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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็น  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีจาํแนกประชาชนเป็น
เพศ และหมู่บา้นท่ีอาศยัอยูแ่ตกต่างกนั และขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
ประชาชนผูสู้งอายุท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุหรือตวัแทนผูสู้งอายุจากเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง  
จงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน 287 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิและสุ่มอย่างง่าย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .95 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจก
แจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชก้ารทดสอบโดยวิธี t – test (Independent 
Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA), และ F-testโดยกาํหนดนัยสําคัญของการ
ทดสอบท่ีระดบั .05  
  ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก จาํนวน 3  ดา้น คือ ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมา คือ ดา้นการให้บริการอย่าง
รวดเร็วทนัต่อเวลา  และดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหน้า  และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 2 ดา้น คือ  
ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
ของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ ท่ีมีเพศ และหมู่บา้นท่ีอาศยัอยูแ่ตกต่างกนั โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั 
 3. ขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ ไดแ้ก่ ควรเพ่ิมคุณภาพการให้บริการผูสู้งอายใุห้เป็นไปตามท่ีระเบียบ
กาํหนดไว ้ควรเร่งแกไ้ขปัญหาให้ผูสู้งอายุให้รวดเร็วยิ่งข้ึนกว่าเดิม ควรเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ควรมีการ 
แจง้ข่าวสารเก่ียวกบัเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายอุยา่งเป็นประจาํ และควรมีการสาํรวจจาํนวนผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง 
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ABSTRACT 
 The aims of the research were to  study and  to  compare the  opinion  of  the people  classified  by gender  
and  inhabitant  villages including  their  suggestions about the methods  in developing the  social welfare service of 
elderly allowance, Non Dindeang  Sub-district  Municipality, Non Dindeang  District,  Burirum  Province. The  
samples  were  287  elderlies or representatives  in  the  area  of Non Dindeang  Sub-district  Municipality.  The  
instrument  used  was  five rating  scale  questionnaire  with the  reliability  value  at  .95.  The  statistic  applied were 
frequency, percentage, standard  deviation, t-test  One way  ANOWA.      

The  results  of  the  study  were  as  follows; 
                    1. The  opinion  of  the  people towards  the  social welfare service of elder allowance, Non Dindeang  

Sub-district  Municipality, Non Dindeang  District,  Burirum  Province as  overall  was  rated  at  high  level.  As  
considered  by  aspects, three  aspects  were  rated  at  high  level; the  ample service,  the  timely service  and  the 
advanced service. Two  aspects  were rated at  moderate  level;  the  continuous service and the equal service.  

  2. The  opinion  of  the  people classified  by   genders  and  inhabitant  villages towards  the  social 
welfare service of elder allowance, Non Dindeang  Sub-district  Municipality, Non Dindeang  District,  Burirum  
Province was  not  different.    
              3. The  suggestions were as  follows;  the quality of service should be increasedas stated in the 
regulation, the elderly problems should be solved faster, the information about elderly should be informed and the 
numbers of elderly should be checked continuously.                   
 
คาํสําคญั: ความคิดเห็น การใหบ้ริการ สวสัดิการสังคม 
Key Words:  The Opinion, Service, Welfare State 
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บทนํา 
 ปัจจุบนัจาํนวนผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ทั้ งในประเทศไทยและทั่วโลก  ซ่ึ งเป็นผลมาจาก
ความกา้วหน้าทางการแพทย ์ และการสาธารณสุขทาํ
ให้อตัราการตายลดลง ส่งผลให้โครงสร้างประชากร
ของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป   อัตราส่วนของ
ประชากรสูงอายุเป็นภาระเล้ียงดูสูงข้ึน  ในขณะท่ี
จาํนวนประชากรในวยัทาํงานลดลง  ประชากรผูสู้งอายุ
ไทยท่ีมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็วอย่างต่อเน่ือง 
หากมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้สู่ "สังคมผูสู้งอาย"ุ 
จะทําให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ดี  และสามารถ
ดาํรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า 
แมว้่าจะอยู่ในวยัสุดทา้ยของช่วงชีวิต ผูสู้งอายุจะเป็น
กลุ่มประชากรท่ีเป็นพลงัสําคญัของชาติ แทนท่ีจะเป็น
ภาระของครอบครัว ชุมชน  และสังคมไทย (สํานัก
ปลดักระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 
2556) จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2553 – 2583 สัดส่วนของประชากรวยัเด็ก
และวยัแรงงานมีแนวโนม้ลดลง ในขณะท่ีสัดส่วนของ
ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จาก
ร้อยละ 13.2 ใน พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 32.1 ใน พ.ศ. 
2583 ในปี พ.ศ. 2560  จะเป็นปีท่ีสัดส่วนของประชากร
วยัสูงอายุ สัดส่วนของผูสู้งอายุวยัปลายจะเพ่ิมจาก
ประมาณร้อยละ 12.7 ของประชากรสูงอายทุั้งหมดเป็น
เกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอาย ุ  
(รายงานสถานการณ์ผูสู้งอายไุทย พ.ศ. 2555) 
 จ า ก ก า ร ใ ห้ ค ํ า นิ ย า ม ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติวา่ ประชากรผูสู้งอายนุั้น คือ  ประชากรวยั
สูงอายุ 65 ปี ข้ึนไป จะเพ่ิมจาก 7.3 ล้านคน  (ร้อยละ 
11.12) ในพ.ศ. 2551 เป็น 16.0 ลา้นคน (ร้อยละ  22.73 
ของประชากรทั้ งหมด) ใน  พ .ศ . 2570 คนสูงอายุท่ี
การศึกษาตํ่าไม่ไดอ้ยูใ่นระบบประกนัสังคมและไม่มี
ลูกหลานดูแล จะอยู่ในฐานะยากลาํบาก รัฐบาลควร
จะต้องเตรียมมาตรการต่างๆ  รองรับ  เช่น  การให้
การศึกษาผูสู้งอาย ุ

เพ่ื อ ช่ วยให้ พ วก เข าป รับตัวได้ ดี ข้ึ น  การส ร้ าง
หลกัประกนัทางสังคม สวสัดิการสังคม การจดับริการ
ต่างๆ  ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของประชากรท่ี
เปล่ียนไป  (วิทยากร, 2551)  รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ปัญหาของผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นชุมชน จึงไดจ้ดัรูปแบบของ
การช่วยเหลือผูสู้งอายุเพ่ือให้สามารถดาํรงชีพอยู่ใน
ชุมชนแทนการเขา้มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐ คือ 
การจดัเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพสําหรับผูสู้งอายุ ซ่ึงได้
ดาํเนินการมาตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2536 ในระยะแรกอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมการประชาสงเคราะห์ และใน
ปัจจุบนั คือ กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ต่อมาใน 
ปี 2544 รัฐบาลมีนโยบายกระจายอาํนาจการปกครองสู่
ทอ้งถ่ินและไดก้าํหนดแผนปฏิบติัการกาํหนดขั้นตอน
การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ในปี  พ .ศ. 2546  จึงมีการถ่ายโอนภารกิจเบ้ียยงัชีพ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้าํเนินการ ใน
ระยะแรกให้อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย,์ 2552) 
 นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2544 กรมประชาสงเคราะห์ 
ไดเ้ร่ิมดาํเนินการถ่ายโอนภารกิจของเบ้ียยงัชีพมาให้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้เป็นไป
ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าดว้ยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพผูสู้งอายุ พ.ศ. 2543 และจาก
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 29  พฤษภาคม  2544 และ
วัน ท่ี   19  กุ ม ภ าพั น ธ์  2545  ไ ด้ มี ก า ร อ นุ มั ติ
เปล่ียนแปลงการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเป็นราย 6 
เดือน เป็น 2 งวดๆ ละ 1,800 บาท รวมเป็นเงินเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายุทั้ งปี เป็นเงิน 3,600 บาท (คณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายแุห่งชาติ, 2545) และ
ในปี พ.ศ. 2546 งบประมาณเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุถูกโอน
ไปอยู่ ท่ี กรม ส่ ง เส ริมการปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย เป็นผูด้าํเนินการแทนสํานักงาน
สังคมและสวัสดิการจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 ได้กาํหนดสิทธิของผูสู้งอายุ ใน
เร่ืองการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพตามความจาํเป็นอย่าง
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ทั่วถึงและเป็นธรรม (กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน,  2549)  แต่เงินเบ้ียยงัชีพท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดสรรงบประมาณให้กับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ปี แต่กย็งั
ไม่เพียงพอต่อจาํนวนผูสู้งอายุท่ียากไร้ จึงมีการออก
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2548 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผูสู้งอายุท่ียากไร้ โดย
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถตั้งงบประมาณ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุได้ตามสถานะการคลัง 
โดยระเบียบฉบบัน้ีไดก้าํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นกลไกใน
ระดบัพ้ืนท่ีในการจดัทาํทะเบียนตรวจสอบคุณสมบติั
ผูสู้งอายุ พิจารณาให้ความเห็นชอบจนถึงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพให้แก่ผูสู้งอายุเป็นรายเดือน ซ่ึง
กระบวนการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผูด้าํเนินการทั้งหมด (กระทรวงพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย,์  2552) 
  ปัจจุบนั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีแนว
ท าง ก าร ป ฏิ บั ติ ใน ก าร จ่ า ย เ งิ น ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ีย
ยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2552 ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานเพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล
และเพื่อใช้ดําเนินการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุให้
ได้ รับความสะดวกในการ รับ เงินและส ามารถ
ตรวจสอบสถานภาพมีชีวิตของผูรั้บเงินได  ้รวมถึงมี
วตัถุประสงคใ์ห้ผูท่ี้ไดรั้บสิทธินาํไปใชป้ระโยชน์และ
นํ า เงิน ไป ดํ าร ง ชี พ ใน ชี วิ ต ป ระจําว ัน ได้  โด ย
งบประมาณสําหรับการจดัสรรเป็นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
นั้ นเป็นการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลท่ีจัดสรร
งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ลกัษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับสนับสนุน
เป็นเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุโดยเฉพาะ ไม่ตอ้งตราเป็น
เทศบญัญติัหรือขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายรับรอง 
ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีงบประมาณ
เพียงพอสาํหรับการเบิกจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุามท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขอรับจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2554 เป็นต้นมา การจ่ายเบ้ียยงัชีพผู ้สูงอายุ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจ่ายในอตัราแบบขั้นบนัได 
ตามช่วงอายขุองผูรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี  เม่ื อวัน ท่ี   18 ตุลาคม   2554 (กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,  2557) 
 เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดิน
แดง จงัหวดับุรีรัมย ์ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
มีอาํนาจตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  และ
แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2546 รวมถึงตอ้งปฏิบติั
ภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และหน่ึงในภารกิจท่ีไดรั้บการถ่าย
โอนอาํนาจหน้าท่ี คือ การดาํเนินงานด้านสวสัดิการ
สังคม  เก่ียวกับการจ่ายเบ้ียยงัชีพผู ้สูงอายุ สําหรับ
ผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิไดรั้บการเงินสนบัสนุนเพ่ือการยงัชีพ
จาํนวน  1,010 คน  การดาํเนินงานดา้นสวสัดิการสังคม
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ของเทศบาลตาํบลโนน
ดินแดง ยงัคงมีปัญหาในการดาํเนินงานดา้นสวสัดิการ
สังคมสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผู ้สูงอายุ ทั้ งน้ี เน่ืองจาก
จาํนวนของบุคลากร ความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร 
ตลอดจนระบบการดํา เนิ น งาน เก่ี ยวกับ การจัด
สวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพ  รวมถึงแนวโนม้ของจาํนวน
ผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึน และอายุยืนยาวมากข้ึน เม่ือเทียบกบั
อดีตท่ีผ่านมา ทั้งน้ี อาจมาจากการสาธารณสุขท่ีเจริญ
ข้ึน  ประชาชนเข้าถึงแหล่งของข้อมูลสาธารสุขได้
รวดเร็วข้ึน  การคมนาคมสะดวกแก่การเคล่ือนยา้ย
ผู ้ป่ วยรวด เร็ว ข้ึน  จึ งมีก ลุ่มผู ้สู งอายุ เพ่ิ มมาก ข้ึน  
(เทศบาลตาํบลโนนดินแดง,  2557) 
  จากปัญหาดังกล่าว  ผู ้วิจัยในฐานะท่ี เป็น
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในกองสวสัดิการสังคม  เทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
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จึ ง มี ความสน ใจ ท่ี จะ ศึกษ าความ พึ งพอใจของ
ประชาชนต่อการจดัสวสัดิการสังคมเก่ียวกบัการจ่าย
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอ
โนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์วา่มีความพึงพอใจต่อการ
ดาํเนินงานดา้นการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุอยู่ในระดบั
ใด และมีขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานดา้นการจ่าย
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุอย่างไร โดยจาํแนกประชาชนตาม  
เพศ  และหมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยั  เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัมาใชใ้นการพฒันาแกไ้ข ปรับปรุงการดาํเนินงาน
ดา้นการจดัสวสัดิการสังคมเก่ียวกบัการจ่ายเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุของเทศบาลตาํบลโนนดินแดงให้ดีข้ึน ตรง
ตามวตัถุประสงคข์องการจดัสวสัดิการสังคมต่อไป 
 
สมมตฐิานการวิจัย  
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ
ดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ประชาชนท่ีมีเพศ และหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู่
ต่างกนั มีคิดเห็นต่อการใหบ้ริการสวสัดิการสังคมดา้น
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บ ริการด้านสวัส ดิการสั งคมเบ้ียย ังชีพ
ผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดิน
แดง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
 2 .  เพ่ื อ เป รี ยบ เที ยบ ความ พึ งพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนน
ดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกประชาชนเป็น เพศ และ
หมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่
 3.  เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะการใหบ้ริการ 
ดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาล 

ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
 
วธีิการวจิัย 
   1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย   ได้แก่  ประชาชน
ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายหุรือตวัแทนผูสู้งอายุ
ท่ีไดเ้บ้ียยงัชีพผูสู้งอายุจากเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน  1,010  คน  
(เทศบาลตาํบลโนนดินแดง,  2557) 
   2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่  ประชาชน
ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายหุรือตวัแทนผูสู้งอาย ุ
ท่ีไดเ้บ้ียยงัชีพผูสู้งอายุจากเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน  287  คน   
ไดจ้ากการคาํนวณโดยใชสู้ตรของ (Yamane Taro,  1973)   
   3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
      3.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires)  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจาก
แนวคิดเก่ียวกบัสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามปลายปิด เก่ียวกบั
ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  
เพศ  และหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่
 ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามปลายปิด เก่ียวกบั 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการสวสัดิการ
สังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดิน
แดง อาํเภอโนนดินแดง  จังหวดับุรีรัมย  ์แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท  (Likert’s Rating Scale)  
บุญชม, 2545) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบั
ขอ้เสนอแนะการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอ 
โนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
      3.2  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคร้ังน้ี ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
แนวทางการให้บริการสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพ
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ผูสู้งอายุ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  กาํหนดขอบข่าย
ของคาํถามเพ่ือให้สอดคลอ้งครอบคลุมวตัถุประสงค์
ของการวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนน
ดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวมาสร้าง
แบบสอบถาม ฉบบัร่าง  และนาํแบบสอบถามฉบบัร่าง
เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และนํา
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3  ท่าน  
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียง  ตรงของเน้ือหา  เพ่ือให้
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและเพื่อความสมบูรณ์ของขอ้
คาํถามกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาโดยวิธีการ  IOC  
(Index  Of  Item - Objective Congruence) (ส ม นึ ก ,  
2544)   
   4. การวิเคราะห์ขอ้มูล  ในการวิจยัผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์  โปรแกรมสาํเร็จรูป โดยทาํ
การวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 4 .1   นํ าแบบสอบถาม ท่ี รวบ รวมได้  ม า
ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกตอ้ง นาํแบบสอบถาม
ท่ีสมบูรณ์ลงรหสัตามแบบการลงรหสั (Coding Form)  
 4.2  นาํแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลว้ให้คะแนน
แต่ละข้อ  ตามวิ ธีการของ  ลิ เคิ ร์ท  (Likert Scale) 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
โดยใหค้ะแนนดงัน้ี (บุญชม, 2543)  
 4.3  นําแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อย
แลว้ กาํหนดเกณฑก์ารใหค้วามหมายค่าเฉล่ียเลขาคณิต 
(Arithmetic Mean)  นําแบบสอบถาม ท่ีลงคะแนน
เรียบร้อยแลว้ กาํหนดเกณฑก์ารให้ความหมายค่าเฉล่ีย
เลขาคณิต (Arithmetic Mean) ดงัน้ี (รังสรรค,์  2551) 
  คะแนนเฉล่ีย  4.21-5.00  หมายถึง  มี
ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย  3.41-4.20  หมายถึง  มี
ระดบัความคิดเห็นมาก 
  คะแนนเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง  มี
ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย  1.81.2.60  หมายถึง  มี
ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.80  หมายถึง  มี
ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
   5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
      5.1  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ  
โดยใช้วิธีหาความเช่ือมั่นใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
      5.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 
      5.3  การวิ เคราะห์ ระดับความ คิด เห็น ต่อการ
ให้บริการสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย์ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
      5.4 สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความ
แตกต่างความของความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สวสัดิการสังคมด้านเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์
ตัวแปรเพศ ใช้ t-test (Independent Samples) และ ตัว
แปร  ห มู่บ้าน ท่ีอาศัยอยู่   ใช้การวิ เคราะห์ ความ
แป รป รวน ท าง เดี ย ว  (One - way ANOVA) โด ย
กาํหนดค่านัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกรณีพบ
ความแตกต่างผูศึ้กษาจะดาํเนินการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี
ของเชฟเฟ่  (Scheffe’) (ศุภวัฒนากร, 2550; พีรสิทธ์ิ , 
2550) 
     5.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เสนอแนะ จะใช้วิธีการ
แ จ ก แ จ ง ค ว าม ถ่ี  ( Frequency Distribution)  แ ล ะ
พรรณนาความ 
 

ผลการวจิัย 
 จากการวจิยั ความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
การใหบ้ริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
ของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ สรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
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 1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถามพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และอาศยั 
อยูใ่นหมู่ท่ี 5  ตาํบลโนนดินแดง 
 2. ความ พึ งพอใจของป ระช าชน ต่อก าร
ให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย  ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจาํแนก
เป็นรายด้าน  พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
จาํนวน 3  ด้าน คือด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
รองลงมา คือ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อ
เวลา  และดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้  และมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 2 ดา้น คือ  ดา้น
การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และการใหบ้ริการอยา่งเท่า
เทียมกนัดงัตารางท่ี 1ดงัต่อไปน้ี   
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบั
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมยโ์ดยรวม
และจาํแนกเป็นรายดา้น 

(n = 287) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการดา้นสวสัดิการสงัคมเบ้ีย
ยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง 

จงัหวดับุรีรัมย ์

  S.D. 
ระดบั 
ความ
คดิเห็น 

1. ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม
กนั 
 
2. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทนัต่อเวลา 
3. ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
4. ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
 
5. ดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 

3.37 
 

3.44 
 

3.64 
3.39 

 
3.42 

0.62 
 

0.61 
 

0.57 
0.66 

 
0.66 

ปาน 
กลาง 
มาก 

 
มาก 
ปาน
กลาง 
มาก 

รวม 3.45 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี  1 พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนน
ดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก(= 
3.45) เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก จาํนวน  3  ดา้น คือ ด้านการให้บริการ
อย่างเพี ยงพอ  ( = 3.64) รองลงมา  คือ  ด้านการ
ให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา  ( =  3.44) และ
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ( = 3.42) และมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 2 ดา้น คือ  
ดา้นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง (= 3.39) และการ
ใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั (= 3.37) 
 
 3. ผลการเป รียบ เทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนน
ดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีมีเพศ และหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู่
แตกต่างกนั พบวา่ 
 3.1 ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั โดยรวม
และจาํแนกเป็นรายดา้นมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั   
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
 ประชาชนต่อการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการ
 สังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบล  
 โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
 บุรีรัมย ์ของประชาชนท่ีมี  เพศ แตกต่างกนั 
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* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการ
สังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ของประชาชนท่ีมี เพศ 
แตกต่างกนั พบวา่ โดยรวมและรายดา้นมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนั 
 โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการสังคม
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีมีหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู่

แตกต่างกนั 

(n = 287) 
 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

  
 3.2  ประชาชน ท่ี มีห มู่บ้ าน ท่ี อาศัยอยู่
แตกต่างกนั โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นการให้บริการอยา่งเท่า
เทียมกัน  ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการให้บริการอย่าง
รวดเร็วทันต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4 . ข้อ เส น อแน ะขอ งป ระช าชน ต่ อ ก าร
ให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ ไดแ้ก่ ควรเพ่ิมคุณภาพการให้บริการผูสู้งอายุ
ให้เป็นไปตามท่ีระเบียบกาํหนดไว  ้ควรจัดให้มีการ

บริการผูสู้งอายุในทุกหมู่บา้นอยา่งเท่าเทียมกนัภายใต้
มาตรฐานเดียวกนั เทศบาลควรเร่งแกไ้ขปัญหาให้กบั
ผูสู้งอายใุหมี้ความรวดเร็วมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม  เทศบาลมี
เพ่ิมเจา้หนา้ท่ีไวบ้ริการผูสู้งอายใุห้มากข้ึนเทศบาลควร
เพ่ิมความรวดเร็วในการใหบ้ริการ เทศบาลควรจดัให้มี
นํ้ าด่ืมไวบ้ริการผูสู้งอายุท่ีมาติดต่อราชการ เทศบาล
ควรมีการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุอย่าง
เป็นประจาํ เทศบาลควรมีการติดตามช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหาให้ผูสู้งอายุอย่างต่อเน่ือง และเทศบาลควรเพิ่ม
เวลาในการให้บริการนอกเวลาราชการ เทศบาลควรมี
การสํารวจจาํนวนผูสู้งอายุอย่างต่อเน่ือง และเทศบาล
ควรปรับปรุงขอ้มูลผูสู้งอายใุหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั  
 
อภิปรายผล 
 

 ผลจากการวิจยัความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
ของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ ผูว้จิยัไดน้าํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การใหบ้ริการดา้นสวสัดิการ
สงัคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั

บุรีรัมย ์

เพศ 

t sig 

เพศชาย 

(n=123) 

เพศหญงิ 

(n=164) 

  S. D   S. D 

1. ด้านการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกนั 
2. ด้านการให้บ ริการอย่าง
รวดเร็วทนัต่อเวลา 
3. ด้านการให้บ ริการอย่าง
เพียงพอ 
4 . ด้านการให้บ ริการอย่าง
ต่อเน่ือง 
5. ดา้นการใหบ้ริการอยา่ง
กา้วหนา้ 

3.38 
3.41 
3.64 
3.41 
3.42 

0.60 
0.64 
0.56 
0.61 
0.62 

3.36 
3.47 
3.64 
3.38 
3.43 

0.64 
0.59 
0.58 
0.69 
0.69 

-.256 
.931 
-.035 
-.398 
.153 

.79 

.35 

.97 

.69 

.87 

รวม 3.45 0.50 3.46 0.53 .088 .93 แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4.991 
73.484 

11 
275 

.454 

.267 
1.698 .07 

รวม 78.475 286    

2074



HMP20-9 
 

ของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง 
จังหวดับุรีรัมย์  อยู่ในระดับมากผลการวิจัย พบว่า 
ความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการด้าน
สวสัดิการสังคมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ อยูใ่น
ระดบัมาก  ผลการวิจยัท่ีพบเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้สอดคลอ้งกบั จุรีพร  เหล่าทองสาร (2553) ศึกษา 
ความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุมีต่อการใหบ้ริการการจ่าย
เบ้ียยงัชีพขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองเหล็ก 
อาํเภอโกสุมพิสัย จังหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีมีต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบ้ียยงัชีพขององค์การบริหารส่วน
ตําบ ลห น อ ง เห ล็ ก  อํา เภ อ โก สุ ม พิ สั ย  จังห วัด
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดิน
แดง จงัหวดับุรีรัมย ์ไดใ้ห้บริการสวสัดิการสังคมดา้น
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ โดยมีการจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ รวมถึงสถานท่ีท่ีเหมาะสมมีจาํนวนท่ีเพียงพอไว้
บริการประชาชนโดยยึดประโยชน์ของผูสู้งอายุเป็น
หลกัในการให้บริการ อีกทั้ง การดาํเนินการให้บริการ
จ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุให้กบัผูสู้งอายุได้ทนัต่อเวลาท่ี
กาํหนดไวอ้ย่างเป็นประจาํและต่อเน่ือง สามารถช่วย
ให้ผูสู้งอายุนําเงินเบ้ียยงัชีพท่ีได้รับไปใช้จ่ายได้ทัน
ตามความจาํเป็นเร่งด่วนได  ้จึงทาํให้ผูรั้บบริการไดมี้
ความสะดวกและรู้สึกพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาล  นอกจากน้ีเทศบาลยงัมีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบ้ริการผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพอยูต่ลอดเวลา 
รวมถึงมีการประสานงานการติดต่อประชาสัมพนัธ์การ
บริการท่ีเทศบาลจัดข้ึนให้ประชาชนได้รับทราบอยู่
เป็นประจาํ  แต่ท่ียงัไม่มากท่ีสุดอาจเป็นเพราะยงัมีดา้น
ของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนผูมี้สิทธิรับเบ้ียยงั
ชีพท่ีประชาชนเห็นวา่เทศบาลยงัไม่มีการเปิดเผยขอ้มูล
ให้ประชาชนไดรั้บรู้รวมถึงการสํารวจขอ้มูลจาํนวน
ผู ้รับเงินเบ้ียยงัชีพผู ้สูงอายุท่ีย ังไม่เป็นประจําและ
เป็นไปอย่างไม่สมํ่าเสมอ จากเหตุผลดงักล่าวน้ีจึงทาํ
ใหผ้ลการวจิยัอยูใ่นระดบัมาก 

 สมมติฐาน ท่ี  2 ประชาชน ท่ี มี เพศ  และ
หมู่บ้านท่ีอาศยัอยู่ต่างกัน มีคิดเห็นต่อการให้บริการ
สวสัดิการสังคมด้านเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
แตกต่างกนั 
 1. ผลการวิจัย พบว่า ผู ้ประชาชน  ท่ี มีเพศ
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสวสัดิการ
สังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดิน
แดง  อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย  ์โดยรวมไม่ 
แตกต่างกนั  ผลการวจิยัท่ีพบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั นิตประภา,  2550   
ไดศึ้กษาการประเมินผลโครงการกองทุนส่งเสริมการ
จดัสวสัดิการผูสู้งอายุในหมู่บา้นและชุมชนเมือง (เบ้ีย
ยงัชีพ) กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต
อําเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนในเทศบาลตาํบลโนนดินแดง  มีความพึง
พอใจในในการประเมิน   ในด้านผู ้สูงอายุท่ี มี เพศ
แตกต่างกนั มีความตอ้งการดา้นสวสัดิการไม่แตกต่าง
กนั เพราะว่ามีการบริหารจดัการขององค์กรท่ีดี มีการ
เอาใจใส่เร่ืองของการให้บริการประชาชน โดยไม่มี
การเลือกปฏิบั ติห รือแบ่งแยกกลุ่ม   จึ งส่ งผลให้
ประชาชน จาํแนกตามเพศ มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กนั 
 2. ผลการวิจยั พบวา่ ผูป้ระชาชน ท่ีมีหมู่บา้น
ท่ีอาศยัอยูแ่ตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ
สวสัดิการสังคมด้านเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
โดยรวมไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัท่ีพบไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
 สอดคล้อ งกับ ผลก ารวิ จั ย  นิ ตป ระภ า          
(2550)  ได้ศึกษาการประเมินผลโครงการกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุในหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (เบ้ียยงัชีพ) กรณีศึกษา : องค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า ผูสู้งอายท่ีมีหมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่ แตกต่างกัน มี
ความตอ้งการสวสัดิการสังคมไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีเป็น
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เพราะการบริหารจดัการท่ีดีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล  ท่ีมองเห็นความสําคญัของผูสู้งอายุในหมู่บา้น 
และการให้บริการเป็นไปตามระเบียบตามกฎหมาย
กาํหนดอยา่งเท่าเทียมกนัทุกหมู่บา้น  สอดคลอ้งกบั ศิริ
กร   (2553) ศึกษา  ความพึงพอใจเก่ียวกับการจัด
สวสัดิการเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพของผูสู้งอายอุงคก์าร
บริหารส่วนตาํบลสะอาดสมบูรณ์อาํเภอเมือง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด   ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ
เก่ียวกบัการจดัสวสัดิการเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพของ
ผูสู้งอายุองค์การบริหารส่วนตาํบลสะอาดสมบูรณ์ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็  จาํแนกตามหมู่บา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกหมู่บา้น   
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการให้บริการสวสัดิการ
สังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลโนนดิน
แดงเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดและมีการให้บริการ
ในลกัษณะเดียวกนัทั้งตาํบล  ไม่มีการเลือกปฏิบติัต่อ
ผู ้สู งอายุ  การให้บ ริการเป็นไปตามระเบียบตาม
กฎหมายกาํหนดอยา่งเท่าเทียมกนัทุกหมู่บา้น เทศบาล
มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการจ่ายเบ้ียยงัชีพ
ใหก้บัผูมี้สิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเป็นประจาํ อีกทั้ง 
เทศบาลยงัมีการใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั
สวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง โดยไม่มีการ
แบ่งแยกวา่ผูสู้งอายเุป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น
ใด  
 จากเหตุผลดงักล่าวมาน่าจะเป็นเหตุผลท่ีทาํให้
ประชาชนผูมี้สิทธิรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุท่ีมีหมู่บ้าน
อาศยัอยูแ่ตกต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
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