขณะเดียวกันต้องศึกษาวิจัยค้นหาเทคโนโลยีที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพที่พึงจะมี พึงจะเป็นสําหรับชาวบ้าน นอกจากน้ีต้องศึกษาหาข้อมูลพ้ืนฐาน หาตัวช้ีวัดทางสังคม
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ยง เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการวางแผนกําหนดนโยบายการแก้ไข 
ป้องกัน ฟ้ืนฟู พัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่อไป 

6. รุกโดยการจัดทําแผน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และใช้ชุมชนเป็นฐานในการทํางาน 
7. รุกโดยต้องมีระบบการติดตาม นิเทศงาน ที่ปรึกษาแนะแนว ประเมินผลงาน ซึ่ง

ระบบประเมินผลงานก็ต้องปรับเปล่ียนให้ประเมินผลจากผลกระทบ หรือในเชิงคุณภาพมากข้ึน มีการ
รับฟังเสียงสะท้อนจากภายนอกให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

8. รุกโดยสร้างข่ายงานและระบบประสานงานที่มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
ชัดเจนเป็นแนวร่วมกันทั้งระบบ การประสานงานน้ันต้องก่อให้เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของตนและกับ
ภายนอก ระบบประสานงานที่ดีจะทําให้เกิดบริการเบ็ดเสร็จ ผสมผสานอย่างเป็นจริงได้ และจะเกิด
การเสริมพลังกันในจุดอ่อน จุดแข็งที่แต่ละฝ่ายมีไม่เหมือนกัน 

9. รุกโดยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ต้องมีการปรับเทคนิค
เสริมสร้างคุณลักษณะ ตลอดจนการกําหนดบทบาทและวิธีการทํางาน เพ่ือให้มีจิตสํานึกและความ
พร้อมที่จะทํางานให้สอดคล้องกับการทํางานเชิงรุกในงานด้านสวัสดิการสังคม ที่ต้องทําให้ครบ
กระบวนการและเป็นระบบ ทั้งน้ีโดยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไป หาชาวบ้าน เรียนรู้งาน หรือปัญหาร่วมกับ
ชาวบ้าน ร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหา และนําปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านมาดําเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

10. รุกโดยหน่วยงานท่ีให้บริการสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะหน่วยงานราชการต้อง
ปรับการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
และต้องผนึกกําลังเข้าไปรับรู้ปัญหาชาวบ้าน ครอบครัว และวิถีชีวิต ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของชุมชน
น้ันๆ ต้องกระจายความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ เน้นการพัฒนาบุคคลากร
ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และที่สําคัญต้องช้ีนําการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้แก่
สังคมได้รับรู้ไว้ด้วย 

11. รุกโดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ทั้งน้ีเพ่ือการจัดบริการสังคมจะได้
สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะประชาชนเท่าน้ันจะเป็นผู้รู้
ปัญหาและความต้องการของตัวเอง และคิดค้นหาทางแก้ไขปัญหาของตนเองได้ดีที่สุด 

12. รุกโดยการระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงทรัพยากรบุคคล ซึ่งนับว่าเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าย่ิงของสังคม นอกจากนี้ยังต้องปรับการ
พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรใหม่ แทนที่จะมุ่งเน้นตอบสนองประชากรในเขตเมือง ควรจะมุ่งเน้น
ประชากรในเขตชนบทซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสําคัญ 
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13. รุกโดยการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เป็นระบบสื่อสาร 2 ทาง ทั้งน้ีเพราะเป็น
กระบวนการอันจําเป็นที่จะต้องทําให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสํานึกที่จะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาของตนเอง และประเทศชาติ 

14. รุกโดยการปรับทิศทางการพัฒนาให้เน้นหนักในการพัฒนาคน สังคม สิ่งแวดล้อม 
คุณภาพชีวิตให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบย่ังยืนที่มองมนุษย์อย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจ โดยไม่ละเลยปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ 

15. รุกโดยการปรับระบบการเมือง การปกครอง ระบบราชการให้มีการกระจาย
อํานาจให้แก่ประชาชน ในเน้ือหาสาระ และกระบวนการ อันเป็นวิถีชีวิตของประชาชน 

16. รุกโดยการมีกฎหมายสวัสดิการสังคมรองรับ เพ่ือให้มีการจัดสรรทรัพยากรท่ี
เพียงพอ  เหมาะสมกับงาน มีกลไกครอบคลุมการทํางานให้มีมาตรฐาน มีการประสานงานและ
สนับสนุนภาคเอกชน 

17. รุกโดยมีการปรับกฎระเบียบต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ ยืดหยุ่น สามารถทํางานได้
อย่างคล่องตัว และสามารถตรวจสอบผลงานได้ เป็นต้น 

โดยสรุปผู้วิจัยเห็นว่า บทบาทเชิงรุก เป็นการดําเนินงานที่ไม่ได้เน้นการแก้ไขหรือ
บําบัดรักษาเพียงอย่างเดียว หากเป็นการดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู ปรับปรุง ค้นหา
ศักยภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ในการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า และริเริ่มให้มีผลในทางพัฒนา ป้องกัน
ปัญหาหรือลดความรุนแรงของปัญหา สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่
เป็นการทํางานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต โดยการอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาจาก
อดีต และที่กําลังประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยกรอบการคิดจะเน้นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอนาคต พร้อมทั้ง
ลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสท่ีเกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่องานด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และ
แปลกใหม่ เป็นการทํางานที่มีการวางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือตอบสนองต่อแรง
กระตุ้นจากภายนอก โดยการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาบทบาทเชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ ใน
ความหมายที่ว่า เป็นการดําเนินงานที่แสดงออกถึงภาระหน้าที่ในการดําเนินการเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน 
รักษา ฟ้ืนฟู ปรับปรุง ค้นหาศักยภาพของหน่วยงาน โดยมีวิสัยทัศน์ในการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
กับเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และริเร่ิมให้มีการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาโดยอาศัยข้อมูล
ข่าวสารหรือประสบการณ์ที่ได้รับมาจากอดีต และที่กําลังประสบอยู่ในปัจจุบัน 
 
6 .งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เดือนรัตน์ โมโพธ์ิ (2555) ได้ทํางานวิจัยเรื่อง บทบาทเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในการดําเนินการที่เก่ียวข้องด้านผู้สูงอายุ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลสวนเมี่ยง อําเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเกี่ยวข้อง
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ด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ และเสนอบทบาทเชิงรุกเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุในอนาคตในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสวนเมี่ยง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้สูงอายุ 510 คน และการสนทนากลุ่มจากผู้บริหาร ปลัดหรือผู้ปฏิบัติงาน
ด้านผู้สูงอายุ ผู้ที่แสดงตัวเป็นผู้นํา ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข 10 คนข้อมูลวิเคราะห์โดยเน้ือหาและค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าองค์การ
บริหารส่วนตําบลสวนเมี่ยง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกมีการจ่ายเบ้ียยังชีพครบ ทุกคนตามนโยบาย
รัฐบาล แต่ด้านอ่ืนๆ ยังไม่ได้ดําเนินการ เน่ืองจากขาดบุคลากร และการกําหนดนโยบายไม่ครอบคลุม 
อีกทั้งผู้สูงอายุอยู่ห่างไกลกันมากการคมนาคมไม่สะดวก จึงเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยการ 1.) สร้าง
เสริมสุขภาพเชิงรุก 2.) จัดกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 3.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “เพ่ือนเย่ียมเพ่ือน”
4.) เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เป็นภาระของใครในอนาคต 

สุรัตยา เกษมศิริ (2546) ได้ทํางานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานเชิงรุก
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงจังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยใช้เทคนิคการประเมิน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ 7 คนที่สมัครใจเข้าเป็นทีมวิจัย นักวิจัยใช้เทคนิค
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต พูดคุย ซักถาม สอบถามความคิดเห็น 
ความรู้สึกและสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจงานเชิงรุกเปลี่ยนไปจากเดิมที่คิดว่างานเชิงรุก คือ การทํา
กิจกรรมด้านการป้องกันและส่งเสริมคุณภาพ การทํางานนอกพื้นที่หรือในชุมชน หรือการให้สุขศึกษา
ที่เน้นการสอนให้ผู้รับบริการมีความรู้ เปลี่ยนเป็นว่างานเชิงรุก คือ งานท่ียึดปัญหาของชุมชนเป็น
สําคัญ ต้องรู้จัก และเข้าใจชาวบ้าน เช้าใจชุมชน ตลอดจนผู้มารับบริการ ยึดชาวบ้านหรือผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลาง โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือลงไปหาชาวบ้าน หาชุมชน เพ่ือรับฟัง ต้องทําความรู้จัก
ชาวบ้านให้มาก นอกจากน้ียังเห็นว่าถ้าจะทํางานเชิงรุก บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ต้อง
เปลี่ยนไป เป็นผู้สนับสนุนอํานวยความสะดวก เพ่ือกระตุ้นและช่วยให้ชุมชน คิดเป็น มองปัญหาได้และ
ตัดสินใจได้ ค้นหาศักยภาพของชาวบ้านและชุมชนให้แสดงศักยภาพออกมา ให้เขาแสดงศักยภาพ
ออกมา เช่ือในศักยภาพของชาวบ้าน มีความเท่าเทียมกัน วิธีการทําทําให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการทํางาน
เชิงรุกและเปลี่ยนแปลงการทํางานซึ่งได้บทเรียนจากการวิจัยสรุปว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเกิดจาก
กระบวนการทํางานคือ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน ทําให้มองปัญหาตรงกัน คือ ยัง
เข้าใจงานเชิงรุกไม่ชัดเจน และไม่รู้ว่าทําอย่างไร แต่ต้องการหาคําตอบร่วมกัน 2. การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติสถานการณ์จริง โดยใช้กระบวนการประเมินชุมชน และได้ลองแก้ไขปัญหาในการทํางานร่วมกัน 
3. มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการเสวนาเป็นระยะๆ ตลอดกระบวนการ 4. มีการทํางานร่วมกัน
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เป็นทีม ทําให้เข้าใจการทํางานเป็นทีมว่าคือ การมีส่วนร่วม มีความเท่าเทียมกัน ทําให้เจ้าหน้าที่
ยอมรับตนเอง ยอมรับเพ่ือนร่วมงานและที่สําคัญ มีความภูมิใจและมีความสุขในการทํางาน 

ปาลิดา เพ็ชรกล้า (2552) ได้ทํางานวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน
การทํางานเชิงรุกของเทศบาล ตําบลท่าไม้ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาถึงสภาพการทํางานเชิงรุกของพนักงานเทศบาลในปัจจุบัน ศึกษาวิธีการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานเชิงรุกของพนักงานเทศบาล  ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการทํางานเชิงรุก ของ
พนักงานเทศบาล ตําบลท่าไม้ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเทศบาลเข้าใจโครงการออกให้บริการเชิงรุก
ว่ามีความสําคัญต่อเทศบาลเพราะสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในยุคปัจจุบันที่ต้องยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและถือความพึงพอใจของประชาชนเป็นจุดสูงสุดและเห็นว่าเป็นผลดีต่อประชาชน เพราะ
เป็นการให้บริการรับชําระภาษี และรับเร่ืองความต้องการต่างๆ ของประชาชน เป็นการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายและลดความ
เสี่ยงในการเดินทางไปติดต่อยังสํานักงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนทุกคร้ัง และ
ออกให้บริการเดือนละ 2 ครั้ง ในเวลาราชการ จากการที่พนักงานออกให้บริการน้อย พนักงาน
เทศบาลทั้งหมดจึงมีความเห็นว่าเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานเพราะพนักงานบางคนให้ความสําคัญใน
การทํางานเชิงรุกอย่างไม่เต็มที่ ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการทํางานเชิงรุก 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงานในการทํางานเชิงรุกสามารถสรุปผลการศึกษาคือ  
ด้านนโยบาย 1. ผู้บริหารควรให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายในการบริการเชิงรุกให้

ชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้พนักงานได้รู้ถึงจุดประสงค์ของโครงการ โดยใช้ความถ่ีของการออก
ให้บริการของพนักงานเป็นตัวช้ีวัดในการพัฒนาความดีความชอบ การให้เงินรางวัลประจําปี           
2. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการเข้ารับการศึกษาอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ การศึกษาต่อและการศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือนําความรู้และ
แบบอย่างที่ดีมาปฏิบัติ   

ด้านปฏิบัติ 1. ดําเนินการจัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานเก่ียวกับ
การบริการประชาชนที่ดี หรือด้านการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ โดยจัดหาวิทยากรมืออาชีพมา
ดําเนินการให้ 2. ให้มีการจัดหาระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทุกสายงานให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมจัดหาตู้เก็บไว้เป็นส่วนกลาง เพ่ือสะดวกในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ง่ายขึ้น 

เสน่ห์ ปักสิงห์ (2553) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลําปาง ภายหลังการปรับโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง ภายหลังการปรับโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับหลักการ
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บริหาร POSDCoRB เป็นแนวทางการศึกษา ทําการเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ โดยแบ่งกลุ่มประชากรศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร จํานวน 5 คน และกลุ่มผู้
ปฏิบัติจํานวน 240 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า การวางแผนของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง
ภายหลังการปรับโครงสร้างอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 โดยสมาชิกในศูนย์ฯ มีความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน การประเมิน มีความเหมาะสมและถูกต้องอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ส่วน
การจัดตําแหน่งงานในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เน่ืองจากโครงสร้างหน้าที่
รับผิดชอบกับการปฏิบัติงานจริงไม่สอดคล้องกัน ด้านการบริหารงานบุคคล ของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง ภายหลังการปรับโครงสร้างอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.34 โดยมีการมอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม แต่ผล
ของการปรับเปลี่ยน โยกย้ายภายหลังการปรับโครงสร้าง ทําให้ต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน ด้านการสั่ง
การ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 โดยผู้บังคับบัญชาได้แนะนําช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่มอบนโยบาย กํากับดูแลและให้คําแนะนํา
ช่วยเหลือแก่สํานักงานป้องกันฯ ที่ปรับไปเป็นราชการส่วนภูมิภาคแทนส่วนกลาง ส่วนภายในศูนย์ฯ 
ยังคงมีการสั่งการให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.30 โดยประสิทธิภาพในการติดต่อ ประสานงานระหว่างกลุ่มงานภายในศูนย์อยู่ในระดับมาก ซึ่งการ
ประสานงานระหว่างกลุ่มงาน/ฝ่ายภายในศูนย์ป้องกันฯ เป็นไปในรูปแบบไม่เป็นทางการเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนการประสานงานระหว่างศูนย์ป้องกันฯ กับสํานักป้องกันฯ จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการมากขึ้น 
ด้านการรายงานผล อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 โดยศูนย์จะรับทราบผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมออยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสํานักงานป้องกันฯ จะทําการรายงานผล
การทํางานต่อศูนย์ป้องกันฯ ทางโทรศัพท์ โทรสาร กรณีเกิดเหตุสาธารณภัย และรายงานในรูปแบบ
เอกสารและนําเสนอประจําเดือน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเป็นภารกิจเร่งด่วนจึงทําให้การรายงานผล
ล่าช้า ด้านงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 โดยเห็นว่าหน่วยงานมีความ
ชัดเจนในการบริหารงบประมาณสามารถควบคุมและตรวจสอบได้ 

สิรินภา นามพรหม (2554) ได้ทํางานวิจัยเร่ืองผลกระทบของประสิทธิผลการทํางานเชิง
รุกที่มีต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลการทํางานเชิงรุกที่มีต่อ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 177 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ T-test F-test (ANOVA และ MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคุณ การ
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วิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ จากการศึกษาพบว่า           
1) ประสิทธิผลการทํางานเชิงรุกด้านการคิดในทางบวกมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานและด้านศักยภาพของบุคลากรและระบบสารสนเทศ 2) ประสิทธิผลการทํางานเชิงรุกด้าน
การลดความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานด้านการ
บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและด้านศักยภาพของบุคลากรและระบบสารสนเทศ 3) ประสิทธิผล
การทํางานเชิงรุกด้านการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและด้านการปฏิบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานและ 4) ประสิทธิผลการทํางานเชิงรุกด้านการพัฒนาองค์ความรู้มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้าน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและด้านศักยภาพของบุคลากรและระบบสารสนเทศ ผลลัพธ์
จากความสัมพันธ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการทํางานเชิงรุกเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและก่อให้เกิดความสําเร็จในการสอบบัญชีเพ่ือเป็นประโยชน์ให้
สามารถดําเนินงานไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์และต้องอยู่บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการสอบบัญชีในทุกๆด้านเพ่ือให้งบการเงินสามารถสะท้อนถึงความสําเร็จของรายงานการ
สอบบัญชีต่อไป 

บทสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการทํางานเชิงรุก ระหว่างปี 

พ.ศ.2546-2555 พบว่าหน่วยงานต่างๆ เร่ิมมีความสนใจในกาพัฒนาการทํางานเชิงรุก เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ต่อหน่วยงาน พนักงานในองค์การ และประชาชน งานวิจัยส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปเป็น
แนวทางเดียวกัน ในด้านการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้อง ปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่
เพ่ือให้สอดคล้องกับการทํางานเชิงรุก และพบว่าเจ้าหน้าที่หรือบุคลาการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทํางานยังขาดความเข้าใจในการทํางานเชิงรุก ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ต้องมีการ
สื่อสารข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทเชิงรุกในแนวทางเดียวกัน ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ
บทบาทขององค์การปกครองท้องถิ่น ได้ศึกษารูปแบบการดําเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะพบข้อแตกต่างในเรื่องของวิธีการศึกษา พ้ืนที่การศึกษา รูปแบบและปัจจัยของแต่ละพ้ืนที่
การศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับศึกษา ค้นคว้าทางทางเอกสาร 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในคร้ังน้ี สามารถนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการวิจัย เพ่ือทําการ
วิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษาต่อไปโดยผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทเชิงรุกของ อบต.สนาม
จันทร์ เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตและความต้องการของผู้สูงอายุในเขต อบต.สนามจันทร์  
โดยนําแนวคิด งานวิจัยที่เก่ียวข้องมาปรับและสังเคราะห์เป็นแนวทางวิจัยในครั้งน้ี 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง“การทํางานเชิงรุกของอบต.สนามจันทร์ ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ”ผู้ศึกษาได้
กําหนดขั้นตอนและวิธีในการดําเนินการศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ 

1. รูปแบบการศึกษา 
2. การเลือกพ้ืนที่ศึกษา 
3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 
1. รูปแบบการศึกษา 

การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ีได้ดําเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารเป็นส่วนประกอบและเก็บข้อมูลในภาคสนาม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม ผู้วิจัยกําหนดแนวคําถามใน
การสัมภาษณ์ โดยทําการสัมภาษณ์รายบุคคลและจดบันทึกการสัมภาษณ์ โดยใช้แนวคําถามที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ และสภาพแวดล้อมของ
อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจึงนําข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ เพ่ือ
นํามาวิเคราะห์ ดําเนินการศึกษาเป็นลําดับต่อไป 
 
2. การเลือกพื้นที่ศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้ได้คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาคือ อบต.สนามจันทร์ จ.นครปฐม 
 
3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

1. ผู้บริหารได้แก่ นายก และปลัด อบต. สนามจันทร์ในฐานะผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย
และการดําเนินงานขององค์กรในด้านการดูแลผู้สูงอายุ
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2. บุคลากร ได้แก่ นักพัฒนาชุมชนรักษาการผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ  
อบต.สนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ได้มีการกําหนดแนวคําถามจํานวน 2 ชุด โดยแยกตามกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1. ผู้บริหารได้แก่ นายก และปลัด อบต.สนามจันทร์ ในฐานะ
ผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานขององค์กรในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 2. บุคลากร ได้แก่ 
นักพัฒนาชุมชน รักษาการผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของอบต.สนามจันทร์ในด้านการดูแล
ผู้สูงอายุโดยกําหนดแนวคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก อบต. 
1.1 สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการต้ังประเด็นคําถามให้สอดคล้องกับการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของการทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
โดยผู้วิจัยใช้แนวทางการวิเคราะห์ตามทฤษฎี 5 M ประกอบด้วย 

 1.1.1 ศึกษาข้อมูลบุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบงานการดูแลผู้สูงอายุของ 
อบต.สนามจันทร์ (Man) 

 1.1.2 ศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
ของ อบต.สนามจันทร์ (Money) 

 1.1.3 ศึกษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ 
อบต.สนามจันทร์ (Material) 

 1.1.4 ศึกษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานที่ใช้ในการดําเนินงาน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ (Machine) 

 1.1.5 ศึกษาการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 
(Management) 

1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการต้ังประเด็นคําถามให้สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือศึกษา โอกาส และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการทํางานด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัย วิเคราะห์ตามทฤษฎี STEP ประกอบด้วย 

 1.2.1 สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) ศึกษาลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เก่ียวข้อง การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบครอบครัว 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
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 1.2.2 เทคโนโลยี (Technology) ศึกษาพัฒนาการและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการทํางานด้านการดูแลผู้ส่งอายุของ อบต.สนามจันทร์ 

 1.2.3 เศรษฐกิจ (Economic) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ รายได้ของประชากร
และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 

 1.2.4 กฎหมายและการเมือง (Political-legal) ศึกษานโยบายของประเทศ 
และนโยบายของรัฐที่มีผลต่อการทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการบริหารจัดการ ด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ ที่มีการ
นําเอาทฤษฎีด้านการบริหารจัดการของ POSDCoRB มาเป็นแนวทางในการต้ังคําถามเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่สามารถวิเคราะห์การทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ ได้ ซึ่งมีประเด็นดังน้ี 

2.1. การวางแผน (Planning: P) ศึกษาการจัดวางโครงการและแผนการปฏิบัติงาน
และวิธีการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 

2.2. การจัดหน่วยงาน (Organizing: O) ศึกษา การจัดหน่วยงาน การกําหนด
โครงสร้างของหน่วยงาน การแบ่งส่วนงาน การจัดสรรงานตําแหน่งต่าง ๆ และกําหนดอํานาจหน้าที่
ของบุคลากรที่ทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 

2.3. การจัดตัวบุคคล (Staffing: S) ศึกษาการบริหารงานด้านบุคลากร คือการ
จัดอัตรากําลัง การสรรหา การเลื่อนขั้น การพัฒนาบุคลากร เลื่อนตําแหน่ง การส่งเสริมขวัญและ
กําลังใจ สวัสดิการ การเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
พ้นจากงานในส่วนงานการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 

2.4. การอํานวยการ (Direction: D) ศึกษาการอํานวยการ นับต้ังแต่การตัดสินใจ 
การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา การควบคุมการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ของผู้บริหารในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในตส่วนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 

2.5. การประสานงาน (Coordination: Co) ศึกษาการประสานงานด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 

2.6. การรายงาน (Reporting: R) ศึกษาการรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
งานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 

2.7. การงบประมาณ (Budgeting: B) ศึกษาการจัดทํางบประมาณ การจัดทํา
บัญชีการใช้จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน ในส่วนงานด้านการดูแล
ผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลแบบทุติยภูมิ(Secondary Data) 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 1. ข้อมูลทั่วไป
ของ อบต.สนามจันทร์ 2. แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการองค์การ 3. แนวคิดทฤษฎีสภาพแวดล้อม
ขององค์การ 4. พระราชบัญญัติและแผนพัฒนาที่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ 5. การทํางานเชิงรุก 6. งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) 
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 

Interview) และการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักตามที่ต้ังไว้
โดยมีการกําหนดแนวคําถามไว้ล่วงหน้าซึ่งคําถามที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด เป็นแนวทางที่มี
ความเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือให้ประเด็นคําถามที่ใช้มีความครอบคลุม ซึ่งในการ
สัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จะต้ังอยู่บนความยืดหยุ่น และความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยท่ีประเด็น
ในการสัมภาษณ์จะมีการกําหนดแนวคําถามในการสนทนาระหว่างผู้วิจัย และผู้ให้สัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้า ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์และตีความจากข้อมูลที่ได้รับ ทั้งจากการจดบันทึก การสังเกต 
และการบันทึกเทป นํามาสรุปผลในประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอน
การวิเคราะห์ ออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และการศึกษาจากภาคสนามและ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) 
3. จัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ โดยแยกเป็นหัวข้อตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ

หากข้อมูลที่ได้รวบรวมมายังไม่ครบถ้วนจะดําเนินการเข้าไปศึกษา หรือเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ิมเติม 

4. สรุปผลการศึกษาและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบการพรรณนาความ 
 

7. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้คํานึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัย และผู้พิทักษ์สิทธิต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บข้อมูล

จนกระทั่งนําเสนอผลงานการวิจัย ดังน้ี 
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7.1 ผู้วิจัยแนะนําตัวแก่ผู้ให้ข้อมูล ให้ทราบว่าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
เพ่ือนําไปประกอบการทําวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรฯ รวมท้ังแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 

7.2 ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย รวมทั้งขออนุญาตบันทึก
ข้อมูลด้วยเคร่ืองบันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน 

7.3 ผู้วิจัยได้กล่าวขอบคุณ และแจ้งผู้ให้ข้อมูลให้ทราบว่าการนําเสนอข้อมูลของผู้วิจัยจะ
ไม่ส่งผลกระทบทางลบ หรือสร้างความเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูลทั้งต่อตัวบุคคลและต่อองค์กร 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ในการดูแล
ผู้สูงอายุและการศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ที่มีผลต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็น ผู้บริหารได้แก่ นายก และ
ปลัด อบต. สนามจันทร์ ในฐานะผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานขององค์กรในด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่มบุคลากร ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน รักษาการผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของ อบต.สนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 3ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์การทํางานเชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 

ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
จากการศึกษาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ในการดูแล

ผู้สูงอายุตามแนวคิด POSDCoRB ต้ังแต่การวางแผน (Planning) การจัดโครงสร้างการทํางานของ
องค์กร (Organizing) การจัดการด้านบุคลากร (Staffing) การควบคุมดูแล (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) และการจัดทํางบประมาณ (Budgeting) 
ผลการศึกษาอธิบายได้ดังน้ี 

1. การวางแผน  
จากการสัมภาษณ์และการศึกษาจากเอกสาร แผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ. 2559-

2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลได้มีการกําหนด
ยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ.2559-2561 ได้มีการกําหนดแผนและ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ด้วยกันคือ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม เป็นยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
สังคมและงานสวัสดิการสังคม สนับสนุนงานด้านกีฬา นันทนาการ สันทนาการ กิจการสาธารณสุข 
ส่งเสริมความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน อาทิ อุบัติเหตุ สาธารณภัย ยาเสพติด และอาชญากรรม ตลอดจน
งานด้านการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นยุทธศาสตร์ที่
พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมระบบการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และงานรัฐพิธีต่างๆ พร้อมกับการส่งเสริม สนับสนุนการ
เผยแพร่กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์ที่พัฒนา ส่งเสริม และ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต หรือผลผลิตทางการเกษตร ปลอดภัย
จากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และอุตสาหกรรม SME วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารสาธารณะ เป็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดให้มีการ 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า ระบบกําจัดขยะ ระบบบําบัดน้ํา
เสีย ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบจราจร งานด้านวิศวกรรมการจราจร พัฒนาระบบไฟฟ้าและ
ระบบประปา พัฒนาแหล่งนํ้า คู คลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค บริโภคการเกษตร 
พร้อมกับการดูแลการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ ดี เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย และส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย ส่งเสริม
ธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริม
สวัสดิการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง การ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อาคารสถานที่ พร้อมกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บํารุงรักษา แม่นํ้า คู คลอง แหล่งนํ้าต่างๆ 
และการป้องกันนํ้าท่วม รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาที่สาธารณะ สวนหย่อม สวนสุขภาพ
และแหล่งท่องเที่ยว 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
(รักษาการผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม)พบว่า การกําหนดแผนงานในการดูแลผู้สูงอายุน้ัน กอง
สวัสดิการสังคมจะยึดตามแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ. 2559-2561 ซึ่งในส่วนการจัดโครงการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นก็เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคม 
โดยตามแผนพัฒนาสามปีฉบับปี พ.ศ. 2559-2561 น้ันลักษณะของการจัดโครงการจะมีความหลากหลาย
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แต่ก็มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนอย่างบูรณาการ โครงการท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุน้ันส่วนใหญ่จะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม โดยมีการกําหนดแผนเพ่ือจัดโครงการสนับสนุนแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม ประกอบไปด้วย
โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกประเภททั้ง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โครงการ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสร้างสายใยรักครอบครัวอบอุ่น โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสนามจันทร์ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านกีฬา ประกอบไปด้วย โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางด้านกีฬา และการแข่งขันกีฬาตําบลสนามจันทร์ โครงการส่งเสริมชมรมแอโรบิคตําบล
สนามจันทร์ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามและเคร่ืองออกกําลังกายในตําบลและโครงการส่งเสริม
สนับสนุนชมรมดนตรีตําบลสนามจันทร์ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข ประกอบไปด้วย โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและควบคุมโรคไม่
ติดต่อ โครงการคัดแยกขยะ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ ร้านค้า ให้สะอาด ปลอดภัย โครงการ
ส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน เช่น โรคภัย อุบัติเหตุ และสาธารณภัยต่างๆ 

4. ส่งเสริมความปลอดภัยในทุกด้าน อุบัติเหตุ สาธารณภัย ยาเสพติดและ
อาชญากรรม ประกอบไปด้วย โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม และ
โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อต้านยาเสพติดอําเภอเมืองนครปฐม 

5. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสวัสดิการต่างๆ โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และหน่ึง
ตําบลหน่ึงทีมกู้ภัย OTOS และโครงการติดต้ังกล้อง CCTV ภายในตําบล 

โดยวิธีการเขียนโครงการต่างๆ ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีฉบับปี 
พ.ศ. 2549-2561 น้ัน มีเจ้าหน้าที่ระดับเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนขึ้นไป เป็นผู้เขียนโครงการ โดยมี
การกําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ วิธีดําเนินการ กําหนดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
และมีการกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ซึ่งเมื่อผู้เขียนโครงการจัดทําโครงการตามระเบียบ
ของ อบต.เรียบร้อยและ จะนําเข้าปรึกษากับ รองปลัด อบต.สนามจันทร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ดูแลงาน
กองสวัสดิการสังคมโดยตรงเป็นผู้พิจารณาพร้อมกับเป็นผู้เสนอโครงการต่อ ปลัด อบต.สนามจันทร์ 
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ในฐานะผู้เห็นชอบโครงการ โดยมีนายก อบต.สนามจันทร์เป็นผู้ลงนามอนุมัติโครงการเป็นขั้นตอน
สุดท้าย 

จากศึกษาวิธีการกําหนดแผนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ ยังพบ
อีกว่า ในปี พ.ศ. 2559 น้ี ได้มีคําสั่งการจัดทําแผนงานการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ เรียกว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยได้มีการจัดทําแล้วเสร็จเป็นฉบับ ปี 2561-2564 โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564 ฉบับน้ี ประกอบไปด้วย 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน โดยใน
ส่วนน้ีจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในส่วนของข้อมูลด้านกายภาพของท้องถิ่น ได้แก่ ที่ต้ัง 
เน้ือที่ สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ของมูลด้านประชากร ข้อมูลสภาพทาง
สังคม ข้อมูลการบริการพ้ืนฐาน ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลด้านศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และข้อมูลอ่ืนๆ ส่วนที่ 2 สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2557-2560 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนที่ 4 การ
นําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

โดยการกําหนดแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ของ อบต.สนามจันทร์ ได้มีแนว
ทางการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุมากย่ิงขึ้น จากการอ้างถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยได้มีการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ีไว้ 4 แนวทางด้วยกัน คือ แนวทางที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุก
ช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยใน
ทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิม
ให้กับประเทศ วัยสูงอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการ
ดํารงชีพ มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรังต่างๆ 
ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพแนวทางท่ี 2 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดย ปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง
การศึกษา ปรับระบบบริหารจัดการระบบการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ปฏิรูป
ระบบการคลังด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพครู และปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้
ต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยการ
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข และแนวทางที่ 4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารง



55 

 

ชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังพัฒนาชุมชน
ที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจน
การพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงอายุ 

จากแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทาง
กองสวัสดิการสังคมได้มีการศึกษาความเช่ือมโยงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครปฐมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีการจัดทําโครงสร้างความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สนามจันทร์ พ.ศ.2561-2564 การกําหนดโครงการต่างๆ 
ด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ัน บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการกําหนดแผนงานตามยุทธศาสตร์มีแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ของ อบต.สนามจันทร์ โดยมีการจัดทําแผนที่ต้อง
แสดงถึงความสอดคล้องต้ังแต่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท.ใน จังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สนามจันทร์ จนมาถึงงานด้าน
การพัฒนาสวัสดิการสังคมซ่ึงเป็นส่วนงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง จากน้ัน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนของกองสวัสดิการสังคมจะกําหนดโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของแผนการพัฒนาท้องถิ่น โดยโครงการต่างๆ ด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันจะมีการจัดเป็น
ประจําทุกปีงบประมาณ แต่จะมีความแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ซึ่งนอกเหนือจากการดําเนิน
ตามนโยบายคือ การกําหนดโครงการตามความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนและไม่ขัดกับข้อบัญญัติ
การบริหารงานของ อบต.สนามจันทร์ 

นอกจากน้ีผู้บริหารในตําแหน่งปลัด อบต.สนามจันทร์ได้ให้ข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ ในด้านการวางแผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสนามจันทร์ ซึ่งมีมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เป็นที่
เรียบร้อย และอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17(4) ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ของ อบต.สนามจันทร์ได้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 กองสวัสดิการสังคม ที่มีหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุโดยตรงก็ได้มีการกําหนดแผนงานด้านผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งโครงการที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ
โดยตรงและโครงการที่มีผู้สูงอายุเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายการจัดโครงการ สําหรับวิธีการจัดทํา
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แผนงานของกองสวัสดิการที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบน้ันได้มีการกําหนดเป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตต่างๆ ให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของจังหวัด
นครปฐมที่ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสุขภาพ
อย่างย่ังยืน เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สนามจันทร์ในเขตจังหวัดนครปฐมคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม และเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของ อปท.คือการพัฒนาด้านสังคม
และชุมชน โดยระบุให้การที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นตัวช้ีวัดผลผลิตของโครงการ มีการ
กําหนดความก้าวหน้าของเป้าหมายอยู่ที่ 2 โครงการ โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม
และงานสวัสดิการสังคม มีจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 2.โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 3. โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวสร้างสายใยรักครอบครัว
อบอุ่น 4. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 5. โครงการก่อสร้างห้องสมุดชุมชน โดย
ทั้ง 5 โครงการน้ีมีกองสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีสํานักงานปลัด และกองช่างเป็น
หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งสามารถสรุปวิธีการวางแผนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของกองสวัสดิการสังคม
อบต.สนามจันทร์ตามรายละเอียดยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของกองสวัสดิการสังคม
อบต.สนามจันทร์พบว่า แนวทางในการจัดทําแผนหรือวางแผนงานนั้น มีรูปแบบที่สอดคล้องกันกับ
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ทั้งด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเป้าหมาย ในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารและบุคลากรจะต้องดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เน่ืองจากเป็น
การกําหนดแผนงานหลักขององค์การ และมีการกระจายภาระงานตามส่วนที่มีความรับผิดชอบ
โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกอง
สวัสดิการสังคม แต่หากพิจารณาไปถึงแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ. 2559 -2561 ซึ่งเป็นแผนงานที่มี
การกําหนดไว้ก่อนหน้า พบว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยในส่วนที่เพ่ิมเติมเข้ามาในการกําหนด
แผน คือการมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาในระดับมหภาค เพ่ือศึกษาความเช่ือมโยง
ของแผนพัฒนาในระดับต่างๆ และนํามากําหนดแผนการพัฒนาของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน  
 

2. การจัดโครงสร้างการทํางานขององค์กร 
จากการศึกษาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เรื่องการจัดโครงสร้างการทํางาน

ของ อบต.สนามจันทร์ ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า โครงสร้างการบริหารงานของ อบต.สนามจันทร์ 
ประกอบด้วยส่วนราชการ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม ดังแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ที่มา: อบต. สนามจันทร์, แผนอัตรากําลัง 3 ปี (อบต.สนามจันทร์, 2559), 2. 
 

โดยกองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 4 งานหลัก คือ 1. งานสังคม
สงเคราะห์ได้แก่ การส่งเสริมสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม โครงการ 
ชมรมผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้านส่งเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาจิตใจ พัฒนา
ร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 2. งานพัฒนาชุมชน ได้แก่ งานส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนา ระบบการจัดเก็บ บันทึกประมวลผลข้อมูล จปฐ. กชช 2ค ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชนส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนทุกประเภทส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างบ้านผู้ยากจนไร้ที่อยู่อาศัยส่งเสริมให้
คําปรึกษากองทุนหมู่บ้าน ชุมชน การออมทรัพย์สงเคราะห์หญิงบางประเภทส่งเสริมสนับสนุน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

สํางานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ฝ่ายการเงิน 

- งานการเงิน 
- งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 
ฝ่ายบัญชี 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

- งานก่อสร้าง
- งานประสาน
สาธารณูปโภค 

- งานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและ
สาธารณสุข 
- งานรักษาความ
สะอาด 

- งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
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วิสาหกิจชุมชนการเคหะและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสามัคคี กีฬา นันทนาการในชุมชน      
3. งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอาชีพและพัฒนา
อาชีพสตรี เด็ก เยาวชนส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดทําอาชีพการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดการจําหน่ายสินค้าชุมชนส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจชุมชนหรือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 4. งานธุรการ ได้แก่ งานธุรการ
โต้ตอบหนังสือราชการงานคุมบัญชีงบประมาณ การทําฎีกางานทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์งานจัดเก็บ 
บันทึก ประมวลผล ข้อมูล จปฐ.งานประสานงานในสํานักงาน และต่างหน่วยงาน 

นอกจากน้ี กองสวัสดิการสังคมยังทําหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งภายใต้
ภาระหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่เก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน การ
ส่งเสริมสวัสดิการ การจัดระเบียบชุมชน การจัดต้ังกลุ่มพัฒนาชุมชน การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถ่ิน งานนันทนาการชุมชน การให้
คําปรึกษาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 
งานคือ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน และงานสังคมสงเคราะห์ 

สําหรับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ จะอยู่ในส่วนงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งปัจจุบัน อบต.
สนามจันทร์ได้มีการโยกย้ายงานด้านการแจกเบ้ียยังชีพผู้อายุซึ่งจากเดิมเป็นงานในส่วนของสํานักงาน
ปลัด ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ในส่วนงานแจกเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุน้ีจัดทํา
เดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพ่ือรับเบ้ียยังชีพด้วยตนเอง หรือรับผ่านบัญชี
ธนาคาร โดยมีระดับการจ่ายเบ้ียยังชีพต่อเดือนตามอายุเป็นแบบข้ันบันได้คือ อายุ 60-69 ปี รับเบ้ีย
ยังชีพ เดือนละ 600 บาท อายุ 70-79 ปี รับเบ้ียยังชีพเดือนละ 700 บาท อายุ 80-89 ปี รับเบ้ียยังชีพ 
เดือนละ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบ้ียยังชีพเดือนละ 1,000 บาท นอกจากน้ียังได้มีการจัด
โครงการต่างๆ ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
ประจําปีงบประมาณ 2558 กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง การจัดกิจกรรมจะมีการ
บริการตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ ตรวจสอบการรับเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพในช่วงต่างๆ ของปี มีการฝึกอาชีพ การสอนทําศิลปะประดิษฐ์
ต่างๆ บริการตัดผม วัดสายตา นวดแผนไทย และการจ่ายเบ้ียยังชีพ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
บริการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต่อมาในปีงบประมาณ 2559 ก็ได้มีการจัดทําโครงการลักษณะ
เดิมแต่เพ่ิมความถ่ีในการจัดกิจกรรม เป็นเดือนละ 1 ครั้งโดยกําหนดให้เป็นวันที่ 7 ของทุกเดือน  

นอกจากน้ี การทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ยังมีองค์กรภายนอกที่จัดต้ังขึ้นด้วย
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามจันทร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ
ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม โดยปัจจุบันได้มีการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ ที่บริหารจัดการโดยผู้สูงอายุใน
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ชุมชน และมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ประสานงาน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลสนามจันทร์ ต้ังอยู่ภายในบริเวณอาคารสํานักงาน อบต.
สนามจันทร์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพ่ือให้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นสถานที่ในการแจกเบ้ียยังชีพประจําเดือนอีกด้วย 

 
3. การจัดการด้านบุคลากร  

จากการสัมภาษณ์การจัดการด้านบุคคลของ อบต.สนามจันทร์ ในด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการกําหนดตําแหน่งการจ้างการทํากรอบอัตรากําลัง การสรรหาและการ
เลือกสรร ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การเลื่อนขั้นและจนพ้นจากตําแหน่ง พบว่า การจัด
อัตรากําลังของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ขึ้นตรงกับกองสวัสดิการสังคม โดยบุคลากรทั้งหมดของกอง
สวัสดิการสังคมถูกโยกย้ายมาจากสํานักงานปลัด ซึ่งแต่เดิมงานสวัสดิการสังคมเป็นส่วนงานที่อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของสํานักงานปลัด เมื่อมีการแยกส่วนราชการออกมาเป็นกองสวัสดิการ
สังคมจึงโยกย้ายบุคลากรเดิมมาปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง  

3.1 การกําหนดตําแหน่งการจ้าง 
อบต.สนามจันทร์มีพนักงานจ้าง 3 ประเภทเช่นเดียวกับ อปท.ทั่วประเทศ คือ1. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 2. พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ และ 3. พนักงานจ้างทั่วไป โดยพนักงาน
จ้างทั้ง 3 ประเภทน้ีจะมีการกําหนดตําแหน่งและมีช่ือตามลักษณะงานนั้น กรณีที่มีลักษณะงาน
สนับสนุนหรือส่งเสริมการทํางานของพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งใดก็จะมีช่ือเป็นผู้ช่วยพนักงานใน
ส่วนตําบลในตําแหน่งงานน้ัน เช่น เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนตําแหน่งเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน ช่ือของตําแหน่งที่เปิดรับคือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดย
พนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานเช่นเดียวกันทั้ง 3 ประเภทคือ ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ตํ่า
กว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี ไม่เคยเป็นบุคคล
ล้มละลาย ไม่มีลักษณะทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นของพนักงานส่วนตําบล ต้องไม่เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ต้องไม่เป็นผู้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่เคยรับโทษจําคุกโดย
พิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะการกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล สําหรับตําแหน่งพนักงานจ้าง
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเห็นชอบแล้วต้องเสนอคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลเห็นชอบด้วย โดยมีการจําแนกตําแหน่งตามลักษณะงาน ดังน้ีคือ  

3.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของ
พนักงานส่วนตําบล หรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้างที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ
เฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้น้ันจะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า 5 ปี ซึ่งทักษะของบุคคลที่กําหนดน้ัน 
จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานน้ันๆ ได้ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ
ทดลองปฏิบัติ 

3.1.2 พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ มีการกําหนดลักษณะงานของพนักงานจ้าง
ผู้เช่ียวชาญพิเศษคือ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการด้านน้ันๆ 
และเป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน โดย
ได้รับอนุมัติจากนายก อบต.สนามจันทร์ ให้ดําเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ ซึ่ง
งานหรือโครงการน้ันต้องมีความสําคัญเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นโครงการที่ไม่
อาจหาผู้ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมในหน่วยงานได้ และเป็นงานที่เกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการวางแผน ด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการ
สาธารณสุข ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น นอกจากน้ีพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ จะต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คือ มีคุณวุฒิการศึกษาเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และเคยรับ
ราชการในตําแหน่งต้ังแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์และผลงานในการบริหารงานภาคเอกชน 
อันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ หรือวงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
สนามจันทร์ ในด้านนั้นมาไม่น้อยกว่า 20 ปี 

3.1.3 พนักงานจ้างทั่วไปคือพนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไป 
ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานและมีระยะเวลาการจ้างในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่
เกิน 1 ปี 

เมื่อมีการกําหนดลักษณะของพนักงานจ้างแล้วจะต้องจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ้างเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของ อบต.และ
งบประมาณ และจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มี
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เหตุจําเป็นจะต้องขอเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลด้วย หลังจากน้ันทําการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ อบต.กําหนด และดําเนินการทําสัญญา
จ้างเมื่อได้พนักงานตามท่ีต้องการ 

3.2 การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
การกําหนดจํานวนพนักงานจ้าง อบต.จะจัดทําเป็นกรอบอัตรากําลัง โดยมีความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล โดยพิจารณาถึงการใช้กําลังคนในภาพรวมของ อบต. 
ให้มีความเหมาะสม สําหรับแนวทางในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างให้นําแนวทางและแบบ
ในการจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.มาใช้ได้ การกําหนดจํานวนพนักงานจ้าง อบต.จะมี
พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษได้ 1 คนก็ต่อเมื่อ อบต.มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนต้ังแต่ 20 ล้าน
บาทข้ึนไป ในกรณีที่ อบต.จําเป็นต้องจ้างพนักงานจ้างเพ่ือปฏิบัติงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ตาม
นโยบายรัฐหรือตามมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ อบต. ที่นอกเหนือจากกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ้างที่กําหนดไว้ และมีงบประมาณสําหรับดําเนินการแล้ว อบต.จะต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลน้ัน ก่อนจะดําเนินสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
ได้ และรายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือขอความเห็นชอบในการทํา
สัญญาจ้างต่อไป 

3.3 การสรรหาและการเลือกสรร 
การสรรหาและการเลือกสรรของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุใช้หลักเกณฑ์การสรร

หาและการเลือกสรรของ อบต.สนามจันทร์ โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเห็นชอบให้กําหนดตําแหน่งใดๆ 
แล้ว อบต.จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีเดิมเร่ิมจาก อบต.จัดทําประกาศรับสมัคร ซึ่งมี
รายละเอียดเก่ียวกับประเภทของพนักงานจ้าง ลักษณะงาน ช่ือตําแหน่ง ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
และเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินและเง่ือนไขการจ้างอ่ืนๆ ตลอดจนกําหนดวันและเวลาของกิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ โดยประกาศรับสมัครน้ันจะต้องปิดไว้ในที่
เปิดเผยเป็นการทั่วไป มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนกําหนดวันรับสมัคร ซึ่ง อบต.อาจ
กําหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตําแหน่งละไม่เกิน 100 บาท ได้ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม ส่วนระยะเวลาการรับสมัครนั้น อบต.สามารถกําหนดระยะเวลารับสมัครตามความ
เหมาะสมแต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ ภายหลังการประกาศรับสมัคร นายกอบต.จะเป็นผู้แต่งต้ัง
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คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ปลัด อบต. 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม หรือหัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบงาน
หรือโครงการของตําแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร เป็นกรรมการ และมีหัวหน้าสํานักปลัดหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการได้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการทํารายงานผลการดําเนินการต่อนายก อบต. เพ่ือประกาศรายช่ือผู้
ผ่านการเลือกสรรและดําเนินการจัดจ้างโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลต่อไป 

สําหรับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างผู้ เ ช่ียวชาญพิเศษ เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลเห็นชอบให้กําหนด
ตําแหน่งแล้ว นายก อบต.และผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร 
กําหนดขอบข่ายงานของตําแหน่ง ช่ือตําแหน่ง คุณสมบัติของตําแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน
ที่จะได้รับ และเง่ือนไขการจ้างอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีเห็นสมควร โดยจัดทําเป็นประกาศรับสมัครโดย
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดย อบต.
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครได้ตําแหน่งละไม่เกิน 200 บาท โดยภายหลังการประกาศรับ
สมัครแล้ว นายก อบต.จะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรจํานวนไม่น้อยกว่า 
5 คน ประกอบด้วย นายก อบต. หรือรองนายก อบต. ที่นายก อบต.มอบหมายเป็นประธาน มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร อย่าง
น้อย 2 คนเป็นกรรมการ มีผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม หรือหัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบงานหรือ
โครงการของตําแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร เป็นกรรมการ และมีปลัด อบต. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ เมื่อได้ช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษแล้ว นายก อบต.จะเป็น
ผู้ดําเนินการจ้าง โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  โดย อบต.จะประกาศ
รายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรที่กําหนดให้บัญชีมีอายุตามท่ีเห็นสมควรแต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 60 วัน 

3.4 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ใช้

หลักการเดียวกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 4 หลักการคือ หลักการที่ 1 หลักคุณภาพ 
เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญา
จ้าง หลักการที่ 2 หลักความยุติธรรม เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในโอกาส ไม่เหลื่อมล้ํา และไม่เลือก
ปฏิบัติ หลักการท่ี 3 หลักการจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอ โดยคํานึงถึงค่า
ครองชีพที่เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และฐานะการ
คลังของ อบต. และ หลักการท่ี 4 หลักความสามารถ คืออัตราค่าตอบแทนจะจ่ายตามความรู้
ความสามารถ ขีดสมรรถนะและผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าตอบแทนมี
การกําหนดตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
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นอกเหนือจากการรับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนน้ีแล้ว ยังมีการกําหนดแนว
ทางการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจําปี ซึ่งผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นจะต้องเป็นผู้มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานระดับดี และจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจํานวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนเลื่อน
ขั้นค่าตอบแทนในปีน้ัน ซึ่งอัตราค่าตอบแทนพิเศษ รวมถึงอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีค่าตอบแทน
พนักงานจ้างอาจมีการปรับตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุด 

3.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ อบต.

ใช้ในการบริหารบุคลากร และนําผลการประเมินไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในกรณี การเลื่อน
ค่าตอบแทน การเลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน กําหนดให้มี
สัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบคือ ปริมาณงาน คุณภาพ 
และความทันเวลา มีระยะเวลากําหนดการประเมินปีละ 2 คร้ังคือ  โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย นายก อบต.หรือรองนายก อบต.ที่นายก 
อบต.ได้มอบหมายเป็นประธาน ปลัด อบต. เป็นกรรมการ และมี ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลงานแต่ละคร้ัง ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้
ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้พนักงานจ้างรับทราบพร้อมให้คําแนะนํา เพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไขให้
ดีขึ้น แต่หากมีพนักงานจ้างผู้ใดได้มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินตํ่ากว่าระดับดีติดต่อกัน 2 ครั้ง 
ผู้บังคับบัญชาจะทําความเห็นเสนอนายก อบต.เพ่ือพิจารณาเลิกจ้าง โดยหาก นายก อบต.เห็นควร
เลิกจ้าง ก็จะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือพิจารณามีมติ และถือมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเป็นท่ีสิ้นสุดและให้นายก อบต.ปฏิบัติตามน้ัน  

สําหรับการประเมินพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ จะมีนายก อบต. และผู้รับผิด
งานหรือโครงการร่วมกันประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
ให้สอดรับกับข้อตกลงเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาจ้าง ทั้งน้ีกําหนดให้มีสัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 โดย อบต.กําหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ คือ เมื่องานหรือโครงการ
ได้ดําเนินการไปแล้ว ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และร้อยละ 100 โดยเทียบเคียงกับเป้าหมาย
ของงานหรือโครงการ 

3.6 การสิ้นสุดการจ้าง 
การสิ้นสุดการจ้างเกิดข้ึนเมื่อ ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง พนักงานจ้างขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ พนักงานจ้างเสียชีวิต พนักงานจ้างไม่
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถูกไล่ออกเน่ืองจากทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีเหตุผลอ่ืนตามที่
สัญญาจ้างกําหนด โดยตามสัญญาจ้างกําหนดให้พนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการ
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ปฏิบัติงาน ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่อนายก อบต. และทาง อบต.อาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงาน
ก่อนครบกําหนดตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยที่พนักงานจ้างไม่สามารถ
เรียกร้องค่าตอบแทนในการเลิกสัญญาจ้างได้ เว้นแต่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลจะ
กําหนดให้ในกรณีที่ผู้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงาน และหากบุคคล
ที่พ้นจากการเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แล้ว มีการปฏิบัติงานที่ก่อความเสียหายแก่ส่วนราชการใน
ระหว่างที่เป็นพนักการจ้าง บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายน้ันด้วย นอกจากความ
เสียหายน้ันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งทาง อบต. อาจให้หักค่าตอบแทนหรือเงินอ่ืนๆ ที่บุคคลน้ันจะได้รับจาก 
อบต. เป็นการชําระค่าเสียหายดังกล่าว 

จากการเก็บข้อมูลการจัดการด้านบุคลากร สามารถสรุปเป็นกระบวนการจัดการ
บุคลากรได้ดังแผนภาพที่ 3 

 

 
 
แผนภาพที่ 3 กระบวนการจัดการบุคลากร 
 

4. การควบคุมดูแล  
จากการสังเกตการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการออกคําสั่ง การตัดสินใจและการสั่งการของ 

อบต.สนามจันทร์ ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ พบว่าในส่วนของผู้บริหารเห็นว่าการปฏิบัติงานด้านการ

การกําหนดตําแหน่ง 

แผนอัตรากําลงั 

การสรรหา/การเลือกสรร 

ทําสัญญาจ้าง 

ประเมินผลงาน 

อบต.กําหนด 

อบต.กําหนด เสนอ คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบลพิจารณา

อบต. จ้างตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลเห็นชอบ

ต่อสัญญาจ้าง 
เพ่ิมค่าตอบแทน/เลิกจ้าง 

อบต. สรรหา 
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ดูแลผู้สูงอายุ เป็นไปตามแผนงานของกองสวัสดิการสังคมอยู่แล้ว การควบคุมหรือการออกคําสั่งไม่ได้
เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติหน้า เน่ืองจากบุคลากรแต่ละตําแหน่งก็มีการในส่วนของตนเองที่อยู่ในความ
รับผิดชอบอยู่แล้ว มีระยะเวลาการดําเนิน โครงการท่ีมีการกําหนดตัวช้ีวัดและการประเมินผลอยู่ทุก
โครงการ ทําให้บุคลากรปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องรอคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา และด้วยเหตุที่การจัดทํา
แผนงานที่กองสวัสดิการสังคมดูแลรับผิดชอบในด้านการดูแลผู้สูงอายุจัดทําขึ้นน้ัน เป็นแผนระยะยาว 
ที่มีโครงการพร้อมด้วยการกําหนดกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ เมื่อบุคลากรเริ่มปฏิบัติงานจึงมี
แผนงานเปรียบเสมือนเป็นผู้บังคับบัญชา และเน่ืองจากงานการดูแลผู้สูงอายุเป็นงานเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ตัวช้ีวัดที่ชัดเจนก็คือความพึงพอใจของผู้สูงอายุในด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าก่อนจัดทํา
โครงการดังน้ันจึงถือได้ว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆท่ีทางกองสวัสดิการ
สังคมจัดทําขึ้นจะเป็นเหมือนการตรวจสอบและประเมินผลว่าในการวางแผนการดําเนินการ หรือการ
จัดทําโครงการครั้งต่อไป ควรปรับปรุงแก้ไขหรือสานต่อโครงการใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดจากผู้สูงอายุ 

 
5. การประสานงาน 

จากกการสัมภาษณ์และการสังเกตการประสานงานของอบต.สนามจันทร์ ในด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า จะต้องมีการประสานงานกับหลายฝ่ายมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับชุมชน ที่มีการจัดต้ังโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสวัสดิการสังคม(แจกเบ้ียยังชีพ) ด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น การ
ปฐมพยาบาล การฝึกอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ การเสริมสร้างการออกกําลังกาย การส่งเสริมความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย การตรวจคัดกรองสุขภาพ การเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนการจัดกิจกรรมสันทนา
การเป็นประจําทุกเดือน การประสานงานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ จึงแบ่งได้
เป็น 2 ส่วนคือ  

5.1 การประสานงานภายในองค์กร (อบต.) เน่ืองจากบุคลากรที่ดูแลรับผู้ชอบ
โดยตรงเก่ียวกับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากร 
3 คน คือนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 1 คน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 1 คน และพนักงาน
จ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 คน ตามแผนอัตรากําลังของ อบต.สนาม
จันทร์ที่กําหนดไว้ หากพิจารณาจากงานหรือโครงการต่างๆที่จัดทําขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคม เป็น
งานที่ทําร่วมกับมวลชนต้องใช้กําลังพลในการขับเคล่ือนจํานวนมากต่อการจัดงานหรือโครงการในแต่
ละคร้ัง บุคลากรในกองสวัสดิการสังคมจึงต้องมีการวางแผนประสานงานขอกําลังพลจากส่วนราชการ
อ่ืนใน อบต.สนามจันทร์ ได้แก่ สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โดยส่วนงานต่างๆ ใน อบต.สนามจันทร์ ได้ถูกมอบหมายให้ช่วยเหลือกองสวัสดิการสังคมในด้านของ
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กําลังพลในการจัดกิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งที่ผ่านมาสามารถให้งานหรือ
โครงการท่ีจัดขึ้นน้ันดําเนินต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการประสานงานส่วนหนึ่งมาจากการ
กําหนดงานหรือโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้มีการกําหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมกับหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดโครงการน้ันๆ ด้วย และอีกส่วนหนึ่งมา
จากการประสานงานโดยผู้บริหาร เน่ืองจากงานหรือโครงการเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 
เป็นนโยบายหลักของนายก อบต. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.สนามจันทร์ ที่จะสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตําบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังน้ันการจัดงานหรือโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การดูแลผู้สูงอายุในตําบลจะกลายเป็นงานที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารในการมอบหมายงาน
และบุคลากรทุกภาคส่วนใน อบต.เป็นอย่างดี ส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

5.2 การประสานงานภายนอกองค์กร พบว่า การดําเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ เต็ม
ไปด้วยงานหรือโครงการที่มีมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกโครงการและเพ่ือให้งานหรือโครงการที่จัดขึ้น
บรรลุวัตถุประสงค์และผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุด จึงจําเป็นต้องจัดต้ังโครงการที่สอดคล้องกัน แต่
เน่ืองด้วยจํานวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ การประสานงานหาบุคคลจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมให้
โครงการสําเร็จลุล่วงด้วยดีจึงเป็นงานที่บุคลากรให้ความสําคัญไม่แพ้การประสานงานภายใน โดย
องค์กรภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน คือ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ที่มีนโยบายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม โดยบริการส่งเสริมสุขภาพ
ที่จัดข้ึน ได้แก่ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมีทีมสหวิชาชีพจัดบริการเย่ียมบ้านและบริการ
ตรวจสุขภาพถึงบ้าน การจัดให้มีช่องทางให้บริการทางการแพทย์เฉพาะสําหรับผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วย
นอก ณ สถานพยาบาล การจัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุในสถานพยาบาลของรัฐ จัดโครงการฟันเทียม
พระราชทาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพปากและฟันของผู้สูงอายุ นอกจากน้ียังมีบริการคัด
กรองภาวะสมองเส่ือมตามสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ซึ่งบริการดังที่กล่าวมาน้ี สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดเพ่ือให้บริการผู้สูงอายุโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากการจัดต้ังจุด
บริการและการบริการสําหรับผู้สูงอายุ ยังจัดให้มีการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุในตําบลเข้า
มาเป็นสมาชิก ร่วมกันดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับท้องถิ่น เช่น การเต้นแอโรบิค รําไทเก๊ก 
การจัดทัศนศึกษา การส่งเสริมความรู้เรื่องสุขศึกษา โภชนาการ ตลอดจนการดูแลสุขภาพทั้งทางกาย
และทางใจให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งในส่วนน้ีเองที่อบต.สนามจันทร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประสานงาน
เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ในระดับท้องถิ่น โดยมีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ เช่น การจัดโครงการแจกเบ้ียยังชีพ ที่จัดข้ึนทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน ซึ่งเป็นโครงการของ 
อบต.สนามจันทร์ ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
เจ้าหน้าที่จะต้องประสานเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากสถาบันสุขภาพต่างๆ ในพ้ืนที่เข้ามาร่วมกัน
ให้บริการผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันนอกจากจะได้รับ
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การสนับสนุนทีมแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในการตรวจสุขภาพพ้ืนฐาน การจ่ายยา
เบ้ืองต้นแล้วยังมีศูนย์บริการสุขภาพจากภาคเอกชนมาให้บริการนวดแผนไทยแก่ผู้สูงอายุ นอกจากน้ี
ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย โดยการสร้างความสนุกสนาน ทางเจ้าหน้าที่
ก็ได้มีการประสานงานจัดหาวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความสนุกสนานแก่ผู้สูงอายุที่เดินทาง
มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น ทั้งน้ีการประสานงานภายนอกองค์กรยังหมายรวมไปถึง การประสานงานกับ
ผู้นําชุมชนในตําบลเพ่ือแจ้งข่าวสารการจัดโครงการต่างๆที่จัดขึ้นเพ่ือผู้สูงอายุตลอดทั้งปี เพ่ือให้
โครงการที่จุดขึ้นน้ันมีผู้เข้าร่วมและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ทางกองสวัสดิการสังคมจัดข้ึนด้วย 

หากศึกษาจากแผนการดําเนินงานจะพบว่า การประสานงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ทํางานการดูแลผู้สูงอายุน้ันมีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานราบรื่นได้น้ันเกิดจาก การท่ีส่วน
ราชการทุกส่วนใน อบต. มีการจัดวางแผนงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยึดถือแผนงานท่ี
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ.2559-2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ทําให้การดําเนินงานตามโครงการต่างๆ มีจุดศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ส่งผลให้การดําเนินงาน
ด้านการประสานงานมีแผนการดําเนินงานเป็นส่วนช่วยให้ไม่มีอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

จากการสัมภาษณ์การรายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต.สนามจันทร์ในด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ พบว่า ในการดําเนินงานหรือโครงการด้านการดูแลผู้สูงอายุ จะมีการกําหนดให้มีการสรุปผล
การดําเนินงานของโครงการน้ันๆ พร้อมกับมีการรายงานผลการประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ใน
การจัดทําโครงการ โดยตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส (3 เดือน) กําหนดให้ ไตรมาสที่ 1 คือสรุปผลการดําเนินงานในช่วงเดือน 
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ไตรมาสที่ 2 คือ สรุปผลการดําเนินงานในช่วงเดือน มกราคมถึงเดือนมีนาคม 
ไตรมาสที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน และไตรมาสท่ี 4 คือสรุปผล
การดําเนินงานเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน โดยการสรุปการรายงานผลรายไตรมาสนี้ ถือเป็น
เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ซึ่งนอกจากจะทําให้ทราบถึง
สถานการณ์ในการดําเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่าแผนยุทธศาสตร์ที่
กําหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่ นอกจากน้ีทุกสิ้นปีงบประมาณก็จะมีการจัดทํา
รายงานสรุปผลงานดําเนินงานประจําปีงบประมาณอีกคร้ังหน่ึง และจะมีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
สรุปผลตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่กําหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือศึกษา
ผลการดําเนินงานว่าตรงกับเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ยึดเป็นแนวทาง
ในการกําหนดแผนพัฒนาหรือไม่ โดยในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558) การดําเนินงานด้านสังคม 
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บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ คือสามารถดําเนินโครงการได้ตามท่ีต้ังไว้ทั้งหมดจํานวน 18 โครงการ และ
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคติดต่อและรู้จักดูแลตนเอง ลดการสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งและน่าอยู่อาศัย 

 
7. การจัดทํางบประมาณ 

การจัดทํางบประมาณของ อบต.สนามจันทร์ ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ จากการ
สัมภาษณ์และการศึกษาจากแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ. 2559-2561 พบว่า การประมาณ
การงบประมาณของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันจัดทําโดยกองสวัสดิการสังคมโดยมีลักษณะการ
กําหนดงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วยโครงการหลัก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท (เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์) โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวสร้างสายใย
รักครอบครัวอบอุ่น ซึ่งทั้ง 3 โครงการ มีการกําหนดงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ.
2559-2561 และมีการกําหนดงบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็นบางโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณจากรัฐบาลดังน้ี 

1. โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท (เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์) ตามแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ.2559-2561 ได้กําหนดงบประมาณไว้เป็น
เงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี และกําหนดไว้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564ได้กําหนดงบประมาณไว้เป็นจํานวนเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปีเช่นกัน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตาม
แผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ.2559-2561 ได้กําหนดงบประมาณไว้เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) ต่อปี และกําหนดไว้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561-2564ได้กําหนดงบประมาณไว้เป็น
เงิน70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 

3. โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวสร้างสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ตามแผนพัฒนา
สามปี ฉบับปี พ.ศ.2559-2561 ได้กําหนดงบประมาณไว้เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 
และกําหนดไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564ได้กําหนดงบประมาณไว้เป็นจํานวนเงิน 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปีเช่นกัน 

 โดยเมื่อเปรียบเทียบโครงการหลักของงานการดูแลผู้สูงอายุในด้านของงบประมาณ
พบว่า มีการกําหนดงบประมาณปรับขึ้นเพียงหน่ึงโครงการคือโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ปรับข้ึนจากเดิม 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
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นอกจากน้ียังมีการกําหนดงบประมาณตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยใช้การ
สรุปงบประมาณของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นตัวกําหนดการประมาณงบประมาณในปีต่อไป จาก
การศึกษางบประมาณแผนงานสังคมสงเคราะห์พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อปีรวมทั้งสิ้น 
1,477,600 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นงบบุคลากร หมายถึง
งบประมาณในส่วนของเงินเดือน ประกอบไปด้วยเงินค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน เงินประจําตําแหน่ง
ของผู้บริหาร และเงินค่าตอบแทนหรือเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,038,600 บาท 
(หน่ึงล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) งบดําเนินงาน ที่หมายถึงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ค่าเช่าบ้านของพนักงาน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ค่าใช้สอยต่างๆ 
รวมถึงรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าวัสดุสํานักงาน 
วัสดุโฆษณาเผยแพร่ รวมทั้งสิ้น 417,000 บาท (สี่แสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นงบลงทุน 
สําหรับรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมท้ังสิ้น 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

และเมื่อมีการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวจริงพบว่า การกําหนดงบประมาณ
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้น้ีช่วยให้การบริหารงบประมาณมีความคล่องตัวเน่ืองจากมีงบประมาณ
หลายส่วนที่สามารถโยกย้ายให้เพียงหากงบประมาณของโครงการใดโครงการหน่ึงเกิดความผิดพลาด 
เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าการประมาณงบประมาณท่ีจัดทําไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจเกิดได้จาก ราคา
ของวัสดุครุภัณฑ์สูงข้ึนกว่าช่วงเวลาที่มีการกําหนดงบประมาณ นอกจากน้ีงบประมาณในการดูแล
ผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ยังได้รับอุดหนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
งบประมาณส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล จํานวนรายละ 45 บาทต่อ
ปี ซึ่งงบประมาณจํานวนน้ีก็บริหารผ่านองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์โดยใช้ในการจัดทํา
โครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การป้องกันโรค หรือการรักษาปฐมภูมิซึ่งมีการพิจารณาลักษณะ
ของโครงการไม่ให้มีความซ้ําซ้อนกับโครงการท่ีใช้งบประมาณของ อบต.  
 
ส่วนที ่ 2 สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทรใ์นการดูแลผูส้งูอายุ 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ในการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรทั้งที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สร้างความ
อ่อนแอให้แก่องค์กรและจุดแข็งที่ช่วยในการสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานขององค์กรโดยการ
ประเมินบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และการบริหารจัดการ สามารถอธิบายได้ดังน้ี 
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2.1 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
 2.1.1 จุดอ่อน 
  ด้านบุคลากร  
  จากการศึกษาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ ในเรื่องของ

อัตรากําลังบุคลากร ทักษะความสามารถของบุคลากร พบว่า บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการดูแล
ผู้สูงอายุน้ันเป็นบุคลากรในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีจํานวน 3 คน ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่
กําหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดทางด้านการกําหนดกรอบอัตรากําลังของบุคลากร รวม
ไปถึงข้อกําหนดด้านรายได้ของ อบต.ที่มีการระบุจํานวนพนักงานจ้างไว้อย่างชัดเจน แต่ทางผู้บริหาร 
อบต.สนามจันทร์ได้มีการแก้ไขปัญหานี้โดยการกระจายงานในส่วนของการปฏิบัติการให้กับบุคลากร
จากส่วนงานอ่ืนๆ โดยให้บุคลากรในกองสวัสดิการสังคมท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ดํารง
ตําแหน่งเป็นผู้กําหนดแผนงาน บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และในส่วนของทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกองสวัสดิการสังคม มีระบบการถ่ายทอดงานจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่สามารถสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตรงกับกรอบการกําหนดตําแหน่งของกองสวัสดิการ
ได้คือ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม โดยมีการกําหนดคุณวุฒิให้เป็นนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคมระดับต้น จึงส่งผลให้บุคลากรที่มีตําแหน่งสูงสุดในกองสวัสดิการสังคม คือตําแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการต้องดูแลงาน 2 ตําแหน่งคือ งานสวัสดิการและพัฒนาชมชน พร้อมกับ
ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนรักษาการผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม นอกจากน้ี ยังมีตําแหน่งที่ยัง
ขาดบุคลากร 1 ตําแหน่งคือ นักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือเข้ามาปฏิบัติหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็น
อีกส่วนงานหน่ึงที่ปัจจุบันมีบุคลากรที่มีตําแหน่งไม่ตรงกับงานส่วนน้ีคือ เป็นบุคลากรตําแหน่งเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 1 คน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 คน เน่ืองจากเป็น
บุคลากรที่ทํางานอยู่ในส่วนพัฒนาชุมชนจากเดิมที่ขึ้นตรงกับสํานักงานปลัด เมื่อมีการแยกส่วนออกมา
เป็นกองสวัสดิการสังคม จึงมีการให้โยกย้ายพนักงานเดิมที่มีเข้ามีปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

  งานด้านการดูแลผู้สูงอายุในส่วนของบุคลากร พบปัญหา 2 ประเด็น คือ 
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานมีไม่เพียงพอ และศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานไม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร ถือเป็นจุดอ่อนของส่วนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ควรได้รับการแก้ไข 

  งบประมาณ  
  จากการศึกษางบประมาณในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

สนามจันทร์ พบว่า งบประมาณจะถูกจัดสรรเพ่ือใช้ในการจัดทําโครงการที่เก่ียวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุของ อบต. สนามจันทร์ ถือเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด เน่ืองจากกิจกรรมส่วน
ใหญ่ที่จัดขึ้นน้ันเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
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บูรณาการ ต้ังแต่เกิดจนตาย ดังน้ันงบประมาณที่จัดสรรเพ่ือการจัดทําโครงการด้านการดูแลผู้สูงอายุ
น้ัน จะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็น เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการรวมอยู่ในโครงการน้ันด้วย ส่งผลให้
การจัดโครงการดังกล่าวต้องมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับกลุ่มเป้าหมายให้ครบทุกกลุ่ม และ
เน่ืองจากการดําเนินงานและการใช้งบประมาณนั้นได้ถูกกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผน
แม่แบบสําหรับการดําเนินงานของทุกภาคส่วนใน อบต.สนามจันทร์ จึงทําให้งบประมาณที่จัดสรรมา
น้ันตรงกับความต้องการของแผนงานที่กําหนดไว้ โดยในส่วนของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันมีการ
จัดการงบประมาณอย่างเพียงพอ เพราะทางผู้บริหารให้ความสําคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในตําบล ขณะเดียวกัน องค์กรในภาคเอกชนก็ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมเพ่ือช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่หากพิจารณาจากความต้องการของ
ผู้สูงอายุในชุมชนยังพบว่างบประมาณที่จัดสรรมาเพ่ืองานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้สูงอายุ เช่นการจัดกิจกรรมแจกเบ้ียยังชีพที่มีการจัดเป็นประจําทุกเดือน มี
อุปสรรคที่ไม่สามารถทําให้ผู้สูงอายุที่มีความต้องการเข้าร่วมสามารถมาร่วมได้คือ ปัญหาเรื่องการ
เดินทาง ซึ่งปัจจุบัน อบต.ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่ก็มีการกําหนดแนวทางในการจัดหา
รถเพ่ือสําหรับบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุในตําบลเพ่ือการเดินทางไปร่วมกิจกรรมในท่ีต่างที่จัดข้ึนในตําบล 
แต่ก็ยังขาดงบประมาณในการดําเนินการ  

  งานด้านการดูแลผู้สูงอายุในส่วนของงบประมาณที่ใช้เพ่ือดําเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่กําหนดงบประมาณไว้ล่วงหน้า แต่หากพิจารณาไปถึงผลการปฏิบัติงานยังพบว่า
งบประมาณที่จัดสรรมาเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุน้ัน ยังไม่เพียงต่อสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่อาจทําให้งานที่ดําเนินการไปแล้วน้ันไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใน
ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้สูงอายุน่ันเอง 

 2.1.2 จุดแข็ง 
  การบริหารจัดการ 
  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการให้ข้อมูลในฐานะบุคลากรเก่ียวกับสภาพแวดล้อม

ภายในด้านการจัดการว่าระบบการบริหารจัดการของกองสวัสดิการสังคมท่ีมีหน้าที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุน้ันมีการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยมีนักพัฒนาชุมชนชํานาญการที่ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้บริหารจัดการในระดับต้น ควรตรวจสอบและ
คัดกรองการจัดต้ังโครงการต่างๆ ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่กําหนด รวมท้ังการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้ดําเนินการ ซึ่งงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของ รองปลัด อบต.สนามจันทร์ ที่
ได้รับมอบหมายจากปลัด อบต.สนามจันทร์ โดยมีนายก อบต.สนามจันทร์เป็นผู้อนุมัติโครงการต่างๆ 
ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบการการจัดของ อบต.สนามจันทร์ และด้วย
เหตุที่อบต.สนามจันทร์เป็นองค์กรขนาดเล็กการจัดการภายในท้ังส่วนของงานดูแลผู้สูงอายุและงาน
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ส่วนอ่ืนๆ จึงสามารถบริหารจัดการได้อย่างบูรณาการไม่มีความซับซ้อนและท่ัวถึงโดยถือว่าการบริหาร
จัดการในลักษณะที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเป็นจุดแข็งขององค์กร เน่ืองจากมีผลโดยตรงในการ
ดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันมีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2 การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค 
 การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคและข้อจํากัดที่อาจส่งผล

กระทบต่อองค์กร รวมถึงสิ่งที่เอ้ืออํานวยประโยชน์และสร้างโอกาสในการดําเนินงานขององค์การ โดย
การประเมินจาก สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และกฎหมายและการเมือง 
พบว่าโอกาสและอุปสรรคสามารถอธิบายได้ดังน้ี 

 2.2.1 โอกาส 
  เทคโนโลยี 
  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนตําบลสนามจันทร์ที่เกิดจากเทคโนโลยีน้ัน

เป็นไปอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่เข้ามาสู่ตําบลสนามจันทร์เช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ก็ส่งผลกระทบใน
ด้านที่ไม่ต้องการเช่น การสร้างมลพิษหรือการเกิดส่วนเกินจากการผลิตที่ไม่ต้องการ กลายเป็นส่วน
หน่ึงของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีที่นําความสะดวกสบายเข้ามาในพ้ืนที่
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยลดข้ันตอนในการสื่อสาร ถือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ือประโยชน์ของผู้สูงอายุเองได้มากและรวดเร็วย่ิงขึ้น และในการของการจัด
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่แม้แต่ผู้สูงอายุก็สามารถเรียนรู้และ
เข้าถึงได้ง่าย ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุมีความสะดวก รวดเร็ว 
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีได้ 

  กฎหมายและการเมือง 
  กฎหมายและการเมืองที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

ของ อบต.สนามจันทร์น้ัน สืบเน่ืองจากรัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญต่อข้อมูลการเพ่ิมขึ้นของจํานวน
ประชากรผู้สูงอายุจึงได้กําหนดนโยบายเพ่ือรับมือสถานการณ์ไว้ 3 ส่วน คือ 1. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีศักด์ิศรี เช่น การพัฒนาเคร่ืองมือ เทคโนโลยีให้
ผู้สูงอายุได้อยู่อย่างปลอดภัย การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เข้ามาดูแล การออกแบบ
ก่อสร้าง อาคารท่ีพัก ให้เก้ือกูลเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต 2. การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของ
ผู้สูงอายุ จัดระบบสาธารณสุขให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปใช้บริการอย่างสะดวกและง่ายขึ้น 3 .ส่งเสริม
ประกันรายได้ที่มั่งคงและยั่งยืน โดยผู้สูงอายุบางท่านที่อายุครบ 60 ปีแล้ว แต่ยังมีศักยภาพในการ
ทํางาน และบางคนมีความสามารถในงานเฉพาะทาง จึงจะมีการแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้อง
พร้อมกันน้ียังกําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีบทบาทในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ได้แก่ 
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การแจกเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหน่ึง ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ซึ่งเป็นการดําเนินงานโดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดย อบต.สนามจันทร์ก็ได้มีการ
ดําเนินงานเรื่อยมา และถือได้ว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับ
ประชากรผู้สูงอายุในชุมชนก็พบเจอปัญหาการเสื่อมสภาพร่างกายตามวัย ปัญหาเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
ขาดแคลนรายได้เน่ืองจากไม่สามารถทํางานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น การ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐก็ถือเป็นการรองรับและสนับสนุนให้ อบต.สนามจันทร์ สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่และตรงต่อสภาพปัญหาที่ผู้สูงอายุในท้องที่กําลังเผชิญอยู่ 

 2.2.2 อุปสรรค 
  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  
  เน่ืองจากพ้ืนที่ในเขตอบต.สนามจันทร์มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยงานราชการ

ในเขตพ้ืนที่หลายแห่ง เช่น โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โรงเรียน
บ้านหนองขาหย่ัง สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ส่งผลให้
พ้ืนที่ประสบปัญหาด้านการจราจร ในขณะที่ตําบลมีความเจริญข้ึน ประชากรเพ่ิมข้ึน ผู้สูงอายุใน
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพและบทบาททางสังคม เช่น การเกษียณอายุ การสูญเสีย
บทบาทในการเป็นผู้นําครอบครัว กล่าวคือจากบทบาทที่เคยเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว กลายเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของครอบครัวผู้สูงอายุจึงรู้สึกว่าเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ ทําให้สูญเสียอํานาจและบทบาท
ทางสังคมท่ีเคยมีนอกจากน้ีผู้สูงอายุยังมีรายได้ลดลง หรือบางคนต้องออกจากงานไม่มีรายได้หรือมีแต่
ไม่พอต้องพ่ึงพาบุตรหลาน ทําให้คิดมากรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสําคัญสําหรับครอบครัว โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่บุตรหลานไม่ได้เอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร ทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ขาดความเช่ือมั่น
ในตนเอง พบการถูกทอดทิ้งเน่ืองจากคนวัยหนุ่มสาวมีการย้ายถ่ินเพ่ือหางานทํา ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้ง
อยู่ในพ้ืนที่ บางรายต้องรับภาระดูแลหลานๆ ซึ่งพ่อแม่ทอดทิ้งไว้อีกด้วย ในพ้ืนที่บางส่วนผู้สูงอายุอยู่
ตามลําพังเน่ืองจากลูกหลานไปทํางานนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีเวลาเอาใจใส่พบว่าเกิดปัญหาสังคม
ขาดการเอาใจใส่เด็กและผู้สูงอายุ และในจํานวนประชากรทั้งหมด มีประชากรส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาที่ดี มีแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นของตนเอง 

  สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดําเนินงานด้านการดูแล
ผู้สูงอายุน้ัน พบอุปสรรคที่เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากหลายสาเหตุ ส่งผลให้จํานวน
ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเพ่ิมจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่บุตรหลานปล่อยให้อยู่
บ้านตามลําพังขาดการพบปะกับเพ่ือบ้านและสังคมซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ผู้สูงอายุขาดความเช่ือมั่น
และขาดการมีส่วนร่วมในสังคม เมื่อมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีลักษณะการส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จึงทําให้ผู้สูงอายุไม่คุ้นเคยกับการดําเนินกิจกรรมร่วมกันตลอดจนไม่เห็น
ความสําคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท้องถ่ิน 
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ส่งผลให้การดําเนินงานของ อบต.สนามจันทร์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ มีจํานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพียง 1 ใน 3 ของจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมด ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท้ัง
ทางด้านคุณภาพและปริมาณของการเข้าร่วมกิจกรรม  

  เศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจในตําบลสนามจันทร์จัดได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่ประชากรยังมีปัญหา

ความยากจนอยู่มาก เพราะรายได้ไม่พอกับรายจ่าย และกําลังกลายเป็นพ้ืนที่เข้าสู่ชุมชนเมือง พ้ืนที่
แปรเปลี่ยนจากพ้ืนที่ไร่นาของเกษตรกรมาเป็นหมู่บ้านจัดสรร มีการย้ายถิ่นฐานเพ่ือขายพ้ืนที่ให้
นายทุน ละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพดังเดิมของชาวตําบลสนามจันทร์ ประชากรส่วนใหญ่ที่
อยู่ในพ้ืนที่จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือเป็นวัยเกษียณที่ย้ายเข้ามาเพ่ือหาที่อยู่
อาศัยในการพักผ่อนประกอบกับโครงสร้างของประชากรเปลี่ยนไปมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นขณะที่มี
วัยทํางานเท่าเดิมหรือลดลง การจ้างงานไทยก็ลดลงด้วยการทดแทนแรงงานจากเครื่องจักรและราง
งานต่างด้าว ในขณะเดียวกันทางด้านการลงทุนและการออม เมื่อมีวัยผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนทําให้ความ
ต้องการลงทุนน้อยลง วัยสูงอายุหรือวัยเกษียณขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลงทําให้มีการออมลดลง 
ในขณะที่วัยทํางานต้องรับภาระมากขึ้นทําให้มีการใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจึงส่งผลให้มีเงินออมน้อยลงและเงิน
ลงทุนลดลง จากสภาพเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้ประชากรที่เป็นวัยผู้สูงอายุต้องการการดูแลส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ ต้องการการส่งเสริมด้านการทํางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 
โดยความต้องการเหล่าน้ีมีปริมาณที่มากเกินกว่าที่ อบต.จะสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างทั่วถึง 
ซึ่งในปัจจุบัน อบต.สนามจันทร์ ยังเป็น อบต.ขนาดเล็ก ก็ยังไม่สามารถดําเนินการเพ่ือเพ่ิม
งบประมาณให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุได้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะการอุดหนุนงบประมาณเพ่ือ
การส่งเสริมรายได้หรือการพัฒนาการสร้างรายได้เพ่ือแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้  

  
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์การทํางานเชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาการทํางานเชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้วิธี
สัมภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ การศึกษาเอกสารแผนพัฒนาสาม
ปี ฉบับปี 2559-2561 และการสังเกต โดยผู้วิจัย พบว่า อบต.สนามจันทร์มีการดําเนินงานเชิงรุกใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี  

 
1. การทํางานเชิงรุกด้านการเข้าถึงพื้นที่ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานการดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ของ อบต.สนามจันทร์น้ัน มีการรุกเข้าไปสู่ชุมชน 
ครอบครัว และตัวผู้สูงอายุ โดยรุกในทุกพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอยู่ ดังคําสัมภาษณ์  



75 

 

 “ในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์นั้น ทั้งผู้บริหารและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุนั้นจําเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง แล้วนํากระบวนการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ไปยังพื้นที่
ที่เกิดปัญหาด้วยเช่นกัน อาทิ การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเอง
ได้เข้าถึงการรักษาโดยมีทีมแพทย์ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองสุขภาพพร้อมจ่ายยาเบ้ืองต้น” 

 
 นอกจากน้ีบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุยังได้ให้ข้อมูลว่ายังมีการลงพ้ืนที่

เพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังต่อไปอีกด้วย 
 
2. การทํางานเชิงรุกด้านการเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริง จากการสังเกต

พร้อมกับการศึกษาแผนการดําเนินงานของกองสวัสดิการสังคมด้านการดูแลผู้สูงอายุ ในการ
ดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ของ อบต.สนามจันทร์ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภูมิลําเนา และด้วยอํานาจหน้าที่การส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุน้ัน เป็นกิจกรรมที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ดําเนินงานกับผู้สูงอายุอย่างสม่ําเสมอ จึงเป็นเหตุให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่มี
โอกาสได้ศึกษา และสังเกตสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนปัจจัยที่
เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่เสื่อมโทรมลงเพื่อเป็นการเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายและ
สามารถคาดการณ์แผนงานที่จะจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตําบลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
3. การทํางานเชิงรุกด้านการเข้าถึงต้นเหตุของปัญหา โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่

เก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุให้ข้อมูล ดังคําสัมภาษณ์ 
 “ในการดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุนั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะมีการศึกษาปัญหา

รอบด้านที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขอนามัย โภชนาการ โรคติดต่อ การ
ปฐมพยาบาล การให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ปัญหาความ
ยากจน ตลอดจนปัญหาทางด้านจิตใจที่จะเกิดกับผู้สูงอายุได้” 

 
 จึงถือได้ว่าการทํางานของบุคลากรน้ันมีการเข้าถึงต้นเหตุของปัญหาเพ่ือเป็นการศึกษา

หาแนวทางการดําเนินงานที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง 
 
4. การทํางานเชิงรุกด้านการจัดทําแผนปลัด อบต.สนามจันทร์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ

แผนงานของการดูแลผู้สูงอายุ ดังคําสัมภาษณ์ 
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 “ในด้านการดูแลผู้สูงอายุมีการจัดทําแผนงานที่มีการศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม แผน
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม และแผนยุทธศาสตร์ของ อบต.สนามจันทร์ เพื่อ
ศึกษาความเชื่อมโยงและนํามาเป็นแนวทางการกําหนดแผนงานของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
โดยแผนงานที่กําหนดขึ้นนั้นจะต้องไม่ขัดกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” 

  
 ซึ่งจากการทํางานเชิงรุกในการจัดทําแผน ผู้วิจัยสังเกตว่าเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยส่งผลให้

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีตัวช้ีวัด ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาโครงการต่อไปได้ดี 
 
5. การทํางานเชิงรุกด้านระบบการติดตามจากการสัมภาษณ์บุคลากรเก่ียวกับการ

ติดตามผลงานด้านการดูแลผู้สูงอายุดังคําสัมภาษณ์ 
 “ในส่วนของการปฏิบัติงานของบุคลากรน้ันได้ยึดหลักการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตามหลักเกณฑ์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากน้ียังมีบุคลากรตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน
ชํานาญการ รักษาการผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ขับเคลื่อนการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอเน่ืองจากงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนั้นมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นของผู้สูงอายุเป็นตัวชี้วัด หรือประเมินผลการดําเนินงานหรือโครงการน้ันๆ ได้อย่าง
ชัดเจน” 

 
 และจากการศึกษาจากเอกสารโครงการเพ่ิมศักยภาพของผู้สูงอายุ พบว่าเมื่อมีการ

ดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว้แล้ว ในข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือติดตามผลเมื่อเสร็จโครงการหรือ
กิจกรรมจะดําเนินการในทันที ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้สึกอันดีของบุคลากรท่ีใส่ใจความพึง
พอใจของผู้สูงอายุในการเข้ารับบริการ และผลจากการติดตามทําให้บุคลากรในระดับผู้บริหาร และ
ผู้บริหารได้ทราบแนวทางที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 

 
6. การทํางานเชิงรุกด้านการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เน่ืองจากงานหรือ

โครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนงานพัฒนาท้องถ่ินน้ันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
การลงพ้ืนที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กําหนดไว้ต้ังแต่ในขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดงานหรือโครงการต่างๆ ในปีที่ผ่าน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาในรูปแบบของการทําประชาคม ตลอดจนสอบถาม
ความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการให้ อบต. จัดบริการให้ในแต่ละเดือน และเมื่อได้ทราบแนวทาง
ความต้องการจากชุมชนแล้วผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะนํามาเป็นส่วนหน่ึงในการ
พิจารณาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 นอกจากน้ี จากการสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะการดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุยังพบว่าการดําเนินงานของทุกภาคส่วนใน อบต.สนาม
จันทร์ ตามแผนการพัฒนาท้องถ่ินได้กําหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานพร้อมกับสรุป
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานปีงบประมาณละ 4 คร้ัง โดยกําหนดเป็นไตรมา
สละ 1 ครั้ง (3เดือน) เพ่ือนําเอาสรุปผลการปฏิบัติงานน้ันมาเป็นส่วนหน่ึงในการปรับปรุงแผนงานในปี
ต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางที่กองสวัสดิการสังคมหน่วยงานผู้รับผิดชอบยึดถือมาใช้ในงานการดูแลผู้สูงอายุ
ด้วยเช่นกัน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “การทํางานเชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ ในการดูแลผู้สูงอายุ” มีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อม
ของ อบต.สนามจันทร์ที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุ และ เพ่ือวิเคราะห์การทํางานเชิงรุกของ อบต.สนาม
จันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุโดยผู้วิจัยดําเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนาม
จันทร์ จํานวน 5 คน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 การบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุตาม

แนวคิด POSDCoRB ตั้งแต่การวางแผน (Planning) การจัดโครงสร้างการทํางานขององค์กร 
(Organizing) การจัดการด้านบุคลากร (Staffing) การควบคุมดูแล (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) และการจัดทํางบประมาณ (Budgeting) 
สรุปได้ว่า 

 1.1.1 การวางแผน (Planning)  
  อบต.สนามจันทร์มีการจัดทําแผนการดําเนินงานเรียกว่าแผนพัฒนาสามปี

ฉบับปี พ.ศ.2559-2561โดยกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการ
สังคมมิได้มีการกําหนดให้งานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันโดยตรงเพียงแต่เป็นงานที่อยู่ในยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม โดยแผนงานในการดูแลผู้สูงอายุน้ันอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคมมี
แนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ.2559-2561 ได้กําหนดไว้ซึ่งลักษณะของ
การจัดโครงการจะมีความหลากหลายแต่ก็มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้สูงอายุได้รับการ
สนับสนุนอย่างบูรณาการ ในการเขียนโครงการต่างๆ ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
ฉบับปี พ.ศ.2559-2561น้ัน เจ้าหน้าที่ระดับเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนขึ้นไปเป็นผู้เขียนโครงการ มีการ
กําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ วิธีดําเนินการ กําหนดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และมีการ 
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กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ซึ่งเมื่อผู้เขียนโครงการจัดทําโครงการตามระเบียบของอบต.
เรียบร้อยและ จะนําเข้าปรึกษากับ รองปลัด อบต.สนามจันทร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ดูแลงานกอง
สวัสดิการสังคมโดยตรงเป็นผู้พิจารณาพร้อมกับเป็นผู้เสนอโครงการต่อ ปลัด อบต.สนามจันทร์ ใน
ฐานะผู้เห็นชอบโครงการ โดยมีนายก อบต.สนามจันทร์เป็นผู้ลงนามอนุมัติโครงการเป็นขั้นตอน
สุดท้ายซึ่งนอกจากจะมีการวางแผนด้านการดําเนินงานแล้ว ยังมีการวางแผนด้านการจัดอัตรากําลัง 
พร้อมทั้งการกําหนดงบประมาณเอาไว้ในแผนงานอีกด้วย 
  การกําหนดแผนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ ในปี พ.ศ. 
2559 น้ีมีคําสั่งให้จัดทําแผนงานการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ เรียกว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ได้มีการจัดทําแล้วเสร็จเป็นฉบับปี 2561-2564 ประกอบไปด้วยเน้ือหา 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สภาพ
ทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน โดยในส่วนน้ีจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในส่วนของข้อมูลด้าน
กายภาพของท้องถิ่น ได้แก่ ที่ต้ัง เน้ือที่ สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ของมูล
ด้านประชากร ข้อมูลสภาพทางสังคม ข้อมูลการบริการพ้ืนฐาน ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
เศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และข้อมูลอ่ืนๆ 
ส่วนที่ 2 สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2557-2560 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนที่ 4 การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 5 การ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งการกําหนดแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบต.สนามจันทร์ ได้มี
แนวทางการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุมากย่ิงขึ้น โดยมีการอ้างอิง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมใน
การใช้ชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงอายุ 
  กองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ 
อบต.นามจันทร์ มีวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติงานโดยศึกษาความเช่ือมโยงความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
มีการจัดทําโครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สนามจันทร์ พ.ศ.2561-3564 
เพ่ือให้การกําหนดโครงการต่างๆ ด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ัน มีความสอดคล้องกับทุกภาคส่วน และการ
ด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมที่เป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง จากน้ัน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนของกองสวัสดิการสังคมจะกําหนดโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของแผนการพัฒนาท้องถิ่น โดยโครงการต่างๆ ด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันจะมีการจัดเป็น
ประจําทุกปีงบประมาณ แต่จะมีความแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ซึ่งนอกเหนือจากการดําเนิน
ตามนโยบายคือ การกําหนดโครงการตามความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนและไม่ขัดกับข้อบัญญัติ
การบริหารงานของ อบต.สนามจันทร์ 
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  ในการจัดทําแผนหรือวางแผนงานน้ัน มีรูปแบบที่สอดคล้องกันกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2564-2564) ทั้งด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเป้าหมาย ในการปฏิบัติงานผู้บริหาร
และบุคลากรจะต้องดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เน่ืองจากเป็นการกําหนด
แผนงานหลักขององค์การ และมีการกระจายภาระงานตามส่วนที่มีความรับผิดชอบโดยตรง ไม่ว่าจะ
เป็นสํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ และกองสวัสดิการสังคม แต่หาก
พิจารณาไปถึงแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ. 2559 -2561 ซึ่งเป็นแผนงานที่มีการกําหนดไว้ก่อนหน้า 
พบว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยในส่วนที่เพ่ิมเติมเข้ามาในการกําหนดแผน คือการมีการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาในระดับมหภาค เพ่ือศึกษาความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาในระดับ
ต่างๆ และนํามากําหนดแผนการพัฒนาของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน  
 1.1.2 การจัดโครงสร้างการทํางานขององค์กร (Organizing)  
  การจัดโครงสร้างการทํางานขององค์กรสรุปได้ว่า โครงสร้างการบริหารงาน
ของอบต.สนามจันทร์ ประกอบด้วยส่วนราชการ5หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม โดยมีกองสวัสดิการสังคม ทําหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งภายใต้ภาระหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่เก่ียวกับงานสังคม
สงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน การส่งเสริมสวัสดิการ การจัดระเบียบชุมชน การจัดต้ังกลุ่มพัฒนาชุมชน 
การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งาน
นันทนาการชุมชน การให้คําปรึกษาหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 2 งานคือ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน และงานสังคมสงเคราะห์  
  นอกจากนี้ การทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ยังมีองค์กรภายนอกที่จัดต้ังขึ้น
ด้วยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สนามจันทร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกับกองสวัสดิการสังคม โดยปัจจุบันได้มีการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ ที่บริหารจัดการโดย
ผู้สูงอายุในชุมชน และมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ประสานงาน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดต้ัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลสนามจันทร์ ต้ังอยู่ภายในบริเวณอาคาร
สํานักงาน อบต.สนามจันทร์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพ่ือให้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมท้ังเป็นสถานที่ในการแจกเบ้ียยังชีพประจําเดือนอีกด้วย 
 1.1.3 การจัดการด้านบุคลากร (Staffing)  
  การจัดการด้านบุคลากรมี 6 ขั้นตอนคือ1. การกําหนดตําแหน่งการจ้าง 2. การ
ทํากรอบอัตรากําลัง 3. การสรรหาและการเลือกสรร 4. การกําหนดค่าตอบแทน 5. การประเมินผล
งาน 6. การเลื่อนข้ึนและจนพ้นจากตําแหน่ง พบว่า การจัดอัตรากําลังของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
ขึ้นตรงกับกองสวัสดิการสังคม โดยบุคลากรทั้งหมดของกองสวัสดิการสังคมถูกโยกย้ายมาจาก
สํานักงานปลัด ซึ่งแต่เดิมงานสวัสดิการสังคมเป็นส่วนงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสํานักงาน



81 

 

ปลัด เมื่อมีการแยกส่วนราชการออกมาเป็นกองสวัสดิการสังคมจึงโยกย้ายบุคลากรเดิมมาปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง โครงสร้างของบุคลากรประกอบไปด้วย1.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
กําหนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานให้เป็น นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งเน่ืองจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ผ่านคุณสมบัติที่กําหนดไว้ และเพ่ือไม่ให้การดําเนินงาน
ติดขัดจึงได้มีการแต่งต้ังให้นักพัฒนาชุมชนระดับชํานาญการ รักษาราชการแทน 2.งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชนชํานาญการ กําหนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานให้เป็น นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 3. งาน
สังคมสงเคราะห์ กําหนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานให้เป็น เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน และผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนดและเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล สําหรับตําแหน่งพนักงานจ้าง
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเห็นชอบแล้วต้องเสนอคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลเห็นชอบด้วย โดยมีการจําแนกตําแหน่งตามลักษณะงาน คือ1) พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล หรือข้าราชการพลเรือนโดน
อนุโลม มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า 5 ปี ซึ่งทักษะของบุคคลที่กําหนดน้ัน จะต้องสามารถ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานน้ันๆ ได้ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลอง
ปฏิบัติ2) พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ มีการกําหนดลักษณะงานของพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ
คือ เป็นงานท่ีต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการด้านน้ันๆ หรือมี
ประสบการณ์และผลงานในการบริหารงานภาคเอกชน อันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ หรือวงการ
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของอบต.สนามจันทร์ ในด้านน้ันมาไม่น้อยกว่า 20 ปี 3) พนักงานจ้างทั่วไปคือ
พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานท่ัวไป ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงานและมีระยะเวลาการจ้างในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเมื่อมีการกําหนดลักษณะของ
พนักงานจ้างแล้วจะต้องจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการปฏิบัติราชการของ อบต.และงบประมาณ และจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นจะต้องของเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลด้วย หลังจากน้ันทําการสรรหา
และการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ อบต.
กําหนด และดําเนินการทําสัญญาจ้างเมื่อได้พนักงานตามท่ีต้องการ 
  การกําหนดจํานวนพนักงานจ้าง อบต.จะจัดทําเป็นกรอบอัตรากําลัง โดยมี
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล โดยพิจารณาถึงการใช้กําลังคนในภาพรวมของ 
อบต. ให้มีความเหมาะสม สําหรับแนวทางในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างให้นําแนวทาง
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และแบบในการจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี ของ อบต.มาใช้ได้ และขั้นตอนต่อมาคือการสรรหาและ
การเลือกสรรของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุใช้หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรของ อบต.สนาม
จันทร์ โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญด้วย
กระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส รวมไปถึงการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน
จ้างของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ใช้หลักการเดียวกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไป
ด้วย 4 หลักการคือ หลักการที่ 1 หลักคุณภาพ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาจ้าง หลักการที่ 2 หลักความยุติธรรม เพ่ือให้เกิด
ความเสมอภาคในโอกาส ไม่เหลื่อมล้ํา และไม่เลือกปฏิบัติ หลักการที่ 3 หลักการจูงใจ การจ่าย
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอ โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนใน
ภาคเอกชน อัตราเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และฐานะการคลังของ อบต. และ หลักการท่ี 4 หลัก
ความสามารถ คืออัตราค่าตอบจะจ่ายตามความรู้ความสามารถ ขีดสมรรถนะและผลงานตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าตอบแทนมีการกําหนดตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง โดยพนักงานจ้างทั่วไป ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
กําหนดค่าตอบแทนตามคุณวุฒิคือ ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และผู้มีทักษะ 
ค่าตอบแทนขั้นตํ่าเดือนละ 9,400 บาท และค่าตอบแทนขั้นสูง เดือนละ 19,550 บาท ผู้มีคุณวุฒิ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่า
กว่าน้ี ค่าตอบแทนขั้นตํ่าเดือนละ 10,840 บาทและค่าตอบแทนข้ันสูงเดือนละ 23,510 บาท ผู้มี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี และพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลางหรือขนาดหนัก ค่าตอบแทนขั้นตํ่าเดือน
ละ 15,000 บาท ค่าตอบแทนข้ันสูงเดือนละ 31,430 บาท ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ตํ่า
กว่าน้ี ได้รับค่าตอบแทนข้ันตํ่าเดือนละ 17,500 บาท ค่าตอบแทนข้ันสูงเดือนละ 40,130 บาท ผู้มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ค่าตอบแทนขั้นตํ่าเดือนละ 21,000 บาท ค่าตอบแทนขั้น
สูงเดือนละ 49,280 บาท พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ ค่าตอบแทนขั้นตํ่าเดือนละ 24,400 บาท 
ค่าตอบแทนขั้นสูงเดือนละ 55,210 บาทนอกเหนือจากการรับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนน้ีแล้ว ยังมี
การกําหนดแนวทางการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจําปี ซึ่งผู้ที่จะได้รับการเล่ือนขั้นจะต้องเป็นผู้มีผล
การประเมินการปฏิบัติงานระดับดี และจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจํานวนร้อยละ 3-5 ของฐาน
ค่าตอบแทนก่อนเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในปีน้ัน ซึ่งอัตราค่าตอบแทนพิเศษ รวมถึงอัตราค่าตอบแทน
ตามบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้างอาจมีการปรับตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุด โดยเมื่อมีการปฏิบัติงาน
จริง อบต.ได้มีกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เปรียบเสมือเคร่ืองมือที่ อบต.ใช้
ในการบริหารบุคลากร และนําผลการประเมินไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในกรณี การเลื่อน
ค่าตอบแทน การเลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้างโดยผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมิน แจ้งผลการ
ประเมินให้พนักงานจ้างรับทราบพร้อมให้คําแนะนํา เพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น แต่หากมี
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พนักงานจ้างผู้ใดได้มีค่าเฉลี่ของผลการประเมินตํ่ากว่าระดับดีติดต่อกัน 2 ครั้ง ผู้บังคับบัญชาจะทํา
ความเห็นเสนอนายก อบต.เพ่ือพิจารณาเลิกจ้าง โดยหาก นายก อบต.เห็นควรเลิกจ้าง ก็จะเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือพิจารณามีมติ และถือมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลเป็นท่ีสิ้นสุดและให้นายก อบต.ปฏิบัติตามน้ัน  
 1.1.4 การควบคุมดูแล (Directing)  
  การควบคุมดูแลเก่ียวกับการออกคําสั่ง การตัดสินใจและการส่ังการ พบว่าใน
ส่วนของผู้บริหารเห็นว่าการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ เป็นไปตามแผนงานของกองสวัสดิการ
สังคมอยู่แล้ว การควบคุมหรือการออกคําสั่งไม่ได้เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากบุคลากรแต่
ละตําแหน่งก็มีการในส่วนของตนเองท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอยู่แล้ว มีลําดับการข้ันของอํานาจการ
ตัดสินใจที่ชัดเจน โดยมีผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ควบคุมดูแลงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ รองปลัด อบต. ปลัด อบต. และนายก อบต. ตามลําดับมีระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการที่มีการกําหนดตัวช้ีวัดและการประเมินผลอยู่ทุกโครงการ ทําให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
โดยไม่ต้องรอคําสั่งเพ่ิมเติมจากผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากภารกิจเร่งด่วนซึ่งจะมีการอํานวยการจาก
ผู้บริหารสูงสุดโดยตรงคือ นายก อบต. และด้วยเหตุที่การจัดทําแผนงานท่ีกองสวัสดิการสังคมดูแล
รับผิดชอบในด้านการดูแลผู้สูงอายุจัดทําขึ้นน้ัน เป็นแผนระยะยาว ที่มีโครงการพร้อมด้วยการกําหนด
กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ เมื่อบุคลากรเริ่มปฏิบัติงานจึงมีแผนงานเปรียบเสมือนเป็นผู้บังคับบัญชา 
และเน่ืองจากงานการดูแลผู้สูงอายุเป็นงานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวช้ีวัดที่ชัดเจนก็คือความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุในด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าก่อนจัดทําโครงการดังน้ันจึงถือได้ว่า ความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆท่ีทางกองสวัสดิการสังคมจัดทําขึ้นจะเป็นเหมือนการ
ตรวจสอบและประเมินผลว่าในการวางแผนการดําเนินการ หรือการจัดทําโครงการครั้งต่อไปว่ามีสิ่งใด
ควรปรับปรุงแก้ไขหรือสานต่อโครงการใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้รับความพึงพอใจอย่าง
สูงสุดจากผู้สูงอายุ 
 1.1.5 การประสานงาน (Coordinating)  
  การประสานงานด้านการดูแลผู้สูงอายุสรุปได้ว่าการประสานงานด้านการดูแล
ผู้สูงอายุจะต้องมีการประสานงานกับหลายฝ่ายมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ชุมชน การประสานงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่
หน่ึง การประสานงานภายในองค์กร (อบต.) เน่ืองจากบุคลากรที่ดูแลรับผู้ชอบโดยตรงเกี่ยวกับงาน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากร 3 คน คือนักพัฒนา
ชุมชนชํานาญการ 1 คน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 1 คน และพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 คน ตามแผนอัตรากําลังของ อบต.สนามจันทร์ที่กําหนดไว้ 
หากพิจารณาจากงานหรือโครงการต่างๆท่ีจัดทําขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคม เป็นงานที่ทําร่วมกับ
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มวลชนต้องใช้กําลังพลในการขับเคลื่อนจํานวนมากต่อการจัดงานหรือโครงการในแต่ละครั้ง จึงต้องมี
การวางแผนประสานงานขอกําลังพลจากส่วนราชการอ่ืนใน อบต.สนามจันทร์ เพ่ือให้งานหรือ
โครงการท่ีจัดขึ้นน้ันดําเนินต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการประสานงานส่วนหนึ่งมาจากการ
กําหนดงานหรือโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ที่ได้มีการกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
พร้อมกับหน่วยงานท่ีสนับสนุนในการจัดโครงการน้ันๆ ด้วย และอีกส่วนหน่ึงมาจากการประสานงาน
โดยผู้บริหาร เน่ืองจากงานหรือโครงการเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ เป็นนโยบายหลัก
ของนายก อบต. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.สนามจันทร์ ที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ในตําบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังน้ันการจัดงานหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุใน
ตําบลจะกลายเป็นงานที่ได้รับความร่วมมือจากท้ังผู้บริหารในการมอบหมายงานและบุคลากรทุกภาค
ส่วนใน อบต.เป็นอย่างดี ส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความราบร่ืนส่วนที่สอง การประสานงาน
ภายนอกองค์กร พบว่า การดําเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ เต็มไปด้วยงานหรือโครงการที่มีมวลชนเข้ามา
มีส่วนร่วมทุกโครงการและเพ่ือให้งานหรือโครงการท่ีจัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์และผู้สูงอายุได้รับ
ประโยชน์สูงสุด จึงจําเป็นต้องจัดต้ังโครงการที่สอดคล้องกัน แต่เน่ืองด้วยจํานวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ 
การประสานหาบุคคลจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมให้โครงการสําเร็จลุล่วงด้วยดีอาทิ สํานักส่งเสริม
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สถาบันนวดแผนไทย และประชาชนผู้
มีความรู้ความสามารถตรงตามกิจกรรมท่ีกําหนด หากศึกษาจากแผนการดําเนินงานจะพบว่า การ
ประสานงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทํางานการดูแลผู้สูงอายุน้ันมีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานราบร่ืนได้น้ันเกิดจาก การที่ส่วนราชการทุกส่วนใน อบต. มีการจัดวางแผนงานที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และยึดถือแผนงานที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ.2559-2561 และ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ทําให้การดําเนินงานตามโครงการต่างๆ มีจุดศูนย์กลางใน
การบริหารจัดการ ส่งผลให้การดําเนินงานด้านการประสานงานมีแผนการดําเนินงานเป็นส่วนช่วยให้
ไม่มีอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 1.1.6 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) 
  การศึกษาการรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปได้ว่าในการดําเนินงานหรือ
โครงการด้านการดูแลผู้สูงอายุ จะมีการกําหนดให้มีการสรุปผลการดําเนินงานของโครงการนั้นๆ 
พร้อมกับมีการรายงานผลการประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในการจัดทําโครงการ โดยตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส (3 เดือน) 
นอกจากน้ีทุกสิ้นปีงบประมาณก็จะมีการจัดทํารายงานสรุปผลงานดําเนินงานประจําปีงบประมาณอีก
ครั้งหน่ึง และมีจะมีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือสรุปผลตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนการพัฒนา
ท้องถ่ินที่กําหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานว่าตรงกับเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
และสอดคลองกับยุทธศาสตร์ที่ยึดเป็นแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาหรือไม่ โดยในปีที่ผ่านมา 
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(ปีงบประมาณ 2558) การดําเนินงานด้านสังคม บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ คือสามารถดําเนิน
โครงการได้ตามที่ต้ังไว้ทั้งหมดจํานวน 18 โครงการ และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่ ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจาก
โรคติดต่อและรู้จักดูแลตนเอง ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งและ
น่าอยู่อาศัย 
 1.1.7 การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) 
  การศึกษาการจัดทํางบประมาณ สรุปได้ว่าการประมาณการงบประมาณของ
งานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันจัดทําโดยกองสวัสดิการสังคมโดยมีลักษณะการกําหนดงบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วย
โครงการหลัก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท (เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์) โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส และโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวสร้างสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ซึ่งทั้ง 3 
โครงการ มีการกําหนดงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ.2559-2561 และมีการกําหนด
งบประมาณเพ่ิมข้ึนเป็นบางโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 คือ ตามแผนพัฒนา
สามปี ฉบับปี พ.ศ.2559-2561 ได้กําหนดงบประมาณสําหรับโครงการจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท (เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์) ไว้เป็นเงิน 450,000 บาท (สี่
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี และโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
สร้างสายใยรักครอบครัวอบอุ่น เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี แต่เมื่อมีการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ได้กําหนดงบประมาณสําหรับโครงการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท (เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์) ไว้เป็นเงิน 
450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี และโครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวสร้างสายใยรักครอบครัวอบอุ่น เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี  
  นอกจากน้ียังมีการกําหนดงบประมาณตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยใช้
การสรุปงบประมาณของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นตัวกําหนดการประมาณงบประมาณในปีต่อไป 
จากการศึกษางบประมาณแผนงานสังคมสงเคราะห์พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อปีรวมท้ังสิ้น 
1,477,600 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และเมื่อมีการปฏิบัติงานตาม
โครงการดังกล่าวจริงพบว่า การกําหนดงบประมาณต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้น้ีช่วยให้การบริหาร
งบประมาณมีความคล่องตัวเน่ืองจากมีงบประมาณหลายส่วนที่สามารถโยกย้ายให้เพียงหากงบประมาณ
ของโครงการใดโครงการหน่ึงเกิดความผิดพลาด เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าการประมาณ
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งบประมาณที่จัดทําไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจเกิดได้จาก ราคาของวัสดุครุภัณฑ์สูงข้ึนกว่าช่วงเวลาที่มีการ
กําหนดงบประมาณ นอกจากน้ีงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ยังได้รับอุดหนุน
เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น งบประมาณส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล จํานวนรายละ 45 บาทต่อปี ซึ่งงบประมาณจํานวนน้ีก็บริหารผ่านอบต.สนามจันทร์โดย
ใช้ในการจัดทําโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การป้องกันโรค หรือการรักษาปฐมภูมิซึ่งมีการ
พิจารณาลักษณะของโครงการไม่ให้มีความซ้ําซ้อนกับโครงการท่ีใช้งบประมาณของ อบต.  
 

1.2 สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทรใ์นการดูแลผูส้งูอายุ 
สภาพแวดล้อมของ อบต.สนามจันทร์ที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุสามารถอธิบาย สรุปได้ว่า 

 1.2.1 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
  1.2.1.1 จุดอ่อน 
   ด้านบุคลากร 
   งานด้านการดูแลผู้สูงอายุในส่วนของบุคลากร พบปัญหาบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องกับการดําเนินงานมีจํานวนไม่เพียงพอ อีกทั้งศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานไม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร ถือเป็นจุดอ่อนของส่วนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ควรได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 

   งบประมาณ  
   ในการกําหนดงบประมาณตามแผนงานของ อบต.สนามจันทร์ 

ถึงแม้ว่างบประมาณที่ใช้เพ่ือดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุจะเป็นไปตามแผนที่กําหนดงบประมาณ
ไว้ล่วงหน้าก็ตาม แต่หากพิจารณาไปถึงผลการปฏิบัติงานยังพบว่างบประมาณที่จัดสรรมาเพ่ือการดูแล
ผู้สูงอายุน้ัน ยังไม่เพียงต่อสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่
อาจทําให้งานที่ดําเนินการไปแล้วน้ันไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้สูงอายุน่ันเอง 

  1.2.1.2 จุดแข็ง 
   การบริหารจัดการ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์มีการจัดทําแผนการพัฒนามา

เป็นแผนแม่บทในการมอบนโยบายให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลทุกส่วนได้ร่วมกําหนด
แผน และมีการรวมเอาความต้องการของประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการจัดทําแนว
ทางการพัฒนาโดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาใน
ระดับมหภาค ทําให้แนวทางในการพัฒนาที่เป็นหลักในการนโยบายนําสู่การปฏิบัติมีทิศทางที่ไม่ขัดกับ
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นโยบายภาครัฐและแผนพัฒนาชาติ อีกทั้งยังมีการใช้หลักเกณฑ์ในการกําหนดกรอบอัตรากําลัง เป็น
เกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามตําแหน่งที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบ ที่เป็น
ข้อกําหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกําหนดให้ใช้ ถือเป็นความชัดเจนในการสรรหา
บุคลากรที่ผ่านกระบวนการท่ีมีคุณภาพและมีการกําหนดค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น การประเมิน และ
การสิ้นสุดการจ้างไว้อย่างชัดเจนและในการกํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็มี
การกําหนดอํานาจการตัดสินใจไว้ในระดับต่างๆ อย่างชัดเจน ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความสับสน
และได้รับแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 1.2.2 การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค 
  การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคและข้อจํากัดที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงสิ่งที่เอ้ืออํานวยประโยชน์และสร้างโอกาสในการดําเนินงานของ
องค์การ โดยการประเมินจาก สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และกฎหมายและ
การเมือง พบว่าโอกาสและอุปสรรคสามารถอธิบายได้ดังน้ี 

  1.2.2.1 โอกาส 
   เทคโนโลยี  
   ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนตําบลสนามจันทร์ที่

เกิดจากเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเจาะลึกถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการส่ือสารของผู้สูงอายุ ทําให้การติดต่อสื่อสารหรือการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวของกับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้ 

  กฎหมายและการเมือง 
  จากการท่ีรัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญต่อข้อมูลการเพ่ิมขึ้นของ

จํานวนประชากรผู้สูงอายุจึงได้กําหนดนโยบายเพ่ือรับมือสถานการณ์ไว้เป็นจํานวนมาก รวมถึงการบูร
ณาการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่าง
เข้าถึงทุกตําบล ซึ่งก็เป็นนโยบายท่ีมีการกําหนดมาในแผนการดําเนินงานของ อบต.สนามจันทร์ ด้วย
เช่นกัน ประกอบกับความต้องการและปัญหาของผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ทําให้นโยบายของรัฐเป็นส่วนที่
ช่วยส่งเสริมให้การทํางานการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์มีความราบร่ืน และตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุ 

  1.2.2.2 อุปสรรค 
   สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  
   อุปสรรคที่เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากหลายสาเหตุ เป็น

ผลให้จํานวนประชากรท่ีเป็นผู้สูงอายุเพ่ิมจํานวนขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่บุตรหลานปล่อยให้อยู่
บ้านตามลําพังขาดการพบปะกับเพ่ือบ้านและสังคมซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ผู้สูงอายุขาดความเช่ือมั่น
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และขาดการมีส่วนร่วมในสังคม เมื่อมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ทําให้ผู้สูงอายุไม่
เห็นความสําคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
ท้องถิ่น ส่งผลให้การดําเนินงานของ อบต.สนามจันทร์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายในด้านปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่ข้าร่วมกิจกรรม 

   เศรษฐกิจ 
   การเปลี่ยนแปลงของประชากรผู้สูงอายุส่งผลต่อภาพรวมของ

เศรษฐกิจเนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ควบคู่มากับจํานวนประชากรกลุ่มแรงงานลดจํานวนลงการจ้าง
ลดลง รายไดต่อครัวเรือนลดลง ส่งผลให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในพ้ืนที่จึงเป็นเร่ืองของการขาด
แคลนรายได้ ครอบครัวไม่สามารถจุนเจือให้อย่างพอเพียง ยังมีปัญหาความยากจนของผู้สูงอายุและมี
ความต้องการหลักประกันทางด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ีก็
ส่งผลถึงการจัดการงบประมาณที่อยู่ในขนาดที่รัฐบาลสามารถจัดสรรให้ได้ แต่ยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่  

 
1.3 วิเคราะห์การทํางานเชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 การวิเคราะห์การทํางานเชิงรุกผู้วิจัยสภาพแวดล้อมของอบต.สนามจันทร์ที่มีผลต่อ

การดูแลผู้สูงอายุผู้วิจัยสรุปได้ว่า การดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์น้ันถือ
เป็นการทํางานเชิงรุก โดยบุคลากรผู้ปฎิบัติหน้าที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของการดําเนินงาน ทราบแนวทางดําเนินการโดยสามารถแยกลักษณะการทํางานตามยุทธศาสตร์การ
ทํางานเชิงรุกของ อบต. สนามจันทร์ได้ดังน้ี 

 1. การทํางานเชิงรุกด้านการเข้าถึงพื้นที่ มีลักษณะการปฏิบัติงานมีการรุกเข้าไปสู่
ชุมชน ครอบครัว และตัวผู้สูงอายุ เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอย่างแท้จริง แล้วนํา
กระบวนการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ไปยังพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาด้วยเช่นกัน อาทิ การ
เย่ียมผู้ป่วยติดเตียง การให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เข้าถึงการรักษาโดยมีทีมแพทย์ลงพ้ืนที่
เพ่ือคัดกรองสุขภาพพร้อมจ่ายยาเบื้องต้น และยังมีการลงพื้นที่เพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานซึ่ง
จะนําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังต่อไป 

 2. การทํางานเชิงรุกด้านการเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ในการ
ดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ของ อบต.สนามจันทร์ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภูมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่มีโอกาสได้ศึกษา และสังเกตสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ช่วยให้สามารถคาดการณ์แผนงานที่จะจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตําบลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. การทํางานเชิงรุกด้านการเข้าถึงต้นเหตุของปัญหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน       
มีการศึกษาปัญหารอบด้านที่จะเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการศึกษาหาแนวทางการดําเนินงานที่
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง  

 4. การทํางานเชิงรุกด้านการจัดทําแผน มีการจัดทําแผนงานที่มีการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาความเช่ือมโยงและนํามาเป็นแนว
ทางการกําหนดแผนงานของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ส่งผลให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มี
ตัวช้ีวัด ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาโครงการต่อไปได้ดี 

 5. การทํางานเชิงรุกด้านระบบการติดตาม มีการติดตามผลงานด้านการดูแล
ผู้สูงอายุในส่วนของการปฏิบัติงานของบุคลากรมีหลักการติดตามผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของ
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดําเนินการเพ่ือติดตามผลเมื่อเสร็จโครงการหรือกิจกรรมในทันที ทําให้
บุคลากรในระดับผู้บริหาร และผู้บริหารได้ทราบแนวทางที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 6. การทํางานเชิงรุกด้านการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สรุปได้ว่า การ
ดําเนินงานมีการลงพ้ืนที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กําหนดไว้ต้ังแต่ในขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดงานหรือโครงการต่างๆ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็น ตลอดจนสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการให้ อบต. จัดบริการให้
ในแต่ละเดือน โดยผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะนํามาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
2. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการทํางานเชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 

2.1 การบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 ในการศึกษาการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้มี

การนําเอาแนวคิดและทฤษฎี POSDCoRB ต้ังแต่การวางแผน (Planning) การจัดโครงสร้างการทํางาน
ขององค์กร (Organizing) การจัดการด้านบุคลากร (Staffing) การควบคุมดูแล (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) และการจัดทํางบประมาณ 
(Budgeting) มาเป็นแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของ อบต.สนาม
จันทร์ ในการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้ทราบลักษณะการบริหารจัดการให้ครบทุกมิติ ตามแนวคิดของ ลู
เทอร์ กูลิก และลินดอลล์เออร์วิก (Luther Gulick and Lyndall Urwick) ที่ได้พัฒนาแนวคิดโดยนํา
หลักการจัดการของ Fayol มาปรับปรุงประยุกต์กับการบริหารราชการ  
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 การบริหารจัดการด้านการวางแผน พบว่า อบต.สนามจันทร์มีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานเรียกว่าแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ.2559-2561ของ อบต.สนามจันทร์พบว่าในเรื่องของ
งานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ัน มิได้มีการกําหนดให้เป็นนโยบายเฉพาะแยกออกมาแต่จะเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ออกมาเป็นการปฏิบัติ ส่วนการกําหนดแผนงานในการดูแลผู้สูงอายุน้ัน กอง
สวัสดิการสังคมจะยึดตามแผนพัฒนาสามปี ฉบับปี พ.ศ.2559-2561เนื่องจากเป็นแนวทางให้ทุกส่วน
ราชการใน อบต.สนามจันทร์จะต้องปฏิบัติตามซึ่งในส่วนการจัดโครงการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นก็เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคม ลักษณะของการจัด
โครงการจะมีความหลากหลายแต่ก็มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนอย่าง
บูรณาการ โดยวิธีการเขียนโครงการต่างๆ น้ัน มีเจ้าหน้าที่ระดับเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนข้ึนไป เป็น
ผู้เขียนโครงการ โดยมีการกําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ วิธีดําเนินการ กําหนดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และมีการกําหนดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อมีการปรับการใช้แผนงานฉบับใหม่ คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) มีการจัดทําทีมีขั้นตอนแตกต่างจากเดิมคือการศึกษาความเช่ือมโยงของ
แผนพัฒนาในระดับมหภาค คือ การกําหนดโครงการต่างๆ ด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ัน บุคลากรผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการกําหนดแผนงานตามยุทธศาสตร์มีแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 ของ อบต.สนามจันทร์ โดยมีการจัดทําแผนที่ต้องแสดงถึงความสอดคล้องต้ังแต่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน จังหวัด
นครปฐม ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สนามจันทร์ จนมาถึงงานด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคมซึ่งเป็น
ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งจากการให้ข้อมูลของผู้บริหารและ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันพบว่า โครงการท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่เน้นการดูแล
สวัสดิการพร้อมกับการดูแลสุขภาพต้ังแต่การปฏิบัติตัวให้พร้อมกับการเข้าสูงวัยสูงอายุ การดูแล
ตนเองระดับปฐมภูมิ การรักษาพยาบาล ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับเพ่ือนใน
สังคมผู้สูงอายุเพ่ือปรับตัวให้เข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุ เน่ืองจากการลงพ้ืนที่ของผู้บริหารและบุคลากรพบว่า
ปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาสุขภาพและไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ขาดความ
มั่นใจเช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สุพร คูหา (2552) เรื่อง แนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ระบุว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านร่างกาย มีความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวกับโรคความจําเสื่อม และ
ยังพบว่าผู้สูงอายุขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสภาพปัญหาของตนเองที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง การปรับตัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ของ รุจิรางค์ แอกทอง (2549) ที่ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคม มีการเข้า
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ร่วมกิจกรรมทางสังคมจะทําให้สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดข้ึนได้ และการร่วมกิจกรรมทาง
สังคมของผู้สูงอายุจะเป็นตัวแปรที่ทํานายการปรับตัวของผู้สูงอายุได้ นอกจากน้ีในผลงานวิจัยของ ชล
ธร รักษานุวงศ์ (2545) เรื่อง การดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน: กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในชุมชน
พระรามหก เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครปฐม ยังพบว่าหากผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ มีการร่วม
กิจกรรม รับอาหารพอเพียง ได้รับการออกกําลังกาย และมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จะช่วยให้ผู้สูงอายุ
คลายความกังวลและไม่วิตกเก่ียวกับความเจ็บป่วยและการตาย แต่กลับจะมีความเข้าใจในสุขภาพ
และทําใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ 

 การบริหารจัดการด้านการจัดโครงสร้างการทํางานขององค์กร พบว่า อบต.สนาม
จันทร์ ในอดีตงานดูแลผู้สูงอายุถูกบรรจุอยู่ในส่วนของหน่ึงของสํานักงานปลัด ต่อมามีการแบ่งแยก
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุออกมาจากสํานักงานปลัดพร้อม
กับนําบุคลากรที่เคยปฏิบัติหน้าที่เดิมมาบรรจุให้อยู่ในกองสวัสดิการสังคมน้ีด้วย เพ่ือให้การบริการ
จัดการมีความคล่องตัว โดยผู้วิจัยพบว่าการจัดโครงสร้างงานสวัสดิการสังคมเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุน้ันมี
การจัดโครงสร้างองค์กรที่ควบคุมแลโดยผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทําหน้าที่อํานวยการและ
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุตลอดจนการกําหนดหน้าที่ กําหนดระเบียบการปฏิบัติ 
โดยอยู่ภายใต้การดูแลของรองปลัด อบต.สนามจันทร์ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัด อบต.สนามจันทร์ 
ซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและตรวจประเมินผลการดําเนินงาน และมี นายก อบต.สนามจันทร์เป็นผู้มี
อํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายและอนุมัติโครงการ ซึ่งจากลักษณะของการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างขององค์กรที่รับผิดชอบงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ ตรงกับแนวคิดเร่ือง
หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีของ สุวกิจ ศรีปัดถา (2531) ที่ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า การบริหาร
จัดการโครงสร้างองค์กรที่ดีต้องมีนโยบายที่ชัดเจน มีศูนย์กลางการอํานวยการ มีการระบุหน้าที่ที่
ชัดเจน กําหนดวิธีการทํางาน มีการอํานวยการที่สะดวกรวดเร็วและพร้อมตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 การบริหารจัดการด้านบุคลากรในส่วนของการสรรหาบุคลากร มีการจัดการเต็ม
ระบบตามการกําหนดกรอบอัตรากําลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการกําหนดช่ือตําแหน่ง
งานให้ตรงกับตัวงานที่ต้องปฏิบัติพร้อมกับมีการกําหนดคุณวุฒิ เง่ือนไขการรับสมัคร การสรรหาการ
ทําสัญญาจ้าง กําหนดค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง การปรับค่าตอบแทน และการสิ้นสุดการจ้าง ซึ่ง
ข้อกําหนดเหล่าน้ีเป็นเน้ือหาที่ผู้สนใจหรือผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเป็นบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะได้ทราบหลักเกณฑ์ตามการประชาสัมพันธ์เมื่อจะมีการเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง โดยใน
ส่วนของงานการดูแลผู้สูงอายุน้ันใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการบริหารจัดการการสรรหาเช่นกัน แต่
ขณะเดียวกันส่วนงานการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ อยู่ในส่วนของงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมี
บุคลากรที่ได้รับการสรรหาให้ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนมาก่อนหน้าที่จะจัดต้ังกองสวัสดิการสังคมขึ้น
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ใหม่ ส่งผลให้งานสวัสดิการสังคมมีบุคลากรทางด้านพัฒนาชุมชน 2 ตําแหน่งคือ เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ 1 ตําแหน่ง และผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน 1 ตําแหน่ง ซึ่งไม่ตรงกับสายงาน โดย
สายงานที่ตรงกับงานสวัสดิการสังคมคือ เจ้าหน้าที่ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ แต่เน่ืองด้วย
หลักเกณฑ์การกําหนดกรอบอัตรากําลังที่กําหนดเอาไว้ก่อนหน้าจึงทําให้การจัดการบุคลาการไม่
สามารถจ้างพนักงานเพ่ิม จึงทําได้เพียงการโยกย้ายบุคลากรเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบหน้าที่โดยตรง 

 การบริหารจัดการด้านการควบคุมดูแลจากการศึกษาการควบคุมดูแลเก่ียวกับการ
ออกคําสั่ง การตัดสินใจและการสั่งการ พบว่าไม่มีปัญหาด้านการควบคุมดูแลหรือการอํานวยการงาน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เน่ืองจากบุคลากรแต่ละตําแหน่งก็มีการในส่วนของตนเองที่อยู่ในความ
รับผิดชอบอยู่แล้ว มีลําดับการขั้นของอํานาจการตัดสินใจที่ชัดเจน นอกเหนือจากภารกิจเร่งด่วนซึ่งจะ
มีการอํานวยการจากผู้บริหารสูงสุดโดยตรงคือ นายก อบต. และด้วยเหตุที่การจัดทําแผนงานที่กอง
สวัสดิการสังคมดูแลรับผิดชอบในด้านการดูแลผู้สูงอายุจัดทําข้ึนน้ัน เป็นแผนระยะยาวจึงมีแผนงาน
เปรียบเสมือนเป็นผู้บังคับบัญชา และตัวช้ีวัดที่ชัดเจนก็คือความพึงพอใจของผู้สูงอายุในด้านการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าก่อนจัดทําโครงการดังน้ันจึงถือได้ว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุหรือผู้เข้าร่วม
โครงการต่างๆ ที่ทางกองสวัสดิการสังคมจัดทําขึ้นจะเป็นเหมือนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานซึ่ง
บุคลากรสามารถรับรู้ได้ทันทีและนํามาปรับปรุง 

 การบริหารจัดการด้านการประสานงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ดําเนินการอยู่น้ัน
จะต้องมีการประสานงานกับหลายฝ่ายมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับชุมชน 
การประสานงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ การ
ประสานงานภายในองค์กร (อบต.) เน่ืองจากบุคลากรที่ดูแลรับผู้ชอบมีจํานวนน้อยแต่ต้องใช้กําลังพล
ในการขับเคลื่อนจํานวนมาก จึงต้องมีการวางแผนประสานงานขอกําลังพลจากส่วนราชการอ่ืนใน 
อบต.สนามจันทร์ ซึ่งการประสานงานส่วนหน่ึงมาจากการกําหนดหน่วยงานสนับสนุนไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และอีกส่วนหน่ึงมาจากการประสานงานโดยผู้บริหาร เน่ืองจากงานหรือโครงการเพ่ือการ
ดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ เป็นนโยบายหลักของนายก อบต. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
อบต.สนามจันทร์ ส่งผลให้การจัดงานหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในตําบล
กลายเป็นงานที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารในการมอบหมายงานและบุคลากรทุกภาคส่วนใน 
อบต.เป็นอย่างดี ช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ส่วนที่สอง การประสานงานภายนอก
องค์กร พบว่า การประสานหาบุคคลจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมให้โครงการสําเร็จลุล่วงด้วยดี
เน่ืองจากการที่ส่วนราชการทุกส่วนใน อบต. มีการจัดวางแผนงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
ยึดถือแผนงานที่กําหนดไว้ ทําให้การดําเนินงานตามโครงการต่างๆ มีจุดศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการ ส่งผลให้การดําเนินงานด้านการประสานงานมีแผนการดําเนินงานเป็นส่วนช่วยให้ไม่มีอุปสรรค
ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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 การบริหารจัดการด้านการรายงานผลการในการดําเนินงานหรือโครงการด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุมีการกําหนดให้มีสรุปผลการดําเนินงานของโครงการนั้นๆ พร้อมกับมีการรายงานผลการ
ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในการจัดทําโครงการ โดยตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการ
ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส (3 เดือน) ทุกสิ้นปีงบประมาณ และมีจะมี
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือสรุปผลตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนการพัฒนาท้องถ่ินที่กําหนดไว้ในแต่
ละช่วงเวลาเพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานว่าตรงกับเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจากรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านสังคม บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ คือสามารถดําเนินโครงการได้ตามท่ีต้ังไว้ทั้งหมด
จํานวน 18 โครงการ และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคติดต่อและรู้จัก
ดูแลตนเอง ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็งและน่าอยู่อาศัย ซึ่งผู้วิจัย
วิเคราะห์ได้ว่าด้วยเหตุที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทําให้สามารถควบคุมผลการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ดีย่ิงข้ึน 

 การบริหารจัดการด้านงบประมาณงานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันจัดทําโดยกอง
สวัสดิการสังคมโดยมีลักษณะการกําหนดงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับงบประมาณ
ตามปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโครงการหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ นอกจากน้ียังมีการกําหนดงบประมาณตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยใช้การสรุป
งบประมาณของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นตัวกําหนดการประมาณงบประมาณในปีต่อไป และเมื่อ
มีการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวจริงพบว่า การกําหนดงบประมาณต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้น้ี
ช่วยให้การบริหารงบประมาณมีความคล่องตัวเน่ืองจากมีงบประมาณหลายส่วนที่สามารถโยกย้ายให้
เพียงหากงบประมาณของโครงการใดโครงการหนึ่งเกิดความผิดพลาด นอกจากน้ีงบประมาณในการ
ดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ยังได้รับอุดหนุนเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น งบประมาณ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล โดยบริหารผ่านอบต.สนามจันทร์โดยใช้
ในการจัดทําโครงการที่ไม่ให้มีความซ้ําซ้อนกับโครงการท่ีใช้งบประมาณของ อบต.  

2.2 สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการของ อบต.สนามจันทร์ที่ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 จุดอ่อน 
 ด้านบุคลากร อภิปรายได้ว่าบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันเป็น

บุคลากรในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีจํานวน 3 คน ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่กําหนดไว้ ซึ่งทาง
ผู้บริหาร อบต.สนามจันทร์ได้มีการแก้ไขปัญหาน้ีโดยการกระจายงานในส่วนของการปฏิบัติการให้กับ
บุคลากรจากส่วนงานอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตรงกับกรอบการ
กําหนดตําแหน่งของกองสวัสดิการได้คือ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม โดยมีการกําหนด
คุณวุฒิให้เป็นนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น จึงส่งผลให้บุคลากรที่มีตําแหน่งสูงสุดในกอง
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สวัสดิการสังคม คือตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนชํานาญการต้องดูแลงาน 2 ตําแหน่งคือ งานสวัสดิการ
และพัฒนาชมชน พร้อมกับดูแลรับผิดชอบงานในส่วนรักษาการผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
นอกจากน้ี ยังมีตําแหน่งที่ยังขาดบุคลากร 1 ตําแหน่งคือ นักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
งานสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นอีกส่วนงานหน่ึงที่ปัจจุบันมีบุคลากรที่มีตําแหน่งไม่ตรงกับงานส่วนน้ีคือ 
เป็นบุคลากรตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 1 คน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
1 คน เน่ืองจากเป็นบุคลากรที่ทํางานอยู่ในส่วนพัฒนาชุมชนจากเดิมที่ขึ้นตรงกับสํานักงานปลัด ทําให้
งานด้านการดูแลผู้สูงอายุในส่วนของบุคลากร พบปัญหาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานมีไม่
เพียงพอ และศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานไม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านงบประมาณ งบประมาณจะถูกจัดสรรเพ่ือใช้ในการจัดทําโครงการที่เก่ียวข้อง
กับการดูแลผู้สูงอายุของ อบต. สนามจันทร์ ถือเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด เน่ืองจาก
กิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดข้ึนน้ันเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างบูรณาการ ต้ังแต่เกิดจนตาย และเนื่องจากการดําเนินงานและการใช้งบประมาณน้ัน
ได้ถูกกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนแม่แบบสําหรับการดําเนินงานของทุกภาคส่วนใน 
อบต.สนามจันทร์ จึงทําให้งบประมาณที่จัดสรรมานั้นตรงกับความต้องการของแผนงานท่ีกําหนดไว้ 
แต่หากพิจารณาไปถึงผลการปฏิบัติงานยังพบว่างบประมาณที่จัดสรรมาเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุน้ัน ยัง
ไม่เพียงต่อสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่อาจทําให้งานท่ี
ดําเนินการไปแล้วน้ันไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้สูงอายุน่ันเอง 

 จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของการบริหารจัดการด้านการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า 
ด้านบุคลากรและด้านงบประมาณถือเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
ประทานพร ฉันทวรลักษณ์ (2530) เรื่อง การส่งเสริมทางการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย ที่พบว่า จุดอ่อนสําคัญของการดําเนินงานด้านการตลาดคือ งบประมาณที่มีจํากัดและอัตรา
กําลังคนที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ เดือนรัตน์ โมโพธ์ิ 
(2555) เรื่อง บทบาทเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนตําบลในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ ที่
พบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลสวนเมี่ยง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีเพียงการจ่ายเบ้ียยัง
ชีพ โดยที่การดูแลผู้สูงอายุด้านอ่ืนๆ ยังมิได้มีการดําเนินงานเน่ืองจากขาดบุคลากร ทําให้สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุได้  

 จุดแข็ง 
 ด้านการบริหารจัด การระบบการบริหารจัดการของกองสวัสดิการสังคมที่มีหน้าที่ใน

การดูแลผู้สูงอายุน้ันมีการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยมีนักพัฒนาชุมชนชํานาญการที่
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้บริหารจัดการในระดับต้น ควรตรวจสอบ
และคัดกรองการจัดต้ังโครงการต่างๆ ตามแผนการพัฒนาท้องถ่ินที่กําหนด รวมทั้งการเบิกจ่าย
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งบประมาณที่ได้ดําเนินการ ซึ่งงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของ รองปลัด อบต.สนามจันทร์ ที่
ได้รับมอบหมายจากปลัด อบต.สนามจันทร์ โดยมีนายก อบต.สนามจันทร์เป็นผู้อนุมัติโครงการต่างๆ 
ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบการการจัดของ อบต.สนามจันทร์ มีผล
โดยตรงในการดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันมีความชัดเจน 
 โดยจุดอ่อนและจุดแข็งในการทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ที่
พบน้ันมีปัจจัยที่ส่งผลให้แตกต่างจากองค์กรอ่ืนได้แก่ โครงสร้าง กลยุทธ์ ผู้นํา พนักงาน ระบบ และ
วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเสน่ห์ จุ้ยโต (2558)ได้กล่าวถึงความแตกต่างของ
สภาพแวดล้อมภายในไว้ว่า  โครงสร้างองค์การที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการจัดการที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือโครงสร้างที่มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว ย่อมทําให้การจัดการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
โครงสร้างที่มีสายการบังคับบัญชาที่สั้น ย่อมทําให้การจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็วกลยุทธ์องค์การที่
แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการจัดการที่แตกต่างกันกล่าวคือ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต ทําให้การ
จัดการต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อการขยายกิจการของบริษัทให้มากขึ้น กลยุทธ์ที่มุ่งเน้น
นวัตกรรมกรรมทําให้การจัดการต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อการคิดใหม่ ทําให้ เป็นสําคัญผู้นํา
องค์การที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการจัดการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้นําเผด็จการย่อม
ทําให้การจัดการขาดการมีส่วนร่วม บรรยากาศการทํางานเครียดไม่สนุกในการทํางาน กรณีที่ผู้นําเป็น
แบบประชาธิปไตยก็จะทําให้การจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การเป็นหุ้นส่วนละมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบร่วมมือร่วมใจ มีการทํางานเป็นทีมพนักงานที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการ
จัดการที่แตกต่างกัน กล่าวคือพนักงานที่มีวินัยตนเอง ย่อมทําให้การจัดการเป็นไปแบบปล่อยอิสระมาก
ขึ้นในขณะที่พนักงานขาดวินัยตนเอง เกียจคร้าน ขาดความรับผิดชอบการจัดการจึงต้องเน้นการ
ควบคุมเข้มงวดเป็นสําคัญระบบการทํางานที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการจัดการที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ ระบบการทํางานที่เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน ย่อมทําให้การจัดการกระบวนการ
เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในขณะที่ระบบการทํางานไม่เป็นกระบวนการที่เช่ือมต่อสัมพันธ์กันทํา
ให้เกิดความล่าช้า ไร้หารประสานงานและอาจนํามาซึ่งความขัดแย้งของพนักงานในองค์การได้
วัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกันย่อมส่งผลทําให้การจัดการที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์การในที่น้ี
หมายถึง ค่านิยม อุดมการณ์ ปรัชญาในการทํางานขององค์การ องค์การบางแห่งมีค่านิยมเร่ือง
คุณภาพ ดังน้ันการจัดการองค์การต้องมุ่งเน้นการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากลเป็นสําคัญ วัฒนธรรม
องค์การที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานให้ขจัดออกไป วัฒนธรรมองค์การที่เก้ือหนุนทําให้องค์การประสบ
ความสําเร็จ ควรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้เป็นค่านิยมที่ดีขององค์การต่อไป 

 โอกาส 
 ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เข้ามาสู่ตําบลสนามจันทร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน

สารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่อย่างรวดเร็วผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอบรับ
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เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่างกับพฤติกรรมของประชากรวัยอ่ืนๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่นําความสะดวกสบาย
เข้ามาในพ้ืนที่โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยลดข้ันตอนในการส่ือสาร ถือเป็นการเพ่ิมโอกาส
ให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ือประโยชน์ของผู้สูงอายุเองได้มากและรวดเร็วย่ิงข้ึน  

 ด้านกฎหมายและการเมือง การดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ของ อบต.สนาม
จันทร์น้ัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เห็นความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
และส่งต่อมาเป็นแนวทางในการทํางานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดําเนินงานโดยผ่าน
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดย อบต.สนามจันทร์ก็ได้มีการดําเนินงานเรื่อยมา และรัฐบาลให้
ความสําคัญกับผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับประชากรผู้สูงอายุในชุมชนก็พบเจอปัญหา
การเสื่อมสภาพร่างกายตามวัย ปัญหาเก่ียวกับคุณภาพชีวิต ขาดแคลนรายได้เน่ืองจากไม่สามารถ
ทํางานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น การดําเนินงานตามนโยบายรัฐก็ถือเป็นการ
รองรับและสนับสนุนให้ อบต.สนามจันทร์ สามารถปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่และ
ตรงต่อสภาพปัญหาที่ผู้สูงอายุในท้องที่กําลังเผชิญอยู่ 

 อุปสรรค 
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้สูงอายุในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพและ

บทบาททางสังคม เช่นการเกษียณอายุ การสูญเสียบทบาทในการเป็นผู้นําครอบครัว รู้สึกสูญเสียอํานาจ
และบทบาททางสังคมที่เคยมี ผู้สูงอายุยังมีรายได้ลดลง รู้สึกว่าตนเองไม่มีความสําคัญสําหรับ
ครอบครัว ผู้สูงอายุขาดความเช่ือมั่นและขาดการมีส่วนร่วมในสังคม เมื่อมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีลักษณะการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จึงทําให้ผู้สูงอายุไม่เห็นความสําคัญ
และไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท้องถ่ิน ส่งผลให้การดําเนินงานของ อบต.
สนามจันทร์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ มีจํานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 ใน 3 ของจํานวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด  

 ด้านเศรษฐกิจ พ้ืนที่ตําบลสนามจันทร์จัดได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่ประชากรมีปัญหาความ
ยากจนรายได้ไม่พอกับรายจ่าย วัยสูงอายุหรือวัยเกษียณขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลงทําให้มีการ
ออมลดลงส่งผลให้ประชากรที่เป็นวัยผู้สูงอายุต้องการการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
สุขภาพ โดยความต้องการเหล่าน้ีมีปริมาณที่มากเกินกว่าที่ อบต.จะสามารถจัดสรรงบประมาณได้
อย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบัน อบต.สนามจันทร์ ยังเป็น อบต.ขนาดเล็ก ก็ยังไม่สามารถดําเนินการเพ่ือเพ่ิม
งบประมาณให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุได้ครบทุกมิติ 

จากการศึกษาที่ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ SWOT ทําให้ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ เข้าใจได้ว่าจุดแข็ง ถือเป็น
ความสามารถที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในขณะที่จุดอ่อนเป็นลักษณะที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
โอกาสเป็นสถานการณ์ซึ่งมีศักยภาพ ที่ช่วยให้องค์การชิงความได้เปรียบได้ และอุปสรรคเป็นวิกฤติ
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หรือปัญหาภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งจะทําให้องค์การไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2548) โดยข้อมูลที่ได้จะสามารถช่วยให้ได้
แนวทางที่จะปรับปรุงและพัฒนาด้านที่เป็นจุดอ่อนอย่างเร่งด่วนคือ การจัดการด้านบุคลากรและการ
จัดการด้านงบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2.3 การทํางานเชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 ผลการวิเคราะห์การทํางานเชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ในด้านดูแลผู้สูงอายุผู้วิจัย

สรุปได้ว่า มีลักษณะการดําเนินงานที่ใช้กลยุทธ์การทํางานเชิงรุกด้านการเข้าถึงพ้ืนที่ มีการรุกเข้าไปสู่
ชุมชน ครอบครัว และตัวผู้สูงอายุ โดยรุกในทุกพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอยู่ เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง และยังมีการลงพ้ืนที่เพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุง
การดําเนินงานมีการใช้กลยุทธ์การทํางานเชิงรุกด้านการเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง โดย
การดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ของ อบต.สนามจันทร์ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือผู้สูงอายุที่อยู่
ในภูมลําเนา บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่มีโอกาสได้ศึกษา และสังเกตสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนปัจจัยที่เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่เสื่อมโทรมลงเพ่ือเป็น
การเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายและสามารถคาดการณ์แผนงานที่จะจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในตําบลได้มีการใช้กลยุทธ์การทํางานเชิงรุกด้านการเข้าถึงต้นเหตุของปัญหาโดยบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจะมีการศึกษาปัญหารอบด้านที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขอนามัย 
โภชนาการ โรคติดต่อ การปฐมพยาบาล การให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ ปัญหาความยากจน ตลอดจนปัญหาทางด้านจิตใจที่จะเกิดกับผู้สูงอายุได้ เพ่ือเป็นการศึกษา
หาแนวทางการดําเนินงานที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง มีการใช้กลยุทธ์
การทํางานเชิงรุกด้านการจัดทําแผน มีการจัดทําแผนงานที่มีการศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม แผนยุทธศาสตร์
ของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม และแผนยุทธศาสตร์ของ อบต.สนามจันทร์ เพ่ือศึกษาความ
เช่ือมโยงและนํามาเป็นแนวทางการกําหนดแผนงานของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ส่งผลให้การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีตัวช้ีวัด ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาโครงการต่อไปได้ดีมีการ
ใช้กลยุทธ์การทํางานเชิงรุกด้านระบบการติดตาม ยึดหลักการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ รักษาการ
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ขับเคลื่อนการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 
กําหนดให้มีการดําเนินการเพื่อติดตามผลเมื่อเสร็จโครงการหรือกิจกรรมในทันที ทําให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ความรู้สึกอันดีของบุคลาการที่ใส่ใจความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการเข้ารับบริการ ทําให้
บุคลากรในระดับผู้บริหาร และผู้บริหารได้ทราบแนวทางที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นมี
การใช้กลยุทธ์การทํางานเชิงรุกด้านการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เมื่อมีการกําหนดแผนงาน



98 

 

พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ก็จะมีการลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งได้กําหนดไว้ต้ังแต่ในขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความ
คิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาในรูปแบบของการทําประชาคม ตลอดจนสอบถามความต้องการของ
ผู้สูงอายุ และเมื่อได้ทราบแนวทางความต้องการจากชุมชนแล้วผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะ
นํามาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งการใช้กลยุทธ์การทํางานเชิงรุก
ดังกล่าวน้ี สดอดคล้องกับ แนวคิดเรื่องกลยุทธ์การทํางานเชิงรุกของ ศิริลักษณ์ โคตรรักษา (2537) ที่
กล่าวถึงกลยุทธ์การทํางานเชิงรุก คือ 1.ต้องรุกให้ถึงพ้ืนที่ 2. รุกให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 3. รุกให้
ถึงต้นเหตุของปัญหา 4. รุกโดยการจัดทําแผน 5. รุกโดยต้องมีระบบติดตาม 6. รุกโดยการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

 นอกจากน้ี จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ยัง
พบว่าการดําเนินงานของทุกภาคส่วนใน อบต.สนามจันทร์ ตามแผนการพัฒนาท้องถ่ินได้กําหนดให้มี
การรายงานสรุปผลการดําเนินงานพร้อมกับสรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างการดําเนินงาน
ปีงบประมาณละ 4 ครั้ง โดยกําหนดเป็นไตรมาสละ 1 ครั้ง (3 เดือน) เพ่ือนําเอาสรุปผลการปฏิบัติงาน
น้ันมาเป็นส่วนหน่ึงในการปรับปรุงแผนงานในปีต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางที่กองสวัสดิการสังคมหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบยึดถือมาใช้ในงานการดูแลผู้สูงอายุด้วยเช่นกันและจากการวิเคราะห์การทํางานเชิงรุกของ 
อบต.สนามจันทร์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ัน พบด้วยว่า ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การดําเนินงานจัดเป็นการ
ทํางานเชิงรุก ตรงกับการทํางานในลักษณะที่มีการนําเอากลยุทธ์การทํางานเชิงรุกมาใช้หลายประการ
มาจากระบบการบริหารจัดการที่มีสายงานผู้บังคับบัญชาที่ชัดเจน มีข้อกําหนดของงานให้บุคลากรใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงานได้ และทุกส่วนที่เก่ียวข้องมีการให้ความสําคัญของแผนงานหลักของ 
อบต.สนามจันทร์ จึงทําให้การดําเนินงานราบรื่นและเป็นไปตามลําดับข้ันที่ชัดส่งผลให้ผลงานที่เกิดข้ึน
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุราภรณ์ ยาตรา (2558) ที่พบว่าการบริหารเชิงรุกด้าน
การสั่งการที่มีประสิทธิผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ทั้งน้ี
เน่ืองจากในการดําเนินงานขององค์กรน้ันจําเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นขั้นตอน การสั่ง
การที่มีประสิทธิผลน้ันจะส่งผลให้มีการกําหนดการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ชัดเจนตามเป้าหมายที่
สถาบันกําหนด ลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ เฉพาะหน้าของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการยึดมั่นในการดําเนินงานตามมาตรการที่กําหนดเก่ียวกับกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับหรือนโยบายต่าง ๆ ที่สถาบันกําหนดจะส่งผลต่อการดําเนินงานในทุกๆ ด้านให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดอันจะส่งผลให้
สถาบันสามารถขับเคล่ือนการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและส่งผลให้เกิดศักยภาพในการ
ทํางานในทุกๆด้านเช่นเดียวกับแนวคิดของ พรชัย ภาพันธ์ (2548) ที่กล่าวถึงการบริหารองค์กรเชิงรุก 
ผู้บริหารจะต้องผลักดันหรือสร้างองค์กรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
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ประโยชน์โดยจะต้องกําหนดโครงสร้าง จัดคนให้เหมาะสมกับงานสร้างแรงจูงใจ และสร้างคุณภาพ
ด้านการจัดการ เพ่ือสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งจะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ การ
จัดการ เพ่ือมุ่งสู่อนาคตและวางรากฐานการทํางานใหม่โดยมีการควบคุม ออกแบบการทํางาน ซึ่งใช้
ระบบสาสนเทศเข้ามาช่วยในการดําเนินงาน และบูรณาการเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์คน เทคโนโลยีการ
ดําเนินงานเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  

 
3. ประโยชน์จากการวิจัย 

3.1 ประโยชน์เชิงการจัดการ 
 1. จากการศึกษาการบริหารจัดการงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์ 

เป็นจุดแข็งเน่ืองจากการบริหารจัดการมีการดําเนินงานตามแผนที่ดี มีความชัดเจนในลําดับขั้นของ
ผู้บังคับบัญชาจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบใช้แผนงานเป็นแม่แบบในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 2. การจัดการด้านบุคลากร เป็นจุดอ่อนของการดําเนินงาน จึงควรมีการศึกษาถึง
สาเหตุโดยด้านบุคลากรพบว่ามีจํานวนไม่เพียงพอกับงาน ศักยภาพของบุคลากรไม่ตรงสายงาน การ
บริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีจํานวนน้อยและมีคุณวุฒิไม่ตรงกับงานสังคมสงเคราะห์ ส่งผลให้งานท่ี
ปฏิบัติหน้าที่อยู่น้ันเป็นไปตามภารกิจเดิมๆ ซ้ําๆ หรือเรียกได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีเคยปฏิบัติ
ต่อเน่ืองกันมา ขาดความคิดสร้างสรรค์หรือขาดทักษะในการพัฒนาด้านงานสังคมสงเคราะห์ที่แท้จริง 
และด้วยเหตุที่มีเกณฑ์เร่ืองกรอบอัตรากําลังที่หน่วยงานไม่สามารถขยับขยายได้ทําให้ต้องใช้บุคลากร
เดิมปฏิบัติงานต่อไป แต่หากหน่วยงานให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เดิมที่เป็น
นักพัฒนาชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในงานสังคมสงเคราะห์ทั้งทางแนวคิดทฤษฎีและจิตวิทยา
เฉพาะทางในด้านสังคมสงเคราะห์ก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรท่ีมีอยู่มีความสามารถเทียบเท่าคุณวุฒิ
ที่ตรงกับสายงาน 

 3. การจัดการด้านงบประมาณ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ เน่ืองจาก
การใช้งบประมาณที่กําหนดไว้น้ันเป็นงบที่ใช้เพ่ือการพัฒนาสังคมในภาพรวม ซึ่งหมายรวมถึง เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้สูงอายุจึงทําให้งบประมาณในส่วนของผู้สูงอายุน้ันไม่
เพียงพอ จึงควรมีการศึกษาถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น และให้ความสําคัญกับการกําหนดงบประมาณเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุ 

3.2 ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
 ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาการจัดการของ อบต.สนามจันทร์ในการ

ดูแลผู้สูงอายุโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี POSDCoRB ศึกษาสภาพแวดล้อมของ อบต.สนามจันทร์ที่มีผล
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ต่อการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้แนวคิด 5 M มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และใช้แนวคิด STEP มา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสุดท้ายผู้วิจันนําข้อมูลทั้งด้านการบริหารจัดการ และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรมาวิเคราะห์การทํางานเชิงรุก เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะการทํางาน
เชิงรุกของ อบต.สนามจันทร์ในการดูแลผู้สูงอายุโดยในขั้นตอนของการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกทั้งในกลุ่มของผู้บริหาร และบุคลากรเพ่ือให้ได้คําตอบในประเด็นเดียวกัน ทําให้ผู้วิจัย
ได้รับข้อมูลทั้งสองด้านซึ่งมีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกันทําให้ผู้วิจัยพบข้อเท็จจริงจนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะการทํางานเชิงรุกที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้ 

 
4. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

4.1 เน่ืองจากงานวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาการทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่ม
สังคมท่ีกําลังเพ่ิมปริมาณประชากรผู้สูงอายุขึ้นเรื่อยๆ ทําให้พบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการดํารงชีวิต
ของผู้สูงอายุในมิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุโดยปฏิบัติ
หน้าที่ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ อบต. หากมีการศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาที่แท้จริงในมิติของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือศึกษาหาความต้องการพ้ืนฐานและความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจน
การเพ่ิมศักยภาพของผู้สูงอายุ จะช่วยให้องค์กรได้รับทราบแนวทางการช่วยเหลือได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  

4.2 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบว่างานด้านการดูแลผู้สูงอายุน้ันยังไม่ได้ถูกจัดให้เป็น
หน่วยงานหลักของ อบต. ทั้งที่มีภารกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุมากมายที่ต้องดําเนินการ อีกทั้งการ
ขับเคลื่อนนโยบายชาติที่ต้องการผลักดันการสร้างเสริมคุณภาพของสังคมผู้สูงอายุมีความเข้มข้นมาก
ขึ้น ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาด้านศักยภาพของบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้ทราบ
ภารกิจและปัญหาที่แท้จริงเพ่ือทราบถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน สามารถตอบสนอง
การดําเนินงานและนโยบายของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบว่า งานด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีหน้าที่ในการดําเนินการ และในการจัดกิจกรรมมักจะพบว่ามีผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการเป็นจํานวนน้อย ทั้งที่โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นน้ันเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้สูงอายุ จึงควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับพฤติกรรมการตอบสนองต่อกิจกรรมของท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของผู้สูงอายุ ตลอดจนสภาพปัญหาที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนงานเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยชุดที่ 1 (สําหรับผูบ้ริหาร) 

เรื่อง “การทํางานเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทรใ์นด้านการดูแลผูสู้งอายุ” 
  

แบบสัมภาษณ์น้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษา“การทํางานเชิงรุกขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ” โดยข้อมูลที่ได้จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์
ภาพรวมโดยไม่แจกแจงเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการ
ตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

 
คําชี้แจง กรุณาเติมข้อมูลที่ตรงกับความจริงลงในช่องว่าง 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก อบต. 
สภาพแวดล้อมภายใน 
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบงานการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์มีลักษณะอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2. มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์มีลักษณะอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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4. เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สํานักงานที่ใช้ในงานด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
5. ระบบการบริหารงานมีลักษณะอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
1. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีเป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2. พัฒนาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของท้องถิ่นเป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่มีอะไรบ้างและ ปัจจุบันมีสถานการณ์อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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4. กฎหมายและการเมืองที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ อบต.คืออะไรบ้าง? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลการบริหารจัดการ ด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต. สนามจันทร์ ? 
1. การจัดวางโครงการและแผนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2. การกําหนดโครงสร้างของงานการแบ่งส่วนงานและการจัดสรรงานตําแหน่งต่างๆ มีแนวทางปฏิบัติ
อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
3. การจัดอัตรากําลังการสรรหาการเลื่อนข้ันการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การพ้นจากงานมีวิธีการอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
4. การควบคุมบังคับบัญชาและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมีลักษณะอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
5. การประสานงานด้านต่างๆ ใน อบต.เป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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6. การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
7. การควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สินมีวิธีการบริหารอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยชุดที่ 2 (สําหรับบคุลากร) 

เรื่อง “การทํางานเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทรใ์นด้านการดูแลผูสู้งอายุ” 
  

แบบสัมภาษณ์น้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษา“การทํางานเชิงรุกขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ” โดยข้อมูลที่ได้จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์
ภาพรวมโดยไม่แจกแจงเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการ
ตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

 
คําชี้แจง กรุณาเติมข้อมูลที่ตรงกับความจริงลงในช่องว่าง 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก อบต. 
สภาพแวดล้อมภายใน 
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบงานการดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์มีลักษณะอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2. มีการปฏิบัติงานอย่างไรเพ่ือรองรับระบบบริหารจัดการงบประมาณ? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานดูแลผู้สูงอายุของ อบต.สนามจันทร์คืออะไรบ้าง? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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4. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สํานักงานที่ใช้ในงานดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
5. ระบบการปฏิบัติงานมีลักษณะอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
1. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีเป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2. พัฒนาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของท้องถิ่นเป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่มีอะไรบ้างและ ปัจจุบันมีสถานการณ์อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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4. กฎหมายและการเมืองที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ อบต.คืออะไรบ้าง? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลการบริหารจัดการ ด้านการดูแลผู้สูงอายุของ อบต. สนามจันทร์ ? 
1. การจัดวางโครงการและแผนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
2. ลักษณะการกําหนดโครงสร้างของงานการแบ่งส่วนงานและการจัดสรรงานตําแหน่งต่างๆเป็น
อย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
3. การจัดอัตรากําลังการสรรหาการเลื่อนข้ันการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การพ้นจากงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
4. การปฏิบัติตามระบบบังคับบัญชาและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานมีลักษณะอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
5. การประสานงานด้านต่างๆ ใน อบต.เป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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6. การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
7. การรายงานตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สินมีวิธีการบริหารอย่างไร? 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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