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ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพี่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่าย

เบ้ียยังชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัการให้บริการจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหม่ืนถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 283 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ

วจิยั คอื แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั จ�านวน 20 ข้อ มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .89 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์

ผลการวจัิยพบว่า : 1) ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุ่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยงัชีพขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บรกิาร, ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร, ด้านสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม, และด้านสิง่อ�านวยความสะดวก 2) ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม  

ไม่แตกต่างกนั ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และ 3) ผูส้งูอายมุข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ด ได้แก่ ควรจดัท�าคูม่อื และ

เอกสารเผยแพร่ความรูเ้รือ่งการจ่ายเบีย้ยงัชีพ เจ้าหน้าทีค่วรมีความตรงต่อเวลาในการปฏบัิตงิาน ควรมป้ีาย

แสดงแผนทีอ่าคาร และส่วนงานการให้บรกิารต่าง ๆ  และควรจดัเจ้าหน้าทีค่อยแนะน�าผูส้งูอายทุีม่าใช้บรกิาร
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ABSTRACT

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

Tambon Nong Muen Than Administration Organization’s living allowance payment service 

in Roi Et province’s At Samat district, 2) to compare their satisfaction with living its  

allowance payment service to variables of their genders, ages and careers, and 3) to study 

suggestions for enhancing its living allowance payment service. The sampling groups  

comprise 283 eligible elders living in its authorized area. The instrument used for the  

research is five-rating scale questionnaires endowed with twenty questions, each of which 

possesses the reliability at 0.89. The statistics utilized for data analyses encompass  

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA) by 

making use of the computer software package to facilitate analyses. 

 Outcomes of research findings: 1) The elderly’s satisfaction with Tambon Nong 

Muen Than Administration Organization’s living allowance payment in Roi Et province’s At 

Samat district has been rated ‘high’ in the overall aspect. In terms of each of four aspects, 

it has been found at ‘high’. All four aspects placed in descending orders of means embrace 

those of: i) service authorities, ii) steps of rendering services, iii) premises and environments, 

and iv) facilitators. 2) The hypothesis testing results has been disclosed that variables of 

their genders, ages and educational levels show no significant differences in their  

satisfaction with its living allowance payment in the overall aspect, thereby rejecting the 

formulated hypotheses. 3) Their suggestions for its living allowance payment at the above 

organization are that : i) it should provide the elderly with the manual and document in 

order to disseminate knowledge of living allowance payment, ii) authorities must start 

working on time. In addition, it should have placards showing the building where different 

work sections are provided, and iii) it should assign an authority waiting for giving advice to 

the elderly who come to receive the payment service.

Keywords : 1.Satisfaction Service 2.The Elderly 3.Living Allowance Payment 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนด

ภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ�านาจ หน้าที่ในการ

สงเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหาร
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ส่วนต�าบล มีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ของตนเอง (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส”  

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย, 2545, หน้า 185) และพระราชบัญญัติสภาต�าบล

และองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 50 “ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารส่วนต�าบล มอี�านาจ 

หน้าที่ต้องท�าในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ 

ผู้พิการ” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 53 “บุคคลซึ่ง

มอีายเุกนิหกสิบปีบรบิรูณ์และไม่มรีายได้เพยีงพอแก่การยงัชพี มสีทิธไิด้รบัสวสัดกิารสิง่อ�านวยความสะดวก

อนัเป็นสาธารณะอย่างสมศกัดิศ์รแีละความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐั” (โกวทิย์ พวงงาม, 2550, หน้า 11) 

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เป็นการบริการท่ีรัฐเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการในสถานสงเคราะห์

หรือศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ (Institute) มาสู่บริการที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นการจัดสวัสดิการด้านการเงินและรายได้ให้กับ 

ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ถูกทอดทิ้งฐานะยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู รัฐบาลได้

จดัสรรงบประมาณเงนิอดุหนนุสนับสนุนเบีย้ยงัชีพแก่ผูส้งูอาย ุเป็นเงนิ 300 บาท/คน/เดอืนจนตลอดชพี ต่อมา 

กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 เพือ่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัต ิและคณะรฐัมนตรไีด้ประชมุและมมีติเมือ่

วนัที ่12 ธนัวาคม 2549 ปรบัเพิม่เงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุากเดมิ 300 บาท/เดอืน เป็นคนละ 500 

บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม) 

ยกเลิกระเบียบ กรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ได้แก่ ระเบียบกรม

ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบ 

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

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย, 2545, หน้า 185)

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน ตั้งอยู่ระยะทางจากอ�าเภออาจสามารถ 15 กิโลเมตร 

ห่างจากจงัหวดัร้อยเอด็ 54 กโิลเมตรปัจจบุนั แบ่งเขตปกครองออกเป็น 17 หมูบ้่าน จ�านวนครวัเรอืน 2,034 

ครัวเรือน มีพื้นที่โดยประมาณ จ�านวน 28,251 ไร่ หรือประมาณ 48.50 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ทั้งสิ้น 

9,858 คน แยกเป็นชาย 4,955 คน เป็นหญิง 4,903 คน และมีผู้สูงอายุทั้งสิ้น จ�านวน 968 คน แยกเป็น

ชาย 448 คน เป็นหญิง 520 คน ซึ่งการด�าเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก�าหนด งบประมาณได้รบัการจดัสรรเป็นเงนิอดุหนนุจากส่วนกลาง เพือ่จ่ายให้แก่

ผู้สูงอายุตามบัญชีรายชื่อ คนละ 500 บาท/เดือน ซ่ึงในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีเดือนละ โดยจ่ายเป็นเงนิสดให้แก่ผูส้งูอายหุรอืผูร้บัมอบอ�านาจตามหนงัสอืมอบ

อ�านาจจากผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 แบบขั้นบันไดและต้องจ่ายก่อนวันที่ 10  

ของทุกเดือน (องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน, 2556, (อัดส�าเนา).)

สภาพปัญหา เกีย่วกบัการบรกิารด้านการสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีให้แก่ผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาจ�านวนผู้สูงอายุที่
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มฐีานะยากจนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลมจี�านวนเพิม่มากข้ึน องค์การบรหิารส่วนต�าบลมีงบประมาณ

ไม่พอเพียง ปัญหาผู้น�าชุมชน บางครั้งไม่มีการประชุมประชาคมชุมชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ แทน

ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตหรือย้ายภูมิล�าเนา มักจะใช้สิทธิของตนเอง เอาพรรคพวก ญาติพี่น้องของตนมารับเบี้ย

ยังชีพ ท�าให้ผูท้ีเ่ดอืดร้อนจรงิๆ ขาดโอกาส ปัญหาการเบกิจ่ายงบประมาณจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

ล่าช้า ปัญหาด้านบคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลซึง่มีจ�านวนน้อย ดแูลบรกิารผูส้งูอายไุม่ทัว่ถึงปัญหา

ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งไม่มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วย ปัญหาชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ 

เป็นต้น

ผูวิ้จยัในฐานะเป็นผูป้ฏบิติัและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการบรกิารจ่ายเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายแุละ จงึมคีวาม

สนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอ็ด เพือ่จะได้รบัทราบข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ใช้ในการก�าหนด

นโยบายหรือแนวทางการพัฒนาการให้บริการจ่ายยังชีพผู้สูงอายุ และน�าผลจากการศึกษาที่ได้ ไปใช้เป็น

สารสนเทศในการพัฒนาการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน 

อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1 ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3 ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 ท�าให้ทราบความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 



Vol.5 No.2 July – December 2016160

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

4.2 ท�าให้ทราบว่า ผลของการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุท่ีมีเพศ อายุ  

และอาชีพ ต่างกัน

4.3  ท�าให้ทราบว่าข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4  สามารถน�าผลจากการวจัิยครัง้นีไ้ปใช้เป็นประโยชน์ในการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1  ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั (Population) ได้แก่ ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัการบรกิารด้านสงเคราะห์เบีย้

ยังชีพที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จาก 

17 หมู่บ้าน จ�านวน 968 คน

5.2  กลุม่ตวัอย่าง (Sample) ได้แก่ ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัการบรกิารด้านสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีทีอ่าศยัอยู่

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวนทั้งสิ้น 283 คน 

ได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน (Taro Yamane) (อ้างใน สุจินต์ ธรรมชาติ, 

2549, หน้า 48)

5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ4) ด้านสิ่ง

อ�านวยความสะดวก ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ

ของลิเคิร์ต (Likert Scales) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยที่สุด

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อมูล 

เกีย่วกบัการให้บริการจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหม่ืนถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด

5.4  สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ สถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) คอื ความถี ่(Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง

อนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One – way ANOVA) หรือ (F-test)
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6. ผลการวิจัย

6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองหม่ืนถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านสถานที่ และสิ่งแวดล้อม และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1)  ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่าย

เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสถานที่

และสิ่งแวดล้อม โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจัดสถานที่เป็น

สัดส่วน มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะสมส�าหรับการให้บริการ” และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า “สถานที่ให้บริการ มีห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ”

  2) ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารจ่ายเบีย้

ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านขัน้ตอนการให้

บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ 

ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีผังล�าดับขั้นตอนและ 

ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน”

 3)  ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารจ่ายเบีย้

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้มาใช้

บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน” และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ข้อ 2 ท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีมีความ 

ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่”

 4)  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่าย

เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจัดอุปกรณ์เครื่องมือ 

ในการให้บริการเป็นระเบียบสะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า 

“ค�าร้อง / เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการมีความชัดเจน ง่ายต่อการกรอกข้อมูล”

6.2 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน  

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 3 ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

7.  อภิปรายผลการวิจัย
 จากการสรปุผลการวจัิย มกีารน�าผลการวจิยัท่ีน่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิม่เตมิตามประเดน็

ต่างๆ ดังนี้ 
1.  ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจการต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน ที่สถานที่ให้บริการบริเวณภายในอาคารมีความสะอาด เรียบร้อย จัดเป็นสัดส่วน 
ภายในอาคารมป้ีายแสดงรายละเอยีดขัน้ตอนการให้บรกิารแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ข้ันตอนการให้บรกิาร
มีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน แต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้มา
ใช้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสุภาพ มีความเป็นกันเองให้
บริการอย่างมีอธัยาศยัไมตรทีีด่ ีงานประชาสมัพนัธ์มป้ีายแสดงรายละเอยีดขัน้ตอนการให้บรกิารและวิธกีาร
แต่ละประเภทอย่างชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับจ่ายเบี้ยยังชีพ แจ้งวันที่ เวลา สถานที ่
นัดคดีความ ติดประกาศต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมชาติ กิจบรรยง (2536, หน้า 42) ระบุค�าจ�ากัด
ความของการบริการ ว่า “เป็นกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู ้อื่น ในอันที่จะท�าให้ผู ้อื่นได้รับ 
ความสขุ ความสะดวก หรอืความสบาย ซึง่ความหมายได้มาจากการรวบรวมความคดิเหน็ของบคุคลทีป่ฏบิตัิ
งานบริการต่าง ๆ” ดังนั้นจึงท�าให้ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของภาษกร ฐานโอภาส (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ต่อการบริการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านโพธิ ์อ�าเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย” 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการบริการเบ้ียยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านโพธิ์ อ�าเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวม อยู่ในระดับมาก

2.  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

จ่ายเบีย้ยังชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลหมื่นถ่าน  

มีการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน 

ยึดความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ จึงท�าให้ผู้สูงอายุแม้ว่าจะมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล ถิตย์พิพิธ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา “ความ 

พงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารด้านการสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี : ศกึษาเฉพาะกรณชีมุชนเทศบาลเมอืง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์” พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านการ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพในชุมชนเทศบาลเมือง อ�าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ

การวจิยัของพจนา อนิสว่าง (2552, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช้บริการด้านเบีย้ยงัชพีสงูอายุ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บริการด้านเบี้ยยังชีพสูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  

ที่มีอายุต่างกัน โดยรวม มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้  

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิารจ่ายเบ้ียยงัชีพนีไ้ว้ และพัฒนาการ

ให้บริการให้ถึงระดับมากที่สุด โดยเพิ่มยุทธศาสตร์การให้บริการในด้านอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  8.2.1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

แต่ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัยปัญหาด้าน  

สิง่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบล หนองหมืน่ถ่าน 

อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 8.2.2  ควรศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 8.2.3  ควรศกึษาสภาพปัญหาของการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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