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ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริการส่วน
ต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์
เบีย้ ยังชีพองค์การบริการส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริการส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดของ
ผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ และอาชีพต่างกันและ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริการส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มตัวอย่างได้แก่
ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 253 คน
ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�ำนวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การ
บริการส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทัง้ สีด่ า้ น เรียงจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเบิกจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ด้านการส�ำรวจผูส้ งู อายุทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ด้านการคัดเลือกและขออนุมตั ผิ สู้ งู อายุรบั เบีย้ ยังชีพและด้าน
การติดตาม/รายงานผลการด�ำเนินงานตามล�ำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และ
อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริการส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพองค์การบริการส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่ำสาม
อันดับแรก ได้แก่ ควรมีการส�ำรวจรายชื่อผู้สูงอายุอยู่เสมอหรือทุกสามเดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิที่จะได้
รับเบี้ยยังชีพได้รับการช่วยเหลือ ควรติดตามตรวจสอบผลการจ่ายเงินที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุว่าได้รับครบตาม
จ�ำนวนหรือไม่ หากพบปัญหาให้รีบด�ำเนินการแก้ไขทันที และควรมีการกันเงินงบประมาณส�ำหรับจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินตรงตามก�ำหนด
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ABSTRACT
The specific objectives of this thematic paper were: 1) to study the elderly’s
satisfaction with services of living allowance payment at Tambon Tawatburi Administrative
Organization in Tawatburi district, Roi Et province., 2) to compare their satisfaction with
services of living allowance payment at the preceding this local unit, resting upon
differences in the genders, ages, and careers and, 3) to regulate suggestions for expediting
its services of living allowance payment here. The sampling groups were the elderly
receiving allowance payment at the aforesaid local unitwhich have been set through Taro
Yamane’s formula, gaining the samples of 253 subjects. The instrument used for the
research was five-rating-scale questionnaires of 40 question, 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 finding: 1) The elderly’s satisfaction
with service of living allowance payment at the above local unit were rated ‘high’ in the
overall aspect. Give a single aspect, all four aspects were also scored ‘high’ These aspects
placed in descending order of arithmetic means included: i) disbursement allowances to
elderly care, ii) survey of elderly who qualified, iii) selection and approval of the elderly
receive care allowances, and iiii) track/report on the results of the operation, respectively.
2) Hypothesis testing results confirmed that variables of their genders, age, and careers
showed no significant differences in their satisfaction with services of living allowance
payment here in the overall aspect. 3) The elderly’s suggestion for offering living allowance
payment services were recommended in order by high to low. First, should explore a list
of elderly people on the regular basis, or every three month so that the elderly, who are
entitled to receive a premium care support. Secondly, should monitor the effects of
payment paid to the elderly that have been reached, or If problems are found, corrective
action should be done immediately. Finally, In order to meet assignment funds
disbursement, the budget should be prepared to pay cash allowances for elderly care.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
กรมประชาสงเคราะห์ซงึ่ ปัจจุบนั ได้เปลีย่ นเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก คือ การส่งเสริม
ให้ประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะ
ประชาชนที่ด้อยโอกาสและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ทั้งนี้โดยการพัฒนา
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ระบบ รูปแบบและวิธกี ารด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ปจั จุบนั ประชาชนทีด่ อ้ ยโอกาสและได้รบั
ผลกระทบจากปัญหาสังคมมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นและข้อจ�ำกัดด้านอัตราก�ำลัง ประกอบกับลักษณะงานด้าน
สวัสดิการสังคมอันเกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุมีความหลากหลายและสลับซับซ้อน
มีผลท�ำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่สามารถจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านสวัสดิการสังคมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการ การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก�ำหนด
ภารกิจในด้านสวัสดิการสังคมไว้ในแผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รวม 8 ภารกิจ คือ การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ และเงินเพิม่ พิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพคนพิการ การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์ ศูนย์บริการทางสังคมผูส้ งู อายุ สถาน
สงเคราะห์คนชรา การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชนตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2507 การฌาปนกิจสงเคราะห์
และงานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน (อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน) (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น. 2545, หน้า 270-272)
และจากการที่รัฐบาลประสบผลส�ำเร็จในการลดอัตราการเพิ่มของประชากร โดยลดอัตราการเกิด
ท�ำให้เกิดผลกระทบอีกด้านหนึง่ คือ ท�ำให้สดั ส่วนของประชากรผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ไปด้วย จากการเพิม่ จ�ำนวน
ผู้สูงอายุ พบว่า จ�ำนวนผู้สูงอายุก�ำลังเพิ่มสัดส่วนขึ้นอย่างรวดเร็วค�ำนวณไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553
และ พ.ศ. 2563 จ�ำนวนประชากรผูส้ งู อายุในประเทศไทย จะเพิม่ เป็นร้อยละ 9.19, 11.36 และ 15.28 ของ
ประชากรทั้งหมด สภาพปัญหาของผู้อายุทั้งทางด้านความเสื่อมของร่างกาย สภาพจิตใจและสังคม ท�ำให้
รัฐบาลตระหนักว่าควรจะได้เตรียมการช่วยเหลือผู้สูงอายุในกรณีต่าง ๆ จึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบายไว้ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตั้งแต่ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) จนถึงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพประชาชน
และการระดมพลังทั้งสังคมเพื่อสร้างคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กร
ประชาคม และสถาบันต่างๆ ทั้งในภาคสาธารณสุขและนอกภาคสาธารณสุข (พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ. 2552,
หน้า 15) แต่ถ้าใช้ค�ำนิยามขององค์การสหประชาชาติว่าประชากรผู้สูงอายุนั้นคือ ประชากรวัยสูงอายุ 65
ปีขึ้นไป จะเพิ่มจาก 7.3 ล้านคน (ร้อยละ 11.12) ใน พ.ศ. 2551 เป็น 16 ล้านคน (ร้อยละ 22.73 ของ
ประชากรทั้งหมด) ใน พ.ศ. 2570 หรือ 18 ปีข้างหน้าคนสูงอายุที่การศึกษาต�่ำ ไม่ได้อยู่ในระบบประกัน
สังคมและไม่มลี กู หลานดูแล จะอยูใ่ นฐานะยากล�ำบาก รัฐบาลควรจะต้องเตรียมมาตรการต่างๆ รองรับ เช่น
การให้การศึกษาผูส้ งู อายุเพือ่ ช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้ดขี นึ้ การสร้างหลักประกันทางสังคม สวัสดิการสังคม
การจัดบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนไป (วิทยากร เชียงกูล. 2551, หน้า 1)
ประกอบกับรัฐบาลมีแนวคิดปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการโดยสถาบัน เช่น บริการสถานสงเคราะห์
คนชรา และศูนย์บริการทางสังคมส�ำหรับผูส้ งู อายุ มาเป็นบริการภายนอกสถาบัน แต่อยูภ่ ายใต้หลักการชุมชน
เป็นฐานและการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชนแทน คือ บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งสวัสดิการในรูปแบบนี้
มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในหมวด 3 สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 54) “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพมีสทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐ ทัง้ นีต้ ามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ และหมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐาน
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แห่งรัฐ (มาตรา 80) วรรค 2 “รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส
ให้มคี ณ
ุ ภาพทีด่ แี ละพึง่ ตนเองได้” จะเห็นได้วา่ มีเกณฑ์พจิ ารณา อยู่ 2 ประการคือ 1) อายุตอ้ งเกิน 60 ปีบริบรู ณ์
2) ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐต่อสวัสดิการผู้สูงอายุน่าจะมุ่งเน้นให้
ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีผู้ดูแลและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในระยะแรกที่เริ่มมีโครงการ
มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ (เบี้ยยังชีพจากงบประมาณของรัฐบาล) ให้คนละ 200 บาทต่อเดือน แต่เมื่อเกิด
ภาวะเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ. 2540 รัฐได้ปรับเบี้ยยังชีพเพิ่มเป็นคนละ 300 บาทต่อเดือน ต่อมากระทรวง
มหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากเดิม 300 บาท ต่อเดือนเป็นคนละ
500 บาท ต่อเดือนตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2552 ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ให้ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นแบบขั้นบันได ดังนี้
ช่วงอายุ 60 – 69 ปี ได้รับคนละ 600 บาท/เดือน, ช่วงอายุ 70 – 79 ปี ได้รับคนละ 700 บาท/เดือน,
ช่วงอายุ 80 – 89 ปี ได้รับคนละ 800 บาท/เดือน และช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไปได้รับคนละ 1,000 บาท/เดือน
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันองค์การบริการส่วนต�ำบลธวัชบุรี มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง 12 หมู่บ้าน จ�ำนวน
ประชากรในเขต อบต. 4,734 คน และจ�ำนวนหลังคาเรือน 1,326 หลังคาเรือน มีผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ จ�ำนวน 685 คน จากผลการด�ำเนินการที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสบปัญหาในการด�ำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ทัง้ นีอ้ าจเป็น
เพราะว่าการด�ำเนินงานและการให้ความส�ำคัญด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายได้จ�ำนวนบุคลากร และความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ท�ำให้มีปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ
เช่น ความล่าช้าในการจ่ายเงิน การคัดเลือกผู้สูงอายุของหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ การพิจารณา
ผู้ที่สมควรได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาในฐานะผูร้ บั ผิดชอบงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาความพึงพอใจของผูส้ งู อายุตอ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี
อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ น�ำข้อสนเทศ และข้อเท็จจริงทีไ่ ด้จากการศึกษาจะได้นำ� ไปใช้ในการพัฒนา
ปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี สามารถด�ำเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อาจเป็นแนวทางที่ดี ในการบริหารจัดการด้านการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ รวมทั้งน�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของผูส้ งู อายุในท้องถิน่ และก่อให้เกิดความพึงพอใจ รวมทัง้ ได้ทราบปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ผู้สูงอายุที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 685 คน
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�ำหนดตัวแปรไว้ดังนี้
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชีพ 			
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน ได้แก่
		 1) ด้านการส�ำรวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
		 2) ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ
		 3) ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
		 4) ด้านการติดตาม/รายงานผลการด�ำเนินงาน
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
5.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ และ
อาชีพ ต่างกัน
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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5.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
6. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
6.1 ประชากร
ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 685 คน
6.2 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 253 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�ำนวณของทาโร
ยามาเน (Taro Yamane) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 หน้า 40.) แล้วท�ำการสุ่มแบบง่าย (Simple Random
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง โดยข้อค�ำถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษาและแบ่งข้อค�ำถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 		
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ด้าน
จ�ำนวน 40 ข้อ ดังนี้
		 1. ด้านการส�ำรวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มี 10 ข้อ
		 2. ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ มี 10 ข้อ
		 3. ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
มี 10 ข้อ
		 4. ด้านการติดตาม/รายงานผลการด�ำเนินงาน		
มี 10 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
		 5 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพมากที่สุด
		 4 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพมาก
		 3 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพปานกลาง
		 2 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพน้อย
		 1 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires)เพื่อสอบถามข้อเสนอ
แนะเกีย่ วกับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
6.4.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�ำหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล
6.4.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t–test)
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test
7. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลได้ดังนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 62.06
มีอายุ 71-80 ปี จ�ำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 47.04 และมีอาชีพเป็น เกษตรกร จ�ำนวน 104 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.11 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 38.34 รับจ้าง/ลูกจ้าง จ�ำนวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.83 และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ�ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.72
7.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองลงมา
ได้แก่ ด้านการส�ำรวจผูส้ งู อายุทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและด้านการคัดเลือกและขออนุมตั ผิ สู้ งู อายุรบั เบีย้ ยังชีพ
ด้านการติดตาม/รายงานผลการด�ำเนินงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1) ด้านการส�ำรวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี
ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามหอกระจายข่าว/ติดประกาศ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. มีการประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพตามมติหมู่บ้านให้ประชาชนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทราบ”
2) ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 10 ทีว่ า่ “การอนุมตั เิ ป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกครั้ง”
3) ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า“การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็วและตามเวลา
ก�ำหนด” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 5 ที่ว่า“การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต. มีความโปร่งใส”
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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4) ด้านการติดตาม/รายงานผลการด�ำเนินงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ี
ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “มีหน่วยงานออกไปติดตามผลการจ่าย
เบี้ยยังชีพ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “มีความเข้าใจในหลักการและระเบียบการการจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพ”
7.3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
สมมติฐานที่ 1 ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ เี พศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 ผูส้ ูงอายุที่มอี าชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ อี าชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
7.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยสรุป ผูส้ งู อายุได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรมี
การส�ำรวจรายชื่อผู้สูงอายุอยู่เสมอหรือทุกสามเดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพได้รับการ
ช่วยเหลือ ควรติดตามตรวจสอบผลการจ่ายเงินทีจ่ า่ ยให้แก่ผสู้ งู อายุวา่ ได้รบั ครบตามจ�ำนวนหรือไม่ หากพบ
ปัญหาให้รบี ด�ำเนินการแก้ไขทันที และควรมีการกันเงินงบประมาณส�ำหรับจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุไว้ลว่ งหน้า
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินตรงตามก�ำหนด
8. การอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ สีด่ า้ นคือ 1) ด้านการส�ำรวจผูส้ งู อายุทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
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เหมาะสม 2) ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 3) ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4) ด้านการติดตาม/รายงานผลการด�ำเนินงาน และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการให้บริการ สามารถน�ำมาอภิปราย
ผลได้ดังนี้
8.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่า ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี ได้ให้ความส�ำคัญในการจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพแก่ผสู้ งู อายุ โดยมีดำ� เนินการตาม
ระเบียบ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนอย่างเคร่งครัด มีความเสมอภาค มีการดูแลเอาใจใส่และมีจติ ส�ำนึกในการบริการ
ประชาชน อีกทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี ได้ให้ความส�ำคัญในด้านสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริม ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี และมีจิตใจ
ทีเ่ บิกบาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชรินทร์ กุลกิจ ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สงู อายุต่อ
การจัดการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�ำบลเมืองไพร อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของเทศบาลต�ำบลเมืองไพร
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิภาวศุทธิ ประชานุรกั ษ์
ได้ทำ� การ ศึกษาเรือ่ ง “ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุตอ่ การบริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลสระใคร อ�ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย” ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ
บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสระใคร อ�ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยรวม
อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งสี่ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านการส�ำรวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี
ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากองค์กรบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี มีส�ำรวจผู้สูงอายุ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับเบี้ยยังชีพ โดยได้ลงส�ำรวจข้อมูลจริง โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้น�ำ
ชุมชน และได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนในการส�ำรวจข้อมูลของผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ท�ำให้การ
ส�ำรวจข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นจริง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฉลิมชัย ประทุมรุง่ ได้วจิ ยั เรือ่ ง “ความ
พึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา
อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” พบว่า ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านขั้นตอนการส�ำรวจ
ข้อมูล อยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการ
ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพตามหอกระจายข่าว/ติดประกาศ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี ได้มนี โยบายให้มกี ารประชาสัมพันธ์ ให้ผสู้ งู อายุได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสาร
ตามหอกระจาย/ติดประกาศ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้รบั ทราบข้อมูลรวมทัง้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ส�ำรวจข้อมูล
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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ของผูส้ งู อายุ ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด เพือ่ ให้ครอบคลุมและเสมอภาค รวมทัง้ ได้ทงั้ สวัสดิการแก่ผสู้ งู อายุได้อย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรมมากที่สุด จึงท�ำให้ข้อที่ 6 มีความค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิด
ของ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นของผูร้ บั บริการต่อเจ้าหน้าที่ ในการช่วย
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ ความตัง้ ใจของเจ้าหน้าทีใ่ นการให้บริการ
แก่ประชาชน
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. มีการ
ประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั เบีย้ ยังชีพตามมติหมูบ่ า้ นให้ประชาชนผูม้ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไปทราบ” ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้ว่า เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี ได้ด�ำเนินการประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพตามมติของ
หมู่บ้านให้ประชาชนทราบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากในการประกาศ
หรือการแจ้งให้ผู้สูงอายุทราบบางครั้ง ในกระบวนการด�ำเนินงานมีความล่าช้า จึงท�ำให้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
สอดคล้องกับแนวคิดของ โวลแมน (Wolman) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ (Filling) มีความสุขเมือ่
คนเราได้รับผลส�ำเร็จตามจุดหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation)
2) ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด�ำเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุ ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี ได้ดำ� เนินการคัดเลือกและขออนุมตั ผิ สู้ งู อายุรบั เบีย้ ยังชีพ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�ำหรับผู้สูงอายุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ระบุคุณสมบัติของผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน และในการขออนุมัติ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ธวัชบุรี ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและขัน้ ตอนอย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นฤมล สิงห์เงา ได้ทำ� การ
ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : กรณีศึกษา เทศบาลต�ำบล
บัวบาน อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการ
เงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพของเทศบาลต�ำบลบัวบาน อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านขัน้ ตอนการจัดท�ำ
บัญชีรายชือ่ อยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฉลิมชัย ประทุมรุง่ ได้วจิ ยั เรือ่ ง “ความพึงพอใจ
ของผู ้ สู ง อายุ ต ่ อ การจั ด การเงิ น สงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลประชาพั ฒ นา
อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” พบว่า ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านขั้นตอนการจัดท�ำ
บัญชีรายชื่ออยู่ในระดับปานกลาง
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 10 ทีว่ า่ “การอนุมตั เิ ป็น
ไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี มีการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามล�ำดับขึ้นตอน
รวมทั้งการอนุมัติเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง จึงท�ำให้มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา โยธาศรี กล่าวว่า ความพึงพอใจ ความรู้สึกสมใจ อิ่มเอมใจที่
เกิดร่วมกับการได้บรรลุผลส�ำเร็จหรือสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือความคาดหวัง หรือได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. แจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกครั้ง” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี ได้มกี ารจัดประชุมประชาคมหมูบ่ า้ นอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ประชาชน หรือ
ผู้สูงอายุ ได้รับทราบข่าวสาร และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน/หมูบ่ า้ น แต่ในบางครัง้ การแจ้งข่าวในการประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ทวั่ ถึงเพราะในบ้างครัง้ หอกระจายข่าว
ในหมู่บ้านหรือระบบเสียงตามสายได้ช�ำรุดใช้การไม่ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ โชติช่วง ภิรมย์ กล่าวว่า
ความพึงพอใจ คือ ความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจาก 1) การให้
บริการอย่างเป็นธรรม 2) การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา 3) การให้บริการเพียงพอ 4) การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และ5) การให้บริการที่มีความก้าวหน้า
3) ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากการองค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี มีนโยบายในการเบิก
จ่ายที่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มีความรู้
เกีย่ วกับระบบงานของตนและขององค์กรเป็นอย่างดี จึงท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามพึงพอใจการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล สิงห์เงา ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : กรณีศึกษา เทศบาลต�ำบลบัวบาน อ�ำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ”์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุตอ่ การจัดการเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพของ
เทศบาลต�ำบลบัวบาน อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านขัน้ ตอนการจ่ายเบีย้ ยังชีพ อยูใ่ นระดับมาก แต่
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการ
เงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”
พบว่า ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชา
พัฒนา อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพ อยู่ในระดับปานกลาง
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก ข้อ 6 ทีว่ า่ “การเบิกจ่ายเบีย้ ยังชีพ
มีความรวดเร็วและตามเวลาก�ำหนด” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ทั้งนี้เป็นเพราะว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่
ต่องานที่รับผิดชอบ รักษาเวลา ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว สามารถก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการใน
แต่ละขั้นตอน ท�ำให้การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วเป็นที่น่าพอใจยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
โชติช่วง ภิรมย์ กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่
โดยวัดจาก 1) การให้บริการอย่างเป็นธรรม 2) การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา 3) การให้บริการเพียงพอ
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ5) การให้บริการที่มีความก้าวหน้า
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 5 ทีว่ า่ “การจ่ายเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ อบต. มีความโปร่งใส” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ บางคนมีการการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ คร่งครัด และยึดถือระเบียบกฎหมายมากเกินไป จึงท�ำให้
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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ประชาชนบางคนมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติงานไม่มีความโปร่งใส และมีการเลือกปฏิบัติ จากการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงท�ำให้มีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยที่ต�่ำกว่าข้ออื่น
4) ด้านการติดตาม/รายงานผลการด�ำเนินงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ี
ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ เนือ่ งจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี มีการติดตาม
และรายงานผลการด�ำเนินงานในการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ โดยมีการตรวจสอบผลและรายงานผลการด�ำเนิน
งานอย่างสม�่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน แต่เนื่องจากในการด�ำเนินงานติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
ในบางครั้งอาจจะมีความล่าช้า และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ โชติช่วง ภิรมย์ กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความสามารถที่จะพิจารณา
ว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจาก 1) การให้บริการอย่างเป็นธรรม 2) การให้บริการรวดเร็วทัน
ต่อเวลา 3) การให้บริการเพียงพอ 4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ5) การให้บริการที่มีความก้าวหน้า
และสอดคล้องกับแนวความคิดของ จินตนา โยธาศรี กล่าวว่า ความพึงพอใจ ความรู้สึกสมใจ อิ่มเอมใจที่
เกิดร่วมกับการได้บรรลุผลส�ำเร็จหรือสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือความคาดหวัง หรือได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 3 ทีว่ า่ “มีหน่วยงานออก
ไปติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพ”เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้วา่ เนือ่ งจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี มีนโยบายทีจ่ ะให้การบริการด้านสวัสดิการมีความ
ทั่วถึง จึงมีหน่วยงานออกติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อที่ได้ทราบข้อมูลและปัญหาในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และน�ำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวความคิดของ
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ ทีก่ ล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นของผูร้ บั บริการต่อเจ้าหน้าที่ ในการช่วยแก้ไขปัญหา
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและความพึงพอใจที่มีต่อความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
แก่ประชาชน”
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 8 ที่ว่า “มีความเข้าใจใน
หลักการ และระเบียบการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ธวัชบุรไี ด้มกี ารจัดประชุม ชีแ้ จงแนวทางการปฏิบตั ใิ นการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพให้แก่ผสู้ งู อายุอยูเ่ สมอ
แต่เนื่องจากในบางครั้งผู้สูงอายุบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมชี้แจงได้ จึงท�ำให้ยังไม่เข้าใจใน
หลักการและระเบียนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ สอดคล้องกับแนวความคิดของ จินตนา โยธาศรี กล่าวว่า
ความพึงพอใจ ความรู้สึกสมใจ อิ่มเอมใจที่เกิดร่วมกับการได้บรรลุผลส�ำเร็จหรือสอดคล้องกับจุด มุ่งหมาย
หรือความคาดหวัง หรือได้รับการตอบสนองความต้องการ
8.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
1) เพศ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่
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สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
มีการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์และระเบียบ ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน
ยึดความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ จึงท�ำให้ผู้สูงอายุแม้ว่าจะมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นฤมล สิงห์เงา ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : กรณีศึกษา เทศบาลต�ำบลบัวบาน อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการ
เปรียบเทียบพึงพอใจของผูส้ งู อายุตอ่ การจัดการเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพของเทศบาลต�ำบลบัวบาน อ�ำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมและรายขั้นตอนไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ประชาชนผูส้ งู อายุทมี่ เี พศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน
2) อายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ในการให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่
มีความสุภาพอ่อนน้อมเป็นกันเองต่อประชาชนที่มาใช้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน เท่าเทียมกันไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ บริการตามล�ำดับ ก่อน- หลัง แม้ว่าจะมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นฤมล สิงห์เงา ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง
“ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : กรณีศึกษา เทศบาลต�ำบลบัวบาน
อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการเปรียบเทียบพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพของเทศบาลต�ำบลบัวบาน อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจโดย
รวมและรายขั้นตอนไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความ
พึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา
อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนผูส้ งู อายุทมี่ เี พศ ต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา อ�ำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน
3) อาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลการวิจัยสรุปว่า ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี มีขั้นตอนและมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และได้ด�ำเนินการ
ชีแ้ จงให้ความรูแ้ ก่ผสู้ งู อายุ ในขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์การได้รบั เบีย้ ยังชีพอยูเ่ สมอ จึงท�ำให้ผสู้ งู อายุ ส่วนใหญ่
มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นอย่างดี รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ธวัชบุรี มีนโยบายในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ จึงท�ำให้
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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ผูส้ งู อายุแม้วา่ จะมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเบีย้ ยังชีพ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า ประชาชนผูส้ งู อายุทมี่ เี พศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลประชาพัฒนา อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน
9. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings)
ดังต่อไปนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพทั้งสี่ด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านการส�ำรวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, ด้านการ
คัดเลือกและขออนุมตั ผิ สู้ งู อายุรบั เบีย้ ยังชีพ,ด้านการเบิกจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ,และด้านการติดตาม/รายงาน
ผลการด�ำเนินงาน ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
และมีข้อเสนอแนะเป็นรายด้านและรายข้อ ดังต่อไปนี้
1) ด้านการส�ำรวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี
ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้
และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ด้านการส�ำรวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดีมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ส�ำรวจผูส้ งู อายุทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม และเปิดเผย
ข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจด้วยความโปร่งใสเพื่อที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้ อ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ซึ่ ง มี ค ่ า แปลผลอยู ่ ใ นระดั บ มาก คื อ ข้ อ 6 ที่ ว ่ า “มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพตามหอกระจายข่าว/ติดประกาศ”ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี
อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพโดยการ
ประชาสัมพันธ์ผไู้ ด้รบั เบีย้ ยังชีพตามหอกระจายข่าว/ติดประกาศ ให้ดมี ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยการเพือ่ ทีจ่ ะ
ท�ำให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. มีการ
ประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั เบีย้ ยังชีพตามมติหมูบ่ า้ นให้ประชาชนผูม้ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไปทราบ” ดังนัน้ องค์การบริหาร
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ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพตามมติหมู่บ้านให้ประชาชนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทราบให้
ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการเพื่อที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
2) ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพด้านการคัดเลือกและขออนุมตั ผิ สู้ งู อายุ
รับเบี้ยยังชีพ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการเพื่อที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 10 ทีว่ า่ “การอนุมตั เิ ป็น
ไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในการอนุมัติเป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดให้ดมี ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยการเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อ
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับ
มากที่สุดต่อไป
		ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. แจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกครั้ง” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี
อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้ดีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการเพื่อที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
3) ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้
และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยการเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก ข้อ 6 ทีว่ า่ “การเบิกจ่ายเบีย้ ยังชีพ
มีความรวดเร็วและตามเวลาก�ำหนด” ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ ในการเบิกจ่ายเบีย้ ยังชีพมีความรวดเร็ว
และตามเวลาก�ำหนดให้ดมี ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยการเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 5 ทีว่ า่ “การจ่ายเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ อบต. มีความโปร่งใส” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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ควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพในการการจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ อบต.
ด้วยความความโปร่งใส ให้ดมี ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยการเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการจ่าย
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุด
ต่อไป
4) ด้านการติดตาม/รายงานผลการด�ำเนินงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ี
ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพด้านการติดตาม/รายงานผลการด�ำเนินงาน
ให้ดมี ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยการเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 3 ทีว่ า่ “มีหน่วยงานออก
ไปติดตามผลการจ่ายเบีย้ ยังชีพ”เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานด้านจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ ดังนัน้ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในการมีหน่วยงานออกไปติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยการเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
		ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 8 ที่ว่า “มีความเข้าใจใน
หลักการ และระเบียบการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในการมีความเข้าใจใน
หลักการ และระเบียบการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเพื่อที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุมี
ความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
การวิจัย ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อจ�ำกัดบางประการที่ไม่สามารถศึกษาให้ครบทุกแง่มุม
ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้วิจัยต่อยอดจากการวิจัยเรื่องนี้ดังต่อไปนี้
1) จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการติดตาม/รายงานผลการด�ำเนินงานมีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับ
มากแต่คา่ เฉลีย่ น้อยกว่าทุกด้าน ดังนัน้ ควรวิจยั ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2) จากผลการวิจยั พบว่า การจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ อบต. มีความโปร่งใสมีคา่ เฉลีย่ น้อยกว่า
ทุกข้อค�ำถามจากจ�ำนวนทั้งหมด 40 ข้อ ดังนั้นควรวิจัยการน�ำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการให้บริการจ่าย
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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สารนิพนธ์ เรือ่ ง ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ส�ำเร็จลงได้เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากทาง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และบุคคลหลายท่านที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ความคิดเห็นและก�ำลังใจ
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ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พืน้ ชมพู อาจารย์ทปี่ รึกษาสารนิพนธ์หลัก ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ทปี่ รึกษาสารนิพนธ์รว่ ม ทีไ่ ด้ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์
แก่ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวอมรมิตร มงคลเคหา รองปลัดเทศบาล เทศบาลต�ำบลบ้านนิเวศน์
อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นางประนอม แสนสวนจิตร นักวิชาการคลัง 7ว เทศบาลต�ำบลบ้านนิเวศน์
อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และนายอดุลเดช เทพภิบาล หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลธวัชบุรี ผู้สูงอายุทุกท่าน และเจ้าหน้าที่
ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ที่ท�ำให้งานวิจัยของ
ผู้วิจัยส�ำเร็จลุล่วง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้
และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษา พนักงานเจ้าหน้าที่ เพือ่ นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา รัฐศาสตร์
การปกครองทุกท่าน ที่เป็นก�ำลังใจ คณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้
กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก�ำลังใจด้วยดีเสมอมา
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก�ำลังใจตลอดมา
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