
1 

 

บทความ 
 
หัวข้อ   ความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนการสงเคราะห์ 

การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์  ดร.ปกรณ์  ปรียากร 
ชื่อนักศึกษา  นางสาวยุวดี  ระยับศรี 
หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

หัวข้อ   ความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ 
ตามประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์  ดร.ปกรณ์  ปรียากร 
ชื่อนักศึกษา  นางสาวยุวดี  ระยับศรี 
หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา  2563 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนการ
สงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อราชการส านักงานเขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร อายุ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 367 คน ส าหรับการก าหนดกลุ่มตัวอย่างมาจากสูตร
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ เป็นสูตรที่ยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ที่ระดับ 0.05 
(วัลลภัช สุขสวัสดิ์, 2561:72) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ค่าความถี่           
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มาติดต่อราชการส านักงานเขตบางกอกน้อยส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป                  
มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการ
สนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุทางสมาชิกในชุมชน ระดับความรู้ความเข้าใจในการ
สนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (    = 0.53, S.D. = .204) เมื่อพิจารณา
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านเอกสารประกอบการยื่นค าขอเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ                 
(    = 0.55, S.D. = .280) รองลงมาด้านคุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิตขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุ                   
(    = 0.53, S.D. = .205) ด้านการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน (    = 0.52, S.D. = .323)                
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการยื่นค าขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ (    = 0.51, S.D. = .259) 

ค าส าคัญ :  ความรู้ความเข้าใจ  การสนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุ 
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Abstact 
 

The objective of this research paper focuses on levels of understanding in promotion the 
aging deads allowance management of department of Bangkoknoi District, Bangkok Metropolitan 
Administration. The data have been collected from 367 people, over 20 years old, who contacted 
the department. Those have been selected by Taro Yamane method at 0.05 (Suksawadi, W, 2017: 
p. 72). The collected data have been analysed and interpreted in frequency, percentage, mean, and 
Standard Deviation. 
 The research result reveals that most of them are males, age between 51-60 years, high 
educated, general employees, monthly earned during 10,001 – 15,000 baht, stay with their family, 
received the information channels from community membership. On the levels of their 
understanding, it stated that the middle levels, in overall, have been found in ( X  = 0.53,                        
S.D. = .204), When considered in aspect it is, documents attached ( X  = 0.55, S.D. = .280), 
qualifications of aging dead. ( X  = 0.53, S.D. = .205), check and permission payment  ( X  = 0.52, 
S.D. = .323) and received money for funeral management. ( X  = 0.51, S.D. = .259) respectively. 
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ความส าคัญของเร่ืองทีว่จัิย 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และก าลังจะก้าวเข้าสู่การ
เป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2564 
หมายถึง สังคมที่มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 
2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 
ของประชากรทั้งหมด (ศิริลักษณ์  มีมาก และ
คณะ, 2562) ปี พ.ศ.2560 มีผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ
ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
จ านวน 3,843,585 คน และผู้สูงอายุอยู่ใน
ครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน จ านวน 37,060 คน รวมทั้งอัตราการตาย
ของผู้สูงอายุที่มีจ านวนลดลงเป็น ร้อยละ 2.23 
ต่อปี (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) การเตรียม
รับมือกับสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง  

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546 
มาตรา 11(12)ได้ก าหนดสิทธิของผู้สูงอายุใน
การได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณี ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ืองก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 โดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง  ของมนุษย์ได้
ออกประกาศกระทรวงฯ เ ร่ื อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง 
การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ 
ในการจัดการศพตามประเพณีเป็นระเบียบ

ปฏิบัติในการสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ  
ที่ได้รับสิทธิต้องมีฐานะยากจนไม่มีญาติ หรือ
มีญาติ แต่ ไม่สามารถจัดการศพได้  ในปี               
พ.ศ. 2552 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ           
ความมั่นคงของมนุษย์  มีนโยบายจ่ายค่าจัด          
การศพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน เพื่อเป็นสวัสดิการ
และได้ออกประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  เร่ือง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง
การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์
ในการจัดการศพตามประเพณี  พ .ศ.2552         
ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
ได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณีไว้ว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ผู้สูงอายุทุก
คนที่ถึงแก่กรรม จึงได้รับสิทธิตามประกาศ
ฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2553 มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษา ปรับปรุง
แนวทางการจ่ายเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ  เพื่อ
อ านวยความสะดวก โดยการเพิ่มที่ว่าการอ าเภอ
และส านักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็น
หน่วยรับค าร้องและจ่ายค่าจัดการศพผู้สูงอายุ 
นอกเหนือจากส านักงานพัฒนาสังคมและ           
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและศูนย์คุ้มครอง
สวัสดิภาพชุมชน สังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ หลังจากการแก้ไขประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์             
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ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2553 ที่ให้ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุทุกคนที่เสียชีวิต จึงท าให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประสบปัญหา เ ร่ื องงบประมาณในการ
ช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุที่ เสียชีวิ ตทุกคน 
ส่งผลให้ท าให้มียอดค้างจ่ายจ านวนมาก ในปี 
2557 ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้
ประสบปัญหาและอุปสรรคของการสงเคราะห์
ค่ าจั ดการศพผู้ สู งอายุ ตามประเพณีที่ มี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อผู้มายื่นขอสงเคราะห์
ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จึงได้แก้ไข
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข การคุ้มครองการส่งเสริม 
และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพตามประเพณี พ.ศ. 2557 ที่ให้การช่วยเหลือ
ค่าจัดการศพผู้สูงอายุทุกคนมาเป็นให้เฉพาะ
ผู้สูงอายุที่ยากจนใช้เป็นระเบียบปฏิบัติ (กรม
กิจการผู้สูงอายุ, 2563) 

ปัจจุบัน ปี  พ.ศ. 2563  กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ  โดยกองส่งเสริมสวัสดิการและ
คุ้มครองสิทธิผู้สู งอายุ  ได้แก้ไขประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เร่ืองการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณี โดยประกาศดังกล่าว
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่           
19 พฤษภาคม 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 ง มี
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
(ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์, 2563) ซึ่งมีความแตกต่างจาก
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม 
และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพตามประเพณี พ.ศ. 2557 อยู่หลายประการ 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากร สังกัดฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขต
บางกอกน้อย มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนิน
นโยบายโครงการการสนับสนุนการจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณี เป็นผู้รับเร่ือง ตรวจสอบ
คุณสมบัติ และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ยื่นค าขอ 
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงสนใจ ท าวิจัยเร่ือง
“ความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนการ
สง เคราะห์ การจั ดการศพผู้ สู งอายุ ตาม    
ประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร” เพื่อศึกษาระดับความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย 
เกี่ ย วกั บการสนั บสนุ นการสง เคราะห์            
การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีมีมากน้อย
เพียงใด เพื่อจะได้น าผลการศึกษาวิจัยไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาถึงระดับความรู้ความเข้าใจ
ในการสนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพ
ผู้สู งอายุตามประเพณีของส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวจัิย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยคร้ังนี้ 

มุ่งศึกษาประเมินความรู้ความเข้ าใจในการ
สนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน1.ด้านการยื่นค า
ขอรับเงินค่ าจั ดการศพผู้ สู งอายุ  2 .ด้ าน
คุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิตขอรับค่าจัดการ
ศพผู้สูงอายุ 3.ด้านเอกสารประกอบการยื่นค า
ขอรับค่ าจัดการศพผู้ สู งอายุ  4.  ด้ านการ
ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน  

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการทั้ ง  10  ฝ่ าย  ของส านั กงานเขต            
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
ช่วง เดือนกันยายน 2563  จ านวน 367 คน 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ได้แก่ พื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจัย 
เร่ิมตั้งแต่  เดือน มิถุนายน 2563 ถึง เดือน 
ตุลาคม 2563 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
1. ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจใน

การสนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณีของประชาชนในพื้นที่
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

2. ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการ
สงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ของส านักงานเขตบางกอกน้อย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและไม่ให้

เกิดความยุ่ งยากในการศึกษา ดังนั้นจึงขอ
ก าหนดนิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาดังนี ้

1. ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้
ความเข้าใจในการสนับสนุนการสงเคราะห์  
การจัดการศพผู้สู งอายุตามประเพณี ของ
ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย 

2. การสนับสนุนการสงเคราะห์การ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  หมายถึง      
การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุ 
รายละสามพันบาท เฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี 
ขึ้นไป รายได้และทรัพย์สินรวมกันตลอดทั้งปี     
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือผู้สูงอายุที่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

3. ผู้ยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการ
งานศพผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบในการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีซึ่งได้แก่ บิดา 
มารดา สามี  ภรรยา บุตร ญาติพี่น้องของ
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต รวมทั้งมูลนิธิ สมาคม วัด 
มัสยิด โบสถ์ 

4. ผู้ ให้ค ารับรองรับผิดชอบในการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  หมายถึง 
ผู้ อ านวยก าร เขต  ห รื อประธานชุ มชน 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้ สู ง อ า ยุ  ผู้ ปกครองสถานสง เคราะห์ 
ผู้ปกครองสถานดูแล ผู้อ านวยการสถาน
คุ้มครอง 
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แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
Bertrand Russell (1926  อ้างถึงใน 

นวรัตน์ พัฒโนทัย, 2555: 6)ได้ให้ความหมาย
ของความรู้ คือ อาจก าหนดไว้ให้เชื่อสิ่งที่อยู่
ในข้อตกลงกับข้อเท็จจริง แต่ปัญหาคือ การที่
ไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เชื่อ คือ ไม่มีผู้ใดรู้สิ่งที่เป็น
จริงและไม่มีผู้ ใดรู้ในสิ่งที่จัดเรียงไว้ตาม
ข้อตกลง  

ธนพล สมัครการ (2550: 24) ได้ให้
ความหมายของความรู้ คือ ความจ าในสิ่งที่มี
ประสบการณ์มาก่อน เป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ 
และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษา 
ค้นคว้า สังเกตรวบรวมเป็นความจ าเก็บไว้ 
และแสดงออกมาโดยการจ าได้ซึ่งสามารถ
สังเกตและวัดได้  

ความเข้ าใจ  คื อ กระบวนการทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งท าให้
บุคคลสามารถครุ่นคิดถึงสิ่งนั้น และสามารถ
ใช้มโนทัศน์ (concept) เพื่อจัดกับกับสิ่งนั้นได้
อย่างเพียงพอ สิ่งที่กล่าวถึงนี้อาจจะมีลักษณะ
เป็นนามธรรม หรือเป็นสิ่งทางกายภาพก็ได้ 
เช่น บุคคล สถานการณ์และสาร (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, [ออนไลน์]. 2563) 

นัยนา ไชยสุระ (2562: 13) กล่าวว่า 
ค ว าม เ ข้ า ใ จ  (Comprehension)  หม า ยถึ ง 
ความสามารถจับใจความส าคัญของเร่ืองราว
ต่ าง  ๆ ได้ทั้ งภาษา  รหัส สัญลักษณ์  ทั้ ง
รูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็น การแปล
ความความ การตีความ การขยายความ  

 Rosenberg and Hovland (1960: P.4       
อ้างถึงใน นวรัตน์ พัฒนโนทัย, 2555: 6)  
อธิบายความหมายของการเข้าใจ ไว้ว่า ความ
รับรู้  ความนึกคิด และความเชื่อตามแนว
ทัศนคติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแสดงออกมาได้
โดยค าถามที่อยู่ในรูปการพิมพ์หรือค าพูด เช่น 
ถ้าผู้ที่สนใจ อยากรู้ว่าประชาชนมีความเข้าใจ
และมีทัศนคติต่อเร่ืองใดๆ ผู้นั้นสามารถ
ส ารวจความคิดเห็นได้ โดยการสัมภาษณ์หรือ
กรอกแบบสอบถามได้ เป็นต้น 

แนวคิดเกีย่วกบัสวสัดิการสังคมของผู้สูงอายุ  
สิทธิผู้สู งอายุ ตามพระราชบัญญัติ

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2553  ก าหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับ     
การคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน     
ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข    
2.ด้านการศึกษา การศาสนาและข้อมูลข่าวสาร 
3. ด้ านการประกอบอาชี พ  ฝึ กอาชี พที่
เหมาะสม 4. ด้านการพัฒนาตนเอง การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มใน
ลักษณะเครือข่าย/ชุมชน  5. ด้านการอ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร 
สถานที่  ยานพาหนะ บริการสาธารณะอ่ืน 
6. ด้านการลดหย่อนค่าโดยสาร และการ
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง  7. ด้านการ
ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 8. ด้านการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ    ซึ่งได้รับอันตรายจากการ
ถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง ช่วยเหลือ
เป็นเงินได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม        
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9.การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในทางคดี และในทางการแก้ไขปัญหา
ครอบครัว 10.กรณีผู้สูงอายุที่เดือดร้อนจะ 
ได้รับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่ือง 
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่ประสบความเดือดร้อน             
11.ด้านการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 12.การสงเคราะห์ใน
การจัดการศพตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์13. การอ่ืนที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด  ได้แก่               
การจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ การจัดบริการเพื่ออ านวย
ความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้าน
ศ าสน า  ศ ิลปะ และว ัฒนธ ร รม  ต ามที่
คณะกรรมการผู ้ส ูงอายุแห่งชาติประกาศ
ก าหนดผู ้อุปการะเลี ้ยงดูบุพการรี ซึ ่งเป็น
ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
ผู ้นั ้นมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี ทั ้งนี้
ตามหล ัก เกณฑ์ ว ิธ ีการ  และ เงื ่อนไขที่
ก าหนดในประมวลรัษฎากร 14.ด้านกองทุน
ผู้ สู ง อ า ยุ ( คู่ มื อ สิ ท ธิ ผู้ สู ง อ า ยุ ต า ม
พระ ร า ชบั ญ ญัติ ผู้ สู ง อ า ยุ  พ . ศ . 2 5 4 6 , 
[ออนไลน]์. 2563) 
 กฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วข้อง 

1. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เร่ือง การสนับสนุน
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี              

2 .พระราชบัญญั ติ ผู้ สู งอายุ  พ .ศ . 2 5 4 6                 
มาตรา 11 (12) เร่ืองการสงเคราะห์ในการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3.ประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดหน่วยงาน
ผู้มี อ านาจหน้ าที่ รับผิดชอบด า เนินการ
เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ
สนับสนุนผู้ สู งอายุ ในด้ านต่ า ง  ๆ  ตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 
2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม  2553 

ข้อมูลพืน้ฐานของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
 ส านักงานเขตบางกอกน้อย เป็น1ใน         
50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเขตอนุรักษ์
เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี แบ่งการบริหาร
ราชการ เป็น 10 ฝ่าย ซึ่งเหมือนกันทุกเขตทั้ง           
50 เขต ของกรุงเทพมหานครได้แก่  1.ฝ่าย
ปกครอง 2.ฝ่ายทะเบียน 3.ฝ่ายโยธา 4.ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5.ฝ่ายรายได้ 6.ฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ7.ฝ่าย
การศึกษา 8.ฝ่ายการคลัง 9.ฝ่ายเทศกิจ และ          
10.ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม            
ในแต่ละวันมีประชาชนมาติดต่อราชการ             
ฝ่ายต่าง ๆ ทั้ ง 10 ฝ่าย โดยเฉลี่ยประมาณ              
เดือนละ 4,361 คน (ส านักงานเขตบางกอกน้อย, 
[ออนไลน]์. 2563)   

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
นัยนา ไชยสรุะ (2562) ได้วิจัยเร่ือง “ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ
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เร่ือง สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ
ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยภาพรวมและ     
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
 สุนทร มณีรัตนาศักดิ์  (2560) วิจัยเร่ือง 
“การน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณีมาปฏิบัติ กรณีศึกษา : 
ส านักงานเขตบางกอกน้อย” วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการน านโยบายโครงการสนับสนุนการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีมาปฏิบัติของ
ส านักงาน เขตบางกอกน้อย ปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการปรับปรุงการน านโยบายโครงการ
สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีมา
ปฏิบัติของส านักงานเขตบางกอกน้อย ผลการวิจัย
พบว่า  การน านโยบายโครงการสนับสนุนการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี มาปฏิบัติของ
ส านักงานเขตบางกอกน้อย มีการประสานความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีภายในส านักงานเขต ได้แก่  
ฝ่ายทะเบียน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการรับแจ้งตาย
และออกใบมรณบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต 
และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ที่มี
หน้าที่เป็นหน่วยรับเร่ือง ตรวจสอบและพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ 
รวมทั้งความร่วมมือกับประธานกรรมการชุมชน 
ที่ เกี่ยวข้องกับการรับรองผู้ รับผิดชอบในการ
จัดการศพผู้สู งอายุ  และรับรองว่ าผู้สู งอายุ               
ที่เสียชีวิตอยู่ในครัวเรือนยากจนจริง ส่งผลให้   
การด าเนินนโยบายเป็นไปได้ด้วยดี แต่ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ คือ ปัญหาด้านการรับรู้และ      

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือ
ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ที่บางส่วนยังขาดความรู้
และ มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนโยบาย 
รวมถึงปัญหาความชัดเจนในหลักเกณฑ์การ
พิจารณาครัวเรือนยากจนของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต 
และขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและพิจารณา
คุณสมบัติ ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

อุไรวรรณ  รุ่งไหรัญ (2559) ได้วิจัยเร่ือง 
“ทัศนคติของผู้สูงอายุที่มีต่อสิทธิผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 ในการมีส่วนร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  ส าหรับ
ความรู้ต่อสิทธิผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีระดับความรู้
ปานกลาง  แต่มีพฤติกรรมการเข้าถึงสิทธิอยู่ใน
ระดับต่ า (ไม่เคยใช้สิทธิ) เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการได้รับการสงเคราะห์ใน
การจัดการศพตามประเพณี เพียงร้อยละ 23.90 และ
พบว่าประเด็นที่น่าสนใจที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่คลาดเคลื่อนได้แก่      
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
เนื่องจาก เงื่อนไขแต่ละคร้ังในการจ่ายต่างกัน
ไปตามปีที่ประกาศ เช่น ปี พ.ศ.2547 จ่ายให้กับ
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตที่มีฐานะยากจนปี พ.ศ. 2552 
จ่ายให้กับผู้สูงอายุที่ เสียชีวิตทุกคน ปี พ.ศ. 
2557  จ่ายให้กับผู้สูงอายุที่ เสียชีวิต มีฐานะ
ยากจนและอยู่ในครัวเรือนที่ยากจนตามเกณฑ์ 
จปฐ.หรือยากจนจริง ๆ ที่ต้องมีหนังสือรับรอง
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คู่มือการด าเนินโครงการการสนับสนุน
การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) ประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่ือง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณี ผู้วิจัยสามารถสรุปน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง “ความรู้ความเข้าใจในการ
สนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้ อย 
ก รุง เทพมหานคร”  ใน 4 ด้ านได้แก่  1.ด้ านการยื่ นค าขอรับ เงินค่ า  จัดการศพผู้สู งอายุ                                   
2.ด้านคุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิตขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุ  3.ด้านเอกสารประกอบการยื่นค า
ขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุ และ 4.ด้านตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน ดังนี้ (ประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563)  
                         ตัวแปรอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

2.  อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 

4.  อาชีพ 

5.  รายได้ต่อเดือน 

6.  การพักอาศัย 

7.  ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการ  
สนับสนุนการสงเคราะห์การจดัการศพ
ผู้สูงอาย ุ

ตัวแปรตาม 

ความรู้ความเข้าใจในการสนบัสนุน                   

การสงเคราะห์การจดัการศพผู้สูงอายุ                   

ตามประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร ปัจจยัเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ 

1.  ด้านการยื่นค าขอรบัเงนิค่าจัดการศพ
ผู้สูงอาย ุ

2.  ด้านคุณสมบัติผู้สูงอายุทีเ่สียชีวิตขอรับค่า
จัดการศพผู้สูงอายุ 

3.  ด้านเอกสารประกอบการย่ืนค าขอรับค่า
จัดการศพผู้สูงอายุ 

4.  ด้านตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงิน 

 
    ภาพประกอบที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยเร่ือง “ความรู้ความเข้าใจใน

การสนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณีของส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”ในการวิจัย
ค ร้ังนี้  เป็นการด า เนิน การวิจัยประเภท
งานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ( Questionnaires)  เ ป็ น
เคร่ืองมือในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่  

ประชาชนที่มาติดต่อราชการส านักงานเขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร อายุ 20 ปี           
ขึ้นไป ส านักงานเขตบางกอกน้อยมีประชาชน
มาติดต่อราชการในแต่ละเดือน เฉลี่ยเดือนละ 
จ านวน 4,361 คน (ส านักงานเขตบางกอกน้อย, 
[ออนไลน์]. 2563 ) ซึ่งมีขั้นตอนในการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
วิ ธี ค า น ว ณ ข น า ด ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง                
Taro Yamana เป็นสูตรที่ ยอมรับความ
คลาดเคลื่อนได้ที่ระดับ 0.05 โดยใช้สูตรใน
การค านวณ (วัลลภัช สุขสวัสดิ์, 2561: 72) 
จ านวน 367 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็น
แบบสอบถาม โดยพิจารณาจากโครงสร้างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม น ามาสร้างเป็น
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แก่ 1.เพศ 2.อายุ 3.ระดับการศึกษา 4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 6. การพักอาศัย และ 7.ช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการสนับสนุน
การสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณี รวมจ านวน 7 ข้อ โดยเป็นค าถาม
แบบปลายปิด ให้เลือกค าตอบในช่องที่ก าหนด 

2. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนการ
สง เคราะห์การจัดการศพผู้ สู งอายุ ตาม
ประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่  1. ด้าน
การยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ 2. ด้าน
คุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิตขอรับค่าจัดการ
ศพผู้สูงอายุ 3. ด้านเอกสารประกอบการยื่น
ค าขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ4. ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน 
มีค าถามทั้งหมด 20 ข้อ เป็นระดับการวัด
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ( Nominal Scale) 
มีค าตอบให้เลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous 
Questions) คือ ทราบ และไม่ทราบ ให้เลือก
เพียงค าตอบเดียว โดยข้อที่ต้องการค าตอบว่า 
“ทราบ” จ านวน 20 ข้อ และในการอภิปราย
ผลการวิจัยได้ใช้มาตรการวัดข้อมูลแบบ
มาตราส่วน (Likert Scale) โดยวิธีการได้มา
ของ เกณฑ์วัดระดับความ รู้ความ เข้ า ใจ
ออกเป็น 5 ระดับ โดยอาศัยสูตรการค านวณ
ช่วงกว้างของชั้น (วนิดา  ล้อพสุภิญโญภาพ, 
2558: 38)  
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3.เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็น
และเสนอแนะ โดยสร้างลักษณะค าถามแบบ
ปลายเปดิ 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยประสานหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 
10 ฝ่าย เพื่อขอด าเนินการแจกแบบสอบถาม
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  อายุตั้งแต่ 20 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ใน
พื้นที่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 367 คน (ส านักงานเขตบางกอกน้อย, 
[ออนไลน์]. 2563) และน าแบบสอบถามที่
ได้ รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และ          
ลงรหัสข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
โดย ก า รประมวลผลข้ อมู ล ใ ช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์มีขั้นตอน 
ดังนี ้

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องของแบบสอบถามหลังจากด าเนินการ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา 

2. บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบ
บันทึกข้อมูลและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามล าดับ 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4. ประมวลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาวิจัย 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ตัวแปรอิสระ ( Independent  Variables) 

ประกอบด้วย 1.เพศ 2.อายุ 3. ระดับการศึกษา        

4.อาชีพ 5.รายได้ต่อเดือน  6.การพักอาศัย และ  
7.ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุน
การสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณี  

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการ
สนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้านได้แก่ 1.ด้านการยื่น
ขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ  2.ด้าน
คุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิตขอรับค่าจัดการ
ศพผู้สูงอายุ 3.ด้านเอกสารประกอบการยื่นค า
ขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ  4.ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุน
การสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ก า ร น า

แบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามจากนั้นน าแบบสอบถามมาลง
รหัส (Coding) แล้วน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมา
บันทึกโดยใช้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ได้ แก่  ความถี่  (Frequency)  และ ร้อยละ 
(Percentage)  หาค่ า เฉลี่ ย  (     )  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายข้อมูล
พื้นฐานลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเร่ือง  “ความรู้ความเข้าใจ

ในการสนับสนุนการสงเคราะห์ค่าจัดการงาน
ศพผู้สูงอายุตามประเพณีของส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” โดยภาพรวม
และทุกด้ านอยู่ ในระดับปานกลาง ทั้ งนี้
เนื่องจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยกองส่งเสริม
สวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ได้แก้ไข
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  เร่ือง การสนับสนุนการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีโดย
ประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เล่ม 137 
ตอนพิเศษ 117 ง  เรียบร้อยแล้ว มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมี
ผลท าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่
คลาดเคลื่อนไป เนื่องจากเงื่อนไขแต่ละคร้ังใน
การจ่ ายต่ างกัน ตามปีที่ ประกาศ  ท าให้
ประชาชนเขตบางกอกน้อย มีระดับความรู้
ความเข้าใจหลักเกณฑ์  การสนับสนุนการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี          
บางประเด็นยังมีระดับความรู้ความเข้าใจน้อย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ 
(2559) ได้วิจัยเร่ือง “ทัศนคติของผู้สูงอายุ              
ที่ มี ต่ อสิ ทธิ ผู้ สู งอายุ  พ .ศ.2546 ในการ               
มีส่วนร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ความรู้
ต่อสิทธิผู้สูงอายุนั้น พบว่า ผู้สูงอายุมีความรู้
ระดับปานกลาง มีความรู้ด้ านการได้ รับ               

การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
เพียงร้อยละ 23.90 และ ยังพบประเด็นที่
น่าสนใจที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิที่คลาดเคลื่อนได้แก่ การสงเคราะห์
ในการจัดการศพตามประเพณี เนื่องจากเงื่อนไข
แต่ละคร้ังในการจ่ายต่างกันไป ตามปีที่ประกาศ 
เช่นปี พ.ศ. 2547 จ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตที่
มีฐานะยากจน ปี พ.ศ. 2552 จ่ายให้กับผู้สูงอายุที่
เสียชีวิตทุกคน ปี พ.ศ. 2557 จ่ายให้กับผู้สูงอายุที่
เสียชีวิตมีฐานะยากจนและอยู่ในครัวเรือนที่
ยากจนตามเกณฑ์ จปฐ.  ต้องมีหนังสือรับรอง
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น สิทธิผู้สูงอายุใด ๆ 
ที่ มี การปรับปรุงหรือเพิ่ มเติ มควรมี การ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  

แต่ ไม่ สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ                 
นัยนา ไชยสุระ (2562) ได้วิจัยเร่ือง “ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ชุมชน เกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับสวัสดิการเบี้ ยยั งชีพผู้สูงอายุโดย
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

จากการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ ดังนี ้

1. ด้านการยื่นค าขอรับเงินค่าจัดการศพ
ผู้สูงอายุพบว่า ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เขตบางกอกน้อย โดยรวมมีความรู้ความเข้าใจอยู่
ในระดับปานกลาง (    = 0.51)  มีประเด็นที่
ประชาชน เขตบางกอกน้อยมีความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับมาก มี   3 ประเด็น ได้แก่  ได้แก่ 
ผู้ รับผิ ดชอบจัดการงานศพต้องยื่ นค าขอ            
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ในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือ
ภูมิล าเนาที่ถึงแก่ความตาย รองลงมา ประเด็น 
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพ
ผู้สูงอายุได้ที่ส านักงานเขต  และประเด็น ผู้มี
สิทธิยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการ
ศพผู้สูงอายุตามประเพณี ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา 
สามี  ภรรยา บุตร ญาติพี่น้องของผู้สูงอายุที่
เสียชีวิต และประเด็นประชาชนเขตบางกอกน้อย
มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด คือการจัดการศพ
ตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด 
โบสถ์ ต้องแนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน
หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือด าเนินงาน 
มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ กรมกิจการผู้สูงอายุได้แก้ไขประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เร่ืองสนับสนุนการสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณี โดยประกาศดังกล่าวได้
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวั นที่                       
19  พฤษภาคม 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่               
20  พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนแปลงระยะเวลาใน
การยื่นค าขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุจากเดิมผู้
ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณีต้องยื่นค าขอภายในก าหนด 30 วัน 
นับตั้งแต่วันออกใบมรณบัตร มาเป็นต้องยื่นค า
ขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณีภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบ
มรณบัตรและเพิ่มผู้ยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ 

ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ให้รวมทั้งมูลนิธิ สมาคม 
วัด มัสยิด โบสถ์  

2. ด้านคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ เสียชีวิต
ขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุ พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนเขตบางกอกน้อยโดยรวมมี
ความรู้ความเข้ าใจอยู่ ในระดับปานกลาง                 
(    = 0.53) มีประเด็นที่ประชาชนเขต                 
บางกอกน้อย มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด อยู่  2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น ผู้สูงอายุ 
หมายถึง บุคคลที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
และประเด็น ผู้สูงอายุมีสัญชาติไทย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า เป็นความรู้พื้นฐานที่ประชาชน
ทั่วไปรับรู้ว่าผู้สูงอายุมีสิทธิในการรับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปและ    
มีสัญชาติไทย  และประเด็น ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือ
สถานใดๆ ของรัฐหรือองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง (ตาม
แบบ ศผส.01 และ ศผส. 02 ) มีความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับน้อยที่สุด สอดคล้องกับ สุนทร            
มณีรัตนาศักดิ์  (2560) วิจัยเร่ือง “การน านโยบาย
โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณีมาปฏิบัติ กรณีศึกษา: ส านักงานเขต
บางกอกน้อย”  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านการ
รับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงิน
ช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ เช่นไม่ทราบว่ามี
นโยบายดังกล่าว หรือทราบแต่มีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่ อนเกี่ ยวกับนโยบาย โดยเฉพาะ
หลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการ
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พิจารณาครัวเรือนยากจนของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต 
มีความคลุมเครือน าไปปฏิบัติได้ยาก ผู้ปฏิบัติ
ต้องใช้ดุลยพินิจ จนอาจเกิดความผิดพลาดใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ  ทั้ งนี้ เนื่ องจาก                 
กรมกิจการผู้สูงอายุได้แก้ไขประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่ือง 
สนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณี ข้อ 5 การสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณี ผู้สูงอายุที่ตายต้องเข้าหลักเกณฑ์ 
ดั งต่ อไปนี้  (1)  อายุ เกิ นหกสิ บปี ขึ้ นไป                       
(2) สัญชาติไทย (3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ผู้อ านวยการ
เขต หรือนายอ าเภอ หรือหรือก านัน หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกเมืองพัทยา 
หรือ ประธานชุมชนเป็น ผู้ออกหนังสือรับรอง 
ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุก าหนดการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี                  
ตามประกาศนี้ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่ งอยู่ ใน              
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือ
สถานใดๆ ของรัฐหรือองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง
จัดการศพตามประเพณีโดย มูลนิธิ สมาคม วัด 
มัสยิดโบสถ์ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง 
(ตามแบบ ศผส.01 และ ศผส.02) ซึ่งตาม
ระเบียบเดิม ผู้สูงอายุต้องอยู่ในครอบครัวที่
ยากจนตามข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

กรมการพัฒนาชุมชนซึ่งผู้สูงอายุยากจนและ
ไม่ได้รับการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน ให้นายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือก านัน 
หรือผู้ ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือ
ผู้อ านวยการส านักงานเขต หรือนายอ าเภอ หรือ
นายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง               
จึงอาจท าให้ประชาชน เขตบางกอกน้อยบางส่วน
ยังไม่ทราบเกี่ยวกับประกาศที่ เปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ใหม่บางข้อ 
 3. ด้านเอกสารประกอบการยื่นค าขอเงิน
ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ พบว่า ความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชนเขตบางกอกน้อย โดยรวมมีความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง (    = 0.55) โดย
ประเด็นที่ประชาชนเขตบางกอกน้อย รู้และความ
เข้าใจมากที่สุดคือ ประเด็นเอกสารประกอบการ
ยื่ นค าขอเงินค่ าจัดการศพผู้ สู งอายุ ได้ แก่                
ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง อยู่ในระดับ
มากที่สุด และประเด็น ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ต้อง
ให้ผู้อ านวยเขต หรือ ประธานชุมชนเป็นผู้รับรอง
อยู่ในระดับน้อย  ทั้งนี้เนื่องจาก กรมกิจการ
ผู้สูงอายุได้แก้ไขประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่ือง สนับสนุน
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ข้อ 7  
ผู้ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณีต้องยื่นค าขอภายในก าหนดหกเดือน
นั บตั้ งแต่ วั นที่ ออกใบมรณบั ตรพ ร้ อม         
เอกสารดังต่อไปนี้  (1)ใบมรณบัตรฉบับจริง                     
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(2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือ
หนังสือรับรองตามแบบที่  อธิบดีกรมกิจการ
ผู้สูงอายุก าหนด (3)บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายและเลขประจ าตัวของผู้ยื่นค าขอ กรณีการ
จัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด 
มัสยิด โบสถ์  ให้แนบหนังสือแสดงการ        
จดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือ
ด าเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์
ด้วย (4)สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของ
ผู้ยื่นค าขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้
ด า เนินการตามระเบียบของทางราชการ 
(5)หนังสือรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
จัดการศพตามประเพณี ซึ่งออกโดยบุคคลตาม
ข้อ 5(3)หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ 5   
วรรคสอง ส าหรับกรณีผู้สูงอายุ ในสถาน
สงเคราะห์ ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอและผู้รับรองต้อง
ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน จึงอาจท าให้ประชาชน
เขตบางกอกน้อยบางส่วนยังไม่ทราบเกี่ยวกับ
ประกาศที่เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่บางข้อ 

4 .  ด้ านการตรวจสอบข้ อมู ลและ
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน พบว่า ความรู้ความ
เข้ า ใจของประชาชนเขตบางกอกน้อย 
โดยรวมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (    = 0.52) ประเด็น การสงเคราะห์ใน
การจัดการศพตามประเพณี หมายถึงการ
ช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุ 
รายละ 3,000 บาท อยู่ในระดับมากและ
ประเด็น การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินของ
กรุงเทพมหานคร เป็นอ านาจผู้อ านวยการเขต 

ส่วนจังหวัดอ่ืน เป็นอ านาจพัฒนาสังคม     
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  อยู่ใน        
ระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุได้แก้ไขประกาศกระทรวงการพัฒนา
สั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์  เ ร่ื อง 
สนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ           
ตามประเพณี  จึงอาจท าให้ประชาชนเขต
บางกอกน้อยบางส่วนยังไม่ทราบเกี่ยวกับ
ป ร ะ ก า ศ ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห ลั ก เ ก ณฑ์                       
ใหม่บางข้อ 

สรุปผลการวจัิย 
 1 .  ประชาชนที่ ม าติ ดต่ อราชการ
ส านักงานเขตบางกอกน้อยส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
มี รายได้ต่ อ เดือน 10 ,001 -15 ,000  บาท           
พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารในการสนับสนุนการสงเคราะห์
การจัดการศพผู้สูงอายุทางสมาชิกในชุมชน  
 2. ระดับความรู้ความเข้าใจในการ
สนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณีของส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม
และทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (    = 0.53, 
S.D. = .204)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามล าดับ ดังนี้ 
  2.1 ด้านเอกสารประกอบการยื่นค า
ขอเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ  อยู่ ในระดับ    
ปานกลาง (    = 0.55, S.D. = .280)  
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 2.2 ด้านคุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
ขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุ  อยู่ ในระดับ    
ปานกลาง (    = 0.53, S.D. = .205)  
 2.3 ด้านการตรวจสอบข้อมูลและ
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน อยู่ในระดับปานกลาง 
(    = 0.52, S.D. = .323) 
 2.4 ด้านการยื่นค าขอรับเงินค่าจัดการศพ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับปานกลาง (    = 0.51,           
S.D. = .259) 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความรู้ความ
เข้าใจในการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณีของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ
ผู้สูงอายุ  เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิ
เกี่ยวกับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ 
รวมถึงเข้ าใจในหลักเกณฑ์ของโครงการ
สนับสนุนค่ าจัดการงานศพผู้สู งอายุตาม
ประเพณี  

2. ด้านคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ เสียชีวิต
ขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ภาครัฐควรมีระบบ
การตรวจสอบผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ  
 3. ด้านเอกสารประกอบการยื่นค าขอเงิน
ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ  ประชาสัมพันธ์

ใ ห้ ป ร ะ ช า ชนทร าบ เ กี่ ย ว กั บ เ อ กส า ร
ประกอบการยื่ นขอรับเงินค่ าจั ดการศพ                    
ว่าต้องใช้ เอกสารอะไรบ้างและเจ้าหน้าที่           
ผู้ปฏิบัติต้องอ านวยความสะดวกและลดภาระ
แก่ประชาชนไม่ เรียกส าเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้จากประชาชนโดยไม่จ าเป็น 
 4. ด้านการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงิน การตรวจสอบข้อมูล ภาครัฐควร
มีระบบการตรวจสอบในการตรวจสอบและ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไม่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้สวัสดิการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เป็นการ
เพิ่มกลไกในการตรวจสอบคุณสมบัติให้มี
ความถูกต้อง และรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจั ยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการท าการวิจัยซ้ า ในลักษณะนี้
เพื่อเปรียบเทียบในพื้นที่ระหว่างหน่วยงาน    
รับเร่ืองในจังหวัดอ่ืนและกรุงเทพมหานคร 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้รับบริการตามนโยบายโครงการ
สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ของส านักงานเขตบางกอกน้อย ในเชิงปริมาณ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล และเพิ่มข้อมูลด้านอ่ืน ๆ              
ว่าส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนการ
สงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
หรือไม่หรือ เพื่อให้ได้ข้อมูลหลากหลาย 
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มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

เอกสารทีไ่ม่ตีพมิพ์ 
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. [อัด
ส าเนา]. (2563). คู่มือการด าเนิน
โครงการการสนับสนุนการจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณ ีประจ าปี
งบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง). 
(เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน). 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. [อัด
ส าเนา]. (2563). คู่มือการด าเนิน
โครงการการสนับสนุนการจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณ ีประจ าปี
งบประมาณ 2563. (เป็นเคร่ืองมือที่มี
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ด าเนิน
โครงการให้สามารถด าเนินโครงการ
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้). 

 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. [อัด
ส าเนา]. (2556). คู่มือการด าเนินงาน 
การสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ 
ตามประเพณี ตามประกาศกระทรวง 
พม. ปี 2557. (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็น
ระเบียบปฏิบัติ). 
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