
 

 

 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
ผลการศกึษาวจิยั เรื่องความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมของ

เทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการในหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล 
2. ล าดบัข ัน้ตอนในการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล 
3. ผลการวเิคราะหข์อ้มูล 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล ผูศ้กึษาไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ที่ใชใ้นเสนอผล
การวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี้ 

% แทน รอ้ยละ 
  แทน ค่าเฉลีย่ (Mean) 
S.D. แทน ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ล าดบัขัน้ตอนในการเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ผูศ้กึษาคน้ควา้ไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล ตามล าดบัข ัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนที่  1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  การศึกษา 
สถานภาพส่วนตัว อาชพี รายได้ต่อเดือน สถานะในครอบครวั จ านวนสมาชกิภายในบ้าน 
ปจัจุบนัท่านอาศยัอยู่กบัใคร และจ านวนบุตร 

ส่วนที่ 2 ระดบัความพงึพอใจของผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมของเทศบาล
ต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการจดัสวสัดิการสงัคมของเทศบาลต าบล 
บา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวเิคราะหข์อ้มูลไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มูล 3 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดบัการศกึษา, 

สถานภาพส่วนตวั, อาชพี, รายได้ต่อเดอืน, สถานะในครอบครวั, จ านวนสมาชกิภายในบ้าน, 
บุคคลทีพ่กัอาศยัอยู่ดว้ยในปจัจุบนั, และจ านวนบุตร 

 
ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
68.68 และเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 31.32 

 
ตาราง 3 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 60 – 65 ปี    
คดิเป็นรอ้ยละ 43.80 รองลงมา คอื 66 – 70 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 19.60 และต ่าทีสุ่ด ได้แก่ สูงกว่า 
80 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 8.70 

 
 
 
 
 
 

เพศ จ านวน  ร้อยละ 
    ชาย 83 31.32 
    หญงิ 182 68.68 
                  รวม 265 100 

อายุ จ านวน  ร้อยละ 
    60 – 65 ปี 116 43.80 
    66 – 70 ปี 52 19.60 
    71 – 75 ปี 38 14.30 
    76 – 80 ปี 36 13.60 
    สูงกวา่ 80 ปี 23 8.70 
                   รวม 265 100 
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ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.70 รองลงมา คือ มัธยมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 46.80 และ          
ระดบัการศกึษาทีพ่บในระดบัต ่าทีสุ่ด ไดแ้ก่ ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอื คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 
 
ตาราง 5 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพส่วนตวั 

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพส่วนตัว ส่วนใหญ่สมรส     
คดิเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมา คอื แยกกนัอยู่คิด เป็นร้อยละ 14.30 และต ่าที่สุด ได้แก่ โสด   
คดิเป็นรอ้ยละ 8.30 

 
 

 
 
 
 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน  ร้อยละ 
    ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอื 12 4.50 
    ประถมศกึษา 129 48.70 
    มธัยมศกึษา 124 46.80 
    ปวส. / อนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ - - 
    ปรญิญาตร ี - - 
    สูงกวา่ปรญิญาตร ี - - 
                   รวม 265 100 

สถานภาพส่วนตวั จ านวน  ร้อยละ 
    โสด 22 8.30 
    สมรส 150 56.60 
    หย่ารา้ง 18 6.80 
    แยกกนัอยู ่ 38 14.30 
    หมา้ย  37 14.00 
                   รวม 265 100 
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ตาราง 6 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชพี 

จากตาราง 6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหญ่ประกอบอาชพี รบัจา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 
31.70 รองลงมา คือ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 27.20 และต ่าที่สุด ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ      
คดิเป็นรอ้ยละ 3.40 
 
ตาราง 7 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 

จากตาราง 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้           
1,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ 3,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
25.7 และรายไดต้ ่าสุด ไดแ้ก่ ต ่ากวา่ 1,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพ จ านวน  ร้อยละ 
     เกษตรกร 60 22.60 
     รบัจา้ง 84 31.70 
     ขา้ราชการบ านาญ 9 3.40 
     คา้ขาย 72 27.20 
     ไม่ไดป้ระกอบอาชพี 40 15.10 
                   รวม  265 100 

รายได้ จ านวน  ร้อยละ 
    ต ่ากวา่ 1,000 บาท 41 15.50 
    1,001 – 3,000 บาท 106 40.00 
    3,001 – 5,000 บาท 68 25.70 
    5,000 บาท ขึน้ไป 50 18.90 
                  รวม 265 100 
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ตาราง 8 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะในครอบครวั 

จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศยั คดิเป็นร้อยละ 
63.80 รองลงมา คอื หวัหน้าครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 36.20  

 
ตาราง 9 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสมาชกิภายในบา้น 

จากตาราง 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจ านวนสมาชกิภายในบ้าน     
1 - 3 คน คดิเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมา คอื 4 - 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.50 และต ่าสุด ได้แก่ 
6 คน ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 16.20 

 
ตาราง 10 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการพกัอาศยั 

จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บุคคลที่พกัอาศยัอยู่ด้วยใน
ปจัจุบนั ได้แก่ สามี / ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 45.70 รองลงมา คือ บุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 
37.70 และต ่าทีสุ่ด ไดแ้ก่ ญาต ิ/ พีน้่อง คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 

สถานะในครอบครวั จ านวน  ร้อยละ 
    หวัหน้าครอบครวั 96 36.20 
    ผูอ้ยู่อาศยั 169 63.80 
                  รวม 265 100 

สมาชิกภายในบ้าน จ านวน  ร้อยละ 
    1 - 3 คน 128 48.30 
    4 - 6 คน 94 35.50 
    6 คนขึน้ไป 43 16.20 
                  รวม 265 100 

การพกัอาศยั จ านวน  ร้อยละ 
     อยู่คนเดยีว 12 4.50 
     สาม ี/ ภรรยา 121 45.70 
     บดิา – มารดา 24 9.10 
     บุตรหลาน      100 37.70 
     ญาต/ิพีน้่อง 8 3.00 
                   รวม 265 100 



91 
   
ตาราง 11 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนบุตร 

จากตาราง 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจ านวนบุตร 1 – 2 คน      
คดิเป็น รอ้ยละ 49.40 รองลงมา คอื 3 – 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.00 และ ต ่าสุด ไดแ้ก่ ไม่มบีุตร 
คดิเป็น รอ้ยละ 2.60 

 
ส่วนที ่2 ระดบัความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมของเทศบาลต าบล         
           บา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
 
ตาราง 12 แสดง ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของผูสู้งอายุ       
             ต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 

ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการจดัสวสัดิการสงัคม    S.D. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. สวสัดกิารดา้นรายได ้ 4.17 0.35 มาก 
2. สวสัดกิารดา้นสุขภาพอนามยั 4.17 0.33 มาก 
3. สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยั 2.38 0.27 น้อย 
4. สวสัดกิารดา้นการการส่งเสรมิการเรยีนรู ้ 2.88 0.34 ปานกลาง 
5. สวสัดกิารดา้นนนัทนาการ 2.64 0.39 ปานกลาง 

รวม 3.23 0.17 มาก 

จากตาราง 12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามพึงพอใจต่อความพึง
พอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( =3.23,           
S.D = 0.17) โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ สวสัดิการด้านรายได้ ( =4.17, S.D = 
0.35) และสวสัดกิารด้านสุขภาพอนามยั ( =4.17, S.D = 0.33) รองลงมา ได้แก่ สวสัดิการ
ด้านนันทนาการ ( =2.64, S.D = 0.39), สวสัดิการด้านการการส่งเสรมิกาเรยีนรู้ ( =2.88, 
S.D = 0.34) และต ่าสุดไดแ้ก่ สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยั ( = 2.38, S.D = 0.27)   
 

จ านวนบุตร จ านวน  ร้อยละ 
    ไม่มบีุตร 7 2.60 
    1 – 2  คน 131 49.40 
    3 – 4 คน 98 37.00 
    4  คนขึน้ไป   29 10.90 
                  รวม 265 100 
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อ 
             การจดัสวสัดกิารสงัคมของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก     
             สวสัดกิารดา้นรายได ้

สวสัดิการด้านรายได้     S.D. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. การไดร้บัเงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพี ผูสู้งอายุตมเกณฑแ์ละ  
    สทิธิท์ีไ่ด ้

4.36 0.70 มาก 

2. การส่งเสรมิใหม้อีาชพีเสรมิทีเ่หมาะสมส าหรบัผูสู้งอายุ  
    เพื่อเพิม่รายได ้

4.23 0.71 มาก 

3. เจา้หน้าทีบ่รกิารดว้ยความเอาใจใส่และเตม็ใจในการ 
    บรกิาร 

4.02 0.82 มาก 

4. มเีงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อส่งเสรมิการลงทุน 4.15 0.66 มาก 
5. การชีแ้จงถงึข ัน้ตอน วธิกีาร ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบัการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีผูสู้งอายุชดัเจน       
    เขา้ใจง่าย  

4.20 0.73 มาก 

6. การจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยงัชพีผูสู้งอายุตรงตามเวลา 
    ทีก่ าหนดอย่างสม ่าเสมอ 

4.18 0.71 มาก 

7. วธิกีารจ่ายเบีย้ยงัชพีของเทศบาลสะดวก และรวดเรว็ 4.04 0.77 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.17 0.35 มาก 

จากตาราง 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามพึงพอใจต่อความพึง
พอใจของผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดิการด้านรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.17,            
S.D = 0.35) โดยข้อที่ การได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตมเกณฑ์และสิทธิท์ี่ได ้          
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (  = 4.36, S.D = 0.70) รองลงมาได้แก่  การส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมที่
เหมาะสมส าหรบัผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มรายได้ ( = 4.23, S.D = 0.71) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด
ไดแ้ก่ วธิกีารจ่ายเบีย้ยงัชพีของเทศบาลสะดวก และรวดเรว็ ( = 4.04, S.D = 0.77)   
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อ 
             การจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก  
             สวสัดกิารดา้นสุขภาพอนามยั 

สวสัดิการด้านสขุภาพอนามยั     S.D. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดูแลรกัษาสุขภาพอนามยั 
    และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูสู้งอายุ 

4.01 0.76 มาก 

2. การจดัหน่วยเคลื่อนทีเ่พื่อบรกิารตรวจสุขภาพเบือ้งตน้ 
    แก่ผูสู้งอายุและจดัรถพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ผูสู้งอายุ 
    ตลอด 24  ชัว่โมง 

4.14 0.59 มาก 

3. การบรกิารตรวจวดัสายตาประกอบแวน่แก่ผูสู้งอายุ 4.20 0.72 มาก 
4. ใหบ้รกิารผูสู้งอายุอย่างเป็นธรรมและมมีาตรฐานเท่า 
    เทยีมกนัไม่เหน็แก่พวกพอ้ง 

4.12 0.78 มาก 

5. การจดัหน่วยเคลื่อนทีเ่พื่อบรกิารตรวจสุขภาพเบือ้งตน้ 
    แก่ผูสู้งอายุ 

4.36 0.70 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.17 0.33 มาก 

จากตาราง 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อความพึง
พอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิาร ด้านสุขภาพอนามยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 
4.17, S.D = 0.33) โดยขอ้ทีก่ารจดัหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบรกิารตรวจสุขภาพเบือ้งต้นแก่ผูสู้งอายุ         
มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.36 S.D = 0.70) รองลงมาได้แก่ การบรกิารตรวจวดัสายตาประกอบ
แวน่แก่ผูสู้งอายุ ( = 4.20, S.D = 0.72) และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดไดแ้ก่ การใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
การดูแลรกัษาสุขภาพอนามยัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูสู้งอายุ ( = 4.01, S.D = 0.76)   
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อ 
             การจดัสวสัดกิารสงัคมขอเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก  
             สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยั 

สวสัดิการด้านท่ีอยู่อาศยั     S.D. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. การปรบัสภาพแวดลอ้มภายในบา้นใหม้คีวามปลอดภยัและ 
    อ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ 

1.85 0.37 น้อย 

2. การสงเคราะหเ์ครื่องอุปโภค บรโิภค หรอืถุงยงัชพีใหแ้ก่ 
    ผูสู้งอายุ 

3.54 0.68 มาก 

3. การใหบ้รกิารดว้ยความเอาใจใส่และเตม็ใจในการบรกิาร 4.15 0.66 มาก 
4. มกีารจดัสวสัดกิารอย่างเพยีงพอ 1.64 0.49 น้อย 
5. การใหม้กีารจดัโครงการแหล่งเงนิกูด้อกเบีย้ต ่าเพื่อปลูก 
    สรา้งทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัผูสู้งอายุ 

1.54 0.51 น้อย 

6. การใหเ้ทศบาลจดับา้นพกัคนชราชัว่คราว ส าหรบัผูสู้งอายุ 
    ทีลู่กหลานไม่อยู่ในชว่งระยะเวลาสัน้ ๆ โดยไม่เสยี  
    ค่าใชจ้่าย 

1.55 0.52 น้อย 

รวมเฉล่ีย 2.38 0.27 น้อย 

จากตาราง 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อความพึง
พอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิาร ดา้นทีอ่ยู่อาศยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ( = 2.38,           
S.D = 0.27) โดยขอ้ที่ การใหบ้รกิารดว้ยความเอาใจใส่และเตม็ใจในการบรกิาร มคี่าเฉลีย่สูงสุด   
( = 4.15, S.D = 0.66) รองลงมาได้แก่ การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค หรือถุงยงัชพี       
ให้แก่ผู้สูงอายุ ( = 3.54, S.D = 0.68) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่ าสุด ได้แก่ การให้มีการจัด
โครงการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต ่า เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศยัให้กบัผู้สูงอายุ ( = 1.54, S.D = 
0.51)   
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อ 
             การจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก  
             สวสัดกิารดา้นการการส่งเสรมิกาเรยีนรู้ 

 สวสัดิการด้านการการส่งเสริมการเรียนรู้    S.D. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. มกีารจดัทศันศกึษาดูงานส าหรบัผูสู้งอายุ 2.39 0.49 น้อย 
2. การเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารและความรูเ้กีย่วกบัสทิธ ิ
    ประโยชน์ของผูสู้งอายุทีค่วรไดร้บั 

2.85 0.62 ปานกลาง 

3. การรบัทราบขอ้มูลเกีย่วกบัผูสู้งอายุจากเทศบาล อย่าง 
    สม ่าเสมอ 

2.81 0.63 ปานกลาง 

4. มกีารแจง้ประกาศใหท้ราบทุกครัง้ทีม่ ีกจิกรรมผูสู้งอายุ 3.03 0.76 ปานกลาง 
5. การไดร้บัความรูท้ีเ่หมาะสมโดยเฉพาะเรื่องทีจ่ าเป็นกบั 
    ผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ ดา้นศาสนา ดา้นสวสัดกิารที่ 
    รฐัใหก้ารสนบัสนุน และกฎหมาย 

3.08 0.84 ปานกลาง 

5. การไดร้บัการฝึกอบรมดา้นอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัของ 
    ผูสู้งอายุ 

2.74 0.60 ปานกลาง 

6. การใหส้งัคมชมุชนมกีารเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายุไดแ้สดง 
    ความสามารถในฐานะเป็นคลงัสมอง เชน่ การเผยแพร่ภูมิ 
    ปญัญา 

3.23 0.92 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 2.88 0.34 ปานกลาง 

จากตาราง 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อความพึง
พอใจของผู้สูงอายุต่อการสวสัดิการ ด้านการการส่งเสริมกาเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั   
ปานกลาง ( = 2.88, S.D = 0.34) โดยขอ้ที่ การให้สงัคมชมุชนมกีารเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายุได้
แสดงความสามารถในฐานะเป็นคลงัสมอง เช่น การเผยแพร่ภูมปิญัญา มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 
3.23, S.D = 0.92) รองลงมาได้แก่ การได้รบัความรู้ที่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องที่จ าเป็นกับ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านศาสนา ด้านสวสัดิการที่รฐัให้การสนับสนุน และกฎหมาย 
( =3.08, S.D = 0.84) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่ าสุด ได้แก่ มีการจัดทัศนศึกษาดูงานส าหรับ
ผูสู้งอายุ ( = 2.39, S.D = 0.49)   
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อ 
             การจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก     
             สวสัดกิารดา้นนนัทนาการ 

 สวสัดิการด้านนันทนาการ    S.D. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. การจดัตัง้ชมรม/องคก์รผูสู้งอายุและกจิกรรมพฒันา 
    สุขภาพจติ 

2.39 0.49 น้อย 

2. มกีารกจิกรรมรดน ้าขอพรผูสู้งอายุใน โครงการวนัผูสู้งอายุ 4.15 0.66 มาก 
3. การใหม้กีารจดัสถานที่สวนสาธารณะสนามกฬีาส าหรบั 
    ออกก าลงักาย และพกัผอ่นทีเ่หมาะสมปลอดภยัส าหรบั    
    ผูสู้งอายุ 

2.32 0.47 น้อย 

4. การใหเ้ทศบาลจดักจิกรรมการละเล่น และเพื่อพบปะกนั 
    ระหวา่งผูสู้งอายุเดอืนละครัง้ เพื่อจะไดแ้ลกเปลีย่นทศันคต ิ
    และสรา้งความสามคัครีะหวา่งผูสู้งอายุในชมุชน 

2.37 0.48 น้อย 

5. การใหเ้ทศบาลจดัการทศันาจร เพื่อท่องเทีย่วนอกสถานที่ 
    แก่ผูสู้งอายุ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายปีละ 1-2 ครัง้ 

2.32 0.47 น้อย 

6. การใหม้กีารลดหย่อนค่าเขา้ชมสถานทีส่ าคญัแก่ผูสู้งอายุ     
    เชน่ โบราณสถาน 

2.32 0.47 น้อย 

รวมเฉล่ีย 2.64 0.39 ปานกลาง 

จากตาราง 17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อความพึง
พอใจของผูสู้งอายุต่อการสวสัดกิาร ด้านนันทนาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 
2.64, S.D = 0.39) โดยข้อที่  มีการกิจกรรมรดน ้ าขอพรผู้สูงอายุในโครงการวันผู้สูงอายุ          
มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.15, S.D = 0.66) รองลงมาได้แก่ การจดัตัง้ชมรม / องคก์รผูสู้งอายุและ
กจิกรรมพฒันาสุขภาพจติ ( =2.39, S.D = 0.49) และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ การใหม้กีาร
จดัสถานที่สวนสาธารณะสนามกีฬาส าหรบัออกก าลงักาย และพกัผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย
ส าหรบัผู้สูงอายุ ( = 2.32, S.D = 0.47) การให้เทศบาลจดัการทศันาจร เพื่อท่องเที่ยวนอก
สถานที ่ แก่ผูสู้งอายุ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายปีละ 1 - 2 ครัง้ ( = 2.32, S.D = 0.47) และการให้มี
การลดหย่อนค่าเขา้ชมสถานทีส่ าคญัแก่ผูสู้งอายุ เชน่ โบราณสถาน ( = 2.32, S.D = 0.47) 
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 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ
จดัสวสัดิการสงัคมของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
 
ตาราง 18 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการศกึษา ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดั 
             สวสัดกิารสงัคมของ เทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ระหวา่ง 
             เพศชายกบัเพศหญงิ 

เพศ N 
 

S.D. Sig(2-tail) 
      ชาย 83 3.22 .14 .038 

      หญงิ 182 3.17 .18 

จากตาราง 18 ผลการวเิคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง  
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตาราง 19 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการศกึษา ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดั 
            สวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ตามอายุ 

อายุ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .483 4 .121 4.219 .003* 

Within Groups 7.447 260 .029   

Total 7.931 264    

*ระดบันยัส าคญัที ่.05 

จากตาราง 19 ผลการวเิคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ตามอายุ มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง  20 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการศกึษา ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดั  
              สวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ตาม 
              การศกึษา 

การศึกษา Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .063 2 .032 1.055 .350 

Within Groups 7.867 262 .030   

Total 7.931 264    

ระดบันยัส าคญัที ่ .05 

จากตาราง 20 ผลการวเิคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ตามการศกึษา มคีวามแตกต่าง
กนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตาราง 21 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการศกึษา ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดั 
             สวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ตาม 
             สถานภาพส่วนตวั 

สถานภาพส่วนตวั Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .392 4 .098 3.377 .010* 

Within Groups 7.539 260 .029   

Total 7.931 264    

*ระดบันยัส าคญัที ่.05 

จากตาราง 21 ผลการวเิคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ตามสถานภาพส่วนตวั มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 

. 
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ตาราง 22 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการศกึษา ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดั 
             สวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ตามอาชพี 

อาชีพ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .191 4 .048 1.603 .174 

Within Groups 7.740 260 .030   

Total 7.931 264    

ระดบันยัส าคญัที ่ .05 

จากตาราง 22 ผลการวเิคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ตามอาชพี มคีวามแตกต่างกนั
อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตาราง 23 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการศกึษา ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดั 
             สวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ตามรายได ้

รายได้ต่อเดือน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .201 3 .067 2.261 .082 

Within Groups 7.730 261 .030   

Total 7.931 264    

ระดบันยัส าคญัที ่ .05 

จากตาราง 23 ผลการวเิคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ตามรายได้ต่อเดอืน มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 24 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการศกึษา ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดั 
             สวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ตาม 
             สถานะในครอบครวั 
สถานะในครอบครวั N 

 

S.D. Sig(2-tail) 
      หวัหน้าครอบครวั 96 3.22 .15 .012 

      ผูอ้ยู่อาศยั 169 3.16 .17 

จากตาราง 24 ผลการวเิคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุต่อการจัดสวสัดิการสังคม ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ตามสถานะในครอบครัว        
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตาราง 25 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการศกึษา ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดั 
             สวสัดกิารสงัคมของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ตาม 
             จ านวนสมาชกิภายในบา้น 

สมาชิกภายในบ้าน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .131 2 .066 2.204 .112 

Within Groups 7.799 262 .030   

Total 7.931 264    

ระดบันยัส าคญัที ่ .05 

จากตาราง 25 ผลการวเิคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ตามจ านวนสมาชกิภายในบา้น
มคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 26 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการศกึษา ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดั 
             สวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ตาม 
             บุคคลทีพ่กัอาศยัอยู่ดว้ยในปจัจุบนั 

บุคคลท่ีพกัอาศยัอยู่
ด้วยในปัจจบุนั   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .152 4 .038 1.270 .282 

Within Groups 7.779 260 .030   

Total 7.931 264    

ระดบันยัส าคญัที ่.05 

จากตาราง 26 ผลการวเิคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ตามบุคคลทีพ่กัอาศยัอยูด่ว้ยใน
ปจัจุบนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตาราง 27 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการศกึษา ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดั 
             สวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ตาม 
             จ านวนบุตร 

จ านวนบุตร Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .197 3 .066 2.219 .086 

Within Groups 7.733 261 .030   

Total 7.931 264    

ระดบันยัส าคญัที ่.05 

จากตาราง 27 ผลการวเิคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ตามจ านวนบุตร มีความ
แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในมาตรการการจดัสวสัดิการสงัคม
ส าหรบัผูส้งูอายขุองเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
 

ตาราง 28 ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัต่างๆ และความพงึพอใจในมาตรการ            
             การจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง  
             จงัหวดัพษิณุโลก (n = 265) 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
สวสัดกิารดา้น
รายได ้(X1) 

1 
        

สวสัดกิารดา้น
สุขภาพอนามยั 
(X2) 

.296** 1 

       
สวสัดกิารดา้นที่
อยู่อาศยั (X3) 

.273** .071 1 
      

สวสัดกิารดา้นการ
การส่งเสรมิการ
เรยีนรู ้(X4) 

.077 .017 .034 1 

     
สวสัดกิารดา้น
นนัทนาการ (X5) 

.151* .070 .047 .063 1 
    

ความพงึพอใจ 
(Y) 

.632** .542** .451** .370** .577** 
1    

จากตาราง 28 พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัต่างๆ กบัความพึง
พอใจในมาตรการการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง จ านวน
ทัง้หมด 15 ค่า จ าแนกเป็นค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่างๆ กบัความพงึพอใจใน
มาตรการการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุ  ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง จ านวน 5 ค่า 
พบวา่ ปจัจยัต่างๆ มคีวามสมัพนัธท์างบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 จ านวน 8 ค่า 
มีค่าระหว่าง 0.15 ถึง 0.63 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเฉพาะค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัต่างๆ ด้วยกนัเอง จ านวน 10 ค่า พบว่า ปจัจยัต่างๆ มี
ความสมัพนัธก์นัเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จ านวน 3 ค่า และเป็นความสมัพนัธ์
ทางบวก จ านวน 7 ค่า มคี่าระหวา่ง 0.15 ถงึ 0.29 ซึ่งมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า   
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ตาราง 29 ผลการศกึษาความสมัพนัธพ์หุคูณ และอ านาจการพยากรณ์ของปจัจยัต่างๆ  
             ความสมัพนัธ ์และความพงึพอใจ ในมาตรการการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ           
             ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก (n = 265) 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

F Sig. 

1 1.00 1.00 1.00 142.895 ** .000 

จากตาราง 29 พบว่า ปจัจยัทุกตวัมีความสมัพนัธ์พหุคูณกับความพึงพอใจ ใน
มาตรการการจดัสวสัดกิารสงัคม ส าหรบัผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั .01 มขีนาดเท่ากบั 1.00 มคี่าอ านาจการพยากรณ์ 1.00 หมายความวา่ ปจัจยั
ทุกตวัสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธผิลการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัคณะได้ร้อยละ 
100  
 
ตาราง 30 ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในมาตรการการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ     
             ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง (n = 265) 

Model b S.E.   t Sig. 
X5 0.199 0.001 0.452 391.40 0.000 
X3 0.200 0.001 0.308 260.406 0.000 
X4 0.200 0.001 0.390 340.737 0.000 
X2 0.200 0.001 0.378 317.383 0.000 
X1 0.200 0.001 0.398 318.695 0.034 

a = .000 , R = 1.00 , R2 = 1.00  F = 142.895 **, Sig. = .000 

จากตาราง 30 พบว่า ปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในมาตรการการจดัสวสัดกิาร
สงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง จ านวน 5 ตวัแปร เรียงล าดบัตามขนาด
อทิธพิลจาก  มากไปหาน้อย ได้แก่ สวสัดกิารด้านนันทนาการ (X5) สวสัดกิารด้านที่อยู่อาศยั 
(X3) สวสัดิการด้านการการส่งเสรมิการเรียนรู้ (X4) สวสัดิการด้านสุขภาพอนามยั (X2) และ
สวสัดิการด้านรายได้ (X1) โดยปจัจยัทัง้ 5 มีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั 1.00      
มอี านาจการพยากรณ์ เท่ากบั 1.00 หมายความวา่ ปจัจยัทัง้ 5 สามารถพยากรณ์ประสทิธผิล
การประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัคณะได้รอ้ยละ 100 และสามารถเขยีนเป็นสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานได ้ดงันี้ 
 Y = .000 + . 0.199X5+ . 200X3 + . 200X4 + . 200X2 + . 200X1 
 Zy = . 0.452X5 + . 0.308X3 + . 0.390X4 + . 0.378ZX2 + . 0.398X1 
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ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการจดัสวสัดกิารสงัคมของเทศบาลต าบลบา้นคลอง      
           อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
 
ตารางที ่31 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามความตอ้งการใหเ้ทศบาลต าบล        
               บา้นคลอง ควรเร่งปรบัปรุงใน 3 เรื่องแรก 

จากตารางที่ 31 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการให้เทศบาลต าบล      
บ้านคลอง ควรเร่งปรบัปรุงใน 3 เรื่องแรก ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้ทัว่ถงึ (ร้อยละ 
36.60) มวีสัดุ / อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการบรกิารแก่ผู้สูงอายุการ (ร้อยละ 21.13) 
และจดัเจา้หน้าทีใ่หเ้พยีงพอต่อการใหบ้รกิารต่อผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 17.74) ตามล าดบั 

เพศ จ านวน  ร้อยละ 
1. การประชาสมัพนัธข์า่วสารใหท้ัว่ถงึ 
2. การจดัประชาคมเพื่อจดัล าดบัผูสู้งอายใุนการรบัสวสัดกิาร    
   ตามความจ าเป็นกอ่น - หลงั 
3. มรีะยะเวลาในการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ 
4. ความเอาใจใส่และความเป็นกนัเองของเจา้หน้าทีต่่อ 
   ผูสู้งอายุในการเขา้ร่วมกจิกรรม / โครงการ 
5. การจดัเจา้หน้าทีใ่หเ้พยีงพอต่อการใหบ้รกิารต่อผูสู้งอายุ 
6. การใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน - หลงั 
7.มวีสัดุ / อุปกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวกในการบรกิารแก ่
   ผูสู้งอาย ุ
8. มอีาคาร / สถานทีใ่นการจดักจิกรรม 
9. การใหบ้รกิารตอบค าถามแก่ผูสู้งอายุในการมาร่วม 
   กจิกรรม / โครงการ 

97 
 
- 
- 
 

22 
47 
11 
 

56 
- 
 

32 

36.60 
 
- 
- 
 

8.30 
17.74 
4.15 

 
21.13 

- 
 

12.08 
                  รวม 265 100 


