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บทคัดย่อ
	 ในระยะทีผ่่านมา	รฐับาลมคีวามพยายามผลกัดนัให้มกีารน�าระบบอเิลก็ทรอนกิส์มาใช้ในการด�าเนนิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 แต่ยังพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (อปท.)	 หลายแห่งไม่สามารถด�าเนินการ

จ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายผุ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ได้อย่างทัว่ถึง	งานวจิยันีมุ้ง่ตอบค�าถามทีว่่า	อะไรเป็นสาเหตุ

ในการยอมรบัและประยกุต์ใช้การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบอิเลก็ทรอนกิส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในจังหวัดขอนแก่น	ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจและวิธีการวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ	โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแบบสอบถาม	 จาก	 อปท.	 ระดับล่างในจังหวัดขอนแก่น	 224	 แห่ง	 และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่ม	

ผลการวิจัยพบว่า	การจ่ายเบี้ยยังชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์มีคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านต่าง	ๆ	อยู่ในระดับ

มากที่สุด	 ในขณะที่ความพร้อมของ	อปท.	อยู่ในระดับมากที่สุด	ส่วนระดับการสนับสนุนของ	อปท.	อยู่ใน 

ระดับมาก	ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่มพบว่า	อปท.	จะเลือกใช้การจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส ์

แทนการจ่ายแบบเงินสดโดยสิน้เชงิ	เมือ่พบว่าการจ่ายแบบอเิลก็ทรอนกิส์เหมาะสมกับวถีิชีวติของคนในท้องถ่ิน 

และ	 อปท.	 มีความพร้อมด�าเนินการ	 นอกจากนั้น	 อปท.	 จะยอมรับน�าการจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้

ควบคู่กับการจ่ายแบบเงินสด	 เมื่อเล็งเห็นว่าการจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลดีอย่างชัดเจนและสามารถ

ทดลองใช้ได้	 ฉะนั้น	 ในการน�านโยบายเก่ียวกับรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ	 รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐต้อง 

แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมนั้นมีประโยชน์ที่ชัดเจนอย่างไร	 ออกแบบให้นวัตกรรมมีลักษณะทดลองใช้ได้ง่าย	

และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรอื่นของหน่วยงานในเวลาเดียวกันด้วย
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Factors Affecting Innovation Adoption in the Public Sector:  
The Case of Monthly Elderly Welfare Payment by Local Administrative  
Organizations in Khon Kaen Province
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Abstract
	 The	government	has	promoted	the	adoption	of	an	electronic	payment	system	for	

the	 subsistence	 allowance	 for	 the	 elderly,	 but	 a	 great	 number	 of	 local	 administrative	 

organizations	(LAOs)	are	unable	to	comply	with	the	policy.	This	research	aims	to	answer	

the	question:	What	are	the	causes	of	adoption	and	application	of	the	electronic	elderly	

allowance	payment	system	by	LAOs	in	Khon	Kaen?	The	researchers	employed	a	survey	

research	design	and	quantitative	analysis	methods.	Data	were	collected	from	questionnaires	

from	224	lower-level	LAOs	in	Khon	Kaen	province.	Statistical	data	was	analyzed	using	mean	

and	 standard	 deviation	 and	 the	 hypotheses	were	 tested	 through	multinomial	 logistic	 

regression	analysis.	The	results	showed	that	the	electronic	subsistence	payment	system	

has	the	highest	level	of	innovation	characteristics.	The	readiness	and	support	of	the	LAOs	

are	at	the	highest	and	the	high	levels	respectively.	The	results	of	the	multinomial	logistic	

regression	analysis	showed	that	the	LAOs	would	replace	cash	payments	with	electronic	

payments	when	they	find	that	the	electronic	payments	are	suitable	for	the	lifestyle	of	the	

local	people	and	the	local	authorities	are	ready	to	operate.	In	addition,	the	LAOs	would	

use	both	cash	and	electronic	payments	when	they	find	that	electronic	payments	were	

clearly	 beneficial	 and	 able	 to	 be	 tested	 in	 a	 trial.	 In	 implementing	 digital	 government	 

policies,	the	government	and	its	agencies	must	demonstrate	the	clear	benefits	and	ease 

of	trialability	of	the	digital	innovation,	and	at	the	same	time	prepare	government	officials	

and	other	resources	to	be	ready	to	comply.
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ที่มาและความส�าคัญ
	 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่งสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 (Aged	 Society)	 ในปี	 พ.ศ.	 2564	 เนื่องจาก 

มปีระชากรทีม่อีายมุากว่า	60	 ปีมากกว่าร้อย	20	ของประชากรท้ังหมด	ภายใต้โครงสร้างทางประชากรเช่นนี้	 

รฐับาลไทยจ�าเป็นต้องจดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัสวสัดกิารโดยเฉพาะเบ้ียยงัชีพให้แก่ผูส้งูอาย	ุการจ่ายเบ้ียยงัชีพ 

ให้ผูสู้งอายุเริ่มต้นจากการจ่ายเงินสดซึง่ก่อให้เกิดปัญหาดา้นการจดัการและการทจุริตคอร์รัปชัน	ในปลายปี	

พ.ศ.	2562	รัฐบาลไทยได้พยายามผลักดันการน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด�าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผูส้งูอายเุพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพและส่งเสริมให้มฐีานข้อมลูด้านสวสัดกิารของภาครัฐ	ตามยทุธศาสตร์การพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	 (National	e-Payment	Master	Plan)	

(Ministry	of	Finance,	B.E.2562)	อย่างไรก็ตาม	ในระยะที่ผ่านมายังพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(อปท.)	 หลายแห่งไม่สามารถด�าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Payment)	 

ได้อย่างท่ัวถึง	 และยังต้องพ่ึงพากลไกการจ่ายเบ้ียยังชีพแบบเดิม	 คือ	 กรมบัญชีกลางโอนเงินให้	 อปท.	 

ไปด�าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ	(Subcommittee	to	Drive	the	Project	

to	Educate	and	Promote	the	Use	of	Electronic	Transactions,	B.E.2559)	ในการด�าเนินการจ่าย

เบี้ยยังชีพแบบใหม่	 กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเป็นผู้ด�าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของผู้สูงอายุ

โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน	อปท.	การจ่ายตรงเข้าบญัชขีองผูม้สีทิธโิดยกรมบญัชกีลางแนวทางใหม่น้ีเริม่ด�าเนนิการ 

น�าร่องใน	9	จังหวัด	ได้แก่	สิงห์บุรี	จันทบุรี	นครราชสีมา	มุกดาหาร	น่าน	อุทัยธานี	สมุทรสงคราม	พังงา	และ

สงขลาในเดือนเมษายน	พ.ศ.	2562	(Ministry	of	Finance,	B.E.2562)	และคาดว่าจะสามารถด�าเนินการ

ทั่วประเทศในเดือนมกราคม	พ.ศ.	2563	(Siamrath	Online,	B.E.2562)	

	 รฐับาลไทยเริม่ด�าเนินการด้านเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุน	พ.ศ.	2536	มกีารจดัตัง้กองทนุส่งเสรมิสวสัดกิาร

ผูส้งูอายใุนชมุชนขึน้	รฐับาลโดยกรมประชาสงเคราะห์เป็นผูด้�าเนนิการจดัสรรเงนิแก่ผูส้งูอายทุีม่ฐีานะยากจน	

ถกูทอดทิง้เป็นจ�านวน	200	บาทตลอดชวีติ	ตามมตเิหน็ชอบนโยบายและมาตรการส�าหรับผูส้งูอายรุะยะยาว	

(พ.ศ.	2535-2554)	ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	7	ของคณะรัฐมนตรีในวันที่	3	มีนาคม	

พ.ศ.	 2535	 จากน้ันโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ถูกถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นผู้ด�าเนินการในปี	 พ.ศ.	 2544	 ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2549	คณะรัฐมนตรีได้มีมติปรับเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุจากเดือนละ	 200	 บาท	 เป็น	 500	 บาท	 ในปีพ.ศ.	 2552	 ยุคของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 

ได้มีนโยบายขยายสิทธิการรับเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนจากเดิมต้องเป็นผู้สูงอายุท่ียากจน	 ถูกทอดท้ิง

เท่านั้น	(The	College	of	Population	Studies,	Chulalongkorn	University	and	The	Foundation	

of	Thai	Gerontology	Research	and	Development	Institute	(TGRI),	B.E.2556)

	 นโยบายการจ่ายเบีย้ยงัชพีแก่ผูส้งูอายรุปูแบบปัจจบุนั	เริม่ต้นเมือ่ปี	พ.ศ.	2554	ในสมยัรฐับาลของ

นางสาวยิง่ลกัษณ์	ชนิวตัร	โดยต้องการยกระดับคณุภาพชวีติและเพิม่ก�าลังซือ้ของประชาชน	(Department	

of	Local	Administration,	B.E.2554)	โดยปรับการจ่ายเบี้ยให้เป็นแบบขั้นบันได	ผู้ที่มีช่วงอายุ	60-69	ปี

จะได้รับจัดสรรเงิน	600	บาท	ผู้ที่มีช่วงอายุ	70-79	ปีจะได้รับจัดสรรเงิน	700	บาท	ผู้ที่มีช่วงอายุ	80-89	ปี
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จะได้รับจัดสรรเงิน	800	บาท	และผู้ที่มีช่วงอายุ	90	ปีขึ้นไปจะได้รับจัดสรรเงิน	1,000	บาท	ผู้มีสิทธิได้รับ

เบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ	 60	 ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู ้ได้รับสวัสดิการหรือ 

สิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือ	 อปท.	 บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 

ดงักล่าวสามารถลงทะเบยีนยืน่ค�าขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุด้ที	่อปท.	ทีต่นมทีะเบยีนบ้านอยู	่(Department 

of	Older	Persons,	n.p.)

	 การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายผุ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์	เป็นหนึง่ในห้าโครงการทีป่รากฎในแผนยทุธศาสตร์ 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์แห่งชาต	ิเป็นการบรูณาการฐานข้อมลูร่วมกนั 

ระหว่างกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรมบัญชีกลางและได้รับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง 

ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคล	 มีผลดีต่อท้ังภาคประชาชนและภาครัฐ	 อาทิ	 ประชาชน 

ผู้มีสิทธิสามารถได้รับเงินโดยตรงและครบถ้วน	 ช่วยให้ประชาชนคุ้ยเคยกับการท�าธุรกรรมทางการเงิน 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด	 ลดขั้นตอนและความผิดพลาด 

ในการปฏบิตังิาน	มโีปร่งใสตรวจสอบได้	ลดค�าครหาด้านการทุจรติเงนิของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 

ท�าให้ภาครฐัมฐีานข้อมลูประชาชนครบถ้วนเป็นปัจจบุนั	และท�าให้ภาครฐับรหิารจดัการงบประมาณได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 (Subcommittee	 to	 Drive	 the	 Project	 to	 Educate	 and	 Promote	 the	Use	 of	 

Electronic	Transactions,	B.E.2559)

	 จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีตัวเลขของผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับสองรองจาก

จังหวัดนครราชสีมา	และเป็น	1	ใน	67	จังหวัดที่ด�าเนินการตามแนวนโยบายจ่ายตรงเบี้ยผู้สูงอายุผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Payment)	ครั้งแรกรอบเดือนมกราคม	พ.ศ.	 2563	ทว่าจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัด 

ที่มีความพร้อมหลายด้านทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 กลับมีสัดส่วนของ	 อปท.	 

ที่ด�าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู ้มีสิทธิทุกคนไม่ถึงร้อยละ	 50	 ของ 

จ�านวน	 อปท.	 ทั้งหมดในจังหวัด	 และยังพบว่ามี	 อปท.	 หลายแห่งใช้วิธีการจ่ายท้ัง	 2	 แบบ	 ยิ่งไปกว่านั้น	 

อปท.	บางแห่งยงัมกีารจ่ายเงินสดแก่ผูมี้สทิธทิกุคนอยู	่ด้วยเหตนุีจ้งึน�ามาสูค่�าถามการวจิยัทีว่่า	อะไรเป็นสาเหตุ 

ในการยอมรบัและประยกุต์ใช้การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในจังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	2	ประการ	คือ

	 1)	 ศึกษาคุณลักษณะ	 การสนับสนุน	 และความพร้อมในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น

	 2)	ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่าง	 ๆ	 ต่อการยอมรับและประยุกต์ใช้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น
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นิยามศัพท์

	 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 หมายถึง	 เงินสวัสดิการที่รัฐช่วยเหลือเป็นรายเดือนแก่ผู้สูงอายุที่ที่มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์คือ	เป็นบคุคลทีม่อีาย	ุ60	ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป	สญัชาตไิทย	ไม่เป็นผูท้ีไ่ด้รบัสวสัดกิารหรอืสิทธปิระโยชน์ 

จากหน่วยงานรัฐ	หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ	อตัราการจ่ายเบ้ียแบ่งตามช่วงอายแุบบข้ันบันได	ดงันี	้อาย	ุ60	-	69	ปี	 

ได้รบัเงนิเดือนละ	600	บาท	อาย	ุ70	-	79	ปี	ได้รบัเงนิเดือนละ	700	บาท	อาย	ุ80	-	89	ปี	ได้รบัเงนิเดือนละ	 

800	บาท	และอายุ	90	ปีขึ้นไป	ได้รับเงินเดือนละ	1,000	บาท	(Department	of	Older	Persons,	n.p.)

	 ระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Payment)	 หมายถึง	 ระบบที่บูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคมร่วมกัน

ระหว่างรัฐบาลโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อโอนสวัสดิการ

เงินเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนผู้มีสิทธิโดยตรง

ทบทวนวรรณกรรม

	 งานวจิยันีท้บทวนวรรณกรรมเพือ่ส�ารวจองค์ความรู	้แนวคดิและทฤษฎ	ีรวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับการยอมรับนวัตกรรมและจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในประเทศไทยประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎีและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 สวัสดิการสังคมและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	 ความหมายทั่วไปของค�าว่า	สวัสดิการสังคม	(Social	Welfare)	หมายถึง	สวัสดิการต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้น

เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความไม่มั่นคงในการด�าเนินชีวิตของประชาชน	 (The	 Editors	 of	

Encyclopaedia	Britannica,	2011)	ในขณะที่	พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	พ.ศ.	2546	

ได้ให้นิยามไว้ว่าหมายถงึ	“ระบบการจดับรกิารทางสงัคมซึง่เกีย่วกบัการป้องกัน	การแก้ไขปัญหา	การพฒันา	

และการส่งเสรมิความมัน่คงทางสงัคม	เพือ่ตอบสนองความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐานของประชาชน	ให้มคีณุภาพชวีติ

ที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง	 เหมาะสมเป็นธรรม	 และให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 ท้ังทางด้านการศึกษา	 

สุขภาพอนามัย	 ที่อยู่อาศัย	 การท�างาน	 และการมีรายได้	 นันทนาการ	 กระบวนการยุติธรรม	 และบริการ 

ทางสังคมทั่วไป	 โดยค�านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิท่ีประชาชนจะต้องได้รับ	 และการมีส่วนร่วม 

ในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ”	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยมีสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุหลายรูปแบบ	 ได้แก่	 

การประกันสังคม	 การช่วยเหลือสาธารณะ	 การบริการสังคมด้านต่าง	 ๆ	 และการช่วยเหลือเกื้อกูลของ 

ภาคประชาชน	(Sudsomboon,	B.E.2557)

	 เบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ	 หมายถึง	 สวัสดิการสังคมรูปแบบหนึ่งท่ีรัฐบาลจัดสรรให้แก่ผู ้สูงอายุใน

ประเทศไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มก�าลังซ้ือให้กับผู้สูงอายุท่ีอยู่ในวัยเกษียณไม่สามารถหารายได ้

ให้ตนเองได้	 ในระยะแรกรัฐบาลได้จัดสรรเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุท่ียากจน	 เดือนละ	 200	 บาทเท่านั้น	 

ต่อมากฎเกณฑ์ของการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ถูกเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย	 
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ในยุครัฐบาลของนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะได้มีนโยบายให้ขยายสิทธิให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับจัดสรรเบ้ียยังชีพ

ทุกคน	ต่อมาในยุคของนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตรได้ปรับเงินจัดสรรเป็นแบบขั้นบันไดผู้ที่มีช่วงอายุ	60-69	ปี

จะได้รับจัดสรรเงิน	600	บาท	ผู้ที่มีช่วงอายุ	70-79	ปีจะได้รับจัดสรรเงิน	700	บาท	ผู้ที่มีช่วงอายุ	80-89	ปี

จะได้รับจัดสรรเงิน	800	บาท	และผู้ที่มีช่วงอายุ	90	ปีขึ้นไปจะได้รับจัดสรรเงิน	1,000	บาท	(The	College	

of	Population	Studies,	Chulalongkorn	University	and	The	Foundation	of	Thai	Gerontology	

Research	and	Development	Institute	(TGRI),	B.E.2556)

 ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม  

	 การแพร่กระจายนวตักรรม	(Diffusion	of	Innovation)	หมายถงึ	กระบวนการทีค่วามคดิ	วธิปีฏบิตั	ิ	

วัตถุ	 หรือการกระท�าที่บุคคลในสังคมรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ถูกสื่อสารผ่านช่องทางสมาชิกของระบบสังคม	 

ถกูน�ามาใช้และดดัแปลงจนเกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมขึน้	มอีงค์ประกอบอยู	่4	ประการคอื	1.	นวตักรรม	

(Innovation)	 คือ	 แนวความคิด	 วัตถุ	 หรือสิ่งท่ีค้นพบท่ีบุคคลในสังคมรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่	 2.	 ช่องทาง 

การสื่อสาร	 (Communication	 Chanel)	 การสื่อสารคือกระบวนการแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

ซึง่กนัและกนั	การแพร่กระจายนวตักรรมจงึต้องใช้การสือ่สารเป็นช่องทางในการเผยแพร่สิง่ใหม่	3.	เวลา	(Time)	 

ในกระบวนการตัดสินใจด้านนวัตกรรมจ�าเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมนั้น	 รวมถึง

ต้องใช้เวลาในการรับรู้และท�าความเข้าใจซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้น	

4.	 ระบบสังคม	 (A	 Social	 System)	 โครงสร้างทางสังคมที่แตกต่างกันย่อมมีผลต่อการแพร่กระจายของ

นวัตกรรม	 เช่น	 ผู้น�าในสังคมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงและยอมรับนวัตกรรมหนึ่งจะส่งผลให้คนในสังคมนั้น

เปลี่ยนแปลงและยอมรับนวัตกรรมตามผู้น�า	เป็นต้น	(Rogers,	1983)

	 การยอมรับนวัตกรรม	(Innovation	Adoption)	หมายถึง	กระบวนการที่บุคคลเปิดรับ	พิจารณา

นวัตกรรมอาจน�าสู ่การปฏิเสธหรือการยอมรับนวัตกรรมใหม่	 ผ่านกระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม	 

(Innovation-Decision	Process)	มี	5	ขั้นตอนดังนี้	1.	ความรู้	(Knowledge)	เป็นขั้นที่บุคคลได้รับความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับนวัตกรรม	 ผ่านสื่อมวลชน	 2.	 โน้มน้าว	 (Persuasion)	 เป็นขั้นที่บุคคลสนใจและ 

เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอนวตักรรมนัน้	3.	การตดัสนิใจ	(Decision)	เป็นขัน้ทีบ่คุคลพจิารณาและประเมนินวตักรรม

นั้นว่ามีข้อดีข้อเสียมีความจ�าเป็นต้องใช้อย่างไร	 4.	 การน�าไปใช้	 (Implementation)	 เป็นขั้นตอนที่บุคคล 

น�านวัตกรรมนั้นมาใช้	 5.	 การยืนยัน	 (Confirmation)	 เป็นขั้นตอนที่บุคคลที่รับนวัตกรรมมาแล้วแสวงหา

ข้อมลูเพ่ิมเตมิเพ่ือสนับสนุนการตัดสนิของตน	ในข้ันนีบุ้คคลอาจตดัสนิใจใช้นวัตกรรมนัน้ต่อไปหรอือาจปฏิเสธ

นวัตกรรมนั้น	(Rogers,	1983)

	 ความเร็วในการยอมรับนวัตกรรมเกิดจากการรับรู้คุณลักษณะของนวัตกรรม	 5	 ประการ	 ได้แก่	 

1.	 ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ	 (Relative	 Advantages)	 คือ	 ผู้รับนวัตกรรมสามารถพิจารณาเปรียบเทียบ

ประโยชน์หรือข้อเสนอของนวัตกรรมที่คล้ายกันได้	2.	ความเข้ากันได้	 (Compatibility)	คือ	นวัตกรรมนั้น

สอดคล้องและสามารถเข้ากนัได้กบัการด�าเนนิวถิชีวีติของบคุคลนัน้	3.	ความไม่ซบัซ้อน	(Non-complexity)	
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คือ	 นวัตกรรมนั้นมีวิธีการใช้งานง่าย	 สะดวก	 ผู้ใช้งานไม่จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจในนวัตกรรมนั้นนาน	 

4.	 การทดลองได้	 (Trialability)	 หมายถึงลักษณะที่ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ได้	 ภายหลังจากการทดลองใช้ 

หากเป็นนวัตกรรมที่ดีจะน�าไปสู ่การใช้งานอย่างเต็มรูปแบบและส่งผลถึงการรับนวัตกรรมเร็วขึ้น	 

5.	 การสังเกตได้	 (Observability)	 คือ	 ระดับท่ีผู้อื่นสามารถสังเกตเห็นผลลัพธ์บางอย่างของนวัตกรรม	 

อาจเป็นประโยชน์หรือข้อเสียของนวัตกรรม	 (Rogers,	 1983)	 นอกจากนั้น	 การทบทวนวรรณกรรม 

ในระยะที่ผ่านมายังชี้ให้เห็นว่าการสนับสนุนขององค์กร	 (Greenhalgh	 et	 al.,	 2004)	 และความพร้อม 

ขององค์กร	 (Greenhalgh	 et	 al.,	 2004;	Williams,	 2011)	 ยังเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อการยอมรับ

นวัตกรรมในการให้บริการสาธารณะอีกด้วย

 นวัตกรรมบริการสาธารณะ

	 นวัตกรรมบริการสาธารณะ	(Public	Service	Innovation)	หมายถึง	การพัฒนาและประยุกต์ใช้

แนวคดิใหม่ในการสร้างสรรค์หรอืปรบัปรงุบรกิารสาธารณะโดยหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ	โดยนวตักรรมดงักล่าว

อาจมีจุดเน้นในการก�าหนดยุทธศาสตร์	 การเสริมสร้างสมรรถนะ	 หรือการให้ด�าเนินงาน	 และอาจเกิดข้ึน 

เพือ่ใช้ภายในองค์การหรอืภายนอกองค์การกไ็ด้	(Chen,	Walker	&	Sawhney,	2019)	การปฏริปูการบรหิาร

ราชการตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่	 (New	Public	Management)	นับตั้งแต่ทศวรรษ	2540	

และอิทธิพลของแนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม	่ (New	 Public	 Governance)	 การบริการ

สาธารณะแนวใหม่	 (New	 Public	 Service)	 ในทศวรรษท่ีผ่านมา	 ส่งผลให้รัฐบาลไทยมีความพยายาม 

ที่จะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะ	 เพิ่มประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 การมีส่วนร่วม	 และ 

การตอบสนองความต้องการของประชาชน	 ในการจัดท�าและส่งมอบบริการสาธารณะด้วยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยดิีจิทลัมากขึน้	ดังจะเหน็ได้จากการก�าหนดนโยบายประเทศไทย	4.0	การก�าหนดกรอบทางกฎหมาย	

และการจัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (Lowatcharin,	 B.E.2564)	 การส่งเสริมให ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประยุกต์ใช้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้ 

ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลไทย	อย่างไรก็ดี	การศึกษาในระยะที่ผ่านมายังชี้ให้เห็นว่า

มีความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในหมู่ประชาชนในพื้นท่ีต่าง	 ๆ	 ซึ่งส่งผลต่อความส�าเร็จ 

ในการประยุกต์ใช้และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนผ่านนวัตกรรมบริการสาธารณะดิจิทัล	

(Lowatcharin	et	al.,	2019)

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 พบว่าการแพร่กระจายทางนวัตกรรมเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ 

ในการพฒันาการใช้บรกิารธนาคารอนิเทอร์เนต็ส�าหรบัผูส้งูอาย	ุและช่วยเพิม่ความไว้วางใจในการใช้บรกิาร	

ส่งผลไปยงัพฤติกรรม	ความต้ังใจ	ในการใช้บรกิารธนาคารอินเทอร์เนต็ส�าหรบัผูส้งูอาย	ุซ่ึงความยุง่ยากซับซ้อน 

ของนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักท่ีผู ้ใช้บริการให้ความส�าคัญมากที่สุดของการแพร่กระจายนวัตกรรม	 

หากลดความยุ่งยากซับซ้อนความไว้วางใจในการใช้บริการจะมากตามไปด้วย	 และความไว้วางใจของ 

ผู้ใช้บริการมีผลต่อพฤติกรรมความต้ังใจในการใช้บริการ	 (Snae	 Namahoot,	 B.E.2562)	 ข้อค้นพบ 
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ของงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ชไมพร	ขนาบแก้ว	 และ	กนกพร	ชัยประสิทธิ์	 (B.E.2561)	 

ที่พบว่าทัศนคติที่ดีของระบบ	 e-Payment	 มีผลเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้	 e-Payment	 ในขณะที ่

การรับรู้ความเสี่ยงมีผลเชิงลบต่อการยอมรับการใช้	 e-Payment	 ยิ่งรู้ว่ามีความเสี่ยงมากยิ่งเกิดความ 

ไม่สบายใจที่จะใช้บริการ	 ผู้ให้บริการต้องมีการสร้างทัศนคติท่ีดี	 พัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงสร้างความมั่นใจ 

ให้กับผู้บริโภค	 และยังค้นพบอีกว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่	 อายุ	 การศึกษา	 รายได้ที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อ 

การยอมรับการใช้	e-Payment	ที่ต่างกัน

	 ในการศึกษาแบบจ�าลองเชิงโครงสร ้างของปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 

ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร	 บัญชา	 หม่ันกิจการ	 

และ	 พรพรรณ	 ประจักษ์เนตร	 (B.E.2560)	 ได้ออกแบบกรอบแนวคิดโดยก�าหนดตัวแปรอิสระ	 คือ	 

1.	 ปัจจัยด้านการรับรู ้ความเสี่ยง	 2.	 ปัจจัยด้านความปลอดภัย	 3.	 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต	 

4.	ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ	5.	ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ	6.	ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ	7.	ปัจจัย

ด้านการรับรู้ประโยชน์	 8.	 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย	 โดยตัวแปรอิสระข้างต้นนี้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม	 

คือ	 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานและการใช้งานจริงระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

ของผู้สูงอายุ	 ผลการศึกษาพบว่าแบบจ�าลองเชิงโครงสร้างนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 และ 

พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริง	 คือ	 คุณภาพสารสนเทศ	 คุณภาพระบบ	 

คุณภาพการบริการ	 การรับรู้ประโยชน์	 การรับรู้ความง่าย	 และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	 ส่วนการรับรู ้

ความเส่ียงมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการใช้งานจริง	 การรับรู้ความปลอดภัย	 และประสบการณ์ในอดีต 

อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริง	(Mankijjakan	&	Prajaknate,	B.E.2560)

	 แม้ว่าจะมีการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมของผู้สูงอายุรวมถึงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุมากมาย	

แต่ยังไม่พบการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมการจ่ายเบ้ียยังชีพผู ้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเขต 

จังหวัดขอนแก่น	 ในระยะที่ผ่านมามีเพียงการศึกษาความพร้อมในการจ่ายเบ้ียผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนมีการด�าเนินการจริงเท่านั้น	 ดังปรากฎในงานวิจัยด้านความพร้อม 

ในการจ่ายเบี้ยผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามนโยบาย	 National	 e-Payment	 ของ	 

วริศรา	วงษ์วอน	และฌาน	เรืองธรรมสิงห์	 (B.E.2563)	งานวิจัยดังกล่าวศึกษาจาก	2	มุมมอง	คือ	มุมมอง

ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยวัดจากทัศนคติของนักพัฒนาชุมชน	 และความพร้อม 

ในมุมมองของประชาชนวัดจากทัศนคติของประชาชนที่มีต ่อนโยบาย	 National	 e-Payment	 

จากกลุ่มตัวอย่างเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จ�านวน	 10	 แห่ง	 เลือกโดย 

วิธีการสุ่มแบบเจาะจง	 ผลการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมต่อนโยบาย	 National	 

e-Payment	ทศันคตใินทางบวกของผูป้ฏบิตังิานและประชาชนส่งผลต่อความพร้อมในการจ่ายเบีย้ผูส้งูอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามนโยบาย	 National	 e-Payment	 มีความพร้อมเรียงตามรูปแบบ 

ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น	คือ	เทศบาลนคร	เทศบาลเมือง	เทศบาลต�าบล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล

ทั้งในประเด็นองค์กรและภาคประชาชน	พื้นท่ีห่างไกลจึงเข้าถึงบริการยาก	 กอปรกับทัศนคติ	 ความเช่ือ 

ต่างก็มีผลต่อความพรอ้มกับการรับนโยบาย	(Wongworn	&	Ruangthamasing,	B.E.2563)	
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	 การทบทวนงานวิจัยข้างต้นชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่มีขนาดใหญ่จะมีความสามารถและมีความพร้อม 

ในการยอมรับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงมากกว่าองค์กรที่มีขนาดเล็ก	 กระนั้น	 งานวิจัยของ	 

วริศรา	 วงษ์วอน	 และ	ฌาน	 เรืองธรรมสิงห์	 (B.E.2563)	 ท�าการศึกษาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอ�าเภอเมืองเท่านั้น	 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภออื่นที่มีขนาดเล็กหรืออยู่ในเขตชนบท	

อาจมีความพร้อมในการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามนโยบาย	 National	 e-Payment	 และอาจพบปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อความสามารถและมีความพร้อมในการยอมรับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเพิ่มเติม	 ฉะนั้น	 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลุ่มตัวอย่างที่กว้างมากขึ้นโดยมุ่งศึกษาระดับจังหวัด	

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 จากการทบทวบวรรณกรรมข้างต้น	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในภาพท่ี	 1	 

ซึ่งตัวแปรต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรมได้พัฒนามาจากทฤษฎีของ	Rogers	(1983)	และตัวแปรต้น

ด้านการสนับสนุนขององค์กรและความพร้อมขององค์กรได้พัฒนามาจากข้อค้นพบของ	 Greenhalgh	 

และคณะ	(2004)	และ	Williams	(2011)

Greenhalgh และคณะ (2004) และ Williams (2011)

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย

	 สมมติฐานที	่1	คณุลกัษณะของนวตักรรมด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบมอีทิธพิลต่อวิธกีารยอมรบั

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	 สมมติฐานที่	 2	 คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความเข้ากันได้มีอิทธิพลต่อวิธีการยอมรับการจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	 สมมติฐานที่	3	คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความไม่ซับซ้อนมีอิทธิพลต่อวิธีการยอมรับการจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	 สมมติฐานที่	 4	 คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านการทดลองได้มีอิทธิพลต่อวิธีการยอมรับการจ่าย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	 สมมติฐานที่	 5	 คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านการสังเกตได้มีอิทธิพลต่อวิธีการยอมรับการจ่าย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	 สมมติฐานท่ี	 6	 การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อวิธีการยอมรับการจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	 สมมติฐานที่	 7	 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิทธิพลต่อวิธีการยอมรับการจ่าย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วิธีการศึกษา

 การออกแบบการวิจัย 

	 การศึกษาในครั้งนี้ใช้การออกแบบวิจัยแบบส�ารวจ	(Survey	Design)	โดยมีหน่วยในการวิเคราะห์	

(Unit	of	Analysis)	ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น	ซึ่งเป็นจังหวัด 

ที่มีจ�านวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพสูงเป็นล�าดับต้น	ๆ	ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กอปรกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในจังหวดัขอนแก่นหลายแห่งยงัไม่มกีารประยกุต์ใช้การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์

แทนการจ่ายแบบเงินสด	

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้	คือ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง	(Lower	Tier)	ทั้ง	224	แห่ง

ในจังหวัดขอนแก่น	ซึ่งประกอบด้วย	 เทศบาลนคร	1	แห่ง	 เทศบาลเมือง	6	แห่ง	 เทศบาลต�าบล	77	แห่ง	 

และองค์การบริหารส่วนต�าบล	140	แห่ง	ผู้วิจัยศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
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 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวจิยัในครัง้นีผู้้วจิยัใช้แบบสอบถามเปน็เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	แบ่งเป็น	3	ส่วน	คอื	

ส่วนที่	1	เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ค�าตอบ	ได้แก่	เพศ	อายุ	ต�าแหน่ง	อายุงาน	ส่วนที่	2	คือ	

ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ได้แก่	 ประเภทหน่วยงาน	 จ�านวนบุคลากร	 และรูปแบบ 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่วนที่	3	คือข้อค�าถามเกี่ยวกับระดับการยอมรับ

การใช้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดขอนแก่น	 

เป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 ของ	 Likert	 ซ่ึงจัดระดับการวัดข้อมูลประเภท

อันตรภาคชั้น	(Interval	Scale)	มี	6	ระดับ	ดังนี้	

	 ระดับความคิดเห็น	 6	หมายถึง	เห็นด้วยกับข้อความมากที่สุด		

	 	 	 	 	 5	หมายถึง	เห็นด้วยกับข้อความมาก

	 	 	 	 	 4	หมายถึง	เห็นด้วยค่อนข้างมาก

	 	 	 	 	 3	หมายถึง	เห็นด้วยค่อนข้างน้อย

	 	 	 	 	 2	หมายถึง	เห็นด้วยกับข้อความน้อย

	 	 	 	 	 1	หมายถึง	เห็นด้วยกับข้อความน้อยที่สุด

	 การแปรผลแบบสอบถามส่วนนีใ้ช้ค่าเฉลีย่	( )	และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	โดยมเีกณฑ์คะแนน

ตามวิธีการค�านวณโดยใช้สูตรการค�านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 (คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่าสุด)
	 จากสูตรความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น	 =	
	 	 	 	 	 	 	 											จ�านวนชั้น

      	 6-1
	 	 	 	 	 	 =	
	 	 	 	 	 	 	 	6

	 	 	 	 	 	 =	 0.83

	 การแปรผลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาจัดระดับความส�าคัญเป็น	 6	 ระดับ	 คือ	 ค่าเฉลี่ย	 

ของคะแนนความหมาย	โดยมีเกณฑ์การแบ่งกลุ่มให้คะแนน	ดังนี้

	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	 1.00-1.82	 หมายถึง	 มีผลน้อยที่สุด

	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	 1.83-2.65	 หมายถึง	 มีผลน้อย

	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	 2.66-3.48	 หมายถึง	 มีผลค่อนข้างน้อย

	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	 3.49-4.31	 หมายถึง	 มีผลค่อนข้างมาก

	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	 4.32-5.14		 หมายถึง	 มีผลมาก

	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	 5.15-6.00	 หมายถึง	 มีผลมากที่สุด



12 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วจัิยเกบ็รวบรวมข้อมูลจากตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งละ	1	คน	โดยกลุม่เป้าหมาย 

ในการตอบแบบสอบถามคือบคุลากรทีม่หีน้าทีโ่ดยตรงหรอืมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการจ่ายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย	ุอาท	ิ

นักพัฒนาชุมชน	 ทั้งนี้	 ผู้วิจัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ไปยัง 

ส�านักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 จังหวัดขอนแก่น	 และขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วจัิยวเิคราะห์ข้อมลูสถติิเชงิบรรยาย	(Descriptive	Statistics)	เพือ่บรรยายให้เหน็คณุลักษณะของ 

กลุ่มตัวอย่างและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส	์

นอกจากนั้น	 ผู้วิจัยยังใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่ม	 (Multinomial	 Logistic	 Regression)	

เพือ่วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง	ๆ 	ต่อการยอมรบัการใช้การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์	 

โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูส�าหรบัการวเิคราะห์ได้แก่	SPSS	และ	STATA	สมการพยากรณ์ท่ีได้จากการวเิคราะห์

จะเป็นสมการแสดงความน่าจะเป็นของการเหตุการ์ที่สนใจ	ดังสมการต่อไปนี้

 

	 โดยที่	 PY	 =	 ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์	Y

  βn	 =	 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติก

  e	 =	 Exponential	function

  i	 =	 ตัวแปรตามที่	i

  j	 =	 จ�านวนตัวแปรตามทั้งหมด

 

ผลการวิจัย

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับล่างท้ัง	 224	 แห่งใน 

จังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งประกอบด้วย	 เทศบาลนคร	 1	 แห่ง	 เทศบาลเมือง	 6	 แห่ง	 เทศบาลต�าบล	 77	 แห่ง	 

และองค์การบริหารส่วนต�าบล	 140	 แห่ง	 ผู้วิจัยได้แบบสอบถามตอบกลับมาจ�านวน	 192	 แห่ง	 คิดเป็น 

อัตราตอบกลับ	(Response	Rate)	เท่ากับร้อยละ	85.71	ของแบบสอบถามทั้งหมด	จากนั้นผู้วิจัยน�าข้อมูล

มาวิเคราะห์และประมวลผล	ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการวิจัยจ�าแนกเป็นประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้	
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 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 การวิเคราะห์ในประเด็นข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามพบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ�านวน	131	คน	คิดเป็นร้อยละ	68.2	และเพศชาย	จ�านวน	61	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.8	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง

อายุ	 41	 -	 50	 ปี	 จ�านวน	 91	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 47	 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต�าแหน่งนักพัฒนาชุมชน	 

จ�านวน	152	คน	คิดเป็นร้อยละ	79.1	รองลงมาคือต�าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	จ�านวน	13	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	6.8	ต�าแหน่งอื่น	ๆ	จ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.2	ต�าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	จ�านวน	 

9	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.7	และน้อยที่สุดคือ	ต�าแหน่งผู้ช่วยเจ้า-พนักงานพัฒนาชุมชน	จ�านวน	8	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 4.2	 ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ในช่วง	 10-14	 ปี	 จ�านวน	 107	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	55.73	รองลงมาคือ	5-9	ปี	จ�านวน	41	คิดเป็นร้อยละ	21.35	ช่วง	15-19	ปี	จ�านวน	23	คิดเป็น 

ร้อยละ	 11.98	 น้อยกว่า	 5	 ปี	 จ�านวน	 19	 คนคิดเป็นร้อยละ	 9.90	 และน้อยที่สุดมีอายุงาน	 20	 ปีขึ้นไป	 

จ�านวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	1	ตามล�าดับ	(ดังตารางที่	1)

ตารางที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	(n	=	192)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน ร้อยละ

1. เพศ ชาย
หญิง

61
131

31.8
68.2

2. อายุ น้อยกว่า	31	ปี
31-40	ปี
41-50	ปี
51-60	ปี

3
84
91
14

2
44
47
7

3. ต�าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
อื่น	ๆ

8
13
9

152
10

4.2
6.8
4.7
79.1
5.2

4. อายุงาน น้อยกว่า	5	ปี
5-9	ปี
10-14	ปี
15-19	ปี
20	ปีขึ้นไป

19
41
107
23
2

9.9
21.35
55.73
11.98
1.04

 ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 การวิเคราะห์ในประเด็นข้อมูลท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพบว่า	 ประเภทหน่วยงาน 

ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ	องค์การบริหารส่วนต�าบล	คิดเป็นร้อยละ	62	รองลงมาคือเทศบาลต�าบล	

คิดเป็นร้อยละ	 34.4	 ล�าดับถัดมาคือเทศบาลเมืองคิดเป็นร้อยละ	 3.1	 และน้อยที่สุดคือเทศบาลนคร	 
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คดิเป็นร้อยละ	0.5	โดยจ�านวนบคุลากรส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง	10-50	คน	จ�านวน	112	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	58.3	

รองลงมา	51-100	คน	จ�านวน	55	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	28.6	101-150	คน	จ�านวน	15	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	

7.8	250	คนขึ้นไป	6	แห่งคิดเป็นร้อยละ	3.1	151-200	คน	จ�านวน	3	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	1.6	และน้อยที่สุด

คือ	201-250	คน	จ�านวน	1	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	0.5	ตามล�าดับ	ในส่วนของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์กรนัน้	ส่วนใหญ่ใช้การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายท้ัุงสองแบบ	จ�านวน	110	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	57	รองลงมา 

คือ	แบบอิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	77	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	40	น้อยที่สุดคือ	แบบเงินสด	จ�านวน	5	แห่ง	คิดเป็น

ร้อยละ	3	ตามล�าดับ	(ดังตารางที่	2)

ตารางที่ 2.	ข้อมูลทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(n	=	192)

ข้อมูลทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ร้อยละ

1. ประเภทหน่วยงาน เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลต�าบล
องค์การบริหารส่วนต�าบล

1
6
66
119

0.5
3.1
34.4
62

2. จ�านวนบุคลากร 10-50	คน
51-100	คน
101-150	คน
151-200	คน
201-250	คน
250	คนขึ้นไป

112
55
15
3
1
6

58.3
28.6
7.8
1.6
0.5
3.1

3. การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบบเงินสด
แบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้ง	2	แบบ

5
77
110

2.6
40.1
57.3

 คุณลักษณะ การสนับสนุน และความพร้อมในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์

	 เมือ่ทราบลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีผู่ต้อบแบบสอบถาม 

สังกัดแล้ว	 ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรม	 

ระดับการสนับสนุน	 และความพร้อมขององค์กรในการใช้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์	 

มาวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	 เพ่ือแปลความหมายว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็น 

ในระดับใดเกี่ยวกับ	3	ประเด็นดังกล่าว	ซึ่งผู้วิจัยจะแจกแจงให้เห็นดังต่อไปนี้

   คุณลักษณะของนวัตกรรม

	 ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกับคณุลกัษณะของนวตักรรมใน	5	ด้าน	

เป็นดังนี้

	 1)	คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ	 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 

เกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ 

ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด	( 	=	5.66,	S.D.	=	0.738)	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	
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ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความที่ว่า	 การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์	 มีประโยชน ์

ต่อท่านและประชาชนมากกว่าการจ่ายแบบเงินสด	 ในระดับมากท่ีสุด	 ( 	 =	 5.72,	 S.D.	 =	 0.862)	 และ 

เห็นด้วยกับข้อความที่ว่า	 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์	 ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานประหยัดเวลา 

ในการด�าเนินการมากกว่าการจ่ายแบบเงินสด	 ในระดับมากที่สุดเช่นกัน	 ( 	 =	 5.60,	 S.D.	 =	 0.614)	 

ตามล�าดับ	(ดังตารางที่	3)

ตารางที ่3. ระดับความคดิเห็นเกีย่วกบัคณุลกัษณะของนวตักรรมด้านประโยชน์เชียงเปรียบเทยีบ	(n	=	192)

คุณลักษณะของนวัตกรรม (ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ) S.D. แปลความหมาย

1.	 การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์	มปีระโยชน์
ต่อท่านและประชาชนมากกว่าการจ่ายแบบเงินสด

2.	 การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์	ช่วยให้ท่าน
ประหยัดเวลาในการด�าเนินการมากกว่าการจ่ายแบบ
เงินสด

5.27

5.60

0.862

0.614

มากที่สุด

มากที่สุด

รวม 5.44 0.644 มากที่สุด

	 2)	คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความเข้ากันได้	 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความเข้ากันได้	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวม 

อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	( 	=	4.71,	S.D.	=	1.17)	เมื่อพิจารณารายข้อ	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย

กับข้อความที่ว่า	 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่	

ในระดับมาก	( 	=	4.71,	S.D.	=	1.152)	และเห็นด้วยกับข้อความที่ว่า	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก 

จากกบัรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์มากกว่าแบบจ่ายเงนิสด	ในระดับมาก	( 	=	4.71,	S.D.	=	1.197)	 

เช่นเดียวกัน	(ตารางที่	4)

ตารางที่ 4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความเข้ากันได้	(n	=	192)

คุณลักษณะของนวัตกรรม (ความเข้ากันได้) S.D. แปลความหมาย

1.	 การจ่ายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์	เหมาะสมกบั 
วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของท่าน

2.	 ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกจากกับรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์	มากกว่าแบบจ่ายเงินสด

4.71

4.71

1.152

1.197

มาก

มาก

รวม 4.85 1.21 มาก

	 3)	คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความไม่ซับซ้อน	 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความไม่ซับซ้อน	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวม

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด	 ( 	=	5.3,	S.D.	=	2.379)	 เมื่อพิจารณารายข้อ	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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เห็นด้วยกับข้อความที่ว่า	 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์มีข้ันตอนง่ายไม่ซับซ้อน	 ในระดับ 

มากที่สุด	 ( 	 =	 5.34,	 S.D.	 =	 0.809)	 และเห็นด้วยกับข้อความท่ีว่า	 การจ่ายเบ้ียยังชีพผู ้สูงอาย ุ

แบบอเิลก็ทรอนิกส์ไม่ต้องใช้เวลานานในการเรียนรูแ้ละด�าเนนิการ	ในระดบัมากท่ีสดุ	( 	=	5.29,	S.D.	=	0.771)	 

อกีทัง้เหน็ด้วยกบัข้อความทีว่่า	 การจ่ายเบีย้ยงัชพีผู้สงูอายุแบบอเิลก็ทรอนกิส์ไม่ต้องใช้เวลานานในการเรยีนรู ้

และด�าเนินการ	ในระดับมากที่สุด	( 	=	5.27,	S.D.	=	0.799)	ตามล�าดับ	(ดังตารางที่	5)

ตารางที่ 5.	ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความไม่ซับซ้อน	(n	=	192)

คุณลักษณะของนวัตกรรม (ความไม่ซับซ้อน) S.D. แปลความหมาย

1.	 การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์มข้ัีนตอนง่าย
ไม่ซับซ้อน

2.	 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเกินความสามารถของบุคลากรและ
ประชาชน

3.	 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้อง 
ใช้เวลานานในการเรียนรู้และด�าเนินการ

5.34

5.27

5.29

0.809

0.799

0.771

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

รวม 5.30 0.685 มากที่สุด

 คุณลกัษณะของนวตักรรมด้านการทดลองได้	การวเิคราะห์ความคดิเหน็เกีย่วกบั	คณุลกัษณะของ

นวัตกรรมด้านทดลอง	พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	 

( 	 =	 5.12,	 S.D.	 =	 0.89)	 เมื่อพิจารณารายข้อ	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความท่ีว่า	 

ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความเสี่ยงต่อประชาชน	 ในระดับมากท่ีสุด	 

( 	=	5.15,	S.D.	=	0.840)	และเหน็ด้วยกบัข้อความทีว่่า	ระบบการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์

มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากประชาชน	 ในระดับมาก	 ( 	 =	 5.11,	 S.D.	 =	 0.956)	 อีกทั้ง 

เห็นด้วยกับข้อความที่ว่า	 ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์มีการทดลองใช้แล้วได้ผลด	ี 

ในระดับมาก	( 	=	5.10,	S.D.	=	0.874)	ตามล�าดับ	(ดังตารางที่	6)

ตารางที่ 6. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านการทดลองได้	(n	=	192)

คุณลักษณะของนวัตกรรม (การทดลองได้) S.D. แปลความหมาย

1.	 ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์มีการ
ทดลองใช้แล้วได้ผลดี

2.	 ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์มี
ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากประชาชน

3.	 ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มี
ความเสี่ยงต่อประชาชน

5.10

5.11

5.15

0.874

0.956

0.840

มาก

มาก

มากที่สุด

รวม 5.12 0.770 มาก
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 คณุลกัษณะของนวตักรรมด้านการสงัเกตได้	 การวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลักษณะของ 

นวตักรรมด้านสงัเกตได้	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหน็ด้วยมาก	 

( 	=	5.31,	S.D.	=	0.89)	เมือ่พจิารณารายข้อ	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ด้วยกบัข้อความทีว่่า	เจ้าหน้าท่ี

ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารเพือ่เบกิเงนิสดมาด�าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูส้งูอายแุก่ประชาชน	ในระดบัมากทีส่ดุ	

( 	 =	 5.67,	 S.D.	 =	 0.711)	 และเห็นด้วยกับข้อความท่ีว่า	 การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ท�าให้ประชาชนไม่ต้องรอรับบริการนาน	ในระดับมากที่สุด	 ( 	=	5.47,	S.D.	=	0.874)	อีกทั้งเห็นด้วยกับ

ข้อความที่ว่า	 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ท�าให้ประชาชนไม่ต้องรอรับบริการนาน	 

ในระดบัมากทีสุ่ด	( 	=	5.21,	S.D.	=	1.034)	ในขณะท่ีเหน็ด้วยกบัข้อความท่ีว่า	ประชาชนไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางเพื่อไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ในระดับค่อนข้างมาก	( 	=	4.91,	S.D.	=	1.446)	อยู่ตามล�าดับ	

(ตารางที่	7)

ตารางที่ 7.	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านการสังเกตได้	(n	=	192)

คุณลักษณะของนวัตกรรม (การสังเกตได้) S.D. แปลความหมาย

1.	 การจ่ายเบ้ียยังชีพผู ้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์	 ท�าให้
ประชาชนไม่ต้องรอรับบริการนาน

2.	 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์	ท�าให้
ประชาชนไม่ต้องรอรับบริการนาน

3.	 ท่านไม่ต้องเดินทางไปธนาคารเพื่อเบิกเงินสดมาด�าเนิน
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ประชาชน

4.	 ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5.21

5.47

5.67

4.91

1.034

0.874

0.711

1.446

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

ค่อนข้างมาก

รวม 5.31 0.794 มากที่สุด

 ระดับการสนับสนุนขององค์กร

	 ผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัการสนบัสนนุขององค์กร	

พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวระดับการสนับสนุนขององค์กรของตน 

อยูใ่นระดบัมาก	( 	=	4.89,	S.D.	=	0.871)	(ตารางท่ี	8)	เมือ่พิจารณารายข้อพบว่า	ผูต้อบแบบสอบถามคิดว่า	 

องค์กรของตนให้ความส�าคัญในการใช้นวตักรรมในการท�างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	( 	=	5.17,	S.D.	=	0.894)	

และคิดว่าองค์ของตนมีงบประมาณในการสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านการจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.86,	S.D.	=	1.057)	รวมทั้งคิดว่าองค์กรของ

ตนมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสนับสนุนการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

อยูใ่นระดบัมาก	( 	=	4.86,	S.D.	=	1.057)	และคิดว่าองค์กรของตนมีการส่งบุคลากรเข้ารบัการอบรมความรู้ 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.69,	S.D.	=	1.052)	(ดังตารางที่	8)
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ตารางที่ 8.	ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนขององค์กร	(n	=	192)

การสนับสนุนจากองค์กร S.D. แปลความหมาย

1.	 องค์กรของท่านมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้
การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์อยูใ่นระดบัใด

2.	 องค์กรของท่านมีงบประมาณในการสนับสนุนการซื้อ
อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับใด

3.	 องค์กรของท่านมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสนับสนุน
การให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์	 
อยู่ในระดับใด

4.	 องค์กรของท่านให้ความส�าคญัการใช้นวตักรรมในการท�างาน
อยู่ในระดับใด

4.69

4.86

4.86

5.17

1.052

1.057

1.057

0.894

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

รวม 4.89 0.871 มาก

 ความพร้อมขององค์กรในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์

	 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมขององค์กร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัขอนแก่น	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวม 

เกีย่วกบัความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของตนว่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	( =	5.23,	S.D.	=	0.819)	 

(ตารางที่	 9)	 เมื่อพิจารณารายข้อ	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าองค์กรของตนมีความพร้อมในการจ่าย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับสูงมากที่สุด	( 	=	5.24,	S.D.	=	0.836)	และคิดว่าองค์กร

ของตนสามารถน�าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์น�ามาประยุกต์ใช้ได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 

( 	=	5.21,	S.D.	=	0.843)

ตารางที่ 9.	ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมขององค์กร	(n	=	192)

ความพร้อมขององค์กร S.D. แปลความหมาย

1.	 องค์กรของท่านมีความพร้อมในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับใด

2.	 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์	สามารถน�า
มาประยุกต์ใช้ด้วยองค์กรของท่าน	อยู่ในระดับใด

5.24

5.21

0.836

0.843

มากที่สุด

มากที่สุด

รวม 5.23 0.819 มากที่สุด

	 โดยสรุป	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

นวตักรรม	การสนับสนุนขององค์กร	และความพร้อมขององค์กร	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเหน็ว่า 

คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบคือสาเหตุการยอมรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบอเิลก็ทรอนิกส์ในระดับมากทีส่ดุ	รองลงมาคอืคณุลกัษณะของนวตักรรมด้านสงัเกตได้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	 
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คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านไม่ซับซ้อนอยู่ในระดับมากท่ีสุด	ความพร้อมขององค์กรอยู่ในระดับมากท่ีสุด	

ระดบัการสนบัสนนุขององค์กร	อยูใ่นระดับมาก	และคณุลกัษณะของนวตักรรมด้านเข้ากนัได้อยูใ่นระดบัมาก

ตารางที ่10.	สถติเิชงิพรรณนาเกีย่วกบัสาเหตุการยอมรบัการจ่ายเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์	(n	=	192)

สาเหตุการยอมรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบอิเล็กทรอนิกส์

S.D. Min Max แปลความหมาย

คุณลักษณะของนวัตกรรม	(รวม)
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ
ความเข้ากันได้
ความไม่ซับซ้อน
การทดลองใช้ได้
การสังเกตได้
ระดับการสนับสนุนขององค์กร
ความพร้อมขององค์กร

5.20
5.44
4.85
5.30
5.12
5.31
4.89
5.225

0.632
0.644
1.21
0.685
0.770
0.794
0.871
1.679

5
3
1

2.67
2.33
2
1.5
2

6
6
6
6
6
6
6
6

มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มากที่สุด

มาก
มากที่สุด

มาก
มากที่สุด

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์

	 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดขอนแก่น	 ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิเคราะห ์

การถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่ม	เนื่องจากตัวแปรตาม	(Y1)	คือการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	(Payment)	เป็นตัวแปรที่มี

การวดัระดบันามบญัญตัแิละมค่ีามากกว่า	2	กลุม่	นัน่คอื	แบบเงนิสด	(Cash	Payment)	แบบอเิลก็ทรอนกิส์	

(e	 Payment)	 และทั้งสองแบบ	 (Both)	 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่มจึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสม	 

ตวัแปรอสิระในการวเิคราะห์น้ีมท้ัีงสิน้	7	ตัวแปร	คอื	คณุลกัษณะของนวัตกรรมด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ	 

(Advantage)	(X1)	คณุลกัษณะของนวตักรรมด้านความเข้ากนัได้	(Compat)	(X2)	คณุลกัษณะของนวตักรรม

ด้านความไม่ซับซ้อน	(NComplex)	(X3)	คุณลกัษณะของนวตักรรมด้านการทดลองได้	(Trail)	(X4)	คณุลกัษณะ

ของนวัตกรรมด้านการสังเกตได้	(Observe)	(X5)	การสนับสนุนขององค์กร	(Support)	(X6)	และความพร้อม

ขององค์กร	(Readiness)	(X7)

	 ก่อนการด�าเนนิการ	ผูว้จิยัได้ทดสอบว่าตวัแปรทีใ่ช้จะเกดิปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ	

(Multicollinearity)	หรือไม่	เมื่อทดสอบหาค่า	Tolerance	และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน	

(Variance	inflation	factor:	VIF)	ผูว้จัิยไม่พบปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ	เพราะค่า	Tolerance	

ของตัวแปรอิสระต่าง	 ๆ	 อยู่ในระดับ	 .600	 และค่า	 VIF	 อยู่ในราว	 1.4-1.6	 ซึ่งจะเกิดปัญหาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระถ้าค่า	Tolerance	ต�่ากว่า	.100	หรือค่า	VIF	มากกว่า	10	ขึ้นไป

	 ผูว้จิยัได้ก�าหนดให้ค่าการจ่ายเบีย้แบบเงินสด	(Cash	Payment)	เป็นค่าอ้างองิ	(Base	Outcome)	

ฉะนั้น	การวิเคราะห์จึงเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระต่าง	ๆ	ต่อการจ่ายเบี้ยแบบอิเล็กทรอนิกส์	

(e	 Payment)	 กับแบบเงินสด	 (Cash	 Payment)	 และการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระต่าง	 ๆ	 ต่อ 
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การจ่ายเบีย้ทัง้สองแบบ	(Both)	กบัแบบเงินสด	(Cash	Payment)	ผลการวเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิพหกุลุม่	 

(ตารางที่	11)	มีข้อค้นพบดังนี้	

	 ในการเปรียบเทียบระหว่างการจ่ายเบี้ยแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e	 Payment)	 กับแบบเงินสด	 

(Cash	 Payment)	 ค่าสัดส่วนความเสี่ยงสัมพัทธ์	 (Relative-Risk	 Ratio:	 RRR)	 ของตัวแปรคุณลักษณะ 

ของนวัตกรรมด้านความเข้ากันได้	 (Compat)	 แสดงให้เห็นว่า	 คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความเข้ากัน 

มโีอกาสท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เลอืกใช้การจ่ายเบีย้แบบอเิลก็ทรอนิกส์มากกว่าเลอืกใช้การจ่ายเบีย้ 

แบบเงินสดถึง	2.350	 เท่า	 โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	นอกจากนั้น	ค่าสัดส่วนความเสี่ยงสัมพัทธ์

ของตัวแปรความพร้อมขององค์กร	 (Readiness)	 แสดงให้เห็นว่า	 ความพร้อมขององค์กรมีโอกาสท�าให ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกใช้การจ่ายเบี้ยแบบอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าเลือกใช้การจ่ายเบี้ยแบบเงินสด

ถงึ	2.313	เท่า	โดยมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ผลการวเิคราะห์ดงักล่าวจงึท�าให้ผูว้จิยัยอมรับสมมตฐิาน

ที่	2	และสมมติฐานที่	7	ตามล�าดับ

	 ในการเปรียบเทียบระหว่างการจ่ายเบ้ียท้ังสองแบบ	 (Both)	 กับแบบเงินสด	 (Cash	 Payment)	 

ค่าสัดส่วนความเสีย่งสมัพทัธ์ของตวัแปรคณุลกัษณะของนวตักรรมด้านการทดลองได้	(Trail)	แสดงให้เหน็ว่า	

คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านการทดลองได้	มีโอกาสท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกใช้การจ่ายเบี้ย

ทั้งสองแบบน้อยกว่าเลือกใช้การจ่ายเบี้ยแบบเงินสดร้อยละ	 90.5	 โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

นอกจากน้ัน	ค่าสดัส่วนความเสีย่งสมัพทัธ์ของตวัแปรคณุลกัษณะของนวตักรรมด้านการสงัเกตได้	(Observe)	

แสดงให้เห็นว่า	 คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านการสังเกตได้	 มีโอกาสท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เลือกใช้การจ่ายเบี้ยทั้งสองแบบมากกว่าเลือกใช้การจ่ายเบ้ียแบบเงินสดถึง	 19.136	 เท่า	 โดยมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงท�าให้ผู้วิจัยยอมรับสมมติฐานท่ี	 4	 และสมมติฐานท่ี	 5	 

ตามล�าดับ

ตารางที่ 11.	ค่าสัดส่วนความเสี่ยงสัมพัทธ์	(RRR)	จากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่ม	(n	=	192)

Payment RRR Std. Err. Z P>z [95% Conf. Interval]

Cash Payment (base	outcome)

e Payment
Advantage

Compat
NComplex

Trail
Observe
Support

Readiness
_cons

1.985
2.350
0.485
1.285
0.528
1.297
2.313
0.000

0.775
0.647
0.207
0.558
0.177
0.349
0.801
0.001

1.75
3.1

-1.69
0.58
-1.9
0.97
2.42
-3.79

0.079
0.002*
0.091
0.565
0.057
0.333
0.015*

0

0.923
1.369
0.210
0.548
0.273
0.766
1.173

3.84e-06

4.268
4.031
1.121
3.012
1.020
2.199
4.559
0.019
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Payment RRR Std. Err. Z P>z [95% Conf. Interval]

Cash Payment (base	outcome)

Both
Advantage

Compat
NComplex

Trail
Observe
Support

Readiness
_cons

1.084
0.347
0.914
0.095
19.163
1.215
0.309
0.647

1.255
0.278
0.904
0.096
28.748
1.025
0.292
4.426

0.07
-1.32
-0.09
-2.34
1.97
0.23
-1.24
-0.06

0.944
0.187
0.928
0.020*
0.049*
0.817
0.215
0.949

0.112
0.072
0.132
0.013
1.013
0.233
0.048

9.77e-07

10.472
1.669
6.343
0.685

362.601
6.343
1.973

428715.6

Chi	Square	=	79.46,	Log	Likelihood	=	-110.1344,	P-Value	=	0.000

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 ผลการวเิคราะห์ดงักล่าวตคีวามได้ว่า	ประการแรก	ความเข้ากนัได้ของนวัตกรรมการจ่ายเบีย้ยงัชพี 

แบบอิเลก็ทรอนกิส์กบัสภาพของท้องถิน่	และความพร้อมด้านต่าง	ๆ 	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เป็นสาเหตุ 

ทีท่�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัดขอนแก่น	เลอืกใช้การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์

มากกว่าการจ่ายแบบเงินสด	 ซึ่งแปลว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเลือกใช้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจ่ายแบบเงินสดโดยสิ้นเชิง	 เมื่อพบว่าการจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสม 

กบัวถีิชีวติของคนในท้องถิน่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีความพร้อมด�าเนนิการ	ประการทีส่อง	การทีส่ามารถ 

ทดลองใช้นวัตกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นสาเหตุท่ีท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในจังหวัดขอนแก่น	 เลือกใช้การจ่ายเบี้ยยังชีพท้ังสองแบบน้อยกว่าการจ่ายแบบเงินสดเพียงอย่างเดียว	

ประการที่สาม	คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านการทดลองได้	เป็นสาเหตุที่ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดขอนแก่น	 เลือกใช้การจ่ายเบี้ยยังชีพทั้งสองแบบมากกว่าการจ่ายแบบเงินสดเพียงอย่างเดียว	 

ซ่ึงแปลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จะยอมรับน�าการจ่ายเบ้ียยังชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคู่กับ 

การจ่ายแบบเงนิสดเมือ่ได้ทดลองใช้การจ่ายเบีย้ยงัชพีแบบอเิลก็ทรอนกิส์	และประการทีส่ี	่ข้อดทีีป่ระชาชน

สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนของนวัตกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นสาเหตุที่ท�าให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น	 เลือกใช้การจ่ายเบ้ียยังชีพทั้งสองแบบมากกว่าการจ่าย 

แบบเงินสดเพียงอย่างเดียว	 ซึ่งแปลว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะยอมรับน�าการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคู่กับการจ่ายแบบเงินสด	 เมื่อเล็งเห็นว่าการจ่ายเบ้ียยังชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่งผลดีอย่างชัดเจน
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สรุปและอภิปรายผล

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่าง	 ๆ	 กับการยอมรับและประยุกต์ใช้ 

การจ่ายเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายแุบบอเิล็กทรอนกิส์	 เป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ	มปีระชากร	คอื	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ระดบัล่างในจังหวดัขอนแก่น	224	แห่ง	ประกอบด้วย	เทศบาลนคร	1	แห่ง	เทศบาลเมอืง	6	แห่ง	เทศบาลต�าบล	 

77	แห่ง	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	140	แห่ง	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย	 (Descriptive	Statistics)	 ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	 Deviation)	 อีกทั้งยังใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่ม	 (Multinomial	 Logistic	

Regression)	เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง	ๆ	ต่อการยอมรับการใช้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบอิเล็กทรอนิกส์

	 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของนวัตกรรม	 ระดับการสนับสนุน	 และ

ความพร้อมขององค์กรในการใช้การจ่ายเบ้ียยังชพีผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์	พบว่า	นวตักรรมการจ่ายเบีย้ยงัชพี 

แบบอเิลก็ทรอนกิส์มคีณุลกัษณะของนวตักรรมด้านประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบระดับมากทีส่ดุเป็นอนัดบัแรก	

รองลงมาคือคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านการสังเกตได้อยู่ในระดับมากที่สุด	 คุณลักษณะของนวัตกรรม 

ด้านความไม่ซบัซ้อนอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	และคณุลกัษณะของนวตักรรมด้านความเข้ากนัได้อยูใ่นระดบัมาก	

ในขณะที่ความพร้อมขององค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด	ส่วนระดับการสนับสนุนขององค์กรอยู่ในระดับมาก	

	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเบ้ียยังชีพผู ้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์	 พบว่า	

คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความเข้ากันมีโอกาสท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเลือกใช้การจ่ายเบ้ีย 

แบบอเิลก็ทรอนิกส์มากกว่าเลอืกใช้การจ่ายเบ้ียแบบเงินสดถึง	2.350	เท่า	โดยมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ	.05	 

และความพร้อมขององค์กรมโีอกาสท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเลอืกใช้การจ่ายเบ้ียแบบอเิลก็ทรอนกิส์

มากกว่าเลือกใช้การจ่ายเบี้ยแบบเงินสดถึง	 2.313	 เท่า	 โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ในขณะท่ี

คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านการทดลองได้	มีโอกาสท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกใช้การจ่ายเบี้ย

ทัง้สองแบบน้อยกว่าเลอืกใช้การจ่ายเบีย้แบบเงนิสดร้อยละ	90.5	โดยมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	อกีทัง้

คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านการสังเกตได้	 มีโอกาสท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเลือกใช้การจ่ายเบ้ีย

ทั้งสองแบบมากกว่าเลือกใช้การจ่ายเบี้ยแบบเงินสดถึง	19.136	เท่า	โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 ข้อค้นพบข้างต้นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส	์ 

สามารถน�ามาอภิปรายใน	2	ประเด็น	ดังนี้	

	 ผลการวเิคราะห์อทิธพิลของตวัแปรอสิระต่าง	ๆ 	ต่อการจ่ายเบ้ียแบบอเิลก็ทรอนกิส์กบัแบบเงนิสด	

พบว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเลือกใช้การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจ่าย 

แบบเงนิสดโดยสิน้เชงิ	เมือ่พบว่าการจ่ายแบบอเิลก็ทรอนกิส์เหมาะสมกบัวถิชีวีติของคนในท้องถิน่	และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่มคีวามพร้อมด�าเนนิการ	ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกบัทฤษฎกีารแพร่กระจายของนวตักรรม

ของ	Rogers	(1983)	ทีก่ล่าวว่า	นวตักรรมทีส่อดคล้องและสามารถเข้ากนัได้กบัการด�าเนนิวถิชีีวติของบคุคลน้ัน 



23ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบันวตักรรมของภาครฐั: กรณีการจ่ายเบ้ียยงัชพีผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวัดขอนแก่น

จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มยอมรับนวัตกรรมเร็วข้ึน	 ท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 วริศรา	 วงษ์วอน	

และ	ฌาน	เรืองธรรมสิงห์	(B.E.2563)	ที่ศึกษาความพร้อมในการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พบว่า	 ความพร้อมขององค์กรอันวัดได้จากทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติ

ตามนโยบายของผู้ปฏิบัติงาน	มีผลต่อการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	

	 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระต่าง	ๆ	ต่อการจ่ายเบี้ยทั้งสองแบบกับแบบเงินสด	พบว่า	

การที่สามารถทดลองใช้นวัตกรรมการจ่ายเบ้ียยังชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นสาเหตุท่ีท�าให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเลือกใช้การจ่ายเบี้ยทั้งสองแบบน้อยกว่าเลือกใช้การจ่ายเบี้ยแบบเงินสดถึงร้อยละ	90.5	อีกทั้ง

การที่ประชาชนสามารถสังเกตเห็นข้อดีของนวัตกรรมการจ่ายเบ้ียยังชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน	 

เป็นสาเหตุที่ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดขอนแก่น	 เลือกใช้การจ่ายเบ้ียยังชีพท้ังสองแบบ

มากกว่าการจ่ายแบบเงินสดเพียงอย่างเดียว	 ข้อค้นพบนี้อาจตีความได้ว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่

ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากการจ่ายแบบเงินสดไปสู่แบบอิเล็กทรอนิกส์	 ต้องการมีความมั่นใจว่านวัตกรรม 

ที่ตนจะน�ามาใช้นั้นสามารถทดลองใช้แล้วได้ผลดีจริงอย่างชัดเจน	ซึ่งสอดคล้องกับบัญชา	หมั่นกิจการ	และ

พรพรรณ	ประจักษ์เนตร	 (B.E.2560)	 ที่พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงหรือความปลอดภัยส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้นวัตกรรม

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ 

	 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะด้านความเข้ากันได้และความพร้อมขององค์กร	 มีอิทธิพลต่อการที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะเลอืกใช้การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูส้งูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์แทนการจ่ายแบบเงนิสด

โดยสิ้นเชิง	 และคุณลักษณะด้านการสังเกตได้เป็นสาเหตุที่ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เลือกใช้ 

การจ่ายเบี้ยยังชีพทั้งสองแบบมากกว่าการจ่ายแบบเงินสดเพียงอย่างเดียว	 ดังนั้น	 องค์กรควรส่งเสริม 

และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู ้	 ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเพื่อน�ามาประยุกต์ใช ้

ในการท�างาน	ซึง่จะช่วยเสริมสร้างความพร้อมขององค์กรในด้านบคุลากรให้มคีวามรู	้ความเข้าใจในเทคโนโลยี	

และควรสร้างความรูค้วามเข้าใจถงึประโยชน์ของการจ่ายเบ้ียยงัชพีผู้สงูอายแุบบอเิลก็ทรอนกิส์แก่ประชาชน	

เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนอีกทาง

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

	 เนื่องจากคุณลักษณะด้านความเข้ากันได้	 การทดลองใช้ได้	 และการสังเกตได้	 มีอิทธิพลต่อ 

การยอมรับนวตักรรมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ในการออกแบบแอปพลเิคชันหรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์

ทีจ่ะต้องประยกุต์อืน่ใดทีจ่ะให้บรกิารสาธารณะในพืน้ทีต่่าง	ๆ 	ทัว่ประเทศ	รฐับาลจึงควรก�าหนดคณุลกัษณะ

ของแอปพลิเคชันดังกล่าวให้มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริงในท้องถ่ินและให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถทดลองใช้ก่อนได้ในเบื้องต้น	 เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นถึงข้อดีหรือข้อบกพร่องใด	 ๆ	 

ก่อนการประกาศใช้งานจริง
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 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

	 งานวิจัยน้ีมีคุณประโยชน์ทางวิชาการเนื่องจากช่วยเติมเต็มช่องว่างทางวรรณกรรมเก่ียวกับปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความสามารถและมีความพร้อมในการยอมรับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทโดยใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่	 อย่างไรก็ตาม	 งานวิจัยนี้ศึกษา 

ในเฉพาะพ้ืนทีจ่งัหวดัขอนแก่น	ซึง่แต่ละพืน้ทีม่ปัีจจยัจ�ากดัแตกต่างกนั	เข่น	ลกัษณะภมูปิระเทศ	งบประมาณ	

อกีทัง้ยงัเป็นการศกึษาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่หีน้าทีด่�าเนนิการ	ยงัไม่ได้ท�าการศกึษาตวับุคคล

อย่างผู้สูงอายุ	 เน่ืองด้วยข้อจ�ากัดด้านเวลา	 ฉะนั้น	 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบในพื้นท่ี 

จังหวัดอื่น	หรือภาพรวมทั้งประเทศ	อีกทั้งด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย	เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก

ที่สามารถชี้ให้เห็นรายละเอียดในการด�าเนินการได้ด้วย
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