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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนรวมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม และผู้สูงอายุที่มีรายชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม พบว่ามีการจัดกิจกรรม
ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ คือ การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอ ายุ การ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
การจัดกิจกรรมการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก และผู้สูงอายุมีความต้องการให้เพิ่มเงินค่าเบี้ยยังชีพ
ขั้นต้นเดือนละ 1,000 - 1,200 บาท 
 ผลการศึกษาตามแนวคิด POSDCoRB พบว่า 1) ด้านการวางแผน มีการจัดท าแผนเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด 2) ด้านการจัดโครงสร้างการท างานขององค์กรมีการจัดโครงสร้างของ
องค์กรที่ชัดเจน  3) ด้านการจัดบุคลากร มีการก าหนดตามกรอบอัตราก าลัง 4) ด้านการอ านวยการ มีล าดับ
ขั้นตอนการตัดสินใจ สั่งการ การสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 5)  ด้านการประสานงานทั้งภายใน
องค์กร และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  6) ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานมีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมและทุกสิ้นปีงบประมาณ 7) ด้านงบประมาณสามารถบริหารงบประมาณได้
ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและมีสรุปรายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายหลังเสร็จสิ้น
การจัดกิจกรรม ส าหรับด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่าผู้สูงอายุบางรายไม่เข้าใจ เงื่อนไขการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพ 
ปัญหาการขาดบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ และปัญหาการตั้งงบประมาณเกินความจ าเป็น ท าให้ไม่สามารถ
น างบประมาณส่วนที่เหลือไปจัดกิจกรรมอ่ืนได 
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This research aims to study the role of elderly care management, problem and 
obstacles in Nakornpathom municipal, Amphur Mueng, Nakornpathom. This study employs 
literature review, non-participant observation, including taking individual in-depth interview 
to managements, staffs in social welfare division and the elderly person who named in 
house registration of Nakornpathom municipal. 

This study has found that the activities provided in elderly care are elderly 
allowance welfare, appropriate activities for elderly, assistance and facilities which are 
consistent to the municipal act 2496 B.E and elderly act 2546 B.E. Most of elderly people 
satisfy with allowance welfare and facilities provided, in addition they want to increase 
their subsistence allowance. 

Results by concept of POSDCoRB reveals that 1) planning: planning is 
determined along to the province strategic plan 2) organizing: organizational structure is 
clearly structured 3) staffing: the municipal clearly determine positions and responsibility 4) 
directing: the municipal provides obvious hierarchy, command, motivation to staffs 5) 
poordinating: the coordinating within and outside organization are efficient 6) report of 
performance: all the activities have been reported when they are finished 7) budget: the 
budgets are managed align with the annual budget plan and are summarized when the 
activities finished. According to the problem and obstacles, the findings have found that 
some of elderly people don’t understand the condition of elderly allowance welfare, 
shortage of people who take care of elderly and problem about the over budgeting which 
affect to the operating of other activities. 
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 บทที่ 1 

 บทน า  

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีประชากรที่ถือสัญชาติไทยจ านวน 65.1 ล้านคน โดยมี

ประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวนมากถึง 10.3 ล้านคนประกอบด้วยเพศชายจ านวน  4.6  ล้าน

คน และเพศหญิงจ านวน 5.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ประมาณการว่าใน 

พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด นั้นหมายถึงประเทศไทยได้เข้าสู่

สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559) ซึ่งเป็นผลจากการที่

ประเทศไทยประสบผลส าเร็จในนโยบายด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว ท าให้อัตราเกิดลดลง

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์สาธารณสุข และเทคโนโลยี ท าให้ประชากรมีอายุยืน

ยาวขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเป็นโครงการสร้างแบบผู้สูงอายุ หรืออาจกล่าวได้ว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aged Society) (ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ, ส านักสถิติพยากรณ์, 2557)  

 ตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ก าหนดว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 

ปีขึ้นไป สัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 

Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 

เพ่ิมเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นประเทศไทยจึงนับได้ว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว          

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) การเป็นสังคมสูงอายุส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ ท าให้ต้องมีการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งเรื่อง

การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดการจัดสรรสวัสดิการที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุรวมทั้งการ

บริการทางการแพทย์ ที่จ าเป็นในระยะยาว (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)  

 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยังเป็นประเด็นที่

ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในระดับมหภาค ได้แก่ ผลต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ต่อหัวของประชากร การออมและการลงทุน งบประมาณของ

รัฐบาล การจ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน และระดับจุลภาค ได้แก่ ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และการ
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บริการต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพ การเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องการการวางแผนอย่างเป็นระบบ (ชมพูนุช พรหมภักดิ์, 2556) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย ได้ให้

ความส าคัญกับผู้สูงอายุและกล่าวถึงภารกิจของรัฐที่พึงมีต่อประชากรสูงอายุไว้อย่างชัดเจน รวมถึงยังมี

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทยให้ได้ รับ

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณกรรม หรือ             

ถูกแสวงหาประโยชน์อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งยังมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ

ผู้สูงขึ้นเป็นนโยบายระดับชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 

2559)และมีการวางแผนระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุภายใต้ชื่อแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 

- 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ 

และการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์สังคมผู้สู งอายุ ด้วยความมุ่งหมายที่จะท าให้ผู้สูงอายุมี

คุณภาพที่ดีข้ึน (คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, 2556) 

 การดูแลผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่รัฐโอนมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล แต่รัฐคงท า

หน้าที่ ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินการ ในขณะที่ภารกิจอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ ใน

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุเป็นหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอันที่จะสร้างสรรค์การ

ด าเนินการตามก าลังความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ (เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล, 2555) 

 มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้

เทศบาลนคร มีหน้าที่และภารกิจ ในการสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิดเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

หน้าที่และบทบาทในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ให้มีความเป็นอยู่

ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งมีทั้งหมด 31 ด้าน และในจ านวนนั้น คือ  การ

สงเคราะห์ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตาม มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 และตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ซึ่งจากการส ารวจประชากร 

เดือนพฤศจิกายน 2559 พบว่า เทศบาลนครนครปฐม มีประชากรทั้งสิ้น 75,111 คน ซึ่งในจ านวนนี้มี
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ประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 12,567 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งตาม

ค านิยามขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ก าหนดว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วน

เกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเทศบาลนครนครปฐมได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว กอปรกับจังหวัดนครปฐมได้

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558 - 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ผู้สูงอายุใน

จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนรวมในการพัฒนาสังคม” รวมถึงเทศบาลนครนครปฐมได้

ก าหนดแผนพัฒนา ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคมและชุมชน 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาบทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม 

ในด้านการดูแลสูงอายุรวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาล

นครนครปฐม 

  

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ

เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาบทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัด 

นครปฐมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 

  1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ศึกษาในเรื่องบทบาทการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาและอุปสรรค                

ในการบริหารงานด้านผู้สูงอายุและการเสริมสร้างบทบาทการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ของ

เทศบาลนครนครปฐม 
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              1.3.2  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

        เทศบาลนครนครปฐม  

              1.3.3  ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล 

นครนครปฐมและผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

นครนครปฐม 

             1.3.4  ขอบเขตด้านเวลา 

การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  

โดยเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2560 รวมระยะเวลา 8 เดือน 

 

1.4 นิยามศัพท์  

1.4.1  ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

นครนครปฐม 

              1.4.2  บทบาทการบริหารด้านการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การบริหารงานด้านการดูแล 

ผู้สูงอายุ ตามทฤษฎีการบริหารของกูลิค หรือที่เรียกย่อๆ ว่า “POSDCoRB Model” ซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนส าคัญ 7 ประการ ดังนี้ 

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบัติงานด้านดูแล 

ผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม 

 2. การจัดองค์การ (Organization) หมายถึง การแบ่งงานตามต าแหน่งต่าง ๆ  

และโครงสร้างการบริหารของเทศบาลนครนครปฐมด้านดูแลผู้สูงอายุ 

 3. การจัดการการบุคคล (Staffing) หมายถึง การจัดวางบุคลากรสังกัดเทศบาล

นครนครปฐมในการปฏิบัติงานด้านดูแลผู้สูงอายุ 

        4. การอ านวยการ (Directing) หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งผลักดันให้บุคลากรสังกัด

เทศบาลนครนครปฐมปฏิบัติงานด้านดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ  

 5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานระหว่าง

หน่วยงานหรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดูแลผู้สูงอายุ  ทั้งภายในและภายนอก

เทศบาลนครนครปฐม 
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 6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานและการ 

ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานด้านดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องทราบ 

 7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การบริหารงบประมาณส าหรับการ

ปฏิบัติงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ของเทศบาลนครนครปฐม  

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทราบถึงกระบวนการบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ของเทศบาลนคร 

นครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมถึงทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานด้าน

ผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

                1.5.2 ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเสริมสร้างบทบาทของเทศบาลนครนครปฐม 
ในการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย เรื่อง บทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครนครปฐม 

1.1 ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง1 
1.2 สถิติประชากร 
1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

2. แนวคิดเก่ียวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร 
2.1 ความหมายของบทบาท 
2.2 บทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร 

3. แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ 
3.1 ความหมายผู้สูงอายุ 
3.2 สถิติจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 
3.3 นโยบายของรัฐที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ 
3.4 นโยบายและมาตรการระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

4. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงาน 
4.1 ความหมายบริหารงาน 
4.2 ทฤษฎีการบริหารงาน 
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครนครปฐม 

1.1 ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง 

เทศบาลนครนครปฐม เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดการ

สุขาภิบาลตามหัวเมืองรัตนโกสินทร์ศก 127 เมื่อปี พ.ศ. 2453 ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัด

ระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 แล้ว จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ.2478 และ

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2478 (ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 1666 ลงวันที่ 10 

ธันวาคม 2478) มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบในขณะจัดตั้งประมาณ 5.28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม

พ้ืนที่ในต าบลพระปฐมเจดีย์ทั้งต าบล 
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เทศบาลนครนครปฐม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 56 กิ โลเมตร ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 

19.85 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 12,406.25 ไร่ (ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต

เทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 211 ลงวันที่ 4

ธันวาคม พ.ศ.2534) ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของหมู่บ้านและต าบลต่าง ๆ ในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม 

คือ 

1. ต าบลพระปฐมเจดีย์ (ท้ังต าบล พ้ืนที่เขตเทศบาลเดิม 5.28 ตารางกิโลเมตร) 

2. ต าบลนครปฐม หมู่ที่ 5 7 8 9 

3. ต าบลบ่อพลับ หมู่ที่ 1 3 4 5 8 9 

4. ต าบลพระประโทน หมู่ที่ 1 2 4 6 7 8 9 

5. ต าบลห้วยจรเข้ หมู่ที่ 1 2 4 6 7 

6. ต าบลสนามจันทร์ หมู่ที ่1 2 3 6 

7. ต าบลบางแขม หมู่ที่ 9 

8. ต าบลล าพยา  หมู่ที่ 1 2 3  

9. ต าบลหนองปากโลง หมู่ที่ 5 

 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลนครปฐม และต าบลบ่อพลับ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลพระประโทน และต าบลธรรมศาลา 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลห้วยจรเข้ และต าบลสนามจันทร์ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลล าพยา ต าบลสนามจันทร์ และต าบลหนองปากโลง 

     (เทศบาลนครนครปฐม, 2560) 

1.2. สถิติประชากร 

จ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครปฐม(ตามทะเบียนราษฎร์) จ านวน 75,111 คน  

จ าแนกเป็น เพศชาย  35,157 รายและเพศหญิง จ านวน  39,954 ราย และประชากรผู้สูงอายุ ในเขต

เทศบาลนครนครปฐม จ านวน  12,567 ราย โดยจ าแนกตามช่วงอายุได้เป็น 4 ช่วง คือ ช่วงอายุ 60 - 

69 ปี จ านวน 7,343 ราย ช่วงอายุ 70 - 79 ปี จ านวน 3,578 ราย ช่วงอายุ 80 - 89 ปี จ านวน 

1,401 ราย และอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 245 ราย (ส านักงานเทศบาลนครนครปฐม, 2559) 
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1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่าย

บริหาร โดยมีสภาเทศบาล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เขต ๆ ละ 6 คน รวมทั้งหมด 24 คน  

และมีฝ่ายบริหาร ซึ่งมีคณะท างานที่ท าหน้าที่บริหารงานด้านนโยบาย ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 

คน รองนายกเทศมนตรี 4 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 3 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และมี

ฝ่ายปฏิบัติงานประจ า ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้มอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่

ก าหนด โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 ส่วน ได้แก่ส านักปลัดเทศบาล ส านักการช่าง ส านักการคลัง 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม 

กองการประปา กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยตรวจสอบภายใน และสถาน 

ธนานุบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนผังองค์การของเทศบาลนครนครปฐม 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครนครปฐม. (2560). เทศบาลนครนครปฐม เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน. เข้าถึง
ได้จาก http://www.nakhonpathomcity.go.th/menu_his.asp 

 

เทศบาลนครนครปฐม 

 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

ฝ่ายบริหาร 

 

นายกเทศมนตรี 
 

สภาพเทศบาล 

 

สมาชิกสภาฯ 
 

ประธานสภาฯ 
 

รองนายกเทศมนตรี 
 

รองนายกเทศมนตรี 

 

ปลัดเทศบาล 

 

รองปลัดเทศบาล 
 

สถานธนานุบาล 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ส านักปลัด 
 

ส านักการคลัง 
 

ส านักการช่าง 
 

ส านักการศึกษา 
 

ส านักการสาธารณสุข 

 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 

 
 
 

กองการประปา 

 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 

 

กองส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
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เทศบาลนครนครปฐม ได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพ่ือน าไปใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ

การท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

โดยเทศบาลนครนครปฐม  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม  

การสังคมสงเคราะห์กับผู้ประสบภัยพิบัติ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน (เทศบาลนครนครปฐม, ม.ป.ป.) 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร 

 2.1 ความหมายของบทบาท 

  ณรงค์ เส็งประชา (2541) กล่าวว่า บทบาท คือ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ 

บทบาทเป็นพฤติกรรมที่สังคมก าหนดและคาดหมายให้บุคคลกระท าหน้าที่ เช่น ครูต้องสอนนักเรียน 

เป็นต ารวจต้องพิทักษ์สันติราษฎร์ ทหารต้องเป็นรั้วของชาติ เป็นลูกต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยพ่อแม่

ท างานอยู่ในโอวาทพ่อแม่ 

                   ประคอง งามสิริศักดิ์ (2550) กล่าวไว้ว่า บทบาทหมายถึง การกระท า หรือการ

แสดงออกมาตามสถานภาพ อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย

โดยตรง และงานพิเศษอ่ืนๆ ที่สังคมก าหนดขึ้นและยอมรับ ควรจะต้องกระท าเพ่ือให้เกดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

  อรนุช  ป้อมเปิ้น (2550) กล่าวไว้ว่า บทบาทหมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมซึ่ง

ด ารงอยู่ในสังคม ซึ่ง แบบแผนดังกล่าวจะสืบเนื่องและเกี่ยวข้องกับบรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางสังคมอย่างแนบแน่น ดังนั้นแบบแผนของพฤติกรรมของมนุษย์จึงเกี่ยวข้องกับสิทธิและ

หน้าที่ตามต าแหน่งทางสังคมคาดหวัง หรือก าหนดไว้นั่นเอง 
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                 จินตนา กวานดา (2551) กล่าวไว้ว่า บทบาทหมายถึง หน้าที่หรือการกระท าใดๆ 

ตามสิทธิที่ที่พึงมีของบุคคลที่ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับ ข้อตกลงของสังคม  

                  กฤษดา สุภศร (2552) กล่าวไว้ว่า บทบาทหมายถึง พฤติกรรมการหรือการกระท า

ของบุคคลที่แสดงออกตามสิทธิหน้าที่และสถานภาพ ซึ่งพฤติกรรมหรือการกระท านั้นจะขึ้นอยู่กับ

สภาพความเป็นอยู่ของบุคคลและความคาดหวังของสังคม ดังนั้น บทบาทจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้

ตามกาลเวลาและความต้องการของสังคม 

                  พัชวิชญ์ โฮงยากุล (2552) กล่าวไว้ว่า บทบาทหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก

ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและตามความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องในสังคมบทบาท

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของคน ซึ่งจะแสดงออกตามต าแหน่ง หรือสถานภาพของแต่ละคน ผู้

ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

                   อนุวงศ์ มหานิติพงษ์ ( 2552) กล่าวไว้ว่า บทบาทหมายถึง พฤติกรรม หรือการ

ปฏิบัติตนของบุคคลที่พึงกระท าตามต าแหน่งหน้าที่และสถานภาพ ซึ่งถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนโดย

สังคมนั้นๆ และหากสถานภาพของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป บทบาทก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

                   พรรณี โลกลินไลน์ (2553) กล่าวไว้ว่า บทบาทหมายถึง การแสดงหรือพฤติกรรม

ของตนเองที่จะปฏิบัติต่ออ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือตามที่ถูกก าหนดโดยอ านาจหน้าที่ บุคคล

จะต้องรับทราบว่าตนเองจะท าอะไร ท าเพ่ืออะไร อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อะไร บทบาทของแต่ละบุคคล

จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะและสถานภาพอุปนิสัย ความรู้ บุคคลที่จะแสดงบทบาทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้ต้องเข้าใจชัดแจ้งว่าภาระหน้าที่ที่ก าหนดบทบาทก าหนดไว้เช่นไร  

                    สรรเสริญ โปร่งจันทึก(2553) กล่าวไว้ว่า บทบาทหมายถึง การกล้าแสดงออก การ

มีส่วนร่วมโยมีการแสดงความคิดเห็นที่ดีและสอดคล่องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูง

สูดในการท างาน 

                    ไสว สายยศ (2553) กล่าวไว้ว่า บทบาทหมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไข

และอ านาจหน้าที่ตามสถานภาพของบุคคลตามความคาดหวังของสังคมที่จะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับ

มอบหมาย  ทั้งหน้าที่โดยตรงและหน้าที่พิเศษ หากบุคคลเปลี่ยนแปลงไปบทบาทที่มีอยู่ก็จะเปลี่ยน

ตามไปด้วย  หากแต่บุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้นบทบาทก็จะเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย 
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                    วารุณี แสงวัฒน์ (2553) กล่าวไว้ว่า บทบาทหมายถึง พฤติกรรมของคนที่เกิดขึ้น  

โดยต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ จะด้วยตั้งใจ หรือถูกบังคับ เสมือนเป็นพฤติกรรมแอบแฝง ดังนั้น

พฤติกรรมของแต่ละคนจะแสดงบทบาทได้หลายบทบาท เพ่ือให้สอดคล่องกับสถานภาพทางสังคมซึ่ง

ได้ด ารงอยู่ 

                     อิสมาอแล เจะเล็ง (2557) กล่าวไว้ว่า บทบาทหมายถึง ภาระหน้าที่ และการปฏิบัติ

ภารกิจ ตลอดจนการดูแลด าเนินกิจกรรมในองค์กรให้ด าเนินไปตามความคาดหวังในขอบเขตของ

ความเป็นจริงในฐานะและต าแหน่ง 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาความหมายของค าว่า บทบาท  โดยการทบทวน

วรรณกรรม จากทรรศนะของนักวิชาการ พอสรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสถานภาพ

ของอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งของบุคคลหรือหน่วยงาน 

ตามที่ก าหนดไว้ในกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาทจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ตาม

สถานภาพของบุคคลหรือหน่วยงาน 

จากความหมายของบทบาทท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปว่า บทบาท หมายถึง อ านาจ 

หน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ภายใต้ขอบเขตท่ีก าหนดไว้ใน

กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งบทบาทอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.2 บทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร 

  2.2.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้

เทศบาลนครมีหน้าที่ (ตามมาตรา 56) ได้แก่ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซ่อมบ ารุงทาง

บกและทางน้ ารักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ การก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล ป้องกันโรคติดต่อ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการดับเพลิง ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริม

การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น บ ารุงสถานที่ท าการรักษาคนเจ็บไข้  บ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 

ควบคุมสุขลักษณะในร้านจ าหน่ายอาหารโรงมหรสพ จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุง

แหล่งเสื่อมโทรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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            2.2.2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) ได้ก าหนดให้เทศบาลนคร มีอ านาจหน้าที่ ในการ

สงเคราะห์ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  

2.2.3 การสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ  

     1. กิจกรรมทางสังคม ได้แก่ การร่วมงานบุญ งานประเพณี งานเทศกาล  

งานของเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในชุมชนที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเข้าร่วม นอกจากนี้ผู้สูงอายุ

บางส่วนยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่ม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มศาสนา ซึ่งผู้สูงอายุเห็นว่ามี

ความจ าเป็นที่ผู้สูงอายุควรเข้าสังคมพบปะกับบุคคลต่าง ๆ ในสังคมบ้าง  

   2. กิจกรรมการออกก าลังกาย เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 

เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะ ผู้สูงอายุจึงมี

ความจ าเป็นต้องออกก าลังกายเพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆ นอกจากนี้การออกก าลัง

กายยังสามารถท าให้ร่างกายเกิดความคล่องตัว และไม่อ้วนจนเกินไป อันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็น

โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือความดันโลหิตสูง รวมถึงการออกก าลังกายยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้

ลดความเครียด ท าให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นด้วย กิจกรรมการออกก าลังกายมีหลายรูปแบบ เช่น 

การร ามวยจีน การฝึกโยคะ การเต้นแอโรบิด เป็นต้น  

  3. กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายใน 

ประเทศ เช่น การเป็นมัคคุเทศก์บรรยายในการท่องเที่ยว และการเขียนหนังสือคู่มือการท่องเที่ยว 

เป็นต้น เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมประสบการณ์ของชีวิต  ถึงแม้ว่ากิจกรรมการ

ท่องเที่ยวอาจจะท าให้ผู้สูงอายุเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางบ้างก็ตาม  แต่ก็เป็นการสร้างความ

สนุกสนานรื่นเริงได้เป็นอย่างดี  

  4. กิจกรรมงานอดิเรก เช่น การท างานฝีมือ งานเย็บปักถักร้อย ทอผ้า  

ท าอาหารคาวหวาน การวาดภาพ ฟ้อนร าหรือเต้นรา ร้องเพลง งานช่างไม้ การจัดสวน เป็นต้น 

กิจกรรมงานอดิเรกนี้เป็นการท างานที่ผู้สูงอายุชื่นชอบ และมีความประสงค์ที่จะท าต่อไปเพ่ือความ

ผ่อนคลาย เป็นการสร้างความบันเทิงให้กับชีวิตตนเอง บางครั้งรู้สึกพึงพอใจกับผลงานที่ได้รับหลังจาก

การท ากิจกรรมงานอดิเรกส าเร็จ เช่น งานฝีมือต่าง ๆ (พรชุลีย์ นิลวิเศษ ,2552)  
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3. แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ 

3.1 ความหมายผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคล

ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 

ราชบัณฑิตสถาน (2556) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ.2554 ให้ความหมาย

ค าว่า ชรา หมายถึง แก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุดโทรม มีชราเป็นธรรม มีความแก่ความช ารุดทรุดโทรม  

องค์การอนามัยโลก (ระพีพรรณ ค าหอมและคณะ, 2547 : 12 อ้างถึงใน คีรีบูน 

จงวุฒิเวศย์, 2556) ได้แบ่งเกณฑ์อายุตามสภาพของการมีอายุเพ่ิมขึ้นเป็นเป็น 3 ช่วง คือ ผู้สูงอายุ

(Elderly) มาอยู่ระหว่าง 60 -74 ปี คนชรา (Old) มีอายุระหว่าง 75 – 90 ปี และคนชรามาก (Very 

Old) มีอายุ 90 ปี ข้ึนไป  

องค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมสมัชชาโลกเรื่องผู้สูงอายุ (World 

Assemblyon Aging: WAA) เมื่อปี พ.ศ.2525 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้ให้ความหมายว่า 

ผู้สูงอายุ บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น (สุรกุล  เจนอบรม, 2541) 

บรรลุ ศิริพานิช (2542) ได้กล่าวว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี

ขึ้นไป โดยนับอายุในปีปฏิทินซึ่งเป็นเกณฑ์ที่องค์การระหว่างประเทศได้ประชุมตกลงกัน เป็น

มาตรฐานสากล 

 ศราวุฒิ บัณฑิตเมธาพงศ์ (2556) กล่าวว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 

ปี ขึ้นไปซึ่งมีสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมไม่คล่องแคล่วว่องไวไม่สมารถท างานหนักได้ สภาพจิตใจที่

ถดถอย สภาพจิตใจที่ถดถอย ความคิดช้าลง สภาพสังคมเปลี่ยนไป อยู่ในภาวะพ่ึงพิงผู้อ่ืนมากกว่าพ่ึงพิง

ตนเอง 

ณัชนิช พรหมทวี (2557) กล่าวว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้ง

เพศชายและเพศหญิง เป็นการก าหนดตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และเป็นมาตรฐานสากล

ขององค์การสหประชาชาติ 

ภาคตวัฒน์ ภูมิรัตนไพศาล (2557) กล่าวว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 

60 ปี ขึ้นไป ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรมตามอายุขัยของแต่ละบุคคล ตามสภาพสังคม

สภาพแวดล้อมที่มีอยู่อาศัยและแบบแผนการด าเนินชีวิดที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
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สมศักดิ์ อ่วมบุญ (2557) กล่าวว่า ผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

ทั้งเพศชายและเพศหญิง  ในประเทศไทยได้มีแนวนโยบายและการด าเนินการคุ้มครองและจัด 

สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล 

สุจิภา   มะลิ (2557) กล่าวว่า ผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

ทั้งชายและหญิง  ที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจไปในทางที่เสื่อมลง มีบทบาททางสังคม

และกิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง  

ฤทธิเดช  ภูจีรัง (2558) กล่าวว่า ผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

โดยนับตามปีปฏิทิน นับเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และหน้าที่การงานทางสังคม 

โดยแต่ละคนจะปรากฏอาการเสื่อมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ภาวะโภชนาการ และ

โรคภัยของแต่ละบุคคล 

จากค าจ ากัดความของค าว่า ผู้สูงอายุหรือวัยชรา ในแต่ละสภาพทางสังคม 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ จะให้ความหมายที่ต่างกันไป เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา

และกลุ่มประเทศในกลุ่มยุโรป ใช้อายุ 65 ปี เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการศึกษาความหมายของ

ผู้สูงอายุ โดยการทบทวนวรรณกรรม จากทรรศนะของนักวิชาการ พอสรุปได้ว่าผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่

มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยนับตามปีปฏิทิน ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรม 

ไม่คล่องแคล่วว่องไว มีสภาพจิตใจที่ถดถอย และมีความคิดช้าลง ไปในทางที่เสื่อมลง ซึ่งเป็นไปตาม

อายุขัยของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจปรากฏอาการเสื่อมที่แตกต่างกันขึ้นกับพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ภาวะ

โภชนาการและโรคภัย มีบทบาททางสังคมและกิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง  

จากความหมายของผู้สูงอายุที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง  

บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยนับตามปีปฏิทิน ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นวัยที่มีการเสื่อม

โทรมของสภาพทางร่างกายและจิตใจ  
 

3.2  สถิติจ านวนผู้สูงอายุในประเทศ 

  ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลประชากรสูงอายุในประเทศ

ไทย ครั้งแรกในปี 2537 และการส ารวจครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ.2557 เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน

ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ การเกื้อหนุน และลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดย

เก็บข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างจ านวน 83,880 ครัวเรือน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศท้ังในเขตเทศบาล
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และนอกเขตเทศบาล ในระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ.2557 โดยสามารถสรุปผลการส ารวจ

ได้ดังนี้ 

  1. จ านวนผู้สูงอายุ  จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2557 

พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 

มีจ านวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 

10.7 และร้อยละ 12.2  ในปี 2545 2550 2554 ตามล าดับ ผลการส ารวจในปี  2557 พบว่ามีจ านวน

ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด  (เพศชายร้อยละ 13.8 และเพศหญิง ร้อยละ 

16.1) จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,705 คน เป็นเพศชาย 4,514,815 และเพศหญิง 5,499,890 

คน หรือคิดเป็นเพศชาย ร้อยละ 45.1 และเพศหญิงร้อยละ 54.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ส าหรับการ

แบบช่วงอายุของผู้สูงอายุสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ วัยต้น (อายุ 60 -69 ปี) วัยกลาง (อายุ 70 -

79 ปี) และวัยปลาย(อายุ 80 ปีขึ้นไป) จากการส ารวจพบว่า ในปี พ.ศ.2557 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงวัยต้นถึงร้อยละ 56.5  

  2. การกระจายตัวของผู้สูงอายุเชิงพ้ืนที่ จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ ปี พ.ศ.2557 พบว่า ผู้สูงอายุอาศัยในเขตเทศบาลร้อยละ 40.9 และนอกเขตเทศบาล ร้อย

ละ 59.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดประมาณร้อยละ 31.9 รองลงมา คือ 

ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ (ร้อยละ 25.6 ร้อยละ 21.1 และร้อยละ 12.0 ตามล าดับ) ส าหรับ

กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุน้อยสุดคิดเป็นร้อยล า 9.4  

           3. อัตราผู้สูงอายุรายภาค จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.

2557 พบว่า ภาคเหนือมีอัตราผู้สูงอายุสูงสุดร้อยละ 18.4 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ร้อยละ 17.0 ภาคกลางและภาคใต้ มีอัตราผู้สูงอายุใกล้เคียงกัน ร้อยละ 13.5 และ ร้อยละ 13.2 

ตามล าดับ และกรุงเทพมหานครมีอัตราผู้สูงอายุต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 11.0 

  4. จังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดและน้อยที่สุด จากผลการส ารวจของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2557 พบว่า จังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด 5 ล าดับแรก คือ 

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด

นครศรีธรรมราช และจังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุน้อยที่สุด 5 ล าดับแรก คือ จังหวัดระนอง  จังหวัด

แม่ฮ่องสอน จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา และจังหวัดตราด 
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  5. ลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุ จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 

พ.ศ.2557 พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.5 มีสถานะภาพการสมรส และจบการศึกษาในระดับ 

ประถมศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 75.7 และร้อยละ 38.4  ยังคงท างานอยู่ ผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่ร้อยละ 61.4 เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง แหล่งรายได้หลักในการด ารงชีวิตของ

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับจากบุตร ร้อยละ 36.7 ผู้สูงอายุร้อยละ 76.1 มีการออมเงินและเพศชายมีการ

ออมเงินมากกว่าเพศหญิง โดยผู้สูงอายุภาคเหนือมีการออมเงินสูงสุด และพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่

ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี ร้อยละ 42.4 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
 

3.3 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

3.3.1 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 กฎหมายฉบับนี้ได้รับรองให้ 

ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

และมีสัญชาติไทย ซึ่งในกฎหมายใช้ค าว่า สิทธิผู้สูงอายุ ให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และ

การสนับสนุนในด้านต่างๆ  (มาตรา 11) ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้

โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ  การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาตนเองและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในอาคาร 

สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะ ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่ง

ได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูก

ทอดทิ้ง การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหา

ครอบครัว การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง  การสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี  

        3.3.2  พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เป็นการตอบ 

สนองมาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญปี 2540 (รัฐธรรมนูญในขณะนั้น) ซึ่งก าหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและ

พัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น

ปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งรัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 

หรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติความหมายของ “ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม” คือ 
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บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากล าบากหรือที่จ าต้องได้รับความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน 

คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนตามที่

คณะกรรมการก าหนด  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. 2546 โดยตลอดแล้วจะเห็นว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้สิทธิประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ หรือผู้ที่มีความอ่อนด้อยทางสังคมโดยตรง แต่ให้สิทธิประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวโดย

ทางอ้อมด้วยการสร้างมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม และก ากับดูแลให้งานจัดสวัสดิการสังคมที่นัก

สังคมสงเคราะห์ องค์กรสาธารณประโยชน์ของเอกชน และองค์การสวัสดิการ 

     3.3.3  ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย เป็นพันธกรณีเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  จึงได้ก าหนด สาระส าคัญไว้ดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและ 

ศักดิ์ศรี ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการ

เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ และผู้พิการที่สูงอายุ 

2. ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความ 

เอ้ืออาทร การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับ บทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้

เกิดความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกัน อย่างเป็นสุข 

3. ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของ 

ตนเองอย่างต่อเนื่องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ บริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพ่ือสามารถ ปรับบทบาทของตนให้สมวัย 

4. ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ท างาน 

ที่เหมาะสมกับวัยและตามความสมัครใจ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ

และเห็นชีวิตมีคุณค่า 

5. ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมี 

หลักประกันและสามารถเข้าถึงบริการด้าน สุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้ง

ได้รับการดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบ ตามคตินิยม 

6. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได้ สามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชน 

มีส่วนร่วมในสังคมเป็นแหล่งภูมิปัญญาของคน รุ่นหลัง มีการเข้าสังคม มีนันทนาการที่ดี และมี

เครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน 
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7. รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม  

ต้องก าหนดนโยบายและแผนหลักด้านผู้สูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุ ผลตามเป้าหมาย 

8. รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม  

ต้องตรากฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครอง

สวัสดิภาพ และจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอาย ุ

9.รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม  

ต้องรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรม ไทย ที่เน้นความ

กตัญญูกตเวทีและเอ้ืออาทรต่อกัน 

 3.3.4 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่  2 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2564) (ส านัก

นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2545) มีเหตุผลในการจัดท า

แผน คือ ในปัจจุบันจ านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน

ในอัตราที่รวดเร็วท าให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยก าลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า ภาวะ

ประชากรผู้สูงอายุ (population ageing) เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว การเข้าสู่ภาวะ

ประชากรสูงอายุจะมีผลต่อสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรร

ทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องการ

ติดตามประเมินผล หรือการปรับปรุงแผนระยะยาวจึงมีความจ าเป็นเช่นกัน 
  
  3.4 นโยบายและมาตรการระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

    3.4.1 องค์การสหประชาชาติได้รับรองหลักการ 18 ประการ ส าหรับผู้สูงอายุ  

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2534 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559) ดังต่อไปนี้ 

 การมีอิสระภาพในการพึ่งตนเอง 

1. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะได้รับอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และการดูแล

สุขภาพอย่างเพียงพอ ทั้งจากการจัดสรรรายได้ การสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวและชุมชน 

ตลอดจนการช่วยเหลือตนเอง 

2. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิและโอกาสได้ท างาน หรือมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ทางอ่ืน

ให้กับตนเอง 
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3. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการก าหนดการเกษียณอายุการท างาน 

4. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิเข้าถึงโครงการฝึกอบรมและโครงการด้านการศึกษาที่

เหมาะสม 

5. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสามารถที่จะ

ปรับให้เข้ากับความพึงพอใจส่วนบุคคลและความสามารถที่เปลี่ยนไป 

6. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะพักอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

การมีส่วนร่วม 

7. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิคงอยู่ในสังคม และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการก าหนด

และด าเนินนโยบายที่มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่อันดีของผู้สูงอายุ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และ

ทักษะกับคนรุ่นใหม่ 

8. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะแสวงหาและพัฒนาโอกาสในการให้บริการแก่ชุมชน

และท างานอาสาสมัครในต าแหน่งที่เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถ 

9. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะก่อตั้งขบวนการหรือสมาคมเพ่ือผู้สูงอายุ 

การอุปการะเลี้ยงดู 

10. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและการปกป้องคุ้มครองจาก

ครอบครัวและชุมชน ตามคุณค่าวัฒนธรรมของแต่ละระบบสังคม 

11. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพ เพ่ือช่วยให้สามารถ

และคงไว้หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์ที่สุด และ

เพ่ือช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดภาวะเจ็บป่วยอีกด้วย 

12. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิได้รับบริการทางด้านสังคมและกฎหมาย เพ่ือส่งเสริม

อิสรภาพในการด าเนินชีวิตการปกป้องคุ้มครองและการอุปการะเลี้ยงดู 

13. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ ซึ่ง

จะให้บริการด้านการปกป้องคุ้มครอง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการกระตุ้นทางด้านจิตใจและสังคม 

ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและบรรยากาศที่เป็นมิตรตามความเหมาะสมกับสถานภาพและความ

ต้องการ 
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14. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิมนุษยชนทั้งปวงและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในขณะที่อยู่ใน

สถานที่ใดใด หรือในสถานที่ให้บริการดูแลรักษา รวมทั้งถึงได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรี ความเชื่อ 

ความต้องการ และความเป็นส่วนตัว ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูและ

คุณภาพชีวิตของตนเอง 

การบรรลุความต้องการ 

15. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

อย่างเต็มที ่

16. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิเข้าถึงแหล่งการศึกษา วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา 

และนันทนาการในสังคม 

ความมีศักดิ์ศรี 

17. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงปลอดภัย

ปราศจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏิบัติอย่างทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

18. ผู้สูงอายุพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง 

ทางวัย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิหลัง ศาสนา ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานภาพอ่ืนใด 

3.4.2  การด าเนินงานของประเทศอาเซียนที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  ถูกก าหนดไว้ 

ในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในประชาคมอาเซียน ในมิติด้าน

สังคมและวัฒนธรรม มุ่งที่จะสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นหนึ่งใน

ประชากรของอาเซียนที่จะต้องได้รับการให้ความส าคัญโดยเฉพาะการเพ่ิมพูนความเป็นอยู่ที่ดีการสร้าง

โอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคมและความยุติธรรมเพื่อบรรเทาความ

ยากจนและลดช่องว่างของการพัฒนาในผู้สูงอายุ โดยผ่านความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือ 

และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการด าเนินงานที่ส าคัญประกอบด้วย งานด้านผู้สูงอายุภายใต้

แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : 

ASCC) มีเป้าหมายและพันธกิจให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอยู่รวมกันภายใต้

สังคมเอ้ืออาทรและมีความเป็นเอกภาพ โดยมีการก าหนด แผนงานการตั้งประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio - Community Blueprint,ASCC - Blueprint) ซึ่งมีเป้าหมายใน

การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุดังนี้ 1) การพัฒนามนุษย์ 2) การคุ้มครอง และสวัสดิการสังคม 
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3) ความยุติธรรมและสิทธิ และ 4) การลดช่องว่างการพัฒนา (วรเวศม์ สุวรรณระดา และรักชนก 

คชานุบาล, 2557) 

 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน 

4.1 ความหมายของการบริหารงาน 

เกศินี  คงเมือง (2551) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการซึ่ ง

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในอันที่จะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร และเป็นศิลปะของการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืนเป็นผู้น าปัจจัยที่จ าเป็นในการบริหาร 

ได้แก่ คน เงิน การจัดการหรือการบริหาร วัสดุและวัตถุดิบ การตลาด และเครื่องจักรอุปกรณ์ 

พงศ์พิชญ์ บุตรพระองค์ (2551) กล่าวว่า การบริหาร คือ กระบวนการความ

ร่วมมือของกลุ่มบุคคล เพ่ือผลักดันทรัพยากรการบริหารพื้นฐาน ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการ

บริหารจัดการ ซึ่งมีความแตกต่างกันน ามาบูรณาการให้เกิดความเป็นหนึ่งโดยการใช้ศาสตร์และศิลป์

ทางการบริหาร เพ่ือให้ทรัพยากรพ้ืนฐานเกิดความพร้อมที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นวัตถุประสงค์

ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เบญจวรรณ  ธุระธรรม (2551) กล่าวว่าการบริหารงาน (Administration) เป็น

กระบวนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยใช้ศาสตร์และศิลป์

ตลอดทั้งการอาศัยความร่วมกันหลายๆ ฝ่าย 

คมคาย มากมูล (2552) กล่าวว่าการบริหาร คือ การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและสามารถสรุปเป็นหลักการได้ว่า  

1. ต้องมีองค์กร (organization) และองค์การนั้น ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 

(Objective) อันแน่ชัด 

2. ต้องมีคนท างาน คนซึ่งท างานนี้จะต้องมีการท างานร่วมกัน ดังนั้น คนจึงเป็น

ส่วนอันส าคัญในการบริหารหรือการท างาน 

3. ต้องมีทรัพยากรในการบริหาร  ซึ่งนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากร

อ่ืนที่ส าคัญ ได้แก่ เงิน (Money) วัสดุ (Matorial) วิธีการ (Method) ในการท างาน 

4. ต้องมีการจัดการในการบริหารหรือการท างาน เป็นต้นว่า การจัดสายการบังคับ

บัญชา การก าหนดระเบียบ วิธีการท างาน เพ่ือให้การท างานเป็นไปโดยราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ 
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พงศธร ผาสิงห์ (2552) กล่าวว่า การบริหาร คือ การร่วมมือของกลุ่มบุคคล

กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความส าเร็จร่วมกัน โดยอาศัยทรัพยากรในการบริหาร

อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีกระบวนการเพ่ือให้เกิดพลังร่วมของกลุ่มในอันที่จะท าให้

ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 

ภูวดล ภูอาภรณ์ (2552) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์โดยการใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบโดยอาศัยทรัพยากรทางการบริหาร คือ คน เงิน 

วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ทั้ง 

“ศาสตร์” และ “ศิลป์” ในการชักจูงให้คนหันมาช่วยเหลืองานขององค์การ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจกันในการท างานให้ได้รับผลส าเร็จตามจุดหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์โดยที่

ผู้บริหารต้องท าหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้า ผู้น า ผู้ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการ 

7 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการด้านบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน 

การายงาน และการจัดการงบประมาณ 

วณิชยา ภัทรวรเมธ (2552) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การปฏิบัติหรือการ

ด าเนินการที่น าเอาปัจจัยการผลิต คือ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการ มาใช้เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

สุพัตรา นามรมย์ (2552)  กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานโดยกลุ่ม

บุคคลที่มีเจตนาจะร่วมมือกันโดยใช้ศิลปะ ในการด าเนินกิจการอย่างร่วมแรงร่วมใจประสาน

สอดคล้องจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น

การกระท าที่มีเหตุผลและจริยธรรม 

สมประสงค์ หงส์อุดร (2552) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมหรือการ

กระท าใดๆก็ตามโดยคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันด าเนินงาน โดยมีทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน 

วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เป็นเครื่องมือ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เตือนใจ ไชยโคตร (2552) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง  ระบบที่ใช้ในการ

ด าเนินการน าเอาทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเกิดในลักษณะเป็น

กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการคิด การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การ
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อ านวยการ การบังคับการ การายงาน การงบประมาณ การประสานงาน การควบคุมงาน การ

ตัดสินใจ และนโยบาย 

ณัฐนิช พรหมทวี (2557) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีศิลปะ โดยมีปัจจัยในการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ มาบริหารจัดการให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   

ภาคยวัฒน์ ภูมิรัตนไพศาล (2557) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงาน

ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้การบริหารจัดการ

รวดเร็วขึ้นและลดพิธีการที่ไม่จ าเป็นลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ไว้รวมถึงบรรลุจุดหมายที่ตั้งเอาไว้ และสามารถตอบสนองความต้องการและให้ประชาชนได้รับการ

บริการที่ดีขึ้นครอบคลุมและสะดวก รวมถึงคุณภาพชีวิดที่ดีขึ้นโดยผ่านกระบวนการ การตัดสินใจ 

ประสานความร่วมมือร่วมใจเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   

สมศักดิ์ อ่วมบุญ (2557) กล่าวว่า การบริหาร (Administration) นิยมใช้ใน

ทางการบริหารราชการ ส่วนค าว่า การจัดการ (Management) นิยมใช้ในทางการบริหารธุรกิจ มี

ความหมาย คือการค้นหาหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎีที่เชื่อถือได้ รวมถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์การ

น าทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resource) มาประกอบตามกระบวนการบริหาร 

(Proccss of Administeation) ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ท างานจนเป็นผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ

องค์การ หรือตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรดังค า

กล่าวที่ว่า “ที่ใดมีผู้น าที่ดี ที่นั้นก็จะมีความส าเร็จ” 

จากการศึกษาความหมายของการบริหารงาน โดยการทบทวนวรรณกรรม จาก 

ทรรศนะของนักวิชาการ พอสรุปได้ว่าการบริหารงาน  หมายถึง กระบวนการซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน

ต่างๆ โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น มาใช้ในการบริหารงาน 

ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ทั้ง ศาสตร์ และศิลป์ ในการชักจูงให้คนในหน่วยงานร่วมกันท างานเพ่ือให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยที่ผู้บริหารต้องท าหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้า ผู้น า ผู้ประสานงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ การบริหารงานเกิดในลักษณะกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการคิด การวางแผน การจัด

องค์กร การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การบังคับการ การายงาน การงบประมาณ การ

ประสานงาน  การควบคุมงาน การตัดสินใจ และนโยบาย 

จากความหมายของการบริหารงานที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปว่า การบริหารงาน 
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หมายถึง  กระบวนการด าเนินกิจกรรมภายในองค์กร โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรมาใช้ในการ

บริหารงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งผู้บริหารท าหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้า ผู้น า 

ผู้ประสานงาน โดยอาศัยกระบวนการ 7 ประการ ในการบริหารงาน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร 

การจัดการด้านบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน  การรายงาน และการงบประมาณ   

 

4.2 ทฤษฎีการบริหาร 

4.2.1 แนวความคิดและทฤษฎีการบริหารของ  Henri Fayol  

 เฮนรี เฟลโย (Henri Fayol) เสนอแนวความคิดในการบริหารงานขององค์การซึ่ง

พิจารณาวิธีการท างานขององค์การ ข้อเสนอทางทฤษฎีของ Henri  Fayol ประกอบด้วย (วันชัย  

มีชาติ, 2550) 

1. องค์ประกอบการบริหาร (element of management) 5 ประการ คือ  ได้แก่ 

1.1 การวางแผน (planning) ซึ่งได้แก่ การก าหนดภาพในอนาคตที่องค์การ 

ต้องการจะบรรลุและวิธีการในการด าเนินการให้ประสบผล การวางแผนจะต้องมีลักษณะที่ส าคัญคือ 

มีความเป็นเอกภาพ (unity) มีความต่อเนื่อง (continuity) มีลักษณะยืดหยุ่น (flexible) และมีความ

กระชับและชัดเจน (precision) การวางแผนจะมีความเก่ียวข้องกับการคาดการณ์อนาคตขององค์การ 

1.2 การจัดรูปงานหรือการจัดองค์การ (organizing) องค์ประกอบในเรื่อง 

การจัดองค์การเป็นการพิจารณาแบ่งงานภายในหน่วยงานว่าใครควรท าอะไร ในองค์การควรจะ

ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยมากน้อยเพียงใด และแต่ละหน่วยงานย่อยควรจะท าหน้าที่ใดจึงจะท าให้

งานในองค์การบรรลุผล 

1.3 การสั่งการ (command) ได้แก่ การก าหนดหรือการมอบหมายให้ 

ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามที่ต้องการได้ผู้ที่สั่งการจะต้องมีความรู้ในเรื่องของคน สามารถจัดการหรือ

ขจัดผู้ที่ไร้ความสามารถออกไปจากองค์การได้ สามารถยกตัวอย่างที่เห็นชัด สามารถสรุปการท างานที่

ผ่านมาได้ และไม่หมกมุ่นอยู่กับรายละเอียดมากนัก มีความสามารถในการเชื่อมโยงงานและบุคคลเข้า

ด้วยกัน 

1.4 การประสานงาน (co-ordination) เป็นการสร้างความกลมกลืนในการ 
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ปฏิบัติงานขององค์การให้ทุกส่วนในองค์การท างานเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดเป้าหมายตามที่ต้องการ 

โดยการเชื่อมกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การเข้าด้วยกันเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน

องค์การ 

1.5 การควบคุม (control) ได้แก่ การตรวจสอบการด าเนินการของ 

องค์การให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การควบคุมจะเป็นหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนอย่าง

ชัดเจน การควบคุมจะมุ่งพิจารณาถึงข้อผิดพลาดและจุดอ่อนที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุงหน้าที่ทางการบริหารทั้ง 5 ประการนี้รู้จักกันในชื่อ POCCC ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้อง

ด าเนินการเพือ่ให้เกิดผลตามที่วางไว้ 

2. หลักการบริหารที่ใช้ในการบริหารงานองค์การได้ 14 ประการคือ 

2.1 การแบ่งงานกันท า (division of work) ได้แก่ การแบ่งงานกันท าตาม 

ความช านาญเฉพาะด้านเพื่อให้เกิดผลดีแก่องค์การมากท่ีสุด 

2.2 อ านาจ (authority) คือ สิทธิอ านาจหรืออ านาจที่ชอบธรรมในการสั่ง 

การให้ผู้ปฏิบัติงานกระท าอย่างใดตามที่ผู้บริหารต้องการ อ านาจจะมีทั้งอ านาจที่เป็นทางการและ

อ านาจที่เป็นอ านาจบารมี (personal authority) ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนเชื่อฟัง 

2.3 ความมีวินัย (discipline) ได้แก่ การยอมปฏิบัติตามกติกาขององค์การ 

ซึ่งจะก าหนดในเรื่องของความประพฤติของพนักงาน วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในองค์การ 

2.4 เอกภาพในการบังคับบัญชา (unity of command) คือ การที่องค์การ 

ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว เพ่ือป้องกันความขัดแย้งหรือความสับสนในการ

สั่งการ และให้เกิดความชัดเจนว่าผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับฟังค าสั่งของใคร 

2.5 เอกภาพของทิศทาง (unity of direction) องค์การจะต้องมีทิศทางใน 

การท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะมีการแบ่งหน่วยงานย่อยมากน้อยเพียงไร หน่วยงาน

ต่าง ๆ จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดเป้าหมายเดียวกัน 

2.6 การยึดประโยชน์ขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล  

(subordination of individual interest to general interest) องค์การจะต้องยึดถือประโยชน์ของ

องค์การส าคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลหรือกลุ่มในองค์การ 

2.7 การให้การตอบแทน (remuneration of personnel) ผู้ปฏิบัติงานใน 



27 

 

องค์การจะต้องได้รับผลตอบแทนจากการท างานที่เป็นธรรม การให้ค่าตอบแทนจากการท างานอาจ

กระท าได้หลายรูปแบบ เช่น จ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนผลงานที่ท าได้ (piece rates) จ่ายตาม

ระยะเวลา (time rates) จ่ายค่าตอบแทนตามงาน (job rates) เป็นต้น 

2.8 หลักการรวมอ านาจ (centralization) ได้แก่ การรวมอ านาจหรือการ 

กระจายอ านาจในองค์การ องค์การจะต้องเลือกรวมหรือกระจายอ านาจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่

เกิดข้ึน 

2.9 หลักสายการบังคับบัญชา (scalar chain) ได้แก่ ระดับของการบังคับ 

บัญชาจากระดับสูงมาถึงระดับล่างจะต้องมีความชัดเจนว่าใครอยู่ในความควบคุมดูแลของใคร สาย

การบังคับบัญชาจะก าหนดช่องทางการสื่อสารภายในองค์การ และเส้นทางของการใช้อ านาจใน

องค์การ 

2.10  ความมีระเบียบ (order) คือ ความมีระเบียบในการท างาน การจัด 

อุปกรณ์ และสิ่งของต่าง ๆ ให้อยู่ในที่ที่ควรจะเป็น การเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม 

2.11 ความเป็นธรรม (equity) การบริหารงานภายในองค์การจะต้องมี 

ความยุติธรรมและความเมตตา เพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยในองค์การ 

2.12 ความมั่นคงในอาชีพ (stability of tenure of personnel)  

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพมีช่องทางก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งองค์การจะต้องมีการ

วางแผนด้านบุคคลในองค์การ 

2.13 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (initiative) การสร้างสรรค์จะเป็นเครื่องมือ 

ที่จะท าให้การท างานในองค์การบรรลุผลส าเร็จ ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นและสร้างความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในหมู่พนักงานขององค์การ 

2.14 หลักความสามัคคี (esprit de corps) คือ การที่บุคคลในองค์การร่วม 

แรงร่วมใจกันท างานเพ่ือให้เกิดผลตามความต้องการของหน่วยงาน เป็นการสร้างความเป็นทีมงานใน

การท างานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานหลักการบริหารทั้ง 14 ประการนี้เป็นหลักการที่จะน าไปใช้ในการ

บริหารงานในองค์การต่าง ๆ มีลักษณะเป็นหลักสากล 
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    4.2.2  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารของ  Lyndall Urwick & Luther Gulick 

 ลินดอล เออร์วิค และลูเทอร์ กุลลิต (Lyndall  Urwick & Luther  Gulick) ได้

เสนอแนวความคิดทางการบริหารองค์การว่า การบริหารเป็นเรื่องของการประสานงานภายในองค์การ 

และเสนอหลักในการประสานงานและการท างานในองค์การดังนี้ (วันชัย  มีชาติ, 2550) 

     1. การแบ่งงานกันท าตามความถนัด ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ การแบ่ง

งานกันท าจึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับองค์การ 

                    2. ระบบการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงงานทุกส่วนขององค์การเข้าด้วยกัน  

การประสานงานในองค์การสามารถท าได้สองวิธีดังนี้ 

2.1 การประสานงานโดยใช้โครงสร้างองค์การประกอบด้วย 

2.1.1 การจัดโครงสร้างอ านาจภายในองค์การ องค์การจะประสานงานโดย 

การจัดโครงสร้างอ านาจที่ยึดหลักการส าคัญคือ 1) หลักขอบข่ายในการควบคุม 2) หลักเอกภาพใน

การควบคุม และ 3) การจัดหน่วยงานย่อยในองค์การให้มีความกลมกลืน 

2.1.2 การประสานงานผ่านหน้าที่ของฝ่ายบริหาร องค์การจะใช้หน้าที่ 

ของหัวหน้าในการประสานงานในองค์การ ซึ่งอนิวัช แก้วจ านง (2550) ได้ขยายความหน้าที่ของ

หัวหน้าทั้ง  7 ประการซึ่งเรียกว่า POSDCoRB ไว้ดังนี้  

  1. การวางแผน (Planning – P) เป็นการคาดการสิ่งที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์การ ดังนั้นองค์การจึงควรด าเนินการอย่างใด

อย่างหนึ่งล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่บุคคลในองค์การ 

  2. การจัดองค์การ (Organizing – O) เป็นการจัดแบ่งงานตาม 

ต าแหน่งต่าง ๆ ในโครงสร้างองค์การโดยจัดแบ่งงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในสายงานหลัก

และสายงานที่ปรึกษา 

  3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing – S) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดวาง

คนเข้าท างานของผู้บริหารจัดการที่ต้องมีภาวะผู้น าและใช้อ านาจหน้าที่โดยค านึงถึงหลักการกระจาย

อ านาจ 

  4. การอ านวยการ (Directing – D) เป็นการมอบหมายงานให้

บุคคลในองค์กรท าโดยกระตุ้นหรือชักจูงพวกเขาให้ท างานเป็นผลส าเร็จ 
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  5. การประสานงาน (Coordinating – C) เป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์การเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบได้ทั้ง

ระดับบนและระดับล่าง 

  6. การรายงาน (Reporting – R) เป็นการน าเสนอผลงานที่ได้

จัดท าไว้แล้วหรือเป็นการแสดงความคืบหน้าของการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งใน

ระดับบริหารและปฏิบัติการ โดยผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องรายงานผลการท างานที่ได้รับมอบหมายต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

  7. การงบประมาณ (Budgeting – B) เป็นการจัดท ารายงาน

ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความ

รับผิดชอบ 

   2.1.3  การประสานงานหน่วยงานย่อยในองค์การโดยใช้การจัดองค์การซึ่ง 

ลินดอล เออร์วิค และลูเทอร์ กุลลิต (Lyndall Urwick & Luther Gulick) ได้เสนอรูปแบบการจัด

หน่วยงานย่อยในองค์การตามความเหมาะสม คือ การจัดองค์การตามวัตถุประสงค์ การจัดองค์การ

ตามกระบวนการ การจัดองค์การตามลูกค้า และการจัดองค์การตามสถานที่ตั้ง 

 

     4.2.3   ทฤษฎีระบบราชการ โดย Max Weber 

                     แม็ค เว็บเบอร์ (Max Weber) ได้เสนอแนวความคิดทางการบริหารองค์การ 6 

ประการ ซึ่งหลักการเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดลักษณะการจ้างงาน การกระจายอ านาจและการควบคุม

อ านาจภายในองค์การตามหลักการของระบบราชการ ดังนี้ (อนิวัช แก้วจ านง, 2550) 

 1. หลักการแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ซึ่งถือเป็นหลักของการแบ่งแยก

หน้าที่ตามลักษณะงานและความช านาญของบุคคล (Personal Expertise) เพ่ือให้องค์การใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมากมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความสมดุลกันระหว่างหน้าที่และความ

รับผิดชอบ บุคคลที่มีความช านาญเฉพาะจะได้รับการฝึกงานหรือการเรียนรู้งานโดยอาจมีการ

สับเปลี่ยนบุคคลเพ่ือหางานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลต่อไปการแบ่งงานกันท าจึงถือว่าเป็นการสร้าง

ความรับผิดชอบโดยตรงต่อบุคคลในองค์การ 
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 2. หลักโครงสร้างตามสายบังคับบัญชา (Hierarchical) เมื่อได้รับต าแหน่งสูงขึ้น 

สามารถอ านวยการและควบคุมบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งต่ ากว่า Weber ได้แสดงความเห็นไว้ว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาควรถูกก าหนดจากองค์การให้ชัดเจนว่าจะถูกอ านวยการหรือสั่งการและควบคุมโดย

ใคร ทั้งนี้ควรอยู่ในล าดับชั้นของสายบังคับบัญชาซึ่งเป็นการก าหนดว่าใครเป็นผู้มีอ านาจในการ

ตัดสินใจและบังคับบัญชาในเรื่องใด  

    3. การก าหนดกฎ วินัย และการควบคุม (Rules, Disciplines and ontrolling) เป็น

แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การอย่างเป็นทางการ กฎจะท าให้บุคคลมีระเบียบ

วินัยและการยึดมั่นในกฎจะท าให้องค์การมีความมั่นคงเมื่อบวกกับการที่องค์การมีระบบการควบคุม

ของผู้บังคับบัญชาที่ดีแล้วจะช่วยให้องค์การสามารถไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว  

 4. การก าหนดงานตามหลักอ านาจหน้าที่ (Authority) ให้กับต าแหน่งต่าง ๆ ภายใน

องค์การ เป็นการแสดงต าแหน่งงานตามล าดับชั้นหรือการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง

หน้าที่ตามหลักการในเรื่องความรู้ความสามารถของบุคคลที่ได้รับในแต่ละต าแหน่งงาน หลักอ านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบจะสูงขึ้นเมื่อได้รับต าแหน่งใหม่ที่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้อ านาจหน้าที่อาจมีไม่

เท่ากันก็ได้ดังนี้ 

 4.1 อ านาจหน้าที่แบบดั้งเดิม (Traditional Authority) เป็นอ านาจหน้าที่ 

ที่ได้รับสืบทอดมาจากต้นตระกูลหรือผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือในครอบครัวส่วนใหญ่ตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

 4.2. อ านาจหน้าที่ท่ีมีมาแต่ก าเนิด (Charismatic Authority) เป็นอ านาจ 

หน้าที่ที่ได้รับและติดตัวมาเนื่องจากผู้ให้ก าเนิดเป็นบุคคลที่มีอ านาจ ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปใน

เชิงธุรกิจ ผู้ให้ก าเนิดมักเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วหรือเป็นผู้ทรงอิทธิพลในเชิงธุรกิจ ดังนั้นเมื่อมีทายาทจึง

ได้รับอิทธิพลไปด้วย 

 4.3. อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Authority) เป็นอ านาจหน้าที่ที่ 

ได้รับมาตามสิทธิของกฎหมายที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่ควรพึงปฏิบัติได้โดยอยู่ภายใต้

การควบคุมของกฎหมาย  

 5. ข้อผูกมัดระยะยาวในอาชีพ (Lifelong Career Commitment) บุคคลที่ได้รับ

มอบหมายให้ท างานในระบบราชการจะท างานได้ตลอดชีวิตและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้

เป็นการประกันความมั่นคงในอาชีพของตนเองได้ 
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 6. อ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างองค์การ (Authority Structure) เป็นอ านาจหน้าที่ที่

ได้รับมาโดยตรงจากองค์การเพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในครั้งแรกที่เข้าท างานใน

องค์การและที่ได้รับมอบในภายหลังได้ส าเร็จ   

 7. ความมีเหตุผล (Rationality) เป็นระบบการบริหารจัดการที่ผู้บริหารจัดการใน

องค์การจ าเป็นต้องยึดหลักเหตุผลในการบริหารงานโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจใน

ทุกกิจกรรมในองค์การ 

 สรุปได้ว่าทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy) ตามแนวคิดของ Weber เป็นแนวคิดอีก

รูปแบบหนึ่งที่เน้นให้เห็นถึงระบบการจัดการที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์การ อ านาจ

หน้าที่ในการจัดการให้เป็นไปตามกฎและระเบียบขององค์การ ทั้งนี้โดยอาศัยหลักของเหตุและผล

มากกว่าบุคคลนั่นเอง 

  

    4.2.4 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารของ James D. Mooney and Alan C.  

    Reiley  James D. Mooney and Alan C. Reiley ได้เสนอแนวความคิด 

ทางการบริหาร องค์การ ดังนี้ (อนิวัช แก้วจ านง, 2550)   

   1. หลักความร่วมมือ (Coordinative Principle) Mooney และ Reiley เห็นด้วยกับ 

Fayol ในการก าหนดหลักความร่วมมือเป็น 1 ใน 5 หน้าที่ในการจัดการ อย่างไรก็ตามพวกเขาเห็นว่า

หลักความร่วมมือนั้นเพื่อทุกคนในองค์การได้มีส่วนร่วมในการท างานให้บรรลุเป้าหมายจึงจ าเป็นต้อง

ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการท างานแต่ละงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

   2. หลักกระบวนการสายบังคับบัญชา (Scalar Process) ทั้ง Mooney และ Reiley มี

ความเห็นต่างไปจาก Fayol ตรงที่พวกเขาเห็นว่าหลักความร่วมมือนั้นเป็นเหตุผลส าคัญในการจัด

องค์การเป็นการให้อ านาจเพ่ือการสั่งการและควบคุมการท างานให้ส าเร็จโดยใช้อ านาจหน้าที่ 

(Authority) ทั้งนี้ผลส าเร็จของงานต้องอาศัยความร่วมมือกันตามล าดับขั้นการบังคับบัญชาภายใน

องค์การ โดยหลักหน้าที่ตามสายบังคับบัญชาจ าแนกออกเป็น 2 หน้าที่ย่อย ได้แก่ อ านาจหน้าที่ใน

การมอบหมายงาน (Delegating Authority) และ 2) การก าหนดภาระงาน (Defining Tasks)  

  3. หลักผลกระทบจากหน้าที่ (Functional Effect) เป็นความแตกต่างของ 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานนั้น ๆ โดยอาจได้รับ

ผลกระทบในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ทั้งต่อองค์การและตัวผู้ปฏิบัติงานเอง 
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4.2.5 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารของ Deming Wheel หรือ Deming Cycle    

 เดมมิ่ง (Deming Wheel หรือ Deming Cycle) ได้เสนอแนวความคิดทางการบริหาร 

องค์การ ดังนี้ (ปรียาวดี ผลอเนก, 2553)  

 1. Plan – P การวางแผน มีประเด็นส าคัญท่ีต้องด าเนินการ คือ ก าหนดวัตถุประสงค์ให้

ชัดเจน ก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้ ก าหนดวิธีการท างาน เพ่ือบรรลุเป้ าหมายที่ตั้งไว้ และ

ก าหนดว่า จะท าอะไร ที่ไหน โดยใคร เมื่อไหร่ ท าไม และด้วยวิธีใด 

 2. Do – D การปฏิบัติตามแผน มีประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินการ คือ ท าการศึกษา 

วิธีท างานในแต่ครั้งละ ลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ และเก็บข้อมูลตามวิธีที่ก าหนดไว้ 

 3. Check – C การตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีประเด็นส าคัญที่ต้อง

ด าเนินการ คือ การตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและประเมินผล โดยตรวจสอบดูว่างานที่ได้

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตรวจสอบดูว่าค่าที่วัดได้ และผล

การทดสอบตรงตามมาตรฐานหรือได้ และตรวจสอบว่าลักษณะจ าเพาะคุณภาพ สอดคล้องกับ

เป้าหมายหรือไม่อย่างไร  

4. Action – A การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  มีประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินการ คือ 

หากตรวจสอบพบว่าเกิดปัญหามีข้อบกพร่อง งานที่ได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือไม่ได้ตามแผน ให้

ปฏิบัติการแก้ไขที่ต้นเหตุ และหากพบความผิดปกติให้สอบสวน ค้นหาสาเหตุ แล้วท าการป้องกัน 

แก้ไขเพ่ือมิให้ความผิดปกติเกิดซ้ าอีก จากนั้นจึงพัฒนาระบบหรือปรับปรุงวิธีการท างานนั้นๆ 

    

4.2.6 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารของ Shewhart     

 Shewhart ได้เสนอแนวความคิดทางการบริหารองค์การ ดังนี้ (ปรียาวดี ผลเอนก,  

2553)   

                 1. Plan – P การวางแผน เป็นระยะของการก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดแผนที่จะ

น าไปสู้เป้าหมายและก าหนดระบบชี้วัด  

 2. Do – D การปฏิบัติตามแผน  วางแผนการปรับปรุงและตัวชี้วัด รวมถึงปรับปรุง 

การวางแผนตามค าแนะน า 

3.Study – S การศึกษา เป็นระยะที่เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับวัตถุประสงค์ท่ีตั้ง 
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ไว้ก าหนดช่องโหว่ และวิเคราะห์สาเหตุส าหรับช่องโหว่และผลที่คาดว่าจะได้รับ(ถ้ามี) 

4.Action – A  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  เป็นระยะที่ก าหนดงานที่เป็น 

มาตรฐานงานว่าจะพอดีหรือเกินเป้าหมาย ถ้ามีช่องโหว่ ต้องปรับปรุงแผนและน า PDSA มาใช้อีก 

ควรจะต้องท าซ้ าๆ กันไป ซึ่งสามารถปรับปรุงขั้นลงมือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

 

4.2.7 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารของ Koontz   

 คูนตซ์และ ไวท์ริช (Koontz) ได้เสนอแนวความคิดทางการบริหารองค์การ ดังนี้ 

(สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, 2542)  

 1. Planning – P  คือ การวางแผน หมายถึง การตัดสินใจในการก าหนดวิถีทางที่จะ 

ปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต เป็นการด าเนินเพ่ือเลือกเป้าหมาย

ก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การจากทางเลือกหลายๆ ทาง 

 2. Organizing – O  คือ การจัดองค์การ หมายถึง การจัดโครงสร้างและ

ความสัมพันธ์ของแผนงานต่างๆ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดงานและกิจกรรมต่างๆ 

การก าหนดสายการบังคับบัญชา เพ่ือการจัดคนเข้าท างานในขั้นตอนต่อไป 

 3. Staffing – S คือ การจัดคนเข้าท างาน หมายถึง การพยายามเลือกสรรบุคคลที่

เหมาะสม บรรจุลงในแผนกงานต่างๆ ตามโครงสร้างขององค์การ รวมทั้งการพัฒนาและฝึกอบรม

บุคคล การพิจารณาเปลี่ยนแปลงต าแหน่งและการให้ผลประโยชน์ตอบแทน 

 4. Leading – L  คือ การสั่งการ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารมีอิทธิพลเหนือ

บุคคลอื่น ปฏิบัติการจูงใจ เร้าใจให้ร่วมกันอุทิศตนให้องค์การและเป้าหมายของกลุ่ม 

 5. Controlling – C คือ การควบคุม หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ที่ผู้บริหารคอยก ากับ

ติดตามให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามแผน จะได้ท าการ

แก้ไข ปรับแต่งเพื่อให้งานด าเนินตามแผนที่วางไว้ ผู้บริหารควรจะได้รับการายงานแผนทุกขั้นตอน 

 

          4.2.8 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารของ Ernest Dale  

    เออร์เนสต์ เดล (Ernest  Dale)ได้เสนอแนวความคิดทางการบริหารองค์การ ดังนี้ 

(สัมพันธ์  ภู่ไพบูลย์ ,2542) Ernest  Dale เห็นพ้องกับกระบวนการจัดการของ Koontz ใน 5 



34 

 

ขั้นตอน โดย Ernest  Dale  ได้มีแนวความคิดเพ่ือความเหมาะสมกับภาวการณ์แข่งขั้นของการ

บริหาร จึงได้เพ่ิมเติมขั้นตอนที่ 6 และ 7 ดังนี้ 

     1. Innovation – I  คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หมายถึง มีความคิดริเริ่มในการ 

สร้างเสริมแนวคิดใหม่ ๆ หรือประสานแนวคิดเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน หรือคอยกระตุ้นเตือนให้

ผู้ร่วมงานทุกระดับได้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพ่ือสร้างความเจริญให้แก่องค์การและสังคมภายใต้

สถานการณ์ที่มีการแข่งขันและการแปรปรวนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือความอยู่รอดของ

องค์การ  Ernest  Dale จึงให้ความส าคัญแก่องค์การในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่    

    2. Representation – R คือ การเป็นตัวแทน หมายถึง ผู้จัดการมีหน้าที่เป็นตัวแทน 

องค์การ ในการติดต่อ ประชุม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน 

บริษัทคู่แข่งสมาคมและชมรมต่างๆ รวมทั้งการติดต่อ บริการ กับผู้บริโภคประชาชน และหน่วยงาน

ของสังคมท่ัวไป ในการเป็นตัวแทนดังกล่าว ผู้บริหารจ าต้องมีศิลปะ ปรัชญาและอุดมคติในการติดต่อ 

เพ่ือประโยชน์ขององค์การในการพิจารณาตัวแทน ควรค านึงถึงความเหมาะสม และการให้เกียรติต่อ

องค์การที่จะไปติดต่อ 

 

  4.2.9 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารของ Sears   

  Sears ได้เสนอแนวความคิดทางการบริหารองค์การ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 5 

ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning – P) การจัดองค์กร/แบ่งงาน/การจัดสายการบังคับบัญชา 

(Organizing – O) การอ านวยการ (Directing – D) การประสานงาน (Cooedinating – C) และ  

การควบคุมงาน (Controlling – C) (อ้างถึงใน วราภรณ์ หล้าค าแก้ว, 2556)  

 

 4.2.10 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารของ Bartol and Maetin   

 Bartol and  Maetin ได้เสนอแนวความคิดในกระบวนการทางการบริหารองค์การให้

บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์การโยการท าหน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่  การวางแผน  (Planning – P)  

การจัดองค์กร (Organizing – O) การบังคับบัญชา/การอ านวยการ (Commanding - C / Directing – 

D ) และการควบคุมงาน (Controlling – C) (อ้างถึงใน วราภรณ์ หล้าค าแก้ว, 2556) 

 ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดของกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ตามตาราง 

วิเคราะห์สังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ ดังข้อมูลที่ปรากฏใน ตาราง 1 
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ตารางที่ 1 ทฤษฎีและหลักการบริหาร 

 

ทฤษฎีและหลักการบริหาร 
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การวางแผน (Planning)  √ √   √ √ √ √ √ √ 
การจัดองค์การ (Organization)  √ √     √ √ √ √ 

การจัดบุคคลากรปฏิบัติงาน (Staffing)   √     √ √   
การส่ังการ (Leading)       √ √   
การบังคับบัญชา/การอ านวยการ 
(Commanding)/(Directing)  

√ √       √ √ 

การประสานงาน (Coordinating) √ √       √  
การควบคุม(Controlling) √      √ √ √ √ 
การรายงาน (Reporting)   √         
การงบประมาณ (Budgeting)   √         
การปฏิบัติตามแผน (Do)     √ √     
การตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงาน(Check)     √      
การปรับปรุง (Action)     √      
การศึกษา (Study)      √     
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง(Action)      √     
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่(Innovation)        √   
การเป็นตัวแทน(Representation)        √   
หลักความร่วมมอื (Coordinative Principle)     √       
หลักกระบวนการสายบังคับบัญชา (Scalar 
Process)  

   √       

หลักผลกระทบจากหนา้ที่ (Functional Effect)     √       
หลักการแบ่งงานกันท า (Division of Labor)    √        
หลักโครงสร้างตามสายบังคับบัญชา (Hierarchical)    √        
การก าหนดกฎ วินยั และการควบคุม (Rules 
,Disciplines and Controlling) 

  √        

 การก าหนดงานตามหลักอ านาจหน้าที่ (Authority)   √        
ข้อผูกมัดระยะยาวในอาชพี (Lifelong Career 
Commitment) 

  √        

อ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างองค์การ (Authority 
Structure) 

  √        

ความมีเหตุผล (Rationality)   √        
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานพบว่า มีการกล่าวในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน ดัง 

ปรากฏในตาราง 1 ผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการบริหารจัดการของกูลิด มีแนวทางการ

บริหารจัดการองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ได้ จึงน าลักษณะส าคัญของกระบวนการบริหารจัดการของกูลิด ซึ่งเป็นแนวทางการ

บริหารที่นิยมในการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐ ทฤษฎีการบริหารของกูลิต หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า 

“POSDCoRB Model” ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) 

การจัดองค์การ (Organization) การจัดการการบุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การ

ประสานงาน (Coordinating) และการรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) เพ่ือ

น าไปใช้ในการวิจัย เรื่อง บทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

   

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บุหลัน ทองกลีบ (2550) ได้ศึกษาบทบาทภาครัฐในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใช้แนวทางการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์ 6 ประการ คือ 

1) ศึกษาบทบาทภาครัฐในการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 2) เพ่ือศึกษาสิทธิประชาชนตาม

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ในการได้รับการบริการจากการจัดสวัสดิการของภาครัฐ 3) เพ่ือ

ศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ในการที่จะได้รับการบริการสวัสดิการจาก

ภาครัฐ 4) เพ่ือศึกษาปัญหาในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในการได้รับบริการสวัสดิการจากภาครัฐ 5) เพ่ือ

ศึกษาการรับทราบและการเข้าถึงสิทธิประชาชนตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 6) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อบทบาทของภาครัฐในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ซึ่ง

แนวทางในเชิงคุณภาพใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารจ านวน 10 คน เชิงปริมาณได้แจก

แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ จ านวน 400 คน โดยใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนาและสถิติในเชิง

อนุมานเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันมีความต้องในการได้รับบริการ

สวัสดิการสังคมจากภาครัฐแตกต่างกัน รายได้ ระดับการศึกษา จ านวนบุตร อายุและสถานภาพสมรส 

มีความสัมพันธ์กับการรับทราบสิทธิประชาชนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และรายได้ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงสิทธิประชาชนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 

พ.ศ.2546 รวมถึงการจัดบริการสวัสดิการ การรับทราบถึงสิทธิประชาชน และปัญหาของผู้สูงอายุใน

การได้รับบริการในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการได้รับบริการสวัสดิการจากภาครัฐ 
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ณัฐสินี  ปพนไวนุวัฒน์ (2550) ได้ศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบการจัด

สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม

คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเก็บข้อมูลใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนถิ่นหรือผู้แทน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผล

การศึกษา พบว่า ระดับการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

นครปฐม ในภาพรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับน้อย โดยส่วนใหญ่จัดสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการและ

วัฒนธรรมมากที่สุด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม

ทั้งหมด ผลการเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุจ าแนกตามคุณลักษณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันทุก

ด้าน 

พิชัย กิตติพันธ์ (2551) ได้ศึกษาการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างบทบาทในด าเนินงานการดูแล

ผู้สูงอายุกรณีศึกษาเทศบาลต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

บทบาท และแนวทางการเสริมสร้างบทบาท ในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลต าบล

หนองหิน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม การเก็บรวมรวมข้อมูลแบ่งเป็น 4 ระยะคือ 1) 

การเตรียมการและการศึกษาบริบทการด าเนินการดูแลผู้สูงอายุ 2) การศึกษาสภาพปัญหาการ

ด าเนินงานและปัญหาการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองหิน 3) การปฏิบัติการเสริมสร้าง

บทบาทการดูแลผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติ

และเขียนรายงานการวิจัยผลการศึกษา พบว่า เดิมเทศบาลต าบลหนองหิน มีแนวทางการเสริมสร้าง

บทบาทในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนา

ครอบครัว มีแนวทางการเสริมสร้างบทบาทในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุโดยการเพ่ิมเบี้ยยังชีพ 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย ส่งเสริมอาชีพ การตรวจสุขภาพ จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ การดูแลเยี่ยมบ้าน 

และการสร้างบ้านพักคนชรา ส่วนการเสริมสร้างบทบาทในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาล

ต าบลหนองหิน ได้มีการจัดตั้งคณะท างานอาสาสมัครดูผู้สูงอายุ  มีการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านในวัน

เกิด จัดกิจกรรมการออกก าลังกายและโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จากการสรุปบทเรียน

พบว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้และมีส่วน

ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ 
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ยุวณี  เกษมสินธ์ (2553) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ

ศึกษาระดับสภาพและปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและ

ปัญหา และเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ให้บริการ มีความคิดเห็นต่อ

ระดับสภาพการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง 2) ผู้ให้บริการ มีความคิดเห็นต่อระดับปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 3) ผู้รับบริการ มีความคิดเห็นต่อระดับสภาพการ

จัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 4) ผู้รับบริการ มีความคิดเห็นต่อ

ระดับปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 5) ผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการมีความเห็นต่อสภาพการจัดสวัสดิการและต่อปัญหาการจัดสวัสดิการสังคม โดยรวมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับที่ระดับ .05 และแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการท างานและการ

มีรายได้ ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านบริการทางสังคม 6) ผู้รับบริการ มีความเห็นต่อสภาพและ

ปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องน าไปจัดท าแนว

ทางการพัฒนา ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการท างานและการมีรายได้ และด้าน

นันทนาการ  

เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล (2554) ได้ศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการก่อ

ตัว การน านโยบาย การศึกษาผลกระทบ และศึกษาผลของการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ การเก็บข้อมูลใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ร่วมกับ

การเสริมด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ สรุปผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน า

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น า  

2) ทรัพยากรนโยบาย 3) การบริการจัดการ 4) ความต้องการของผู้สูงอายุ 5) ความร่วมมือของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนผลกระทบในด้านบวก คือ การน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไป

ปฏิบัติจะท าให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นทั้งทางสุขภาพร่างกาย จิตใจและรายได้ส าหรับผลกระทบใน

ด้านลบ คือ ปัญหาด้านความจ ากัดของงบประมาณ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ผู้สูงอายุ และ



39 

 

บุคลากรในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีบุคลากรจ านวนน้อยไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วถึง 

ส่วนความส าเร็จในการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และ

ควรปรับปรุงการน านโยบายไปปฏิบัติหลายด้าน ได้แก่  ด้านงบประมาณ การบริหารบุคลากร ด้านการ

จัดท าฐานข้อมูลอย่างบูรณาการและการจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 

ศราวุฒิ บัณฑิตเมธาพงศ์ (2556) ได้ศึกษาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลนคร

พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลนครพิษณุโลกและเพ่ือเสนอ

แนวทางการจัดสวัสดิการ ผู้สูงอายุของเทศบาลนครพิษณุโลก การเก็บข้อมูลใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ สรุปผลการศึกษา พบว่า มีการจัดท าโครงการต่าง ๆ แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมเนื่องจาก

ปัญหาด้านทั่วถึงสาเหตุหลักมาจากงบประมาณ การให้ความร่วมมือและการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม 

ขณะที่ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุพบว่ายังพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสวน

ทางกับความต้องการสวัสดิการโดยเฉพาะด้านรายได้ มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน

ข้อเสนอแนะควรปรับแนวทางการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้ง 6 ด้าน ตามสภาพความเป็นจริงให้ทันและ

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ได้แก่ การส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน การยกเว้น

ภาษีส าหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นคลังความรู้พัฒนาเทศบาลและลูกหลาน เพ่ิมบริการ

สาธารณะให้มากขึ้น การจัดบริการสาธารณะสุขท่ีมีคุณภาพและนันทนาการเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี

ทั้งร่างกายและจิตใจ การตั้งชมรมผู้สูงอายุดูแลสิทธิของผู้สูงอายุอย่างจริงจัง และการส่งเสริมให้

ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย 

ภาคยวัฒน์ ภูมิรัตนไพศาล (2557) ได้ศึกษาการบริหารจัดการบูรณาการด้านสวัสดิการ

ผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีศึกษา อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ปัญหาและอุปสรรค  เพ่ือจัดท า

ข้อเสนอแนะนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดการแบบบูรณาการด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา อ าเภอกลไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม 

(mixedmethodology) โดยศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า การน าการ

บริหารจัดการแบบบูรณาการสู่การปฏิบัตินั้นควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับพื้นที่

ในแต่ละพ้ืนที่ ควรมีการจัดตั้งองค์กรหลักเพ่ือการประสานงานและดูแลด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ท าให้

ลดความซ้ าซ้อนในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุ 
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สุจิรา มะลิ (2557) ศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

ปัญหาและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอชาติ

ตระการ จังหวัดพิษณุโลก การเก็บข้อมูลใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ร่วมกับการเสริมด้วยวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง โดย

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง ด้าน

นันทนาการ ด้านการบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านที่พัก

อาศัยและด้านรายได้ และแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ที่ส าคัญมี 3 ด้าน คือ ด้านความม่ันคงทางสังคมครอบครัว ผู้ดูแลและ

การคุ้มครอง ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับ

บริการผู้สูงอายุ ด้านที่สอง ด้านนันทนาการ ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา

ส าหรับผู้สูงอายุ ด้านที่สาม ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน ควรมีการสนับสนุน

งบประมาณการด าเนินงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

วารุณี ข าสวัสดิ์ และ สิทธิเดช สิริสุขะ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต

จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลัง และศึกษาปัญหาและแนว

ทางการบริหารจัดการงานคลัง ซึ่งมีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

งานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต จังหวัดเพชรบุรี พบว่าโดยรวมอยู่ระดับมาก ด้านที่มาก

ที่สุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมาคือ ด้านการจัดการองค์การ ด้านการอ านวยการ  ด้านการ

บริหารงานบุคคล ด้านการประสานงาน ด้านงบประมาร และด้านการรายงาน ตามล าดับ โดยปัญหา

และแนวทางการบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่เหมาะสม 

พบว่า ส่วนใหญ่มีการวางแผนการปกิบัติงานแต่การปฏิบัตินั้นไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ตามแผนที่วาง

ไว้ เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติอของผู้ที่เข้ามาท างานไม่เหมาะสม ผู้บริหารมีกาติดต่อสื่อสารและ

สั่งงานไม่ชัดเจนในบางครั้ง ผู้ไม่มีการยืดหยุ่นในการท างาน การจัดระบบสื่อสารยังไม่สะดวก รวดเร้ว 

การจัดเก็บข้อมุลไม่ครบถ้วนและการจัดท างบประมาณชองงานคลังล่าช้า ควรมีการวางแผนปฏิบัติงาน

ของงานคลัง ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีการแบ่งงานตามความสนใจและ
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ความถนัดของผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคุรสมบัติของผู้ที่จะมาเข้ามาท างานให้

เหมาะสม ควรนปรับปรุงเรื่องการติดต่อสื่อสารและสั่งงานให้ชัดเจน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

เป็นปัจจุบัน และมีการายงานข้อมูลให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด และควรจัดท างบประมาณของงานคลัง 

ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 

วราภรณ์  หล้าค าแก้ว (2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการผู้สูงอายุไทย

ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2569) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร

จัดการผู้สูงอายุไทยที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและ เพื่อประเมิน

รูปแบบการบริหารจัดการไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2569) การเก็บข้อมูลใช้วิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ  ซึ่งมีผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการผู้สูงอายุไทยที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน มี

กลไกของกฎหมายและแผนพัฒนาผู้สูงที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ฉบับที่ 2 

พ.ศ.2553 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2564) พบประเด็นปัญหา คือ ไม่

ตอบสนองความต้องการและปัญหาของผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมในทุกเป้าหมาย รวมทั้งการส่งเสริม

สวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ การบูรณาการแผนงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องยังไม่เชื่อมโยง 

ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การขาดระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ การมีงบประมาณที่ค่อนข้างจ ากัด 

การบูรณาการในการจัดสรรงบประมาณยังไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2) รูปแบบการบริหาร

จัดการผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2569) ประกอบด้วยปัจจัย 9 ด้าน คือ การ

วางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน การอ านวยการ การประสานงาน การรายงานผล

การปฏิบัติงาน งบประมาณ ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยี 3) ผลการประเมินรูปแบบการบริหาร

จัดการผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2569) มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทั้ง 7 

ด้าน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ มีข้อเสนอเพ่ิมเติม อีก 2 ด้าน คือ ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยี รวมเป็น 9 

ด้าน 

ประสพโชค  ตันสาโรจน์ (2559) ได้ศึกษา เรื่อง บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีใน 

การดูแลผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

ศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดูแล

ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการศึกษา

พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความต้องการในสนับสนุนจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรีใน 4 ด้านหลัก คือ ความ

ต้องการด้านร่างกาย ได้แก่ การบริการตรวจสุขภาพ การเยี่ยมเยือนตามบ้านและเครื่องเวชภัณฑ์ยา 
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ความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพในอัตราที่สูงขึ้น ความต้องการรวมกลุ่มและการท า

กิจกรรมร่วมกันทางสังคม และด้านความปลอดภัยในชุมชนที่พักอาศัย จากอาชญากรรมและโรค

ระบาด และเมื่อศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า เป็นไปตาม

บทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ที่ได้ก าหนดไว้โดยได้ด าเนินการใน

เรื่องอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือในด้านหลัก ๆ ได้แก่ เทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีการสนับสนุน

เบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ การช่วยเหลือและการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามการด าเนินงานประสบปัญหาและอุปสรรคใน การด าเนินการใน

เรื่องเบี้ยยังชีพ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้านปัญหางบประมาณ และอุปสรรคในการลง

พ้ืนที่ในการดูแลผู้สูงอายุ 

พัฒน์นรี อัฐวงศ์ และฐิตารีย์ วงศ์สูง (2559) ได้ศึกษาประสิทธิภาพบริหารจัดการ

งบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค

ในการบริหารจัดการงบประมาณ ศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ เสนอกลยุทธ์ในการ

บริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่าการ

บริหารให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีการวางแผน การใช้งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ การ

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณ ทบทวน ประเมินผลแผนกลยุทธ์ของส่วน

งานในระดับปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย พันธกิจและวัตถุประสงค์  และส่วนงาน

ด้านปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณ มีข้อจ ากัดในด้านการวางแผน มี 21 

ลักษณะ คือ ข้อจ ากัดภายนอก  ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผนที่เกิดจากอิทธิพลภายนอก

มหาวอทยาลัน ปัญหาจากการขาดงบประมาณ ปัญหาการลดลงขงนิสิต เป็นต้น ปัญหาดังลก่าวส่งผล

ต่อการบริหารจัดการงบประมาณในด้านต่างๆ ส าหรับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฯ พบว่า หลักการบริหารให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการ

วางแผน การใช้งบประมาณ  การบริหารจัดการงบประมาณ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจุดแข็ง

จุดอ่อนในการบริหารจัดการงบประมาณ ทบทวน ประเมินผลแผนกลยุทธ์ของส่วนงานในระดับปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่ส าคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ 

จะต้องผ่านกระบวนการบริการจัดการ PDCA ได้แก่ การวางแผน การลงมือท า การตรวจเช็ค และ

การปรับปรุงแก้ไขในส่วนของแผนการด าเนินงานที่มีปัญหา และความส าคัญกับเรื่องเร่งด่วนในการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม    
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สิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย และสวรรยา  ธรรมอภิพล (2560)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ และแรงจูงใจของผู้สูงอายุในการเข้าร่วม

ชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแฝก ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของชมรมฯ เป็นไปตาม POSDCoRB 

ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก 1) การวางแผนกิจกรรมโดยจัดประชุมคณะกรรมการฯ เป็น

ประจ าทุกเดือน 2) การจัดหน่วยงานโดยก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและการก าหนดหน้าที่ที่ชัดเจน 

ได้แก่ รพ.สต.ดอนแฝก อบต.ดอนแฝก อาสาสมัคร ชมรมผูสูงอายุ ฝ่ายปกครอง และต ารวจชุมชน 3) 

การจัดบุคลากรตามจ านวนที่เหมาะสม 4) การจัดอ านวยการโดยการสั่งการและประสานงานไปยังฝ่าย

ต่างๆ ในการด าเนินงานให้ส าเร็จ 5) การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 6) การ

รายงานผลการปฏิบัติงานทางวาจา เป็นประจ าทุกเดือน 7) การสนับสนุนงบประมาณ ทั้งจากอบต.และ

จากภายในชมรมฯ  ส าหรับปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแฝก มา

จาก 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ผู้น าชมรมเป็นผู้น าที่มีจรรยาบรรณ  มีจิตอาสา ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ 

เห็นประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นหลัก 2) ด้านความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง โดยการหาแหล่งเงินทุน

ในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในชมรมได้ตลอดมา 3) ความสามารถในการประสานงาน

กับภาคี โดยร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายใน ภาคท้องถิ่นและภาคสังคม 4) การด าเนินงานตาม

ข้อบังคับ ส าหรับจูงใจในการเข้าร่วมชมรมฯ มาจากปัจจัยภายใน 4 ปัจจัย คือ ความสนใจ ความ

ต้องการ ความชอบและความรู้สึก เห็นคุณค่าในตนเอง และแรงจูงใจในจากปัจจัยภายนอก 4 ปัจจัย 

คือ การบริการ ตรวจสุขภาพ กิจกรรมที่ตอบสนองความต้อง การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และ

การยอมรับทางสังคม 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการ

บทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัย ได้ก าหนดแนว

ทางการด าเนินการศึกษา การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยดังนี้ 

 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและเกณฑ์การคัดเลือกที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 

1.1 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลนครนครปฐม 

1.2 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขต 

เทศบาลนครนครปฐม 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยก าหนดแนวค าถามในประเด็นเกี่ยวกับการทฤษฎี

การบริหาร ของกูลิค หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า “POSDCoRB Model” ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 7 

ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การจัดการการบุคคล 

(Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) และการรายงาน 

(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการก าหนดแนวค าถาม ใน

การสัมภาษณ์ตามประเด็นของวัตถุประสงค์ขอบเขตเชิงเนื้อหาและระหว่างการสัมภาษณ์สามารถ 

ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมข้อค าถามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของค าตอบและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

 2.1. แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างแนวค าถาม (interview guide) เพ่ือใช้ในการ

สัมภาษณ์  

  2.2. ประเภทอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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 -  เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือใช้ในการช่วยบันทึกเสียงผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ เพราะเนื่องจากผู้วิจัย

ไม่สามารถจับใจความหรือจดบันทึกได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล และ

เพ่ือให้การสัมภาษณ์นั้นมีความต่อเนื่องมากที่สุด  

  -  กล้องถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอ เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถ

บันทึกข้อมูลเก็บไว้ได้อย่างครบถ้วน 

 2.3. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับจดบันทึก ได้แก่สมุดและปากกา ส าหรับจดบันทึกข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์และการสนทนาที่มีความส าคัญและเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนคร

นครปฐม  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและ

การดูแลผู้สูงอายุ  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก

การสืบค้นเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลด้านวิชาการต่างๆ 

3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักด้วยการสัมภาษณ์ โดยขอความร่วมมือจากนายกเทศบาลนครนครปฐม 

ปลัดเทศบาลนครนครปฐม พนักงานเทศบาลนครนครปฐมที่มีปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุและ

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

    3.3  การเก็บรวมรวมข้อมูลด าเนินการในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.  

2560 โดยเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2560 รวมระยะเวลา 8 เดือน 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตโดยผู้วิจัย

จะน ามาด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 4.1  การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ว่าข้อมูลที่เก็บมานั้นครบถ้วนตามประเด็นการ 

ศึกษาและขอบเขตเชิงเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่ครบผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บเพ่ิมเติม 
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 4.2  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการ Methodological 

Triangulation) โดยน าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมมาตรวจสอบ

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  

 4.3  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและความ

ถูกต้องของข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ประเด็นการ 

ศึกษา สังเคราะห์เพ่ือให้ได้ภาพรวมภายใต้กรอบแนวคิด สรุปผลการศึกษา และน าเสนอผลการศึกษาโดย

การพรรณนาความ (Descriptive) 

 

5. การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้วิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค านึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัยและพิทักษ์สิทธิข้อมูลที่ได้มาจาก  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น กระบวนการเก็บข้อมูลจนกระทั่งการวิจัยมีความครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ 

ดังนี้ 

 5.1 ก่อนการเริ่มสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะท าการแนะน าตัวกับผู้ให้ข้อมูลได้ทราบถึงผู้วิจัยเป็น

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยในการท าวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้ง 

แนวค าถามที่ผู้วิจัยจะใช้สัมภาษณ์ และต้องการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เพ่ือน าไปวิเคราะห์ประกอบการ

ท าวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงแจ้งระยะเวลาในการสัมภาษณ์และเปิดโอกาส

ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 5.2 ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน พร้อมทั้งขออนุญาตใช้

เครื่องบันทึกเสียงและภาพ เพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการเก็บข้อมูล 

 5.3 ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณ และแจ้งข้อมูลให้ทราบว่า การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

นี้จะไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อทั้งข้อมูลของบุคคลปละข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงจะไม่เป็นการเปิดเผยให้

ทราบถึงคู่แข่งขันทางการตลาดเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
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   บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษา เรื่อง บทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแล

ผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม ในด้านการดูแลผู้สูงอายุและศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานด้านการดูแล

ผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา 

   ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนรวมและ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลนครนครปฐม

และผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

รวมทั้งสิ้น 18  คน ผลการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ   

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานในด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

  ส่วนที่  2  บทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม  อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

 ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ

เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 

 บทบาทของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแลและการบริการให้แก่ผู้สูงอายุ 

ต้องปฏิบัติตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 16  พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมถึงตาม

มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และตามปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ที่ก าหนดสิทธิขั้น

พ้ืนฐานส าหรับผู้สูงอายุ  
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 มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้ก าหนดว่าเทศบาลนครมี

หน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  และมาตรา 16 พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนด

อ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาลนครมีหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส จากการศึกษาบทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ พบว่าเทศบาลนครนครปฐม มีการจัดกิจกรรมใน

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมโครงการส าหรับผู้สูงอายุ การ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 1.1 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีฐานะเป็นองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งได้

ก าหนดว่าเทศบาลนครมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา 

16  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 ได้ก าหนดอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาลนครมีหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์  และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส จึงมภีารกิจในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ย

ยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546    

    ปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณส าหรับจ่ายค่าเบี้ยยังชีพในอัตรา 600 

บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุระหว่าง  60 - 69 ปี อัตรา 700 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุ

ที่มีช่วงอายุระหว่าง 70 - 79 ปี อัตรา 800 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุระหว่าง  80-89 ปี 

และ อัตรา 1,000 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป  

   จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐมมีประชากรสูงอายุที่มีทะเบียน

บ้านในเขตเทศบาลนครนครปฐม จ านวน 12,567 ราย มีผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าเบี้ยยังชีพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 8,966 ราย โดยสามารถแบ่งช่วงอายุได้เป็น 4 ช่วง คือ ช่วงอายุ

ระหว่าง  60 - 69 ปี จ านวน 5,261 ราย ช่วงอายุระหว่าง 70 - 79 ปี จ านวน 2,623 ราย ช่วงอายุ

ระหว่าง  80-89 ปี  จ านวน 983 และ อายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 99 ราย และประมาณการว่าจะมี

ผู้สูงอายุจ านวน 750 ราย แสดงความประสงค์ขอรับจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย
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เทศบาลนครนครปฐมมีกระบวนการจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ดังนี้ 

 1. ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องมีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต 

เทศบาลนครนครปฐม มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเทศบาลนคร

นครปฐม และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

 2. ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน 

ปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อเทศบาลนครนคร

นครปฐม โดยมีหลักฐานคือ บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา สมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารพร้อมส าเนา ของผู้สูงอายุหรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ของบุคคลที่รับมอบ

อ านาจเป็นหนังสือจากผู้สูงอายุ โดยเทศบาลนครนครปฐมจ่ายค่าเบี้ยยังชีพด้วยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชี

เงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้สูงอายุ ในทุกวันที่ 10 ของเดือน 

  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครนครปฐมส่วนใหญ่จะทราบถึงสิทธิในการรับ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพจากประธานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ต่อนโยบายการสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพขอรัฐบาล เนื่องจากผู้สูงอายุสามารถน าเงินค่าเบี้ยยังชีพ

ไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถท างานหารายได้ด้วยตนเอง บางคนต้องขอ

เงินจากลูกหลาน และบางรายไม่มีลูกหลานดูแล โดยผู้สูงอายุมีความต้องการให้รัฐบาลเพิ่มจ านวนเงิน

ค่าเบี้ยยังชีพอัตราที่สูงขึ้นเพ่ือที่จะได้น าเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือน าไปจ่ายค่ายา หรือค่า

รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเจ็บป่วย  อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปีหนึ่ง

เพ่ิมมากกว่าเสียชีวิต ตอนนี้รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณส าหรับค่าเบี้ยยังชีพปีงบประมาณละหลาย

พันล้านบาท ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 

 “การจ่ายค่าเบี้ยยังชีพเป็นหน้าที่หลักของกองงานสวัสดิการและสังคม เทศบาล

เรามีผู้สูงอายุประมาณ 12,500 คน รับเบี้ยยังชีพประมาณ 9,000 คนนะ งบประมาณการจ่ายค่าเบี้ย

ยังชีพไม่ใช่งบประมาณชองเทศบาล เป็นของส่วนกลางจัดสรรตามจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  

เทศบาลมีหน้าที่เบิกจ่ายค่าเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น ตอนนี้จ่ายค่าเบี้ยยังชีพทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทยของผู้สูงอายุหรือของลูกหลานตามที่ผู้สูงอายุมอบอ านาจ” 

           (รองปลัดเทศบาล, 2560)  

  

 “กองงานสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มี

นักพัฒนาสังคมเป็นคนประสานงานกับผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ ตอนนี้มีผู้สูงที่เราต้องจ่าย

ค่าเบี้ยยังชีพอยู่ประมาณ 9,000 คน เราด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.

2552 โดยใช้วิธีการโอนเงินค่าเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุมอบ

อ านาจ โอนให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทางเทศบาลไม่มีอ านาจตั้งหลักเกณฑ์เอง ตอนนี้รัฐบาลจัดสรรเงิน

งบประมาณส าหรับค่าเบี้ยยังชีพปีงบประมาณละหลายพันล้านบาทซึ่งหลายคนมองว่าเอาเงินมาให้

ผู้สูงอายุโดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทน” 

(ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

  

 “ปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณส าหรับจ่ายค่าเบี้ยยังชีพเป็นอัตราขั้นบันได 

คืออัตรา 600 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุระหว่าง 60 - 69 ปี อัตรา 700 บาทต่อเดือน

ส าหรับผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุระหว่าง  70 - 79  ปี อัตรา 800 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ

ระหว่าง 80 - 89 ปี และ อัตรา 1,000 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป เทศบาล

นครนครปฐมมีผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ จ านวน 8,966 คน 

แบ่งเป็น อายุระหว่าง 60 - 69 ปี ประมาณ 5,261 ราย อายุระหว่าง 70 -79 ปี ประมาณ 2,623 

อายุระหว่าง 80 - 89 ปี ประมาณ 983 ราย และอายุ 90 ปีขึ้นไป ประมาณ 99 ราย และคาดว่าจะมี

ผู้สูงอายุจ านวน 750 คน แสดงความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 61  ผู้สูงอายุที่อายุ 59 

ปีบางคนเตรียมตัวพร้อมที่จะรับเงินเบี้ยยังชีพ การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพขึ้นกับรัฐบาล รัฐบาลโอน

เงินให้จังหวัดเร็วจังหวัดโอนให้เทศบาลเร็ว ผู้สูงอายุก็ได้รับเร็ว เทศบาลจะโอนเงินค่าเบี้ย ยังชีพให้

ผู้สูงอายุผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ในทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนปัจจุบันผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเป็น

สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปีหนึ่งเพ่ิมมากกว่าเสียชีวิต” 

 (นักพัฒนาชุมชน, 2560) 
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 จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

นครนครปฐม รวมทั้งสิ้น 15 คนมีอายุระหว่าง 60 - 69 ปี จ านวน 7 ราย อายุระหว่าง 70 - 79 ปี 

จ านวน 7 ราย และ อายุ 85 ปี จ านวน 1 ราย ในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่ทราบถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการรับเบี้ยยังชีพ โดยได้รับข้อมูลจากประธานชุมชน และ อาสาสมัคร

สาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีเงิน

ฝากธนาคารกรุงไทยของผู้สูงอายุหรือบัญชีลูกหลานที่ได้รับมอบอ านาจ สถานการณ์ปัจจุบันผู้สูงอายุมี

ความพึงพอใจที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพและมีความต้องการที่จะเพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยังชีพเป็นเดือนละ 

1,000 - 1,200 บาท ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 

  “สิทธิขั้นพ้ืนฐาน คือ อะไร ไม่รู้นะ รู้ว่าถ้าใครอายุ 60 ปีจะได้เงินคนแก่ คนแก่

คนไหนอยากได้ต้องไปท าเรื่องที่เทศบาล แล้วเทศบาลจะเข้าเงินเข้าบัญชีกรุงไทยทุกเดือน จริงๆ 

อยากได้เงินค่าเบี้ยยังชีพเพ่ิมเป็น เดือน 1,000 บาท ก็ดีนะ เดือนละ 600 บาท ไม่พอเดี๋ยวนี้ของแพง”  

     (ผู้สูงอายุคนที่ 1, 2560) 

 

  “สิทธิของคนแก่คือได้เงินคนแก่ ใช่เปล่า ยายได้มาหลายปีแล้วนะ ตอนนี้ได้เดือน 

ละ 700 บาทเทศบาลจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร”    

                         (ผู้สูงอายุคนที่ 2, 2560) 

 

 “เงินคนแก่ใช่สิทธิเปล่า ยายรู้จักอย่างเดียวได้รับเดือนละ 700 บาท” 

           (ผู้สูงอายุคนที่ 3, 2560)  

  

 “สิทธิของคนแก่ ใช่ได้เงินเบี้ยยังชีพคนแก่ไหม ยายก็ได้นะเดือนละ 700 บาท 

เอาไว้ซื้อยาถึงน้อยไปแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะ เพ่ิมเป็น 1,000 -1,200 บาท ก็ดีนะ อยากอ่ืนยายไม่” 

            (ผู้สูงอายุคนที่ 4, 2560)  

   

 “ป้าได้เงินคนแก่เดือนละ 600 บาทนะ อย่างนี้ใช่สิทธิ ที่ถาม เปล่า  ” 

           (ผู้สูงอายุคนที่ 5, 2560)  
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                      “ตาไม่รู้นะ สิทธิคืออะไร ส่วนใหญ่คนแก่เข้าใจว่า สิทธิคือการได้เงินเบี้ยยังชีพ 

ตาได้เดือนละ 700 บาท” 

            (ผู้สูงอายุคนที่ 6, 2560)  

  

 “เงินคนแก่ ลุงได้เดือนละ 600 บาท เทศบาลจ่ายทางธนาคารกรุงไทย เป็นสิทธิ

ที่คนแก่ต้องได้รับเปล่า” 

         (ผู้สูงอายุคนที่ 7, 2560)  

 

 “รู้ว่าเป็นสิ่งที่หลวงต้องเข้ามาช่วยผู้สูงอายุ ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง คิดว่าน่าจะเป็นเบี้ย

คนสูงอายุ ซึ่งลุงได้รับเดือนละ 600 บาท”  

         (ผู้สูงอายุคนที่ 8, 2560) 

 

 “สิทธิของคนแก่ คืออะไรไม่รู้ ป้าว่าน่าจะเป็นเงินเบี้ยยังชีพ เดือนละ 600 บาท

ใช่เปล่า ป้ารู้จักอยากเดียว เพ่ิมเป็นเดือนละ 1,000 บาทได้เปล่า ตอนนี้ขอแพง 600 บาทไม่พอ” 

          (ผู้สูงอายุคนที่ 9, 2560) 

  

 “เงินคนแก่นี้แหละคือสิทธิของคนแก่ที่หลวงให้มาได้เดือนละ 700 บาท ก็ยังดี 

เอาไว้ซื้อของใช้ ซื้อยากิน ดีกว่าไม่ได้แต่ถ้าเพ่ิมเป็นเดือนละ 1,000 กว่าบาท ก็ดี”   

        (ผู้สูงอายุคนที่ 10, 2560) 

  

 “เรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานคืออะไร มันเป็นยังไง ใช่เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ใช่ไหมอัน 

นี้คือสิทธิที่หลวงให้คนแก่ ซึ่งยายก็ได้รับ เดือนละ 800 บาท หลานมันไปรับให้”  

         (ผู้สูงอายุคนที่ 11, 2560) 
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 “ยายว่าสิทธิพ้ืนฐานที่ยายได้รับคือ เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ใช่ไหม อันนี้ยายได้

เดือนละ 700 บาท เพิ่มเป็น เดือนละ 1,000 บาท น่าจะดีนะ เรื่องอ่ืนยายไม่สนใจ”  

         (ผู้สูงอายุคนที่ 12, 2560) 

 

. “ป้าได้รับเงินคนแก่เดือนละ 600 บาท อย่างเป็นสิทธิหรือเปล่า เห็นว่ารัฐบาล

เป็นคนให้เงินมาแล้วเทศบาลเป็นคนแจกจ่าย โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยขอป้า” 

        (ผู้สูงอายุคนที่ 13, 2560)  

 

 “สิทธิขั้นพ้ืนฐานของคน คืออะไร ไม่รู้ซิ ถ้าจ าไม่ผิดเทศบาลเคยบอกว่ารัฐบาล

เป็นคนให้เงินค่าเบี้ยคนแก่ อันนี้ใช่สิทธิไหม ถ้าใช่ยายได้เดือนละ 700 บาท” 

       (ผู้สูงอายุคนที่ 14, 2560) 

  

 “สิทธิของผู้สูงอายุ คือสิ่งที่คนแก่ต้องได้รับจากหลวงหรือเป็นเรื่องที่เทศบาลต้อง

ช่วยเหลือคนแก่ใช่ไหม ถ้าใช่นะ ตอนนี้ป้า ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาล คือ ได้รับเงินค่าเบี้ยยัง

ชีพ เดือนละ 600 บาท ได้ทุกเดือนไปเบิกเอาที่ธนาคารกรุงไทย”  

          (ผู้สูงอายุคนที่ 15, 2560)  

  

1.2 การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 

เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีฐานะเป็นองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งได้

ก าหนดว่าเทศบาลนครมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา 

16  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 ได้ก าหนดอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาลนครมีหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส จึงมีภารกิจในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ส าหรับผู้สูงอายุ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และตามปฏิญญาผู้สูงอายุไทย

เช่น กิจกรรมการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกายและกีฬา กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น 
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 จากการสัมภาษณร์องปลัดเทศบาลนครนครปฐม  ผู้อ านวยการกองงานสวัสดิการ

สังคม และนักพัฒนาชุมชน พบว่าที่ผ่านมาเทศบาลนครนครปฐม มีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้

ผู้สูงอายุโดยก าหนดในแผนพัฒนารอบ 3  ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) และน ามาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแต่ละปี จากการศึกษาการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ

สามารถแบ่งได้เป็นดังนี้ 

 1. กิจกรรมการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข  

  1.1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจผู้สูงวัยเป็นสุข มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้สูงอายุ

ได้เข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสรีระต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ     

  1.2 โครงการออกหน่วยเยี่ยมเยือนประชาชน มีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา

อันอาจเกิดจากผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 2. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ   

   2.1 โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพ่ือคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง  มีเป้าหมายเพ่ือ พัฒนาศักยภาพในการท างานและฝึกอาชีพอันน าไปใช้ในการสร้างรายได้ให้

ผู้สูงอายุ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพจิตให้แข็งแรงลดภาวะน้อยใจในผู้สูงอายุ   

 3. กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกายและกีฬา 

   3.1  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์นันทนาการชุมชน มีเป้าหมายเพ่ือให้

ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างในการออกก าลังกายเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต เป็นการพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

   3.2 โครงการฝึกอบรมการออกก าลังกายทางน้ าของผู้สูงอายุมีเป้าหมาย

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงมีการพัฒนาร่างกายให้

แข็งแรง 

   3.3  โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนรวม

ในการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันเพ่ือเสนอความต้องการของผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุจะ

เขียนแผนความต้องการมาเสนอเทศบาล  เช่น การศึกษาดูงาน การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
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  4. กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 

    4.1 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ มีเป้าหมายเพ่ือให้เด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไปได้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความส าคัญ ของวัฒนธรรมไทยและเป็นการ

ส่งเสริมฟ้ืนฟูประเพณีสงกรานต์ โดยเฉพาะกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

     4.2 โครงการธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิด

ทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคมมีจิตใจเกื้อกูล  สงบเย็น เข้าใจหลักธรรมและน าธรรมะมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 

  “การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ เป็นหน้าที่ของเทศบาลอยู่แล้ว มีบรรจุไว้

ในแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558 – 2562 แล้วก็อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ของเทศบาล

ด้วย ถ้าจ าไม่ผิดน่าจะจัดปีละประมาณ 8 - 10 กิจกรรมนะ กิจกรรมพวกนี้มาจากนโยบายของ

เทศบาล และบางทีก็มาจากชมรมผู้สูงอายุขอมา ท่านนายกมอบหมายแต่ละกองรับผิดชอบไป

ด าเนินการ ถ้าอยากรู้ให้ไปดูที่แผนพัฒนาสามปีและในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณแต่ละปี จะมีบอกไว้  

         (รองปลัดเทศบาล, 2560)  

    

  “แต่ละปีก็จัดหลายโครงการ การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุมีทั้งกิจกรรม

มาจากนโยบายของท่านนายกเทศบาลและบางกิจกรรมจัดตามความต้องการของชมรมผู้สูงอายุ 

เทศบาลจะน ากิจกรรมเหล่านี้ไปบรรจุในในแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558 – 2562 แผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ.2560 - 2562 และในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแต่ละปี ประมาณปีละ  

9 – 10 กิจกรรม การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุจะมีกองงานต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบแล้วไปประสานงานกับ

กองงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ลืมบอกไปในอนาคตเทศบาลของเรามีโครงการจัดตั้งศูนย์นันทนาการชุมชน

งบประมาณ 35 ล้านบาท ซึ่งเป้าหมายคือเช้าลูกมาส่ง พ่อ แม่ ที่ศูนย์นันทนาการ โดยมีประมาณ 20 

กิจกรรม เช่น ภาษา เรียนคอมพิวเตอร์ ไหว้พระ ท าสมาธิ เป็นต้น ตอนอยู่การเขียนแบบอาคาร” 

     (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

    



56 

 

  “การจัดกิจกรรมการโครงการส าหรับผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครปฐมแบบ

เป็น 2 รูปแบบ คือ อันดับแรกการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันเพ่ือเสนอความ

ต้องการของผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุจะเขียนแผนความต้องการมาเสนอเทศบาล เช่น การศึกษาดูงาน การ

ส่งเสริมอาชีพ และโครงการตามนโยบายของผู้บริหาร เช่น โครงการธรรมะสุขใจในวัยสูงอายุ 

โครงการฝึกอบรมการออกก าลังกายทางน้ าของผู้สูงอายุ ถ้าจะให้ลองแบ่งกิจกรรมเป็นประเภทต่างๆ 

แบ่งตามอะไรละ ถ้าให้แบ่งตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 น่าจะแบ่งได้ประมาณ 4 หัวข้อไหม ไม่รู้นะ

ลองดู เช่น ด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ก็มี โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจผู้สูงวัยเป็นสุข 

กับโครงการออกหน่วยเยี่ยมเยือนประชาชน มีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดจากผลกระทบต่อ

สุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ก็มีโครงการอบรมและพัฒนาอาชีพ ด้าน

นันทนาการ การออกก าลังกาย ก็มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์นันทนาการและ โครงการฝึกออก

ก าลังกายทางน้ า โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  โครงการจัดงาน

ประเพณีวันสงกรานต์ด าหัวผู้สูงอายุ และ โครงการธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ” 

          (นักพัฒนาชุมชน, 2560) 

 

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 

นครนครปฐม รวมทั้งสิ้น 15 คนมีอายุระหว่าง 60 - 69 ปี จ านวน 7 ราย อายุระหว่าง 70 - 79 ปี 

จ านวน 7 ราย และอายุ 85 ปี จ านวน 1  ราย ในเรื่องการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่ทราบถึงกิจกรรมที่เทศบาลจัด โดยได้รับข้อมูลจากประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข หรือรถ

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล  มีผู้สูงอายุบางรายเคยเข้าร่วมกิจกรรมการบริการทางการแพทย์และการ

สาธารณสุข กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ และกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม บางรายไม่

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมอยู่ไกลจากที่พักอาศัยไม่สะดวกในการเดินทาง

ไปร่วมกิจกรรม ต้องให้ลูกหลานไปรับ-ส่ง ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 

 “จะแจ้งผ่าน อสม. รถประชาสัมพันธ์ แล้วก็ เคยได้ยินประธานชุมชนแจ้งนะ ว่า

เทศบาลจัดอบรมอาชีพ ชวนไปเข้าวัด มีตรวจสุขภาพเดือนนี้ตรวจวันที่ 25 เมษาบางทีเทศบาลก็มา

เยี่ยมที่บ้าน มาถามทุกข์สุข ”  

          (ผู้สูงอายุคนที่ 1, 2560)  
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 “เห็นว่าเมื่อวันที่ 13 เมษา จัดงานวันสงกรานต์ที่องค์พระ แล้วก็วันที่ 25 เมษา 

มีตรวจสุขภาพ  งานพวกนี้ยายเคยไปร่วมแต่ปีนี้ไปไม่ไหว ” 

           (ผู้สูงอายุคนที่ 2, 2560) 

     

  “เทศบาลมาเยี่ยมคนแก่ถึงบ้านนะ ใครมีปัญหาอะไรก็บอกได้ บางทีก็บอกกับ

ประธานชุมชน ให้ไปบอกเทศบาลให้ อีกที บางทีเทศบาลจัดงานอะไร ประธานชุมชนหรือ อสม.จะมา

แจ้งพวกเรา ใครอยากไปร่วมก็ไป ยายเคยไป เดินไม่ไหว อย่างวันที่ 13 เมษา จัดงานวันสงกรานต์ที่

องค์พระ แล้วก็วันที่ 17 พฤษภา ฟังธรรมะที่องค์พระ” 

           (ผู้สูงอายุคนที่ 3, 2560) 

 

 “เห็นว่าเมื่อวันที่ 13 เมษายน เทศบาลฯก็จัดงานวันสงกรานต์ที่องค์พระ จัดทุกปี 

พวกออกก าลังกายก็มี ต้องไปที่ศูนย์นันทนาการ” 

           (ผู้สูงอายุคนที่ 4, 2560) 

 

  “เทศบาลมาเยี่ยมชาวบ้านในชุมชน บ่อยๆ เหมือนกัน เห็นว่าเทศบาลอยากรู้ว่า

ใครอยากได้อะไร ให้แจ้งเทศบาลได้ทันที เวลาเทศบาลจัดงานจะให้ประธานชุมชนหรือ อสม.จะมา

บอกใครว่างก็ไป วันสงกรานต์จัดที่องค์พระ บางทีก็จัดอบรมอาชีพ ป้าอยากไปนะแต่เกรงใจคนอ่ืนๆ

ต้องไปรับไปส่ง” 

           (ผู้สูงอายุคนที่ 5, 2560) 

   

 “นี้เห็นประธานชุมขนมาแจ้งว่าจะวันที่ 25 เมษานี้ เทศบาลจัดตรวจสุขภาพที่

สวนตะไคร้วันที่ 13 เมษา วันสงกรานต์จัดที่องค์พระ ตาอยากไปแต่ไม่มีใครพาไปมันเป็นวันธรรมดา” 

         (ผู้สูงอายุคนที่ 6, 2560) 

 

  “เทศบาลมาเยี่ยมในชุมชนเป็นประจ า ใครอยากได้อะไรให้บอก ลุงเคยขอเงินคน

แก่เพ่ิม เมื่อหลายปีก่อน ตอนนี้ได้เท่าเดิม ประธานชุมขนเคยมาแจ้งว่าวันที่ 13 เมษา วันสงกรานต์จัด 
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ที่องค์พระและเรื่องชมรมผู้สูงอายุเหมือนกัน อยากไปร่วมแต่ไม่สะดวกสุขภาพไม่ค่อยดี” 

                       (ผู้สูงอายุคนที่ 7,2560) 

 

  “เทศบาลจะจัดอะไรประธานชุมชนจะมาบอกพวกเรา เช่น ตรวจสุขภาพวัน

สงกรานต์ ออกก าลังกาย จัดบ่อยนะ เห็นว่าปีละหลายครั้ง”  

                 (ผู้สูงอายุคนที่ 8, 2560) 

   

 “ป้าเคยไปร่วมงานที่เทศบาลจัดนะ เช่น ตรวจสุขภาพ วันสงกรานต์ ก็ดี แต่เดียว

นี้ไปไม่ไหว เลยรอให้เทศบาลมาเยี่ยมที่บ้านดีกว่า ไม่เหนื่อย  ” 

          (ผู้สูงอายุคนที่ 9, 2560) 

 

 “เทศบาลชอบจัดงานต่างๆ พวกตรวจสุขภาพ แล้วก็งานวันสงกรานต์ยายรู้แค่นี้”   

         (ผู้สูงอายุคนที่ 10, 2560) 

  

 “เทศบาลเคยชวนคนแก่ไปตรวจสุขภาพ งานวันสงกรานต์ ยายอยากไปทุกงาน 

แก่แล้วเกรงใจคนพาไป อยู่บ้านดีกว่า”   

                 (ผู้สูงอายุคนที่ 11, 2560) 

   

 “ยายเคยไปร่วมงานที่เทศบาลจัดพวกตรวจสุขภาพ อบรมอาชีพ ออกก าลังกาย

เบาๆ ประธานชุมชนกับ อสม.แจ้งบ่อยๆ เมื่อก่อนไปบ่อย เดี๋ยวนี้ไปไม่ไหว”  

         (ผู้สูงอายุคนที่ 12, 2560) 

  

 “แล้วอย่างที่เทศบาลชวนให้ไปตรวจสุขภาพ ไปท าบุญฟังธรรม ร่วมงานวัน

สงกรานต์ เทศบาลชวนไปเข้าวัด หรือที่เทศบาลมาหาคนแก่ตามบ้าน พวกนี้เป็นหน้าที่ขอเทศบาลที่

ต้องท าให้คนแก่ใช่เปล่า” 

       (ผู้สูงอายุคนที่ 13, 2560) 
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 “พวกงานที่เทศบาลจัดและชวนป้าไปเข้าร่วม ไปตรวจสุขภาพ งานประเพณีวัน

สงกรานต์ ออกก าลังกาย ใช่สิทธิหรือเปล่าไม่รู้นะ” 

                (ผู้สูงอายุคนที่ 14, 2560) 

 

  “เทศบาลจัดตรวจสุขภาพฟรี เป็นประจ า งานประเพณีวันสงกรานต์ ออกก าลัง

กาย มาเยี่ยมที่บ้านมาสอบถามความเป็นอยู่การซ่อมบ้านให้”  

                (ผู้สูงอายุคนที่ 15, 2560) 

 

  1.3   ด้านการช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวก 

  เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีฐานะเป็นองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งได้

ก าหนดว่าเทศบาลนครมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา 

16  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542 ได้ก าหนดอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาลนครมีหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส จึงมีภารกิจในการด้านการช่วยเหลือและ

การอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  

       จากการศึกษาพบว่าเทศบาลนครนครปฐมมีนโยบายในด้านการช่วยเหลือ

และการอ านวยความสะดวกผู้สูงอายุดังนี้ 

  1. การจัดโครงการออกหน่วยเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเพ่ือ

รับทราบปัญหาความเดือนร้อนของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย  อาหารและ

เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค  ปรึกษาทางคดีความ รวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบายและการจัดกิจกรรมของ

เทศบาลให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปทราบ 

  2.การจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี  

  3. การจัดอาคารส านักงานเพ่ือให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เช่น ทางลาดส าหรับ

ผู้สูงอายุ หรือการให้บริการผู้สูงอายุกรณีท่ีไม่สามารถเข้ามาติดต่อที่ส านักงานได้   
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  นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังสามารถขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนครนครปฐมโดย

ผ่านทางประธานชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุข  ในชุมชนที่อาศัยอยู่ได้อีกช่องทางหนึ่ง ดัง

รายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 

 “ขอแบ่งการช่วยเหลือเป็น 2 แบบนะ แบบแรกเทศบาลออกหน่วยเยี่ยมเยือน

ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเพ่ือรับทราบปัญหาความเดือนร้อน เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย น้ า ไฟ อาหาร

เครื่องนุ่งห่ม ยา เจ็บป่วย ให้ค าปรึกษาคดีความ การออกหน่วยเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุจะท าวันจันทร์ วัน

อังคาร  วันพุธและวันพฤหัสบดี ไปตามชุมชนต่างๆ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

ได้มีโอกาสพบกับท่านนายก แบบที่ 2 พัฒนาอาคารส านักงานอ านวยความให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ทาง

ลาด หรือการให้บริการที่รถหากไม่สามารถเข้ามาติดต่อที่ส านักงานได้   

         (รองปลัดเทศบาล, 2560) 

  

 “การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เทศบาลท าประจ าอยู่นะ เทศบาลจะประสานงานกับ 

กลุ่ม อสม.หรือ ประธานชุมชน ในการลงพ้ืนที่ออกหน่วยเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเพ่ือ

รับทราบปัญหาความเดือนร้อน ส ารวจความต้องการของผู้สูงอายุ แต่ละชุมชนว่าต้องการอะไร ซึ่งเรา

จะออกเยี่ยมเยือนในทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธและ วันพฤหัสบดี ที่มาซึ่งเทศบาลจะช่วยผู้อายุ 

เช่น การออกไปพบปะเพ่ือให้ก าลังส าหรับผู้สูงอยู่ที่เป็นคนไข้ติดเตียง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ผู้สูงอายุที่

บ้านพังเทศบาลจะส่งกองช่างไปช่วยซ่อม หรือไปท าความสะอาดบ้านให้ผู้สูงอายุ  มีเรื่องคดีส่งส านัก

วิชาการไปดูแล กรณีท่ีผู้สูงอายุมาติดต่อที่เทศบาลแล้วไม่สะดวกเข้ามาในส านักงานเราจะส่งเจ้าหน้าที่

ไปบริการที่รถของผู้สูงอายุ” 

    (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

  

 “การช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวกผู้สูงอายุเทศบาลท าเป็นประจ า มี

ออกหน่วยเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เพ่ือทราบและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้สูงอายุในทุกวันจันทร์ 

วันอังคาร วันพุธและ วันพฤหัสบดี แล้วน ามาแก้ไข ก่อนจะลงพ้ืนที่เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ เทศบาล

จะแจ้งผ่านกลุ่ม อสม.หรือ ประธานชุมชน เรื่องที่ผู้สูงอายุเคยขอให้ช่วยพวกซ่อมบ้าน ซ่อมท่อประปา  
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อาหาร ยา เจ็บป่วย  ขอใช้ประจ าวัน  ท าความสะอาดที่พัก” 

(นักพัฒนาชุมชน, 2560) 

 

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 

นครนครปฐม  ในเรื่องที่เทศบาลช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ

จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่อง การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซ่อมท่อน้ าประปา ซ่อมไฟฟ้า อาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  และการอ านวยความสะดวกในกรณีที่เดินทางไปติดต่อราชการที่ส านักงาน

เทศบาล ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 

 “บางทีเทศบาลก็มาเยี่ยมที่บ้าน มาถามทุกข์สุข บ้านใครพังก็ซ่อมให้นะ”  

          (ผู้สูงอายคุนที่ 1, 2560) 

  

 “เทศบาลจะเยี่ยมคนแก่ในชุมชนเป็นประจ าใคร่อยากได้อะไรก็ให้บอกเขาไป เขา

ช่วยได้เขาก็ช่วย บ้านหลังคาพังเทศบาลก็มาซ่อมให้นะ” 

           (ผู้สูงอายคุนที่ 2, 2560)  

 

“เทศบาลเคยมาแจกขอใช้ เคยเห็นมาท าความสะอาดบ้านให้คนแก่ซอยถัดไป” 

           (ผู้สูงอายคุนที่ 3, 2560)  

  

 “ยายเคยไปติดต่อที่เทศบาลก็เห็นดูแลยายดีนะ คงเห็นว่ายายเป็นคนแก่ท าอะไร

ไม่ไหว เลยช่วยยายเป็นพิเศษ” 

            (ผู้สูงอายุคนที่ 4, 2560)  

 

 “ป้าชอบโครงการที่เทศบาลมาที่บ้าน ไม่ต้องไปไกล มีปัญหาก็บอกไป รู้สึก

ใกล้ชิด บางทีก็มาแจกของ ที่เทศบาลก็บริการดีนะ มีทางขึ้น ลงส าหรับคนแก่” 

(ผู้สูงอายคุนที่ 5, 2560) 
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  “ตาเคยไปติดต่อที่เทศบาล พวกเทศบาลดูแลตาอย่างดี เทศบาลมาเยี่ยมที่บ้าน

ด้วยนะ เห็นว่าใคร อยากได้อะไรก็บอกไป” 

        (ผู้สูงอายคุนที่ 6, 2560)  

 

  “เทศบาลมาเยี่ยมในชุมชนเป็นประจ า ใครอยากได้อะไรก็บอก ลุง เห็นมาท า

ความสะอาดบ้านให้คนแก่ที่ท าไม่ไหวด้วยนะ” 

(ผู้สูงอายคุนที่ 7, 2560) 

 

  “บางครั้งเทศบาลมาเยี่ยมถึงบ้านเลย มาช่วยซ่อมบ้านด้วย บ้านคนอ่ืนนะ”  

          (ผู้สูงอายคุนที่ 8, 2560)  

   

 “ป้าชอบให้เทศบาลมาเยี่ยมที่บ้านดีกว่า ไม่เหนื่อย ใครมีปัญหาอะไรให้แจ้ง

เทศบาลเขาจะมาช่วย บ้านหลังคาพัง ท่อแตก บอกได้เลย” 

           (ผู้สูงอายคุนที่ 9, 2560)  

  

 “เดี๋ยวนี้เทศบาล มาเยี่ยมคนแก่ถึงบ้านเลยนะ อยากได้อะไรจะได้บอกไป ยายรู้

แค่นี้”   

        (ผู้สูงอายคุนที่ 10, 2560)  

   

 “เทศบาลมาเคย การแจกขอ อาหาร เสื้อผ้า มาเยี่ยมที่บ้านถามทุกข์สุข ใคร

อยากได้อะไร ก็บอกไป” 

        (ผู้สูงอายคุนที่ 11, 2560)  

   

 “จริงๆเทศบาลเคยแจ้งเรื่องสิทธินะแต่จ าไม่ได้แล้ว อย่างที่เทศบาศแจกขอ 

เสื้อผ้า อาหาร เทศบาลมาเยี่ยม พวกนี้ใช่สิทธิไหม ประธานชุมชนกับ อสม.แจ้งบ่อยๆ”  

        (ผู้สูงอายคุนที่ 12, 2560)  
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 “เทศบาลมาหาคนแก่ตามบ้าน ถึงบ้านเลย มาถามเรื่องต่างๆ เรื่องสุขภาพบาง 

ความเป็นอยู่พวกนี้เป็นหน้าที่ขอเทศบาลที่ต้องท าให้คนแก่ใช่เปล่า” 

       (ผู้สูงอายคุนที่ 13, 2560)  

  

 “อย่างเรื่องที่เทศบาลจัดและชวนป้า ไปตรวจสุขภาพ หรือดูแลช่วยเหลือเวลาไป

ติดต่อที่เทศบาล อันนี้เทศบาลดูแลดี รู้แค่นี้” 

        (ผู้สูงอายคุนที่ 14, 2560)  

   

 “แล้วก็เทศบาลเอาขอมาแจก บางทีมาเยี่ยมที่บ้านมาสอบถามความต้องการ 

เห็นบางคนเทศบาลมาซ่อมบ้านให้นะ”  

      (ผู้สูงอายคุนที่ 15, 2560) 

  

ส่วนที่ 2 บทบาทการบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

 จากการศึกษาบทบาทการบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนคร

นครปฐม  โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2562) แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) ของเทศบาลนครนครปฐมและการสัมภาษณ์เชิงลึก รองปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม โดยศึกษาการ

บริหารงานตามแนวคิด ของ Lyndall  Urwick & Luther Gulick ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการ 

7 ด้าน ประกอบด้วย (1) การวางแผน (Planning – P) (2) การจัดองค์การ (Organizing – O) (3) 

การจัดคนเข้าท างาน (Staffing – S) (4) การอ านวยการ (Directing – D) (5) การประสานงาน 

(Coordinating – C) (6) การรายงาน (Reporting – R) และ (7) การงบประมาณ (Budgeting – B) 

หรือเรียกกระบวนการบริหารจัดการนี้ว่า POSDCoRB  Model ซึ่งสามารถอธิบายผลการศึกษาได้

ดังนี้ 

  2.1  การวางแผนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

   การวางแผนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Planning – P) การวางแผนเป็น 

หน้าที่อันดับแรกของผู้บริหารที่จะต้องวางแผนเพ่ือก าหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอนาคตของ

องค์การโดยการพยายามหาวิธีการที่ดีที่สุดที่จะวางแผนเพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหาร
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ต้องตัดสินใจใช้ทรัพยากรในองค์การ แสวงหาทรัพยากรเพ่ิมจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ มอบหมาย

กิจกรรมให้กับผู้ที่เหมาะสม โดยการพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการวางแผน จะเห็นได้ว่า การบริหารด้านอ่ืนไม่ว่าการจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน 

การสั่งการ และการควบคุม เป็นหน้าที่ต่อจากการวางแผนทั้งสิ้น แม้ว่าผู้บริหารจะด าเนินการตาม

หน้าที่การบริหารอ่ืนได้เป็นอย่างดีก็ตาม องค์การอาจจะไม่ประสบความส าเร็จ ถ้าหากผู้บริหารของ

องค์การไม่ได้เป็นนักวางแผนที่ดี อาจจะกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ กระบวนการในการก าหนด

ทิศทาง ต าแหน่งขององค์การในอนาคต และแผนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุ ภารกิจ ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์การในอนาคต โดยการประเมินสภาพแวดล้อม

ขององค์การ ปัญหาต่างๆ ที่พบทั้งในปัจจุบันและการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค 

เพ่ือหาแนวทาง วิธีการ และประเมินทางเลือกท าให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นจริงได้ 

และการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในรูปของแผน   

ขั้นตอนการวางแผนเริ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์การ  การก าหนดต าแหน่ง

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมถึงการจัดท าแผนและน าแผนไปปฏิบัติ และการ

ประเมินผลของแผนเพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลของการน าแผนไปใช้กับวัตถุประสงค์ เพ่ือข้อมูลไปใช้

ในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผนครั้งต่อไป   

 จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนครนครปฐม มีกระบวนการในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ในการท างาน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยเริ่มจากการน าแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุของจังหวัดนครปฐม 

นโยบายผู้บริหารและความต้องของประชาชน มาเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารงานด้านการ

ดูแลผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถแบ่งการวางแผนและก าหนดของโครงการ/กิจกรรมการบริหาร

ด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

 1. การบริหารงานตามแนวทางการพัฒนาช่วงที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์รอบ  

5 ปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) โดยบรรจุบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่ 1 ด้านสังคมและชุมชน แนวทางท่ี 3 พัฒนา ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์กับผู้

ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับปฏิบัติงานในรอบ 5 ปี  

 2. การบริหารงานตามแนวทางการพัฒนาช่วงที่ 2 โดยน าแนวทางการพัฒนา 
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จากแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562 มาก าหนดเป็นแผนพัฒนารอบ 3 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.

2562)  ซึ่งแผนพัฒนารอบ 3 ปี นี้จะก าหนดการแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รอบ 5 

ปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) แต่เพ่ิมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเฉพาะเจาะจง

ส าหรับการพัฒนาในรอบ 3 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) รวมถึงการก าหนดห้วงระยะเวลาในการจัด

โครงการ/กิจกรรมส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี 

 3. การบริหารงานตามแนวทางการพัฒนาช่วงที่ 3 โดยการน าโครงการ/กิจกรรม

ในแผนพัฒนารอบ 3 ปี ( พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562)  มาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งส าหรับปีงบประมาณ 2560 เทศบาลนครนครปฐมได้ก าหนดโครงการ/

กิจกรรมด้านด้านการดูแลผู้สูงอายุ เช่น โครงการธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ โครงการสร้างเสริม

สุขภาพใจผู้สูงอายุเป็นสุข โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพ่ือคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์นันทนาการชุมชน โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพ่ือคุณภาพ

ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โครงการฝึกอบรมการออก

ก าลังกายทางน้ าของผู้สูงอายุ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการวางแผนงานบางครั้งอาจจะไม่สามารถท าให้

เป็นไปตามความต้องการของทุกภาคส่วนได้ บางครั้งอาจจะต้องยกเลิกโครงการบางโครงการ

เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องจัดในปีเสนอมา หรือเป็นโครงการที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

หรือเป็นโครงการกิจกรรมที่ผิดระเบียบการเบิกจ่าย ด้วยเหตุเหล่านี้ผู้บริหารจึงต้องท าความเข้าใจกับ

หน่วยงานหรือประชาชนที่เสนอขอจัดโครงการ ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 

 “การวางแผนในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเราแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ เริ่มแรก

ไว้ก าหนดแผนในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ที่ตามแผนยุทธศาสตร์รอบ 5 ปี คือ พ.ศ.2558 – 2562 โดย

บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านสังคมและชุมชน แนวทางท่ี 3 พัฒนา ส่งเสริม งานสวัสดิการ

สังคม การสังคมสงเคราะห์กับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับปฏิบัติงานในรอบ 5 ปี จากนั้นเราจะ

น าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มาก าหนดเป็นแผนพัฒนา 3 ปี คือ พ.ศ.2560 – 2562 โดยการเพ่ิม

รายละเอียดของโครงการกิจกรรมที่จะด าเนินการการพัฒนาในรอบ 3 ปี คือ พ.ศ.2560 – 2562 คือ ให้

ชัดเจนยิ่งขึ้น ก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการกิจกรรมว่าจะท าในช่วงปีไหน แล้วน ามาบรรจุไว้

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งส าหรับปีงบประมาณ 2560 

รายละเอียดต้องไปดูตามแผนต่างๆ ปัญหามีบางครั้งต้องยกเลิกโครงการบางโครงการเนื่องจากไม่มี
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ความจ าเป็นต้องจัดในปีที่เสนอมา หรือไม่ตรงกับยุทธศาสตร์ หรือเป็นงานที่ไม่รีบ หรือผิดระเบียบ

แบบนี้ผู้บริหารก็ต้องท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เสนอขอนะจะได้ไม่เสียก าลังใจยิ่งถ้าเป็นชาวบ้าน

ด้วยแล้วยิ่งต้องท าความเข้าใจ” 

          (รองปลัดเทศบาล, 2560) 

  

 “การท างานทุกอย่างต้องมีการวางแผน เทศบาลก็เช่นกัน เทศบาลนครนครปฐม 

ได้ก าหนดกิจกรรมที่ จะด าเนินการในรอบ 5 ปี คือแผนยุทธศาสตร์รอบ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562) งาน

ด้านการดูแลผู้สูงอายุก็ได้ถูกก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์รอบ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562) เช่นกัน 

จากนั้นน ารายละเอียดในตามแผนยุทธศาสตร์รอบ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562) มาก าหนดเป็นแผนพัฒนา 

3 ปี ( พ.ศ.2560 – 2562) โดยการใส่รายละเอียดการท ากิจกรรมที่จะด าเนินในรอบ 3 ปี ( พ.ศ.2560 – 

2562)  และเมื่อถึงปีงบประมาณที่จะจัดโครงการก็จะน ารายละเอียดการท ากิจกรรมมาใส่ไว้ในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งส าหรับปีงบประมาณ 2560 เทศบาลนคร

นครปฐมได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมด้านด้านการดูแลผู้สูงอายุหลายโครงการเลย เช่น  โครงการ

ธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจผู้สูงอายุเป็นสุข โครงการอบรมและพัฒนา

อาชีพเพ่ือคุณภาพชีวิดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์นันทนาการชุมชน  

โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพ่ือคุณภาพชีวิดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดงาน

ประเพณีวันสงกรานต์ โครงการฝึกอบรมการออกก าลังกายทางน้ าของผู้สูงอายุ เป็นต้น ปัญหามีบางนะ

เช่น ชาวบ้านหรือกองบางกองท าแผนมาแต่ไม่สอดคล้องยุทธศาสตร์หรือเป็นงานที่ไม่รีบก็ไม่ผ่าน เรื่อง

พวกนี้ ผู้บริหารก็ต้องท าความเข้าใจกับจะได้ไม่เสียก าลังใจโดยเฉพาะชาวบ้าน” 

     (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

  

 “แผนการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเริ่มด้วยมีแผนยุทธศาสตร์รอบ 5 ปี พ.ศ.2558 

– 2562 จากนั้นน าโครงการที่จะจัดไปก าหนดเป็นแผนพัฒนา 3 ปีพ.ศ.2560 – 2562 และเมื่อถึง

ปีงบประมาณท่ีจะต้องจัด ก็จะน าโครงการไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่ง

ส าหรับปีงบประมาณ 2560 มีโครงการที่จะจัดให้ผู้สูงอายุประมาณ 8-10 โครงการ” 

           (นักพัฒนาชุมชน, 2560) 
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 2.2   การจัดองค์การด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

   การจัดองค์การด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Organizing – O) เป็นการจัด

องค์การหรือจัดหน่วยงาน โดยการแบ่งงานภารกิจขององค์การหรือของหน่วยงานเป็นหน่วยงานย่อย 

พร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนก าหนด

สายการควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะหน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) และ

หน่วยงานช่วย (Auxiliary) รวมถึงการก าหนดช่วงชั้นการบังคับบัญชาไว้ด้วย ซึ่งตามปกติช่วงชั้นใน

การบังคับบัญชาอาจจะอยู่ในระหว่าง 3 - 15 หน่วยงานย่อย การจัดองค์การเป็นเรื่องส าคัญมาก 

เพราะถ้ามีการจัดองค์การดีจะช่วยให้เกิดความราบรื่นในองค์การ และในการจัดองค์การอาจแสดงไว้

ในรูปของแผนภูมิองค์การ เพ่ือให้เกิดการความเข้าใจในองค์การเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา และการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนครนครปฐม ได้แบ่งโครงสร้างองค์การโดย

จัดแบ่งงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยในสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลนคร

นครปฐมได้ก าหนดการบริหารโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 ส่วน ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล ส านัก

การช่าง ส านักการคลัง ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการศึกษา กองวิชาการและ

แผนงาน กองสวัสดิการสังคม กองการประปา กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา หน่วย

ตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แผนผังองค์การของเทศบาลนครนครปฐม 

ที่มา : ที่มา : ส านักงานเทศบาลนครนครปฐม. (2560). เทศบาลนครนครปฐม เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน. 
เข้าถึงได้จาก http://www.nakhonpathomcity.go.th/menu_his.asp 

 

 

เทศบาลนครนครปฐม 

 

ฝ่ายบริหาร 

 

นายกเทศมนตรี 

 

รองนายกเทศมนตรี 
 

รองนายกเทศมนตรี 

 

ปลัดเทศบาล 

 

รองปลัดเทศบาล 

 

สถานธนานุบาล 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ส านักปลัด 

 

ส านักการ
คลัง 

 

ส านักการช่าง 

 

ส านัก
การศึกษา 

 

ส านักการ
สาธารณสุข 

 
 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 
 

กองการประปา 

 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

กองส่งเสริมวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวและกีฬา 
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 ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุมี ส านักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา  และส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็น

หน่วยงานหลักในการด าเนินการจัดสวัสดิการ จัดกิจกรรมโครงการ และประสานงานในด้านการ

ช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ โดยทั้ง 4 หน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้ 

  1. ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ 

เทศบาล และราชการที่มีได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะ

รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการชองส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง

แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย ส านัก

ปลัดเทศบาลมีการแบ่งหน่วยงานภายใน ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและ

รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ด้านป้องกันเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ ท าบัตรประชาชน ทะเบียน

ราษฎร ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานแผนงานบุคคล บรรจุ

แต่งตั้ง ฝึกอบรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ธุรการ รัฐพิธี งานราชพิธี งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล งานอาคารสถานที่

และยานพาหนะ  ฝ่ายกิจการสภา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานกิจการ

สภาและงานการประชุม  

  2. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ

การให้บริการสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการ

สาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุขและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายส านักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการแบ่งหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย  งานวิชาการและงาน

สาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าทีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งาน

ธุรการ งานการเงินและบัญชี ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและ

รับผิดชอบการปฏิบัติงานในฝ่ายจัดคุณภาพน้ า มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบการบ าบัดน้ าเสีย วิเคราะห์

คุณภาพน้ า สัตวแพทย์ บริการรักษาความสะอาด การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม  ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข บริการทันตสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และงานป้องกันควบคุม

โรค 
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  3. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ

สังคมและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ งาน

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การจัด

ระเบียบชุมชน ดูแลให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึง เร่ร่อนจรจัด การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งาน

สาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายกองสวัสดิการสังคมมีการแบ่งหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ พัฒนาชุมชน ส่งเสริม

พัฒนาอาชีพ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานสังคมสงเคราะห์ งานกิจการสตรี คนชรา คนพิการ 

งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน กีฬาและนันทนาการ 

  4. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามภารกิจด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่ดีของความ

เป็นไทยตลอดจนจัดกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบต่างๆ และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง กองส่งเสริมวัฒนธรรม การ

ท่องเที่ยวและกีฬา  มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่

ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน โครงการ ธุรการ และการเงิน ฝ่ายส่งเสริม

กีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานวิชาการ งานพัฒนาเทคนิค 

ส่งเสริมกีฬา ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์เยาวชน ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มี

หน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจการศาสนา และส่งเสริม

การท่องเที่ยว ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 

 “เทศบาลแบ่งส่วนราชการเป็น 11 ส่วน ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล ส านักการ

สาธารณสุข กองวิชาการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว กองสวัสดิการสังคม ส านักการช่าง 

ส านักการคลัง ส านักการศึกษา กองการประปา หน่วยตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล มอบหมาย

หน้าที่ว่าหน่วยท าอะไร อย่างชัดเจนเลย ต้องไปดูที่หน้าเว็บของเทศบาล แบ่งตามนั้น ถ้าถามว่า

หน่วยงานที่ท าเรื่องผู้สูงอายุ ก็ช่วยกันท าเกือบทุกหน่วยนะ แต่ที่หลักก็น่าจะเป็น ส านักปลัดเทศบาล  
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กองสวัสดิการสังคม  กองส่งเสริมวัฒนธรรม และส านักการสาธารณสุข เพราะพวกเกี่ยวข้องกับ

ผู้สูงอายุมากกว่าหน่วยอื่น” 

          (รองปลัดเทศบาล, 2560) 

  

 “ตอนนี้เทศบาลของเรา แบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 ส่วน ได้แก่ ส านัก

ปลัดเทศบาล ส านักการช่าง ส านักการคลัง ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการศึกษา 

กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม กองการประปา กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว

และกีฬา หน่วยตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล แต่ถ้าพูดถึงเรื่องหน้าที่ในดูแลผู้สูงอายุทุก

หน่วยงานต้องช่วยกันท า แต่หน่วยงานที่ท าหน้าที่หลักในเรื่องผู้สูงอายุ เรียกง่ายๆๆ ว่า เจ้าภาพ ก็

น่าจะ ส านักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมวัฒนธรรม และส านักการสาธารณสุข 

เพราะงานที่ท าส่วนใหญ่เกี่ยวกับความเป็นของประชาชนซึ่งรวมทั้งผู้สูงอายุด้วย  รู้สึกว่าจะหน้าที่ของ

ทุกงานอยู่ที่หน้าที่เว็บของเทศบาลนะ” 

 (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

 

 “ตามโครงสร้าง มี 11 ส่วนงานนะได้แก่ กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล 

ส านักการสาธารณสุข กองส่งเสริมวัฒนธรรม ส านักการคลัง ส านักการช่าง ส านักการศึกษา กอง

วิชาการ กองการประปา หน่วยตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล การมอบหมายหน้าที่กันอย่าง

ชัดเจน บางงก็ต้องท างานร่วมกัน หน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก ถ้าดูตามงานท าอยู่นะ หน้าจะมี

ประมาณ 3 หน่วยงาน มีกองสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล กองส่งเสริมวัฒนธรรม และส านัก

การสาธารณสุข ที่เหลือก็ช่วยกันท า ท าหน่วยเดี๋ยวไม่ได้” 

           (นักพัฒนาชุมชน, 2560) 

  

 2.3  การจัดบุคลากรในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

       การจัดบุคลากรในด้านการดูแลผู้สูงอายุ  (Staffing – S) เป็นการด าเนินการ

บริหารงานบุคคลซึ่งเป็นกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องจัดปฐมนิเทศและมอบหมายงานให้ทั้งบุคลากรใหม่และ

บุคลากรเก่า มีการบ ารุงรักษา สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีระบบ
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การเลื่อนระดับและการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนค้าตอบแทนที่ได้มาตรฐาน และมี

กระบวนการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึงการดูแลเรื่องสวัสดิการของบุคลากรทรัพยากรมนุษย์

เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการบริหาร ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงมีความส าคัญสูงสุดของ

กระบวนการบริหาร ผู้บริหารพึงเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่และความสุขความทุกข์ของผู้ร่วมงานดูแล

ผู้ร่วมงานของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ มีการมอบหมาย

งานให้เหมาะสมกับบุคคล (Put the right man in the right place) และให้ความเป็นธรรมแก่

ผู้ร่วมงานโดยเสมอหน้ากัน ปัจจุบันมีการบริหารงานบุคคลอยู่ 2 ระบบ คือ 1) ระบบคุณธรรม (Merit 

System) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ใช้หลักเกณฑ์ 4 ประการ ได้แก่ หลักความเสมอภาค เช่น ใช้

สิทธิสมัครสอบได้ทุกคน หลักความสามารถ เช่น ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงกว่าได้รับการบรรจุก่อน  

หลักความมั่นคง เช่น ให้ผู้ร่วมงานได้รับความคุ้มครองเมื่อได้ปฏิบัติตามหน้าที่  และหลักความเป็น

กลางทางการเมือง เช่น ห้ามข้าราชการฝักใฝ่ทางการเมือง 2) ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) 

เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ตรงข้ามกับระบบคุณธรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบเครือญาติ หรือระบบ

พวกพ้อง 

 กระบวนการจัดการงานบุคคล เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่เกี่ยวกับคนซึ่งมีขอบเขต

ตั้งแต่การวางแผนรับคนเข้าท างานไปจนถึงการให้พ้นจากงาน  ขอบข่ายของการจัดการบุคคลที่ส าคัญ

มี 4 ลักษณะ คือ การให้ได้มา การธ ารงรักษา การพัฒนา และการให้พ้นจากงาน แต่ถ้าพิจารณาให้

ละเอียดลงไป กระบวนการจัดการงานบุคคลมีขั้นตอน คือ 1) การวางแผนบุคลากร แยกออกเป็นการ

วางแผนก าลังคน และการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 2) การสรรหาและคัดเลือก ได้แก่ การ

สรรหา การคัดเลือก และการบรรจุ 3) การธ ารงรักษาบุคลากร 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน   

5) การพัฒนาบุคคล และ 6) การให้พ้นจากงาน   

 จากการศึกษาการจัดบุคลากรในด้านการดูแลผู้สูงอายุและด้านอื่นๆของเทศบาล

นครนครปฐมพบว่า การได้มาซึ่งบุคลากรเริ่มจากการประชุมร่วมกันก าหนดแผนก าลังคน การก าหนด

ก าลังคนพิจารณาจากภาระงาน จ านวนประชากร จ านวนผู้รับบริการ ปริมาณพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

การบรรจุบุคลากรเข้าท างานมี 2 วิธี คือการรับโอนหรือการบรรจุบุคคลากรใหม่โดยเรียกจากบัญชี

รายชื่อของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนครปฐมใช้ระบบการประเมินตาม

ระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การประเมินทดลอง 6 เดือนส าหรับบุคลากรที่

บรรจุใหม่และบุคลากรที่โอนย้าย และระบบการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินตามระเบียบของกรมส่งเสริม
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การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้งและในทุกปีงบประมาณเทศบาลนครนครปฐมมีการ

วางแผนการพัฒนาบุคคลากรโดยการสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรไปฝึกอบรมและศึกษาต่อบรรจุ

ในแผนพัฒนาสามปี (พ ศ.2560 – พ.ศ.2562)  

 เทศบาลนครนครปฐมสามารถจัดคนเข้าท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม

ตามแผนงานและภารกิจ ส าหรับในด้านการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครนครปฐมมีแผนในการพัฒนา

บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านงานดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงมีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและ

ประเมินผลงานที่เหมาะสม ในสถานการณ์ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐมมีปัญหาด้านการจัดบุคลากร 

ในงานสวัสดิการสังคมซึ่งบุคลากรทางด้านพัฒนาชุมชน คือต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 13 ราย ปฏิบัติ

หน้าที่ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ตามสายงานที่ตรงกับสวัสดิการสังคม คือ นักสังคมสงเคราะห์ แต่

ด้วยเกณฑ์การก าหนดกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ก่อนหน้า งานสวัสดิการสังคมไม่มีต าแหน่ง นักสังคม

สงเคราะห์ จึงมีความจ าเป็นต้องมอบหมายภาระหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี ให้

นักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติงาน จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลนครนครปฐมมีนักพัฒนา

ชุมชนจ านวน 13 ราย ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี ซึ่งเป็นปริมาณงานที่มาก

พอสมควร แต่ด้วยกระบวนการอันได้มาซึ่งบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ

ราชการ ซึ่งบางครั้งอาจมีความล่าช้าไม่ทันในสถานการณ์ที่เร่งด่วน ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 

 “บุคลากรของเทศบาลแบ่งได้ 3 - 4 ประเภทนะ คือ ข้าราชการการเมือง 

ข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการการเมืองคือกลุ่มผู้บริหาร มาจากการ

เลือกตั้งมีวาระ มีก าหนดมีระเบียบก าหนดว่ามีได้กี่คน ส่วนกลุ่มข้าราชการคือ ต าแหน่งปลัด ผอ.กอง

งาน นักพัฒนา แล้วก็มีลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พวกนี้มาจากการคัดเลือกก็คือสอบเข้ามากับ

โอนย้ายมีระเบียบเหมือนกันว่าต าแหน่งไหนมีได้กี่คน พวกมาจากการสอบคือ กรมเปิดสอบแล้วเข้า

มาแล้วเทศบาลอยากได้ท าเรื่องขอตัวมากับอีกพวกคือเทศบาลอยากได้ไปไปขอใช้บัญชีจาก อบท .

อบต. แล้วก็ท่ีโอนย้ายมา ทุกต าแหน่งมีทุกต าแหน่งมีหน้าที่ก าหนดตามมาตรฐานของกรม ว่าต าแหน่ง

ไหนท าอะไรก่อนที่เราจะขอก าลังคนเทศบาลต้องวางแผนก าลังคน การก าหนดอัตราก าลังคน 

พิจารณาตามภาระงานหรือจ านวนประชาชน ตามพ้ืนที่ เมื่อต้องการก าลังคนต้องท าเรื่องการขอ

อัตราก าลังไปที่กรม โดยผ่านจังหวัด ต้องมีคณะกรรมการพิจารณา อันนี้ต้องปฏิบัติระเบียบมีกฎหมาย

ก าหนด การประเมินเริ่มตั้งแต่บรรจุใหม่หรือโอนย้าย คือประเมินทดลองงาน อันมีระเบียบบังคับ มี
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เอกสาร มีคะแนน ผลงานพิจารณาจากการท างาน ต่อมาก็เป็นการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ขึ้นปีละ 

2 ครั้ง มีรูปแบบเป็นของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใช้ทั่วประเทศ เทศบาลเรามีนโยบายการ

พัฒนาบุคลากรด้วยการส่งไปอบรม กับการส่งไปศึกษาต่อ เรามีงบประมาณให้บรรจุในแผนการงาน

นะ มีปัญหาการขาดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพราะการขอบรรจุหรือโอนย้าย

เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกระบวนการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ท าให้

ในบางครั้งบุคคลากรที่ดูแลด้านผู้สูงอายุมีไปเพียงพอกับจ านวนผู้สูงอายุ 

         (รองปลัดเทศบาล, 2560) 

 

  “การก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ ก่อนอ่ืนเทศบาลจะต้องมีการประชุมเพ่ือวางแผน

ก าลังคนต้องท าทุกปี การจะมีข้าราชการ ลูกจ้าง ได้กี่ต าแหน่งนั้น ดูจากปริมาณงาน พ้ืนที่ จ านวน

ประชากร ซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลแล้วท าเรื่องของก าลังคนไปจังหวัด เมื่อมีอัตราก าลังคนแล้วก็จะท า

เรื่องไปขอตัวข้าราชการจากบัญชีของกรม หรือไหมก็จากบัญชี  อบท. อบต. พวกนี้คือพวกสอบเข้า

ใหม่นะ กับประกาศรับโอนย้ายคนจากหน่วยงานที่อันนี้ต้องปฏิบัติระเบียบมีกฎหมายก าหนด การ

ประเมินเริ่มตั้งแต่บรรจุใหม่หรือโอนย้าย คือประเมินทดลองงาน อันมีระเบียบบังคับ มีเอกสาร มี

คะแนน ผลงานพิจารณาจากการท างาน ต่อมาก็เป็นการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ขึ้นปีละ 2 ครั้ง มี

รูปแบบเป็นของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใช้ทั่วประเทศ เทศบาลเรามีงบประมาณให้ไปอบรม 

กับให้งบไปศึกษาต่อ เรามีงบประมาณบรรจุในแผนการงานนะ การประเมินก่อนต้องประเมินทดลอง

งานทั้งบรรจุใหม่หรือโอนย้าย มีระเบียบบังคับ มีแบบฟอร์ม มีคะแนน ผลงานพิจารณาจากการท างาน 

ส่วนประเมินอีอย่างหนึ่งคือการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ท าปีละ 2 ครั้งตามรูปแบบของกรมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใช้ทั่วประเทศ จัดคนท างานในเรื่องผู้สูงอายุ เทศบาลเรามี นักพัฒนา ท าหน้าที่

เป็นหลักรวมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ ทุกต าแหน่งมีหน้าที่ก าหนดตมมาตรฐานของกรม ว่า

ต าแหน่งไหนท าอะไร ความจริงแล้วงานสวัสดิการสังคมในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี  

เป็นหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ แต่งานสวัสดิการของเราไม่มีกรอบจึงให้นักพัฒนาชุมชนท าแทน” 

      (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

 

 “คนให้บริการผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่คือนักพัฒนา ท างานรวมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วย

ต่างๆ ทุกต าแหน่งมีหน้าที่ก าหนดตมมาตรฐานของกรม เทศบาลเราการวางแผนก าลังคนเท่าทีทราบ
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ต้องขออัตราก าลังทุกปี การได้มาซึ่งก าลังคนเมื่อมีอัตราว่างขอท าเรื่องไปขอจังหวัด จังหวัดอนุญาต ก็

รับโอนย้ายหรือเรียกมาบรรจุ โดยขอเรียกมาบรรจุจากบัญชีจาก กรม อบท. อบต. หากไม่อยากได้คน

บรรจุใหม่ก็รับโอนย้าย พวกนี้ต้องประเมินทดลองงาน 6 เดือน การประเมินเลื่อนเงินท าปีละ 2 ครั้ง 

ตามระเบียบ เทศบาลมีทุนการศึกษาตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและงบให้ไปอบรม

ตามต าแหน่งงานนะ” 

        (นักพัฒนาชุมชน, 2560) 

  

 2.4 การอ านวยการในด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

      การอ านวยการในด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Directing – D) การอ านวยการเป็น

กิจกรรมที่มุ่งผลักดันให้พนักงานท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสั่ง

การ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การชี้แนะสอนงาน การจูงใจให้พนักงานท างาน การสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการท างานและการประสานงาน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

     1. การตัดสินใจ (decision-making) เป็นการเลือกแนวทางปฏิบัติซึ่งมีหลาย

ทางเป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจอาจเป็นการตัดสินใจที่จะท าการตัดสินใจ

มักจะเก่ียวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อนและวิธีแก้ไขให้วินิจฉัยมากกว่าหนึ่งทางเสมอ ดังนั้น จึงเป็น

หน้าที่ของผู้วินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติโดยวิธีใดจึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุดและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 

    2. การสั่งการหรือการมอบหมายงาน เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน

มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว อาจจะมอบหมายโดยการสั่งด้วยวาจา

หรือลายลักษณ์อักษร ซึ่งลักษณะการสั่งการที่ดีต้องเป็นค าสั่งที่สามารถปฏิบัติได้ ผู้รับค าสั่งจะต้องมี

อ านาจ เวลา และอุปกรณ์ในการด าเนินการงานอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามค าสั่งนั้น การสั่งงาน

ที่ดีควร เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรง เป็นงานที่ผู้รับค าสั่งอาจได้รับประโยชน์ตอบแทน และ

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน ไม่ใช่งานส่วนตัว ค าสั่งเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติ

ได้  และควรเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันความผิดพลาด  

   3. การจูงใจหรือการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานท างาน เป็นภารกิจที่ส าคัญของ

ผู้บริหาร หลักส าคัญของการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานตั้งใจท างานหรือขยันท างาน จะต้องมีมาตรการ

หรือวิธีการที่ตั้งขึ้นแล้วจะมีพนักงานเพียงบางคนหรือบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ ไม่ใช่ได้ทุกคน
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ได้ประโยชน์ หากทุกคนได้ประโยชน์มาตรการนั้นเป็นสวัสดิการ ไม่ใช่การจูงใจหรือการกระตุ้นให้ท า

ท างาน 

     4. การสร้างขวัญในการท างาน สิ่งที่ต้องพิจารณาในการสร้างขวัญหรือก าลังใจ

แก่พนักงาน คือ รายได้ สวัสดิการ และความภูมิใจในองค์การ การเสริมสร้างขวัญในการท างานให้กับ

บุคลากร เช่น สัมพันธ์ภาพระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของงานมีคุณค่าที่แท้จริง 

และสถานที่ท างาน  

 5. การประสานงาน  เป็นการจัดระเบียบการท างานและการติดต่อกันเพ่ือให้งาน

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือกับปฏิบัติงาน ไม่ท าให้งานเกิดความซับซ้อน เกิดความขัดแย้งกัน 

หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การอย่าง

สมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ สาระส าคัญของการประสานงาน คือ ประสานงานนโยบายหรือ

วัตถุประสงค์ ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประสานการเงินและพัสดุ และประสานกระบวนการ

ปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์   

 6. การสื่อสาร คือ การส่งข่าวจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล

โดยการออกค าสั่งหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในองค์การ การติดต่อสื่อสารที่ดีจะท าให้การ

ด าเนินงานขององค์การ ราบรื่นไปสู่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของการ

ติดต่อสื่อสาร คือ ผู้ส่ง ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสาร  

 จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารของเทศบาลนครนครปฐม มีระบบการบริหาร

จัดการภารกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยมอบหมายอ านาจหน้าที่และสั่งการตามแผนงานที่ก าหนด มี

การแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน จึงท าให้เกิดการประสานงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร

สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร มีส่วนน้อยที่สั่งการด้วยวาจา ผู้บริหารมีอ านาจการตัดสินใจตามล าดับชั้น

อย่างเป็นระดับ มีการสร้างแรงจูงใจและการสร้างขวัญในการท างาน โดยผู้บริหารจะมาร่วมกัน

ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจนและเป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมบุคลากรไปฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่รวมถึงให้ทุนบุคลากรไปการศึกษา

ต่อในระดับสูง ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

  

 “เทศบาลมีสายการสั่งการ เริ่มจากนายก รองนายก ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการ

ก่องาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยการด าเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนการท างานที่ได้ไว้แต่ละละ
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ปีงบประมาณ เมื่อท่านนายกมอบหมายหน้าที่ไปแล้ว รองนายก ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการก่องานก็

สามารถตัดสินใจตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจของงาน ส่วนใหญ่จะการสั่งการด้วยการเอกสาร

เป็นหลักมีสั่งการด้วยวาจาเป็นส่วนน้อยในเรื่องไม่ส าคัญมาก การสื่อสารในเทศบาลใช้การสื่อสารจาก

ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั้นไปผู้ปฏิบัติ ที่ผ่านมาพบปัญหาน้อยมากเนื่องจากนายกมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ชัดเจน เทศบาลใช้มีพัฒนาบุคลากร ด้วยการส่งไปอบรม ให้ทุนเรียนหนังสือ และมีการ

ประเมินที่มีมาตรฐาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันท างาน เหล่านี้เป็นการกระตุ้นและการสร้าง

ขวัญผู้ให้ปฏิบัติงาน” 

          (รองปลัดเทศบาล, 2560) 

 

 “เทศบาลท างานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดร่วมกันระหว่างท่านนายก 

ประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าใครท าอะไร มีการมอบอ านาจการสั่งการ จาก

นายก ไปรองนายก ไปปลัดเทศบาล ไปผู้อ านวยการก่องาน และไปผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่รองนายก 

ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง สามารถตัดสินในระหว่างการปฏิบัติงานได้เลย มีส่วนน้อยที่ต้อง

กลับไปให้ท่านนายกตัดสินใจ ที่มาการสื่อสารแทบจะไม่มีปัญหาเพราะอย่างที่บอกทราบแล้วว่าใคร

ต้องท าอะไร ในเรื่องการสั่งการส่วนใหญ่สั่งการเป็นเอกสาร  และมีส่วนน้อยที่สั่งการด้วยวาจา  

เทศบาลเราให้หลักร่วมมือกันท างานหัวหน้าที่ ลูกน้องท างานรวมกันหมดแบ่งหน้าที่กันท า เป็นวิธีการ

สร้างขวัญและก าลังในการท างาน มีการประเมินเลื่อนเงินเดือนเป็นแรงกระตุ้น มีพัฒนาฝึกอบรม 

ส่งเสริมให้เรียนต่อเป็นแรงกระตุ้น” 

     (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

  

 “ผู้บริหารเทศบาลนครปฐมของเราท่านจะวางแผนการบริหารงานโดยน าแผน

ยุทธศาสตร์มาเป็นหลักในการท างาน อย่างที่บอกว่าเรา แบ่งแผนการท างานเป็น 5 ปี 3 ปี และ 1 ปี 

ซึ่งเป็นการวางแผนการท างานเป็นช่วง มามอบหมายงานที่ชัดเจน ใครรับผิดชอบอะไร ท าให้การท างาน

ในเทศบาลไม่ซับซ้อนกัน จึงไม่ต้องสื่อสารกันมาก เพราะรู้หน้าที่กันอยู่แล้ว ท างานไปด้วยกันทุกระดับ 

การสั่งงานเริ่มจาก ท่านนายก รองนายก ปลัด ผอ. และเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่เป็นเอกสาร มีสั่งด้วยการ 
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บอกกล่าวบาง การตัดสินใจก็ตามล าดับสายการท างานนะสร้างขวัญและก าลังในการท างานน่า การ

ประเมินขั้นเงินเดือน ให้ไปฝึกอบรม ให้ทุนเรียนต่อ” 

                (นักพัฒนาชุมชน, 2560) 

       

 2.5  การประสานงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

   การประสานงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Coordinating – C)  

การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การหรือหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์การ การประสานงานเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารองค์การ ซึ่งผู้บริหารจะใช้

เทคนิคในการส่งเสริม ชักจูง ตักเตือนและช่วยเหลือให้ทุกหน่วยงานขององค์การรับเอาหน้าที่ของ

องค์การเป็นจุดมุ่งหมายจนบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การ และใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติส าหรับ

บังคับตนเอง และเป็นการรวมระบบย่อยให้เป็นระบบใหญ่ที่เข้มแข็ง ดังนั้นการประสานงานจึงเป็น

การจัดให้คนในองค์การท างานให้เป็นระบบสัมพันธ์กันและสอดคล้องกัน โดยยึดถือหน้าที่ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การ และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์การเป็นหลัก เพ่ือให้องค์การ

เป็นมีความเข้มแข็งและก้าวหน้าอยู่เสมอ   

 จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนครนครปฐมมีระบบการประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดร่วมกัน ใช้ระบบการสั่ง

การเป็นลายลักษณ์อักษร ตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน จึงท าให้สามารถประสานงานสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาล หน่วยงานภายนอกเทศบาลและชุมชนในได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีส่วนน้อยที่ประสบปัญหา ดังนี้ 

 1. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาล เช่น การจัดสวัสดิการเบี้ย 

ยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการประสานงานระหว่างส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง กองสวัสดิการสังคม  

โครงการธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจผู้สูงอายุเป็นสุขและโครงการจัดงาน

ประเพณีวันสงกรานต์ เป็นการประสานงานระหว่างกองสวัสดิการสังคมและกองส่งเสริมวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวและกีฬา โครงการฝึกอบรมการออกก าลังกายทางน้ าของผู้สูงอายุ เป็นการประสานงาน

ระหว่างส านักการศึกษากองสวัสดิการสังคมและกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา  
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โครงการออกหน่วยเยี่ยมเยือนประชาชนเป็นการประสานงานระหว่างกองสวัสดิการสังคม ส านักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและส านักการช่าง เป็นต้น 

 2. การประสานงานระหว่างเทศบาลนครนครปฐมกับหน่วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน เช่น โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และโครงการธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ เป็นการ

ประสานงานระหว่างเทศบาลนครนครปฐมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร โครงการออกหน่วย

เยี่ยมเยือนประชาชนเป็นการประสานงานระหว่างเทศบาลนครนครปฐมกับอาสาสมัครชุมชน 

กรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม และภาคเอกชน โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

เป็นการประสานงานระหว่างเทศบาลนครนครปฐมกับอาสาสมัครชุมชน กรรมการชุมชน และผู้น า

ชุมชนรวมถึงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นการประสานงานระหว่างเทศบาลนครนครปฐมกับ

ส านักงานงบประมาณ เป็นต้นดัง รายละเอียดค าสัมภาษณ ์ 

 

 “การท างานให้เสร็จสมบูรณ์มีคุณภาพได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาค

ส่วน อาศัยทั้งหน่วยงานภายในเทศบาล อาศัยหน่วยงานภายนอกเทศบาล เมื่อมีหลายฝ่ายมาร่วมกัน

ท างานก็ต้องมีการประสานงาน ซึ่งผู้บริหารของเทศบาลเข้าใจในเรื่องนี้ ดี จึงได้มอบหมายงานที่

ชัดเจนให้หน่วยงานในเทศบาลไปด าเนินการ ไม่ซับซ้อนกัน ท างานตามสายการท างาน จัดประชุมเพ่ือ

ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือ กันก่อนเริ่มท างาน และติดตามผลการท างานหลังงานเสร็จสิ้น เมื่อปิด

โครงการก็นัดประชุมเพ่ือสรุปผลการท างาน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือน าข้อดีและข้อเสีย ไปใช้ในการจัด

โครงการท างานครั้งต่อไป การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ก็เหมือนกัน ต้องแบ่งหน้าที่บทบาทให้

ชัดเจน ที่ผ่านมาเทศบาล เวลาประสานงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น วัดพระปฐม โรงพยาบาลศูนย์

นครปฐม จังหวัด อบต. เทศบาล บริษัท ร้านค้าหรือผู้น าชุมชน ต้องมีการประชุมร่วมกัน หรือจะขอ

ความร่วมมืออะไร ต้องแจ้งให้ชัดเจน และก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้ชัดเจนเลยว่าใคร

ประสานงานกับหน่วยงานไหน กับใคร” 

     (รองปลัดเทศบาล, 2560) 

  

 “เวลาเราท างาน กว่างานจะเสร็จแต่โครงการต้องประสานงานกับหลายหน่วยทั้ง

หน่วยงานในเทศบาลเอง กองต่างๆ ต้องประสานงานกัน ซึ่งเราจะรู้กันว่าใครท าอะไรโดยดูจาก

แผนการท างาน บางทีก็จัดประชุมแบ่งงานกัน ไม่งั้นท างานซ้ ากันแน่ เดี๋ยวทะเลอะกัน เช่น การจัด
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สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการประสานงานระหว่างส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง กอง

สวัสดิการสังคม โครงการธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจผู้สูงอายุเป็นสุขและ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เป็นการประสานงานระหว่างกองสวัสดิการสังคมและกอง

ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา โครงการฝึกอบรมการออกก าลังกายทางน้ าของผู้สูงอายุ 

เป็นการประสานงานระหว่างส านักการศึกษากองสวัสดิการสังคมและกองส่งเสริมวัฒนธรรม การ

ท่องเที่ยวและกีฬา โครงการออกหน่วยเยี่ยมเยือนประชาชนเป็นการประสานงานระหว่างกอง

สวัสดิการสังคม ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและส านักการช่าง  เป็นต้น หรือบางทีก็

ประสานงานกับนอกเทศบาล เช่น ผู้น าชุมชน อสม. โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ 

ภาคเอกชน เวลาจัดโครงการ เช่น โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และโครงการธรรมะสุขใจใน

วัยผู้สูงอายุ เป็นการประสานงานกับวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร โครงการออกหน่วยเยี่ยมเยือน

ประชาชนเป็นการประสานงานกับ อสม. กรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม และ

ภาคเอกชน โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุกับ อสม. กรรมการชุมชน และผู้น าชุมชน การจัดสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นการประสานงานกับส านักงานงบประมาณ ประสานงานกับภาคเอกชนของ

ความร่วมมือต่างๆ เช่น รับบริจาคเงิน สิ่งของ  อาหาร เป็นต้น  เสร็จแล้วก็น าข้อดี ข้อเสียมาคุยกัน 

คราวน่าจะได้ไม่มีปัญหา” 

     (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

 

 “การท างาน หรือจัดโครงการต่างๆ เราท าคนเดียวไม่ได้ ต้องให้คนอ่ืนช่วย ซึ่งมี

ทั้งคนในเทศบาล และคนนอกเทศบาล แต่ถ้าเป็นคนในเทศบาลเองจะรู้ว่าใครท าหน้าที่อะไรจาก

แผนการท างานซึ่งผู้บริหารมอบหมายมาชัดเจน ไม่ต้องเกรียงกัน ต้องมาช่วยกัน เช่น การจัด

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าภาพ ต้องประสานงานระหว่างส านัก

ปลัดเทศบาล ส านักการคลัง โครงการธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าภาพ 

ต้องประสานงานระหว่างส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ

กีฬา โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพ่ือคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีกองสวัสดิการ

สังคม เป็นเจ้าภาพ ต้องประสานงานระหว่างส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง กองส่งเสริม

วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจผู้สูงอายุเป็นสุข กองสวัสดิการสังคม  

เป็นเจ้าภาพ ต้องประสานงานระหว่างส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง กองส่งเสริมวัฒนธรรม การ
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ท่องเที่ยวและกีฬา และส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพ ต้องประสานงานระหว่างกองสวัสดิการ

สังคม ส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง โครงการฝึกอบรมการออกก าลังกายทางน้ าของผู้สูงอายุ กอง

ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพ ต้องประสานงานระหว่างกองสวัสดิการสังคม 

ส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นการประสานงานระหว่าง

ส านักการศึกษากองสวัสดิการสังคมและกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา  โครงการออก

หน่วยเยี่ยมเยือนประชาชน กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าภาพ ต้องประสานงาน ส านักปลัดเทศบาล 

ส านักการคลัง กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

และส านักการช่าง เป็นต้น หรือบางทีก็ประสานงานกับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ 

ผู้น าชุมชน อสม.ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือคนภายนอก เช่น โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และ

โครงการธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ ต้องประสานขอใช้พ้ืนที่ขอวัดพระปฐมเจดีย์ หรือกับห้าง ร้าน

บริษัท เพ่ือรับบริจาคสิ่งของ และประชาสัมพันธ์โครงการโดยการประสานงานกับ อสม. กรรมการ

ชุมชน ผู้น าชุมชน เวลาจัดโครงการออกหน่วยเยี่ยมเยือน” 

          (นักพัฒนาชุมชน, 2560) 

 

 2.6  การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

       การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Reporting – R) 

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์ของผลการปฏิบัติงานขององค์การในการ

บริหารงานนั้นผู้บริหารจะต้องด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เริ่มจากการวางแผน การจัด

องค์การ การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การประสานงาน ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่

จะต้องติดตามผลว่าการที่ได้สั่งการหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ร่วมงานนั้น ผลการปฏิบัติงานคืบหน้า

หรือไม่เพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคและข้อขัดข้องประการใด ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องและบรรลุ

เป้าหมายขององค์การหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือจะได้เป็นการประเมินผลงานขององค์การและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานด้วย และจะได้เป็นข้อมูลส าหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

ผู้บังคับบัญชา และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย  

 จากการศึกษาพบว่าเทศบาลนครนครปฐม มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล  

สรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยผู้บริหารจะน าผลการ
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ประเมินและปัญหาที่พบมาปรับปรุงการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุในรอบถัดไป นอกจากนี้เทศบาลนคร

นครปฐมยังได้ด าเนินการจัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจกรรมโครงการด้านการดูแลสูงอายุ ผ่านทาง

เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ รายงานประจ าปี และให้ความรู้ส าหรับหน่วยงานที่ประสงค์ทราบข้อมูลการ

ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

  

 “เมือ่งานหรือการจัดโครงการเสร็จก็ต้องรายงานผลการด าเนินให้ผู้บริหารทราบ 

รายงานความพึงพอใจขอผู้เข้าร่วมโครงการ รายงานข้อดี ข้อเสีย รายงานยอดงบประมาณ เพ่ือที่

ผู้บริหารจะน าข้อมูลพวกนี้ไป พิจารณาต่อไป เทศบาลของเรายังท ารายงานผลการด าเนินงานต่างๆ 

ในรูปแบบ สื่อวิดีทัศน์ รายงานประจ าปี ทางเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ คู่มือประชาชน ประชุมคณะ

กรรมการฯ เพ่ือให้ชาวบ้านทราบถึงการท างานของเทศบาล” 

         (รองปลัดเทศบาล, 2560) 

 

“ความจริงเรื่องการรายงานเป็นสิ่งที่ท าเป็นประจ า การท าอะไรต้องมีการรายงาน  

เทศบาลเราอย่างที่บอกเทศบาลเราท างานตามแผน เมื่อท าเสร็จต้องสรุปโครงการ  ผลประเมินมาด้วย

นะ ว่าดีอย่างไร ไม่ดีอย่างไร ต้องปรับปรุงอะไร รายงานในผู้บริหารทราบ จะใช้เป็นข้อมูลในการท า

ครั้งน่า นอกจากนี้เพ่ือความโปร่งใสเราต้องประชาสัมพันธ์ผลการท างานให้ประชาชนในเขตเทศบาล

และคนทั่วไปทราบด้วยนะ ผ่านทางเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ คู่มือประชาชน รายงานประจ าปี หรือบางที

มีคนมาดูงานเราประชาสัมพันธ์ให้เขาทราบ” 

     (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

  

“การรายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จงาน เป็นหน้าที่ของผู้ท างานทุกคน ที่ต้อง 

รายงานผลการท างานให้ผู้บริหารทราบ มันเป็นหน้าที่เลยละ ต้องรายงานทั้งข้อดี ข้อเสีย ความพึง

พอใจ ยอดค่าใช้จ่าย ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพราะทางผู้บริหารจะได้มีข้อมูลในการท างานต่อไป 

รายงานพวกนี้ผู้บริหารจะน าไปไว้ในรายงานประจ าปี  แขวนไว้ที่เว็บบาง บางทีก็ลงหนังสือพิมพ์ คู่มือ

ประชาชน แล้วแต่ผู้บริหารจะพิจารณา หรือไม่ก็ท าเป็นเอกสารแจ้งคนมาดูงาน” 

(นักพัฒนาชุมขน, 2560) 
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 2.7 การบริหารงบประมาณในด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

      การบริหารงบประมาณในด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Budgeting – B) การ

บริหารงบประมาณ ผู้บริหารมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 2 ขั้นตอน คือ การจัดท างบประมาณซึ่ง

เป็นการวางแผนล่วงหน้าในการขอเงินเพ่ือจัดซื้อหรือจ้างหรือใช้จ่าย และการด าเนินการใช้เงินเพ่ือ

จัดซื้อหรือจ้างตามงบประมาณที่ได้รับนั้น 

      จากการศึกษาพบว่างบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนคร

นครปฐมได้จากแหล่งงบประมาณของเทศบาลนครนครปฐมเป็นหลัก มีบางส่วนได้รับจัดสรร

งบประมาณจากส่วนกลาง และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และภาคเอกชน โดยเทศบาล

นครปฐมบริหารจัดการงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543) ด้วยการ

ก าหนดงบประมาณทุกด้านไว้ในแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.

2560 – พ.ศ.2562) และก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการดูแลผู้สูงอายุบรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายตามงบปีงบประมาณ และจัดท าสรุปรายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมโครงการ อย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณบางโครงการอาจมี

ปัญหาด้านงบประมาณ ในส่วนของการตั้งงบประมาณมากเกินความจ าเป็น ท าให้ไม่สามารถน าเงิน

ส่วนที่ เหลือไปจัดกิจกรรมอ่ืนได้  หรือการตั้ งรายการค่าใช้จ่ายที่ผิดระเบียบข้อบังคับของ

กรมบัญชีกลาง หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน บางครั้งจัดกิจกรรมไปแล้วไม่สามารถเบิกจ่ายได้ก็ต้อง

มาแก้ไขปัญหากันภายหลัง ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์  

 

 “เทศบาลเราใช้เงินรายได้ของเทศบาล เป็นงบประมาณด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็น

หลัก ได้งบจากส่วนกลาง และภาคเอกชนให้บ้าง เป็นส่วนน้อย แต่ถ้าเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบประมาณจากส่วนกลางทั้งหมด จากที่พูดแล้วว่า เทศบาลเรามีแผนยุทธ 5 ปี แผนพัฒนา 3 ปี  

เราใช้แผน 2 แผนนี้มาก าหนดการท างานว่าปีไหนท าอะไร  แล้วก็จัดงบประมาณตามปีที่จัดโครงการ 

หรือซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบ ารุง ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เราจึงรู้ว่าปีไหนจะใช้งบประมาณท าอะไรเท่าไร จะ

จัดสรรงบอย่างไร งบพอหรือไม่พอ แต่ก็มีปัญหาในเรื่องการตั้งงบประมาณมากเกินความจ าเป็น เป็น

เหตุให้ไม่สามารถน าเงินส่วนที่เหลือไปจัดกิจกรรมอ่ืนได้ เพราะรู้ภายหลังปิดโครงการ ไม่ได้บรรจุ

โครงการในงบประมาณในตอนแรก หรือมีค่าใช้จ่ายบางตัวที่เบิกไม่ได้เนื่องจากผิดระเบียบข้อบังคับ
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ของกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การบริหารงบประมาณของเทศบาลเมื่อปิด

โครงการ หรือจัดซื้อ จัดซ่อมเสร็จ  ต้องสรุปค่าใช้จ่ายทุกครั้ง เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้น าข้อมูลไปรายงาน

ใช้ประชาชนหรือสมาชิกทราบ ที่ผ่านมาเทศบาลเรามีงบประมาณส าหรับการดูแลผู้สูงอายุพอนะ และ

จากที่เราส ารวจประมาณที่จะใช้ในปีงบ 61 62 ก็น่าจะพอถ้าหากเราสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้า

ที่ตั้งไว้” 

          (รองปลัดเทศบาล, 2560) 

 

  “เรื่องงบประมาณที่ใช้ในการดูแลคนแก่ เทศบาลนครนครปฐมใช้เงินรายได้

ของเทศบาลมาบริหารงานเป็นหลัก มีได้รับจาก งบประมาณจากส่วนกลาง และได้รับการสนับสนุนจาก

ห้าง ร้าน บริษัทชาวบ้านบ้าง เป็นส่วนน้อย การใช้งบประมาณก็ใช่งบตามแผนที่ก าหนดไว้ แผนนี้มา

จาก แผนยุทธ 5 แผนพัฒนา 3 ปี แล้วก็มาท าแผนหรืองบประมาณในปีที่จะจัดโครงการ ตาม

ปีงบประมาณรายจ่าย แต่ละปี มีปัญหาในเรื่องการตั้งงบประมาณมากเกินไป ท าให้น าเงินส่วนที่เหลือ

ไปท าอย่างอ่ืนไม่ได้ เพราะทราบทีหลัง ไม่ได้ตั้งโครงการในงบประมาณ หรือมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเบิก

ไม่ได้เนื่องจากผิดระเบียบเทศบาลไม่ว่าจะใช้งบประมาณท าอะไรต้องมีการรายงานทุกโครงการไม่ว่า

การดูแลผู้สูงอายุหรืองานด้านอ่ืนๆ เพ่ือจะน าข้อมูลไปใช้ในครั้งต่อและต้องรายงานงบประมาณใช้ท า

ให้ทุกภาคส่วนทราบ จะเห็นว่ามีรายงานงบประมาณที่หน้าเว็บของเทศบาลนครนครปฐม ถามว่า

งบประมาณที่ใช้ดูผู้สูงอายุในปี 61 62 จะพอไหมน่าจะพอนะ เพราะค านวยงบประมาณไว้ล่วงหน้า

แล้ว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ้างตามสภาพนะ” 

     (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

  

 “การใช้งบประมาณท าโครงการด้านผู้สูงอายุที่ผ่านมาไม่มีปัญหานะ ส าหรับปีงบ 

61 62 ก็คงไม่มีปัญหาน่าจะพอ ไม่น่ามีปัญหา เพราะจริงแล้วเราทราบงบประมาณการใช้เงินแต่ ตอน

ท าแผนยุทธ 5 และแผนพัฒนา 3 แล้ว เพราะเราถูกก าหนดให้ท างานตามแผนตามตลอด ผู้บริหารจะ

ใช้แผนยุทธ 5 และแผนพัฒนา 3  เป็นตัวก าหนดโครงการ ค่าใช้จ่าย ในแต่ละงบประมาณ ว่าง่ายๆ 

คือ จากแผน 5 ปี เป็น แผน 3 ปี แล้วก็เป็น แผน 1 คือ ปีงบประมาณที่จะจัดโครงการหรือใช้

งบประมาณ การใช้งบประมาณของเทศบาลเมื่อเสร็จโครงการแล้ว ต้องรายงานยอดค่าใช้จ่ ายทุกครั้ง 
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ตามเวลาที่ก าหนดนะ เพราะผู้บริหารต้องน ายอดค่าใช้จ่ายไปรายงานใช้ประชาชนทราบด้วย ส่วน

ใหญ่ปัญหาที่พบคือมีค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้ เนื่องจากผิดระเบียบ”  

           (นักพัฒนาชุมชน, 2560) 

  

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค การบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค การบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุขอ

เทศบาลนครนครปฐม พบว่า เทศบาลนครนครปฐมมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ กระบวนการจัด

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุและการขาดบุคลากรในด้านการดูแล

ผู้สูงอายุ 

 3.1 ปัญหาการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

   จากการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมและ 

นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม พบว่า ผู้สูงอายุบางรายไม่เข้าใจ เงื่อนไข

การจ่ายค่าเบี้ยยังชีพ ปัญหาการโอนผ่านบัญชีธนาคารของลูกหลาน การจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพให้

ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

  

 “ปัญหาที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพ ปัจจุบันเทศบาลดูผู้สูงอายุที่ได้รับเงินค่า

เบี้ยยังชีพจ านวน 9,017 คน ปัญหาที่เกิดเป็นประจ า คือการโอนเงินผ่านบัญชีลูกหลาน เมื่อโอนให้แล้ว

ลูกหลานไม่น าไปให้ผู้สูงอายุ มีปัญหาต้องเปลี่ยนแปลงผ่านบัญชีธนาคาร ปัญหาการจ่ายเงินค่าเบี้ยยัง

ชีพให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต เกิดจากการที่เราต้องโอนเงินเข้าเข้าบัญชีญาติหรือลูกหลาน ให้ผู้สูงอายุโดย

ที่เราไม่รู้ว่าผู้สูงอายุรายนั้นเสียแล้วไปเมื่อตรวจสอบพบเราก็ไปขอคืนจากญาติหรือลูกหลานผู้สูงอายุ 

หากเขาไม่คืนให้บางทีนักพัฒนาต้องจ่ายเงินคืนส่วนกลางเอง ประมาณ 20% ต่อปีที่เรียกเก็บไม่ได้  

วิธีปัญหาของเราตอนนี้คือซึ่งก่อนเราจะโอนเข้าบัญชี ทุกวันที่ 10 ของเดือน เราตรวจสอบกับงาน

ทะเบียนให้รอบคอบ” 

           (นักพัฒนาชุมชน, 2560) 
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 3.2  ปัญหาการขาดบุคลากรในการด าเนินกิจกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

       จากการศึกษาพบว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐม

มอบหมายหน้าที่ให้นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี ซ่ึงตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งหน้าที่ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี เป็นหน้าที่ของนักสังคม

สงเคราะห์ แต่ด้วยเกณฑ์การก าหนดกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ก่อนหน้างานสวัสดิการสังคมไม่มี

ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จึงมีความจ าเป็นต้องมอบหมายภาระหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คน

พิการ สตรี ให้นักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติงาน  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลนคร

นครปฐมมีนักพัฒนาชุมชนจ านวน 13 ราย ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี ซึ่ง

เป็นปริมาณงานที่มากพอสมควร แต่ด้วยกระบวนการอันได้มาซึ่งบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 

ต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ ซึ่งบางครั้งอาจมีความล่าช้าไม่ทันในสถานการณ์ที่เร่งด่วน เพราะ

จ านวนผู้อายุสูงที่มีมากใน การขาดบุคลากรในการด าเนินกิจกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็นอีกปัญหา

และอุปสรรคของเทศบาลนครนครปฐม เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐมมี

ผู้สูงอายุประมาณ 12,567 คน ในขณะที่เทศบาลนครนครปฐมมีบุคคลากรที่ท าหน้าที่หลักในด้านการ

ดูแลผู้สูงอายุต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน จ านวน 13 คน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ

เพียงอย่างเดียว ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

  

 “ปัญหา คือเรามีนักพัฒ 13 คน  ดูแลผู้สูงอายุประมาณ 10,000 คนและดูแลเด็ก 

คนพิการ สตรี ด้วยอย่างที่บอกไปแล้ว จริงๆแล้วงานดูแลผู้สูงอายุเป็นของนักสังคมสงเคราะห์ แต่งาน

สวัสดิการของเราไม่มีต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  จึงให้นักพัฒท าแทนน า เพราะตอนที่ก าหนดกรอบ

ไม่มี นักสังคมสงเคราะห์” 

     (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

  

 “การขาดบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นเรื่องส าคัญมากในตอนนี้เพราะ 

เทศบาลนครนครปฐมมีผู้สูงอายุประมาณ 12,500 คน และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นทุกปี ในขณะที่มี

ต าแหน่งนักพัฒนา จ านวน 13 คน ซึ่งท าหน้าที่หลักในด้านการดูแลผู้สูงอายุ แล้วยังหน้าที่อ่ืนอีก เช่น 

ดูแลคนพิการ เด็ก สตรี คนเร่รอน ด้วยนะ” 

          (นักพัฒนาชุมขน, 2560) 
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 3.3 ปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ 

       จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ

มีอยู่ 2 ส่วน คือ เทศบาลนครนครปฐมไม่สามารถน างบประมาณมาจัดกิจกรรมบางอย่างให้ผู้สูงอายุได้ 

เพราะส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินห้ามน างบประมาณไปจัดกิจกรรมบางประเภท เช่น การศึกษาดู

งาน และปัญหาการที่ผู้สูงอายุไม่เห็นถึงความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม ดังรายละเอียดค า

สัมภาษณ์ 

  “การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุที่พบตอนนี้ คือ ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินห้ามน างบประมาณไปจัดกิจกรรมบางประเภท เช่น การศึกษาดูงาน กับเวลาจัดกิจกรรมแล้ว

ผู้สูงอายุไม่มาเข้าร่วม อาจเกิดจากสถานที่จัดไกลเกินไป หรือการเดินทางล าบาก หรือบางครั้ง

กิจกรรม” 

      (นักพัฒนาชุมชน, 2560) 

   

 3.4  ปัญหาการบริหารงบประมาณด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคตั้งงบประมาณมากเกิน 

ความจ าเป็น ท าให้ไม่สามารถน าเงินส่วนที่เหลือไปจัดกิจกรรมอ่ืนได้ หรือการตั้งรายการค่าใช้จ่ายที่ผิด

ระเบียบข้อบังคับของราชการ บางครั้งจัดกิจกรรมไปแล้วไม่สามารถเบิกจ่ายได้ก็ต้องมาแก้ไขปัญหา

กันภายหลัง ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์  

 

   “เรื่องงบประมาณที่ใช้ในการดูแลคนแก่ เทศบาลนครนครปฐมใช้เงินรายได้

ของเทศบาลมาบริหารงานเป็นหลัก มีได้รับจากงบประมาณจากส่วนกลาง และได้รับการสนับสนุนจาก

ห้าง ร้าน บริษัทชาวบ้านบ้าง เป็นส่วนน้อย การใช้งบประมาณก็ใช่งบตามแผนที่ก าหนดไว้ แผนนี้มา

จาก แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนพัฒนาสามปี แล้วก็มาท าแผนหรืองบประมาณในปีที่จะจัดโครงการ  

ตามปีงบประมาณรายจ่าย แต่ละปี มีปัญหาในเรื่องการตั้งงบประมาณมากเกินไป ท าให้น าเงินส่วนที่

เหลือไปท าอย่างอ่ืนไม่ได้ เพราะทราบทีหลัง ไม่ได้ตั้งโครงการในงบประมาณ หรือมีค่าใช้จ่ายบางอย่าง

เบิกไม่ได้เนื่องจากผิดระเบียบเทศบาลไม่ว่าจะใช้งบประมาณท าอะไรต้องมีการรายงานทุกโครงการไม่

ว่าการดูแลผู้สูงอายุหรืองานด้านอ่ืนๆ เพ่ือจะน าข้อมูลไปใช้ในครั้งต่อและต้องรายงานงบประมาณใช้

ท าให้ทุกภาคส่วนทราบ จะเห็นว่ามีรายงานงบประมาณที่หน้าเว็บของเทศบาลนครนครปฐม ถามว่า
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งบประมาณที่ใช้ดูผู้สูงอายุในปี 61 62 จะพอไหมน่าจะพอนะ เพราะค านวณงบประมาณไว้ล่วงหน้า

แล้ว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ้างตามสภาพนะ” 

     (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, 2560) 

 

 “การใช้งบประมาณท าโครงการด้านผู้สูงอายุที่ผ่านมาไม่มีปัญหานะ ส าหรับปีงบ 

61 62 ก็คงไม่มีปัญหาน่าจะพอ ไม่น่ามีปัญหา เพราะจริงแล้วเราทราบงบประมาณการใช้เงินแต่ ตอน

ท าแผนยุทธ 5 และแผนพัฒนา 3 แล้ว เพราะเราถูกก าหนดให้ท างานตามแผนตามตลอด ผู้บริหารจะ

ใช้แผนยุทธ 5 และแผนพัฒนา 3 เป็นตัวก าหนดโครงการ ค่าใช้จ่าย ในแต่ละงบประมาณ ว่าง่ายๆ คือ 

จากแผน 5 ปี เป็น แผน 3 ปี แล้วก็เป็น แผน 1 คือ ปีงบประมาณท่ีจะจัดโครงการหรือใช้งบประมาณ 

การใช้งบประมาณของเทศบาลเมื่อเสร็จโครงการแล้ว ต้องรายงานยอดค่าใช้จ่ายทุกครั้ง ตามเวลาที่

ก าหนดนะ เพราะผู้บริหารต้องน ายอดค่าใช้จ่ายไปรายงานใช้ประชาชนทราบด้วย ส่วนใหญ่ปัญหาที่

พบคือมีค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้ เนื่องจากผิดระเบียบ”  

          (นักพัฒนาชุมชน, 2560) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง บทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแล

ผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม ในด้านการดูแลผู้สูงอายุและศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานด้านการดูแล

ผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนรวม

และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลนครนครปฐม 

ได้แก่ปลัดเทศบาลนครนครปฐม  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชนและผู้สูงอายุที่ มี

รายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้  

 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม  อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 

 จากการศึกษาบทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ พบว่าเทศบาลนครนครปฐม  มีการจัดกิจกรรมในด้านการ

ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมโครงการส าหรับผู้สูงอายุ การ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก  

 1.1 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

      จากการศึกษาข้อมูลเอกสารพบว่าปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐมมีประชากร

สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนครปฐมจ านวน 12,567 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 มีผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าเบี้ยยังชีพ ซึ่งสามารถแบ่งตามช่วงอายุ คืออายุระหว่าง   

60 - 69  ปี จ านวน 5,261 รายอายุระหว่าง 70 - 79  ปี จ านวน 2,623 ราย อายุระหว่าง 80 - 89 ปี  

จ านวน 983 ราย และอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 99 ราย รวมทั้งสิ้น 8,966 คน และคาดว่าใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะมีผู้สูงอายุแสดงความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมอีก จ านวน 750 ราย 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนา

ชุมชนและผู้สูงอายุที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  พบว่าเทศบาล

นครนครปฐมมีกระบวนการจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 คือ ภายในเดือน

พฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป จะต้องไป

ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อเทศบาลนครนครนครปฐม  พร้อม

หลักฐานดังนี้ บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อม

ส าเนาของผู้สูงอายุหรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ของบุคคลที่รับมอบอ านาจเป็นหนังสือ

จากผู้สูงอายุ โดยเทศบาลนครนครปฐมจ่ายค่าเบี้ยยังชีพด้วยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทยของผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้สูงอายุ ในทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน   

 จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทราบเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานคือเรื่องสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพในส าหรับสิทธิขั้นพ้ืนฐานในด้านอ่ืนๆ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบ โดยผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ

ต่อนโยบายการสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพของรัฐบาล และมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ

ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลนครนครปฐม และผู้สูงอายุมีความต้องการให้รัฐบาลเพิ่ม

จ านวนเงินค่าเบี้ยยังชีพอัตราที่สูงขึ้นเป็นอัตราเดือนละ 1,000 -1,200 บาทต่อเดือน  

 

1.2 การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 

      จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก ่ 

รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมและนักพัฒนาสังคม พบว่าเทศบาล

นครนครปฐม ได้บรรจุกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในแผนพัฒนารอบ 3 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.

2562)  และน ามาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งสามารถ

แบ่งได้ คือกิจกรรมการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ประกอบด้วยโครงการสร้างเสริม

สุขภาพใจผู้สูงวัยเป็นสุข และโครงการออกหน่วยเยี่ยมเยือนประชาชน กิจกรรมส่งเสริมการประกอบ

อาชีพ ประกอบด้วย โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพ่ือคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกายและกีฬา ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์

นันทนาการชุมชน โครงการฝึกอบรมการออกก าลังกายทางน้ าของผู้สูงอายุ  โครงการจัดตั้งชมรม
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ผู้สูงอายุ และกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

และโครงการธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ เป็นต้น 

  จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

นครนครปฐม ในเรื่อง การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทราบถึงกิจกรรมที่

เทศบาลจัด โดยได้รับข้อมูลจากประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และรถประชาสัมพันธ์ของ

เทศบาล มีผู้สูงอายุบางรายเคยเข้าร่วมกิจกรรมการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข  

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ และกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งผู้สูงอายุบางรายไม่

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมอยู่ไกลจากที่พักอาศัยไม่สะดวกในการเดินทาง

ไปร่วมกิจกรรม ต้องให้ลูกหลานไปรับ-ส่ง   

 

 1.3   ด้านการช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวก 

        จากการศึกษาพบว่าเทศบาลนครนครปฐมได้มีนโยบายในด้านการช่วยเหลือ

และการอ านวยความสะดวกผู้สูงอายุได้แก่ การจัดโครงการออกหน่วยเยี่ยมเยื อนผู้สูงอายุและ

ประชาชนทั่วไป เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เช่น ปัญหาที่อยู่

อาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ปรึกษาทางคดีความ รวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบายและ

การจัดกิจกรรมของเทศบาลให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปทราบ และการออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือ

แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ

และวันพฤหัสบดี รวมถึงการจัดอาคารส านักงานเพ่ือให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เช่น ทางลาดส าหรับ

ผู้สูงอายุ หรือการให้บริการผู้สูงอายุกรณีที่ไม่สามารถเข้ามาติดต่อที่ส านักงานได้ ซึ่งนอกจากนี้

ผู้สูงอายุยังสามารถขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนครนครปฐมผ่านทางประธานชุมชนหรือ

อาสาสมัครสาธารณสุข ในชุมชนที่อาศัยอยู่ได้อีกช่องทางหนึ่ง และจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุมีรายชื่อ

อยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  ในเรื่องที่เทศบาลช่วยเหลือและอ านวย

ความสะดวกผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่อง การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซ่อมท่อน า

ประปา ซ่อมไฟฟ้า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการอ านวยความ

สะดวกในกรณีท่ีเดินทางไปติดต่อราชการที่ส านักงานเทศบาล  
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ส่วนที่ 2 บทบาทการบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

 จากการศึกษาบทบาทการบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนคร

นครปฐม  โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) และแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) ของเทศบาลนครนครปฐมและการสัมภาษณ์เชิงลึก รองปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน โดยศึกษาบริหารงานตามแนวคิด ของ Lyndall 

Urwick & Luther Gulick ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการ 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) การวางแผน 

(Planning – P) (2) การจัดองค์การ (Organizing – O) (3) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing – S) (4) 

การอ านวยการ (Directing – D) (5) การประสานงาน (Coordinating – C) (6) การรายงาน 

(Reporting – R) และ (7) การงบประมาณ (Budgeting – B) หรือเรียกกระบวนการบริหารจัดการนี้

ว่า POSDCoRB  Model ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 2.1  การวางแผนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

   จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนครนครปฐม มีกระบวนการในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ในการท างาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยเริ่มจากการน าแผนผู้สูงของจังหวัดนครปฐม นโยบายผู้บริหารและ

ขอเสนอประชาชน มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน แผนการบริหารงานในด้านการดูแล

ผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งการวางแผนและก าหนดของโครงการ/กิจกรรมการบริหารด้านการดูแล

ผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วง ช่วงที่  1 ตามแผนยุทธศาสตร์รอบ 5 ปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) โดยบรรจุ

บริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านสังคมและชุมชน แนวทางที่ 3 

พัฒนา ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์กับผู้ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับ

ปฏิบัติงานในรอบ 5 ปี ช่วงที่ 2  การบริหารงานตามแนวทางการพัฒนาช่วงที่ 2 โดยน าแนวทางการ

พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) มาก าหนดเป็นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 

พ.ศ.2562) ซึ่งแผนพัฒนาสามปี นี้จะวางแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) แต่เพ่ิมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเฉพาะเจาะจง

ส าหรับการพัฒนาในรอบ 3 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) รวมถึงการก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัด

โครงการ/กิจกรรมส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี และช่วงที่ 3 การบริหารงานตามแนวทางการพัฒนา



93 

 

ช่วงที่ 3 โดยการน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนารอบสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) มาบรรจุไว้ใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแต่ละปี 

 

      2.2  การจัดองค์การด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

  จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนครนครปฐม ได้แบ่งโครงสร้างองค์การโดย

จัดแบ่งงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยในสถานการณ์ปัจจุบันเทศบาลนคร

นครปฐมได้ก าหนดการบริหารโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 ส่วน ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล ส านัก

การช่าง ส านักการคลัง ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการศึกษา กองวิชาการและ

แผนงาน กองสวัสดิการสังคม กองการประปา กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา หน่วย

ตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล โดยมีส านักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริม

วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา และส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักใน

การด าเนินการจัดสวัสดิการ จัดกิจกรรมโครงการ และประสานงานในด้านการช่วยเหลือและการ

อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

  

 2.3  การจัดบุคลากรในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

  จากการศึกษาการจัดบุคลากรในด้านการดูแลผู้สูงอายุและด้านอ่ืนๆของ

เทศบาลนครนครปฐมพบว่า การได้มาซึ่งบุคลากรเริ่มจากการประชุมร่วมกันก าหนดแผนก าลังคน การ

ก าหนดอัตราก าลังคนพิจารณาจากภาระงาน จ านวนประชากร จ านวนผู้รับบริการ ปริมาณพ้ืนที่ความ

รับผิดชอบ การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้าท างานมี 2 วิธี คือการรับโอนหรือการบรรจุบุคคลากรใหม่โดย

เรียกจากบัญชีรายชื่อของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนครปฐมใช้ระบบการ

ประเมินตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การประเมินทดลอง 6 เดือนส าหรับ

บุคลากรที่บรรจุใหม่และบุคลากรที่โอนย้าย และระบบการประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินตามระเบียบของ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้งและในทุกปีงบประมาณเทศบาลนคร

นครปฐมมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรไปฝึกอบรมและ

ศึกษาต่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ ศ.2560 – พ.ศ.2562) ในสถานการณ์ปัจจุบันเทศบาลนคร

นครปฐมมี งานสวัสดิการสังคมได้มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก 

คนพิการ สตรี ซึ่งไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพราะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหน้าที่ใน
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การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี เป็นหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ แต่ด้วยเกณฑ์การก าหนด

กรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ก่อนหน้างานสวัสดิการสังคมไม่มีต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จึงมีความ

จ าเป็นต้องมอบหมายภาระหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี ให้นักพัฒนาชุมชนเป็น

ผู้ปฏิบัติงาน จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าด้วยจ านวนนักพัฒนาชุมชนจ านวน 13 ราย ปฏิบัติ

หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปริมาณงานที่มากพอสมควรแล้วนักพัฒนาชุมชนยังมีหน้าที่ในการ

ดูแลเด็ก คนพิการ สตรี ด้วย  

  

 2.4 การอ านวยการในด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

      จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารของเทศบาลนครนครปฐม มีระบบการบริหาร

จัดการภารกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยมอบหมายอ านาจหน้าที่และสั่งการตามแผนงานที่ก าหนด มี

การแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน จึงท าให้เกิดการประสานงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร

สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร มีส่วนน้อยที่สั่งการด้วยวาจา ผู้บริหารมีอ านาจการตัดสินใจตามล าดับชั้น

อย่างเป็นระบบ มีการสร้างแรงจูงใจและการสร้างขวัญในการท างาน โดยผู้บริหารจะมาร่วมกัน

ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีระบบการประเมินผลงานที่เป็นชัดเจนและเป็นกับผู้ปฏิบัติงาน 

นอกจานี้ยังได้ส่งเสริมบุคลากรไปฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่รวมถึงให้ทุนบุคลากรไปการศึกษา

ต่อในระดับสูง 

  

   2.5  การประสานงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

   จากการศึกษาพบว่าเทศบาลนครนครปฐม มีระบบการประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดร่วมกัน ใช้ระบบการสั่ง

การเป็นลายลักษณ์อักษร ตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน จึงท าให้สามารถประสานงานสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาล หน่วยงานภายนอกเทศบาลและชุมชนในได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีส่วนน้อยที่ประสบปัญหา  

 

 2.6  การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

  จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนครนครปฐม มีกระบวนการติดตาม 

ประเมินผล  สรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยผู้บริหารจะ
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น าผลการประเมินและปัญหาที่พบมาปรับปรุงการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุในรอบถัดไป นอกจากนี้

เทศบาลนครนครปฐมยังได้ด าเนินการจัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจกรรมโครงการด้านการดูแลสูงอายุ 

ผ่านทางเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ รายงานประจ าปี และให้ความรู้ส าหรับหน่วยงานที่ประสงค์ทราบข้อมูล

การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม 

  

  2.7  การบริหารงบประมาณในด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

  จากการศึกษาพบว่างบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนคร

นครปฐมได้จากแหล่งงบประมาณเงินรายได้จากภาษีอากรของเทศบาลนครนครปฐมเป็นหลัก มี

บางส่วนได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ประชาชน

ทั่วไป โดยเทศบาลนครปฐมบริหารจัดการงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.

2543) ด้วยการก าหนดงบประมาณทุกด้านไว้ใน แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) และ

ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการดูแลผู้สูงอายุบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามงบ

ปีงบประมาณ รวมถึงจัดท าสรุปรายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายหลังเสร็จสิ้นการจัด

กิจกรรมโครงการ อย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณบางโครงการอาจมีปัญหาด้านงบประมาณ ใน

ส่วนของการตั้งงบประมาณมากเกินความจ าเป็น ท าให้ไม่สามารถน าเงินส่วนที่เหลือไปจัดกิจกรรมอ่ืน

ได้ หรือการก าหนดรายการค่าใช้จ่ายที่ผิดระเบียบข้อบังคับ ท าให้เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมไม่

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ต้องมาแก้ไขปัญหากันภายหลัง  

 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค การบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค การบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุขอ

เทศบาลนครนครปฐม พบว่า เทศบาลนครนครปฐมมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ กระบวนการจัด

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุและการขาดบุคลากรในด้านการดูแล

ผู้สูงอายุ 
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 3.1 ปัญหาการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 จากการศึกษา พบว่า ปัญหาการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คือ 

ผู้สูงอายุ บางรายไม่เข้าใจ เงื่อนไขการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพ ปัญหาการโอนผ่านบัญชีธนาคารของลูกหลาน

แล้วลูกหลานไม่น าเงินเบี้ยยังชีพไปให้ผู้สูงอายุ และปัญหาการจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่

เสียชีวิต   

  

 3.2  ปัญหาการขาดบุคลากรในการด าเนินกิจกรรมด้านการดูแลผู้สูงอาย ุ

       จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐมมอบหมายหน้าที่ให้

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี ซึ่งตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งหน้าที่ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี เป็นหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์  แต่ด้วย

เกณฑ์การก าหนดกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ก่อนหน้างานสวัสดิการสังคมไม่มีต าแหน่ง นักสังคม

สงเคราะห์ จึงมีความจ าเป็นต้องมอบหมายภาระหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี ให้

นักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติงาน จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลนครนครปฐมมีนักพัฒนา

ชุมชนจ านวน 13 ราย ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรี ซึ่งเป็นปริมาณงานที่มาก

พอสมควร แต่ด้วยกระบวนการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ ซึ่ง

บางครั้งอาจมีความล่าช้าไม่ทันในสถานการณ์ เพราะจ านวนผู้อายุสูงที่มีมากขึ้น การขาดบุคลากรใน

การด าเนินกิจกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นอีกปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลนครนครปฐม 

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐมมีผู้สูงอายุประมาณ 12,567 คน  

  

 3.3 ปัญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ 

       จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ

มีอยู่ 2 ส่วน คือ เทศบาลนครนครปฐมไม่สามารถน างบประมาณมาจัดกิจกรรมบางอย่างให้ผู้สูงอายุได้ 

เพราะส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินห้ามน างบประมาณไปจัดกิจกรรมบางประเภท เช่น การศึกษาดู

งาน และปัญหาการที่ผู้สูงอายุไม่เห็นถึงความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม  

 

 3.4  ปัญหาการบริหารงบประมาณด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาตั้งงบประมาณมากเกินความจ าเป็น ท าให้ไม่ 
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สามารถน าเงินส่วนที่เหลือไปจัดกิจกรรมอ่ืนได้  หรือการตั้งรายการค่าใช้จ่ายที่ผิดระเบียบข้อบังคับ

ของราชการ บางครั้งจัดกิจกรรมไปแล้วไม่สามารถเบิกจ่ายได้ก็ต้องมาแก้ไขปัญหากันภายหลัง  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องบทบาทการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนคร

นครปฐม  อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์

อ้างอิงจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม   

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าเทศบาลนครนครปฐมมีการจัดกิจกรรมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

ได้แก ่สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การจัดกิจกรรมโครงการส าหรับผู้สูงอายุ การช่วยเหลือและอ านวย

ความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 16  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 รวมถึงตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และตามปฏิญญาผู้สูงอายุไทย  

มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้ก าหนดว่าเทศบาลนครมีหน้าที่ส่งเสริมการ

พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา 16 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดอ านาจและ

มอบหมายหน้าที่ให้เทศบาลนครมีหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชราและผู้ด้อยโอกาส โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทราบเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน คือ เรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

แต่ส าหรับสิทธิขั้นพ้ืนฐานในด้านอ่ืนๆ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่ทราบ โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ต่อนโยบายการสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพขอรัฐบาล และมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ

ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและด้านการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ของ

เทศบาลนครนครปฐม ซึ่งผู้สูงอายุมีความต้องการให้รัฐบาลเพ่ิมจ านวนเงินค่าเบี้ยยังชีพอัตราที่สูงขึ้น

เป็นอัตราเดือนละ 1,000 - 1,200 บาท ต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประสพโชค  ตันสาโรจน์ 

(2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุที่ได้กล่าวว่า  

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยังชีพในอัตราที่สูงขึ้น  โดยผู้สูงอายุบางรายเคย

เข้าร่วมกิจกรรมที่เทศบาลนครนครปฐมจัด แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมอยู่ไกลจากที่พักอาศัยของผู้สูงอายุจึงไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม  
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 2.  การศึกษาบทบาทการบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนคร

นครปฐม ตามแนวคิดของ  Lyndall Urwick & Luther Gulick ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการ  7  

ด้าน ประกอบด้วย (1) การวางแผน (Planning – P)  (2) การจัดองค์การ (Organizing – O) (3) การ

จัดคนเข้าท างาน (Staffing – S) (4) การอ านวยการ (Directing – D) (5) การประสานงาน 

(Coordinating – C) (6) การรายงาน (Reporting – R) และ (7) การงบประมาณ (Budgeting – B) 

หรือเรียกกระบวนการบริหารจัดการนี้ว่า POSDCoRB  Model ได้ดังนี้ 

 2.1.  การวางแผนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ  จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนคร

นครปฐม มีกระบวนการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการท างาน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยเริ่มจากการน าแผนผู้อายุ

สูงของจังหวัดนครปฐม นโยบายผู้บริหารและความต้องการของประชาชน มาเป็นแนวทางในการ

ก าหนดภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี ข าสวัสดิ์ 

และ สิทธิเดช สิริสุขะ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

งานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่กล่าวว่า การวางแผนเป็นปัจจัยที่มีผล

ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรีมาก

ที่สุด 

   2.2. การจัดองค์การด้านการดูแลผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนคร
นครปฐม ได้แบ่งโครงสร้างองค์การโดยจัดแบ่งงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยใน
สถานการณ์ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐมได้ก าหนดการบริหารโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 ส่วน 
ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล ส านักการช่าง ส านักการคลัง ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านัก
การศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม กองการประปา กองส่งเสริมวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล โดยส านักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการ
สังคม กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา และส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินการจัดสวัสดิการ จัดกิจกรรมโครงการ และประสานงานในด้านการ
ช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของศิริอร  ขันธหัตถ์  
(2547) ได้กล่าวว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนงานต่างๆ และ
บุคคลในองค์การ โดยก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดแจ้ง  เพ่ือให้เป็นไปตาม
ภารกิจ และบรรจุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



99 

 

 2.3  การจัดบุคลากรในด้านการดูแลผู้สูงอายุ จากการศึกษาการจัดบุคลากรใน

ด้านการดูแลผู้สูงอายุและด้านอ่ืนๆของเทศบาลนครนครปฐมพบว่า บุคลากรท าหน้าที่ต าแหน่ง

มาตรฐานก าหนดหน้าที่ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การได้ซึ่งมาบุคลากร

เริ่มจากการประชุมร่วมกันก าหนดแผนก าลังคน การก าหนดก าลังคนพิจารณาจากภาระงาน จ านวน

ประชากร จ านวนผู้รับบริการ ปริมาณพ้ืนที่ความรับผิดชอบ มีกระบวนการบรรจุบุคลากรเข้าท างาน 

มีระบบการประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินตามระเบียบของราชการซึ่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้งและในทุก
ปีงบประมาณเทศบาลนครนครปฐมมีการวางแผนการพัฒนาบุคคลากรโดยการสนับสนุนงบประมาณให้
บุคลากรไปฝึกอบรมและศึกษาต่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ ศ.2560 – พ.ศ.2562) จากท่ีกล่าวมา
ข้องเทศบาลนครนครปฐมสามารถจัดคนเข้าท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ
สัมพันธ์  ภู่ไพบูลย์ (2541) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องจัดหาบุคคลเข้าท างาน ตามหลักการ
บริหารงานเมื่อได้จัดตั้งองค์การ และจัดท าโครงสร้างงาน ผู้บริหารต้องคัดเลือกและบรรจุบุคคลให้
เหมาะสมตามแผนกต่างๆ  การจะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญใน
ดูแลพัฒนาบุคคล ให้มีความรู้ความสามารถ และจัดคนให้ตรงกับหน้าที่ 
 2.4 การอ านวยการในด้านการดูแลผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารของ
เทศบาลนครนครปฐม มีระบบการบริหารจัดการภารกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยมอบหมายอ านาจ
หน้าที่และสั่งการตามแผนงานที่ก าหนด มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน จึงท าให้เกิดการประสานงาน
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสั่งการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีส่วนน้อยที่สั่งการ
ด้วยวาจา ผู้บริหารมีอ านาจการตัดสินใจตามล าดับชั้นอย่างเป็นระบบ มีการสร้างแรงจูงใจและการ
สร้างขวัญในการท างาน โดยผู้บริหารจะมาร่วมกันปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีระบบ
การประเมินผลงานที่เป็นชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของสมคิด  บางโม (2558) ได้กล่าวว่า การ
อ านวยการ คือ กิจกรรมทุกอย่างที่มุ่ งผลักดันให้พนักงานท างานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ การสั่งการ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การชี้แนะสอนงาน การจูงใจให้
พนักงานท างาน การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานและการประสานงาน อันจะท าให้องค์ด าเนิน
ไปสู้เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   2.5  การประสานงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่าเทศบาลนคร

นครปฐม มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดร่วมกัน ตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการตั้งคณะท างานร่วมกัน จึงท าให้

สามารถประสานงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาล และหน่วยงานภายนอก

เทศบาลรวมถึงชุมชนในได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ งานวิจัยของสิริวัลล์  พฤกษาอุดมชัย 

และสวรรยา  ธรรมอภิพล (2560)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรม
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ผู้สูงอายุต าบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม ที่กล่าวว่า ความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ

ต าบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม มาจากปัจจัยด้านความสามารถในการประสานงานและการร่วมงาน

กับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานงานร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น 

และภาคสังคม 

 2.6 ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่า

เทศบาลนครนครปฐม มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล สรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานด้าน

ผู้สูงอายุ ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยผู้บริหารจะน าผลการประเมินและปัญหาที่พบมาปรับปรุงการ

ด าเนินงานด้านผู้สู งอายุในรอบถัดไป นอกจากนี้ เทศบาลนครนครปฐมยังได้ด าเนินการจัด

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจกรรมโครงการด้านการดูแลสูงอายุ ผ่านทางเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ รายงาน

ประจ าปี และให้ความรู้ส าหรับหน่วยงานที่ประสงค์ทราบข้อมูลการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของ

เทศบาลนครนครปฐม สอดคล้องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี ข าสวัสดิ์ และ สิทธิเดช สิริสุขะ 

(2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่กล่าวว่า รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้องและการ

จัดเก็บข้อมูลตามระเบียบที่ก าหนดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรีในระดับมาก 

 2.7 ด้านการบริหารงบประมาณในด้านการดูแลผู้สูงอายุ  จากการศึกษาพบว่า

งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐมได้จากแหล่งงบประมาณของเทศบาลนคร

นครปฐมเป็นหลัก มีบางส่วนได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง และได้รับการสนับสนุนจาก

ประชาชน และภาคเอกชน โดยเทศบาลก าหนดงบประมาณทุกด้านไว้ในแผนยุทธศาสตร์(พ.ศ.2558 – 

พ.ศ.2562) แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) และก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการ

ดูแลผู้สูงอายุบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามงบปีงบประมาณ และจัดท าสรุปรายงาน

งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมโครงการ อย่างไรก็ตามการจัดสรร

งบประมาณบางโครงการอาจมีปัญหาด้านงบประมาณ ในส่วนของการตั้งงบประมาณมากเกินความ

จ าเป็น ท าให้ไม่สามารถน าเงินส่วนที่เหลือไปจัดกิจกรรมอ่ืนได้ หรือการตั้งรายการค่าใช้จ่ายที่ผิด

ระเบียบข้อบังคับของกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน บางครั้งจัดกิจกรรมไปแล้วไม่

สามารถเบิกจ่ายได้ก็ต้องมาแก้ไขปัญหากันภายหลัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒน์นรี  อัฐวงศ์

และฐิตารีย์ วงศ์สูง(2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 
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มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ ที่กล่าวว่า การบริหารให้มีประสิทธิภาพ

จะต้องมีการวางแผน การใช้งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค

ในการบริหารจัดการงบประมาณ ทบทวน ประเมินผลแผนกลยุทธ์ของส่วนงานในระดับปฏิบัติ เพ่ือให้

บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะเชิงหน่วยงานระดับจังหวัด 

 1. เทศบาลนครนครปฐมควรจัดโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับเพ่ือประโยชน์ต่อตัวผู้สูงอายุเอง 

 2. องค์ท่ีเกี่ยวข้องควรหาวิธีที่จะช่วยเหลือในการด ารงชีพ และเพ่ือสวัสดิการเบี้ย

ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 

 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาบทบาทการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุตามหลักทฤษฎีการ 

บริหาร POSDCoRB  Model ในเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง จังหวัดนครปฐมเพ่ือให้เห็นภาพรวมใน

ระดับมหภาคอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในภาพรวม 

2. ควรศึกษาบทบาทการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุตามหลักทฤษฎีการ 

บริหารจัดการ เช่น POLC , POCCC และ POSDC ในเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนครใน

หวัดนครปฐม 

 3. ควรศึกษาบทบาทการบริหารงานในด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนคร

นครปฐมโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนมากข้ึน 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
             ส าหรับปลัดเทศบาลเทศบาลนครนครปฐม 
                            แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1 

เรื่อง “บทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ” 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์...............................................................................................อายุ...........ป ี
ที่อยู่...................................................................................................................... .......................... 
วัน  เดือน  ปี  สถานที่สัมภาษณ์................................................................ .................................... 
 
ส่วนที่ 2 บทบาทการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 1. การบริหารของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ในปัจจุบันด าเนินการ
อย่างไร ในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.1) การวางแผน (Planning – P) 
 1.2) การจัดองค์การ (Organizing – O)  
 1.3) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing – S)  
 1.4) การอ านวยการ (Directing – D)   
 1.5) การประสานงาน (Coordinating – C) 
 1.6) การรายงาน (Reporting – R) 
 1.7) การงบประมาณ (Budgeting – B)  
 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
           1. ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม  

 



111 

 

 
 

  แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
ส าหรับผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครปฐม 

                             แบบสัมภาษณ์  ชุดที่ 2 
เรื่อง “บทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ” 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์...............................................................................................อายุ...........ปี 
ที่อยู่...................................................................................................................... .......................... 
วัน  เดือน  ปี  สถานที่สัมภาษณ์......................................................................... ........................... 
 
ส่วนที่ 2 บทบาทการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 1. การบริหารของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ในปัจจุบันด าเนินการ
อย่างไร ในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.1) การวางแผน (Planning – P) 
 1.2) การจัดองค์การ (Organizing – O)  
 1.3) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing – S)  
 1.4) การอ านวยการ (Directing – D)   
 1.5) การประสานงาน (Coordinating – C) 
 1.6) การรายงาน (Reporting – R) 
 1.7) การงบประมาณ (Budgeting – B)  
 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
           1. ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม  
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
ส าหรับเจ้าหน้าทีก่องสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครปฐม 

                            แบบสัมภาษณ์  ชุดที่ 3 
เรื่อง “บทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ” 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์...............................................................................................อายุ...........ปี 
ที่อยู่.......................................................................................................................................... ...... 
วัน  เดือน  ปี  สถานที่สัมภาษณ์............................................................................................. ....... 
 
ส่วนที่ 2 บทบาทการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 1. การบริหารของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ในปัจจุบันด าเนินการ
อย่างไร ในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.1) การวางแผน (Planning – P) 
 1.2) การจัดองค์การ (Organizing – O)  
 1.3) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing – S)  
 1.4) การอ านวยการ (Directing – D)   
 1.5) การประสานงาน (Coordinating – C) 
 1.6) การรายงาน (Reporting – R) 
 1.7) การงบประมาณ (Budgeting – B)  
 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
           1. ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม  
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  แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเทศบาลนครนครปฐม 

                            แบบสัมภาษณ์  ชุดที่ 4 
เรื่อง “บทบาทการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ” 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์...............................................................................................อายุ...........ปี 
อาชีพ........................................................................................................................ ...................... 
ที่อยู่..................................................................................................... ........................................... 
วัน  เดือน  ปี  สถานที่สัมภาษณ์.............................................................................................. ...... 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลอ่ืนๆ 
 1.  ท่านได้รับทราบถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ควรได้รับจากเทศบาลนครนครปฐมหรือไม่ 
อย่างไร 

2.  ท่านได้รับการให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการด าเนินชีวิตจากเทศบาลนคร     
นครปฐมหรือไม่ อย่างไร 

3.  ท่านได้รับการอ านวยความสะดวกจากเทศบาลนครนครปฐมหรือไม ่อย่างไร 
       4.  ท่านมีความต้องการให้เทศบาลนครนครปฐมช่วยเหลือเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 
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พ.ศ. 2541 - 2544 
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นายสัมฤทธิ์   เอกสินธุ์ 
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 
เลขที่ 123/1  หมู่ที่ 8  ต าบลบางขันหมาก  
อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 15000 
 
 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  
โปรแกรม การบริหารธุรกิจ (บัญชี) คณะวิทยาการจัดการ  
สถาบันราชภัฏเทพสตรี 
ศึกษาต่อระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 
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