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ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
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สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพี่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการ
จ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด, 2) เพือ่ เปรียบเทียบความ
พึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน, และ3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับการให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ�ำนวน 293 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การ
ทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านการอ�ำนวยความสะดวก และด้านความเสมอภาค ตามล�ำดับ
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความ
พึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารการจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำบลขอนแก่ น อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ล�ำดับความถี่
สูงไปหาต�่ำสามอันดับแรก คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุควรจ่ายในวันที่ 5 ของทุกเดือน การขอขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุควรได้รับการขึ้นทะเบียนทุกคน ในกรณีที่อายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ และผู้รับเบี้ยยังชีพ
ไม่ควรใช้อภิสิทธิ์ใดๆ ในการรับเบี้ยยังชีพ
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ABSTRACT
The objectives of this thematic paper were aimed : 1) to study the retirees’
satisfaction with living allowance payment services of Tambon Khon Kaen Administrative
Organization in Muang district, Roi Et province, 2) to compare their satisfaction on services
of living allowance payment at the preceding this local unit with variables of their genders,
ages, educational backgrounds and careers and, 3) to regulate suggestions for expediting
its services of living allowance payment here. The sampling group comprised293individuals
receiving allowance payment at the aforesaid local unit, setting the sample size following
Taro Yamane’s table, and simple random sampling through drawing the compensated slip.
The instrument used for the research was five-rating-scale questionnaires of eighteen
questions, each of which possessed the reliability for the whole entry at 0.96. .Statistical
tools used for analyzing data encompassed frequency, percentage, arithmetic mean ( X )
and standard deviation (S.D.), comparing differences of means by using t-test and F-test
(One-way ANOVA).
Results of the research manifested the following findings: 1) The elderly’s satisfaction
on services of living allowance payment at the above local unitwere rated ‘high’ in the
overall aspect. Given a single aspect, all four aspects were also scored ‘high’. These aspects
placed in descending order of arithmetic means included: i) official’s service rendering, ii)
service rapidity, iii)convenience of premises and iiii) service rendering equality respectively.
2) Hypothesis testing results confirmed that variables of their genders, ages, educational
backgrounds and careers showed no significant differences in their satisfaction on services
of living allowance payment here in the overall aspect, thereby being not conducive to
the reformulated hypotheses. 3) The elderly’s suggestions for offering living allowance
payment services were recommended in order by high to low. First, the Tambon Khon
Kaen Administrative Organization should pay living allowance in the 5th of every month.
Secondly, request for registration in case of age of 60, everyelderly should be registered.
Finally, should not deduct any interest paid on the paying living allowance.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือว่าผู้สูงอายุ คือ ปูชนียบุคคลมีชีวิตอยู่โนสังคมในฐานะผู้ให้
มาโดยตลอด กล่าวคือ เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามตลอดจนประสบการณ์ชีวิตที่
ได้สร้างสมไว้ให้กบั สังคมรุน่ ต่อมา ในฐานะผูร้ บั การบริการสังคมเพือ่ ตอบสนองปัญหาและความต้องการด้าน
สวัสดิการสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สามารถด�ำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างผาสุกในขั้นปลายชีวิต รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้
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ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 16 มาตรา 80
ระบุว่ารัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึง่ พาตนเองได้ รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบให้กรมประชาสงเคราะห์ ด�ำเนินการช่วยเหลือผูส้ งู อายุทยี่ ากจนหรือ
ถูกทอดทิ้ง ด้วยการให้บริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ต่อมาได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ จ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพผูส้ งู อายุ ปฏิบตั ติ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เพื่อใช้ในการ
ด�ำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 ก�ำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผทู้ จี่ ะมีอายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์ขนึ้ (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร,
2542, หน้า 1)
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ได้มีการใช้ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน
ส่งเสริม สวัสดิการผูส้ งู อายุและครอบครัวในชุมชน มาจนถึง ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2545 โดยให้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ 200 บาท
ต่อเดือนและมีเงินเพิม่ เมือ่ เศรษฐกิจถดถอยอีกรายละ 100 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2543) ต่อมากรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม) ได้ยกเลิกระเบียบโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งมี
ค�ำสั่งยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะห์และให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท
จากนั้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ได้เพิ่มจาก 300 บาทเป็น 500 บาท จนถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งมีนโยบาย
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้านผูส้ งู อายุ ปี 2554 โดยมีนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้ให้มีการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ แบบขั้นบันไดตามอายุ มีดังนี้ 1. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ย
ยังชีพ อัตรา 600 บาท 2. ผูส้ งู อายุ ทีม่ อี ายุ 70-79 ปีจะได้รบั เบีย้ ยังชีพ อัตรา 700 บาท 3. ผูส้ งู อายุ ทีม่ อี ายุ
80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท 4. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา
1,000 บาท จากนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน 5 มาตรการ การด�ำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จึงประกาศนโยบาย
ต่อรัฐสภา จัดให้มีโครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน (สมศักดิ์
ชุณหรัศมิ์, 2552, หน้า 3)
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การให้บริการการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้การด�ำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
แก่ผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพ ซึ่งในปัจจุบันมีจ�ำนวน รวมทั้งสิ้น 1,090 คน การด�ำเนินการจ่ายเงินโดยวิธีที่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2557 แผนงานดูและผูส้ งู อายุ เด็ก สตรี คนพิการ และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ ผูส้ งู อายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จา่ ยสนับสนุน
การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุเพือ่ จ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพให้แก่ผสู้ งู อายุในอัตราแบบขัน้ บันได โดยจังหวัด
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ได้โอนเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้ท�ำการเบิกจ่ายให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ
ภายในองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ นีก้ ารให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีความมุ่งมั่นในงานการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม และด้านการอ�ำนวยความสะดวก
เพือ่ เกณฑ์ในการให้บริการ ซึง่ เป็นนโยบายเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนทุกกลุม่ แต่จากกลุม่ ผูอ้ ายุเป็น
กลุ่มที่ต้องได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะเป็นผู้สูงอายุ และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ท้องถิ่นต้อง
รับผิดชอบ แต่ในปัจจุบันการให้บริการ อาจยังไม่สามารถทราบได้ว่าผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการหรือไม่ เพราะยังไม่ได้มีการศึกษาที่แน่นอน
ด้วยความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพือ่ ทีจ่ ะน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูส้ งู อายุทมี่ เี พศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3. ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ผู้สูงอายุที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติตามบัญชีรายชื่อ 16 หมู่บ้าน จ�ำนวน 1,377 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 4 ด้าน ได้แก่
		 1) ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
		 2) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ
		 3) ด้านความเสมอภาค
		 4) ด้านการอ�ำนวยความสะดวก
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ต่างกัน
3. ได้ทราบข้อเสนอแนะของผูส้ งู อายุเกีย่ วกับการให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
4. สามารถน�ำผลการวิจยั ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางพัฒนาการให้บริการการจ่ายเบีย้
ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อไป
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัย “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
มีขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
4. การสร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
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5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
7. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมีดังนี้
1. ประชากร (Population)
ได้แก่ ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิตติ ามบัญชีรายชือ่ 14 หมูบ่ า้ น จ�ำนวน 1,090 คน (องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น,
2557, (อัดส�ำเนา)
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
ได้แก่ ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติตามบัญชีรายชื่อ 14 หมู่บ้าน จ�ำนวน 1,090 คนก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 293 คน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548,
หน้า 19)
8. เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างโดยค�ำนึงถึงความน่าจะเป็นของประชากรทีไ่ ด้รบั เลือก ซึง่ จะเป็นไปในแบบการสุม่ ไม่เฉพาะเจาะจง
ในกรณีนตี้ วั อย่างทุกกลุม่ ในประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน ท�ำให้สามารถคาดคะเนความคลาดเคลือ่ น
ของการสุ่มตัวอย่าง (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548, หน้า 63) ซึ่งมีวิธีการสุ่มอย่างตามล�ำดับ ดังนี้
1) ก�ำหนดกลุม่ ประชากร (Population Size) ตรวจสอบจากบัญชีรายชือ่ ผูส้ งู อายุทรี่ บั เบีย้ ยังชีพ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 14 หมู่บ้าน จ�ำนวน 1,090 คน
2) ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง (Sample Size) ใช้สตู รของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้แก่
			 n = 		 N
				
				
1+N(e)
			 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
			 N = ขนาดของกลุ่มประชากร
			 e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
แทนค่า n =
1,090
					
				
1 + 1,090 (0.05)2
		 n = 292.61
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จากการค�ำนวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ�ำนวน 292.61คน เพื่อให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมี
ความเหมาะสมมากขึ้นจึงปรับให้เป็น 293 คน
3) ค�ำนวณหาอัตราสัดส่วน (Proportional to Size) ของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนก
ตามหมู่บ้าน และเพศ เป็นตัวแปรอิสระควบคุม (Control Variable) ตามสูตร ดังนี้

i
xn
n1 = N
N
n1 = จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
Ni = จ�ำนวนประชากร
n = จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม
N = จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
จากการค�ำนวณได้กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกออกตามหมู่บ้าน และเพศ
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.1 ดังนี้

ตารางที่ 1 จ�ำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านป่าบาก
บ้านขอนแก่นใต้
บ้านขอนแก่นเหนือ
บ้านหนองพุก
บ้านตับเต่า
บ้านโนนสะอาด
บ้านแคนเหนือ
บ้านแคนใต้
บ้านป่ายาง
บ้านหนองหุ่ง
บ้านขอนแก่นกลาง
บ้านหนองคูขาด
บ้านขอนแก่น
บ้านแคน
รวม

จ�ำนวนผู้สูงอายุ
44
50
123
43
53
101
112
83
149
36
63
23
105
105
1,090

วิธีคิดจ�ำนวน
44 x 0.269
50 x 0.269
123 x 0.269
43 x 0.269
53 x 0.269
101 x 0.269
112 x 0.269
83 x 0.269
149 x 0.269
36 x 0.269
63 x 0.269
23 x 0.269
105 x 0.269
105 x 0.269
รวม

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
12
13
33
12
14
27
30
22
40
10
17
6
28
28
293

4) ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548)
เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ประชากรมีสิทธิ์ได้รับเลือกเท่า ๆ กัน โดยมีบัญชีรายชื่อของประชากร และท�ำการ
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จับฉลาก จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามต้องการ ซึ่งมีล�ำดับขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
(1) จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(2) เขียนชือ่ ประชาชนแต่ละหมูบ่ า้ นลงในแผ่นกระดาษโดยใช้ 1 ชือ่ ต่อ 1 แผ่น แล้วม้วนสลาก
น�ำลงกล่องแล้วเขย่าให้คละกัน
(3) จับขึ้นมาทีละแผ่น โดยแต่ละครั้งที่หยิบมาได้ ต้องน�ำแผ่นสลากมาจดบันทึกไว้ว่าเป็นใคร
(4) ม้วนสลากแผ่นเดิมใส่ลงในกล่องเดิมแล้วจับสลากขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะให้โอกาสถูกเลือก
ทุกคนเท่ากัน
(5) กรณีหยิบได้ชอื่ เดิมก็มว้ นสลากน�ำใส่ลงไปในกล่องเดิมแล้วจับขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ ด�ำเนินการ
เช่นนี้เรื่อยไปจนได้กลุ่มตัวอย่างครบ 293 คน
9. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี
ต่อการให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน
310 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และแบบเลือกตอบ
(Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ
ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผตู้ อบเลือกระดับ ความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ดจ�ำนวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อเสนอ
แนะเกีย่ วกับการให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด
10. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ บทความ ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา วิจัยโดยใช้ค�ำถาม 2 ประเภท คือแบบ
ปลายปิด และแบบปลายเปิด
3. น�ำเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทัง้ เนือ้ หาสาระ และการใช้ถอ้ ยค�ำส�ำนวนภาษา แล้วน�ำมาจัดท�ำเป็นแบบสอบถาม
4. น�ำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ ได้แก่
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 127

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

(1) นายราชันย์ แสวงเจริญ วุฒิการศึกษา (รัฐศาสตร์การปกครอง) ต�ำแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(2) นายสุรยิ า ถิรวิชยั กุล วุฒกิ ารศึกษา ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ต�ำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(3) นางสาวเยาวลักษณ์ สาสมัคร วุฒิการศึกษา (รัฐศาสตร์การปกครอง) ต�ำแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
5. น�ำแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Item
Objective Congruence Index IOC) ตามสูตร ดังนี้ (ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549, หน้า 65)
สูตร		 IOC = ∑ x
N

ทั้งหมด

เมื่อ			 IOC แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
				
แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
				 N
แทนจ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญ
โดยที่		 คะแนน + 1
แน่ใจว่าสอดคล้อง
				 คะแนน 0
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
			 คะแนน - 1
แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
โดยเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค�ำถามทั้งหมดจ�ำนวน 36 ข้อ ซึ่งใช้ได้

6. น�ำแบบสอบถามไปใช้กบั ประชาชนทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง (Try out) ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าความ
เชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้
(กัลยา วานิชบัญชา, 2548, หน้า 35)
สูตร

rtt

=

เมื่อ		 k 		 = จ�ำนวนข้อสอบทั้งฉบับ
		 s 2 1 = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
		 s 2 x = ความแปรปรวนของคะแนนรวม
ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.96
7. น�ำเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
11. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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1. ผูว้ จิ ยั ได้นำ� หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจนครบกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน 310 คน
2. ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถาม จ�ำนวน 293 ชุด ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณเป็นหลัก เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และ
ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 293 คน ด้วยวิธกี ารตอบแบบสอบถาม พร้อมทัง้ สังเกตค�ำตอบสภาพทัว่ ไปประกอบ
การพิจารณา และตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยก�ำหนด ค่าน�้ำหนัก หรือคะแนนออกเป็น
5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ต์ (Likers) รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร ซึ่งก�ำหนดค่าคะแนน ดังนี้
(รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร, 2548, หน้า 43)
ระดับมากที่สุด		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 5
ระดับมาก			
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 4
ระดับปานกลาง		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 3
ระดับน้อย			
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 2
ระดับน้อยที่สุด		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 1
12. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ
2. น�ำแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่มีความสมบูรณ์ของการตอบแล้วลงรหัสตามแบบ
การลงรหัส (Coding Form)
3. น�ำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุผตู้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยแจกแจงความถี่ และค�ำนวณค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม และด้านการอ�ำนวยความสะดวก โดย
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งในภาพรวม รายด้าน และเป็นรายข้อ แล้วแปลตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร ดังนี้ (รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย
พิศาลบุตร, 2548)
		 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
		 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมาก
		 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง
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		 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อย
		 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่าความแปรปรวน (One-way-ANOVA) หรือ F-test
ตอนที่ 4 เป็นค�ำถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน�ำมาแจกแจงความถี่ (Frequency)
13. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่
1.1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence หรือ (IOC )
1.2) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation)
1.3) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient)
2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
2.1) ความถี่ (Frequency)
2.2) ร้อยละ (Percentage)
2.3) ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1) ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent)
3.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ (F-test)
สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1) การหาค่าความตรงตามเนือ้ หาของแบบสอบถามแต่ละข้อ (Index of Item Objective
Congruence)
				
IOC = ∑ΝΧ
		 เมื่อ
IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือ
						 ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์
				 ∑ΝΧ = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
				
N
= จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
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2) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Item Total Correlation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 หน้า 40)
		r =
		 r แทน ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
		 X แทน คะแนนของข้อที่หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
		 Y แทน คะแนนรวมของทุกข้อ
3) การหาคุณภาพของแบบสอบถาม (Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)
a 		

=

เมื่อ a		
		 k		
		 S
		 S

2
i
2
t

k
k −1

แทน
แทน
แทน
แทน


∑ S2 
1 − 2 i 
St 


ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จ�ำนวนข้อของเครื่องมือวัด
ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม

4) การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128)
X × 100
		 P =
N
		P = ค่าร้อยละ
		 X = จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
		 N = จ�ำนวนประชากร
5) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55)
=
X = ค่าเฉลี่ย
∑ Χ = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม
Ν
N = จ�ำนวนประชากร
X

6) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และ อังคนา สายยศ,
2540, หน้า 53)
S		 =
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S		 = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
= ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ
N		 = จ�ำนวนประชากร
7) ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543)
			 t
เมื่อ
		
			
		

=

t
X 1 , X2
S12 , S22
n1 , n2

		
= ค่าที-เทสท์ (t- test)
= ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�ำดับ
= ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�ำดับ
= จ�ำนวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�ำดับ

8) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test)
			 F

=

			 F = อัตราส่วนของความแปรปรวน
			 MSb = ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
			 MSw = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม
14. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น�ำเสนอตามล�ำดับ ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ล�ำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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15. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
Χ
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)(Standard Deviation)
n 		 แทน จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
t		 แทน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม (Independent)
F 		 แทน ทดสอบความแตกต่างตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป
df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)
SS แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก�ำลังสอง (Sum of Squares)
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนยกก�ำลังสอง (Mean of Square)
Sig แทน ค่านัยส�ำคัญทางสถิติ (Significance)
* แทน มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
16. ล�ำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ใช้การวิเคราะห์หาความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และน�ำเสนอในรูปตารางประกอบ
การบรรยาย
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะจากผู้สูงอายุเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
17. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 4.1-4.4
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ�ำแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จ�ำนวน
136
157
293

ร้อยละ
46.42
53.58
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 53.58
และเป็นเพศชาย จ�ำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 46.42 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ�ำแนกตามอายุ
อายุ
60 - 69 ปี
70 - 79 ปี
80 ปีขึ้นไป
รวม

จ�ำนวน
133
108
52
293

ร้อยละ
45.39
36.86
17.75
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุ 60 - 69 ปีจ�ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 45.39
รองลงมามีอายุ 70 - 79 ปี จ�ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36.86 และอายุ 80 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.75 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
อนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป

จ�ำนวน
139
122
32

ร้อยละ
47.44
41.64
10.92

รวม

293

100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มรี ะดับการศึกษาประถมศึกษา จ�ำนวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.44 รองลงมา คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ�ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 41.64
และระดับการศึกษาอนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป จ�ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.92 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ�ำแนกตามอาชีพ
อาชีพ
เกษตรกร
รับจ้าง/ลูกจ้าง
ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว
รวม

จ�ำนวน
153
98
42

ร้อยละ
52.22
33.25
14.33

293

100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ�ำนวน 153คน คิดเป็นร้อยละ 52.22
รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จ�ำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.61 คน และอาชีพค้าขาย/อาชีพ
ส่วนตัว จ�ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.33 ตามล�ำดับ
18. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสมอภาค และด้านการอ�ำนวยความสะดวก ผู้วิจัยเห็นผลการ
วิจัยที่น่าสนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิ่มตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้วา่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ อยู่พอสมควร เพราะองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จดั เจ้าหน้าทีค่ อยให้บริการตามหมูบ่ า้ น คอยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูส้ งู ไม่จำ� เป็นต้อง
มาใช้บริการในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น ก็ได้ อาจด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วาม
พึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความ
พึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา
อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ครรชิต บรรลุผล ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ เชิ ง รุ ก ของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำบลค� ำ แมด อ� ำ เภอซ� ำ สู ง
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพเชิงรุกของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำแมด อ�ำเภอซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยรวม อยู่ในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ด้านความเสมอภาค และด้านการอ�ำนวยความสะดวก พบว่า
1) ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
พอสมควร ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดระบบการให้บริการให้
เป็นไปตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น และผูบ้ ริหารได้กำ� หนดเป็นระเบียบให้เจ้าหน้าที่
และบุคลากรผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ จะต้องให้บริหารด้วยความเอาใจใส่ต่อการให้บริการ มีการทักทายเป็นกันเอง
ความยิ้มแย้มแจ่มใส มีไมตรีจิตที่ดีต่อกลุ่มผู้สูงอายุอยู่เสมอเมื่อออกไปให้บริการต่อผู้สูงอายุ อาจด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ครรชิต บรรลุผล ได้วจิ ยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุตอ่ การให้บริการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
เชิงรุก ของ องค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำแมด อ�ำเภอซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น. ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเชิงรุก ของ องค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำแมด อ�ำเภอ
ซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง”
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง อยู่พอ
สมควร ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ
ด้วยความเอาใจใส่ ให้ความเคารพในการให้บริการ และต้องมีความสุภาพ อ่อนโยน ต่อการให้บริการ
เพือ่ ให้กลุม่ ผูส้ งู อายุรสู้ กึ อบอุน่ สบายใจ และได้รบั ประโยชน์จากการให้บริการมากทีส่ ดุ เมือ่ ได้เข้ามาใช้บริการ
ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ กล่าวถึง บริการทีส่ ำ� คัญพึงปรารถนา
1) บริการยอดนิยมฉบับกลอน “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ ท�ำงานฉับไว ปราศรัยไพเราะ เหมาะสม
โอกาส ไม่ขาดน�้ำใจ” ยิ้มแย้มแจ่มใส หมายถึง ยิ้มด้วยไมตรี แสดงเจตนาช่วยเหลือ ความยิ้มแย้มแจ่มใส
เป็นเสน่หท์ นี่ า่ รักทีส่ ดุ ในการบริการ หากเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ อ้ นรับมีหน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส ทีร่ อ้ นและเหนือ่ ยก็คลาย
ไป เรื่องที่กังวลก็ผ่อนลง พร้อมรับฟัง พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น” มีค่าแปลผล
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นอยู่พอสมควร แต่อาจมีความ
ล่าช้าอยูบ่ า้ ง เพราะการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุมจี ำ� นวนหลายหมูบ่ า้ น บุคลากรผูจ้ า่ ยเบีย้ ยังชีพมีจำ� นวนจ�ำกัด
การจ่ายเบีย้ ยังชีพอาจไม่เป็นไปตามก�ำหนดเวลา ท�ำให้ดเู หมือนว่าเจ้าหน้าทีไ่ ม่มคี วามกระตือรือร้นเท่าทีค่ วร
ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ มนูญ ศิริวรรณ ได้ให้ความหมายของค�ำว่า
“SERVICES” ในข้อ 7) E = Enthusiasm คือ ผู้ให้บริการต้องมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจ
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2) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการ
การจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วใน
การให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้านความรวดเร็ว
อยู่พอสมควร เพราะองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อาจต้องการให้กลุ่ม
ผูส้ งู อายุได้รบั บริการอย่างเท่าเทียมและรวดเร็วเสมอกัน อาจด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้กลุม่ ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจ
ใน ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ ครรชิต บรรลุผล, ได้วิจัย
เรือ่ ง ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุตอ่ การให้บริการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพเชิงรุก ของ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ค�ำแมด อ�ำเภอซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น. ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเชิงรุก ของ องค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำแมด อ�ำเภอซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น ด้านความรวดเร็ว
โดยรวม อยู่ในระดับมาก
		ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว ซึ่งมีค่าแปลผล
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็วอยู่พอสมควร เพราะองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อาจต้องการให้การให้บริการเกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจร หรือการพัฒนาการ
ให้บริการในเชิงรุกว่า จะต้องเป็นไปตามหลักการ ซึ่งอาจเรียกว่าหลัก Package service ในข้อ 4) ความ
รวดเร็วในการให้บริการ จะต้องให้มคี วามรวมเร็ว ลดขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ทนั กับเวลา ดังนัน้ ส่วน
ราชการต่างๆ จะต้องหันมาปรับปรุงองค์กรของตนและตัวเจ้าหน้าที่ จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อพัฒนาการให้บริการได้กระซับรวดเร็ว โดยจะต้องปรับปรุง (1) ระเบียบปฏิบัติต้องปรับปรุงระเบียบ
ปฏิบัติให้เอื้ออ�ำนวยต่อการบริการประชาชน ลดขั้นตอนหรือยกเลิกระเบียบปฏิบัติที่ท�ำให้เกิดความล่าช้า
(2) มีการกระจายอ�ำนาจในการใช้ดุลยพินิจ หรือนุมัติ อนุญาตโดยมอบอ�ำนาจให้ข้าราชการต�ำแหน่งรองๆ
ลงมามีอ�ำนาจอนุมัติได้ และ (3) พัฒนากระบวนการหรือระบบการให้บริการ เช่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย อาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคการบริการอื่นๆ เป็นต้น
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตรงวันเวลาที่ก�ำหนด”
ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ่ายเงินเบีย้ ยังชีพตรงวันเวลาทีก่ ำ� หนดอยูพ่ อสมควร
แต่จ�ำนวนผู้จ่ายเบี้ยยังชีพอาจไม่เพียงพอ จึงท�ำให้เกิดความล่าช้าไม่ตรงตามก�ำหนดเวลาได้ อาจด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในข้อนี้ต�่ำกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ปรัชญา เวสารัชช์ กล่าวว่า การบริการประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็นการอ�ำนวยความสะดวกที่
หน่วยงานของรัฐจัดให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ หน่วยงานอาจก�ำหนดให้ประชาชนไปรับบริการที่หน่วยงานของ
รัฐ หรืออาจส่งเจ้าหน้าทีอ่ อกไปให้บริการในจุดทีส่ ะดวกส�ำหรับประชาชนก็ได้โดยทัว่ ไป การบริการประชาชน
โดยหน่วยงานของรัฐเป็นเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะ ในข้อ 3) มีกำ� หนดระยะเวลาและบทลงโทษผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
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บริการทีร่ ฐั ก�ำหนดนัน้ มักมีเงือ่ นเวลาเกีย่ วข้องด้วย นอกจากนีห้ ากประชาชนไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ฐั ก�ำหนด
ก็อาจมีบทลงโทษด้วย เช่น ปรับ หรือถูกฟ้องด�ำเนินคดี เป็นต้น
3) ด้านความเสมอภาค พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ย
ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาค โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีขนั้ ตอนการให้บริการดีอยูพ่ อสมควร เพราะอาจต้องการให้ขนั้ ตอน
การให้บริการมีความเหมาะสม อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจใน ด้านความ
เสมอภาค อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุรพี ร เหล่าทองสาร, ได้วจิ ยั เรือ่ ง “ความพึงพอใจ
ของผู้ของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเหล็ก อ�ำเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการจ่าย
เบีย้ ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเหล็ก อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล�ำดับก่อน-หลัง”
ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล�ำดับก่อน-หลังอยู่
พอสมควร เพราะองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องการให้เกิดความ
รวดเร็วในการให้บริการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดความประทับใจมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ กุลธน ธนาพงศธร ได้ชใี้ ห้เห็นถึงหลัก
การของการให้บริการทีส่ ำ� คัญ ในข้อ 3) หลักการความเสมอภาค กล่าวคือ การบริการทีจ่ ดั นัน้ จะต้องให้ผรู้ บั
บริการอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะต่างจากกลุ่ม
คนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 5 ทีว่ า่ “การจ่ายเบีย้ ยังชีพเต็มจ�ำนวนไม่เก็บค่าบริการ”
ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การจ่ายเบี้ยยังชีพเต็มจ�ำนวนไม่เก็บค่าบริการท�ำ
ได้ดอี ยูพ่ อสมควร เพราะอาจต้องการให้ผสู้ งู อายุได้รบั เบีย้ ยังชีพเต็มจ�ำนวน แต่กอ็ าจมีบา้ งหมูบ่ า้ นทีต่ อ้ งหัก
ค่าฌาปาณกิจอยูบ่ า้ ง อาจด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ผรู้ บั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ มีความพึงพอใจในข้อนีต้ ำ�่ กว่าทุกข้อ ซึง่
ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ John W. Best ได้อธิบายถึงหลักการบริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจาก หลักการให้
บริการ 5 ประการ ในข้อ 1) การให้บริการอย่างเท่าเทียม (Equitable Service) คือ การบริการที่มีความ
ยุติธรรม เสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าจะเป็นใคร
4) ด้านการอ�ำนวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการ
จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�ำนวยความ
สะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านการอ�ำนวยความสะดวก ผูส้ งู อายุมคี วามพึง
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พอใจอยูพ่ อสมควร อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องการ
ให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากการให้บริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพมากที่สุด อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ด้านการอ�ำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ นิภาวศุทธิ ประชานุรักษ์, ได้ทำ� การวิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสระใคร อ�ำเภอ
สระใคร จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการบริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสระใคร อ�ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ด้านการอ�ำนวยความสะดวกที่ได้รับ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร เพ็ญสุข ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุในการช�ำระภาษีองค์การบริหารส่วนต�ำบลดงใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการ
วิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุในการช�ำระภาษีขององค์การบริหารส่วนต�ำบลดงใหญ่ ด้านการอ�ำนวย
ความสะดวกในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนจ่ายเบี้ย
ยังชีพ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนจ่าย
เบี้ยยังชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกก่อนได้รับเบี้ยยังชีพอยู่พอสมควร อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ผู้รับ
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ มีความพึงพอใจในรายข้อนีส้ งู กว่าทุกข้อ ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวไว้ว่า “การให้บริการ หมายถึง การอ�ำนวยความสะอาด
และการให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้
เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”
		 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การอ�ำนวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ส�ำหรับผูท้ มี่ าติดต่อขอรับภายหลัง” ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การให้บริการ
การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้การอ�ำนวยความ
สะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส�ำหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง อยู่พอสมควร แต่การให้บริการผู้มาติดต่อภายหลัง
อาจมีความล่าช้าอยูบ่ า้ ง เพราะเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบอาจติดธุระ หรือภาระงานอืน่ ภายนอกสถานทีใ่ ห้บริการ
จึงอาจท�ำให้เกิดล่าช้าอยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ในรายข้อนี้ต�่ำกว่าข้ออื่นๆ ซึ่ง
ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการของรัฐ
นั้น จะต้องค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ 1) การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกในสังคม ความพึงพอใจเป็น
สิ่งที่วัด ได้ยาก หรือให้ค�ำจ�ำกัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ถึงองค์ประกอบที่ท�ำให้เกิดความ
พึงพอใจได้ ดังนี้ (1) การให้บริการที่เท่าเทียมแก่สมาชิกในสังคม (2) ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม
(3) ให้บริการโดยค�ำนึงถึงปริมาณความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากและ ไม่นอ้ ยเกินไป และ (4) ให้บริการ
โดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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2. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้วา่ ผูส้ งู อายุ ทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า
1) เพศ จากสมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการ
จ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการ
วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ กลุม่ ผูส้ งู อายุ
ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ตาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นเพศไหน แต่ข้ึนอยู่กับการให้
บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี
ประสิทธิภาพย่อมจะท�ำให้เกิดความประทับใจชอบใจต่อสิ่งนั้นในภายหลังดังนั้น ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเพศใด
ก็ตามต่าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ จุรีพร เหล่าทองสาร, ได้วิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจของผู้ของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนอง
เหล็ก อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ เี พศต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเหล็ก อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ ครรชิต บรรลุผล, ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ
ให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำแมด อ�ำเภอซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น
ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เชิงรุกขององค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำแมด อ�ำเภอซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน
2) อายุ จากสมมติฐานทีว่ า่ ผูส้ งู อายุ ทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่าย
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจยั
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุของ
ผู้สูงอายุเป็นเพียงเครื่องหมายให้รู้ว่าใครเกิดก่อนเกิดหลัง แต่การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีประสิทธิภาพย่อมจะท�ำให้เกิดความ
ประทับใจชอบใจต่อสิ่งนั้นในภายหลัง ดังนั้น ผู้สูงอายุไม่ว่าจะช่วงอายุใดก็ตามต่าง มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ จุรีพร เหล่าทองสาร, ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ของ
ผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเหล็ก อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเหล็ก อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน
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สอดคล้องกับการวิจัยของ ครรชิต บรรลุผล, ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการ
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำแมด อ�ำเภอซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น ผลการเปรียบ
เทียบพบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุตา่ งกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพเชิงรุกขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลค�ำแมด อ�ำเภอซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษา จากสมมติฐานที่ว่าผู้สูงอายุ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุ ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ผลการ
วิจยั ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ระดับการศึกษาเป็นเพียงเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ ระดับ
ความรู้ความสามารถ แต่เมื่อกลุ่มผู้สูงอายุทุกระดับการศึกษา ได้เห็นถึงการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ดังนั้น ผู้สูงอายุไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาใดก็ตามต่างมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่แตกต่าง สอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี
ต่อการให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริการส่วนต�ำบลภูเงิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริการส่วนต�ำบลภูเงิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับการวิจัยของ ฐาปนีย์ ภูปุย, ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพของเทศบาลต�ำบลเขาพระนอน อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริการส่วนต�ำบลภูเงิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้
4) อาชีพ จากสมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุ ที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการ
จ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการ
วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ ที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อาชีพ
เป็นเครื่องบ่งชี้ในหน้าที่การท�ำงานที่ต่างกัน แต่เมื่อผู้สูงอายุทุกกลุ่มอาชีพ ได้เห็นถึงการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด จึงท�ำให้เกิดความประทับใจชอบใจต่อสิง่ นัน้ ในภายหลัง ดังนัน้ ผูส้ งู อายุไม่วา่ จะอาชีพใดต่าง มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ จุรีพร เหล่าทองสาร, ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเหล็ก อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ อี าชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบีย้
ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเหล็ก อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้ สอดคล้องกับการวิจยั ของ ณัฐพงศ์ วงศ์ศรีจนั ทร์ ได้วจิ ยั เรือ่ ง “ความ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 141

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

พึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริการส่วนต�ำบลภูเงิน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า กลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ อี าชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริการส่วนต�ำบลภูเงิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการวิจัยของ ฐาปนีย์ ภูปุย, ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุตอ่ การให้บริการจ่ายเบีย้ ยังชีพของเทศบาลต�ำบลเขาพระนอน อ�ำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า กลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ อี าชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริการส่วนต�ำบลภูเงิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
19. ข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบ (Fact
Findings) จากการวิจัย และการอภิปรายผล ทั้ง 4 ด้าน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ด้านความเสมอภาค และด้านการอ�ำนวยความสะดวก โดยควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ
เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจ และเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุเกิดความประทับใจมากยิง่ ขึน้ ต่อไป อีกทัง้ เพือ่ ให้เป็นประโยชน์
แก่ศกึ ษาความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ และเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้น�ำมาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ
สรุปผลข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
ผลการวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา
ในส่วนทีย่ งั บกพร่อง เช่น การเพิม่ ค่าครองชีพทีน่ อกเหนือจากทีร่ ฐั ก�ำหนด แต่เพิม่ ส่วนต่าง จากการหาอาชีพ
เสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสมัคร หรือใจรักในการอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุท�ำให้มีรายได้
เพิ่มมากขึ้น
และแบ่งเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�ำดับดังนี้
1) ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
โดยอาจจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนการให้บริการทุก 1 สัปดาห์ต่อครั้งเพื่อเป็นกระตุ้นในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้น และเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจในการให้บริการมากที่สุดต่อไป
142 Vol.5 No.1 January - June 2016

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง” มี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาด้วยการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น อาจมีรูปแบบในการให้บริการในเรื่อง เช่น การทักทายกลุ่มผู้สูงอายุประดุจญาติ
หรือดุจพ่อแม่ เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับความสบายใจ และ
เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น” มีค่าแปลผล
อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา โดยอาจจัดการอบรม
ให้เจ้าหน้าทีเ่ อาใจใส่ในทุกหนึง่ ครัง้ ต่อสัปดาห์ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามกระตือรือร้นในการให้บริการให้มากว่า
ที่เป็นอยู่ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป
2) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการ
การจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วใน
การให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าทีผ่ มู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และยกระดับการพัฒนาด้วยการ
เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้กลุ่มอาชีพเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว ซึ่งมีค่าแปลผล
อยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้น้อยลง
หรืออาจหาช่องทางในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการนอกสถานที่
หรือให้กลุ่มสมาชิก เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่ ได้เข้ามามีส่วนในการให้บริการในชุมชนของตน โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
เดินทางมารับบริการในองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น ก็ได้
		 ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 4 ทีว่ า่ “การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพตรงวันเวลาทีก่ ำ� หนด”
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าทีผ่ มู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และยกระดับการพัฒนาให้มคี วามรวดเร็ว
ด้วยการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยให้มากกว่าหนึ่งคน เพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการจัดท�ำเอกสารให้
มากกว่าที่เป็นอยู่ และเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป
3) ด้านความเสมอภาค ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาค โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และยกระดับการพัฒนา ในส่วนทีย่ งั พกพร่องในขบวนการขัน้ ตอน
การให้บริการให้มากว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล�ำดับก่อน-หลัง”
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
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ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการจัดล�ำดับ
บัตรคิวตามหมายเลข หรือจัดให้มีตู้บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และมองดูเป็นระเบียบ
มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 5 ทีว่ า่ “การจ่ายเบีย้ ยังชีพเต็มจ�ำนวนไม่เก็บค่าบริการ”
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการจัดให้
มีการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันที่จะรับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความพร้อม หรืออาจ
ก�ำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็น วันที่ 5 ของทุกเดือนก็ได้ เพื่อลดปัญหาการประชาสัมพันธ์ให้น้อยลง เพื่อ
ให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป
4) ด้านการอ�ำนวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการ
จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�ำนวยความ
สะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการจัด
เจ้าหน้าที่คอยอ�ำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแยกกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่าน
ธนาคาร และกลุม่ ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการจ่ายผ่านเงินสดก็ได้ เพือ่ ให้กลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ ารับบริการเกิดความประทับ
ใจให้มากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนจ่ายเบี้ย
ยังชีพ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าทีผ่ มู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการ
จัดเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อชุมชนหนึ่งให้ร่วมกับผู้น�ำหมู่บ้านร่วมกันในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ และเพือ่ ให้กลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ ารับบริการเกิดความประทับใจ
ให้มากที่สุดต่อไป
		 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การอ�ำนวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ส�ำหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าทีผ่ มู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรปรับปรุงแก้ไขการพัฒนา
โดยการแยกการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ต้องการหนึ่งเดือนต่อครั้ง สามเดือนต่อครั้ง หรือหกเดือนต่อครั้ง
ก็ได้ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การให้บริการการจ่ายเบีย้ ยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัย
ต่อยอด ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้
1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านการอ�ำนวยความสะดวก พบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
จึงควรวิจยั เกีย่ วกับ “ประสิทธิภาพการให้บริการอ�ำนวยความสะดวกเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ” จัดการศึกษาวิจยั
หาสาเหตุและปัจจัยต่อความพึงพอใจด้านนี้เพื่อเกิดคุณภาพมากที่สุด
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2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านการอ�ำนวยความสะดวก พบว่า ความถี่มากที่สุด คือ
ผู้สูงอายุไม่สะดวกเดินทางมาแจ้งด้วยตนเอง การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการนอกสถานทีร่ ว่ มกับคณะกรรมชุมชน
จึงควรวิจัยเกี่ยวกับ “ประสิทธิภาพการให้บริการที่มีต่อการอ�ำนวยความสะดวก การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
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