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วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพ่ีอศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ

ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด,               
2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มเีพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ 
ต่างกัน, และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 247 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า   5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 
0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การ
ทดสอบค่าที (t-test) และ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยรวม   อยู่ในระดับมาก          
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวกและด้าน
ความเสมอภาคเท่าเทียม  ตามล าดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ล าดับตามความถี่สูง
ไปหาต่ าสามอันดับแรก คือ การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุควรได้รับการขึ้นทะเบียนทุกคน ในกรณีที่อายุ
จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพควรได้รับความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ควรตรงวัน และเวลาที่ก าหนด 
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This thesis served the purposes: 1) to study the elderly’s satisfaction with rendering 
services of living allowance payment at Tambon Khampia Administrative Organization in 
Roi Et province’s Phochai district, 2) to compare their satisfaction with rendering its services 
to variables of their genders, ages and educational levels, and 3) to study their suggestions 
for enhancing its services of living allowance payment. The sample comprised the elderly 
in its authorized area, numbering 247 individuals. The sampling group was set through Taro 
Yamane’ s table.  The research instrument was five-rating scale questionnaires with the 
whole questions possessing the reliability at  0.96. The statistics utilized for processing data 
encompassed frequency, percentage, mean, t-test and F-test (One-way ANOVA). 

Outcomes of research findings:  1)  The elderly’ s satisfaction with rendering its 
services of living allowance payment at Tambon Khampia Administrative Organization at 
Roi Et province’s Phochai district has been rated ‘high’ in the overall aspect as the same 
as in a single aspect taken into account. All aspects ranked in descending orders of means 
include service authorities, timely rapid service, service facilitation, and service equality 
respectively.  2)  The hypothesis testing results have confirmed that variables of their 
genders, ages and educational levels bear no significant differences in their satisfaction with 
rendering its services in both aspects.  Thereby, such results are not conducive to the 
reformulated hypotheses.  3)  Suggestions obtained from conducting the research have 
been recommended in descending orders of three frequencies.  First, living allowance 
payment should be fixed at the fifth day of every month. Secondly, the request for the 
elderly’s registration for everyone should be enrolled beforehand in case they will be sixty 
years old.  Finally, any service fare must not be deducted out of the elderly’ s living 
allowance payment.  
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 ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้
ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พ้ืนชมภู อาจารย์ที่ ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา และตรวจ
แก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์อุดม  พิริยสิงห์ ประธาน ดร.สุวัฒน์  จิตต์จันทร์ และ ดร.
พัชรี  ศิลารัตน์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเมตตาในการตรวจสอบข้อบกพร่องจนท า
ให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล นางสาวหนูเตือน  เงินลี และนางสาวภัณฑิรา ชูศรี
เมือง ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้
ส าเร็จสมบูรณ์   
 ขอขอบพระคุณผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและ
การเก็บข้อมูลในการวิจัย ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่กรุณาให้ความรู้
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้ ได้
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้ก าลังใจและคอยช่วยเหลือสนับสนุน 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพ่ือบูชาพระคุณแด่บิดา
มารดา ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น าความส าเร็จในชีวิต 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลในฐานะผู้ให้ผู้สร้างสรรค์ กล่าวคือ เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามตลอดจนประสบการณ์ชีวิตที่ได้สร้างสมไว้ให้กับสังคมรุ่นต่อมา นับตั้งแต่
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นต้นมา รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุเป็นต้นมา เป็นการส่งเสริมเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากต่อการเพ่ือตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการด้านสวัสดิการสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกในขั้นปลายชีวิต รัฐบาลจึงมีนโยบายในการ
แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ  ตามที่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 16 มาตรา 80 ระบุว่ารัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ รัฐบาลจึงมีมติ
เห็นชอบให้กรมประชาสงเคราะห์ ด าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ด้วยการ
ให้บริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ  ต่อมาได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2548, หน้า 32) 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เริ่มเป็นรูปธรรมใน พ.ศ. 2536 จากแนวคิดของ (ในรัฐบาลสมัย นาย
ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีสองสมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2538) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็น
สวัสดิการสังคมประเภทหนึ่ง ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบ คือ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทใน
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ เมื่อรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุใน
ชุมชน (เบี้ยยังชีพ) พ.ศ. 2536 เพ่ือให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน เดือนละ 200 บาท ต่อ
เดือนและมีเงินเพ่ิมเมื่อเศรษฐกิจถดถอยอีกรายละ 100 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2543) ต่อมากรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ  (กรมประชาสงเคราะห์ เดิม ) ได้ยกเลิกระเบียบโดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลั งซึ่ งมี ค าสั่ งยก เลิ ก ระเบี ยบกรมประชาสงเคราะห์ และให้ ใช้ ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 โดยจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท จากนั้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ได้เพ่ิมจาก 300 
บาทเป็น 500 บาท จนถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งมีนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้าน
ผู้สูงอายุ ปี 2554 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้มีการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 
แบบขั้นบันไดตามอายุ มีดังนี้ 1. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท 2. 
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70-79 ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท 3. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80-89 ปี จะได้รับ
เบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท 4. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท 
จากนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน 5 มาตรการ การด าเนินงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
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ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 
2552, หน้า 2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย ที่มีขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2540 มีอานาเขตพ้ืนที่ 
52.8 ตร.กม. ปัจจุบันผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์
ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 12 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จ านวน 648  คน ตลอดระยะเวลาในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้บริการเป็นไปอย่างก้าวหน้า   
โดยเฉพาะโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิต แก่ผู้สูงอายุ ได้มีการจัดจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการตามนโยบายแห่งรัฐ จากเบี้ยยังชีพที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินที่สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพในอัตรา
แบบขั้นบันได จังหวัดเป็นผู้โอนเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ท าการเบิกจ่ายให้เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก โดยมุ่งหวังให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพเกิดความรวดเร็ว และให้ครบทุกหมู่บ้าน แต่เท่าที่ผ่านมาการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่อาจ
ทราบได้ว่าผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพราะจากการจ่ายเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน ยังมี
ผู้สูงอายุต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และให้มีการอ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป (องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย, 2557, อัดส าเนา)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเกี่ยวกับการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการ
จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือน าผลที่ได้
จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางต่อการพัฒนา การให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
  1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
  1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบ
อาชีพ ต่างกัน  
  1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
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1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
  1.3.1 ผู้สูงอายุที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
  1.3.2 ผู้สูงอายุที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
  1.3.3 ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
  1.3.4. ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
  1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัด
ร้อยเอ็ด ทั้ง 12 หมู่บ้าน จ านวน 648  คน 
  1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
  ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4 ด้าน ได้แก ่
   1) ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   2) ด้านการอ านวยความสะดวก 

3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
4) ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม 

 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
  ได้แก ่องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.5.1 ได้ทราบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
  1.5.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประกอบอาชีพ ต่างกัน  
  1.5.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
  1.5.4 สามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางพัฒนาการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ชอบพอใจ หรือประทับใจของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับ
บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำรให้บริกำร หมายถึง การกระท าด้วยร่างกาย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้อ่ืนเป็นการ
แสดงออกด้วยการแต่งกาย ปฏิบัติการ กิริยา ท่าทาง และวิธีการพูดจา หรือการให้บริการทางเทคนิคการ
บริการ เป็นปฏิบัติการตามขั้นตอน และเทคนิควิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับบริการ ได้
ประโยชน์ และพฤติกรรมการบริการในการแสดงออก ด้านการแต่งกาย สีหน้าแววตากิริยาท่าทาง การ
พูดจา และพฤติกรรมที่ดี เช่น การแต่งกายที่ สุภาพ สะอาด เรียบร้อย สีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
อ่อนโยน กิริยาท่าทางที่ สุภาพ อ่อนน้อม การพูดจาด้วยน้ าเสียงที่นุ่มนวลสุภาพ ชัดเจน ให้เกียรติ มีหาง
เสียง เป็นต้น 
  ผู้สูงอำยุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย ที่มีสิทธิ และ
ได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
  กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ หมายถึง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเงินโดยจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ  
  ควำมพึงพอใจของผู้สูงอำยุที่มีต่อกำรให้บริกำรกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ หมายถึง การให้บริการ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทการส่งเสริมการพัฒนาการจ่าย
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ในสี่ด้านได้แก ่

1) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร หมายถึง การแต่งกายแลดูสะอาดเหมาะสม มีน้ าใจ
อัธยาศัยไมตรีเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ดูแล เป็นกันเอง ให้ค าแนะน าอย่างถูกวิธี มีความประพฤติ
ตนในการให้การบริการ ด้วยอย่างเหมาะสม 
   2) ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก หมายถึง การบริการด้วยการให้ความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มาใช้บริการจัดอ านวยความสะดวกและให้การแนะน าแก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเป็น
มิตร 

3) ด้ำนควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร หมายถึง ระยะเวลาในการให้บริการความ
รวดเร็ว ตรงวัน และเวลาที่ก าหนด การจัดท าเอกสารของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว แก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงท ีไมยุ่่งยากซับซ้อนสะดวกรวดเร็ว  

4) ด้ำนควำมเสมอภำคเท่ำเทียม หมายถึง ขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ยุงยากซับซ้อน 
เป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง มีความโปร่งใส่ตรวจสอบได้ มีความเหมาะสม ทุกขั้นตอนมีการส ารวจข้อมูล 
จัดท าประชาคม จัดท าบัญชีรายชื่อเพ่ือความเป็นระเบียบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2547 
  ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ประกอบด้วย ดังนี้ 
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   1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แบ่งออกเป็น
สองเพศ คือ (1) เพศชาย และ(2) เพศหญิง 
   2) อำยุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แบ่งออกเป็น
สามช่วงอายุ คือ (1) 60 - 69 ปี (2) 70 - 79 ปี และ(3) 80 ปีขึ้นไป 

3) ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่ งเป็นสามระดับ คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และ                    
(3) อนุปริญญาขึ้นไป  
   4) ประกอบอำชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แบ่งเป็น สี่กลุ่มอาชีพ คือ (1) เกษตรกรรม (2) รับจ้าง/ลูกจ้าง และ(3) ค้าขาย และ
อาชีพส่วนตัว  



 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัย “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด” นี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเนื้อหาสาระท่ีส าคัญท้ัง
แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยเชิงส ารวจหรื องานวิจัยภาคสนาม (Survey Research or Field 
Research) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ในการวิจัย 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ในที่นี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ความหมายของความพึง
พอใจ องค์ประกอบความพึงพอใจ ความพึงพอใจในการให้บริการ ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ดังนี้ 

2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ประสาท อิศรปรีดา (2524, หน้า 35) ให้ความหมายของ “ความพึงพอใจ” หมายถึง ความ

ต้องการที่บุคคลมุ่งที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือตอบสนองความต้องการ ตามสถานที่  ตาม
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆ ที่เป็นเรื่องเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัย
ปัจจัยภายนอกเป็นส่วนร่วมในการที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจไปในทิศทางใด โดยมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือตัวก าหนดที่ส าคัญ ๆ ในทิศทางของการเกิดความพึงพอใจ เช่น สถานที่ เวลา หรือสถานการณ์หนึ่ง 
ๆ ที่จะเป็นเครื่องอ านวยให้ความพึงพอใจมีทิศทางเป็นไปใน ทางใด” 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2529, หน้า 24) อธิบายว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่
ปราศจากความเครียดทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการ
ตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกัน 
ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน” 

สมัคร บุราวาศ (2534, หน้า 52) ในฐานะนักกฎหมาย มีความเห็นว่า “ความพึงพอใจ” เป็น
ค าตอบในข้อเท็จจริงเบื้องต้น ที่จะท าให้รับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับความถูกต้อง และความ
ยุติธรรม ตามกระบวนการของกฎหมาย ที่ท าให้ทราบถึงข้ันตอนในการคิด และท าของบุคคล”  
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วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (2541, หน้า 92)ในฐานะนักจิตวิทยามองว่า “ความพึง
พอใจ” คือ อารมณ์ของคน และสัตว์ที่แสดงออกมา เพื่อสะท้อนพฤติกรรมที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ตาม
คุณภาพของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ” 

ราชบัณฑิตยสถาน  (2542 , หน้า 775) ความหมายโดยรูปศัพท์นั้น ต้องอาศัยจาก
ความหมายของสามัญชนโดยทั่วไปที่เข้าใจกันได้ในสังคม จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 
2542 ที่ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า “พึง” นั้น เป็นค าช่วยกริยาอ่ืน แปลว่า “ควร” เช่น พึงไป ว่า ควร
ไป หมายความว่า จ าเป็น ซึ่งแปลว่า “ต้อง” ส่วน “พึงใจ” แปลว่า พอใจ ชอบใจ “พอ” คือ เท่าที่
ต้องการ ควรแก่ความต้องการ “พอใจ” คือ สมใจ ชอบใจ เหมาะ”  

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2542, หน้า 320) ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะ
แวดล้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ 
และสถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิตใจนี้จะต้องอยู่นาน
พอสมควร หรือท่าทางของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุ สิ่งของ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไปในท านองที่พึง
พอใจเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย”  

ยงยุทธ เกษสาคร (2542, หน้า 4) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Filling) มีความสุขเมื่อ
คนเราได้รับผลส าเร็จตามจุดหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 

สันติสุข ไชยมงคล (2543, หน้า 345) ได้กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นระดับความมากน้อยของ
ความรู้สึกในด้านบวก และลบ ที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นอะไรได้หลายอย่าง เป็นต้นว่าสิ่งของ บุคคล 
บทความ องค์การ ความคิด ฯลฯ ความรู้สึกเหล่านี้ ผู้รู้สามารถบอกความแตกต่างได้ว่าเห็นด้วย 
หรือไม่เห็นด้วย”  
 เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2544, หน้า 76) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า “เป็นความรู้สึก
ที่แสดงถึงความยินดีหรือความผิดหวังอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่แต่ละบุคคลเปรียบเทียบผลลัพธ์
ที่ได้จากการใช้บริการ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์จริง ๆ เมื่อเทียบกับความคาดหวังเดิมของลูกค้า” 

ธงชัย สันติวงษ์ (2519, หน้า 359) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า 
“เป็นการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมองเห็นช่องทางหรือโอกาสที่ตนจะสามารถตอบสนองแรงจูงใจที่ตนมี
อยู่แล้ว ก็จะท าให้ความพึงพอใจของเขาดีขึ้นหรืออยู่ในระดับสูง หากฝ่ายบริหารจัดให้คนท างานได้มี
โอกาสตอบสนองแรงจูงใจของตนแล้ว ความพึงพอใจของคนท างานจะสูงและผลงานก็จะได้ดีตามไป
ด้วย” 

กิติมา ปรีดิลกกุล (2529, หน้า 321) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า 
“เป็นความรู้สึกที่ชอบหรือพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับการตอบสนองตามความต้องการของเขาได้” 

สนิท เหลือบุญนาค (2529, หน้า 20) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าหมายถึง “ท่าทีความรู้สึก 
ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายหลังได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้นมาแล้ว ในทางบวกพึงพอใจ นิยม
ชมชอบ สนับสนุน เจตนคติที่ดีของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการในทางตรงกันข้าม ถ้า
ไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจมีความเก่ียวโยงกันในลักษณะตรงกันข้าม” 
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โสภาชู พิกุลชัย (2537, หน้า 34) ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง “ผลที่ได้จาก
การที่บุคคลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานที่ตนท า ความพึงพอใจหรือทัศนคตินั้นเป็นค าที่ใช้แทนกันได้ 
และทัศนคติในทางลบจะแสดงให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจในงานนั้นๆ อีกส่วนหนึ่ง” 

สรุปได้ว่า ความรู้สึก ความชอบ ความสบาย ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เป็น
ความรู้สึกที่ชอบหรือพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และผู้ปฏิบัติงาน
ตอบสนองตามความต้องการของเขาได้ 

2.1.2 ลักษณะของความพึงพอใจ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2535, หน้า 24-37) ความพึงพอใจในการบริการมี

ความส าคัญต่อการ ด าเนินงานบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้ 
1) ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ง

หนึ่งสิ่งใด บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวการตอบสนอง ความต้องการส่วนบุคคล
ด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้ 
สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไปในสถานการณ์การบริการก็เป็นเช่นเดียวกัน  บุคคลรับรู้หลายสิ่ง
หลายอย่างเกี่ยวกับการบริการไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการ  ซึ่ง
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ  

2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์บริการ ก่อนที่ประชาชนจะมาใช้บริการใดก็ตามมักจะมีความคาดหวังในการที่จะได้รับ
จากบริการนั้นๆ ก่อนเสมอ  

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ความพึงพอใจที่เกิดจากอารมณ์ในขณะที่เข้ารับ
บริการ และความพึงพอใจที่ต้องพิจารณาในหลายๆ ด้าน 

2.1.3 ความส าคัญของความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548, หน้า 172 – 173) กล่าวว่า ความ

พึงพอใจในบริการของผู้รับบริการเป็นเป้าหมายส าคัญที่ผู้ให้บริการทั้งหลายต่างหากลยุทธ์ทางการ
จัดการและกลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจในบริการและกลับมาใช้บริการซ้ าอีก ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ
ต่อบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่  

1) ผู้ให้บริการ กล่าวคือ ในการจัดให้เกิดการบริการแก่ผู้มารับบริการนั้น สิ่งที่ผู้ให้บริการ
ควรจะต้องค านึงถึงและยึดถือคือ  

(1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการรูปแบบ
การบริการที่ดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้  โดยผู้
ให้บริการจะต้องทางการส ารวจหรือศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ รับบริการเป้าหมายเสียก่อน 
จากนั้นจึงสามารถก าหนดรูปแบบการบริการที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการบริการน่าประทับใจแก่ผู้มารับ
บริการได ้ 

(2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพ ของการ
บริการ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้รับบริการ โดยทั่วไป
องค์การธุรกิจบริการจะทางการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลายๆ  ด้าน เช่น อาคาร
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สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ความน่าเชื่อถือของกิจการบริการ ความเต็มใจในการให้บริการ ความรู้และ
ความสามารถในการให้บริการ และบุคลิกลักษณะของผู้ให้บริการ เป็นต้น  

(3) ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวชี้คุณภาพและความส าเร็จของงานบริการ
เนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการซึ่งการปฏิบัติงาน  จะมีคุณภาพนั้น ผู้
ให้บริการจะต้องมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุ่มเทในการท างาน และเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  

2) ผู้รับบริการ กล่าวคือ สิ่งที่ผู้รับบริการมุ่งหวังต้องการจะได้จากการมารับบริการนั้น ก็
คือ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและคุณภาพการบริการที่ดี ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นตัว
ผลักดันคุณภาพของการบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการดังนี้  

(1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ผู้รับบริการ
เอง ซึ่งมุ่งหวังที่จะได้รับการบริการที่ดีจากการที่ได้ไปใช้บริการยังที่ต่างๆ  ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ให้บริการจะต้องตระหนักถึงและจัดให้มี อย่างเพียงพอ ท าให้เกิดการ
แข่งขันเพ่ือที่จะน าเสนอสิ่งที่ดีกว่าแก่ผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ
มากขึ้นเรื่อยๆ  

(2) ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการ ช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและ
อาชีพบริการ เนื่องจากผู้ให้บริการที่มีความพึงพอใจในการท างานจะท างาน ด้วยความเต็มใจ ทุ่มเท 
สร้างสรรค์และส่งเสริมมาตรฐานในการให้บริการ ส่งผลให้คุณภาพ ในการบริการสูงขึ้นและงาน
บริการกลายเป็นงานที่แพร่หลายมากขึ้น มีบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเข้าสู่วงการธุรกิจ
บริการมากขึ้น เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ ส่งผลต่อลักษณะการบริการ ท าให้ผู้รับบริการได้รับ
การบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป  

สรุปได้ว่า ความส าคัญของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้งาน
ประสบ ผลส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการแรกที่ เป็น
ตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของงานบริการก็คือจ านวนผู้มาใช้บริการ 

2.1.4 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ  
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจนั้นสามารถพิจารณาได้จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของ

การให้บริการสาธารณะ ดังนี้ 
กุลธน ธนาพงศธร (2535, หน้า 47) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อความพึงพอใจในการ

บริการไว้ 2 ประการคือ 
1) ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน จะท าให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์การจะต้องมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้คือ 
(2) ความมั่นคงปลอดภัย ในการท างาน ความมั่นคงที่หน่วยงานท าให้เกิดความรู้สึก

เชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งชายและหญิง มักจะมีความรู้สึกว่าความมั่นคงปลอดภัยนี้เป็น
ประการแรก ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน และความต้องการความมั่นคงปลอดภัยจะมีเพ่ิม
มากขึ้นตามอายุของผู้ปฏิบัติงาน 
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(3) โอกาสความก้าวหน้าในการท างาน จากผลการวิจัยหลายเรื่อง การไม่มีโอกาส
ก้าวหน้าในการท างานจะก่อให้เกิดความไม่ชอบงานและผู้ชายจะมีความต้องการโอกาสก้าวหน้าในการ
ท างานสูงกว่าหญิง ความต้องการเรื่องนี้จะลดลงเมื่ออายุมากข้ึน 

(3) ค่าจ้างหรือรายได้ และโอกาสก้าวหน้าในการท างานจะมีความสัมพันธ์กับเงิน ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานมักจะจัดอันดับค่าจ้างไว้ในอันดับสูง แต่ยังน้อยกว่าโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน
และความม่ันคงปลอดภัย องค์ประกอบนี้มักมีผลให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ 

(4) สภาพการท างาน การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา เป็นส่วนส าคัญท าให้เกิด
ความพอใจและไม่พอใจต่องานได้ 

(5) ลักษณะที่แท้จริงของงานที่ท า ตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานหาก
ได้ท าตามที่เขาถนัดเขาก็จะเกิดความพึงพอใจ 

(6) ผลประโยชน์ตอบแทน  ได้แก่เงินบ าเหน็จ บ านาญ ค่ารักษาพยาบาลเงิน
สวัสดิการ วันหยุด วันพักผ่อนต่างๆ 

(7) ลักษณะทางสังคม การเปน็ที่ยอมรับในสังคมในงานที่ท า การให้สังคมยอมรับ 
(8) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการท างาน ทัศนคติระดับการศึกษา 

บุคลิกส่วนตัว ความเฉลียวฉลาด 
(9) ค าชมเชยยกย่อง พูดจาอย่างสุภาพ มีผลในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ 

2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นความนึกคิด ทัศนคติของผู้ที่รับจากการปฏิบัติงานของ
ผู้ให้บริการว่า มีความพึงพอใจอะไรบ้าง โดยมีปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้ 

(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สภาพการ ท างาน 
มีผลต่อความคิด ทัศนคติในการรับบริการอย่างมาก 

(2) ความรวดเร็วในการให้บริการ มีความส าคัญอย่างมากในการท าให้เกิดความพึง
พอใจ เพราะผู้รับบริการทุกคนต้องการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 

(3) การประชาสัมพันธ์ในงานที่ให้บริการ เพ่ือให้ทราบขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติ 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการใช้อะไร มีการก าหนดขั้นตอนอย่างไร รู้ว่าจะได้รับผล การบริการอย่างช้า
เมื่อไร ชี้แจงเหตุผลการด าเนินการติดต่อต่างๆ เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี ต่อการด าเนินงาน 

(4) ระบบการท างาน  หน่วยงานมีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติอย่างไร
ผู้รับบริการมีความเข้าใจในการบริหารงานขององค์การมากน้อยเพียงใด ถ้ามีความเข้าใจ มากก็จะมี
เหตุผลเข้าใจในขั้นการปฏิบัติท าให้เกิดมีความพอใจได้มากกว่าผู้ที่ไม่รู้ กฎ ระเบียบ 

(5) ความยุติธรรมในการให้บริการ  ผู้ รับบริการชอบให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการเสมอกันหมด มิใช่เลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันในการให้บริการ 

(6) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ปฏิบัติงาน การพูดจาที่ดีของเจ้าหน้าที่ให้บริการ การช่วย
แนะน าชี้แจงในการบริการ มีความสัมพันธ์ในแง่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีของ
ผู้รับบริการนั้นๆ ลดความไม่พึงพอใจในการให้บริการ 

(7) คุณภาพของการให้บริการ ความถูกต้องของผลการบริการว่าด าเนินการไปได้
ถูกต้องตรงตามความต้องการหรือไม่เพียงใด หากการให้บริการมีความถูกต้องก็จะท าให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจมาก 
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เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548,หน้า117) ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส าคัญๆ มีดังนี ้ 

1) สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเม่ือประชาชนมีความต้องการย่อมก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ 

2) การส่งเสริมแนะน าการบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้น ได้จากการได้ยิน
ข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปใน ทางบวก ซึ่งหากตรงกับความ
เชื่อถือที่มีก็จะมีความรู้สึกกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมา
ได ้

3) ผู้ให้บริการ ผู้บริหารการบริการและผู้ปฏิบัติบริการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อ
การปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบายการ
บริการโดยค านึงถึงความส าคัญของประชาชนเป็นหลักย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึงประชาชนเป็น
ส าคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยความสนใจเอาใจใส่อย่าง
เต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ 

4) สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
อาคารสถานที่ การตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการ ให้สีสัน การจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน 
ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้งานบริการ 

5) กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง มี
คุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการส ารองห้องพัก โรงแรม หรือ
สายการบิน การใช้เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการรับโอนสายในการ
ติดต่อองค์การต่างๆ การประชุมทางโทรศัพท์ การติดต่อทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกใน
ทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการ เป็นปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผันแปรไป
ตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์  ช่วงเวลาหนึ่งบุคคล
อาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ แต่ในช่วงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการ
ตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด  
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการนักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายของการ
ให้บริการสาธารณะไว้ ดังนี้  

2.2.1 ความหมายการให้บริการ 
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การให้บริการเป็นหน้าที่หลักที่ส าคัญเนื่องจากเป็นงานที่ต้องติดต่อกับสมาชิก มีผู้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับการให้บริการไว้ ดังนี้ 

กุลธน ธนาพงศธร (2535, หน้า 32) ให้ความหมายของการให้บริการว่า “เป็นการบริการ
ฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจ กระท าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเพ่ือให้เกิดความ
พอใจจากความหมายนี้เป็นการพิจารณาการให้บริการว่าประกอบด้วย ผู้ให้บริการ (Provider) และ
ผู้รับบริการ (Recipients)” 

ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของงานบริการไว้ว่า “งานบริการ หมายถึง 
การที่ท าให้ผู้ อ่ืนได้รับความพอใจ สะดวกสบาย ท าให้ลูกค้าพอใจ ซึ่งลูกค้าทุกคนมีความต้องการและความ
คาดหวังต่างกัน”  

ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2538, หน้า 20) ให้ความหมายว่า การให้บริการที่ดี หมายถึง การ
ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ทุกหน่วยงานจะต้องสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ ปัญหาอุปสรรคที่พบ และความต้องการที่จะให้ปรับปรุงการให้บริการ
จากลูกค้าโดยตรง เพ่ือน ามาจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน และรับทราบโดยทั่ วกันทั้ง
ฝ่ายลูกค้าผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ประยูร กาญจนดุล (2538, หน้า 10) ให้ความหมายของการให้บริการว่า “กิจการที่อยู่ใน
ความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนอง
ความต้องการของส่วนรวมของประชาชน” 

มนูญ ศิริวรรณ (2542, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของค าว่าการบริการ “SERVICES” ดังนี้ 
 1) S = Smiling & Sympathy คือ ผู้ให้บริการต้องมีความยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา
เห็นอกเห็นใจต่อความล าบากของลูกค้า 
 2) E = Early Response คือ ผู้ให้บริการต้องตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว 
 3) R = Respectful คือ ผู้ให้บริการต้องแสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติลูกค้า 
 4) V = Voluntaries manner คือ ผู้ให้บริการต้องมีความสมัครใจและเต็มใจที่จะบริการ 
 5) I = Image Enhancing คือ ผู้ ให้บริการต้องรักษาภาพพจน์ผู้ ให้บริการและเสริมสร้าง
ภาพพจน์ขององค์กร 
 6) C = Courtesy คือ ผู้ให้บริการต้องมีกิริยาอาการอ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี อ่อน
น้อมถ่อมตน 
 7) E = Enthusiasm คือ ผู้ให้บริการต้องมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจ 

นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2544, หน้า 65-68) ได้ให้ความหมายว่า บริการ เป็นกิจการของฝ่าย
ปกครองที่จัดทาขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะสามารถแยกออกได้เป็นสองประเภทคือ  “ต ารวจทาง
ปกครอง” (police administrative) และ “บริการสาธารณะ” (service public) ภาครัฐมีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งที่เป็นรายบุคคลและทั้งชุมชน โดยรัฐบาลกลาง ให้บริการแก่ประชาชนในวง
กว้างขณะที่ท้องถิ่นให้บริการเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นของตน คุณภาพของการบริการเป็นสิ่งส าคัญ 
ทาอย่างไรรัฐจึงจะประกันได้ว่าประชาชนได้รับบริการที่ดี การเน้นที่คุณภาพจะมีความหมายมากกว่า
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การเน้นปริมาณ การด าเนินการศึกษาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งจ าเป็น และการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับการบริการนั้น  เพราะประชาชนถือว่าพวกเขามี
ส่วนในการบริการนั้น มิใช่เพียงผู้รับบริการฝ่ายเดียว การบริการสาธารณะที่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) การบริการสาธารณะด้านสุขอนามัย 2) การ
บริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจ 3) การบริการสาธารณะด้านสังคมและการศึกษา และ4) การบริการ
สาธารณะด้านวัฒนธรรม เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจาเป็นส าหรับประชาชน 
ดังนั้น หากบริการสาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อม
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดท า 
หลักการที่ส าคัญของหลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะคือ  นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดทา
บริการสาธารณะจะต้องด าเนินการจัดทาบริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลา หาก
มีกรณีที่ เกิดการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ  และในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรมมหาชนอิสระ องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลจะต้องเข้าด าเนินการแทน
เพ่ือเป็นหลักประกันการต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 

ผู้วิจัยจึงพอสรุปได้ว่า การให้บริการ หมายถึง การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้บริการ
ด้วยความรวดเร็ว ความเสมอภาค การอ านวยความสะอาด หรือการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 หลักการให้บริการ  
กรมการปกครอง (2536, หน้า 11) ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่า หมายถึงการที่

ข้าราชการซึ่งท างานติดต่อกับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการด้วยความรวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรมและมี
อัธยาศัยต่อผู้รับบริการด้วยดี โดยมีหลักการให้บริการดังนี้คือ 

1) การปฏิบัติตน 
(1) การแต่งกายที่ดี เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเป็นที่ประทับใจแก่

ผู้พบเห็นและติดต่อด้วย ผู้แต่งกายดีไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างและหน้าตา 
(2) การรักษาเวลา ข้าราชการต้องอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ก. เวลามาและกลับตามเวลาราชการ ไม่มาท างานสายและกับก่อน 
ข. การพักกลางวัน เป็นไปตามระเบียบของราชการ 
ค. ไม่ผิดนัด 

(3) หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ การโต้แยง การแสดงความฉุนเฉียวกับผู้ที่มาติดต่อ
ราชการด้วย 

(4) มีมารยาทในการให้บริการผู้มาติดต่องาน 
2) การปฏิบัติงาน 

(1) การจัดส านักงานควรด าเนินการดังนี้ 
ก. งานบริการประชาชนควรตั้งอยู่ในส่วนล่างของอาคาร และใกล้ทางเข้า- 

ออก เพ่ือสะดวกแก่ประชาชนที่ไปติดต่อ 
ข. มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ตั้งชั้นบังประตู หน้าต่าง 
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ค. การจัดโต๊ะท างานควรเป็นไปตามสายงานหรือทิศทางเดินของงาน
ตามล าดับเป็นเส้นตรง ไม่ย้อนไปย้อนมา 

ง. การตั้งตู้เอกสารจะต้องไม่เกะกะ และมีที่ว่างพอที่จะเปิดตู้ให้ได้สะดวก
และควรวางชิดฝาผนังห้องไม่ควรวางปิดประตู หน้าต่าง 

จ. ส านักงานต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
ฉ. ส านักงานควรมีพ้ืนที่กว้างขวางพอสมควร และควรจัดที่ส าหรับผู้มา

ติดต่อพร้อมทั้งจัดที่นั่งรอ มีน้ าดื่ม ที่อ่านหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์สาธารณะ 
ช. ห้องน้ าสะอาด 
ซ. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ฌ. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือเอกสารที่ต้องใช้ร่วมกันควรอยู่ใกล้ชิด

กันหรือท่ีเกี่ยวข้องกัน ใกล้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ญ. ต้องเพียงพอ เบิกจ่ายใช้สะดวก 
2.2.3 ควรเขียนตัวอย่าง ค าร้อง แบบพิมพ์ต่างๆ ติดไว้เป็นตัวอย่างแก่

ประชาชนพร้อมปากกา 
(2) วิธีการปฏิบัติงาน 

ก. ศึกษาหาความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานต่างๆ 
ความสามารถเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานส าคัญในการปฏิบัติราชการ งานบริการประชาชนของทางราชการ
จะบกพร่องขาดประสิทธิภาพถ้าข้าราชการขาดความรู้ความสามารถในการท างานในหน้าที่ ดังนั้นจึง
สามารถพิจารณาเรื่องความรู้ ความสามารถนี้ได้ใน 2 ลักษณะคือ 

ข. ความรู้ ความสามารถในงานในงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ข้าราชการ
คนใดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใดต้องหมั่นศึกษาหาความรู้งานในหน้าที่นั้นๆ 

ค. ความรู้ ความเข้าใจในระบบงานและโครงสร้างการท างานของหน่วยงาน 
ง. การปฏิบัติงาน 

ง1. ข้าราชการต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่างานที่รับผิดชอบอยู่นั้น 
ถ้าเราเกิดความรู้ ความช านาญท าให้ดูเหมือนเป็นสิ่งง่าย แต่ส าหรับประชาชนแล้วเรื่องต่างๆ เหล่านี้ 
ไม่ใช่กิจวัตรประจ าวัน เขาย่อมขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น 

ง2 . การซักถาม  ควรท าเพ่ือให้ ได้ ข้อ เท็ จจริงที่ จ า เป็ น เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นด้วยวาจาสุภาพเหมาะสม ไม่ให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าถูกซักถาม
เสมือนเป็นผู้กระท าผิด 

ง3. งานบริการใดถ้าผู้รับบริการต้องรอระหว่างด าเนินการ  ควร
แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวลาว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด 

ง4. ควรให้ข้าราชการสามารถท างานแทนกันได้เพราะถ้าหาก
ข้าราชการคนใดลาหยุดงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุใดข้าราชการคนอ่ืนสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ งานบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ต้องสะดุดหยุดลด 

2.4 การจัดล าดับก่อนหลัง คนที่มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 
3) ค าพูดที่ต้องหลีกเลี่ยงในการท างาน  
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การท างานที่ต้องติดต่อให้บริการประชาชนแต่ละวันอาจก่อให้เกิดปัญหาทาง อารมณ์ ความ
หงุดหงิด ความเครียดซึ่งข้าราชการต้องควบคุมความรู้สึกเหล่านี้ ทั้งท่าทาง กิริยาและค าพูด 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2541, หน้า 11-14) ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจร หรือการ
พัฒนาการให้บริการต้องเป็นไปตามหลักการ ซึ่งอาจเรียกว่าหลัก Package service ดังนี้ 

1) ยึดการตอบสนองความต้องการจ าเป็นของประชาชนเป็นเป้าหมาย การบริการของรัฐใน
เชิงรับจะเน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผนและลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการทั้งนี้ คือ 

(1) ข้าราชการมีทัศนคติว่า การให้บริการจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อผู้มาติดต่อขอรับบริการ
มากกว่าที่จะต้องว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้องจัดบริการให้แก่หน่วยงาน  ตามสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะ
ได้รับ 

(2) การก าหนดระเบียบปฏิบัติและการใช้ดุลพินิจของข้าราชการมักจะเป็นไปเพ่ือ
สงวนอ านาจในการดุลยพินิจของหน่วยงานหรือปกป้องตัวข้าราชการเอง มีลักษณะที่เน้นการควบคุม
มากว่าการส่งเสริมการติดต่อราชการ จึงต้องใช้เอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นจ านวนมากและต้องผ่าน
การตัดสินใจหลายขั้นตอน ซึ่งบางครั้งเกินกว่าความจ าเป็น 

ดังนั้น เป้าหมายแรกของการนจัดบริการแบบครบวงจร คือการมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ 
ทั้งผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการและผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับบริการเป็นส าคัญซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

1) ข้าราชการต้องถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พยายาม
จัดบริการให้ครอบคลุมผู้อยู่ในข่ายที่จะได้รับบริการทุกคน 

2) การก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และการใช้ดุลยพินิจจะต้องค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก โดยพยายามให้ผู้รับบริการได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างสะดวก 

3) ข้าราชการจะต้องเข้าใจว่า ผู้รับบริการมีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับตนมีสิทธิที่จะให้
ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล 

4) ความรวดเร็วในการให้บริการ จะต้องให้มีความรวมเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ทันกับเวลา ดังนั้น ส่วนราชการต่างๆ จะต้องหันมาปรับปรุงองค์กรของตนและตัวเจ้าหน้าที่ 
จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาการให้บริการได้กระซับรวดเร็ว โดยจะต้องปรับปรุง ดังนี้ 

(1) ระเบียบปฏิบัติต้องปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้ เอ้ืออ านวยต่อการบริการ
ประชาชน ลดขั้นตอนหรือยกเลิกระเบียบปฏิบัติที่ท าให้เกิดความล่าช้า 

(2) มีการกระจายอ านาจในการใช้ดุลยพินิจ หรือนุมัติ อนุญาตโดยมอบอ านาจให้
ข้าราชการต าแหน่งรองๆ ลงมามีอ านาจอนุมัติได ้

(3) พัฒนากระบวนการหรือระบบการให้บริการ เช่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
อาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคการบริการอื่นๆ เป็นต้น 

5) การให้บริการต้องเสร็จสมบูรณ์ คือการบริการที่แล้วเสร็จในการติดต่อเพียงครั้งเดียว
หรือไม่เกินสองครั้ง 

ผู้วิจัยจึงพอสรุปได้ว่า หลักการให้บริการเป็นการตอบสนองความต้องการของส่วนรวม ซึ่ง
อาจเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนก็ได้ที่เป็นผู้ท าหน้าที่สนองความต้องการโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ใน
สภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ ผู้ให้บริการ ความรวดเร็ว การอ านวย และความเสมอภาพ เป็นต้น 

2.2.3 ความส าคัญของงานบริการ 
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งานบริการเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในงานด้านต่างๆ เพราะงานบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือ
การด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่มีการด าเนินงานใดๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการ
และภาคธุรกิจเอกชน 

ปรีชา เรืองจันทร์ (2537, หน้า 79) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพบริการต้องท าพร้อมกันทั้ง
องค์การ การพัฒนาคุณภาพของงานบริการเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์การจะต้องถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน ในการพิจารณาความส าคัญของงานบริการ อาจพิจารณาได้ 2 ด้านได้แก ่
 1) ถ้าบริการที่ดีจะเกิดผลอย่างไร 
 2) ถ้าบริการที่ไม่ดีจะเสียอย่างไร 

บริการที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติที่ดีอันได้แก่ ความคิดและความรู้สึกทั้งต่อตัวผู้
ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการเป็นไปในทางบวกคือความชอบ ความพึงพอใจ ดังนี้ 

 1) มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ 
 2) มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ 
 3) มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก 
 4) มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน 
 5) มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนแนะน าให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน 
 6) มีความภักดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
 7) มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางท่ีดี 

 งานบริการที่ไม่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการ
เป็นไปในทางลบ มีความไม่ชอบและความไม่พึงพอใจ ดังนี้ 

 1) มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ 
 2) มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการอีก 
 3) มีความผิดหวังและไม่ยินดีมาใช้บริการอีก 
 4) มีความประทับใจที่ไม่ดีไปอีกนานแสนนาน 
 5) มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนไม่แนะน าให้มาใช้บริการอีก 
 6) มีการพูดถึงผู้ให้บริการ และหน่วยงานในทางท่ีไม่ดี  
ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 6) กล่าวถึง บริการที่ส าคัญพึงปรารถนาจากแง่มุมต่าง ๆ 

ดังนี้  
1) บริการยอดนิยมฉบับกลอน 
“ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ ท างานฉับไว ปราศรัยไพเราะ เหมาะสมโอกาส ไม่ขาด

น้ าใจ” 
ยิ้มแย้มแจ่มใส หมายถึง ยิ้มด้วยไมตรี แสดงเจตนาช่วยเหลือ ความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็น

เสน่ห์ที่น่ารักที่สุดในการบริการ หากเจ้าหน้าที่ผู้ต้อนรับมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ที่ร้อนและเหนื่อยก็
คลายไป เรื่องท่ีกังวลก็ผ่อนลง พร้อมรับฟัง พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ 

เต็มใจบริการ หมายถึง การเต็มใจบริการแสดงออกได้ทั้งอากัปกิริยา คือ ไม่ท าสะบัด 
ฉุนเฉียว ท าแบบเสียไม่ได้ แต่ต้องตื่นตัว กุลีกุจอ สบตาขณะรับฟัง การเต็มใจบริการยังสะท้อนใน
รูปการปฏิบัติงาน คือ แสดงความสนใจดูเรื่องขณะที่รับบริการ สนใจรับฟังปัญหา ตั้งใจพิจารณาเรื่อง 
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ท างานฉับไว หมายถึง บริการมีลักษณะฉับไว รวดเร็ว 
ปราศรัยไพเราะ หมายถึง พูดแล้วคนฟังสบายหูสบายใจ เริ่มด้วยการทักทาย “สวัสดี

ครับ สวัสดีค่ะ” ตามด้วย “มีอะไรจะให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ” ถ้าท าอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องพร้อมที่จะพูด 
“ขอโทษ” 

เหมาะสมโอกาส หมายถึง คนที่ให้บริการต้องรู้กาลเทศะ ต้องท าตัวให้สุภาพ ท าตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด 

ไม่ขาดน้ าใจ หมายถึง การมีความเอ้ืออาทร ห่วงใย ดูแลรักษา ต้องการให้เกิดความ
สะดวกสบาย 

2) เสน่ห์บริการอื่น 
ให้ความเป็นธรรม หมายถึง ไม่ปล่อยให้ใครลัดคิว หรือเอาเปรียบคนอ่ืน อาจยกเว้น

ส าหรับบางกรณี เช่น คนป่วยหนัก คนอ่อนแอบางราย 
รับฟัง หมายถึง พยายามรับฟัง ท าความเข้าใจ และสรุปประเด็นปัญหาของผู้รับบริการ 

ใช้ความอดทนในการอธิบายและให้ความช่วยเหลือตามสภาพ 
ติดตามเรื่อง หมายถึง เอาใจใส่ติดตามเรื่องโดยเฉพาะในกรณีท่ีมีปัญหา หรือผู้ติดต่อบาง

รายมารอนาน ก็ควรเข้าไปถามและติดตาม การติดตามเรื่องท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง 
กล่าวไว้ว่า การให้บริการของรัฐนั้น จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้คือ  
1) การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกในสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัด ได้ยาก หรือ

ให้ค าจ ากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ถึงองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจได้ ดังนี้  
(1) การให้บริการที่เท่าเทียมแก่สมาชิกในสังคม  
(2) ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม  
(3) ให้บริการโดยค านึงถึงปริมาณความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากและ ไม่น้อย

เกินไป  
(4) ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

2) การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพ้ืนฐานส าหรับการบริการ
ราชการในสังคมประชาธิปไตยที่จะต้องท าหน้าที่ภายใต้การชี้นาทางการเมืองจากตัวแทน  ของ
ประชาชนและต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชน  ต้องมีความยืดหยุ่นที่จะ
ปรับเปลี่ยนลักษณะงาน หรือการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มาก
ที่สุดดังนั้น การที่จะชี้วัดว่าการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่เพียงใดนั้น วิธีหนึ่งก็คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพราะการ
วัดความพึงพอใจนี้ เป็นการตอบคาถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการมีความสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่เพียงใด  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบการให้การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและมีคุณภาพ 

2.2.4 คุณลักษณะในการให้บริการ 
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 งานบริการเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลและสิ่งที่บุคคลได้กระท าขึ้น งานบริการ
เป็นความรับผิดชอบของทุกคน และสามารถแบ่งความรับผิดชอบกันไปในงานแต่ละด้าน โดยมีผู้บริหารสูงสุดเป็น
ผู้รับผิดชอบหมดทุกด้าน เราอาจแยกพิจารณาลักษณะของงานบริการออกได้ ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึง ดังนี้ 

ปรัชญา เวสารัชช์  (2540, หน้า 90) กล่าวว่า การบริการประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐ
เป็นการอ านวยความสะดวกที่หน่วยงานของรัฐจัดให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ หน่วยงานอาจก าหนดให้
ประชาชนไปรับบริการที่หน่วยงานของรัฐ หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการในจุดที่สะดวก
ส าหรับประชาชนก็ได้โดยทั่วไป การบริการประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็นเรื่องที่มีลักษณะ ดังนี้ 

 
1) มีผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
ผู้ให้บริการ : เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างรับเงินเดือน

ประจ า โดยมิได้ค่าตอบแทนเป็นพิเศษจากการบริการ 
ผู้รับบริการ : ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ในการบริการแต่ละเรื่องนั้น อาจมีกลุ่มประชาชน

เฉพาะกลุ่ม เช่น กรณีการรับบริการด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกลุ่มของผู้กระท าความผิด หรือ
ผู้ต้องหา/จ าเลย กลุ่มของผู้ได้รับความเสียหาย หรือโจทก์/ผู้เสียหาย และกลุ่มของพยาน ฯลฯ เป็น
กลุ่มลูกค้าส าคัญ เป็นต้น 

2) เป็นเรื่องท่ีรัฐก าหนดและมีลักษณะผูกขาด 
บริการใดที่ประชาชนจะได้รับเรื่องที่รัฐก าหนด การบริการประชาชนจึงมีลักษณะผูกขาด

คือ เฉพาะหน่วยงานรัฐเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดและเป็นผู้ให้บริการ โดยหน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ขั้นตอน เงื่อนไข หรือรายละเอียดที่รัฐก าหนด ทั้งนี้ ประชาชน จะต้องไปรับ
บริการ ณ จุดที่หน่วยงานของรัฐก าหนดเท่านั้น จะไปรับบริการที่หน่วยอื่นไม่ได้ 

3) มีก าหนดระยะเวลาและบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
บริการที่รัฐก าหนดนั้นมักมีเงื่อนเวลาเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้หากประชาชนไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่รัฐก าหนด ก็อาจมีบทลงโทษด้วย เช่น ปรับ หรือถูกฟ้องด าเนินคดี เป็นต้น 
4) มีกฎระเบียบรองรับ 
บริการของรัฐก็เช่นเดียวกับการด าเนินการอ่ืน ๆ ของรัฐ คือ เป็นไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย ซึ่งอาจเป็นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ค าสั่ง รวมทั้งมีการ
ก าหนดเงื่อนไข ไว้ค่อนข้างรัดกุมเป็นกรอบก าหนดการบริการ ซึ่งขณะเดียวกันเป็นข้อจ ากัดการ
บริการด้วย มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในวงการนักวิชาการบริหารรัฐกิจ รวมทั้งมีการระบุถึง
ระบบราชการในทางลบ เช่น ความล่าช้า มีลักษณะเจ้าขุนมูลนาย มีนอกมีใน ข้าราชการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น และจากการศึกษาพบปัญหาการบริการประชาชนในลักษณะต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1) ความล่าช้า ยุ่งยาก  : มีขั้นตอนมาก กฎระเบียบหยุมหยิม ล้าสมัย ปล่อยให้
ประชาชนคอยนาน มีแบบฟอร์มที่กรอกยุ่งยากและไม่จ าเป็น เรียกร้องหลักฐานมากเกินไป โยกโย้ไม่
เป็นไปตามนัด ท างานแบบเช้าชามเย็นชาม ฯลฯ 
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2) ขาดจิตบริการ : เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการไม่ให้การต้อนรับด้วยดี แสดงสีหน้า ท่าทาง
ไม่สุภาพ ก้าวร้าว ไม่รับแขก พูดจากระด้าง ดุ ไม่มีน้ าใจหรือไม่เต็มใจบริการ กลั่นแกล้งไม่ให้ความ
ช่วยเหลือ เลือกปฏิบัติ ฯลฯ 

3) เรียกร้อง : มีการเรียกร้องค่าตอบแทนมากกว่าที่ทางการก าหนด หากไม่ให้ก็จะถ่วง
เรื่อง มีการคอรัปชั่น ยอมให้มีการท าผิดกฎหมายได้ถ้าจ่ายเงิน ฯลฯ 

4) สิ่งแวดล้อมไม่ดี : สถานที่ห่างไกล สถานที่ราชการร้อน คับแคบ สกปรก ไม่มีที่นั่ง ไป
มาไม่สะดวก ฯลฯ 

5) การประชาสัมพันธ์ไม่ดี : ประชาชนไม่รู้ข้อมูลเพียงพอ ไม่ค่อยมีคู่มือหรือการชี้แนะที่
สะดวกง่ายดาย ท าให้ไม่สามารถเตรียมตัวอย่างถูกต้อง ท าให้เสียเวลา ข้าราชการไม่แนะน า หรือให้
ข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วน ฯลฯ 
 วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2541, หน้า 250) กล่าวว่า การบริการที่ดีนั้นจะมีปัจจัยหลายด้านที่จะส่งผล
ให้เกิดการบริการที่ดีได้ แต่ผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการก็จะต้องค านึงถึง
คุณลักษณะการให้บริการที่มีความแตกต่างกันหลายด้าน ไม่ว่าการบริการนั้นจะเป็นการให้บริการที่
เป็นวัตถุและไม่ใช้วัตถุก็ตาม ผู้ให้บริการต้องทราบถึงธรรมชาติของการให้บริการเพ่ือให้เกิดการบริการ
เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ โดยค านึงถึงคุณลักษณะของการให้บริการดังนี้ 

1) คุณลักษณะการบริการประกอบด้วยส่วนที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ส่วนใหญ่การ
บริการจะประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่เป็นวัตถุและส่วนที่ไม่ใช่วัตถุ ส่วนที่เป็นวัตถุนี้ผู้รับและผู้
ให้บริการสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ อีกส่วนหนึ่งของการให้บริการ คือส่วนที่ไม่ใช่วัตถุ ส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่
มีตัวตนและไม่สามารถจับต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสที่ 5 ดังนั้นผู้รับบริการไม่อาจทราบได้ว่าบริการที่
ได้รับเป็นอย่างไรและจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนจนกว่าจะได้รับบริการนั้น ๆ แล้ว ดังนั้นการบริการ
จึงเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการหวังความพึงพอใจจากการใช้บริการเป็นส าคัญ ซึ่งลักษณะความพึงพอใจนี้จะมี
ผลต่อการให้บริการในครั้งต่อไปด้วย 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การบริการไม่สามารถแยกผู้ให้และ
ผู้รับบริการออกจากกันได้ เพราะบริการนั้นผู้ให้และผู้รับบริการจะต้องด าเนินการร่วมกันไปจึงท าให้
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน จากลักษณะการให้บริการที่ไม่สามารถแยกผู้ให้และผู้รับบริการออกจาก
กันได้ ผู้ให้บริการจึงมีวงจ ากัดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการแต่ละราย 

3) มาตรฐานของการบริการ การให้การบริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถก าหนมาตรฐานให้
แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับผู้รับบริการจะใช้บริการอะไร ที่ไหนและอย่างไร ผู้ให้บริการแต่ละคนจะมีแบบ
และวิธีการในการให้บริการที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นการบริการจากคน ๆ เดียวกันแต่ถ้าต่างวาระ
กันก็จะให้บริการไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสภาพอารมณ์และจิตใจของผู้ให้บริการจากการให้บริการแต่
ละครั้งมีลักษณะแตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการพิจารณาภาพของการรับบริการนั้นได้ 

4) การกักเก็บบริการ การบริการไม่สามารถกักเก็บหรือรักษาสภาพของการบริการให้คงทน
ได้ ประมาณความต้องการด้านบริการมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ถ้าความต้องการ 
ด้านการบริการมีน้อย ความสามารถในการให้บริการที่เหลือก็ไม่อาจเก็บไว้ใช้คราวต่อไปได้ หรือความ
ต้องการด้านการบริการมีมากในบางครั้ง ไม่อาจให้การบริการที่รวดเร็วเท่ากับครั้งที่มีความต้องการ
น้อยเนื่องจากจ านวนและส่วนประกอบอันมีจ ากัด 
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พรรณี ชุติวัฒนธาดา (1 ตุลาคม 2553) เข้าถึงได้ http://sabaisabai.20m.com/sabai-
goodservice.html มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังนี้ การบริการ (service) 
หมายถึง "กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อื่นได้รับความสุข ความสะดวก หรือความสบายอันเป็น 
การกระท าที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ืออาทร มีน้ าใจไมตรี ให้
ความเป็นธรรมและเสมอภาค" การให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ถ้าเป็นการบริการที่ดี ผู้รับจะเกิด
ความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการดังกล่าว  

ถ้านาคาว่า "service" มาแยกตัวอักษรแต่ละตัว และใช้เป็นอักษรขึ้นต้นคา เราจะพบหัวใจ
ขององค์ประกอบของการบริการที่ดี S Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม เอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นใจใน
ความจาเป็นของผู้รับบริการ E Early Response ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่าง
รวดเร็ว R Respecful แสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ V Voluntariness Manner ลักษณะ
การให้บริการอย่างเต็มใจ I Image Enhancing แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการของ
องค์กร C Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ E Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการบริการ 
ลักษณะของงานบริการเป็นงานหนักที่จะต้องพบกับคนจานวนมากและตอบสนองความต้องการที่  
หลากหลายของผู้รับบริการอยู่ตลอดเวลา อันส่งผลให้บางครั้งการบริการอาจไม่รวดเร็วทันกับความ 
ต้องการของ ผู้รับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได้ 

วศิน อิงคพัฒนากุล (1 ตุลาคม 2553)  เข้าถึงได้ที่ http://lib.dtc.ac.th/article/tourism) 
มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังนี้ ในการดารงชีวิตประจาวันของบุคคลทั่วไป
นั้น แต่ละคนต้องมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป โดยทุกบทบาทหน้าที่ย่อมต้องมีส่วนประสาน
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้งทางตรง และทางอ้อม ในลักษณะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่
ดังกล่าวนี้ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การเป็นผู้ให้บริการ และการเป็นผู้รับบริการ 
ซึ่งทุกคนต้องมีบทบาททั้งสองรูปแบบพร้อม ๆ กันไป คุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญของผู้ให้บริการที่
ดี ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ ประกอบด้วย M-A-T-C-H-E-S ซึ่งสามารถขยายความได้ 
ดังนี้  

1) ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี (Management) ทั้งนี้ เนื่องจากการบริการ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยหลายประการทั้งที่เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง  และโดยอ้อม ทั้งที่
เป็นปัจจัยสนับสนุน และขัดขวาง ผู้ให้บริการที่ดี ต้องสามารถบริหารจัดการให้สามารถควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้ เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ  

2) ผู้ให้บริการที่ดีต้องเป็นบุคคลที่ทรงภูมิความรู้ (Academic) ในศาสตร์หลายด้านอย่าง
แท้จริงเพ่ือเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้องเหมาะสม โดย
มุ่งหวังประโยชน์สูงสุดของการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องส าหรับผู้รับบริการ  

3) ผู้ให้บริการต้องรักษาเอกลักษณ์ (Unique) ของตนเอง  
4) การดูแลรักษา และเอาใจใส่ (Care) เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และกระจายผลประโยชน์ 

ที่เกิดขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม  
5) ผู้ให้บริการที่ดีควรเป็นบุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้งสุขภาพ

ร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทางานโดยตรง โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่ง การเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ (First Impression) 
ซึ่งจะส่งผลถึงการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อไปได้  

6) ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งผู้ให้บริการที่ดี ควรสร้าง
ความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด จะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

7) การมีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถรับรู้ และรู้สึกได้ถึง
จิตใจพร้อมให้บริการของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี  จากพฤติกรรม การประพฤติตน และความ
รับผิดชอบของผู้ให้บริการ 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะการให้บริการเป็นการตอบสนองความต้องการด้วยความรวดเร็ว เสมอ
ภาค ยุติธรรม ตามความต้องการของผู้รับบริการ การบริการทั้งที่เป็นการบริการสาธารณะและการ
บริการทั่วไปนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่
ดีต่อการให้บริการนั้น  

2.2.5 คุณภาพของการให้บริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2541, หน้า 2) กล่าว่า คุณภาพของงานบริการอาจวัด

ออกมาเป็นหน่วยที่มีมาตรฐานล าบาก อีกท้ังผู้มารับบริการของหน่วยราชการ แต่ละหน่วยก็มีภาพลักษณ์ 
ค าร่ าลือต่างกันออกไป ตัวผู้ให้บริการทั้งรูปร่าง หน้าตา การแต่งกายที่แตกต่าง สภาพแวดล้อมที่แตกต่างของ
ผู้รับบริการ ตอนนั้นว่าอารมณ์ดีหรือเสีย หรือมาตรฐานคุณภาพของผู้รับบริการคนนั้นว่าสูงหรือต่ า
เพียงใด การให้บริการแบบเดียวกัน ด้วยผู้ปฏิบัติงานคนเดียวกันอาจได้รับการประเมินจากผู้รับบริการ
คนหนึ่งว่าดีเป็นที่พอใจแต่กับผู้รับบริการอีกคน อาจได้รับค าติชมว่าไม่เป็นที่พอใจอย่างไรก็ตาม ได้มีผู้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของงานบริการว่าปัจจัยที่อาจใช้เป็นตัวตัดสินคุณภาพของบริการโดยวัด
ผู้รับบริการมี 10 ปัจจัย คือ 

1) Reliability ความเชื่อถือได้ในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการให้บริการ นั่นคือ ชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่รักษาไว้อย่างดี จนเกิดความเชื่อถือว่าการให้บริการได้มาตรฐานอาจเป็น
การวัดในเรื่องเวลาว่าจะไม่เสียเวลามาก เช่น กองหนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ท าให้
ประชาชนเชื่อถือในมาตรฐานของเวลาว่าการยื่นของหนังสือเดินทางจะใช้เวลากี่วัน 

2) Responsiveness การตอบสนองต่อความต้องการหรือความรู้สึกของผู้รับบริการว่าเศร้าโศกเสียใจ 
ผิดหวังหดหู่อยากได้ยินได้พบเห็นในเรื่องใด เช่น หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเร่งออกไปบรรเทาความทุกข์โดยมุ่งเน้นความต้องการพ้ืนฐานเร่งด่วน 

3) Competences มีความสามารถมีสมรรถนะในการให้บริการอย่างรอบรู้ ถูกต้อง เหมาะสม และ
เชี่ยวชาญงานรู้จริง เช่น การให้บริการของแพทย์ตามสถานพยาบาลของรัฐบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีการ
เรียนการสอนคณะแพทย์ศาสตร์ 

4) Access การเข้าถึงได้ง่าย การให้บริการอย่างไม่ยุ่งยาก ไม่พิธีรีตองเป็นเจ้าขุนมูลนาย เช่น 
สถานีต ารวจที่มีร้อยเวรนั่งประจ า พร้อมจะให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมง 

5) Courtesy ความสุภาพ เคารพนอบน้อม อ่อนน้อมให้เกียรติ มีมารยาทที่ดีของผู้ให้บริการ ไม่ว่า
จะทักทายหรือแสดงกิริยาใดๆ เช่นต ารวจจราจรในบางท้องที่ซึ่งเมื่อจ าเป็นจะต้องจับกุมผู้ท าผิดกฎ
จราจร ก็จะท าความเคารพทักทาย กล่าวค าสวัสดีก่อน 
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6) Communication หรือความสามารถและสมบูรณ์ในการสื่อความและสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ท าให้
ประชาชนทราบเข้าใจและได้รับค าตอบ 

7) Creditability ความเชื่อถือได้ ความน่าเคารพนับถือของผู้ใช้บริการ เช่น ผู้พิพากษาตาม
ศาลสถิตยุติธรรม มีภาพพจน์ส าคัญ คือ ความซื่อสัตย์ยุติธรรม ประชาชนยึดเหนี่ยวเป็นที่พ่ึงได้ 

8) Security ความมั่นคงปลอดภัย ความอบอุ่นใจสบายใจของประชาชนผู้ได้รับบริการ
โดยเฉพาะในขณะที่บริการอยู่ เช่น เมื่อเหตุการณ์ร้าย รถชนกัน หรือทะเลาะวิวาทกัน เมื่อต ารวจเข้า
มาในที่เกิดเหตุ ความรู้สึกของประชาชนจะอบอุ่นใจว่าจะมีผู้มาดูแลไกล่เกลี่ย 

9) Customer Understanding ความเข้าอกเข้าใจประชาชนผู้มารับบริการ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
เช่น แพทย์และพยาบาลตามหน่วยสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่มีประชาชนผู้ยากไร้มารับ
บริการ ผู้ให้บริการจะนึกถึงความทุกข์ยากความขาดแคลน มีการผ่อนปรนให้ญาติมาปูเสื่อนอนเฝ้าไข้
ได้เมื่อจ าเป็น 

10) Tangibles ส่วนที่สัมผัสได้ รับรู้ได้ทางกายภาพของปัจจัยการให้บริการ เช่น สถานที่
ท างานของหน่วยงานราชการที่ให้บริการต้องสง่างาม ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดี บริเวณโดยรอบ
ปลูกต้นไม้ใบหญ้าไว้น่าชื่นชม แสดงถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหารในหน่วยงานให้บริการนั้น หรือ
เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีของโลก 

นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการของงาน
บริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งมีดังนี้ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ 
   (1) คิดพิจารณารู้จริงรู้ลึก บุคลากรภาครัฐจะต้องใส่ใจใฝ่รู้ เพ่ิมพูนทักษะอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายได้อย่างทันโลกมีความคิดแบบพหุนิยม 
หรือแบบองค์รวม ที่สามารถผสมผสานความหลากหลายให้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้จะต้อง
ท างานอย่างมืออาชีพที่รู้จริง รู้ลึกในเรื่องที่รับผิดชอบ และรู้กว้างพอที่จะน าองค์ความรู้ภายนอกมาพัฒนา
องค์ความรู้ภายใน และพัฒนาตนให้มีทักษะหลายด้านที่สามารถจะปรับตัวรับต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (2) ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ บุคลากรภาครัฐทุกคนต้องมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมาย ไม่เกียจคร้าน เฉื่อยชา เฉยเมยต่อปัญหาและวิกฤติการณ์รอบตัว ต้องกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ 
ให้ลุล่วงได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพคุ้มค่าทรัพยากร การท างานของเจ้าหน้าที่จะต้องเปลี่ยนให้
เป็นราชการที่ไม่คิดเพียงการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการเท่านั้น แต่จะต้องพยายามคิดหาหนทางที่จะ
ท าให้งานส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพทันการณ์ และเป็นที่พอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม 

   (3) ท างานด้วยความโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วม งานภาครัฐถือเป็นงานสาธารณะ จึง
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผลงานภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบและรู้ความก้าวหน้าในการท างานอย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเปิดใจให้กว้างพร้อมที่จะรับความคิดเห็น ค า
วิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนและเพ่ือนร่วมงาน และน ามาพัฒนางานที่ตนท าอยู่ให้ดีขึ้น 

   (4) ท างานด้วยความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องท างานอย่างมีความรับผิดชอบ
การแบ่งงานต้องมีความชัดเจนรู้ว่าใครรับผิดชอบเรื่องใด และแต่ละคนที่ต้องท าหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ หากประชาชนสงสัยในงานเรื่องใดก็สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลได้ทันที
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และต้องอธิบายให้ประชาชนทราบในกรณีที่การท างานมีอุปสรรคหรือเกิดปัญหาขึ้นส าหรับนักบริหาร
จะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบ วินัย และท าหน้าที่อย่างแข็งขัน 

   (5) ท างานเป็นทีมและเป็นระบบเครือข่าย สังคมยุคใหม่เป็นสังคมเครือข่ายที่ข้อมูลวิ่ง
ผ่านไปมาเป็นเครือข่าย จึงเป็นโอกาสที่องค์กรและบุคคลต่างๆ จะสื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้
ความคิดกันได้โดยง่าย การเป็นสมาชิกเครือข่ายจึงเป็นประโยชน์การท างานของทุกคนจึงจะเป็นระบบ
เครือข่าย หมดสมัยเก็บง าไว้เพียงคนเดียว การแลกเปลี่ยนและร่วมใช้ข้อมูลด้วยกันจะเป็นพลังให้
องค์การและบุคคลเจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ข้าราชการยุคใหม่จะต้องใจกว้างรู้จักประสานประโยชน์
และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณ์เป็นแนวราบได้ การท างานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพสูง เพราะเป็น
การใช้ประโยชน์สูงสุด จากพลังความคิดทรัพยากรทั้งในและนอกองค์กร 

2) งานบริการเป็นหน้าที่ของข้าราชการ ปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดที่จะท าให้การปรับปรุงการบริการ
ภาครัฐประสบความส าเร็จได้ คือการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตส านึกในการให้บริการและปรารถนาที่
จะปรับปรุงบริการภาครัฐ ทั้งนี้ เนื่องจากงานบริการเป็นกระบวนการของกิจกรรมในการส่งมอบบริการ
จากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปเวลา สถานที่ รูปแบบ และ
ที่ส าคัญเป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยทางจิตวิทยาให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้น จิตส านึกในการให้บริการจึงเป็น
กุญแจส าคัญในการปรับปรุงบริการภาครัฐ 
 3) การบริหารการแสดงคุณภาพของข้าราชการ ภาพสะท้อนที่ประชาชนทั่วไปจะมอง
ข้าราชการขึ้นอยู่กับบริการที่ข้าราชการเป็นผู้ให้การบริการที่ไม่ดีแม้ว่าจะเกิดจากการให้บริการของ
ข้าราชการเพียงบางส่วน แต่ก็มีผลส่วนกระทบส าคัญมายังข้าราชการในส่วนรวม ลักษณะการบริหารที่มี
ผลต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการมีตัวอย่างดังนี้ 
  (1) ท าแบบเฉื่อยชา ชักช้า แบบเคยชิน ใช้ความรู้วิธีการเดิม 
  (2) ไม่บริการประชาชน 
  (3) ไม่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
  (4) มุ่งเน้นแต่กฎหมาย ระเบียบ และระบบงานที่ไม่ทันสมัย 
  (5) ขาดความรอบรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง 

4) งานบริการเป็นหัวใจของข้าราชการ ประชาชนก็คือ ลูกค้า ภาคเอกชนพยายามท าทุก
วิถีทางเพ่ือเอาใจลูกค้า เปรียบเทียบลูกค้าว่ามีความส าคัญระดับพระเจ้าหรือพระราชา เพราะลูกค้านั้น
เป็นผู้ท าให้ธุรกิจอยู่ได้เป็นผู้ท าให้กิจการมีรายได้เติบโต และส่งคืน ท านองเดียวกัน งานราชการอยู่ได้ก็
ด้วยภาษีของประชาชนหน่วยราชการอยู่ได้ก็เพราะประชาชนมารับบริการ หน่วยราชการจะขยายและ
เติบโตได้ก็เพราะประชาชนใช้บริการเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ การให้บริการที่ดีจึงเป็นหัวใจของงานราชการโดย
แท้ การท างานของเจ้าหน้าที่จะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการเท่านั้น 
แต่จะต้องพยายามคิดหาหนทางที่จะท าให้งานส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพทันการณ์ และเป็นที่พอใจของ
ประชาชนและสังคมโดยรวม 

จึงพอสรุปได้ว่า คุณภาพของบริการอาจกล่าวได้ว่าการให้บริการอาจไม่เน้นเพียงผลของงาน
บริการ แต่เน้นความนึกคิดภาพลักษณ์ในอดีตและการสัมผัสการรับรู้ในการได้รับบริการในปัจจุบัน สิ่งที่
เกี่ยวกับคุณภาพของคน สถานที่ กริยา ท่าทาง ความรู้ความสามารถ และความตั้งใจจริง โอบอ้อมเอ้ือ
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อาทรในการให้งานบริการ ทุกหน่วยงานที่ให้งานบริการของราชการควรอย่างยิ่งต้องปรับปรุงพัฒนา
หรือถ้ามีปัจจัยที่ดีเช่นนั้นอยู่แล้ว ต้องรักษาภาพลักษณ์นั้นไว้ให้ได้มาตรฐานตลอดไป 

2.2.6 หลักการของการให้บริการ 
กุลธน ธนาพงศธร (2535, หน้า 27) ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการแห่งรัฐ โดยการให้บริการที่ส าคัญ 

จะต้องได้รับประโยชน์และบริการที่องค์กรจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่
หรือทั้งหมดมิใช่บางคนหรือบางกลุ่ม มิฉะนั้นจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในการอ านวยประโยชน์และ
บริการแล้วไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานนั้น ๆ ด้วย กุลธน ธนาพงศธร ได้วางหลัการให้บริการ ไว้ สี่ 
ด้าน คือ  

1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องมีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้ม
แย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ให้ความกระตือรือร้นคอยเอาใจใส่อยู่เสมอ นอกจากนี้การให้บริการต้องเต็มใจ
ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพ่ือคอยรับฟังปัญหาหรือขอซักถามอย่างเต็มใจ โดยให้ค าอธิบายและ
ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 

2) ด้านการอ านวยความสะดวก กล่าวคือ การบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปใน
ลักษณะปฏิบัติง่ายสะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจ
ให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ กล่าวคือ การให้บริการต้องมีความรวดเร็ว โดย
จัดล าดับให้เหมาะสม ล าดับขั้นตอนต้องไม่ยุงยากซับซ้อนหลายขั้นตอนจนเกินไป จะต้องก าหนดวัน
เวลาให้ตรงและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว  

4) ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม กล่าวคือ การบริการที่จัดนั้นจะต้องให้ผู้รับบริการอย่าง
เสมอหน้าและเท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะต่างจากกลุ่มคนอ่ืน ๆ 
อย่างเห็นได้ชัดการให้บริการต้องต่อเนื่องสม่ าเสมอมิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้ให้บริการ
หรือผู้ปฏิบัติงาน 

สมยศ นาวีการ (2543, หน้า 312) ได้ศึกษาการบริการประชาชน เช่น หลักการที่ส าคัญของ
การให้บริการขององค์กรของรัฐ ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ  

1) การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาท ของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่อยู่ในวงจ ากัด เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และท าได้ง่าย ทั้งนี้โดยดูจาก
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ ปฏิบัติหรือมีการสอบถามเรื่อง
อ่ืนหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ หากมีการให้บริการ ที่ไม่เฉพาะเรื่องและสอบถามเรื่องที่ไม่
เกี่ยวข้อง นอกจากจะท าให้ล่าช้าแล้วยังท าให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก  

2) การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการแก่
ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ  

3) การวางตัวเป็นกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการ โดยจะต้อง
ไม่น าเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง ในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า
บริการต่อกันนั้น ได้มีการให้การบริการเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการบริการที่เกิดขึ้นนั้น 
ต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
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(1) การบริการเชิงธุรกิจ (Business service) เป็นการให้บริการที่มุ่งแสวงหาผลก าไรที่เกิดจาก
การให้บริการนั้นๆ โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ลงทุนในการผลิตสินค้าบริการและมีการคาดหวังผลก าไรเป็น
ค่าตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ด าเนินการเองเกือบทั้งสิ้น เช่น ธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร สายการบินต้นทุนต่ า ร้านค้าปลอดภาษีหรือการนวดแผนโบราณแบบสปาร์ เป็นต้น  

(2) การบริการสาธารณะ (Public service) เป็นการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชน  เพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความ สงบสุข 
เช่น การให้ความคุ้มครองเด็กและสตรี การจัดให้มีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ บริการด้าน
การแพทย ์ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 

นอกจากนี้สมยศ นารีการ ได้อธิบายถึงหลักการบริการ (Satisfactory Service) หรือ
ความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่  โดยวัดจาก หลักการให้บริการ 5 
ประการ ได้แก่ 

1) การให้บริการอย่างเท่าเทียม (Equitable Service) คือ การบริการที่มีความยุติธรรม 
เสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าจะเป็นใคร 

2) การให้บริการรวดเร็ว ทันต่อเวลา (Timely Service) คือ การให้บริการตามลักษณะความ
จ าเป็น รีบด่วน 

3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือ ความต้องการเพียงพอในด้านสถานที่ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) จนกว่าจะบรรลุผล 
5) การให้บริการที่มีความก้าวหน้า  (Possessive Service) คือ การพัฒนางานบริการ

ทางด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 
 2.2.7 องค์ประกอบของการให้บริการ 

วิชาญ ฤทธิ์รงค์ (2538, หน้า 52) ได้ชี้แนะองค์ประกอบส าคัญของการให้บริการที่ดี และการ
ต้อนรับลูกค้าให้ได้รับความประทับใจอยากที่จะมาใช้บริการอีก ควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1) พนักงานต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
 2) ต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 3) พนักงานมีความรอบรู้ในหน้าที่ บริการด้วยความรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น 
 4) ควรมีการสืบหาข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อจะได้ต้อนรับอย่างเหมาะสม 
 5) การให้บริการลูกค้าจะต้องดูถึงความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 6) สถานที่ท าการต้องดูแลให้สะอาด มีการจัดที่พักคอยส าหรับลูกค้า 
 7) หมั่นออกเยี่ยมเยียนลูกค้าหรือธุรกิจของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
 8) สร้างสื่อสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต่อลูกค้า เช่น ปากต่อปาก ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลที่ดีที่สุด 
 9) การพัฒนาระบบงานโดยการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา 
 10) ให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการตลาดแก่ลูกค้า 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 26) กล่าวว่า มีองค์ประกอบ 3 ประเภทที่พึงน ามาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับองค์การดังนี้ 
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1) องค์ประกอบของสภาพแวดล้อม คือ ลักษณะทางวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
ในสังคม เช่น ค่านิยม มารยาททางสังคม แบบแผนพฤติกรรมในประชาคมองค์ประกอบนี้มีอิทธิพลต่อ
องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับองค์การเป็นอย่างมากเพราะองค์การรูปนัยถึงแม้จะมี
โครงสร้างและบทบาทเหมือนกันก็ตาม แต่หากอยู่ในสภาวะแวดล้อมแตกต่างกันไปด้วย 

2) องค์ประกอบภายในองค์การเป็นลักษณะที่เกิดข้ึนภายในองค์การเอง ซึ่งจะพิจารณาถึง 
(1) เป้าหมายขององค์การว่าให้บริการประชาชนเฉพาะตัวหรือบริการสังคมส่วนรวม 
(2) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างไร 
(3) การควบคุมบังคับบัญชาดูว่ามีการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่องค์การ

ใกล้ชิดแค่ไหน 
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในองค์การเองมีพฤติกรรมการท างานที่เป็น

อิสระหรือจับกลุ่มมีพฤติกรรมแบบเดียวกัน 
(5) ขนาดองค์การและล าดับชั้นการบังคับบัญชา ดูว่าองค์การมีขนาดใหญ่ หรือเป็น

องค์การขนาดเล็ก 
3) องค์ประกอบของสถานการณ์ที่เกิดข้ึนระหว่างการติดต่อ ตัวแปรที่น ามาพิจารณาดังนี้ 

(1) สภาพทางสังคมที่แตกต่างกันหรือคล้ายกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ 
(2) ความสนิทสนมใกล้ชิดเป็นส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน 
(3) สภาพสถานที่ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่พบประชาชน 
(4) ช่วงเวลาที่พบปะนานเพียงใด 

นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชช์ ยังได้แบ่งกรอบความคิดอีกรูปแบบหนึ่ง โดยรายละเอียดของ
แต่ละองค์ประกอบสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

1) องค์ประกอบที่เกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ การที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมบางอย่างในการปฏิบัติต่อ
ประชาชนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้ 

(1) ลักษณะทางจิตวิทยา อารมณ์ บุคลิกภาพ สภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่เป็นเกณฑ์ 
คนที่ก าลังอารมณ์เสียหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ายย่อมมีแนวโน้มปฏิบัติกับประชาชนอย่างไม่เป็นที่น่า
พอใจ ซึ่งตรงข้ามกับผู้ที่มีนิสัยร่าเริงมักท าให้ประชาชนพอใจ 

(2) บทบาทที่เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ พิจารณาเจ้าหน้าที่โดยอาศัยบทบาทเข้ามา
ช่วย ซึ่งสรุปได้ว่าพฤติกรรมของบุคคลจะมีลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับบุคคลนั้ นสวมบทบาทอยู่ใน
ต าแหน่งอะไร 

(3) ทัศนคติต่อประชาชนและการพบปะกับประชาชน เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติอย่างไร
ย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติต่อประชาชน ซึ่งแยกเป็นทัศนคติต่อประชาชนเฉพาะบุคคลและต่อส่วนรวม 

(4) ทัศนคติต่อองค์การและอาชีพ หน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงจึงขาด
แรงกระตุ้นในการท างาน ขณะที่องค์การเอกชนจะต้องค านึงถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพราะมี
ผลต่อการท างานจึงมีแนวโน้มการให้บริการที่ดีกว่า 

(5) พ้ืนฐานการศึกษาและการฝึกอบรม 
2) องค์ประกอบที่เกิดจากตัวประชาชน ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมระหว่างประชาชนและ

เจ้าหน้าที ่มีดังนี้ 
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(1) ลักษณะทางจิตวิทยาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์และจิตใจในท านองเดียวกับ
ลักษณะของจิตวิทยาของเจ้าหน้าที่ท่ีกล่าวมาแล้ว 

(2) ทัศนคติต่อการพบปะต่อองค์การและต่อเจ้าหน้าที่คือความเห็นที่ประชาชนมีต่อ
องค์การ 

(3) สถานะทางสังคมหรือความแตกต่างในด้านสถานะทางสังคมหรือระยะห่างทาง
สังคม (Social distance) ระหว่างเจ้าหน้าที่องค์การกับประชาชน ซึ่งมีผลต่อสัมพันธภาพของทั้งสอง
ฝ่าย 

(4) สัมพันธภาพส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลท าให้เจ้าหน้าที่ให้การบริการที่สะดวก
รวดเร็วมากกว่าคนที่ไม่รู้จักกัน 

(5) ความรู้ความเข้าใจในระบบการท างานขององค์การ ซึ่งประชาชนมักไม่ ค่อยมี 
ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถอ้างกฎระเบียบมาใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติต่อประชาชนได้ 

3) องค์ประกอบที่เกิดจากสภาพการพบปะ มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนี้ 
(1) สภาพการท างาน สัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองและ

เจ้าหน้าที่กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าความสัมพันธ์เป็นแบบสนิทสนมกันดีก็จะมีความ
มั่นใจในการใช้บริการ 

(2) ระยะเวลา เช่น มีการพบประชาชนบ่อยครั้งหรือไม่ ถ้าบ่อยก็คุ้นเคยมีความเป็น
กันเองในเวลาต่อมา 

(3) สถานที่พบประชาชนซึ่งจะมีผลต่อการพบปะ เช่น ข้าราชการที่ให้บริการ
ประชาชนในห้องท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวน่าจะมีผลต่อการให้บริการ 

(4) เรื่องท่ีพบประชาชน ลักษณะการพบประชาชน 
(5) วิธีการพบเป็นไปในรูปใด เป็นส่วนตัวหรือพบเพ่ือชี้แจงในที่ประชุมซึ่งเป็นที่คาด

ว่าจะก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมในการพบที่แตกต่างกันด้วย 
นอกจากองค์ประกอบข้างต้นแล้ว ในการบริการของรัฐนั้นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
1) การให้บริการที่เป็นความพึงพอใจแก่สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก หรือ

ให้ค าจ ากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ถึงองค์ประกอบที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจดังนี้ 
(1) ให้บริการทีเ่ท่าเทียมกันแก่สมาชิกสังคม 
(2) ระบบขั้นตอนการให้บริการ เช่น ขั้นตอนการให้บริการดับเพลิงที่รวดเร็ว บริการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมรวดเร็ว เป็นต้น 
(3) ให้บริการโดยค านึงถึงปริมาณ คือ ให้บริการไม่มากหรือ น้อยเกินไป 
(4) ให้บริการสืบเนื่องเพ่ือว่าบริการที่สมาชิกสังคมที่สามารถรับได้ทุกเม่ือที่ต้องการ 
(5) การให้บริการของรัฐต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2) การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ซึ่งเป็นค่านิยมพ้ืนฐานส าหรับการบริการ 
และต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะการสนองตอบต่อมติมหาชน  ต้องมีความยืดหยุ่นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนลักษณะงาน หรือการให้บริการที่สามารถสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด 

ดังกล่าวความพึงพอใจอาจเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ 
มากน้อยไปตามปัจจัยต่างๆ และการบริการควรวัดจากคุณลักษณะ 4 ด้าน 1) ด้านสถานที่ และ
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สิ่งแวดล้อม2) ด้านบริการของเจ้าหน้าที่ 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ4) ด้านความรวดเร็วใน
การให้บริการ 
 จึงพอสรุปได้ว่า การให้บริการเป็นการด าเนินการของบุคคลผู้ให้บริการและผู้รับบริการ                 
ซึ่งร่วมกันกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในลักษณะการ
ให้บริการสี่ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความรวดเร็ว ด้านความเสมอภาค  และด้านการ
อ านวยความสะดวก บทสรุปจะได้น าไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ มีสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา สวัสดิการผู้สูงอายุความ
มั่นคงของมนุษย์ ที่มาของการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ และหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 ดังนี้ 

2.3.1 สวัสดิการผู้สูงอายุ 
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2548, หน้า 32) ได้อธิบายถึง การด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดสวัสดิการที่

ดีต่อผู้สูงอายุ ว่ามีแนวคิดที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาสังคมหลากหลายประการ ซึ่งในประเทศไทย
ปัจจุบันมี 2 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดคุณภาพชีวิตและแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งแต่ละแนวคิด
มีรายละเอียดและเป้าหมาย  

ป ระ เด็ น ที่  1 ผู้ สู งอ ายุ ที่ มี คุ ณ ภ าพ  ห ม ายถึ ง  ผู้ สู งอ ายุ ที่ ป ร ะส บ ค วาม ส า เร็ จ 
(SuccessfulAging) เป็นผู้ที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความพึงพอใจและ
ความปรารถนาของตนเอง ซึ่งคุณลักษณะของผู้สูงอายุ ที่ประสบความส าเร็จ จะประกอบด้วยการมี
ช่วงระยะเวลาของการมีอายุยืนยาว มีภาวะด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีการตระหนักใน
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ ความสามารถในการควบคุมตนเองและมี
ความพึงพอใจในชีวิต 

ประเด็นที่ 2 การมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและความสามารถ 
(Productive Aging) เป็นความสามารถในการพ่ึงพาตนเองเท่าที่จะท าได้ของผู้สูงอายุการใช้
ความสามารถได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนอง และแก้ไขทัศนคติทางลบต่างๆ ที่มีต่อผู้สูงอายุโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือลดอุปสรรคต่างๆ ที่มีต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ คือ ผู้มีศักยภาพและความสามารถ รวมทั้งเป็นผู้ที่
สามารถดูแลตนเองได้(Self-Care) พ่ึงตนเองได้(Self-Reliance) ท าในสิ่งที่ปรารถนาได้ตามศักยภาพ
ของตน ท าประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนและสังคม  มีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ ในปัจจุบันและ
เตรียมพร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง 

2.3.2 ความม่ันคงของมนุษย์ 
แนวคิดความม่ันคงของมนุษย์ (Human Security) เริ่มจากจุดที่เน้นความมั่นคงทางการเมือง

เป็นหลักมาสู่จุดเน้นความมั่นคงของมนุษย์ โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(People Center) ดังนั้นความหมายของความมั่นคงของมนุษย์จึงมีความหมายได้  2 ประเด็น คือ 
หมายถึง การด าเนินการปกป้องมนุษย์เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระ ความปลอดภัยจากการกระท า และ
สถานการณ์ที่เกิดในภาวะฉุกเฉิน และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
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เกิดขึ้น อีกความหมายหนึ่ง คือ การสร้างระบบเพ่ือให้ประชาชนมีความอยู่รอดศักดิ์ศรี และการมีชีวิต
อย่างเหมาะสม  

การด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ดังกล่าว ได้มีการก าหนดยุทธวิธีหลัก 2 
ประการในการด าเนินงาน ได้แก่ การปกป้อง(Protection)และการเสริมสร้างพลัง(Empowerment) 
โดยการปกป้อง เป็นยุทธวิธีที่มุ่งป้องกันประชาชนให้ปลอดจากอันตรายต่างๆซึ่งเก่ียวข้องกับการสร้าง
ค่านิยมทางสังคม การพัฒนากระบวนการให้เป็นระบบ เพ่ือป้องกันความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยต่างๆ 
ส่วนการเสริมสร้างพลังงานเป็นกลวิธีที่จะช่วยสร้างประชาชนให้พัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจอย่างเต็มที่  

ดังที่ได้กล่าวมาจึงพอสรุปได้ว่า ความมั่นคงของมนุษย์มีเป้าหมายเบื้องต้น ที่มุ่งให้เกิดความเป็น
อิสระและปลอดภัยในหลากหลายประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระจากความต้องการและความขาดแคลน 
ความปลอดภัยจากความกลัวและความปลอดภัยจากการถูกกระท าที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ 

2.3.3 ที่มาของการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 
เมื่อปี พ.ศ.2527 กรมประชาสงเคราะห์ได้มีการจัดตั้งโครงการกองทุนส่งเสริมกิจการผู้สูงอายุ 

แต่ไม่สามารถกระจายบริการให้ครอบคลุมผู้สูงอายุในชุมชนเท่าที่ควร  และมีกิจกรรมค่อนข้างจ ากัด 
กรมประชาสงเคราะห์จึงพิจารณาที่จะให้กองทุนส่งเสริมกิจการผู้สูงอายุเอ้ือประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ
ที่ประสบปัญหา และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมโดยประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
ได้ขอให้รัฐบาลมีนโยบายให้สวัสดิการผู้สูงอายุยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในลักษณะเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพรายเดือนเป็นรายๆไป รายละ 200 
บาท โดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2535 และได้มีการมอบหมาย
ให้กรมประชาสงเคราะห์ด าเนินโครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชนหรือ
เรียกสั้นๆว่าโครงการการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2536-2540 โดยผ่านกลไกของ
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้านจ านวน 62,373 หมู่บ้านๆ ละ 3-5 คน จนถึงปี พ.ศ.2542 ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยรัฐบาลได้เพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุอีกคนละ 100 บาท ต่อคนต่อเดือน รวมเงิน
เบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับคนละ 300 บาทต่อเดือน และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2549 รัฐบาลได้มี
มติคณะรัฐมนตรีให้เพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นคนละ 500 บาทต่อเดือน (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ , 
2552, หน้า 2) 

2.3.4 หลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 
1) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 21 
พฤษภาคม 2552 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ .ศ . 2534 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537มาตรา 6 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมี

สัญชาติไทย “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พัทยา “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
เมืองพัทยา 

ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ได ้ให้ขอท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 

2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
ข้อ 6 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
(3) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน  
ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

3) ขั้นตอนการยื่นค าขอ 
ข้อ 7 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน

ปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยมีหลักฐานดังนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
(2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมา
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่งอาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ 
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ข้อ 7/1 ในกรณีผู้สูงอายุที่ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 

ข้อ 8 ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง
ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะ
รับเบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

4) การตรวจสอบและจัดท าทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ 
ข้อ 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ให้จังหวัดแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน

สงเคราะห์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไปตามวรรคหนึ่งของเมืองพัทยา  ให้เมืองพัทยา
ก าหนด หลักเกณฑ์วิธีการ และข้ันตอนในการด าเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 10 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบ
สถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการด ารงชีวิตอยู่ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรองของนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้ด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุดังกล่าว  จาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือหลักฐานอื่นที่มีสามารถตรวจสอบได้ 

5) งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ข้อ 11 การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
ข้อ 12 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้จ่ายในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
ข้อ 13 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้  ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ
ในนามบุคคลที่รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอ านาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคล
เดียวกับผู้ที่ได้รับมอบอ านาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิต
อยู่การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือตามที่
ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

6) การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ข้อ 14 สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้  (1) 

ตาย (2) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 และ(3) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุส าหรับบุคคลดังกล่าวทันที 

ข้อ 15 กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย ให้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
แจ้งการตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นาย
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ทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตาย
มีชื่อในทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ 8 ต่อไป 

ข้อ 16 ภายใต้บังคับข้อ 8 กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติตามข้อ 14 (2)ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหากไม่มีผู้คัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายชื่อผู้
ขาดคุณสมบัติต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือสั่งถอนรายชื่อ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทันทีใน
กรณีที่มีการคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนแล้วรายงานผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2547, หน้า 11) 

ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า หลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2552 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมุ่งถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ และ
ขั้นตอนการยื่นค าขอ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบและจัดท าทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ  และจัด
งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพียงพอ  

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ความหมายของการปกครอง
ท้องถิ่น ลักษณะของการปกครองท้องถิ่น และประเภทขององค์การปกครองท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ดังนี้ 

2.4.1 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการปกครองถิ่น ไว้ดังนี้ 
อุทัย หิรัญโต (2523, หน้า 16) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลกลาง

มอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง จัดการปกครองและด าเนินกิจการบางอย่างโดย
ด าเนินการกันเอง เพ่ือน ามาบ าบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็น
องค์การ มีเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชนเลือกตั้งเข้ามาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการ
บริการงาน แต่ต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหา
มิได้ เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดขึ้น และแบ่งองค์ประกอบของการปกครอง
ท้องถิ่น แบ่งออกเป็นแปดประการ ดังนี้ 

1) มีสถานภาพตามกฎหมาย 
2) มีพื้นท่ีและระดับของตนเอง 
3) ได้รับการกระจายอ านาจและหน้าที่จากรัฐบาลกลาง 
4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
5) มีการเลือกตั้งสมาชิกหรือคณะผู้บริหาร 
6) มีอิสระในการปกครองตนเอง 
7) มีงบประมาณเป็นของตนเอง  
8) มีการควบคุมก ากับดูแลจากรัฐบาลกลาง  
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ชูศักดิ์ เที่ยงตรง (2518, หน้า 11) ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า การปกครอง
ท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการสาธารณะบางประการเพ่ือชุมชนของตน การที่ท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่และมีความเป็นอิสระ
ในการด าเนินงานมากน้อยเพียงใดนั้น จะข้ึนอยู่กับระบบการปกครองท้องถิ่นที่แต่ละประเทศยึดถือ  

ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2526, หน้า 8) ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า การ
ปกครองท้องถิ่น หมายถึง ระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการ
ปกครองของรัฐและโดยนัยนี้จะเกิดมีองค์การท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์กร
นี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหง (2547, หน้า 39) ให้ความหมายของการ
ปกครองท้องถิ่นไว้ว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่ผู้บริหารของหน่วย การปกครอง
ท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยอิสระ มีอ านาจอิสระและมีความรับผิดชอบที่สามารถใช้ได้ โดยปลอด
จากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ยังอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
อ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ใช่รัฐอิสระ 

สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นจัดการปกครองและด าเนินการต่าง ๆ และด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์
ของท้องถิ่น โดยมีการจัดตั้งองค์การขึ้นท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นนั้นๆ องค์การนี้ถูกจัดตั้งและควบคุม
โดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของ
ตนเองได ้  

2.4.2 ลักษณะของการปกครองท้องถิ่น 
วัชรา ไชยสาร, (2544, หน้า 142-148) กล่าวว่าเนื่องจากการปกครองท้องถิ่นในรูปของการ

ปกครองตนเอง เป็นการปกครองที่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการมี
อ านาจอิสระในการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศนั้น ๆ ดังนั้น ลักษณะของการ
ปกครองท้องถิ่นท่ีส าคัญมีดังนี้  

1) มีสถานะตามกฎหมาย หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย 
2) มีพื้นที่และระดับ หน่วยการปกครองถิ่นจะต้องมีพ้ืนที่การปกครองที่แน่นอนและ

ชัดเจน และควรจะต้องมีการแบ่งระดับการปกครองท้องถิ่นว่ามีกี่ระดับ เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ เป็นต้น เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดพ้ืนที่และระดับของการปกครองท้องถิ่นมีมากมาย เช่น 
สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชน ประสิทธิภาพใน
การบริหาร รายได้ และความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยมี เกณฑ์จัดตั้งและ
ยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น 3 ประการ คือ รายได้ย้อนหลัง 3 ปี ไม่รวมเงินอุดหนุน จ านวน
ประชากร และขนาดพื้นที ่

3) มีการกระจายอ านาจและหน้าที่ การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการกระจายอ านาจ
การปกครองไปให้ท้องถิ่น โดยการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นไว้ใน
กฎหมายอย่างชัดเจน ดังนั้น การที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีอ านาจและหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองการปกครองเป็นส าคัญ 
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4) มีความเป็นนิติบุคคล หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นองค์การนิติบุคคลโดย
เอกเทศจากองค์การของรัฐบาลกลาง ทั้ งนี้ เพ่ือการด าเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพราะหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณ ทรัพย์สิน 
หนี้สิน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง 

5) มีการเลือกตั้ง การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ กล่าวคือ จะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการ
เลือกตั้งคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองของ  

6) มีอ านาจอิสระ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ
หน่วยงานรัฐบาลกลาง และมีอ านาจอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารงานภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมาย สามารถก าหนดนโยบาย ออกกฎข้อบังคับ เพ่ือก ากับควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายหรือความต้องการของท้องถิ่น และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 

7) มีงบประมาณของตนเอง หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บ
รายได้ จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียง
พอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

8) มีการก ากับดูแลของรัฐ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีฐานะเป็นหน่วยการ
ปกครองระดับรองของรัฐ และอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
และความม่ันคงแห่งรัฐ 

2.4.3 ประเภทขององค์การปกครองท้องถิ่น 
องค์การปกครองท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไป มี 3 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา 

ตามบทบัญญัติในหมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 285–288 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่กล่าวถึงท่ีมาขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยสรุปไว้ดังนี้  

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้
ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้ บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จะเป็น
ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเงินประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของราชการส่วนท้องถิ่นมิได้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ใน
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กรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะและต้องมีการ
เลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราวมิให้น าบทบัญญัติตามวรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคหก มาบังคับใช้ทั้งนี้ตามกฎหมายก าหนด 

2.4.4 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จุดมุ่งหมายส าคัญของการ

จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลก็เพ่ือให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถรองรับการกระจาย
อ านาจไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล โดย
สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาติดกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 
150,000 บาท หรือตามการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ พ.ศ. 2537 
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่ใช้
จัดระเบียบการบริหารงานในต าแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 367 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2515 นับตั้งแต่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ท าให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบล โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบลทั่วประเทศออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบ “สภาต าบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ สภาต าบลที่มีรายได้ 
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 150,000 บาท ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 567 ต าบล (2542) 

2) รูปแบบ “องค์การบริหารส่วนต าบล” (อบต.) ตั้งขึ้นจากสภาต าบลที่มีรายได้ โดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 150,000 บาท ได้รับการยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา 43) ซึ่งปัจจุบันในปี 2542 มีอยู่จ านวน 6,369 แห่ง  พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้มีการเสนอขอ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในประเด็น
ต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างที่มาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นต้น พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 โดยเนื้อหาส่วนใหญ่แก้ไขชื่อเรียกบุคคลและ
ค าศัพท์ กฎหมายที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

1) โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่ (เป็นโครงสร้างท่ีใช้ในปัจจุบัน 2546) 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่ เกิดจากการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ดังภาพที่ 2.1 

 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

สภา อบต. 
องค์ประกอบ 

สมาชิก อบต. มาจากการเลือกตั้ง 
1. สมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน 
2.อบต.ใดมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 3 
คน 
3. อบต.ใดมี 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก 6 คน 

คณะผู้บริหาร อบต. 
ประชาชนเลือกตั้งและ กกต.รับรอง 

  
1. นายก อบต. 1 คน 
2. รองนายก อบต. 2 คน 
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ภาพที่ 2.1 แสดงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม พ.ร.บ. สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 

 
(1) โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสภา และคณะผู้บริหาร 
(2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน เหมือนเดิม

เหมือนโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
(3) คณะผู้บริหารประกอบด้วยนายก 1 คน และรองนายก 2 คน 

2) อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(1) เห็นชอบแผนพัฒนาต าบล ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม

นโยบายและแผนพัฒนาต าบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
3) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
(1) บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบัญญัติและแผนพัฒนา

ต าบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภา  
(2) จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานจ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
4) อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมและมีบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยบัญญัติหน้าที่ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ ก าจัดขยะมูลฝอย 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

ส านักงานปลัด อบต. 
และส่วนต่าง ๆ ของ อบต. 
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(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีความสามารถ มีศักยภาพ

เพียงพอ อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล อีกจ านวน 13 ข้อ ดังนี้ 
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว (หน้าที่เพ่ิมเติมเข้ามาใหม่) 
(13) การผังเมือง (หน้าที่เพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)  
ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่เป็นไปตามกระทรวง ทบวง กรม 

หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐก าหนด นอกจากนี้ยังต้องพัฒนา และให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ืออ านวยควมสะดวกให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด 

 
2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย  

สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยมุ่งจะกล่าวถึง ประวัติความเป็นมา สภาพทั่วไป อาณาเขต 
ลักษณะการปกครองและประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพการศึกษา การศาสนา 
และประเพณีวัฒนธรรม ตามล าดับ ดังนี้ 

2.5.1 ประวัติความเป็นมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 

ซ่ึงแต่ก่อนเป็นสภาต าบล และมีการยกสถานะในปี พ.ศ.2540 เป็นองค์การบรหิารส่วนต าบล ตั้งอยู่หมู่
ที่ 19 บ้านจ าปา ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีจ านวนหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน เป็น
เทศบาล จ านวน 8 หมู่บ้าน เขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 หมู่บ้าน    
 2.5.2 อาณาเขตติดต่อ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย ตั้งอยู่อ าเภอโพธิ์ชัย มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่น อ่ืน ๆ ดังนี้  
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ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลอัคคาค า อ าเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 
ทิศใต้ ติดกับ ต าบลบัวค า และ ต าบลหนองตาไก้ อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชัย และต าบลนาอุดม อ าเภอโพน 

ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลหนองตาไก้ อ าเภอโพธิ์ชัย และต าบลร่องค า อ าเภอร่อง

ค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.5.3 ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย มีส่วนมากเป็นที่ราบสูง ท า

การเกษตรเป็นหลัก และอาชีพชาวสวน ปลูกยางพารา มันส าปะหลัง และปลูกอ้อย เป็นอาชีพเสริม 
2.5.4 ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศในเขตเทศบาลมี 3 ฤดู คือ 

1) ฤดูร้อน เริ่มร้อนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
2) ฤดูฝน เริ่มฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงต้นเดือนตุลาคม 
3) ฤดูหนาว เริ่มฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  

2.5.5 จ านวนประชากร 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,130 คน แยกเป็นชาย 2,563 คน หญิง 2,567 คน จ านวน 

ประชากรหนาแน่นเฉลี่ย 97.16 คน / ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 1,136 ครัวเรือนจ านวน 
หมู่บ้าน 12 หมู่บ้านในเขต อบต. มีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  
อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติตามบัญชีรายชื่อ 12 หมู่บ้าน จ านวน 648  คน ดัง
ตารางที่ 2.1 (องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย, 2557, หน้า 8)   

2.5.6  สภาผู้สูงอายุ 
กลุ่มผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านในเขต อบต. มีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด ในบัญชีรายชื่อ 12 หมู่บ้าน 
จ านวน 648  คน  

2.5.7  การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ  
 การให้บริการเป็นการด าเนินการของบุคคลผู้ให้บริการและผู้รับบริการ   ซึ่งร่วมกันกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในลักษณะการให้บริการสี่ด้าน คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความรวดเร็ว ด้านความเสมอภาค  และด้านการอ านวยความสะดวก  
 
 
 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  

จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

หมู่ บ้าน 
ประชากร  

ชาย หญิง รวม 
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3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
15 
18 
19 
20 

หนองแวง 
พระอุ้ย 
โคกกุง 
หนองบัว 
จ าปา 
หนองไฮ 
หนองนาโท 
หนองหงษ์ 
หนองแวงใหญ่ 
หนองบัว 
จ าปา 
หนองแวง 

23 
17 
19 
40 
37 
29 
24 
25 
19 
30 
24 
16 

22 
17 
29 
44 
54 
23 
22 
24 
33 
30 
28 
19 

45 
34 
48 
84 
91 
52 
46 
49 
52 
60 
52 
35 

รวม 303 345 648 
  
 

สรุปได้ว่า เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา ประชากร การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้เน้นหลักการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือท าให้เกิดความพึงพอใจ โดยก าหนดหลักการ
ให้บริการขั้นพ้ืนฐานไว้สี่ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านความรวดเร็วในการให้บริการด้าน
ความเสมอภาคเท่าเทียม และด้านการอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ยสูงสุดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ย
ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่ งผู้ วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้  

วิภา ธูสรานนท์ (2550, บทคัดย่อ),  ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากสี่ด้าน อยู่
ในระดับปานกลางสองด้าน ล าดับค่าเฉลี่ยได้แก่ ด้านความรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก ด้วยความโปร่งใส 
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อยู่ในระดับมาก ด้านความพอเพียง อยู่ในระดับมาก ด้านความครอบถ้วน อยู่ในระดับมาก ด้านการมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการรับรู้ข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง 

นฤมล สิงห์เงา (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดหนึ่งด้าน คือ ด้านขั้นตอนการส ารวจข้อมูล และอยู่ในระดับมากสามด้าน 
คือ ด้านขั้นตอนการจัดท าประชาคม ด้านขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายชื่อ และด้านขั้นตอนการจ่ายเบี้ย
ยังชีพ ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของ
เทศบาลต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ ไม่แตกต่างกัน 

จุรีพร เหล่าทองสาร (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ของผู้สูงอายุที่มีต่อ
การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดสองด้าน อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนและ
วิธีการจ่ายเงิน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

ครรชิต บรรลุผล (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลค า
แมด อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทั้งหมดทุกด้าน ล าดับค่าเฉลี่ยมากไปห้าน้อย คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความครบถ้วน 
ด้านความรวดเร็ว ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการรับรู้ข่าวสาร ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านการมี
ส่วนร่วม และด้านความเพียงพอตามล าดับ การทดสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้สูงอายุที่มี
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ลักษณะครอบครัวในปัจจุบัน รายได้ 
และความเพียงพอต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่นไม่แตกต่างกัน 

เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง (2553, บทคัดย่อ)   ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัด
การเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลประชาพัฒนา อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม” พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์ การ
บริหารส่วนต าบลประชาพัฒนา อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน อยู่ในระดับปานกลางสองด้าน และอยู่ในระดับน้อยหนึ่ง
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ด้าน ล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านขั้นตอนการส ารวจข้อมูล ด้านขั้นตอนการจัดท าประชาคม 
ด้านขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายชื่อ และด้านขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ตามล าดับ  การทดสอบ
สมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลประชาพัฒนา อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน 
 ณัฐพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ (2554, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริการส่วนต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ จั งหวัดร้อยเอ็ด” 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริการส่วน
ต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสามด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการข้ันตอน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริการส่วนต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 ฐาปนีย์ ภูปุย (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย
พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลต าบลเขาพระนอน อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้านระเบียบแนวทางปฏิบัติ และด้านการบริการ ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริการส่วนต าบลภู
เงิน อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

นิภาวศุทธิ ประชานุรักษ์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ต่อการบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งหมดทุกด้าน ล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวกที่ได้รับ ด้านข้อมูลที่ได้รับจาก
การบริการ และด้านระยะเวลาในการด าเนินการ ตามล าดับ 

สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
ความรับผิดชอบที่จะต้องท าให้กลุ่มผู้อายุที่มารับเบี้ยยังชีพเกิดความสะบายใจ ซึ่งในการวิจัยที่
เกี่ยวข้องมีทั้งการให้บริการที่อยู่ในระดับมาก และปานกลาง แสดงให้เห็นว่การให้บริการการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุยังมีความจ าเป็นจะศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป  

 
 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=ฐาปนีย์%20%20ภูปุย.&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นิภาวศุทธิ%20ประชานุรักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกเป็นเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ และน าแนวคิดของ กุลธน ธนาพงศธร (2535, หน้า 27)  
ได้กล่าวถึง หลักการให้บริการแห่งรัฐในสี่ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความ
สะดวก ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ และด้านความเสมอภาคเท่าเทียม เป็นตัวแปรตาม 
(Dependent variables) มาบูรณาการสรุปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ดังภาพที่ 2.2  

 
    ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
  (Independent variables)       (Dependent variables)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
4) ประกอบอาชีพ 

 
 

ความพึ งพอใจของผู้ สู งอายุที่ มี ต่ อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน 
1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2) ด้านการอ านวยความสะดวก 
3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
4) ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม 
 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัย “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method 
Research) ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การวิจัยเชิงปริมาณมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
3.4 การสร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมีดังนี้ 

3.1.1 ประชำกร  
ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติตามบัญชีรายชื่อ 12 หมู่บ้าน จ านวน 648  คน (องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย, 2557, อัดส าเนา)  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติตามบัญชีรายชื่อ 12 หมู่บ้าน จ านวน 648  คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 247 คน (กัลยา               
วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19) 

 
3.2 เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ใน
การสุ่มตัวอย่าง โดยค านึงถึงความน่าจะเป็นของประชากรที่ได้รับเลือก เป็นไปในแบบการสุ่มไม่
เฉพาะเจาะจง ในกรณีนี้ตัวอย่างทุกกลุ่มในประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน ท าให้สามารถ
คาดคะเนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (ประกำยรัตน์  สุวรรณ, 2548, หน้า 63) มีวิธีการ
สุ่มอย่างตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1) ก ำหนดกลุ่มประชำกร (Population Size) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 12 หมู่บ้าน จ านวน 648  คน   
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 2) ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Size) โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ตาม
นี้ 

  n =       N 
           1 + N ( e )2 

     n =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
           N =   ขนาดของกลุ่มประชากร 
            e  =   ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
   แทนค่า  n  =          648    
                             1 + 648 x (0.05)2 

          n   =      247.33 
 จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 247.33 คน เพ่ือให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมี
ความเหมาะสมมากขึ้นจึงปรับทศนิยมให้อยู่ที่ จ านวน 247 คน  

3) ค ำนวณหำอัตรำสัดส่วน (Proportional to Size) หาลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาตามบัญชี
รายชื่อที่ก าหนดไว้ เพ่ือค านวณหาอัตราสัดส่วน แบ่งสัดส่วนของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
ตามหมู่บ้าน และเพศ เป็นตัวแปรอิสระควบคุม (Control Variable) ตามสูตร ดังนี้ดังนี้ 

n1        =   
N

Ni  x n 

   n1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   Ni = จ านวนประชากร 
   n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด  
 จากการค านวณได้กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมู่บ้าน และเพศ ดัง
รายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.1  
 
 
 
 
ตำรำงท่ี 3.1 แสดงจ ำนวนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำงผู้สูงอำยจุ ำแนกตำมหมู่บ้ำน และเพศ 
 

หมู่ บ้ำน 
ประชำกร (Ni) กลุ่มตัวอย่ำง (n1) 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
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3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
15 
18 
19 
20 

หนองแวง 
พระอุ้ย 
โคกกุง 
หนองบัว 
จ าปา 
หนองไฮ 
หนองนาโท 
หนองหงษ์ 
หนองแวงใหญ่ 
หนองบัว 
จ าปา 
หนองแวง 

23 
17 
19 
40 
37 
29 
24 
25 
19 
30 
24 
16 

22 
17 
29 
44 
54 
23 
22 
24 
33 
30 
28 
19 

45 
34 
48 
84 
91 
52 
46 
49 
52 
60 
52 
35 

9 
7 
7 
15 
14 
11 
9 
10 
7 
11 
9 
6 

8 
7 
11 
17 
21 
9 
8 
9 
13 
11 
11 
7 

17 
14 
18 
32 
35 
20 
17 
19 
20 
22 
20 
13 

รวม 303 345 648 115 132 247 (n) 
 
4) ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) (ประกายรัตน์  สุวรรณ, 

2548) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ประชากรมีสิทธิได้รับเลือกเท่า ๆ กัน โดยมีบัญชีรายชื่อของประชากร 
และท าการจับสลาก จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามต้องการ โดยด าเนินการสุ่มตัวอย่างตามล าดับ ดังนี้  
 (1) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  
อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ าแนกเป็นเพศชายกลุ่ม กับเพศหญิงอีกลุ่มหนึ่ง 
   (2) เขียนชื่อประชาชนแต่ละหมู่บ้านลงในแผ่นกระดาษโดยใช้ 1 ชื่อ ต่อ 1 แผ่น แล้วม้วน
สลากน าลงกล่องแล้วเขย่าให้คละกัน 
  (3) จับขึ้นมาทีละแผ่น โดยแต่ละครั้งที่หยิบมาได้ ต้องน าแผ่นสลากมาจดบันทึกไว้ว่าเป็นใคร 
  (4) ม้วนสลากแผ่นเดิมใส่ลงในกล่องเดิมแล้วจับสลากขึ้นมาใหม่เพ่ือที่จะให้โอกาสถูกเลือก
ทุกคนเท่ากัน 
  (5) กรณีหยิบได้ชื่อเดิมก็ม้วนสลากน าใส่ลงไปในกล่องเดิมแล้วจับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 
ด าเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนได้กลุ่มตัวอย่างครบ 247 คน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และแบบ

เลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด ในข้อค าถาม จ านวน 24 ข้อ จ าแนกเป็นสี่ด้าน 
แต่ละด้านมีจ านวนข้อค าถาม คือ  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   จ านวน 7 ข้อ 
ด้านการอ านวยความสะดวก  จ านวน 6 ข้อ 
ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ  จ านวน 6 ข้อ 
ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม  จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่  3 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Questionnaire) สอบถาม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  
อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
3.4 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 การวิจั ยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ยมี วิ ธีการสร้ างเครื่ องมื อ  และตรวจสอบคุณ ภาพ เครื่ อ งมื อ 
(Questionnaire) ดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต าราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่
เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิงส ารวจ หรืองานวิจัยภาคสนาม 
(Survey Research or Field Research) เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการ
การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2) ก าหนดประเด็นให้ตรงตามวัตถุประสงค์กรอบแนวคิด ค านิยามศัพท์เฉพาะ เพ่ือน าไปใช้ใน
การสร้างเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 3) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา จากเอกสารงานวิจัย แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ใช้ค าถามแบ่งออก 2 ประเภท คือ แบบปลายปิด และแบบปลายเปิด 
 

4) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปปรึกษาค าแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือช่วยพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องในประเด็นค าถาม การใช้ส านวน ถ้อยค า ภาษา ค าชี้แจง โครงสร้าง และเนื้อหา 
(Construct and Content Validity) ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และน าค า
ชี้แนะกลับมาแก้ไข ปรับปรุง จนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมน าไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เป็นล าดับต่อไป 

3.4.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ  
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าความเที่ยงตรงหนึ่ง 

(Content Validity) หาค่าอ านาจจ าแนกหนึ่ง และออกเป็นสองช่วง คือ อ านาจจ าแนกรายข้อ 
(Discrimination Power/DP) และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับ  (Reliability) 
ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

1) กำรหำค่ำควำมเที่ยงตรง (Content Validity) การหาค่าความเที่ยงตรง ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามฉบับร่างที่สมบูรณ์ผ่านการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องจากอาจารย์ที่
ปรึกษามาแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจสอบพิจารณา และประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
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กับวัตถุประสงค์  (Index of Item - objective Congruence /IOC) ว่ามีความถูกต้องตรงตาม
โครงสร้าง (Construct Validity) เนื้อหา (Content) และส านวนภาษา (Wording) จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก ่ 

1) ดร.ประพิศ โบราณมูล วุฒิการศึกษา ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

2) นางสาวหนูเตือน  เงินลี วุฒิการศึกษา ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

 3) นางสาวภัณฑิรา ชูศรีเมือง วุฒิการศึกษา ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 เทศบาลต าบลค าพอุง 
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

จากนั้น ผู้วิจัยได้น าผลที่ผ่านการพิจารณาประเมินผลจากทั้งสามท่าน หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - objective Congruence /IOC) (รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร, 2548, หน้า 43) โดยใช้สูตรดังนี้ 

  สูตร IOC   =    
N

x
 

  เมื่อ IOC   แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
   X   แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
   N       แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  โดยที่ คะแนน   + 1     แน่ใจว่าสอดคล้อง 

    คะแนน      0     ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    คะแนน    - 1      แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 

              ผลกำรประเมิน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 24 ข้อ ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 จ านวน 24 ข้อ ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด แล้วน าข้อค าถามที่ใช้ได้ทั้งหมด ไปหา
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination Power/DP) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
(Reliability) เป็นล าดับต่อไป 

2) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (Item Total Correlation) การหาค่าอ านาจจ าแนก โดยน าข้อค าถาม
ที่ผ่านการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องใช้เป็นแบบสอบถามน าไปทดสอบกับประชาชนไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (Try-out) แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วน าผลการตอบแบบสอบถาม ทดสอบหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ แบ่งออกเป็น คุณภาพรายข้อ และคุณภาพทั้งฉบับ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าออกเป็นกลุ่มละ 25 % แล้วใช้ T-Test 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า จากนั้นจึงท าการหาคุณภาพรายข้อ และคุณภาพทั้ง
ฉบับ (ดร.ประพิศ โบราณมูล, 2550 หน้า 87 - 88) ด าเนินการตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (Discrimination Power/DP) โดยวิธีหาค่า t-test 
โดยใช้เกณฑ์ค่า t ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์การตัดสินว่าข้อนั้นมีอ านาจจ าแนกใช้ได้ สมควร
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ตามสูตร ดังนี้  

 
t   =   

 
t  แทน ค่าอ านาจจ าแนก  
X  แทน คะแนนของข้อที่หาค่าอ านาจจ าแนก  
Y  แทน คะแนนรวมของทุกข้อ 

  ผลกำรทดสอบ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ผ่านเกณฑ์ใช้ได้ทั้งหมดทุกข้อ  
  (2) ค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมทั้งฉบับ (Reliability) น าข้อที่มีค่าอ านาจ

จ าแนกผ่านเกณฑ์ หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา, 2548, หน้า 35) 

       =      
1k

k
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S
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เมื่อ  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   k แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

     แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
     แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวม  

  ผลจำกกำรทดสอบ ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.96 
3.4.3 น าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยตามล าดับต่อไป 
 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการตามล าดับตอน ดังต่อไปนี้   
3.5.1 ผู้วิจัยได้น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย น าเรียนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจนครบกลุ่มตัวอย่าง
ที่ก าหนดไว้ จ านวน 247 คน  

3.5.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม จ านวน  247 ชุด แจกให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง พร้อม
ทั้งชี้แจง ท าความเข้าใจให้กลุ่มตัวอย่างให้ได้ทราบก่อนท าการตอบค าถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบใน
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ในกรณีกลุ่มตัวอย่างบางราย ซึ่งไม่สามารถ
ตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงได้ขอความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง ผู้ดูแลหรือพ่ีเลี้ยง สื่อความเข้าใจใน
การตอบแบบสอบถาม จนครบกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณเป็นหลัก เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน และเลือกระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  พร ้อมทั ้ง ให ้ผู ้ตอบ
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แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะโดยอิสระในแต่ละด้าน ในกรณีผู้ตอบค าถามไม่
เข้าใจในประเด็นค าถาม ผู้วิจัยจะท าการชี้แจงซ้ าอีกครั้ง เพ่ือให้ผู้ตอบค าถามได้เข้าใจ จนเลือกตอบ
แบบสอบถามในแต่ละข้อได้ถูกต้องชัดเจน โดยให้เลือกก าหนด ค่าน้ าหนัก หรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 
ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert’s Scale) 5 ระดับ ซึ่งก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ (รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย 
พิศาลบุตร, 2548, หน้า 43) 

ระดับมากท่ีสุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 5                   
ระดับมาก  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 4                   
ระดับปานกลาง  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 3                   
ระดับน้อย  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 2                   

 ระดับน้อยที่สุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 1       
        3.5.3 น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 
 
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
3.6.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ จากนั้นน าไปลง

รหัส(Coding) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือช่วยในการค านวณและ
วิเคราะห์  
 3.6.2 น าแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่มีความสมบูรณ์ของการตอบแล้วลงรหัสตาม
แบบการลงรหัส (Coding Form)  

3.6.3 น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
วิเคราะห์ตามล าดับตอน คือ   

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128). 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด   จ านวน 4 ด้าน คือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวกด้านความรวดเร็วในการให้บริการ และด้านความ
เสมอภาคเท่าเทียม  โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ทั้งโดยรวม รายด้าน และรายข้อ แล้วแปลผลตามเกณฑ์ตัดสินผลการวิเคราะห์ (รองศาสตราจารย์ ดร.
สรชัย พิศาลบุตร, 2548, หน้า 43) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายความว่า    ระดับความพึงพอใจมากที่สุด         
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายความว่า    ระดับความพึงพอใจมาก      
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายความว่า    ระดับความพึงพอใจปานกลาง     
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายความว่า   ระดับความพึงพอใจน้อย    
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายความว่า   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55). ค่า t - 
test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ และค่าความแปรปรวนสองทาง One-Way-
ANOVA หรือ F - test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ (ล้วน สายยศ และ อังคนา สายยศ, 2540, หน้า 53) 

ตอนที่ 4 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน ามาแจกแจงความถี ่(Frequency) 

 
3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

3.7.1 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่  
1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item 

Objective Congruence หรือ (IOC ) 
2) ค่าอ านาจจ าแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation) 
3) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient) 

3.7.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
  1) ความถ่ี (Frequency) 

2) ร้อยละ (Percentage) 
3) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.3 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) 
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ (F-test) 

สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย มีดังนี้ 
1) กำรหำค่ำควำมตรงตำมเนื้อหำของแบบสอบถำมแต่ละข้อ (Index of Item Objective 

Congruence) (รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร, 2548), หน้า 43) 
  IOC   =  



  
เมื่อ  IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือ 

ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 
X  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
N  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 
2) หำค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (Discrimination Power/DP) (ดร.ประพิศ โบรำณมูล, 

2550 หน้า 87 - 88) 
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r   =   
 
r  แทน ค่าอ านาจจ าแนก  
X  แทน คะแนนของข้อที่หาค่าอ านาจจ าแนก  
Y  แทน คะแนนรวมของทุกข้อ 

 
3) กำรหำคุณภำพของแบบสอบถำม (Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอำด, 2535) 
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เมื่อ  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
  k แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

    แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
    แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
4) กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128) 

P =  
N

X 100  

   P =    ค่าร้อยละ 
X = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จ านวนประชากร 

5) กำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55) 

X  =  
N

fx  

 
X  =  ค่าเฉลี่ย 
X =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จ านวนประชากร 
 

6) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และ อังคนา สาย
ยศ, 2540, หน้า 53) 
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S =  
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)( 22



 
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
fX =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จ านวนประชากร 

 

7) ทดสอบสมมติฐำน 

7.1  (t-test) (นิภา เมธธาวีชยั, 2543) 

t  =  X 1 - X 2
  

 S1
2 

- S2
2 

   n1 n2   

เมื่อ  t  = ค่าที-เทสท์ (t- test) 

 X 1 , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

  S1
2 

, S2
2  =    ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่1 และกลุ่มที่2 ตามล าดับ 

  n1 , n2  =    จ านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
 

7.2  กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-
test) (ล้วน  สายยศ และ อังคนา สายยศ, 2540, หน้า 53) 

 
  F = 

w

b

MS

MS  

 F  =  อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 MSw =   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 

3.8 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
 
1) กลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ จ านวน 247 คน 
 
2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ หรือผู้รู้ (Key Informants)  
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ได้แก่ ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ และเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ 
ต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นอย่างดี  ผู้วิจัยได้เลือกเอาแปดหมู่บ้าน ๆ ละหนึ่งคน รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 คน 

 
3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) (2) เครื่อง

บันทึกเสียง (Tape Record) และ(3) กล้องบันทึกภาพ 
 
4) กำรสร้ำง และตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
เฉพาะแบบสัมภาษณ์ ชนิดกึ่งโครงสร้าง ด าเนินการดังนี้ 
 (1) ศึกษาวิธีการสร้าง แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างจาก หนังสือการวิจัยเชิง

คุณภาพ (ศ.ดร.สุภางค์  จันทวานิช, 2556, หน้า 27) 
(2) ร่างแบบสัมภาษณ์ตามผลการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นต่อไปนี้ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม  
 ข. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ค. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 ง. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ของแต่ละ
ด้านทั้งสี่ด้าน 

(3) น าร่างแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

(4) เสนอผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านจากการวิจัยเชิญปริมาณตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 
 5) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) ผู้วิจัยนัดผู้รู้ทั้งแปดคนเพ่ือสัมภาษณ์ (Interview Guide) ตามวันเวลาที่นัด
หมาย  
   ก. นางลมหวน บุตรแสนโคตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ช่วยบันทึกเสียงและจด
บันทึกข้อมูล 
   ข. นางอริยา นาสมพืช นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ช่วยถ่ายภาพและจดบันทึกข้อมูล 
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6) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  (1) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) คือ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
(Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย มีการถ่ายภาพ และใช้เครื่องบันทึกเสียง
ช่วยในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
  (2) สรุปผลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบการวิจัยในส่วนอภิปรายผลต่อไป 
 
 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัย “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods 
Research) ทั้ งเชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) และเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)                 
ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
     แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  t แทน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม (Independent) 
 F  แทน ทดสอบความแตกต่างตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป 
  df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
  SS แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum Squares) 
  MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนยกก าลังสอง (Mean  Square) 

Sig แทน ค่าความมีนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
*  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประกอบอาชีพ ใช้การวิเคราะห์หาความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 2 ความความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) 
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะจากผู้สูงอายุเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
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(Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 

ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 4.1-4.4 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

115 
132 

46.56 
53.44 

รวม 247 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.44 และเป็นเพศชาย จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 46.56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
60 - 69 ปี 
70 - 79 ปี 
80 ปีขึ้นไป 

90 
82 
75 

36.44 
33.20 
30.36 

รวม 247  100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุ 60 - 69 ปีจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.44 รองลงมามีอายุ 70 - 79 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 และอายุ 80 ปีขึ้นไป จ านวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
 ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

 อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

112 
95 
40 

45.34 
38.46 
16.20 

รวม 247 100.00 
  

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.34 รองลงมา คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.46 และระดับการศึกษาอนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามประกอบอาชีพ 
 

ประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 

120 
57 
70 

48.58 
23.08 
28.34 

รวม 247 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.58 รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34 
คน และอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการ

การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 4.5 – 4.9 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ

ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
เปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน  
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ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ 

 ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. อันดับ แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านการอ านวยความสะดวก 
ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม 

4.13 
4.05 
4.09 
4.02 

0.57 
0.51 
0.61 
0.59 

1 
3 
2 
4 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.07 0.57 - มาก 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และ
ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
เปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม และรายข้อ  

  

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเรียบร้อย 
เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น 
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ 
เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
รับฟังปัญหาหรือขอซักถามอย่างเต็มใจ 
ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 

4.15 
4.19 
4.07 
4.13 
4.17 
4.09 
4.11 

0.54 
0.63 
0.62 
0.55 
0.61 
0.53 
0.51 

3 
1 
7 
4 
2 
6 
5 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.13 0.57 - มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง” รองลงมา คือ ข้อ 5 ที่ว่า 
“เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความ
กระตือรือร้น”  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ านวยความสะดวก โดยรวม 
และรายข้อ  

 

ด้านการอ านวยความสะดวก  
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

แจ้งหรือประชาสัมพั นธ์ให้ทราบก่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ให้การจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ตามหมู่บ้าน 
ให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด 
ให้ค าแนะน าก่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ที่มายื่นบัตรก่อน 
ให้การจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง 

4.18 
4.10 
3.95 
4.09 
4.00 
3.98 

 0.53 
0.50 
0.55 
0.52 
0.51 
0.45 

1 
2 
6 
3 
4 
5 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.05 0.51 - มาก 
 

  จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ านวยความสะดวก 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “แจ้งหรือประชาสัมพั นธ์ให้ทราบก่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า 
“ให้การจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ตามหมู่บ้าน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การ
อ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง”  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ

ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
เปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยรวม 
และรายข้อ  
 

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว 
จัดล าดับการจ่ายเบี้ยยังชีพเหมาะสม 
การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ยุงยากซับซ้อน  
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตรงวันเวลาที่ก าหนด 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจ่ายเบี้ยยังชีพรวดเร็ว 
การอ่านรายชื่อรับเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว 

4.22 
4.19 
4.13 
3.98 
4.00 
4.02 

0.65 
0.63 
0.61 
0.56 
0.60 
0.61 

1 
2 
3 
6 
5 
4 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.09 0.61 - มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการ
ให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหกข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว”รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า 
จัดล าดับการจ่ายเบี้ยยังชีพเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพตรงวันเวลาที่ก าหนด” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม โดยรวม 
และรายข้อ  
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ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง  
การจ่ายเบี้ยยังชีพโปร่งใส่ตรวจสอบได้ 
จัดท าบัญชีรายชื่อมีความเป็นธรรม 
ให้การแจ้งหรือติดตามผู้รับเบี้ยยังชีพ 
การจ่ายเบี้ยยังชีพเต็มจ านวนไม่เก็บค่าบริการ 

4.09 
4.07 
4.04 
4.01 
3.89 

0.65 
0.63 
0.58 
0.53 
0.56 

1 
2 
3 
4 
5 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.02 0.59 - มาก 
 

  จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งห้าข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า “การ
จ่ายเบี้ยยังชีพโปร่งใส่ตรวจสอบได้” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เต็มจ านวนไม่เก็บค่าบริการ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดของผู้สูงอายุที่ มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประกอบอาชีพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังตาราง 4.10 – 4.17 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
เปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
การจ่ายเบี้ยยังชีพ 

เพศ 
ชาย (n= 115) หญิง (n= 132) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.11 0.66 มาก 4.15 0.58 มาก 

2. ด้านการอ านวยความสะดวก 
3. ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 

4.03 
4.07 

0.59 
0.67 

มาก 
มาก 

4.07 
4.11 

0.52 
0.60 

มาก 
มาก 

4. ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม 4.00 0.68 มาก 4.04 0.61 มาก 

รวม 4.05 0.65 มาก 4.09 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มี
ความพึงพอใจมากว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ย

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
 

ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

การจ่ายเบี้ยยังชีพ 

เพศ 

t Sig ชาย (n= 115) หญิง (n= 132) 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1 . ด้ าน เจ้ าห น้ าที่ ผู้
ให้บริการ 

 
4.11 

 
0.66 

 
มาก 

 
4.15 

 
0.58 

 
มาก 

 
0.47 

 
.64 

2 . ด้ าน ก ารอ าน วย
ความสะดวก 

 
4.03 

 
0.59 

 
มาก 

 
4.07 

 
0.52 

 
มาก 

 
0.14 

 
.89 

3. ด้านความรวดเร็วใน
การให้บริการ 4.07 0.67 มาก 4.11 0.60 มาก 0.54 .59 
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4. ด้านความเสมอภาค
เท่าเทียม 

 
4.00 

 
0.68 

 
มาก 

 
4.04 

 
0.61 

 
มาก 

 
1.30 

 
.19 

รวม 4.05 0.65 มาก 4.09 0.58 มาก 0.44 .13 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ

ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

ความพึ งพอใจต่ อ
การให้ บริการการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ 

อายุ  
60 - 69 ปี (n= 90) 70 - 79 ปี (n= 82) 80 ปีขึ้นไป (n= 75) 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 
ด้านการอ านวย
ความสะดวก 
ด้ า น ค ว า ม
รวดเร็วในการ
ให้บริการ 
ด้านความเสมอ
ภาคเท่าเทียม 

 
4.10 

 
4.02 

 
4.07 

 
3.98 

 
0.54 

 
0.60 

 
0.56 

 
0.56 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
4.12 

 
4.05 

 
4.09 

 
4.01 

 
0.57 

 
0.51 

 
0.60 

 
0.58 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
4.16 

 
4.08 

 
4.11 

 
4.05 

 
0.60 

 
0.52 

 
0.64 

 
0.60 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.04 0.57 มาก 4.07 0.57 มาก 4.10 0.59 มาก 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และ
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รายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกช่วง
อายุ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 80 ปีขึ้นไป อายุ 70 -79 ปี และอายุ 60 – 69 ป ี
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกช่วงอายุ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 80 ปีขึ้นไป อายุ 70 -79 ปี และ
อายุ 60 – 69 ปี ตามล าดับ 

ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการอ านวยความสะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกช่วงอายุ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 80 ปีขึ้นไป 
อายุ 70 -79 ปี และอายุ 60 – 69 ปี ตามล าดับ 

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกช่วงอายุ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 80 ปีขึ้นไป 
อายุ 70 -79 ปี และอายุ 60 – 69 ปี ตามล าดับ 

ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกช่วงอายุ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 80 ปีขึ้นไป 
อายุ 70 -79 ปี และอายุ 60 – 69 ปี ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์
ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.58 
126.88 

2 
244 

0.29 
0.52 

0.56 .84 

รวม 127.46 246  
2. ด้านการอ านวยความสะดวก ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
0.64 

134.20 
2 

244 
0.32 
0.55 

0.21 .81 

รวม 134.84 246  
3. ด้ านความรวดเร็ว ในการ

ให้บริการ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.56 
129.32 

2 
244 

0.28 
0.53 

0.53 .77 

รวม 129.88 246  
4. ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
0.52 

124.44 
2 

244 
0.26 
0.51 

0.51 .64 

รวม 124.96 246  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.64 
139.08 

2 
244 

0.32 
0.57 

0.56 .65 

      รวม 139.72 246  
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.14 
 

แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 

ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ 

ระดับการศึกษา  
ประถมศึกษา 

(n= 112) 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(n= 95) 
อนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้น

ไป (n= 40) 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 
ด้านการอ านวย
ความสะดวก 
ด้ า น ค ว า ม
รวดเร็วในการ
ให้บริการด้ าน
ความเสมอภาค
เท่าเทียม 

 
4.10 

 
4.02 

 
4.05 

 
3.98 

 
0.65 

 
0.58 

 
0.68 

 
0.66 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
4.13 

 
4.05 

 
4.10 

 
4.01 

 
0.57 

 
0.51 

 
0.61 

 
0.58 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
4.16 

 
4.08 

 
4.12 

 
4.05 

 
0.61 

 
0.54 

 
0.63 

 
0.60 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.03 0.54 มาก 4.07 0.57 มาก 4.11 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้สูงอายุทั้งสามระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกระดับการศึกษา เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และระดับประถมศึกษา เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้สูงอายุทั้งสามระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกระดับการศึกษา เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และประถมศึกษา ตามล าดับ 

ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้สูงอายุทั้งสามระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการอ านวยความสะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกระดับการศึกษา เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ตามล าดับ  

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ผู้สูงอายุทั้งสามระดับการศึกษา มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 
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จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกระดับการศึกษา เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และระดับประถมศึกษา ตามล าดับ 

ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม พบว่า ผู้สูงอายุทั้งสามระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกระดับการศึกษา เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และระดับประถมศึกษา ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.15  
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์
ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.60 
126.88 

2 
244 

0.30 
0.52 

0.58 .80 

รวม 127.48 246  
2 . ด้ าน ก ารอ าน วย ค ว าม

สะดวก 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.58 
131.76 

2 
244 

0.29 
0.54 

0.54 .76 

รวม 132.34 246  
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3. ด้านความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.56 
129.32 

2 
244 

0.28 
0.53 

0.53 .71 

รวม 129.88 246  
4. ด้านความเสมอภาคเท่า

เทียม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.52 
124.44 

2 
244 

0.26 
0.51 

0.51 .62 

รวม 124.96 246  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.60 
139.08 

2 
244 

0.30 
0.57 

0.53 .60 

      รวม 139.68 246  
 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.16 
 

แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
เปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ 

การจ่ายเบี้ยยังชีพ 

อาชีพ  
เกษตรกรรม 

    (n= 120) 
รับจ้าง/ลูกจ้าง     

(n= 57) 
ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 

(n= 71) 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 
ด้านการอ านวย
ความสะดวก 
ด้ า น ค ว า ม
รวดเร็วในการ
ให้บริการ 
ด้านความเสมอ
ภาคเท่าเทียม 

 
4.09 

 
4.01 

 
4.04 

 
3.99 

 
0.63 

 
0.50 

 
0.58 

 
0.56 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
4.12 

 
4.04 

 
4.08 

 
4.02 

 
0.56 

 
0.51 

 
0.62 

 
0.59 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
4.16 

 
4.07 

 
4.11 

 
4.04 

 
0.59 

 
0.52 

 
0.64 

 
0.62 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
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รวม 4.05 0.65 มาก 4.07 0.57 มาก 4.09 0.59 มาก 
 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผู้สูงอายุทุกกลุ่มอาชีพ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกอาชีพ 
เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง และอาชีพ
เกษตรกรรม เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้สูงอายุทุกกลุ่มอาชีพ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกอาชีพ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว อาชีพรับจ้าง/
ลูกจ้าง และอาชีพเกษตรกรรม ตามล าดับ 

ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้สูงอายุทุกกลุ่มอาชีพ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
การอ านวยความสะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทุกอาชีพ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว อาชีพ
รับจ้าง/ลูกจ้าง และอาชีพเกษตรกรรม ตามล าดับ 

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ผู้สูงอายุทุกกลุ่มอาชีพ มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกอาชีพ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพค้าขาย/อาชีพ
ส่วนตัว อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง และอาชีพเกษตรกรรม ตามล าดับ 

ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม พบว่า ผู้สูงอายุทุกกลุ่มอาชีพ มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกอาชีพ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพค้าขาย/อาชีพ
ส่วนตัว อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง และอาชีพเกษตรกรรม ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.17  
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์
ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอาชีพ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การจ่ายเบี้ยยังชีพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.10 
73.20 

2 
244 

0.05 
0.30 

0.17 .95 

     รวม 73.30 246  
2. ด้านการอ านวยความสะดวก ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
0.24 
80.52 

2 
244 

0.12 
0.33 

0.36 .96 

     รวม 80.76 246  
3 . ด้ านความรวด เร็ ว ใน การ

ให้บริการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.34 
95.16 

2 
244 

0.17 
0.39 

0.43 .93 

      รวม 95.50 246  
4. ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
0.20 
75.64 

2 
244 

0.10 
0.31 

0.19 .90 

      รวม 75.84 246  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.28 
90.28 

2 
244 

0.14 
0.37 

0.38 .94 

      รวม 90.56 246  
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.18 
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด  

 

ล าดั
บ 

ข้อเสนอแนะ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ความถี่ 

1 
2 

ควรจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
เจ้าหน้าที่ควรเอาใจใส่ในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 

6 
2 

 ข้อเสนอแนะ ด้านการอ านวยความสะดวก  
1 
2 

การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุควรไม่เกินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน  
การจ่ายเบี้ยยังชีพควรเป็นเงินสดให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพโดยตรง 

5 
3 

 ข้อเสนอแนะ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ   
1 

  2 
การจ่ายเบี้ยยังชีพควรได้รับความรวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพควรตรงวัน และเวลาที่ก าหนด 

  11 
10 

 ข้อเสนอแนะ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม  
1 
 
2 

การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุควรได้รับการขึ้นทะเบียนทุกคน ในกรณีที่อายุจะ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
ไม่ควรหักค่าบริการใด ๆ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

 
19 
3 

รวม 22 
  
 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผู้สูงอายุมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้แก่ ควรจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการจ่ายเบี้ยยังชีพ และ
เจ้าหน้าที่ควรเอาใจใส่ในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 

ด้านการอ านวยความสะดวก ได้แก่ การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุควรจ่ายไม่เกินภายใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน และการจ่ายเบี้ยยังชีพควรเป็นเงินสดให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพโดยตรง 

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ได้แก่ การจ่ายเบี้ยยังชีพควรได้รับความรวดเร็ว มาก
ยิ่งขึ้น และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพควรตรงวัน และเวลาที่ก าหนด 

ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม ได้แก่ การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุควรได้รับการขึ้นทะเบียน
ทุกคน ในกรณีที่อายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ควรหักค่าบริการใด ๆ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
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 โดยสรุป ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย เรียงล าดับจากความถี่สูงไปหาต่ าสามอันดับแรก 
ได้แก่ การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุควรได้รับการขึ้นทะเบียนทุกคน ในกรณีท่ีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
การจ่ายเบี้ยยังชีพควรได้รับความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพควรตรงวัน และเวลาที่
ก าหนด 
 

ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เลือกประเด็นส าคัญเพ่ือน าไปก าหนดเนื้อหาการ

สัมภาษณ์ กลุ่มผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key – informants) ผู้วิจัยได้เลือกเอาแปดหมู่บ้าน ๆ ละ
หนึ่งคน รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบสามเส้า (Triangulation) คือ ข้อมูล
เป็นแบบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งมีการจดบันทึกของผู้ช่วยวิจัย การเทปบันทึกเสียง ส่วนผลการสัมภาษณ์
ในประเด็นค าถามที่ได้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมีดังนี้ 

1) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลปรากฏเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการการจ่ายเบี้ย
ยังชีพ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ และ
ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม ผู้สูงอายุมีความประทับใจอยู่พอสมควร เพราะอาจได้เห็นว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ซึ่งเป็นด้านที่ผู้สูงอายุพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา เป็นด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
และด้านการอ านวยความสะดวก ส่วนด้านความเสมอภาคเท่าเทียม เป็นด้านที่ผู้สูงอายุประทับใจน้อย
ที่สุดกว่าทุกด้าน แต่ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ 
ค าสัมภาษณ์ของ นางสุด หงษ์ริญญา เห็นว่า  

“...ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก เพราะอาจเห็นว่าเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพมี
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น อยู่พอสมควร และการจ่ายเบี้ยยังชีพได้รับความสะดวกรวดเร็ว อาจด้วย
เหตุนี้จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพออยู่ในระดับมาก…” 

และ นางสุด หงษ์ริญญา เห็นว่า  
“...ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก เพราะอาจ
เห็นว่าเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพได้มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ และการจ่ายเบี้ยยังชีพอาจได้รับความสะดวกรวดเร็ว อาจด้วยเหตุนี้
จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพออยู่ในระดับมากท่ีสุด ต่อไป…” 

ส่วน นายประสงค์ ศิริสุวรรณ เห็นว่า  
“...ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก เพราะอาจ
เห็นว่า การให้บริการได้รับความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุได้
เป็นอย่างดี โดยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพตามหมู่บ้าน และจัดให้มีการ
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ประชาสัมพันธ์ในเวลาที่เหมาะสม อาจด้วยเหตุนีจึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก แต่หากมีการจ่ายเบี้ยยังชีพเร็วกว่าที่ เป็นอยู่ อาจท าให้ผู้สูงอายุมีความ
พึงพออยู่ในระดับมากที่สุด...”  

และ ในประเด็นการสัมภาษณ์นี้  นางจันทร์ เดชประเสริฐ นางน าภา เดช
ประเสริฐ นางคูณ หอมบุญมา นายเสาร์ สระเศษ นางประยงค์ ช านาญยง และนาง
ล าไย ถิรวิชัยกุล ได้มีความคิดเห็นไปในลักษณะนี้ เช่นเดียวกัน 
2) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ผลปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุอาจประทับใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
อยู่มากพอสมควร เพราะอาจเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความประทับมาก อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก ดังค าสัมภาษณ์ของ นางจันทร์ 
เดชประเสริฐ ให้ความเห็นว่า  

“...การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้สูงอายุอาจประทับใจ
เพราะเห็นว่าการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อาจท าให้ผู้สูงอายุประทับใจ อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้
ผู้สูงอายุมีความพึงพออยู่ในระดับมาก...” 

และ นายเสาร์ สระเศษ เห็นว่า  
“...การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 

อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สูงอายุอาจประทับใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
มากกว่าด้านอื่น เพราะอาจเห็นว่าเป็นที่ให้บริการได้ประทับใจ...” 
ส่วน นางคูณ หอมบุญมา เห็นว่า  

“....การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สูงอายุอาจประทับใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
เพราะเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย เจ้าหน้าที่มีความเอา
ใจใส่ อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากกว่าด้านอ่ืนๆ...” 

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ค าสัมภาษณ์ของ นางประยงค์ ช านาญยง เห็นว่า  
“...การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 

อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้สูงอายุประทับใจมาก 
เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพพูดจาสุภาพเรียบร้อย เป็นกันเอง นอกจากนี้ยัง
ได้คอยแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และคอยเอาใจใส่การให้บริการ อาจ
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในรายด้านนี้มากกว่าด้านอ่ืน ๆ ...” ใน
ประเด็นสัมภาษณ์นี้ นางสุด หงษ์ริญญา นางจันทร์ เดชประเสริฐ นางน าภา เดช
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ประเสริฐ นายเสาร์ สระเศษ และนางล าไย ถิรวิชัยกุล ได้มีความคิดเห็นไปในลักษณะ
นี้ เช่นเดียวกัน  

3) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม เป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผลปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม อยู่มาก
พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย ต้องให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในด้าน
ความเสมอภาคเท่าเทียม มากยิ่งขึ้น อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในด้านนี้ต่ ากว่า
ทุกด้าน ดังค าสัมภาษณ์ของ นางล าไย ถิรวิชัยกุล ให้ความเห็นว่า  

“....องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม ผู้สูงอายุอาจประทับใจอยู่บ้าง 
แต่อาจเห็นว่า ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม เป็นด้านที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความ
ประทับใจน้อยกว่าด้านอื่นๆ...” 

และ นางจันทร์ เดชประเสริฐ ให้ความเห็นว่า  
“...ผู้สูงอายุอาจประทับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านความเสมอภาคเท่าเทียม อยู่
มากพอสมควร แต่อาจเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย ให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม ยังท าให้ผู้สูงอายุเกิดความประทับใจน้อยกว่า
ด้านอื่นๆ...” 

ส่วน นายเสาร์ สระเศษ ให้ความเห็นว่า  
“...การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 

อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม ต้องได้รับการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้สูงอายมีความประทับใจมากยิ่งขึ้น....” 
อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ ค าสัมภาษณ์ของ นางคูณ หอมบุญมา เห็นว่า  

“....การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม ต้องท าให้ผู้สูงอายุมี
ความประทับใจมากยิ่งขึ้นกว่านี้ ..” โดยมี นางสุด หงษ์ริญญา นางน าภา เดช
ประเสริฐ นายบุดดา เวียงสิมา และนางประยงค์ ช านาญยง มีความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกัน 
4) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ของแต่ละด้านทั้งสี่
ด้าน  

 (1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการ
จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น” ผลปรากฏเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุอาจประทับใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพ มีความ
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กระตือรือร้น อยู่มากพอสมควร แต่อาจยังเห็นว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ต้องมี
ความกระตือรือร้น มากยิ่งขึ้น ดังค าสัมภาษณ์ของ นางจันทร ์เดชประเสริฐ ไดเ้ห็นว่า  

“...การให้บริการของเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพ  ต้องมีความเอาใจใส่
กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน...” 

และ นายเสาร์ สระเศษ เห็นว่า  
“...ผู้สูงอายุอาจประทับใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพ        

มีความกระตือรือร้น อยู่มากพอสมควร แต่เจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องมีความกระตือรือร้น
มากกว่านี้ เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น...”  

ส่วน นางประสงค์ ช านาญยง เห็นว่า  
“...การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ต้องมีความสนใจเอาใจใส่ กระตือรือร้น มากยิ่งขึ้น…” 
(2) ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการ

จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ านวย
ความสะดวก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การอ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้
ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง” ผลปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุประทับใจต่อการให้บริการ
การอ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลังจ่ายเบี้ยยังชีพ อยู่พอสมควร 
แต่อาจยังเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องให้บริการ
อ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลังจ่ายเบี้ยยังชีพ มากยิ่งขึ้น ดังค า
สัมภาษณ์ของ นางล าไย ถิรวิชัยกุล เห็นว่า  

“...องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องให้บริการ
อ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลังจ่ายเบี้ยยังชีพ มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุประทับใจมากยิ่งข้ึนต่อไป...” 

และ นายเสาร์ สระเศษ เห็นว่า “...องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ดให้บริการอ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลังจ่ายเบี้ยยังชีพ 
อยู่พอสมควร แต่ต้องอ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลังจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้สูงอายุประทับใจมากยิ่งขึ้นต่อไป...” โดยมี นายเสาร์ สระเศษ นางสุด หงษ์
ริญญา นางจันทร์ เดชประเสริฐ นางน าภา เดชประเสริฐ นางคูณ หอมบุญมา นายเสาร์ สระเศษ นาง
ประยงค์ ช านาญยง และนางล าไย ถิรวิชัยกุล มีความคิดเห็นลักษณะเดียวกัน 
  (3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ  พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
ความรวดเร็วในการให้บริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตรงวัน
เวลาที่ก าหนด” ผลปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุอาจประทับใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตรงวันเวลาที่ก าหนด อยู่
พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่า การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
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อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตรงวันเวลาที่ก าหนด มากกว่านี้ ดังค าสัมภาษณ์ของ นางสุด หงษ์
ริญญา เห็นว่า  

“....ผู้สูงอายุอาจประทับใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตรงวันเวลาที่ก าหนด อยู่พอสมควร แต่อาจยัง
เห็นว่า การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ตรงวันเวลาที่ก าหนด มากกว่านี้...” 

ส่วน นางน าภา เดชประเสริฐ เห็นว่า  
“...การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องตรงวันเวลาที่ก าหนด ให้มากกว่านี้  เพ่ือให้ผู้สูงอายุประทับใจมาก
ยิ่งขึ้น…”  

 
และนายเสาร์ สระเศษ เห็นว่า  
“...การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้บริการตรงเวลาอยู่บ้าง แต่อาจต้องตรงวันเวลาที่ก าหนด ให้มากกว่านี้ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุประทับใจมากยิ่งขึ้น…” โดยมี นางสุด หงษ์ริญญา นางจันทร์ เดชประเสริฐ 
นางน าภา เดชประเสริฐ นางคูณ หอมบุญมา นายเสาร์ ศรรเศษ นางประยงค์ ช านาญยง และ
นางล าไย ถิรวิชัยกุล มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 

โดยมี นายเสาร์ สระเศษ นางสุด หงษ์ริญญา นางจันทร ์เดชประเสริฐ นางน าภา เดช
ประเสริฐ นางคูณ หอมบุญมา นายเสาร์ สระเศษ นางประยงค์ ช านาญยง และนางล าไย ถิรวิ
ชัยกุล มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 

 (4) ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการ
การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความ
เสมอภาคเท่าเทียม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเต็มจ านวนไม่เก็บ
ค่าบริการ” ผลปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุประทับใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพเต็ม
จ านวนไม่เก็บค่าบริการ อยู่พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์
ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องไม่เก็บค่าบริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ดังค าสัมภาษณ์ของ นางประยงค์ 
ช านาญยง เห็นว่า  

“...การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์
ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องไม่เก็บค่าบริการใดๆ เพ่ือให้ผู้สูงอายุอาจมีความพึงพอใจ มากยิ่งขึ้น
...” 

และ นายเสาร์ สระเศษ เห็นว่า  
“...การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด ต้องไม่เก็บค่าบริการใด ๆ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากขึ้น...”   
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ค าสัมภาษณ์ของ นางคูณ หอมบุญมา กล่าวว่า  

“....องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ่ายเบี้ยยังชีพ
หักค่าบริการอาจมองดูไม่โปร่งใส่ จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต่ ากว่าทุกข้อ จึง
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ควรท าให้โปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้ อาจท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในรายข้อนี้อยู่ใน
ระดับมากยิ่งข้ึน…” 

 โดยมี นางสุด หงษ์ริญญา นางน าภา เดชประเสริฐ นายเสาร์ สระเศษ นางประยงค ์
ช านาญยง และนางล าไย ถิรวิชัยกุล มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 
  



  
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ีอศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด, 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประกอบอาชีพ ต่างกัน, และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้ตั้งสมมติฐาน
ของการวิจัยว่า ผู้สูงอายุ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
แตกต่างกัน  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขาม
เปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติตามบัญชีรายชื่อ 12 หมู่บ้าน จ านวน 648 คนก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 247 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด จ านวน 24 ข้อ โดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านความรวดเร็วใน
การให้บริการ และด้านความเสมอภาคเท่าเทียม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ร้ อยละ  (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) ส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) และสถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มในเรื่องเพศ และ F-
test (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ และน าเสนอในรูปตาราง
ตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
 

5.1 สรุปผล 
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล

ขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.44 มีอายุ 60 - 69 ปีจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 36.44 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 45.34 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.58  

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านความ
เสมอภาคเท่าเทียม ตามล าดับ เมื่อแยกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้  
 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใส
เป็นกันเอง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น” 

2) ด้านการอ านวยความสะดวก 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “แจ้งหรือประชาสัมพั นธ์ให้ทราบก่อน
จ่ายเบี้ยยังชีพ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การอ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง” 

3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ  
พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตรงวันเวลาที่ก าหนด” 

4) ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม  
พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากท้ังห้าข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล าดับ
ก่อน-หลัง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเต็มจ านวนไม่เก็บ
ค่าบริการ” 

ตอนที่ 3 สมมติฐานการวิจัย 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่ม ีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ผู้สูงอายุที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 4 ผู้สูงอายุที่อาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุที่อาชีพต่างกัน มีมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย เรียงล าดับจากความถี่สูงไปหาต่ าสามอันดับแรก ได้แก่ การขอ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุควรได้รับการขึ้นทะเบียนทุกคน ในกรณีที่อายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ การจ่ายเบี้ย
ยังชีพควรได้รับความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพควรตรงวัน และเวลาที่ก าหนด 
 
5.2 อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวกด้านความรวดเร็วในการให้บริการ และด้านความเสมอภาคเท่า
เทียม ผู้วิจัยเห็นผลการวิจัยที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลเพิ่มตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 5.2.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
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ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท้ังสี่ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านความ
เสมอภาคเท่าเทียม 

 นางสุด หงษ์ริญญา เห็นว่า  
“...ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก เพราะอาจ
เห็นว่าเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น อยู่พอสมควร และการ
จ่ายเบี้ยยังชีพได้รับความสะดวกรวดเร็ว อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอ
อยู่ในระดับมาก…” 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อ

การจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลประชาพัฒนา อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลประชาพัฒนา อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของครรชิต บรรลุผล ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อ
การให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัด
ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม และด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า  

1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุอาจประทับใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
อยู่มากพอสมควร เพราะอาจเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ มีความประทับมาก อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก ดังค าสัมภาษณ์ของ นางจันทร์ 
เดชประเสริฐ ให้ความเห็นว่า  

“...การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้สูงอายุอาจประทับใจ
เพราะเห็นว่าการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อาจท าให้ผู้สูงอายุประทับใจ อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้สูงอายุมี
ความพึงพออยู่ในระดับมาก...” 
 และสอดคล้องกับงานวิจัยของครรชิต บรรลุผล ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อ

การให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัด
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ขอนแก่น. ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง” มีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุอาจประทับต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพของเจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง อยู่มากพอสมควร เพราะอาจเห็นว่าเจ้าหน้าที่จ่าย
เบี้ยยังชีพมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้สูงอายุมีความพึงพอใจในรายข้อนี้
สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ กล่าวถึง 
บริการที่ส าคัญพึงปรารถนา 1) บริการยอดนิยมฉบับกลอน “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ ท างานฉับ
ไว ปราศรัยไพเราะ เหมาะสมโอกาส ไม่ขาดน้ าใจ” ยิ้มแย้มแจ่มใส หมายถึง ยิ้มด้วยไมตรี แสดง
เจตนาช่วยเหลือ ความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเสน่ห์ที่น่ารักที่สุดในการบริการ หากเจ้าหน้าที่ผู้ต้อนรับมี
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ที่ร้อนและเหนื่อยก็คลายไป เรื่องที่กังวลก็ผ่อนลง พร้อมรับฟัง พร้อมร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที ่

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น” มีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุอาจประทับใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยัง
ชีพ มีความกระตือรือร้น อยู่มากพอสมควร แต่อาจยังเห็นว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยัง
ชีพ ต้องมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต่ า
กว่าข้ออ่ืน ๆ ดังค าสัมภาษณ์ของ นางจันทร ์เดชประเสริฐ เห็นว่า  

“...การให้บริการของเจ้าหน้าที่ จ่ายเบี้ยยังชีพ  ต้องมีความเอาใจใส่
กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน...” 
 และสอดคล้องกับแนวคิดของ มนูญ ศิริวรรณ ได้ให้ความหมายของค าว่า “SERVICES”ัใน

ข้อ 7) E = Enthusiasm คือ ผู้ให้บริการต้องมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ 

2) ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ านวยความ
สะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุมีความประทับใจต่อการ
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้าน
การอ านวยความสะดวก อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพในด้านการอ านวยความสะดวก  ได้รับความ
ประทับใจมาก อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ านวยความสะดวก 
โดยรวม อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ นิภาวศุทธิ 
ประชานุรักษ์, ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการบริการเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจต่อการบริการเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
ด้านการอ านวยความสะดวกที่ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นิภาวศุทธิ%20ประชานุรักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นิภาวศุทธิ%20ประชานุรักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตันติพูลวินัย ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการช าระภาษีองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการช าระ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ ด้านการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “แจ้งหรือประชาสัมพั นธ์ให้ทราบก่อนจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุอาจประทับต่อการให้บริการ
จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในการแจ้งหรือ
ประชาสัมพั นธ์ให้ทราบก่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ อยู่มากพอสมควร เพราะอาจเห็นว่า การให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพได้แจ้งหรือประชาสัมพั นธ์ให้ทราบก่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้สูงอายุมีความพึง
พอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวไว้ว่า “การให้บริการ หมายถึง การอ านวยความสะอาด และการให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เกิดความ
สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ” 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การอ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้
ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุ
ประทับใจต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง
จ่ายเบี้ยยังชีพ อยู่พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องให้บริการอ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง
จ่ายเบี้ยยังชีพ มากยิ่งขึ้น ดังค าสัมภาษณ์ของ นางล าไย ถิรวิชัยกุล เห็นว่า  

“...องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อง
ให้บริการอ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลังจ่าย
เบี้ยยังชีพ มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้สูงอายุประทับใจมากยิ่งข้ึนต่อไป...” 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการของรัฐนั้น 

จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ 1) การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกในสังคม ความพึงพอใจเป็น
สิ่งที่วัด ได้ยาก หรือให้ค าจ ากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ถึงองค์ประกอบที่ท าให้เกิด
ความพึงพอใจได้ ดังนี้ (1) การให้บริการที่เท่าเทียมแก่สมาชิกในสังคม (2) ให้บริการในเวลาที่
เหมาะสม (3) ให้บริการโดยค านึงถึงปริมาณความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากและ ไม่น้อยเกินไป 
และ(4) ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการ
จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็ว
ในการให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุอาจประทับใจต่อการ
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
ความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่มากพอสมควร เพราะอาจเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพด้านความรวดเร็วในการให้บริการ มีความ
ประทับใจ อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยรวม 
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อยู่ในระดับมาก ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ ครรชิต บรรลุผล ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อ
การให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัด
ขอนแก่น. ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ด้านความรวดเร็ว โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว” ซึ่งมีค่าแปลผล
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุอาจประทับต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพมีความ
รวดเร็ว อยู่มากพอสมควร เพราะอาจเห็นว่าการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับความรวดเร็ว อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้สูงอายุมีความพึง
พอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร 
ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจร หรือการพัฒนาการให้บริการ จะต้องเป็นไปตามหลักการ ซึ่ง
อาจเรียกว่าหลัก Package service ในข้อ 4) ความรวดเร็วในการให้บริการ จะต้องให้มีความรวมเร็ว 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทันกับเวลา ดังนั้น ส่วนราชการต่างๆ จะต้องหันมาปรับปรุงองค์กร
ของตนและตัวเจ้าหน้าที่ จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาการให้บริการได้กระซับรวดเร็ว โดย
จะต้องปรับปรุง (1) ระเบียบปฏิบัติต้องปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้เอ้ืออ านวยต่อการบริการประชาชน 
ลดขั้นตอนหรือยกเลิกระเบียบปฏิบัติที่ท าให้เกิดความล่าช้า (2) มีการกระจายอ านาจในการใช้ดุลย
พินิจ หรือนุมัติ อนุญาตโดยมอบอ านาจให้ข้าราชการต าแหน่งรองๆ ลงมามีอ านาจอนุมัติได้ และ(3) 
พัฒนากระบวนการหรือระบบการให้บริการ เช่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาจจะเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคการบริการอื่นๆ เป็นต้น 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตรงวันเวลาที่ก าหนด” ซึ่งมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุอาจประทับใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตรงวันเวลาที่ก าหนด อยู่
พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่า การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตรงวันเวลาที่ก าหนด มากกว่านี้ ดังค าสัมภาษณ์ของ นางสุด หงษ์ริญญา เห็น
ว่า  

“....ผู้สูงอายุอาจประทับใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตรงวันเวลาที่ก าหนด อยู่
พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่า การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ตรงวันเวลาที่ก าหนด 
มากกว่านี้...” 
 และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ กล่าวว่า การบริการประชาชนโดย

หน่วยงานของรัฐเป็นการอ านวยความสะดวกที่หน่วยงานของรัฐจัดให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ หน่วยงาน
อาจก าหนดให้ประชาชนไปรับบริการที่หน่วยงานของรัฐ หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการในจุดที่
สะดวกส าหรับประชาชนก็ได้โดยทั่วไป การบริการประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็นเรื่องที่มีลักษณะ 
ในข้อ 3) มีก าหนดระยะเวลาและบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข บริการที่รัฐก าหนดนั้นมักมีเงื่อน
เวลาเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้หากประชาชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐก าหนด ก็อาจมีบทลงโทษด้วย 
เช่น ปรับ หรือถูกฟ้องด าเนินคดี เป็นต้น 
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4) ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาค
เท่าเทียม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม อยู่มาก
พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย ต้องให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในด้าน
ความเสมอภาคเท่าเทียม มากยิ่งขึ้น อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในด้านนี้ต่ ากว่า
ทุกด้าน ดังค าสัมภาษณ์ของ นางล าไย ถิรวิชัยกุล ให้ความเห็นว่า  

“....องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม ผู้สูงอายุอาจประทับใจอยู่บ้าง 
แต่อาจเห็นว่า ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม เป็นด้านที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความ
ประทับใจน้อยกว่าด้านอื่นๆ...” 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีพร เหล่าทองสาร, ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ของ

ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง” ซึ่งมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุอาจประทับต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อยู่มากพอสมควร เพราะอาจเห็นว่าการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อาจด้วย
เหตุนี้ จึงท าให้สูงอายุมีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ กุลธน ธนาพงศธร ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการของการให้บริการที่ส าคัญ ในข้อ 3) 
หลักการความเสมอภาค กล่าวคือ การบริการที่จัดนั้นจะต้องให้ผู้รับบริการอย่างเสมอหน้าและเท่า
เทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะต่างจากกลุ่มคนอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเต็มจ านวนไม่เก็บค่าบริการ” ซึ่ง
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุประทับใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเต็มจ านวนไม่เก็บค่าบริการ อยู่พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องไม่เก็บค่าบริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ดังค าสัมภาษณ์ของ                  
นางประยงค์ ช านาญยง เห็นว่า  

“...การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องไม่เก็บค่าบริการใดๆ เพ่ือให้ผู้สูงอายุอาจมีความ
พึงพอใจ มากยิ่งขึ้น...”  
และสอดคล้องกับแนวคิดของ พรรณี ชุติวัฒนธาดา มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการ

ให้บริการที่ดี ไว้ดังนี้ การบริการ (service) หมายถึง "กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความสุข ความสะดวก หรือความสบายอันเป็น การกระท าที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความ
ปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ืออาทร มีน้ าใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค" 
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5.2.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ผู้สูงอายุ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลขาม
เปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) เพศ จากสมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้สูงอายุ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ตาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ข้ึนอยู่ว่าจะเป็นเพศไหน แต่ข้ึนอยู่
กับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ที่ท าให้เกิดความประทับใจมากหรือน้อย ดังนั้น ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเพศ
ใดก็ตามต่าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลขาม
เปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ จุรีพร เหล่าทองสาร, ได้
วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ ครรชิต บรรลุผล, ได้วิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด 
อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น
ไม่แตกต่างกัน  

2) อาย ุจากสมมติฐานที่ว่าผู้สูงอายุ ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไมแ่ตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า ผู้สูงอายุไม่ว่าจะมีช่วงอายุไหนก็ตาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่ว่าจะมีช่วงอายุใด แต่ขึ้นอยู่
กับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ที่ท าให้เกิดความประทับใจมากหรือน้อย ดังนั้น ผู้สูงอายุไม่ว่าจะช่วง
อายุใดก็ตาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ จุรีพร เหล่าทองสาร, ได้วิจัย
เรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ ครรชิต บรรลุผล ได้วิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด 
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อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น
ไม่แตกต่างกัน 

3) ระดับการศึกษา จากสมมติฐานที่ว่าผู้สูงอายุ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุไม่ว่าจะมี
ระดับการศึกษาไหนก็ตาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่ว่าจะมีระดับการศึกษาใด แต่ขึ้นอยู่กับการ
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ที่ท าให้เกิดความประทับใจมากหรือน้อย ดังนั้น ผู้สูงอายุไม่ว่าจะมีระดับ
การศึกษาใดก็ตาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
เปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่าง สอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์             
ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริการส่วน
ต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริการส่วนต าบลภู
เงิน อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ ฐาปนีย์ ภูปุย ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลต าบลเขาพระนอน 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริการส่วนต าบลภูเงิน 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

4) อาชีพ จากสมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุ ที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ ที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า ผู้สูงอายุไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหนก็ตาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่ว่าจะประกอบ
อาชีพใด แต่ขึ้นอยู่กับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ที่ท าให้เกิดความประทับใจมากหรือน้อย ดังนั้น 
ผู้สูงอายุไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดต่าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ   
จุรีพร เหล่าทองสาร ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี
ต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริการส่วนต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผล
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การทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริการส่วนต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการวิจัยของ ฐาปนีย์ ภูปุย ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลต าบลเขาพระนอน อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาชีพ ต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริการส่วนต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบ 
(Fact Findings) จากการวิจัย และการอภิปรายผล ทั้ง 4 ด้าน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการ
อ านวยความสะดวก ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ และด้านความเสมอภาคเท่าเทียม โดยควรมี
การปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และเพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดความประทับใจมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป อีกท้ังเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 
ระดับ ดังนี้  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ

สรุปผลข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
ผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยเพ่ิมค่าครองชีพที่นอกเหนือจากที่รัฐก าหนด แต่เพ่ิมส่วน
ต่าง จากการหาอาชีพเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสมัคร หรือใจรักในการอาชีพ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
กลุ่มผู้สูงอายุท าให้มีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน  

และแบ่งเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล าดับดังนี้ 
1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง” มีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดย
เจ้าหน้าทีบ่ริการให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง มากยิ่งขึ้น  
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น” มีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น ผู้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา โดยเจ้าหน้าที่บริการ
ให้มีความกระตือรือร้น มากยิ่งขึ้น 

2) ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ านวยความ
สะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา
โดยการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ด้านการอ านวยความสะดวก ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “แจ้งหรือประชาสัมพั นธ์ให้ทราบก่อนจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา
โดยการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ อ านวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การอ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับ
ผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ 
และยกระดับการพัฒนาโดยอ านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพกับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการ
จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็ว
ในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการ
พัฒนาโดยบริการจ่ายเบี้ยยังชีพด้านความรวดเร็วในการให้บริการ มีประสิทธิภาพ ให้มากยิ่งขึ้น 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว” ซึ่งมีค่าแปลผล
อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยบริการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้มีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตรงวันเวลาที่ก าหนด” 
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา
โดยบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ตรงวันเวลาที่ก าหนด มากยิ่งขึ้น 

4) ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยบริการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น                                                                                                                                                                                                                            
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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง” ซึ่งมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยบริการ
จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง ให้มากยิ่งขึ้น 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเต็มจ านวนไม่เก็บค่าบริการ” ซึ่ง
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดย
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้เต็มจ านวนไม่เก็บค่าบริการ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ 
จะวิจัยต่อยอด ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม พบว่า เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ดังนั้น จึงควรวิจัยเกี่ยวกับ “การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด”  

2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อ 5 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเต็มจ านวนไม่เก็บค่าบริการ” 
พบว่า เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดในทุกด้าน ดังนั้น จึงควรวิจัยเกี่ยวกับ อุปสรรค และปัญหาในการ
จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอ็ด 

3) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม คือ การขอขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุควรได้รับการขึ้นทะเบียนทุกคน ในกรณีที่อายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ มีค่าความถี่มากที่สุด 
ดังนั้น จึงควรวิจัยเกี่ยวกับ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด”   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
1) ดร.ประพิศ โบราณมูล  

กศ.ม (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด.
(วัฒนธรรมศาสตร์) 

 วุฒิการศึกษา  
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 ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ  
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

2) นางสาวหนูเตือน  เงินลี   
 วุฒิการศึกษา  ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
3) นางสาวภัณฑิรา ชูศรีเมือง    
 วุฒิการศึกษา ศน.ม.(รัฐศาสต์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลัย 
 ต าแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 เทศบาลต าบลค าพอุง 

อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศธ 6015/ว 182 
                 วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนน
เลี่ยงเมือง  
          ต าบลดงลาน อ าเภอ
เมือง  
          จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
                         

                   5 พฤศจิกายน 2557 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เจริญพร     ดร.ประพิศ  โบราณมูล 

    
ด้วย นายดิลก  โพธิ์ไชยแสน นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัย

มหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด” 
เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์

จากท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

        ขอเจริญพร 

 

                                     



 
              (พระราชปริยัติวิมล, ดร.) 
                                                                   รองอธิการบดี 
                                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

                ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.th 
 
 
 
 
 
ศธ 6015/ว 182 
                 วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนน
เลี่ยงเมือง  
          ต าบลดงลาน อ าเภอ
เมือง  
          จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
                         

                   5 พฤศจิกายน 2557 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เจริญพร     นางสาวหนูเตือน  เงินลี 

    
ด้วย นายดิลก  โพธิ์ไชยแสน นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัย

มหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด” 
เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์

จากท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

http://www.rec.mbu.ac.th/


 
          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

        ขอเจริญพร 

 

                                     
 
              (พระราชปริยัติวิมล, ดร.) 
                                                                   รองอธิการบดี 
                                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

                ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.th 
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เจริญพร     นางสาวภัณฑิรา ชูศรีเมือง 

    

http://www.rec.mbu.ac.th/


ด้วย นายดิลก  โพธิ์ไชยแสน นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด” 
เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์

จากท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

              ขอเจริญพร 

 

                                     
 
              (พระราชปริยัติวิมล, ดร.) 
                                                                   รองอธิการบดี 
                                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

                ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.th 

http://www.rec.mbu.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด   

 

 
ค าชี้แจง      

1) แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่
มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่ตร ง
ความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากท่านในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด 

2) แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
      ตอนที่ 1 ถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในแต่ละด้าน 
               ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด   

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
นายดิลก  โพธิ์ไชยแสน 

   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน [   ] หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน                                        
       
1) เพศ                                 
 [   ] 1. ชาย             

[   ] 2. หญิง                
 
2) อายุ                                
 [   ] 1. 60 - 69 ปี 

[   ] 2. 70 - 79 ปี           
 [   ] 3. 80 ปี ขึ้นไป 
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3) ระดับการศึกษา                  
 [   ] 1. ประถมศึกษา  

[   ] 2. มัธยมศึกษา/เทียบเท่า           
 [   ] 3. อนุปริญญาขึ้นไป 
 
4) อาชีพ 

[   ] 1. เกษตรกรรม   
  [   ] 2. รับจ้าง/ลูกจ้าง          

[   ] 3. ค้าขายและ อาชีพส่วนตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยัง

ชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องค าตอบทางขวามือ ของแต่ละข้อ ที่ตรงกับที่ท่านได้รับ 

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  และให้ตอบครบทุกข้อ 

 

ตัวอย่าง 
 

 
ข้อที่ 

ความพึ งพ อใจของผู้ สู งอายุ ที่ มี ต่ อการ
ให้บริการการจ่ายเบี้ ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด  

            ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

 5 4 3 2 1 
ท่านมีความพึงพอใจในข้อต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

     

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการสุภาพ

เรียบร้อย 
/     
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2. เจ้าหน้าที่ มีความสุภาพ อ่อนโยน ยิ้มแย้ม

แจ่มใส พูดจาสุภาพ เป็นกันเอง 
 /    

 
อธิบาย 
 ตัวอย่างข้อ 1 แสดงว่าท่านมีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุภาพเรียบร้อย อยู่ในระดับมากที่สุด 

ตัวอย่างข้อ 2 แสดงว่าท่านมีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความสุภาพ อ่อนโยน 
ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ เป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 

ข้อ 
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการ
การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

 
 5 4 3 2 1 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
  1. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเรียบร้อย ท่านมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับใด 
     

2. เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ท่านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

      

3. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น ท่านมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับใด 

      

4. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ ท่านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

      

5. เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ท่านมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับใด 

      

6. รับฟังปัญหาหรือขอซักถามอย่างเต็มใจ ท่านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

     

7. ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 
ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

     

ด้านการอ านวยความสะดวก      
1. การแจ้งหรือประชาสัมพั นธ์ให้ทราบก่อนจ่ายเบี้ย      
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ยังชีพ ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 
2. การจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ตามหมู่บ้าน ท่านมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 
     

3. การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ท่านมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับใด 

     

4. ให้ค าแนะน าก่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ  ท่านมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับใด 

     

5. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ที่มายื่นบัตรก่อน ท่านมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับใด 

     

ข้อ 
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการ
การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 5 4 3 2 1 
6. การจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับ

ภายหลัง ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 
     

   ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ      
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว ท่านมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับใด 
     

 2. จัดล าดับการจ่ายเบี้ยยังชีพเหมาะสม ท่านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

     

3. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ยุงยากซับซ้อน ท่านมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับใด 

     

4. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตรงวันเวลาที่ก าหนด ท่าน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

     

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการจ่ายเบี้ยยังชีพรวดเร็ว ท่าน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

     

6. การอ่านรายชื่อรับเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว ท่าน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

     

ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม 
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล าดับก่อน -หลัง 

ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 
     

2. การจ่ายเบี้ยยังชีพโปร่งใส่ตรวจสอบได้ท่านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

     

3. จัดท าบัญชีรายชื่อมีความเป็นธรรมท่านมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับใด 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด   

เพ่ือการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอความกรุณาเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมทั้งสี่ด้าน 

 
1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

   ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

2) ด้านการอ านวยความสะดวก   
 ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. .............................................................. 

3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 

 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

4) ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม 

 ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ 

4. ให้การแจ้งหรือติดตามผู้รับเบี้ยยังชีพท่านมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับใด 

     

5. การจ่ายเบี้ยยังชีพเต็มจ านวนไม่เก็บค่าบริการ
ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 

     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(X) 
IOC = 

N

x
 หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
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1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

2) ด้านการอ านวยความสะดวก 
1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
(X) 

IOC = 
N

x
 หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4) ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม 
1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
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 สูตร    IOC = 

วิธีการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  
กำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหำ (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) IOC โดยมีเกณฑ์ ในกำรประเมิน ตำมสูตร 
  

       


 

 

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีควำมสอดคล้องของข้อสอบกับนิยำม/จุดประสงค์ 
  แทน ผลรวมคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชำญ 

  แทน จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 
ให้คะแนน   +1  แทน     แน่ใจว่ำข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับนิยำม/จุดประสงค์ 
ให้คะแนน   0  แทน     ไม่แน่ใจว่ำข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับนิยำม/จุดประสงค์ 
ให้คะแนน   -1  แทน     แน่ใจว่ำข้อสอบวัดได้ไม่สอดคล้องกับนิยำม/จุดประสงค์ 

 จำกข้อค ำถำมทั้งหมด จ ำนวน 24 ข้อ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) IOC เท่ำกับ 1.00 จ ำนวน 24 ข้อ ซึ่งใช้ได้ท้ังหมด 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
           ภาคผนวก  ฉ 

                     ค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม 
  

Independent Samples Test 

รายข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
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ข้อที่1 7.124 
ข้อที่2 5.716 
ข้อที่3 5.412 
ข้อที่4 6.475 
ข้อที่5 9.000 
ข้อที่6 11.000 
ข้อที่7 6.717 
ข้อที่8 6.712 
ข้อที่9 2.735 
ข้อที่10 6.411 
ข้อที่11 6.114 
ข้อที่12 6.794 
ข้อที่13 6.414 
ข้อที่14 6.415 
ข้อที่15 5.672 
ข้อที่16 6.012 

ข้อที่17 6.702 
ข้อที่18 6.128 
ข้อที่19 6.712 
ข้อที่20 5.410 
ข้อที่21 5.474 
ข้อที่22 9.000 

 

                                            Independent Samples Test 

รายข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
ข้อที่23 6.123 
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     ข้อที2่4 6.712 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients    N of Cases = 30            N of Items =24        Alpha = .9630 
 

ข้อที่ Scale   Mean 
if Item                  

Deleted 

Scale  Variance 
if Item                  

Deleted 

Corrected 
Item  Total 
Correlation 

Alpha  if Item 
Deleted 
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ข้อที่1 80.1203 50.1453 .8202 .9600 
ข้อที่2 80.0606 52.1837 .9603 .9617 
ข้อที่3 80.1515 52.5076 .8411 .9612 
ข้อที่4 80.0969 50.1477 .8332 .9610 
ข้อที่5 79.8788 48.6723 .6769 .9616 
ข้อที่6 70.0000 48.4375 .7539 .9617 
ข้อที่7 79.8485 48.2576 .6830 .9626 
ข้อที่8 79.9694 45.8712 .8960 .9619 
ข้อที่9 70.1233 47.2917 .8506 .9614 
ข้อที่10 70.5431 46.1042 .8466 .9612 
ข้อที่11 70.3969 45.0587 .8760 .9629 
ข้อที่12 70.1818 46.8409 .6767 .9624 
ข้อที่13 70.6727 46.6420 .8963 .9626 
ข้อที่14 70.5424 46.3144 .6764 .9625 
ข้อที่15 70.5818 47.2159 .7513 .9619 
ข้อที่16 79.6091 46.3977 .6978 .9613 
ข้อที่17 79.6091 45.5852 .7407 .9610 
ข้อที่18 70.5969 47.1477 .7332 .9610 
ข้อที่19 79.5788 46.6723 .6769 .9626 

 
 
 

 
 
 

ข้อที่20 
ข้อที่21 
ข้อที่22 
ข้อที่23 

70.1230 
79.1485 
79.1294 
70.0303 

45.4375 
47.2576 
46.8712 
47.1553 

.7539 

.9630 

.8960 

.7202 

.9617 

.9616 

.9619 

.9613 

ข้อที่ Scale   Mean 
if Item                  

Deleted 

Scale  Variance 
if Item                  

Deleted 

Corrected 
Item  Total 
Correlation 

Alpha  if Item 
Deleted 

 
ข้อที่24 70.0606 46.1837 .9603 .9617 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
การวิจัย ความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ค าอธิบาย  
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 1) แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ตาม
ประเด็น การวิจัย ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2) ขอให้ด าเนินการสัมภาษณ์ทุกประเด็นแต่ละขั้นตอน และบันทึกการสัมภาษณ์อย่าง
ครบถ้วน ประเด็นใดไม่ได้ข้อมูลชัดเจน ขอความกรุณาถามซ้ าจนได้ข้อมูลชัดเจน 
 3) เนื่องจากมีประเด็นสัมภาษณ์หลายขั้นตอน หากการสัมภาษณ์ไม่เรียบร้อยในวันเดียว กัน        
ก็ขอให้ด าเนินการต่อไปในวันถัดไป 
 4) แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้เฉพาะประชากร คือ ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิง
ปริมาณ และเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการมีความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ
การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
เป็นอย่างดี ทั้งสี่หมู่บ้าน ๆ ละหนึ่งคน รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 คน 

5) แบบสัมภาษณ์ตามผลการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นต่อไปนี้ 
ก. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม  
ข. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ค. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
  ง. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ของแต่ละด้านทั้งสี่ด้าน 
 6) การตอบแบบสัมภาษณ์ ขอความกรุณาท่านได้โปรดตอบให้ครบทุกข้อ เพ่ือจะได้ข้อ มูลที่
ถูกต้องครบถ้วน 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 

           นายดิลก โพธิ์ไชยแสน 
             นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ประเด็นสัมภาษณ์ 
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
     การสัมภาษณ์ จะประกอบด้วยแนวค าถาม 2 แนวทางหลัก ได้แก่  
  1) แนวค าสัมภาษณ์ท่ีเป็นไปในเชิงการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละด้าน 
  2) แนวค าสัมภาษณ์ที่เป็นไปในเชิงการค้นหาค าตอบ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
การปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละด้าน 

เนื่องจากความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้านนั้น เพ่ือให้เกิด
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ประโยชน์ต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงใช้ค าสัมภาษณ์เพ่ือให้ครอบคลุม มีประเด็นสัมภาษณ ์ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม  

ประเด็นสัมภาษณ์ 
(1) ท่านเห็นว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอ

โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเพราะเหตุใด จึงท าให้ผู้สูงอายุมีพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(2) ท่านเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีวิธีแก้ไขอย่างไร จึงท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในด้านข้อนี้มากยิ่งขึ้น” 

..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

(3) ท่านเห็นว่า ข้อเสนอแนะอย่างไรในรายข้อนี้ เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ......... 

................................................................................................................................................................ 
 
 
2) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ด้านการอ านวยความสะดวก เป็นด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

ประเด็นสัมภาษณ์ 
(1) ท่านเห็นว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอ

โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเพราะเหตุใด จึงท าให้ผู้สูงอายุมีพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................  
(2) ท่านเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีวิธีแก้ไขอย่างไร จึงท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในด้านข้อนี้มากยิ่งขึ้น” 

..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  
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(3) ท่านเห็นว่า ข้อเสนอแนะอย่างไรในรายข้อนี้ เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ......... 

................................................................................................................................................................  
3) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ านวยความสะดวก เป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ประเด็นสัมภาษณ์ 
(1) ท่านเห็นว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอ

โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ านวยความสะดวก เป็นเพราะเหตุใด จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจน้อยที่สุด 

..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

(2) ท่านเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีวิธีแก้ไขอย่างไร จึงท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในด้านข้อนี้มากยิ่งขึ้น” 

..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

(3) ท่านเห็นว่า ข้อเสนอแนะอย่างไรในรายข้อนี้ เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ......... 

................................................................................................................................................................  
 
4) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ของแต่ละด้านทั้งห้า
ด้าน 

ประเด็นสัมภาษณ์ 
(1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ก. ท่านเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า 
“เจ้าหน้าทีเ่อาใจใส่ให้บริการ” สาเหตุใด จึงท าใหผู้้สูงอายุมีความพึงพอใจน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ 

....................................................................................................................................... ...........
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 



135 
 

ข. ท่านเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีวิธีแก้ไขอย่างไร จึงท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในรายข้อนี้มากยิ่งขึ้น” 

..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
ค. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในรายข้อนี้ เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... ...... 

................................................................................................................................................................  
 
(2) ด้านการอ านวยความสะดวก 
ก. ท่านเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า 
“เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น” สาเหตุใด จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ 

..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ........... 
................................................................................................................................................................  

ข. ท่านเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีวิธีแก้ไขอย่างไร จึงท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในรายข้อนี้มากยิ่งขึ้น” 

.................................................................................................................................. ................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

ค. ท่านเห็นว่า ข้อเสนอแนะอย่างไรในรายข้อนี้ เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................  
 
 (3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
ก. ท่านเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 “สถานที่
ภายในห้องบริการแลดูสะอาดเป็นระเบียบ” สาเหตุใด จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจน้อยที่สุดกว่า
ทุกข้อ 
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..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

ข. ท่านเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีวิธีแก้ไขอย่างไร จึงท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในรายข้อนี้มากยิ่งขึ้น” 

..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

ค. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในรายข้อนี้ เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................  
(4) ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม 
ก. ท่านเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 “จัด
สถานที่จอดรถเพียงพอ”  สาเหตุใด จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ 

..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

ข. ท่านเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีวิธีแก้ไขอย่างไร จึงท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในรายข้อนี้มากยิ่งขึ้น” 

..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

ค. ท่านเห็นว่า ข้อเสนอแนะอย่างไรในรายข้อนี้ เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................  
 
 
 
 

ชื่อ- สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์................................................................ .......................................................... 
วัน เดือน ปี ที่ให้สัมภาษณ์......................................................................................................................  
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สถานที่ให้สัมภาษณ์................................................................................................................................. 
ชื่อ – สกุล ผู้สัมภาษณ์......................................................................... ................................................... 

รายชื่อผูร่้วมสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมู่บ้าน 
1) นางสุด หงษ์ริญญา   

นางจันทร ์เดชประเสริฐ 
นางน าภา เดชประเสริฐ 
นางคูณ หอมบุญมา 
นายเสาร์ ศรรเศษ 
นายบุดดา เวียงสิมา 
นางประยงค์ ช านาญยง 
นางล าไย ถิรวิชัยกุล 

ผู้สูงอายุ หมู่ 11 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
2) ผู้สูงอายุ หมู่ 11 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
3) ผู้สูงอายุ หมู่ 7 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
4) ผู้สูงอายุ หมู่ 11 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
5) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
6) ผู้สูงอายุ หมู่ 3 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
7) ผู้สูงอายุ หมู่ 4 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
8) ผู้สูงอายุ หมู่ 15 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
  
  
  
  
   
  
  
   
 
 
 
 
 

ภาพประกอบสมัภาษณ ์
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วันที่ 3 เมษายน 2558 
สัมภาษณ์ นางสุด หงษ์ริญญา 

ผู้สูงอายุ หมู่ 11 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3 เมษายน 2558 

สัมภาษณ์ นางจันทร ์เดชประเสริฐ 
ผู้สูงอายุ หมู่ 2 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 3 เมษายน 2558 
สัมภาษณ์ นางน าภา เดชประเสริฐ 
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ผู้สูงอายุ หมู่ 7 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 3 เมษายน 2558 
สัมภาษณ์ นางคูณ หอมบุญมา 

ผู้สูงอายุ หมู่ 11 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 เมษายน 2558 
สัมภาษณ์ นางล าไย ถิรวิชัยกุล 

ผู้สูงอายุ หมู่ 6 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
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วันที่ 3 เมษายน 2558 
สัมภาษณ์ นางประยงค์ ช านาญยง  

ผู้สูงอายุ หมู่ 4 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอ็ด 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ-สกุล : นายดิลก  โพธิ์ไชยแสน 
วัน เดือน ปี เกิด : 13 มิถุนายน พ.ศ.2523 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่  14 หมู่  11 ต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2539 : มั ธยมศึ กษ าตอนปลาย  โรงเรียน โพธิ์ ชั ยชนู ป ถัมภ์               

ต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ.ศ. 2542 : มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ต าแหน่ง และประวัติการท างาน   
 พ.ศ.2547 : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหาร

ส่วนต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ.ศ.2549 : บุคลากร ระดับ  6 ว องค์การบริหารต าบลขามเปี้ ย   

อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน : นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 (หัวหน้าส่วน

ส วั ส ดิ ก ารสั งคม ) อ งค์ ก ารบ ริ ห ารต าบ ลขาม เปี้ ย              
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

สถานที่ท างาน : อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ต า บ ล ข าม เปี้ ย   อ า เภ อ โพ ธิ์ ชั ย                   
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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