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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการกาหนดนโยบายสวัสดิการ
เพื่อผู้สูง วัย และศึกษาการกาหนดนโยบายที่มีลักษณะเป็น นวัตกรรม โดยวิ เคราะห์
การกาหนดนโยบายจากวิสัยทัศน์ งบประมาณ และโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก จานวน
222 แห่ง โดยใช้ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหาร และงบประมาณ และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพรรณนา ผลการวิเคราะห์ “วิสัยทัศน์”
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมดไม่ได้มีการกาหนดนโยบายสวัสดิการ
เพื่อผู้สูงวัยโดยตรง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้กาหนดนโยบายที่สะท้อน
ถึงการให้ความสาคัญกับการดูแลประชาชนโดยรวมที่ไม่ได้ระบุเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ดังนั้นผู้สูงวัยจะถูกนับรวมเป็นผู้รับประโยชน์ในนโยบายดังกล่าวด้วย สาหรับจานวน
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัยมีจานวนทั้งสิ้น 1,954 โครงการ/
กิ จ กรรม โดยเป็ น โครงการ/กิ จ กรรมด้ า นการส่ ง เสริ ม รายได้ / อาชี พ มากที่ สุ ด
ส่วนโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมพบว่ามีเพียง 374 โครงการ/กิจกรรม
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.14 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 146 แห่ง โดยพบว่าเป็น
โครงการ/กิ จ กรรมด้ า นความมั่ น คงทางสั ง คม ครอบครัว ผู้ ดู แ ล และการคุ้ม ครอง
มากที่สุด และเป็นโครงการ/กิจกรรมด้านรายได้/อาชีพน้อยที่สุด เมื่อพิจารณามิติด้าน
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งบประมาณ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกมีงบประมาณเพื่อ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของผู้สูงวัยที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม
จานวนทั้งสิ้น 48.5 ล้านบาท (ร้อยละ 2.21) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณโครงการ/
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารผู้ สู ง วั ย ทั้ ง หมดซึ่ ง ใช้ ง บประมาณถึ ง
2,198.9 ล้านบาท
คาสาคัญ: นวัตกรรมนโยบายสวัสดิการ/ ผู้สูงอายุ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
ภาคตะวันออก
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ABSTRACT
The purpose of this study was to study the formulation of welfare
policy for the elderly, and the elderly welfare policy innovation by
analyzing the policy formulation from the vision, budget and
projects/activities related to welfare for the elderly of 222 local
administrative organizations in the eastern region. Using document data
related to administrative and budget policies and with content analysis and
descriptive statistics were identified and described as follows: the results
of the "vision" analysis showed that almost all local administrative
organizations did not have direct welfare policies for the elderly. However,
most local government organizations have established policies that
showed the importance of caring for the public as a whole, but not specific
to a particular group. Therefore, the elderly were counted as beneficiaries
of the said policy. There were in total 1,954 projects/activities related to
welfare for the elderly. Most of these projects/activities focused on
income/career promotion. However, only 374 projects/activities were
found to be innovative, accounting for 19.14% of the relevant
projects/activities carried out by 146 local government organizations. Most
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of the innovative projects/activities were related to social security, family,
caregiver and protection, while income and occupation were least
considered among the innovative projects/activities. When considering the
budgetary dimension, it was found that the projects/activities related to
the welfare of the elderly with innovative characteristics had the total
budget of 48.5 million Baht (2.21%), comparing to the total budget of the
projects/activities related to the provision of welfare for the elderly of
2,198.9 million Baht.
KEYWORDS: Innovations in Welfare Policy/ the Elderly/
Local Administrative Organizations/ Eastern Region, Thailand
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บทนา
นโยบายการกระจายอานาจ (Decentralization) กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี
อานาจและหน้าที่ในการสงเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สู งอายุตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542 และแผนปฏิ บั ติ การกระจายอ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2543 ให้ มี การถ่า ยโอนภารกิจในการจั ดสวั ส ดิ การผู้ สู งอายุ ให้ กั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาระสาคัญสรุปได้ว่า “รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เป็ นหน่ วยงานหลั กในการจั ดท าบริการสาธารณะและมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่รวมทั้งมีอานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล
ประชาชนในท้องถิ่น สาหรับการสงเคราะห์ผู้สูงอายุเป็นภารกิจ อานาจหน้าที่หนึ่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน” (โกวิทย์ พวงงาม,
2548, หน้ า 1) ทั้ ง นี้ เ พราะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี
ความใกล้ชิ ดกับประชาชนมากที่สุด เที ยนแก้ว เลี่ ยมสุวรรณ (2558) ได้สรุปนโยบาย
เกี่ยวกับผู้สูงอายุของไทยว่ามีการเคลื่อนตัวเชิงหลักการและนโยบายที่ดี การกระจาย
อานาจการปกครองให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงผู้แสดง
บทบาทหลักในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจากรัฐบาลกลางเป็ นหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุต่างมุ่งชี้ไปที่ครอบครัวและชุมชนให้เป็นสถาบัน
หลักที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ แม้ว่าการดาเนินงาน
ส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งการจากบนสู่ล่าง (Top-Down) คือ หน่วยงานภาครัฐคิดรูปแบบ
การจัดสวัสดิการแล้วให้หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัวนาไปปฏิบัติ นอกจากนี้
กรมการส่งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่นได้กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมี
มาตรฐานในการจั ดสวัสดิการเพื่อสนองตอบความจาเป็นขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิ ต
ตลอดจนยกระดับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 6 มาตรฐาน (โกวิทย์ พวงงาม, 2548) ได้แก่
มาตรฐานด้ า นสุ ข ภาพและการรั ก ษาพย าบาล ด้ า นรายได้ ด้ า นที่ พั ก อาศั ย
ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และ
ด้านการสร้างบริการทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุน
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ในส่วนของสถานการณ์ทางประชากรในปัจจุบันที่สังคมไทยกาลังจะก้าวเข้าสู่
สั งคมสู งวั ย อย่ างสมบู รณ์ (Complete Aged Society) หรือ สั งคมที่ มี ประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไปต่อประชากรทุกช่วงอายุในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 โดยข้อมูล
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553-2583 รายงานว่ า ในปี 2564
สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และในปี 2574 สังคมไทยจะกลายเป็น
สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) หรือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้ น ไปต่ อประชากรทุ กช่ ว งอายุ ในอั ต ราเท่ า กั บ หรื อมากกว่ า ร้ อยละ 28 (ปราโมทย์
ประสาทกุล , 2558) ส่ ง ผลให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นซึ่ งมี บ ทบาทและภารกิจใน
การดู แ ลเกื้ อหนุ น ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ เป็ น ไปตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ รั ฐ ตามที่ ก าหนด
(ศิริวรรณ ศิริบุญ, 2553, หน้า 233) ต้องปรับเปลี่ยนโครงการ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ
ดาเนินการในการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อผู้สูงวัยให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าว การปรับเปลี่ยนวิธี คิดและวิธีการด าเนิ นงานมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดนวัตกรรม ทั้งนี้เพราะ Roger (1983, p. 11 อ้างถึงใน สุกัญญา แช่มช้อย, 2555)
นั กวิ ช าการด้ า นนวั ต กรรมคนส าคั ญ ได้ ให้ ความหมายของนวั ต กรรมว่ า “ความคิ ด
การกระท า หรือวั ตถุใหม่ ๆ ซึ่ งถูกรับรู้ว่ าเป็ นสิ่ งใหม่ ๆ ด้ วยตั วบุ คคลแต่ ละคนหรื อ
หน่ ว ยอื่ น ๆ ของการยอมรั บ ในสั ง คม ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงทางความคิ ด การผลิ ต
กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่าง
ถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอดให้สามารถนาไปปฏิบัติจริง และมีการเผยแพร่
ออกสู่ ชุ ม ชน” ส่ ว นปิ ย ากร หวั ง มหาพร (2550) ได้ ก าหนดความหมายของค าว่ า
“นวั ต กรรม” ในงานวิ จั ย เรื่ อ งนวั ต กรรมการน านโยบายผู้ สู ง อายุ ไ ปปฏิ บั ติ ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าหมายถึง พฤติกรรมและวิธีการทางานใหม่ที่นามาใช้ใน
การพั ฒ นาโครงการให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เช่ น การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ การนาระบบคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้
พฤติ กรรมและวิ ธี การท างานใหม่ นั้ น มี ขึ้ น เพื่ อน าไปปฏิ บั ติ หรื อ วางแผนเพื่ อ ให้ เกิ ด
ความยั่งยืนในการดาเนินโครงการ โครงการที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ โครงการริเริ่มใหม่
โครงการที่เคยทาในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ และโครงการที่มีการพัฒนามาจาก
โครงการเก่าที่มีอยู่เดิม ดังนั้น การที่สถานการณ์ ทางประชากรเปลี่ยนแปลงจากไปเดิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
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จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต้ องมี การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรม วิ ธี ก ารด าเนิ น งานหรื อการค้ น หา
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
สาหรับภาคตะวันออกซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
สระแก้ว มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมจานวน 531 แห่ง แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบล 329 แห่ง เทศบาลตาบล 175 แห่ง เทศบาลเมือง 23 แห่ง เทศบาลนคร 3 แห่ง
และพื้นที่ปกครองพิเศษ 1 แห่ง ข้อมูลประชากรและประชากรสูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก พบว่า ในปี 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ตราดมีจานวนประชากรและจานวนผู้สูงวัยน้อยที่สุด ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดชลบุรีมีจานวนประชากรและจานวนผู้สูงวัยมากที่สุดแต่กลับมีสัดส่วนประชากรสูง
วั ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี สั ด ส่ ว นของประชากรสู ง วั ย เพี ย งร้ อ ยละ 3.48 เท่ า นั้ น โดย
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจั งหวั ดจั นทบุ รี และจั งหวั ดสระแก้วทุกแห่ งมีสั ดส่ วน
ผู้สูงวัยสูงกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดปราจีนบุรี มีสัดส่วนผู้สูงวัยสูง
กว่า ร้อยละ 20 หรือมีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่เข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ โดยสมบู รณ์
(Complete Aged Society) เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) รายละเอียดดังตารางที่ 1
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอัตราส่วนวัยพึ่งพิง ซึ่งหมายถึง ประชากรในกลุ่มอายุที่
ยังไม่สามารถทางานได้หรือพ้นวัยทางานไปแล้ว ต่อประชากรที่กาลังทางาน หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ ประชากรกลุ่มเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี) และผู้สูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ซึ่งถูก
นับเป็นประชากรที่ต้อง “พึ่งพิงทางเศรษฐกิจ” ต่อ “ประชากรวัยทางาน” (อายุระหว่าง
15 ถึง 59 ปี) พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจั งหวัดชลบุรีมี อัตราส่วนวั ยพึ่งพิ ง
น้อยที่ สุด คื อ ในประชากรวั ยท างาน 100 คน จะมี ประชากรที่ ไม่ ส ามารถท างานได้
(เด็กและผู้สูงวัย) เพียง 26.82 คน ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรามี
อัตราส่ วนวัยพึ่งพิ งมากที่สุ ด โดยในประชากรวัยทางาน 100 คน จะมีประชากรที่ไม่
สามารถทางานได้ (เด็กและผู้สูงวัย) ถึง 105.56 คน ส่วนอัตราส่วนการพึ่งพิงวัยสูงอายุ
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีมีอัตราส่วนการพึ่งพิงวัยสูงอายุต่าที่สุด
คือ 4.81 ต่อประชากรวัยทางาน 100 คน และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจั งหวั ด
จั นทบุ รี มี อั ตรา ส่ ว นการพึ่ งพิ งวั ยสู งอายุ สู ง ที่ สุ ด คือ 43.04 ต่ อประชากรวั ย ท างาน
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100 คน สาหรับดัชนีผู้สูงอายุ หรือ อัตราส่วนของจานวนประชากรสูงวัย (อายุ 60 ปี
ขึ้นไป) ต่อจานวนประชากรวัยเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี) 100 คน พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีมีดัชนีผู้สูงอายุต่าที่สุด คือ มีผู้สูงอายุเพียง 14.40 ต่อจานวน
ประชากรวัยเด็ก 100 คน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี และจังหวัด
จันทบุรี มีดัชนีผู้สูงอายุสูงที่สุด คือ มีผู้สูงอายุเกือบ 232 คน ต่อจานวนประชากรวัยเด็ก
100 คน ส่วนอัตราส่วนการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึง จานวนคนในวัยแรงงานเทียบ
กับจานวนผู้สูงวัย หรือ ผู้สูงอายุหนึ่งคนจะมีประชากรในวัยแรงงานช่วยเหลือดูแลกี่คน
พบว่ า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวั ดชลบุ รีมี อัตราส่ วนการเกื้อหนุ นผู้ สูงอายุ
สูงที่สุด คือ มีจานวนคนในวัยแรงงาน 20.80 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ส่วนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราส่วนการเกื้อหนุนผู้สูงอายุต่ากว่า 3 คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดปราจีนบุรี
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 จ านวนประชากร ขนาดของประชากรผู้ สู ง วั ย และสั ด ส่ ว นประชากร
วั ย สู ง อายุ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออกที่ มี
ค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด ในปี 2560
จานวน

จานวนประชากร

ขนาดของประชากร

สัดส่วนประชากร

อปท.

ทั้งหมด )คน(

ผู้สูงวัย )คน(

วัยสูงอายุ )%(

จันทบุรี

81

1,21-747,786

4-405,244

11.74-26.35

ฉะเชิงเทรา

108

1,37-303,672

7-296,218

7.86-25.77

ชลบุรี

98

2,379-131,749

13-284,859

3.48-26.43

ตราด

43

535-20,121

3-79,250

9.96-22.34

ปราจีนบุรี

69

1,800-19,439

3-325,601

8.29-22.98

ระยอง

67

780-65,126

7-103,334

4.74-19.28

สระแก้ว

65

2,542-22,102

2-357,979

10.21-19.39

จังหวัด

ที่มา: คานวณจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(www.dopa.go.th)

168

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563)

ตารางที่ 2 อัตราส่วนวัยพึ่งพิง อัตราส่วนการพึ่งพิ งวัยสูงอายุ ดัชนีผู้สู งอายุและอัตราส่วน
การเกื้ อหนุ น ผู้ สู ง อายุ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในภาคตะวั นออก
ที่มีค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด ในปี 2560
จังหวัด

อัตราส่วนวัยพึ่งพิง

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว

66.44-36.49
105.56-36.41
70.34-26.82
67.00-38.60
61.84-38.90
63.92-35.77
56.75-38.67

อัตราส่วนการ
พึ่งพิงวัยสูงอายุ
43.04-17.96
41.11-10.72
-4.8142.51
35.12-14.42
37.19-11.71
29.26-6.46
29.63-15.03

ดัชนีผู้สูงอายุ
231.92-48.49
223.31-39.34
231.86-14.40
159.00-47.43
160.93-39.16
153.30-21.62
131.43-46.81

อัตราส่วนการ
เกื้อหนุนผู้สูงอายุ
5.57-2.32
9.33-2.43
20.80-2.35
6.94-2.85
8.54-2.69
15.47-3.42
6.65-3.38

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกจานวน
มากได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีแนวโน้มความสูงวัยเพิ่มขึ้น นามาซึ่งคาถามการวิจัยว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถูกคาดหวังให้เป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่มีภารกิจในการดูแล
และเกื้อหนุนผู้สูงวัยได้มีการกาหนดนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัยในลักษณะใดบ้าง และ
นโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นนวัตกรรม
หรือไม่ และมีลักษณะใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อทาให้ทราบสถานการณ์การกาหนดนโยบายด้าน
ผู้สูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก และนามาซึ่งข้อเสนอเพื่อพัฒนา
งานด้านผู้สูงอายุให้มีลักษณะที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะนวัตกรรมคือการนา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่ามาใช้ในการตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ (Maryville, 1992)
และเป็นวิธี การท างานใหม่ที่ นามาใช้ ในการพัฒนาโครงการให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น (ปิยากร หวังมหาพร, 2550)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาการกาหนดนโยบายสวั สดิการเพื่ อผู้ สู งวั ยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
2. เพื่ อศึกษาการกาหนดนโยบายสวั สดิการเพื่ อผู้ สู งวั ยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดได้ ดังภาพที่ 1 โดยมี
รายละเอียด คือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผู้สูงวัย เป็นนโยบายหรือโครงการหรือ
กิจกรรมที่ เป็นรูปธรรมที่จะจั ดสรรจัดบริการให้แก่ผู้ สู งวั ยที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกัน
การบรรเทาปัญหา การช่วยเหลือ การอานวยความสะดวก และการพัฒนาของผู้สูงอายุ
ซึ่งประกอบด้ วยสวั สดิการ 6 ด้ าน ตามมาตรฐานในการจั ดสวัสดิ การเพื่ อสนองตอบ
ความจาเป็นขั้นพื้นฐาน โดยนโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจของผู้บริหาร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน สาหรับนโยบายที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม
อาจมีลักษณะเป็นนโยบาย/โครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือที่เคยทาในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟื้น
ขึ้นมาใหม่ หรือมีการพัฒนามาจากโครงการเก่าที่มีอยู่เดิม รวมถึงนโยบายที่มีทั้งลักษณะ
แตกต่างและโดดเด่นกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

สุขอนามัย

นโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุ

การสร้าง
บริการทาง
สังคมฯ

ความมั่นคง
ทางสังคม
ครอบครัว
ผู้ดูแล

เศรษฐกิจ/
รายได้

นวัตกรรมนโยบาย
สวัสดิการเพื่อผู้สูงวัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
โดยการศึกษานโยบายและนวัตกรรมนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร แผนการพัฒนา
แผนงานและงบประมาณ เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติ เพื่อวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับ
สวัสดิการผู้สูงวัย และค้นหานวัตกรรมนโยบายเพื่อผู้สูงวัย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่ ง ชั้ น ภู มิ ต ามสั ด ส่ ว นจ านวนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นในแต่ ล ะจั ง หวั ด
(Proportionate Stratified Random Sampling) ซึ่ ง ก าหนดขนาดตั ว อย่ า งจาก
การเปิดตารางการสุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ที่ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 222 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 3
จากจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก จานวนทั้งสิ้น 531 แห่ง โดยมี
แบบบันทึกข้อมูลนโยบาย/โครงการ/งบประมาณ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis)
ร่วมกับสถิติพรรณนา
ตารางที่ 3 จานวนองค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นในภาคตะวัน ออกและกลุ่ มตั ว อย่ า ง
จาแนกรายจังหวัดและประเภท

จังหวัด

จันทบุรี
เทศบาลตาบล
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

จานวน
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น
81

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง

จังหวัด

34
18
1

ตราด
เทศบาลตาบล
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

15
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จานวน
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น
43

จานวน
กลุ่ม
ตัวอย่าง
18
8
1
9
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

จังหวัด

ฉะเชิงเทรา
เทศบาลตาบล
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ชลบุรี
เทศบาลตาบล
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
สระแก้ว
เทศบาลตาบล
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

จานวน
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น
108

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง

จังหวัด

40
10
1

15
3
2
10

เทศบาลเมือง

15

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

126

55
22
1
8
24

65

จานวน
กลุ่ม
ตัวอย่าง

ปราจีนบุรี
เทศบาลตาบล
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ระยอง
เทศบาลตาบล
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ภาคตะวันออก
เทศบาลตาบล
เทศบาลนคร

29
98

จานวน
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น
69

23
3
1
19

67

37
15
1
1
20

531

222
79
2

ผลการศึกษา
การศึกษานวัตกรรมนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกมีลักษณะเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
เป็นการนาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร แผนการพัฒนา แผนงานและงบประมาณ
เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติ มาวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับ สวัสดิการผู้สูงวัย และค้นหา
นวั ต กรรมนโยบายสวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ผู้ สู ง วั ย ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล จาก
การสุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 222 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกที่เป็นกลุ่มตั วอย่างเพื่อศึกษา
นวัตกรรมนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในส่วนของ
การกาหนดนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัย และนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัยที่มีลักษณะ
เป็นนวัตกรรม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ผู้สูงวัยกับนวัตกรรมนโยบาย
สวัส ดิการผู้สูง วัย ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นในภาคตะวั นออก มีจ านวนทั้ งสิ้ น
222 แห่ง โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีมากที่สุด รองลงมาคือ
จัง หวั ดระยอง และจั ง หวัด จั น ทบุ รี โดยมากกว่ า ครึ่ง เป็ นองค์การบริหารส่ วนต าบล
รองลงมาคือ เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
นโยบายสวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ผู้ สู ง วั ย ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
ภาคตะวันออก
จากการวิ เ คราะห์ น โยบายการบริ ห ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
222 แห่ง พบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ซึ่งเป็น
สิ่งที่แสดงถึงทิศทางของความต้องการในอนาคต ความมุ่งหวังหรือประสงค์จะให้มีหรือ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ใน
ภาคตะวันออกเกือบทั้งหมดไม่ได้มีการกาหนดนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัยโดยตรง มี
เพียงเทศบาลตาบลอ่างคีรี (จันทบุรี) เท่านั้นที่ระบุถึงกลุ่มผู้สูงวัยโดยตรงในวิสัยทัศน์
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ที่ระบุถึงการให้ความสาคัญกับการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน (ปราจีนบุรี)
และเทศบาลตาบลบางพระ (ชลบุรี) อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ได้กาหนดนโยบายที่สะท้อนถึงการให้ความสาคัญกับการดูแลประชาชนโดยรวมที่ไม่ได้
ระบุ เ ฉพาะกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ดั ง นั้ น ผู้ สู ง วั ย จะถู ก นั บ รวมเป็ น ผู้ รั บ ประโยชน์ ใ น
นโยบายดังกล่าวด้วย สาหรับนโยบายที่สะท้อนถึงการให้ความสาคัญกับสวัสดิการของ
ผู้ สู ง อายุ คื อ เมื อ งน่ า อยู่ (Healthy Cities) ชุ ม ชนน่ า อยู่ (Healthy Communities)
และชุมชนเข้มแข็ง (Community Strength) จานวน 122 แห่ง ดังเช่น “เทศบาลตาบล
ปลวกแดงเมื องน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี ” คุณภาพชี วิต (Quality of Life) จานวน
94 แห่ ง ดั ง เช่ น “บางพระเมื อ งน่ า อยู่ ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ” การพั ฒ นา
สาธารณู ป โภค-สาธารณู ป การ จ านวน 50 แห่ ง ดั ง เช่ น “สาธารณู ป โภคครบครั น
คุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์วัฒนธรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วม รวมกันเป็น
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หนึ่ ง ” การพั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาพ/ สาธารณสุ ข จ านวน 20 แห่ ง ดั ง เช่ น “สุ ข ภาพดี
มี ค วามสุ ข ที่ บ้ า นฉาง” การพั ฒ นาคน (Human Development) จ านวน 76 แห่ ง
ดังเช่น “สังคมน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” การพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จานวน 76 แห่ง ดังเช่น “ตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่อุตสาหกรรม ก้าวนาการศึกษา ใส่ใจ
พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มเป็ น เลิ ศ ด้ า นบริ ก าร” และการพั ฒ นาอาชี พ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ จ านวน 44 แห่ ง ดั ง เช่ น “เป็ น ท้ องถิ่น น่ า อยู่ เป็ น แหล่ ง ผลิ ต แปรรูป และ
ศูนย์กลางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน”
สาหรับลั กษณะของโครงการ/กิจ กรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัส ดิการผู้สู งวัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก พบว่า มีจานวนทั้งสิ้น 1,954 โครงการ/
กิจกรรม โดยพบว่ ามี ลักษณะเป็ น โครงการ/กิจกรรมด้า นการส่ งเสริม รายได้ /อาชี พ
มากที่สุด (683 โครงการ/กิจกรรม) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมด้านความมั่นคงทาง
สั ง คม ครอบครั ว ผู้ ดู แ ล และการคุ้ ม ครอง ( 644 โครงการ/กิ จ กรรม) และ
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (305 โครงการ/กิจกรรม) ส่วนโครงการ/กิจกรรม
ด้านที่พักอาศัยมีน้อยที่สุด (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตาม เมื่อนางบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์การให้ความสาคัญกับกิจการด้าน
ผู้สูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้าน
ผู้สูงวัย จานวนทั้งสิ้น 2,198.9 ล้า นบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.59 ของงบประมาณของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ทั้ ง หมด โดยเป็ น งบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในจังหวัด ชลบุรีมากที่สุด และจังหวัดตราดน้อยที่สุด เมื่อแบ่งงบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับกิจการด้านผู้สูงวัยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งบประมาณทางตรง (งบประมาณ
กาหนดให้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายหลัก) และงบประมาณทางอ้อม (งบประมาณที่
ไม่ได้กาหนดให้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นเป้ าหมายหลัก) พบว่า มีงบประมาณทางตรงจานวน
ทั้งสิ้น 2,080.7 ล้านบาท และงบประมาณทางอ้อมมีจานวนทั้งสิ้น 118.1 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.37 ของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านผู้สูงวัยทั้งหมด อย่างไรก็
ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของงบประมาณทางตรง พบว่า มีงบประมาณสาหรับ
การจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ม ากถึ ง 2,033.9 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น 97.75 ของ
งบประมาณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การด้ า นผู้ สู ง วั ย ทางตรง และร้ อ ยละ 92.50 ของ
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านผู้สูงวัยทั้งหมด (ภาพที่ 2)
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งบประมาณด้านอื่นๆ
87.4%

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการผู้สูงอายุทั้งหมด
12.6%

งบประมาณเบี้ยยังชีพ
11.6%

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการด้านผู้สูงวัย
)ทางอ้อม( 0.7%

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านผู้สูงวัย
)ทางตรง( ยกเว้นเบี้ยยังชีพ
0.3%

ภาพที่ 2 สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออก
จากข้อมูลนโยบายการบริหารและงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ด้ า นผู้ สู ง อายุ ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พบว่ า องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มี
โครงการ/กิจ กรรมที่ เกี่ย วข้องกับ สวั ส ดิ ก ารผู้ สู ง วั ย จ านวนทั้ ง สิ้ น 1,954 โครงการ/
กิจกรรม โดยพบว่ ามี ลักษณะเป็ น โครงการ/กิจกรรมด้า นการส่ งเสริม รายได้ /อาชี พ
มากที่สุด (ร้อยละ 34.95) รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล
และการคุ้มครอง (ร้อยละ 32.96) ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (ร้อยละ 15.61)
ด้านนันทนาการ (ร้อยละ 8.14) การสร้างบริการทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุน
(ร้อยละ 7.11) และด้านที่พักอาศัยมีน้อยที่สุด (ร้อยละ 1.23)
นวัตกรรมนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออก
ส าหรั บ โครงการ/กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บสวั สดิ การผู้ สู งวั ยที่ มี ลั กษณะเป็ น
นวั ตกรรมพบว่ ามี เพี ยง 374 โครงการ/กิ จกรรม หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 19.14 โดยเป็ น
โครงการ/กิจกรรมจากองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 146 แห่ ง พบว่ า โครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผู้สูงวัยที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมมีลักษณะเป็นโครงการ/กิจกรรม
ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครองมากที่สุด (ร้อยละ 41.71)
รองลงมาคือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (ร้อยละ 25.94) การสร้างบริการทางสังคม
และเครือข่ายการเกื้อหนุน (ร้อยละ 22.19) ด้านที่พักอาศัย (ร้อยละ 5.08) ด้านนันทนาการ
(ร้อยละ 3.21) และด้านรายได้/อาชีพ (ร้อยละ 1.87) (ตารางที่ 4)
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ส่วนลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของผู้ สูงวัยที่มีลั กษณะเป็ น
นวั ตกรรม ซึ่ งหมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ ริเริ่มใหม่ โครงการที่ เคยท าในอดี ตแต่ ได้ มี
การรื้ อฟื้ นขึ้ นมาใหม่ โครงการที่ มี การพั ฒนามาจากโครงการเก่ าที่ มี อยู่ เดิ มเลย หรื อ
โครงการที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในแต่ละลักษณะมี
รายละเอี ยดดั งนี้ โครงการ/กิจกรรมด้ านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ซึ่ งครอบคลุ ม
ทั้ งการส่ งเสริ ม ป้ องกั น การรั กษา และการฟื้ นฟู พบว่ า องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ส่วนใหญ่มีลักษณะการดาเนินการ 2 รูปแบบ คือ การให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล และการดาเนินการโดยองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่นเอง ทั้ งนี้ โครงการลั กษณะดั งกล่ าวมั กจะได้ รับการสนั บสนุ นจากส่ วนงาน
ภายนอก เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โครงการ/กิจกรรมด้านรายได้/
อาชีพ ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมจะมีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาอาชีพ
ที่เหมาะสมกับลักษณะของผู้สูงอายุหรือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างอาชีพ
ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างรายได้เสริมและการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ โครงการ/กิจกรรม
ด้านที่พักอาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านที่พัก
อาศัยที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม คือ การซ่อมแซมและป้องกันอันตรายหรือเกิดขึ้นหรือสร้าง
ที่ อยู่ อาศั ยให้ แก่ ผู้ สู งอายุ โครงการ/กิ จกรรมด้ านนั นทนาการ มั กจะมี ลั กษณะที่ เป็ น
การเสริมสร้างความสุ ขให้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เชื่อมโยงกับศาสนา
อย่างไรก็ตามโครงการ/กิจกรรมลักษณะดังกล่าวมักจะผูกโยงกับการสร้างเครือข่ายระหว่าง
กลุ่ มผู้ สู งอายุ โครงการ/กิ จกรรมด้ านความมั่ นคงทางสั งคม ครอบครั ว ผู้ ดู แล และ
การคุ้มครอง มีลั กษณะโครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับการสร้ างความมั่ นคงในสังคม/
ชุมชน การอานวยความสะดวก และความปลอดภัย การสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว
ผู้สู งอายุ การพัฒนาผู้ ดูแลผู้ สู งอายุ การคุ้ มครองสิทธิ และสวั สดิการผู้ สู งอายุ ตลอดจน
การเสริมสร้างและเชิดชูให้ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรีและคุณค่า และโครงการ/กิจกรรมการสร้าง
บริการทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุน มีลักษณะทั้งการสร้างและเสริมสร้างศักยภาพ
ของอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ
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ตารางที่ 4 โครงการ/กิจ กรรมที่ เกี่ย วข้องกับ สวั สดิ การผู้ สู ง วัย ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออกทั้ ง หมดและมี ลั ก ษณะเป็ น นวั ต กรรม
(n = 222)

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการผูส้ ูงวัย
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ด้านรายได้/อาชีพ
ด้านที่พกั อาศัย
ด้านนันทนาการ
ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดแู ล
และการคุ้มครอง
การสร้างบริการทางสังคมและเครือข่ายการ
เกือ้ หนุน
รวม

โครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรม
ที่มีลักษณะเป็น
นวัตกรรม

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

305
683
24
159
644

15.61
34.95
1.23
8.14
32.96

97
7
19
12
156

25.94
1.87
5.08
3.21
41.71

สัดส่วนของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
เป็น
นวัตกรรม
31.80
1.02
79.17
7.55
24.22

139

7.11

83

22.19

59.71

1,954

100.00

374

100.00

19.14

ทั้งนี้เมื่อพิจารณามิติด้านงบประมาณ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออกมีงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของผู้
สู ง วั ย ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น นวั ต กรรมจ านวนทั้ ง สิ้ น 48.5 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 2.21)
เมื่ อเปรียบเที ยบกับงบประมาณโครงการ/กิจ กรรมที่เกี่ย วข้องกับ การจั ดสวั สดิ การ
ผู้สู ง วั ยทั้ ง หมดซึ่ ง ใช้ งบประมาณถึง 2,198.9 ล้ า นบาท อย่ า งไรก็ต าม เมื่ อพิจ ารณา
งบประมาณจาแนกตามลักษณะของโครงการ/กิจกรรม พบว่า เป็นงบประมาณของ
โครงการ/กิ จ กรรมด้ า นความมั่ น คงทางสั ง คม ครอบครั ว ผู้ ดู แ ล และการคุ้ม ครอง
มากที่สุด (ร้อยละ 42.57) รองลงมาคือ ด้านการสร้างบริการทางสังคมและเครือข่าย
การเกื้อหนุ น (ร้อยละ 31.15) ด้า นสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล (ร้อยละ 21.58)
ด้านที่พักอาศัย (ร้อยละ 2.62) ด้านนันทนาการ (ร้อยละ 1.50) และด้านรายได้/อาชีพ
(ร้อยละ 0.59) (ตารางที่ 5)
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จานวน อปท.

ตารางที่ 5 งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผู้สูงวัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม
จาแนกตามจังหวัด และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (n = 222)

จังหวัด
จันทบุรี

Sum

34

ตราด

ปราจีนบุรี

ภาพรวม

ด้านความ
มั่นคงทางสังคม

การสร้างบริการ
ทางสังคมฯ

ภาพรวม

100,000.00

874,000.00

440,000.00

2,251,350.00

21,007.35

1,176.47

2,444.12

2,941.18

25,705.88

12,941.18

66,216.18

36,573.10

6,859.94

8,186.29

17,149.86

54,009.27

36,620.86

81,556.05

220,000.00

140,000.00

80,000.00

30,000.00

999,620.00

393,000.00

1,862,620.00

Mean

5,500.00

3,500.00

2,000.00

750

24,990.50

9,825.00

46,565.50

Sd

12,649.11

16,259.12

9,114.65

4,743.42

49,526.85

22,852.80

63,584.18

Sum

Sum

40

7,608,500.00

0

410,000.00

370,000.00

15,343,000.00

9,598,200.00

33,329,700.00

Mean

138,336.36

0

7,454.55

6,727.27

278,963.64

174,512.73

605,994.55

Sd

349,363.97

0

34,958.61

37,121.15

1,369,766.27

407,186.81

1,582,700.17

414,400.00

5,000.00

78,000.00

57,200.00

285,200.00

660,000.00

1,499,800.00

Mean

23,022.22

277.78

4,333.33

3,177.78

15,844.44

36,666.67

83,322.22

Sd

82,056.99

1,178.51

14,523.81

13,482.17

28,124.73

89,063.76

143,429.79

50,000.00

30,000.00

0

0

504,000.00

190,000.00

774,000.00

2,173.91

1,304.35

0

0

21,913.04

8,260.87

33,652.17

10,425.72

6,255.43

0

0

49,328.13

27,411.37

56,419.38

840,000.00

70,000.00

169,000.00

171,700.00

2,480,000.00

3,205,000.00

6,935,700.00

Mean

22,702.70

1,891.89

4,567.57

4,640.54

67,027.03

86,621.62

187,451.35

Sd

71,030.07

11,507.93

18,965.67

17,722.48

120,516.59

146,496.37

254,208.17

Sum

Sum

55

18

23

Sd

สระแก้ว

ด้าน
นันทนาการ

83,100.00

Mean

ระยอง

ด้านที่พัก
อาศัย

ด้านรายได้ฯ
40,000.00

Sd

ชลบุรี

ด้านสุขภาพฯ
714,250.00

Mean

ฉะเชิง
เทรา

งบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผูส้ งู วัยที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม )บาท(

Sum

Sum

37

630,000.00

0

450,000.00

0

180,000.00

637,500.00

1,897,500.00

Mean

42,000.00

0

30,000.00

0

12,000.00

42,500.00

126,500.00

Sd

84,108.77

0

63,358.39

0

36,095.11

150,685.93

249,863.89

10,477,150.00

285,000.00

1,270,100.00

728,900.00

20,665,820.00

15,123,700.00

48,550,670.00

Mean

47,194.37

1,283.78

5,721.17

3,283.33

93,089.28

68,124.77

218,696.71

Sd

186,275.14

8,989.47

26,478.30

21,354.85

688,318.19

225,566.19

825,966.64

Sum

15

222
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สรุปและอภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ น โยบายการบริ หารขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ใน
ภาคตะวั น ออก พบว่ า ไม่ มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดที่ ก าหนดทิ ศ ทางของ
ความต้ อ งการในอนาคตที่ มุ่ ง เน้ น การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ สู ง อายุ โ ดยเฉพาะ แต่
ความประสงค์จะให้มีหรือเกิดขึ้นในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มุ่งเน้นและ
ให้ความสาคัญกับทุกกลุ่มของประชากร หรือไม่มีการกาหนดกลุ่มใด ๆ เป็นการเฉพาะ ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวอาจส่งผลให้บางครั้งการดาเนินโครงการหรือ/กิจกรรมบางโครงการอาจ
ไม่ได้คานึงถึงคุณลักษณะบางประการของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกายที่ระบบต่าง ๆ ของผู้สูงอายุทางานได้ลดลง ส่งผลให้ร่างกายเสื่อมถอยลง เช่น
การเคลื่อนไหวร่างกายได้ช้าลง กาลังน้อยลง อวัยวะรับความรู้สึกจะเสื่อมลง (Tidarat
Mingsamorn, 2561) ดั ง นั้ น การด าเนิ น โครงการหรื อ/ กิ จ กรรมที่ มี ผู้ สู ง อายุ เข้ า ไปมี
ส่วนร่วม ไม่ ว่าจะเป็นการดาเนิ นโครงการพัฒนาอาชี พ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
การแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ต้ องมีการปรับเปลี่ ยนรายละเอี ยดให้ มี
ลักษณะการดาเนินการให้มีความเหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกายหรือ
กิ จ กรรมเพื่ อ ความเสมอภาค ตามหลั ก การของการออกแบบเพื่ อคนทั้ ง มวล หรื อ
การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (Universal Design) ซึ่งประกอบด้วย
1) Fairness ความเสมอภาคใช้งาน ทุกคนในสังคมสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ 2) Flexibility มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 3) Simplicity มี
ความเรียบง่ายและเข้าใจได้ดี 4) Understanding มีข้อมูลพอเพียง และสาหรับการใช้งาน
5) Safety มีความปลอดภัย ทนทานต่อความผิดพลาด 6) Energy Conservation ทุ่นแรง/
ออกแรงน้ อย และ 7) Space มี ขนาดและสถานที่ ที่ เหมาะสม (Sirintip, 2554) ซึ่ งหาก
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ คานึงถึงหลักการข้างต้นจะทาให้โครงการ/กิจกรรมมีลักษณะที่
เป็ นนวั ตกรรมนโยบายสวั ส ดิ การเพื่ อผู้ สู งวั ยได้ โดยมี ลั กษณะนวั ตกรรมในรู ปแบบ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการให้บริการหรือกระบวนการดาเนินงาน (ปิยากร หวังมหาพร,
2550)
เมื่ อพิ จารณาข้ อมู ล โครงการ/กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บสวั สดิ การผู้ สู งวั ยของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในภาคตะวั นออกจ านวน 222 แห่ ง พบว่ ามี จ านวนทั้ งสิ้ น
1,954 โครงการ/กิจกรรม โดยพบว่ามีลั กษณะเป็นโครงการ/กิจกรรมด้านการส่ งเสริม
รายได้ / อาชี พ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ โครงการ/กิ จ กรรมด้ า นความมั่ นคงทางสั งคม
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ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ส่วนโครงการ/
กิจกรรมด้านที่พักอาศัยมีน้อยที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของสุชรินทร์ พีรยานันท์ และ
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2559) ศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ
ของรัฐยังไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างภาคประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่านโยบายสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผลมากที่ สุ ด นอกจากนี้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบสวั สดิ การของประเทศไทยกั บ
ประเทศที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการผู้สูงอายุ พบว่า ประเทศไทยยังขาด
ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยังคงอาศัยอยู่ ที่บ้าน เช่น ระบบบริการพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อให้มี
มาตรการเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงอายุไทยให้มีความมั่นคงและปลอดภัย นอกจากนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของรุจา รอดเข็ม (2562) ศึกษาสังคมสูงวัย: กิจกรรมทางสังคมของ
ผู้สูงอายุ พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญยิ่ง
กิจกรรมทางสังคมมีหลายประเภท เช่น 1) การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ 2) การทางาน
ในลักษณะจิตอาสา 3) กิจกรรมเสริมรายได้ 4) กิจกรรมนันทนาการ 5) กิจกรรมทางศาสนา
6) กิจกรรมด้านการศึกษา และ 7) กิจกรรมการเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี
การด าเนิ นโครงการ/กิ จกรรมด้ านการส่ งเสริม รายได้ /อาชี พมากที่ สุ ด สอดคล้ องกั บ
ผลการศึ กษาของ ศุภเจตน์ จั นทร์สาส์ น (2556) ศึกษาความอยู่ ดี มี สุ ขของผู้ สู งอายุ ใน
ครอบครั วสู งวั ยในประเทศไทยที่ พบว่ า ผู้ สู งอายุ ส่ วนใหญ่ มี ความอยู่ ดี มี สุ ขทางด้ า น
เศรษฐกิจในระดับค่อนข้างต่า เนื่องจากมีปัญหาความมั่นคงของแหล่งรายได้ ปัญหาการมี
เงินออมต่ า และปั ญหาหนี้สิ น ทั้ งนี้ผู้ สูงอายุในครอบครัวสูงวัยในประเทศไทยต้องการ
ยกระดับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับ
รายได้และการออม การสร้างแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน และการลดภาวะหนี้สิน แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาลักษณะโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวพบว่ามีลักษณะเป็นนวัตกรรมสวัสดิการ
เพื่ อผู้ สู งวั ยเพี ยงร้ อยละ 1.02 ทั้ งนี้ เนื่ องจากโครงการที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นเพี ยง
การฝึกอบรมอาชีพที่จัดขึ้นในลักษณะฉาบฉวยไม่สามารถต่อยอดเป็นการเสริมสร้างรายได้
ที่ ยั่ งยื นได้ ทั้ งที่ มิ ติ ส าคั ญหนึ่ งของการเป็ นนวั ต กรรมคื อ ประโยชน์ ในเชิ งเศรษฐกิ จ
(Economic Benefits) คือ การให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้างความสาเร็จใน
เชิงพาณิชย์ เพราะนวัตกรรมจะต้องสามารถทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่ง
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ใหม่นั้น ๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะสามารถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรงหรือไม่เป็น
ตัวเงินก็ได้ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2553, หน้า 22) นอกจากนี้ข้อมูลของกองตรวจสอบ
ระบบการเงิ น บั ญ ชี ท้ อ งถิ่ น ได้ เผยแพร่ เ อกสารชุ ด “เกร็ ด ความรู้ ห่ า งไกล สตง.”
เรื่ อง ข้ อบกพร่ องการส่ ง เสริ ม กลุ่ ม อาชี พ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ พ บว่ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจัดโครงการการส่งเสริมกลุ่มอาชีพยังขาดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ “การจัดซื้อพันธุ์ไม้ผลแจกให้กับประชาชนให้พื้นที่ มิได้เป็ นการแก้ไข
ปั ญหาการประกอบอาชี พที่ ยั่ งยื น หรือส่ งเสริมการท ามาหากินแต่ อย่ างใด เนื่ องจาก
ประชาชนที่ได้ รับแจกเป็ นเพี ยงประชาชนและเกษตรกรเฉพาะกลุ่ม ” “เทศบาลจัดท า
โครงการฝึ กอบรมโดยเบิ กจ่ ายเป็ นค่าใช้ จ่ ายที่ เป็ นต้ นทุ น วั ตถุดิ บในการจั ดท า ซึ่ งให้
ผลประโยชน์เฉพาะสมาชิกของกลุ่มที่มีอยู่เดิมแล้วเท่านั้นไม่ใช่เป็นการพัฒนาหรือเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของกลุ่ มอาชี พแต่ อย่ างใด” “โครงการตามเทศบั ญญั ติ ดั งกล่ าวข้ างต้ น
ซ้าซ้อนกับภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบโดยตรงเช่น สานักงานเกษตร
อาเภอ” (กองตรวจสอบระบบการเงิ นบั ญชี ท้ องถิ่น กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,
ม.ป.ป.) ทั้ งนี้ ยั งสอดคล้ องกั บผลการศึกษาของศุ ภเจตน์ จั นทร์ สาส์ น (2555) ศึ กษา
พฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย การปันผลทางประชากร และโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในสังคมสูงวัย ผลการศึกษาสถานการณ์พฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย พบว่า ผู้สูงอายุไทย
ยังมีพฤฒพลังในระดับที่ไม่สูงพอที่จะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย
ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีนัยสาคัญและยั่งยืน เนื่องจากผู้สูงอายุจานวนมากยังมีปัญหาด้าน
สุขภาพกาย ในขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีความมั่นคงด้านการเงินในระดับต่าและไม่
ยั่งยืน
สาหรับโครงการ/กิจกรรมด้ านความมั่ นคงทางสั งคม ครอบครัว ผู้ ดู แล และ
การคุ้ มครองซึ่ งโครงการดั งกล่ าวมี ลั กษณะเป็ นการจั ดบริ การและการสงเคราะห์ แก่
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริการทางสังคมที่เกี่ยวกับศูนย์บริการสังคม
การอานวยความสะดวก และความปลอดภัย ตลอดจนการคุ้มครองผู้สูงอายุด้านกฎหมาย
สิทธิและสวัสดิการเพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณค่า พบว่า มีองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นหลายแห่ งให้ ความส าคั ญกั บ โครงการ/กิจกรรมที่ มี ลั กษณะเป็ น
การเชิ ดชู ยกย่องผู้สูงอายุ ทั้งส่วนของการให้รางวัล การน าภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมา
ถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชน และการสร้างคลังปัญญาผู้สูงอายุ เป็นต้ น ซึ่งลักษณะ
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของปณิธี บราวน์ (2557) ศึกษาพฤฒพลัง:
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บทบาทของกลุ่มผู้สูงอายุและ “ทุน” ที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงวัย ผลการศึกษา
พบว่า การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงวัยในชุมชนไม่จาเป็นต้องอาศัยทุนทางเศรษฐกิจเพียง
อย่ างเดี ยว กลุ่ มผู้ สู งอายุ ยั งใช้ ทุ นทางสั งคม ทุ นทางวั ฒนธรรม และทุ นสั ญลั กษณ์ ใน
การดาเนินกิจกรรมด้านผู้สูงวัยและกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ในท้องถิ่น กลุ่มผู้สูงอายุยัง
นาการรวมกลุ่มมาใช้ต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นผู้สูงวัย กล่าวคือผู้สูงอายุไม่ใช่ “วัยพึ่งพิง”
แต่เป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรี มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
เมื่ อ พิ จ ารณาในมิ ติ ง บประมาณพบว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
ภาคตะวันออกใช้งบประมาณเพื่อกิจการด้านผู้สูงอายุจานวนทั้งสิ้น 2,198.9 ล้านบาท คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 12.59 ของงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง หมด เป็ น
งบประมาณทางตรงจานวนทั้งสิ้น 2,080.7 ล้านบาท และงบประมาณทางอ้อมมีจานวน
ทั้งสิ้น 118.1 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของงบประมาณทางตรง
พบว่า มีงบประมาณสาหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากถึง 2,033.9 ล้านบาท และเป็น
งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของผู้สูงวัยที่มีลักษณะ
เป็นนวัตกรรมจานวนทั้งสิ้นเพียง 48.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.21 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการผู้สูงวัยทั้งหมด จากข้อมูลจะ
เป็นได้ว่างบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณสาหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76 แห่ง จาก 222 แห่ง หรือ ร้อยละ 34.23 ไม่มีโครงการ/
กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้เนื่องด้วยข้อจากัดเชิงโครงสร้างรายได้และรายจ่าย
รวมถึงหน่วยงานส่วนกลางเองมักกาหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการแทน การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการดาเนินการเอง
ตามเจตนารมณ์ การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ให้กับองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (โกวิทย์
พวงงาม, 2548, หน้า 1) ซึ่งผลการศึกษาของบรรเจิด สิงคะเนติ และดารุณี พุ่มแก้ว (2560)
ศึกษาเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในมิติปัญหาทางการคลังได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหา
ด้านโครงสร้างรายได้โดยสัดส่วนของรายได้จากแต่ละแหล่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่สามารถสะท้อนถึงการพึ่งพาตนเองและความเป็นอิสระทางการคลัง และการศึกษา
ของวิ ทยา จิตนุพงศ์ (2560) ศึกษาปั ญหาการบริหารการคลั งขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย พบว่า ปัญหาการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร ปัญหาด้านโครงสร้างรายได้และรายจ่าย ปัญหาวิธีการปฏิบัติงาน
คลัง และปัญหาการตรวจสอบทางการคลัง
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู รณ์ (Complete Aged Society) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ควรให้
ความสาคัญในการนาสารสนเทศด้านประชากรศาสตร์อื่น นอกเหนือจากจานวนผู้สูงอายุ
เช่น อัตราส่วนพึ่งพิงผู้สูงวัย ดัชนีการสูงอายุ และอัตราส่วนเกื้อหนุน มาใช้ในการตัดสิน
กาหนดนโยบาย เพื่ อให้ มี ความสอดคล้ องกับขนาดและความรุนของสถานการณ์ ด้ าน
ประชากรผู้สูงวัยมากขึ้น
2. องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นอาจไม่ จ าเป็ นต้ องจั ด โครงการ/กิ จกรรมเพื่ อ
ผู้ สู ง อายุ เพี ย งกลุ่ ม เดี ย วเท่ า นั้ น แต่ ลั ก ษณะของกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การควรจั ด ให้ มี
ความเหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกายหรือกิจกรรมเพื่อความเสมอภาค
โดยการค านึ งถึ งหลั ก Fairness-Flexibility-Simplicity-Understanding-Safety-Energy
Conservation-Space
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีนวัตกรรมสวัสดิการผู้สูงวัยควรเรียนรู้จาก
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ๆ หรื อโครงการตามนโยบายของหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ ให้
การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชน เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีข้อจากัดด้าน
งบประมาณ ควรใช้ช่องทางการหางบประมาณเพิ่มเพื่อดาเนิน โครงการ/กิจกรรม และ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม โดยการจัดทาโครงการ/กิจกรรมผ่าน
ความร่วมมือกับองค์กรอิสระและองค์กรภาครัฐ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดั บ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) การส่ ง เสริ ม การท ากิ จ การเพื่ อสั ง คมของ
ภาคประชาชนและภาคธุ ร กิ จ (CSR) และกิ จ การเพื่ อ สั ง คม (Social Enterprise)
การส่งเสริมบทบาทของครอบครัว และชุ มชน และการส่ งเสริมการท างานขององค์กร
ภาคประชาชน เช่น กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO เป็นต้น อีกทั้งควรให้ความสาคัญ
ในการพิจารณาความซ้าซ้อนของโครงการ/กิจกรรมกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ส่วนงานอื่นดาเนินโครงการ/กิจกรรม หรือดาเนินการ
แบบบรูณาการกับหน่วยงานอื่น ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีงบประมาณ
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เพี ยงพอในการคิดนวั ตกรรมนโยบายเพื่อผู้ สูงอายุที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษานวัตกรรมนโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ ควรดาเนินการ
ศึกษาให้ครอบคลุมวงจรนโยบาย เพื่อที่จะทาให้ทราบผลลัพธ์ของการดาเนินนโยบายว่า
เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
2. ควรศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัยที่มีลักษณะเป็น
นวัตกรรมที่มีความโดดเด่น เพื่อค้นหาตัวแบบที่สาคัญในการพัฒนานโยบาย
3. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงวัย
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ให้นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

คาขอบคุณ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยขอขอบคุณแหล่งทุนมา ณ โอกาสนี้
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