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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
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ROI ET PROVINCE
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจ่าย

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุองเทศบาลต�าบลค�าพองุ อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอ็ด ) เพือ่เปรยีบเทียบความพงึพอใจ

ต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของ

ประชาชนซึ่งมีเพศ อายุ และการประกอบอาชีพต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ 

การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ผู้สูงอายุซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 294 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน 22 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ  

F-test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงิน และด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก, 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ประชาชนซึ่งมีเพศ อายุ และการประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบ้ีย

ยงัชพีผู้สูงอายขุองเทศบาลต�าบลค�าพองุ อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) ประชาชนได้เสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลต�าบลค�าพองุ อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอด็ ล�าดบัตามความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก ได้แก่ 

ควรมี ค�าร้อง ค�าขอ คู่มือการให้บริการ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บริการอย่างเพียงพอ เจ้าหน้าท่ีควรให้

บริการตรงต่อเวลาและท�าหน้าที่ให้ข้อมูลแทนกันได้ และควรลดข้ันตอนในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้

รวดเร็วยิ่งขึ้น
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ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to study retirees’ satisfaction with  

officials’ living allowance payment services at Tambon Kham Phaung Municipality in 

Phochai district of Roi Et province, 2) to compare the former’s satisfaction with the latter’s 

living allowance payment services at the mentioned municipality to variables of genders, 

ages and careers, and 3) to examine the former’s suggestions for upgrading the latter’s 

service. The samples count in 294 service recipients at the aforesaid municipality. The 

research instrument is five-rating scale questionnaires, in which each of entire questions 

possesses the reliability at .95. The statistics utilized for the research encompass  

percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test by making use of the computer 

software package to facilitate the analyses. 

Outcomes of research findings: 1) Retirees’ satisfaction with officials’ living  

allowance payment services at Tambon Kham Phaung Municipality in Phochai district of 

Roi Et province has been rated ‘high’ in the overall aspect, as has been scored in terms of 

each of three aspects. These aspects ranked in descending orders of means include: i)  

officials rendering services, ii) steps and methods of paying living allowance and iii) the 

place and facilitators. 3) Retirees’ suggestions for enhancing officials’ living allowance  

payment services at the above municipality have been recommended in descending orders 

of three frequencies. Firstly, there should have sufficient, relevant forms, service manuals 

and different forms. Secondly, they must start work on time. In addition, officials on duty 

should interchangeably give data/information. Finally, there should reduce the  

bureaucratic hassle of living allowance payment so as to make it faster. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เป็นการบริการท่ีรัฐเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการในสถานสงเคราะห์

หรือศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ (Institute) มาสู่บริการที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 ซ่ึงถือเป็นการจัดสวัสดิการด้านการเงินและรายได้ให้กับ 

ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ถูกทอดทิ้งฐานะยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู รัฐบาลได้

จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เป็นเงิน 300 บาท/คน/เดือนจนตลอดชีพ  

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมและมี

มติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิม 300 บาท/เดือน เป็น

คนละ 500 บาท/เดือน ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2549 ซึง่กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร (กรมประชาสงเคราะห์

เดิม) ยกเลิกระเบียบ กรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ได้แก่ ระเบียบกรม
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ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบ 

กรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย, 2546, หน้า 185)

การด�าเนินงานด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย 

จงัหวัดร้อยเอด็ ปัจจุบนั ม ี13 หมูบ้่าน ด�าเนนิงานเป็นไปตามแนวทาง หลกัเกณฑ์และวธิกีารตามทีก่ระทรวง

มหาดไทยก�าหนด งบประมาณได้รับการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุตาม

บัญชีรายชื่อ ตามช่วงอายุแบบขั้นบันได จ�านวน 600,700,800, 1,000/เดือน ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลต�าบล

ค�าพอุง  จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน โดยจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอ�านาจ

ตามหนังสือมอบอ�านาจจากผู้สูงอายุผู ้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2552 แบบขัน้บนัไดและต้อง

จ่ายก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน (เทศบาลต�าบลค�าพอุง, 2555, (อัดส�าเนา).)

สภาพการการให้บริการจ่ายเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายใุนชุมชนเทศบาลต�าบลค�าพองุ อ�าเภอโพธิชั์ย จงัหวดั

ร้อยเอ็ด จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร (SWOT) เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาประจ�าปี 2556 พบว่า  

การบริการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายยุงัพบข้อบกพร่องบางประการ ได้แก่ สถานทีใ่ห้บรกิารคบัแคบ ขาดการน�า

เทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานและไม่เพยีงพอ จงึท�าให้การจดัเกบ็เอกสารไม่ได้มาตรฐานไม่เป็น

ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการที่ ผู้รับบริการได้รับบริการไม่ครบถ้วนจึงท�าให้บริการจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดประสิทธิภาพ แต่เทศบาลได้มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างาน ระบบงาน 

ขั้นตอน ให้มีลักษณะกะทัดรัด คล่องตัว รวดเร็วและชัดเจน พร้อมท้ังน�าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ใน

กระบวนการท�างานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ แต่การให้บริการท่ีผ่านมายังประสบปัญหาใน

เรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งได้รับข้อติติงที่ได้จากกล่องแสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียนเก่ียวกับ 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เทศบาลต�าบลค�าพอุง, 2556, (อัดส�าเนา)

จากปัญหาทีก่ล่าวมาในเบือ้งต้นผูว้จิยัในฐานะเป็นพนกังานเทศบาลทีร่บัผดิชอบงานด้านสวสัดกิาร

สงัคมด้านเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุองเทศบาล จึงมคีวามสนใจศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิาร

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนข้อเสนอแนะใน

การด�าเนนิงานสวสัดกิารสงัคมด้านเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุทัง้นีข้้อมลูและข้อเทจ็จริงทีไ่ด้จากการศกึษาจะได้น�า

ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เทศบาลต�าบลค�าพอุง สามารถด�าเนินงาน

สวัสดกิารสังคมด้านเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุห้เกดิประสทิธผิลมากยิง่ข้ึน รวมท้ังน�าไปเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ

การด�าเนินงานให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในท้องท้องถิ่นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล

ต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลต�าบล 

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และประกอบอาชีพ ต่างกัน
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3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบล 

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

1.  ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุองเทศบาล

ต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2.  ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพของเทศบาลต�าบล

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุอง

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร 

 ได้แก่ ผูส้งูอายซุึง่อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิชั์ย จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 

1,112 คน (ส�านักปลัดเทศบาลต�าบลค�าพอุง, 2557, หน้า 3) 

4.2  ขอบเขตเนื้อหา 

 ได้แก่ ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายขุองเทศบาลต�าบล

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็นสามด้าน ได้แก่

 1)  ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก

 2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 3)  ด้านขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงิน

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ได้แก่ เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล

ต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2.  ท�าให้ทราบผลของการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุของ

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประกอบอาชีพต่างกัน

3.  ท�าให้ทราบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบล 

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4.  น�าผลจากการวิจัยคร้ังนี้ไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (Population) ได้แก่ ผู้สูงอายุซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบล 

ค�าพองุ อ�าเภอโพธิชั์ย จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 1,112 คน (ส�านกัปลดัเทศบาลต�าบลค�าพองุ, 2557, หน้า 3) 

6.2 กลุม่ตวัอย่าง (Sample) ได้แก่ ผูสู้งอายซ่ึุงอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธ์ิชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (อ้างใน สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549, หน้า 48) 

จ�านวนทั้งสิ้น 294 คน 

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวนสามข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และการประกอบอาชีพ

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในสามด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานที่

และสิง่อ�านวยความสะดวก 2) ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บริการ และ 3) ด้านข้ันตอนและวธิกีารจ่ายเงนิ ซึง่มลีกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert Scales) โดย

แบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 ตอนที่ 3 ค�าถามลักษณะปลายเปิด (Open–ended Question) สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทั้ง 3 ด้าน

6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) คือ ความถี่ (Fre-

quency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

สถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  

ทางเดียว (One – way ANOVA) หรือ (F-test)

7.  ผลการวิจัย

7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงิน และด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก

 เมื่อสรุปผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 1)  ด้านสถานที่และส่ิงอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้

บรกิารจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 7 ที่ว่า “ภายในสานักงานสะอาด และเป็นระเบียบ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ ข้อ 8 ที่ว่า “มีกล่องส�าหรับรับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการ”

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่

มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ข้อ 3 ทีว่่า “เจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารปฏบิตัเิท่าเทยีมกบัทกุคน” ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อย

ที่สุดคือ ข้อ 6 ที่ว่า“เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในการให้บริการ”

 3) ด้านขัน้ตอนและวธิกีารจ่ายเงนิ พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดย

ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียมากทีส่ดุคอื ข้อ 3 ทีว่่า“การให้บรกิารผูร้บัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายเุป็นไปตามล�าดบัก่อนหลงัอย่าง

ยตุธิรรม” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ข้อ 8 ทีว่่า“งบประมาณทีจ่ดัไว้ส�าหรบัช่วยเหลอืผูสู้งอายมุจี�านวน

ที่เพียงพอ”

7.2  การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ประชาชนซ่ึงมีเพศ อายุ และการประกอบอาชีพต่างกัน  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบสรุปได้ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนซึ่งมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนซึ่งมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนซึ่งมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนซึง่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนซึ่งมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนซึง่มอีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพี

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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8.  อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจิยั มกีารน�าผลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิตามประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ 

8.1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า การให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุองเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอด็

เป็นทีย่อมรับของประชาชนและการให้บรกิารสามารถสร้างความพงึพอใจให้ประกบัประชาชนผูม้าใช้บรกิาร 

ไม่ว่าสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในส�านักงานสะอาด และเป็นระเบียบ อุปกรณ์เครื่องมือ

ส�านกังานมพีร้อมส�าหรบัการอ�านวยความสะดวกในการให้บรกิาร การให้บรกิารของเจ้าหน้าทีท่ีใ่ห้ให้บรกิาร

ปฏิบัติเท่าเทียมกับทุกคน เกียรติและให้ความส�าคัญกับประชาชนที่มารับบริการด้วยความเสมอภาคและ 

เท่าเทยีมกนั ให้การตอ้นรบัดว้ยความยิม้แย้ม แจ่มใส ขัน้ตอนและวธิีการจ่ายเงนิ เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายใุหบ้รกิาร 

มีการจัดระบบการให้บริการตามล�าดับก่อน-หลังของการติดต่อขอรับบริการ มีเจ้าหน้าที่ดูแลและอธิบาย 

ขัน้ตอนอย่างชดัเจน ขัน้ตอนการให้บรกิารแต่ละขัน้ตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาสมัพนัธ์ให้ข้อมลูข่าวสาร 

การด�าเนินการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างสม�่าเสมอ ดังนั้นจึงท�าให้ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม  

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราภรณ์ จันทร์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุองเทศบาลต�าบลโพนทอง อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธ์ุ” 

พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลโพนทอง  

อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของสมหญงิ กล่ินซ้อน 

ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลบ้านดู่ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

8.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบล

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนซึ่งมีเพศ อายุ และประกอบอาชีพต่างกัน 

 ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนซึง่มเีพศ อาย ุและประกอบอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการ

ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และราย

ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการ

ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดยีวกนั ให้ความเท่าเทยีมกบัทุกคน ยดึความถูกต้องตาม

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่าย

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาลต�าบลค�าพองุ อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังาน

วิจัยของจิราภรณ์ จันทร์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลโพนทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์” พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สมหญิง กลิ่นซ้อน ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

เทศบาลต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” พบว่า ประชาชนซึ่งมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ จันทร์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง  

“ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลโพนทอง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ์” พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น เทศบาลต�าบล 

ค�าพอุง อ�าเภอโพธ์ิชัย ควรรักษามาตรฐานของการให้บริการประชาชนทั้งสามด้าน คือ ด้านสถานที่และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านข้ันตอนและวิธีการจ่ายเงิน ไว้ต่อไป และน�า 

ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะของประชาชน และระดับความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละด้านมาพิจารณา

ก�าหนดแนวทางการพัฒนาการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด และปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่และพัฒนาให้ยิ่งข้ึนๆ ไปจนถึงระดับมากท่ีสุด  

โดยค�านึงถึงการบริการด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นอันดับแรก เพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

9.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

 ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจ่ายเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายขุอง

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏว่า ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก  

มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัยสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา การให้

บริการด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบล 

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
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11.  ค�าขอบคุณ

 สารนิพนธ์เรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุองเทศบาล

ต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด” ส�าเร็จได้เพราะผู้วิจัยได้รับความเมตตาจาก พระราชปริยัติ

วิมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง ท�าให้ผูว้จิยัได้มโีอกาสศกึษา จงึขอกราบนมสัการขอบพระคณุ

เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ 

อุดม พิริยสงิห์ อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ทีไ่ด้กรณุาให้ค�าปรกึษา แนะน�า ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการปรับปรงุ

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู ประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ  

ชัยมุสิก และดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการสอบที่ได้กรุณาให้ค�าแนะน�า ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ

 ขอขอบคุณ นางภัทรนิษฐ์ ยุบลนิตย์ นางสาวสว่างจิตร ถินกระไสย์ และจ.ส.ต.บรรเลง ยุบลเขต  

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา แนะน�า ตลอดจนชี้แนะแนวทาง

ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลค�าพอุง ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิจัยครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าทีห้่องสมดุ/บรรณารกัษ์ ห้องสมดุมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขต

ร้อยเอ็ดทุกท่านที่อนุเคราะห์ และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ที่ให้ค�าชี้แนะ 

แนะน�าด้วยดีเสมอมา

คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี ้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา มารดา 

ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน


