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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของประชากรผู้สูงอายุในชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง ในพ้ืนที่ชุมชน
สุขสำราญพัฒนา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 48 คน สำหรับการกำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) หา
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 ผลการวิจัยพบว่า  ผู้สูงอายุในชุมชนสุขสำราญพัฒนาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
60-69 ปี มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 4,000 บาท 
พักอาศัยกับครอบครัว เป็นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จากช่องทางโทรทัศน์ ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยภาพรวมและ
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (  = 0.69, S.D. = 0.276) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหา
น้อยพบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (  = 0.87, S.D. = 
0.224) รองลงมา คือ ด้านความเข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (  = 0.84, S.D. = 
0.273) ด้านความรู้ความเข้าใจทั่วไป (  = 0.64, S.D. = 0.300) ด้านความรู้ความเข้าใจเมื่อผู้สูงอายุ
ย้ายภูมิลำเนา (ย้ายทะเบียนบ้าน) (  = 0.59, S.D. = 0.405) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจในโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (  = 0.51, S.D. = 0.462) 
คำสำคัญ: ความรู้ความเข้าใจ สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 



2 
 

Title Understanding of Aging Persons Welfare Allowance of Aging 
 Persons in Suksamranphattana Community Khlongsamwa 
District,         Bangkok Metropolitan Administration 

Advisor  Associate Professor Pakorn Priyakorn, Ph. D.  
Name   Miss Phanida Katnahong 
Degree   Master of Public Administration 
Acedemic Year  2020 
 

Abstract 
 

 The objective of this research paper focuses on the levels of understanding 
on the aging persons welfare allowance of the aging persons in Suksamranpattana 
Community Khlongsamwa District, Bangkok Metropolitan Administration. Researcher 
study from 48 samples, who was over 60 years, both male and female, in such-a 
community have been selected by the Taro Yamane method. (Yamane 1967). The 
collected data have been analyzed and interpreted in frequency, percentage, mean, 
and Standard Deviation. 
 The research result reveals that most of them are females, aged between 60 
– 69 years, educated in primary school level, jobless, monthly earned lower than 
4,000 baht, reside with their families, receive aging persons welfare allowance and TV 
channel information. The overall of understanding of aging persons welfare 
allowance of aging persons in Suksamranpattana community was at high level. When 
considered in each aspect, it was found that : aging persons welfare allowance at the 
higtest average ( X  = 0.87, S.D. = 0.224), procedure ( X  = 0.84, S.D. = 0.273), 
understanding in welfare allowance ( X  = 0.64, S.D. = 0.300) domicline chance ( X  = 
0.59, S.D. = 0.405) and aging persons welfare allowance donation project ( X  = 0.51, 
S.D. = 0.462) respectively. 
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ความสำคัญของเรื่องท่ีวิจัย 
ประเทศไทยได้เข้าสู่สถานการณ์ "สังคมสูง

วัย" มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 กล่าวคือ 1 ใน 10  
ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชน และ
ประชาสังคมได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว
และแนวโน้มของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็ว
วันนี้ตามที่ได้มีการคาดหมายไว้ว่าประทศไทย
จะเป็น "สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์" ในปี พ.ศ. 
2564 และเป็น "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" 
ภายในปี พ.ศ. 2578 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ
เรียกอีกชื่อเต็มๆว่า โครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาล 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งแนวคิดเรื่องการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้
ความสำคัญมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เห็นได้
จากการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุขึ้นเป็น
แห่ งแ รก ใน ป ระ เท ศ  เมื่ อ ปี  2496 โด ยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้การอุปการะแก่ผู้สูงอายุที่ไร้
ญาติและไม่มีที่ พ่ึ งพาอาศัยจากนั้นได้มีการ
จัดตั้งสถานสงเคราะห์เพ่ิมขึ้นเรื่อยมา รวมทั้งได้
มีการจัดบริการต่างๆ เพ่ิมขึ้นด้วย เช่น การ
จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ โครงการกองทุน
ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น ใน
ปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้ดำเนินการนโยบาย
เร่งด่วนในการขยายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 500 
บาท ให้ครอบคลุมประชาชนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไปทุกคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิโดยถ้วนหน้า จากเดิม
ที่ ให้ เฉพาะกับผู้สูงอายุที่ยากจนมีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการยังชีพ เท่ านั้น  และได้ออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงิน เบี้ ยยังชีพผู้สู งอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เป็นที่ทราบ
กันดีว่านโยบายนี้ ถือได้ว่า เป็นการสร้างรัฐ
สวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 

2554 ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเบี้ย
ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาล เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะ
ปัจจุบันสินค้ามีราคาแพงขึ้นจึงปรับการจ่ายเบี้ย
ยังชีพเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดี โดยปรับเป็น
ขั้นบันได ดังนี้ อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 600 บาท ต่อคนต่อเดือน อายุ 70-
79 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท 
ต่อคนต่อเดือน อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 800 บาท ต่อคนต่อเดือน และอายุ 
90 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 
บ าท  ต่ อคน ต่ อ เดื อน  (ส ำนั ก เล ขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี, 2554: [ออนไลน์]) 

ปัจจุบันสำนักงานเขตคลองสามวามีผู้รับ
เบี้ ยยั งชี พผู้ สู งอ ายุ  จ ำนวน  20 ,324  คน 
(รายงานการเบิ กจ่ าย เบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สำนักงานเขต
คลองามวา, 2563) แต่ทั้งนี้พบว่ายังมีผู้สูงอายุ
อยู่บางส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยฯ 
เนื่องจากไม่ทราบว่าตนเองนั้น มีสิทธิ หรือไม่
ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร ใช้เอกสาร
อะไรบ้าง และดำเนินการลงทะเบียนสถานที่ใด 
ทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ ยฯ หรือไม่ทราบ
ข้อมูลของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 4จนถึงปัจจุบันตัวอย่างระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หมวดที่ 1 มาตรา 6 
ข้อ 2 ที่ระบุว่าผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามทะเบียนราษฎร แต่ด้วยพ้ืนที่เขต
คลองสามวามีจำนวนผู้สูงอายุโยกย้ายภูมิลำเนา
เป็นจำนวนมาก ปัญหาที่พบคือ เมื่อผู้สูงอายุ
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ย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่ทราบว่าต้องไปยื่นคำขอ
เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น แ ห่ ง ให ม่  ท ำ ให้ เมื่ อ สิ้ น สุ ด
ปีงบประมาณของราชการผู้สูงอายุรายนั้นจะถูก
ระงับสิทธิจากภูมิลำเนาเดิม ไม่ได้รับเบี้ยฯอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความเดือดร้อน 
และเกิดการตำหนิ  ต่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมถึงร้องเรียนหน่วยงานรัฐ เนื่องจากไม่ทราบ
ถึงข้อมูลข่าวสารราชการดังกล่าว 

จากปัญ หาดั งกล่ าวข้ างต้ น  ผู้ วิ จั ยซึ่ ง
ป ฏิ บั ติ ง าน ใน ต ำแ ห น่ งนั ก พั ฒ น าสั งค ม
ปฏิ บั ติ ก ารมี ภ าระหน้ าที่ รับ ผิ ดชอบการ
ดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยตรง จึงเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะวิจัย เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุของ
ผู้สูงอายุชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขตคลองสาม
วา กรุงเทพมหานคร” เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ประชาชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการนำ
นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ หรือเป็น
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ตลอดจนแจ้งข่าวเพ่ือให้ประชาชนทราบว่า 
หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลจะดำเนินการใน
เรื่องใด ซึ่งต้องคำนึงถึงความถูกต้อง ของข้อมูล
ข่าวสาร ความรวดเร็วทันต่อความจำเป็นที่จะ
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ โดยใช้สื่อ
รูปแบบต่าง ๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประชากร
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาประเมินความรู้

ความเข้าใจเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของผู้สูงอายุในชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติผู้มี
สิทธิลงทะเบียน 2. ด้านความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3. 
ด้านความรู้ความเข้าใจการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู งอายุ   4 . ด้ านความรู้ความเข้ าใจ เมื่ อ
ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา (ย้ายทะเบียนบ้าน) และ 
5. ด้านความรู้ความเข้าใจในโครงการบริจาค
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ผู้สูงอายุ

ที่อาศัยอยู่ในชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร ตามข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ จำนวน 55 คน(สำนักงานเขตคลองสาม
วากรุงเทพมหานคร, 2563) 

ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจัย 
ร ะ ย ะ เว ล าข อ งก า ร วิ จั ย  ช่ ว ง เดื อ น

กรกฎาคม 2563 – เดือนตุลาคม 2563 
ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ในการทำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่พ้ืนที่ชุมชน

สุ ข ส ำ ร า ญ พั ฒ น า  เข ต ค ล อ ง ส า ม ว า
กรุงเทพมหานคร 
 
ข้อจำกัดในการวิจัย 

เนื่องจากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
ก ารศึ ก ษ า เป็ น ผู้ สู งอ ายุ  แ บ บ ส อ บ ถ าม
จำเป็นต้องอ่านให้ผู้ สู งอายุ ฟังเนื่ องจากว่า
ผู้สูงอายุบางคนอ่านหรือเขียนหนังสือไม่ได้ 
 
 
ฃ 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ทราบถึ งระดับความรู้ ค วาม เข้ าใจ

เกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุของ
ผู้สูงอายุ ชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขตคลองสาม
วา กรุงเทพมหานคร 

2 . ได้ ข้ อมู ล เพ่ื อ เป็ น แนวทางพั ฒ น า
ปรับปรุงการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและไม่ไห้เกิด
ความยุ่งยากในการศึกษา ดังนั้นจึงขอกำหนด
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ 

ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ความ
เข้าใจของผู้สูงอายุชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ในเรื่องเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ในส่วนของเรื่องความรู้ความเข้าใจ
ทั่วไปของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ  
ความรู้ความเข้าใจการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ความรู้ความเข้าใจเมื่อผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา 
และความรู้ความเข้าใจในโครงการบริจาคเบี้ย
ยังชีพผู้สู งอายุ ในที่นี้คือผู้สู งอายุชุมชนสุข
สำราญพัฒนา เขตคลองสามวา สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้อง 

สวัสดิการสังคม หมายถึง โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ของสำนักงานเขตคลองสามวา 

การลงทะเบียน หมายถึง การยื่นแบบคำ
ขอพร้อมเอกสารในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตคลอง
สามวา 

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมายถึง 
เบี้ยยังชีพคนชรา คือ เงินช่วยเหลือที่ภาครัฐ
จัดสรรไว้ให้กับผู้สู งอายุ เพ่ือแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และในทุก ๆ ปี จะมี
การเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ ๆ ที่มีสิทธิ เข้ามา
ลงทะเบียนเพื่อรับเงินในปีงบประมาณถัดไป 

ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด หรือผู้ได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน  หมายถึง ผู้ที่ ได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ 

ผู้ ซึ่ งต้ องขั งหรือจำคุกอยู่ ใน เรือนจำ 
หมายถึง ผู้สูงอายุที่อยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน 
หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ 

พระภิกษุสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ที่
ได้ รับ เงิน จากสำนั กงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

ผู้นำศาสนาอิสลาม หมายถึง อิหม่าม คอ
เต็บ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
หมายถึง ผู้สูงอายุรับเงินสดด้วยตนเอง หรือ
มอบอำนาจให้คนอ่ืนรับเงินสดแทน และการ
โอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุ หรือโอนเข้าบัญชีผู้รับ
มอบอำนาจ 

มอบอำนาจ หมายถึง ผู้สูงอายุมอบหมาย
ให้ผู้อื่นมีอำนาจในการจัดการหรือทำการแทน 

ผู้รับมอบอำนาจ หมายถึง ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน
ผู้สูงอายุ 

การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมายถึง 
การนำเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับในแต่ละ
เดือนบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อนำเงินมา
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง 
หน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดรูปแบบหนึ่ ง รูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นลักษณะการกระจายอำนาจการ
ปกครองจากส่วนกลางมาสู่ท้องถิ่น โดยราชการ
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ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยแบ่งออกเป็น  2 
รูปแบบ คือ . การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป ได้แก่  เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  2. การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ เมือง
พัทยา และกรุงเทพมหานคร 

ผู้สูงอายุชุมชนสุขสำราญพัฒนา หมายถึง 
ผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ชุมชน สุข
สำราญพัฒนา เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน
ตุลาคม 2563 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ ชุมชน
สุ ข ส ำ ร า ญ พั ฒ น า  เข ต ค ล อ ง ส า ม ว า 
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของผู้สูงอายุชุมชนสุขสำราญพัฒนา 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ 
2. แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 
3. แนวคิดเก่ียวกับความเข้าใจ 
4 . หลั ก เกณ ฑ์ เกี่ ยวกับ เบี้ ยยั งชีพ

ผู้สูงอายุ 
5. ข้อมูลชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขต

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ภัทรวดี ซอกดุล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
“การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว 
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเมินผลโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และศึกษาปัญหา 
ในการดำเนินโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 60 – 69 ปี  ผลประเมินภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้าน
บริบทหรือสภาพแวดล้อมด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ด้านผลการดำเนินงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
โครงการสวัสดิการเบี้ ยยั งชีพผู้สู งอายุ เป็น
โครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุ  ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข ส่วนด้านปัจจัยเบื้องต้น มีเจ้าหน้าที่ 
ผู้นำชุมชนคอยประสานงาน  มีสถานที่ดำเนิน
กิ จกรรมและด้ านผลการดำเนิ น งานนั้ น 
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้สู งอายุ ได้  มี
สถานที่ให้ติดต่อราชการตามโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส่วนด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ 
ด้านกระบวนการ อาจเป็นเพราะว่ามีการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุม แนวทางการ
ลงทะเบียนที่ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
อธิบายให้กับผู้สู งอายุ ได้ เข้าใจ อีกทั้ งการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา 

วิชุดา สาธิตพร และคณะ (2560) ได้ศึกษา
เรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมทางสังคมผ่าน
นโยบายสวัสดิการสังคม กรณีศึกษาการเข้าถึง
และได้รับประโยชน์จากโครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ” ใน 11 หมู่บ้าน 11 อำเภอ ในจังหวัด
พะเยา สงขลา และสิงห์บุ รี  ผลวิจัยพบว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่ตัวอย่าง ทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี 
และยังพบอีกว่าประชาชนโดยเฉพาะรุ่นเก่าๆ 
(อายุ 70 ปีขึ้นไป) และคนที่เคยเป็นอดีตผู้นำ 
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เช่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะรู้จักโครงการนี้มานาน 
และสามารถอธิบ าย เชิ ง เป รียบ เที ยบกั บ
โครงการในอดีตได้ และประชาชนส่วนใหญ่
ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการรับเบี้ยยังชีพ และ
วิธีการรับเบี้ยยังชีพซึ่งมี 2 ช่องทาง คือ การรับ
ด้วยตนเองกับการโอนเงินเข้าบัญชี และยัง
พบว่าบทบาทของผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและ
สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีความสำคัญอย่างยิ่งในการ
กระจายข่าวสารข้อมูล และประชาสัมพันธ์
โครงการเบี้ยยังชีพอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
ช่องทางสื่อต่างๆเช่น จดหมายประชาสัมพันธ์ 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ห มู่ บ้ า น ป ร ะ จ ำ เดื อ น 
ขณะเดียวกัน สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และเสียงตาม
สายของหมู่บ้านก็เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่าง
หนึ่ งที่ ส ำคัญ ในการประชาสัม พันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ นอกจากนี้การบอกต่อกันเองใน
หมู่บ้ านผ่านการพูดคุยกันโยตรงและ ทาง
โทรศัพท์มือถือก็มีส่วนช่วยให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
อย่างทั่วถึง แต่อาจมีประชาชนบางกลุ่มขาด
ความรู้ เข้าใจ แต่สาเหตุไม่ได้เป็นผลมาจาก
ปัญหาประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่อาจ
เกิดจากพัฒนาการของนโยบายการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือแก่ผู้ สู งอายุของรัฐไทยก็ เป็น ได้  
เนื่องจากโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นถือเป็น
นโยบายหนึ่งที่มีการพัฒนา และปรับเปลี่ยน
เกณฑ์ในการรับสิทธิ และอัตราเบี้ยยังชีพอย่าง
ต่อเนื่องและบ่อยครั้ง ซึ่งอาจสร้างความสับสน
และความเข้าใจผิดแก่ประชาชนได้ รวมถึง
ความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจอย่างไรหรืออาศัยอยู่ในลักษณะ
พ้ืนที่ใดก็ควรได้รับเบี้ยยังชีพเหมือนกันอย่าง
เท่าเทียมกันตามเกณฑ์ที่กำหนด เพราะเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุเป็นเงินที่ผู้สูงอายุทุกคนควรได้รับ
ตามสิทธิที่ พึงมี และไม่ควรจำกัดสิทธิ หรือ

แบ่งแยกตามฐานะทางเศรษฐกิจหรือพ้ืนที่อยู่
อาศัย และการดำเนินโครงการเบี้ ยยั งชีพ
ผู้สูงอายุไม่ค่อยประสบปัญหาความไม่เข้าใจใน
สิทธิของผู้สูงอายุเนื่องจากโครงการดังกล่าวมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ในการ
จัดการกับเงินสวัสดิการดังกล่าว เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดและ
มีเครือข่ายในการเข้าถึงประชาชนในพื้นท่ี 
บ้าน) 5.ด้านความรู้ความเข้าใจในโครงการ
บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปนำมากำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุชุมชนสุขสำราญ
พัฒนา  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร”  ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความรู้ความเข้าใจทั่วไป 2.ด้าน
ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.ด้านความรู้ความเข้าใจการรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 4.ด้านความรู้ความเข้าใจเมื่อผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา (ย้ายทะเบียนบ้าน)  5.ด้านความรู้
ความเข้าใจในโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
ตัวแปรอิสระ 

 
 
                        
                  

                      ตัวแปรตาม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ                                                              
5. รายได้ต่อเดือน 
6. การพักอาศัย 
7. การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
8. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเบี้ยฯ 

 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการ                             
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุชุมชนสุข
สำราญพัฒนา เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. ความรู้ความเข้าใจทั่วไป 
2. ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3. ความรู้ความเข้าใจการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
4. ความรู้ความเข้าใจเมื่อผู้สูงอายุย้าย
ภูมิลำเนา (ย้ายทะเบียนบ้าน) 
5. ความรู้ความเข้าใจในโครงการบริจาค
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุชุมชน 
สุ ข ส ำ ร า ญ พั ฒ น า  เข ต ค ล อ ง ส า ม ว า 
กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุของ
ประชากรผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชุมชนสุขสำราญ
พัฒนา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดย
เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย แ บ บ ส อ บ ถ าม  ส ำห รั บ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัย มีดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย  

 2. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล   

6. ตัวแปรในการวิจัย 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ 

ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในพ้ืนที่
ชุมชนสุขสำราญพัฒนา แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 55 
คน (บัญชีบุคคลตามช่วงอายุชุมชนสุขสำราญ
พัฒนา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและ
หญิง ในพ้ืนที่ชุมชนสุขสำราญพัฒนา แขวงสาม
วาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 48 คน สำหรับการกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) เป็นสูตร
ที่ยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ที่ระดับ 0.05 
โดยใช้สู ตรในการคำนวณ  ดั งนี้  (วัลลภั ช 
สุขสวัสดิ์, 2560: 72) 

สูตร n =   

n คือ จำนวนตัวอย่างหรือขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 

N คือ ขนาดของประชากร 
e คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่าง ในที่นี้จะกำหนดเท่ากับ 0.05 
ภายใต้ความเชื่อมั่น 95% 

แทนค่า n =   

  = 48 
 ดังนั้น จึงควรใช้จำนวนตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้ประมาณ 48 คน 
 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ  ( Secondary 
Source) ได้จากการศึกษาวรรณกรรม งานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ได้
จากการสำรวจโดยการส่งแบบสอบถามให้กับ
ประชาชนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนสุข
สำราญพัฒนาแขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจ และเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามโอยอาศัยกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล, ความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

3. นำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไป
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและเพ่ือขอคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาความรู้ความเกี่ยวกับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประชาชนผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ ชุมชนสุขสำราญ พัฒนาแขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย 1. เพศ 
2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. อาชีพ 5. รายได้
ต่อเดือน 6. การพักอาศัย 7. การรับเบี้ยยังชีพผู้
อายุ และ 8. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

ส่ วนที่  2 : ความรู้ ค วาม เข้ าใจ
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน 5 ด้าน ได้แก่  

ส่วนที่ 3: ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 
1. ความรู้ความเข้าใจทั่วไป 
2. ความรู้ความเข้าใจขั้นตอน

การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3. ความรู้ความเข้าใจการรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
4. ความรู้ความเข้ าใจเมื่ อ

ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา (ย้ายทะเบียนบ้าน) 
5 . ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ ใน

โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1 .ค วาม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ

ทั่วไป 
2. ความรู้ความ เข้ า ใจ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3. ความรู้ความเข้าใจการ

รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

4. ความรู้ความเข้าใจเมื่อ
ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา (ย้ายทะเบียนบ้าน) 

5. ความรู้ความเข้าใจใน
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีขั้นตอน
ดำเนินการงานวิจัย ดังนี้ 

1. ผู้ วิจัยประสานงานกับประธาน
ชุมชนสุขสำราญพัฒนา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอ
ดำเนินการแจกแบบสอบถาม 

2. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยที่
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจำนวน 48 ชุด 
โดยมีแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคืนมีความ
สมบูรณ์จำนวน 48 ชุด และผู้วิจัยนำข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้
ผู้ วิจัยจะใช้สถิติ ในเชิงพรรณนา โดยใช้วิธี
ประมวลผลค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการประมวลผลข้อมูลใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องของแบบสอบถามหลังจากดำเนินการ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา 

2. บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบ
บันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ตามลำดับ 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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4. ประมวลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาวิจัย 
 
ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
ป ระกอบด้ วย  1 . เพศ  2 . อายุ  3 . ระดั บ
การศึกษา 4. อาชีพ 5. รายได้ต่อเดือน 6. การ
พักอาศัย 7. การรับเบี้ยยังชีพผู้อายุ  และ 8. 
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่ าวสารเบี้ ยยั งชีพ
ผู้สูงอายุ 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุชุมชนสุขสำราญ
พัฒนาเขตคลองสามวา ใน  3 ด้าน ได้แก่ 1. 
ความรู้ความเข้าใจทั่วไป 2. ความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  3. 
ความรู้ความเข้าใจการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
4. ความรู้ความเข้าใจเมื่อผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา 
(ย้ายทะเบียนบ้าน) 5.ความรู้ความเข้าใจใน
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำแบบสอบถามที่
รวบรวมได้มาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามจากนั้นนำ
แบบสอบถามมาลงรหัส(Coding)แล้วนำข้อมูล
ที่ได้ทั้งหมดมาบันทึกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) ห า ค่ า เฉ ลี่ ย  ( ) แ ล ะ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เพ่ืออธิบายข้อมูล
พ้ืนฐานลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุของ
ผู้สูงอายุชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขตคลองสาม

วา กรุงเทพมหานคร” ในภาพรวม 5 ด้าน 
พบว่ าระดั บ ความรู้ ค วาม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุชุมชน
สุขสำราญพัฒนา อยู่ที่ระดับมาก โดยพิจารณา
ใน 5 ด้าน จากมากไปหาน้อย ตามลำดับ ดังนี้ 
ด้านความรู้ความเข้าใจการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุอยู่ ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้าน
ความเข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความรู้ความ
เข้าใจทั่วไปอยู่ในระดับมาก ด้านความรู้ความ
เข้าใจเมื่อผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา (ย้ายทะเบียน
บ้าน) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้ความ
เข้าใจในโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ วิชุดา สาธิต
พร และคณะ (2560)ได้ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคมผ่านนโยบายสวัสดิการ
สังคม กรณีศึกษาการเข้าถึงและได้รับประโยชน์
จากโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ผลการวิจัย
พบว่ า  ป ระชาชน ใน พ้ื นที่ ตั วอย่ า งท ราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรับเบี้ยยัง
ชีพ   และวิธีการรับเบี้ยยังชีพซึ่งมี 2 ช่องทาง 
คือ การรับเองด้วยตนเองกับการโอนเงินเข้า
บัญชี         
 
สรุปผลการวิจัย     

1. ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
ของผู้สูงอายุในชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร สรุปได้ ดังนี้ 

1.1 ประชากรผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สำราญพัฒนา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
ตามลำดับ 
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1.2 ประชากรผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สำราญพัฒนา ส่วนใหญ่มีอายุ 60 – 69 ปี  
จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมามี
อายุ 70 – 79 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.1 มีอายุ 80 – 89 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.4 มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป จำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามลำดับ 

1.3 ประชากรผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สำราญพัฒนา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.6 รองลงมามีการศึกษาระดับไม่ได้เรียน
หนังสือ จำนวน 15 คน   คิดเป็นร้อยละ 31.3 
มีการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 มีการศึกษา
ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามลำดับ 

1.4 ประชากรผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สำราญพัฒนา ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 14 คนคิด
เป็นร้อยละ 29.2 ประกอบอาชีพเกษตรกร 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ประกอบ
อาชีพ   อ่ืน ๆ จำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 
4.2 ตามลำดับ 

1.5 ประชากรผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สำราญพัฒนา ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 
4,000 บาท จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.1 รองลงมามีรายได้ต่อ เดือน 4 ,000 – 
8,000 บาท จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.9 ตามลำดับ 

1.6 ประชากรผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สำราญพัฒนา ส่วนใหญ่มีการพักอาศัยกับ
ครอบครัว จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 
รองลงมามีการพักอาศัยเพียงลำพัง จำนวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลำดับ 

1.7 ประชากรผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สำราญพัฒนา ส่วนใหญ่การรับ เบี้ ยยั งชีพ
ผู้สูงอายุเป็นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 รองลงมาการรับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุไม่เป็นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามลำดับ 

1.8 ประชากรผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สำราญพัฒนา ส่วนใหญ่ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากโทรทัศน์ จำนวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 รองลงมาช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร จ า ก ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง
กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต จำนวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากสมาชิกในชุมชน จำนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.9 ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากสมาชิกในครอบครัว จำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.1 ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร จ า ก สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไล น์  ( เช่ น 
แอพพลิ เคชั่น ไลน์ /แอพพลิ เคชั่น เฟสบุ๊ ค ) 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามลำดับ 

2. ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอาย ุ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้
ความ เข้ าใจ เกี่ ยวกับสวัสดิการเบี้ ยยั งชีพ
ผู้สูงอายุของผู้สูงอายุชุมชนสุขสำราญพัฒนา 
เขตคลองสามวา กรุ ง เทพมหานคร โดย
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
ผู้สูงอายุชุมชนสุขสำราญพัฒนา เขตคลองสาม
วา กรุงเทพมหานคร” ทำให้ทราบถึงระดับ
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
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ผู้สูงอายุของผู้สูงอายุชุมชนสุขสำราญพัฒนา 
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  จึงขอสรุป
ข้อเสนอแนะบางประเด็น ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจทั่วไป 
เพ่ื อ ไม่ ให้ ผู้ สู งอายุ เสี ยสิ ท ธิ  หน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องควรประชาสัม พันธ์และแจ้ งให้
ประชาชนทราบสำถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

2.ด้านความรู้ความเข้าใจขั้นตอน
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รัฐบาลควร
ให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ระเบียบ 
กฎหมาย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการนำนโยบาย
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจการรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควร
ชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
เข้าใจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 

4. ด้านความรู้ความเข้าใจเมื่ อ
ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา (ย้ายทะเบียนบ้าน) 
หน่วยงานที่ดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ควรตรวจสอบสถานะภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน 

5 . ด้ านความรู้ ค วาม เข้ าใจ ใน
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หน่วยงาน
ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  ผ่ าน ช่ อ งท า งต่ า ง  ๆ  โด ย แ จ้ ง
รายละเอียดให้ครบถ้วนครบถ้วน เช่นบริจาค
เพ่ืออะไร ดำเนินการได้ที่ ไหน ใช้ เอกสาร
อะไรบ้าง และผู้บริจาคจะได้อะไร เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความสนใจที่จะบริจาคเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุมากขึ้น 

 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป 

ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีการวิจัยซ้ำ ในลักษณะนี้

เพ่ือเปรียบเทียบในพ้ืนที่หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

2. ควรมีการวิจัยในลักษณะนี้กับ
บุคคลทั่วไปที่มีช่วงอายุสำหรับเตรียมพร้อมการ
เข้าสู่วัยสูงอายุ เพ่ือประเมินการบริหารจัดการ
ของภาครัฐในการนำนโยบายสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุมาปฏิบัติ 

3 .  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล และเพ่ิมข้อมูล
ด้านอ่ืนๆว่าส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ
เบี้ ยยังชีพผู้สู งอายุหรือไม่  เพ่ือให้ ได้ข้อมูล
หลากหลายในเรื่องต่ าง ๆ และให้มีความ
ครอบคลุมได้มากขึ้น 
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