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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชน
ดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และเพื่อเปรียบเทียบการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมของ
องคการบริหารสวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 ผลการศึกษาพบวา 
 การดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหาร
สวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเหมาะสม/ระดับการปฏิบัติใน
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดานเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ดานอาคารสถานท่ี 
ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกิจกรรมนันทนาการ และดานประชาสัมพันธ
โครงการ ตามลําดับ   
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 ประชาชนไดใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนดานสวัสดิการสังคม ขององคการบริหารสวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา คือ ควรสงเสริมอาชีพ อบรมอาชีพระยะส้ันใหผูสูงอายุ ผูปวยเอดส พรอมสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียน  ควรเพิ่มเบ้ียสงเคราะหเพื่อการยังชีพ  ควรโอนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเขา
บัญชีธนาคาร หรือนํามาใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสท่ีบาน  ควรมีโครงการออกเยี่ยมบาน
ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส ควรบริหารเวลาใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน ควรอนุรักษและสงเสริมภูมิ
ปญญาชาวบานของผูสูงอายุ เชน การจักสาน และควรมีการสนับสนุนอุปกรณในการส่ือสารในการ
ฟงใหผูพิการทุกป เปนตน 
 การเปรียบเทียบการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคม 
พบวา ประชาชนท่ีมีอายุและการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการใหความ
ชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ยกเวน
ประชาชนท่ีมีเพศแตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนดานสวัสดิการสังคมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ : โครงการใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม 
 
  ABSTRACT    
  

 The purpose of this research was to study the implementation of the Social Welfare Assistance 
Program of the Songklong Subdistrict Administrative Organization, Bangpakong District, Chachoengsao 
Province, and to compare the implementation of the social welfare project of the Bangpakong Subdistrict 
Administrative Organization, Bangpakong District, Chachoengsao Province.  The questionnaire was 
used as a tool to collect data. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. 
 The results found that : 
  The implementation of the social welfare assistance project of the Songklong Subdistrict 
Administrative Organization, Bangpakong District, Chachoengsao Province at the highest level, 
the appropriateness / level of practice was the highest, building facility service providers of 
service providers, recreation and public relations projects respectively. 
 The public has provided suggestions and comments on the implementation of the welfare 
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assistance program for the people. The second administrative organization of Bangpakong 
District, Chachoengsao Province, should promote career, short-term vocational training for the 
elderly with AIDS and working capital support should increase the allowance for subsistence. 
should transfer the allowance to the bank account, or bring to elderly people with disabilities and 
AIDS patients at home, should have a project to visit home elderly people with disabilities, AIDS 
patients should manage time to be faster. Conservation and promotion of villagers' knowledge of 
the elderly, such as basketry, should be encouraged and encouraged. 
 A comparison of the social welfare assistance programs found that the age and education 
of the people differed. There is a significant difference in the level of .05 except that people with 
different sexes have opinions on the implementation of the public assistance project. Social 
welfare was not significantly different at the .05 level. 
 

Keywords : public welfare assistance program 
    

       บทนํา 
 
โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคม  เปนแนวคิดหรือนโยบาย

เพื่อใหการชวยเหลือคนจน คนตกทุกขไดยาก และคนดอยโอกาส  ในการชวยเหลือทางสังคม เปน
รูปธรรมของสวัสดิการสังคมท่ีมุงดูแลคนตก ทุกขไดยาก คนดอยโอกาส อาทิ กลุมเด็กและเยาวชน 
ผูสูงอายุ สตรี ผูพิการ คนยากจน ผูปวยเร้ือรัง ผูประสบภัยพิบัติตางๆ โดยผูรับการชวยเหลือตองถูก
ตรวจสอบกอนวาจนจริง เดือดรอนจริงจึงไดรับการชวยเหลือซ่ึงอาจอยูในรูปของ ตัวเงิน ส่ิงของ 
หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพราะเม่ือสังคมกาวหนาข้ึน ยอมมีปญหาในสังคมเพิ่มมากขึ้น การ
แสวงหารูปแบบและวิธีการในการใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกผูดอยโอกาสในกลุมตางๆท่ีไม
สามารถเขาถึงการใหความชวยเหลือจากภาครัฐได  จึงเปนส่ิงท่ีรัฐบาลใหความสําคัญในการให
ความชวยเหลือโดยการจัดโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมท่ีเดิมเนนเร่ือง
ปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต ในชวงประสบปญหา ใหครอบคลุมไปยังเร่ืองของ สุขภาพ
อนามัย การมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการสังคมท่ัวไป  

สาระสําคัญดังท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และ
ขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติวาดวยมาตรฐานการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2550 ไดใหความหมายคําวา สวัสดิการสังคมไววา “สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบ 
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การจัดบริการทางสังคมซ่ึงเกี่ยวกับการปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนา และการ สงเสริมความ
ม่ันคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเปนข้ันพื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
พึ่งตนเองไดอยางท่ัวถึง เหมาะสมเปนธรรม และใหเปนไปตาม มาตรฐาน ท้ังทางดานการศึกษา 
สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และ
บริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย สิทธิท่ีประชาชนจะตองไดรับ และ
การมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ สังคมทุกระดับ” จากความหมายท่ีกลาวมานั้น อาจกลาวไดวา 
สวัสดิการสังคมเปนส่ิงท่ีจัดใหมีข้ึนเพื่อตองการใหผูรับมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน หรือไมตกตํ่าลงไป
กวาท่ีเปนอยู โดยส่ิงท่ีจัดใหมีข้ึนเพื่อตองการใหผูรับมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนหรือไมตกตํ่าลงไปกวาท่ี
เปนอยู  

โดยท่ีองคการบริหารสวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน
หนวยงานของรัฐอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงไดจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 ตอมารัฐบาลไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 อีกหลายครั้ง จนถึงปจจุบันแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 เพื่อให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดกําหนดภารกิจ อํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล และ
ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลเทศบาล และ
องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาท่ีในการสงเคราะหและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 
มาตรา 66  องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจสังคม 
และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทํา
ในองคการบริหารสวนตําบล (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ขอ 6 ผูมีสิทธิจะไดรับ
เงินสงเคราะห ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสใหไดรีบเงินชวยเหลือจากโครงการใหความ
ชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคม ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลสองคลองจึงไดนําโครงการ
ใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมมาดําเนินการใหมีคุณภาพ เพื่อชวยบรรเทาความ
เดือดรอนและแบงเบาภาระของครอบครัวใหลดลง 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคม 

องคการบริหารสวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการ

สังคม โดยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และประเภทของเบ้ียยังชีพท่ีไดรับ 
 

         วิธีดําเนินการวิจัย 
  

ประชากรในการศึกษา ไดแก ผูสูงอายุจํานวนท้ังส้ิน 373 ราย ผูพิการ จํานวนท้ังส้ิน 66  ราย   
และผูปวยเอดส จํานวนท้ังส้ิน 62 ราย  รวมจํานวนท้ังส้ิน 501  คน และอาศัยอยูในเขตตําบลสอง
คลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 กลุมตัวอยาง  ไดแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ และอาศัยอยูในเขต
ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 223 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling)  

ตัวแปรในการศึกษา   ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรในการศึกษา คือ  ตัวแปรอิสระ ไดแก   เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ  และประเภทเบ้ียยังชีพท่ีไดรับ สวนตัวแปรตามมี 6 ดาน ไดแก  
 1. ดานการประชาสัมพันธการใหความชวยเหลือดานสวัสดิการ 

2. ดานกิจกรรมนันทนาการ 
3.  ดานการบริการตรวจสุขภาพ  
4. ดานอาคารสถานท่ี 
5. ดานเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 
6. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิ เคราะหขอมูลท่ี เก็บรวบรวมได  ผู ศึกษาได ทําการวิ เคราะหขอมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 ขอ 1  เพื่อศึกษาการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมโดย
การใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก การวิเคราะหหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
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 ขอ 2  เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการ
สังคม จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติอางอิง t-test และอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทเบ้ียยัง
ชีพท่ีไดรับโดยใชสถิติอางอิง ANOVA หรือ F-Test 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดาน
สวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา 
ในภาพรวม ประชาชน มีความเห็นวา การดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดาน
สวัสดิการสังคม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีความเห็นวา ดานการบริการตรวจ
สุขภาพ มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ดานอาคาร
สถานท่ี ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกิจกรรมนันทนาการ และดานการ
ประชาสัมพันธโครงการ ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตาราง 1 
 
ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการใหความ
ชวยเหลือประชาชน ดานสังคม 
โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการ

สังคม   S.D 
ความเหมาะสม/ระดับ

การปฏิบัติ 
ดานการบริการตรวจสุขภาพ 4.45 0.45 มากท่ีสุด 
ดานเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 4.44 0.35 มากท่ีสุด 
ดานอาคารสถานท่ี 4.28 0.45 มากท่ีสุด 
ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.23 0.43 มากท่ีสุด 
ดานกิจกรรมนันทนาการ 4.22 0.59 มากท่ีสุด 
ดานการประชาสัมพันธโครงการ 4.14 0.52 มาก 

ท้ังหมด 4.29 0.35 มากท่ีสุด 
 
  2. ประชาชนไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา คือ ควรสงเสริมอาชีพ อบรมอาชีพระยะส้ันใหผูสูงอายุ ผูปวยเอดส พรอมสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนควรเพิ่มเบ้ียสงเคราะหเพื่อการยงัชีพ ควรโอนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเขาบัญชี
ธนาคาร หรือนํามาใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสท่ีบาน ควรมีโครงการออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผู
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พิการ ผูปวยเอดส ควรบริหารเวลาใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน ควรอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญา
ชาวบานของผูสูงอายุ เชน การจักสาน และควรมีการสนับสนุนอุปกรณการส่ือสารในการฟงใหผู
พิการทุกป  
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนดานสวัสดิการสังคม พบวา ประชาชนท่ีมีอายุ และการศึกษา แตกตางกัน จะมีความคิด
เห็นตอการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนประชาชนท่ีมีเพศแตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอการดําเนิน
โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
.05 
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    ความรูท่ีไดรับจากการศึกษา 
 
 การดําเนนิโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคม ขององคการบริหาร
สวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวม มี ระดบัการปฏิบัติอยู
ในระดบัมากที่สุด ดังแผนภาพตอไปนี ้
 

 
ขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคม คือ  

 ควรสงเสริมอาชีพอบรมอาชีพระยะส้ันใหผูสูงอายุ ผูปวยเอดส พรอมสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนควรเพิ่มเบ้ียสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 

 ควรโอนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเขาบัญชีธนาคารหรือนํามาใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดสท่ีบาน  

 ควรมีโครงการออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  
 ควรบริหารเวลาใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน  
 ควรอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาชาวบานของผูสูงอายุ เชน การจักสาน  
 ควรมีการสนับสนุนอุปกรณการส่ือสารในการฟงใหผูพิการทุกป  

 

มากท่ีสุด

ดานการบริการตรวจสุขภาพ

ดานเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพ

ดานอาคารสถานท่ี

ดานการใหบริการของ
เจาหนาท่ีผูใหบริการ

ดานกิจกรรมนันทนาการ

มาก

ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ
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การอภิปรายผล 
 การศึกษาการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมของ
องคการบริหารสวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถอภิปรายผลได 
ดังนี้ 
 การดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหาร
สวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา การดําเนินโครงการใหความ
ชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคม ในภาพรวมเห็นวามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีความคิดเห็นวา ดานการบริการตรวจสุขภาพมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพ ดานอาคารสถานท่ี ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดาน
กิจกรรมนันทนาการ และดานการประชาสัมพันธโครงการ ตามลําดับ สอดคลองกับรัตนา  นภากาศ 
(2558)  ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา  ท่ีมีตอการบริหารงานดานการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจ
ตอขอมูลขาวสาร สิทธิ ในดานการกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูสูงอายุเขารับเงินสวัสดิการ โดย
ดําเนินการอยางเปดเผย และการปรับปรุง และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการอยาง
สมํ่าเสมอ มีความคิดเห็นตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการจายเงินสวัสดิการเต็มจํานวน และไมคิด
คาบริการ และการอํานวยความสะดวกดานเอกสารแกผูรับสวัสดิการ และในดานการบริการรับ
จายเงิน พบวา  มีระดับความพึงใจอยูในระดับมาก 
 การดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหาร
สวนตําบลสองคลองไดกําหนดกรอบงานท่ีตองดําเนินการกอนวันมอบเบ้ียยังชีพ ใหแกผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูปวยเอดสไว 6 ดาน โดยพบวา ดานการประชาสัมพันธโครงการ พบวา ประชาชนเห็น
วาองคการบริหารสวนตําบลสองคลอง แจงรายช่ือผูไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพลวงหนากอนวัน
มอบเบ้ียยังชีพผานส่ือตางๆ ทุกคร้ัง มีความเหมาะสม/ระดับการปฏิบัติในระดับมาก  ดานกิจกรรม
นันทนาการ พบวา ประชาชนเห็นวา การจัดใหมีกิจกรรมนันทนาการตางๆ มีระดับการปฏิบัติใน
ระดับมากท่ีสุด ดานการบริการตรวจสุขภาพ พบวา ประชาชนเห็นวาการมีบริการตรวจสุขภาพ โดย
ไมเสียคาใชจายทุกคร้ังมีระดับการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด ดานอาคารสถานท่ี พบวา ประชาชน
เห็นวาการมีความสะอาด ม่ันคง ปลอดภัย และกวางขวาง มีระดับการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด ดาน
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ พบวา ประชาชนเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลสองคลอง จายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพเต็มจํานวนตามสิทธิท่ีไดรับ คือ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส มีการ
ปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด และดานการใหบริการของเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ประชาชนเห็นวา
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ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผลการ
ดําเนินงานดังกลาวสอดคลองและเปนไปตามกรอบงานท่ีองคการบริหารสวนตําบลสองคลอง
กําหนดไว และสอดคลองกับการศึกษาของรัชชา  นุชสําอางค (2557) ไดศึกษาโครงการวิจัย
ประเมินผลการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 
พบวา ผูสูงอายุสวนใหญยังตองการรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ รายเดือนซ่ึงมีความจําเปนมาก
สําหรับผูสูงอายุท่ียากไร ไมมีผูดูแล หรือถูกทอดท้ิงในชุมชน  และควรมีกระบวนการจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคทองถ่ิน รวมพิจารณา  สําหรับวิธีการจายเบี้ยยังชีพจะเปนการโอน
ผานบัญชีผูสูงอายุมากท่ีสุด โดยข้ันตอนการจายเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพเปนไปอยางตรงเวลา 
 
 ขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดาน
สวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ 
ควรสงเสริมอาชีพ อบรมอาชีพระยะส้ันใหสูงอายุ ผูปวยเอดส พรอมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
ควรเพิ่มเบ้ียสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ควรโอนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเขาบัญชีธนาคารหรือ
นํามาใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสท่ีบาน ควรมีโครงการออกเย่ียมบานผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดส ควรบริหารเวลาใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน ควรอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาชาวบานของ
ผูสูงอายุ เชน การจักสาน และควรมีการสนับสนุนอุปกรณในการส่ือสารในการฟงใหผูพิการทุกป 
สอดคลองกับการศึกษาของรัชชา  นุชสําอางค (2557) ไดศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน พบวา กระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกเบ้ียยังชีพสามารถใชเกณฑพิจารณาหลายลักษณะรวมกัน และควรมีกระบวนการ
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคทองถ่ินรวมพิจาณา  รัฐยังขาดกลไกการตรวจสอบการ
ดําเนินงานในแตละระดับท่ีชัดเจน 
 การดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคม พบวา ประชาชนท่ีมี
อายุ และการศึกษา แตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนดานสวัสดิการสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนประชาชนที่
มีเพศแตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดาน
สวัสดิการสังคมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวาการ
ใหบริการตามโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวน
ตําบลสองคลอง สามารถตอบสนองความตองการทางกายภาพแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
ได แตไมอาจตอบสนองความตองการทางจิตใจไดอยางท่ัวถึง ทําใหเกิดมีขอคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
ตามขอมูลและการบริการท่ีไดรับ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอํานวย ชัยชโย (2558) เร่ือง 
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การศึกษาโครงการกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและครอบครัวในชุมชนโครงการเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ ของเทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พบวา ในกระบวนการเบิกจาย
เบ้ียยังชีพยังไมมีความเปนธรรมเกิดข้ึนในกระบวนการจัดการ เชน จํานวนเงินและระยะเวลาในการ
โอนเงินไมแนนอน การถูกหักเงินเบ้ียยังชีพใหเปนคาพาหนะ หรือคาตอบแทนแกผูนําหรือ
กรรมการท่ีไปรับเงินมาให การขาดความรูความเขาใจในการเปดบัญชีธนาคารในช่ือตนเองจน
สงผลใหไมมีโอกาสตรวจสอบยอดเงินของตนเอง และไมสามารถคุมครองสิทธิของตนเองได การ
ขาดการติดตามผล ขาดการตรวจสอบถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในกระบวนการดําเนิน 
และการขาดระบบสนับสนุนดานระบบขอมูลขาวสาร 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 
  1. ควรนําขอมูลท่ีไดรับไปปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาดใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนใหมากท่ีสุด 
  2.  ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 
  3.  ควรคํานึงถึงความสะดวกในการรับเงินของผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสดวย 
 4.  ควรจัดเจาหนาท่ีมาตรวจสุขภาพเปนประจํา และมีโครงการออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยเอดสดวย 
 5.  ควรใหความชวยเหลือดานเคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค อุปกรณชวยเหลือตางๆ ท่ี
เหมาะสมกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   1.  ศึกษาการประเมินผลโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสวัสดิการสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปญหา และขอเสนอแนะใน
การจัดสรรเงินเบ้ียยังชีพกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานตอไป 
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