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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็น เปรียบเทียบ และขอ้เสนอแนะของ
ผูสู้งอายตุ่อการใหบ้ริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้าอาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษา ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 238 คน กาํหนด
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้
ระหวา่ง .30 ถึง .85 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .90 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อย
ละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test  ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นของผูสู้งอายตุ่อการให้บริการเบ้ียยงั
ชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูสู้งอายตุ่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า  อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการบริการ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจาํแนกตามลกัษณะการ
ให้บริการ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ .05 ขอ้เสนอแนะในการศึกษา คือ เจ้าหน้าท่ีควรอธิบาย
ขั้นตอนการรับและใหบ้ริการอยา่งละเอียด เจา้หนา้ท่ีควรจดัเตรียมส่ิงอาํนวยความสะดวกใหเ้พียงพอต่อผูสู้งอายท่ีุมาใช้
บริการ  และควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหผู้สู้งอายทุราบอยา่งทัว่ถึงกนั 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were aimed to study the level of the opinion. To compare the opinion and 
suggestions about the Opinion of elderly towards the allowance service of Linfa Sub-District Municipality  Office, 
Jaturapakpimarn District, Roi-Et  Province. The samples subjects were 238 people they were selected by Taro 
Yamane. The instrument was rating scale questionnaire. With the discrimination power between .30 to .85 and 
reliability at . 85. The statistics were used Frequency Percentage, Mean, and Standard Deviation t-test.  The results of 
the study were as follows: The Opinion of elderly towards the allowance service of Linfa Sub-District Municipality 
Office, Jaturapakpimarn District, Roi-Et Province. As overall were at moderate level. The results comparison of the 
Opinion of elderly towards the allowance service of Linfa Sub-District Municipality Office, Jaturapakpimarn District,  
Roi-Et  Province. Classified by  Service Area found that difference with statistically significant at the .05 level. And 
Classified by type of service found that no difference with statistically significant at the .05. The useful suggestions 
were found that ; Officials should explain the process of obtaining and providing information. Officials should 
provide to provide adequate Conveniences for the elderly to use the service. Officials should be sending the data to 
the elderly know thoroughly. 
 

คาํสําคญั:   ผูสู้งอาย ุ การใหบ้ริการ  เบ้ียยงัชีพ 
Key Words: Elderly, Service, The allowance 
* นักศึกษา หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
** อาจารย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

 

2161



HMP29-2 
 

บทนํา  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจการ
ป ก ค รอ งไป สู่ ท้ อ ง ถ่ิ น  กํ าห น ด ไว้ใน ห ม วด  5 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนท่ี 3 แนวนโยบายดา้น
การบ ริห ารราชการแผ่น ดิน  มาตรา  78  ข้อ  3  ท่ี
กาํหนดให้ตอ้งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ินพ่ึงตนเองและ
ตดัสินใจในกิจการในท้องถ่ินได้เอง พฒันาเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ิน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอด
โครงสร้างพ้ืนฐาน สารสนเทศในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและ
เท่าเทียมกนัทั้งประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ 
โดยคาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวดันั้ น 
นอกจากนั้ นในหมวด  14 จํานวน  10 มาตรา ตั้ งแต่
มาตรา 281 ถึงมาตรา 290 ไดแ้สดงให้เห็นวา่ รัฐจะตอ้ง
ใหค้วามเป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครอง
ตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหลายตอ้งมีอิสระในการ
กําหนดนโยบ ายการปกครอง  การบ ริห าร  การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอาํนาจ
หนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลเป็นผูก้าํกบัดูแล
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่าท่ีจาํเป็นภายในกรอบ
ของกฎหมาย และเพื่อกระจายอาํนาจให้แก่ท้องถ่ิน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2550) 
 ในเน้ือหาของรัฐธรรมนูญมีสาระสําคัญใน 4 
แนวทางหลัก  ได้แก่  แนวทางท่ีหน่ึง การคุ้มครอง 
ส่งเสริมและการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อยา่งเต็มท่ี แนวทางท่ีสอง ไดแ้ก่ ลดการผูกขาดอาํนาจ
รัฐ  เพ่ิมอํานาจประชาชน  และส่งเสริมการกระจาย
อํานาจ  แนวทางท่ีสาม  การทําให้การเมืองมีความ
โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางท่ีส่ี 
ไดแ้ก่ การทาํให้องคก์รตรวจสอบมีอิสระ เขม้แข็ง และ
ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเป็น
งานสวัสดิการสังคมอย่างหน่ึงและเป็นนโยบายท่ี
รัฐบาลได้กําหนดข้ึน  เพ่ือเป็นการให้สวัสดิการแก่

ผู ้สู งอายุ และระบบการจัดบริการทางสั งคม  เพ่ื อ
ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
รวมทั้ งการป้องกัน แก้ไขปัญหาและนําสู่การพัฒนา
สังคมในดา้นผูสู้งอายุไดก้าํหนดให้บุคคลซ่ึงมีอายุหก
สิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยงัชีพ มี
สิทธิได้รับสวสัดิการส่ิงอาํนวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะอย่างสมศัก ด์ิศ รีและความช่วยเห ลือ ท่ี
เหมาะสมจากรัฐ และเพ่ือให้ผูสู้งอายมีุสิทธิไดรั้บเบ้ียยงั
ชีพเป็นรายเดือนอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมจากรัฐ เม่ือ
เกิดการกระจายอาํนาจการปกครองและการถ่ายโอน
ภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือการกระจาย
อาํนาจการบริหารใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ภารกิจ
หลกัของการปกครองและการบริหาร จึงอยูท่ี่การจดัการ
ด้านสวสัดิการสังคมของท้องถ่ินบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในบริบทของการจัดสวสัดิการ
สังคม ถือว่าเป็นงานในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีจาํเป็น 
จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ไม่เฉพาะดว้ยเป็นภารกิจใน
หนา้ท่ีตามกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นภารกิจหนา้ท่ีความสาํ
พนัธ์ทางสังคมของผูอ้ยูใ่นบทบาทขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีพึงมีต่อญาติพ่ีน้องและคนในชุมชนของ
ตน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 
2550) 
 เทศบาลตาํบลล้ินฟ้า เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะ 
รวมถึงจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจท่ีไดรั้บการถ่าย
โอนในการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในปี พ.ศ. 2542 การดาํเนินงานสวสัดิการสังคม
ดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เร่ิมดาํเนินงานมีการจ่ายเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายุปีละ 2 คร้ัง ๆ ละ 6  เดือน ๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน  1,800 บาทต่อคร้ัง  ต่อมาในปี  พ .ศ . 2549 
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ ให้ปรับเพ่ิมเงินสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพจาก 300 บาท เป็น 500 บาท กรมส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  แต่ก็ยงัไม่
เพียงพอจากจาํนวนผูสู้งอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี ระเบียบว่า 
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552   ไดก้าํหนดคุณสมบติั
ของผูมี้สิทธิจะไดรั้บเบ้ียยงัชีพ ผูสู้งอายตุอ้งมีคุณสมบติั
และไม่มี ลกัษณะตอ้งห้าม คือ 1) มีสัญชาติไทย 2) มี
ภูมิล ําเนาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ทะเบียนบ้าน 3) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงได้
ลงทะเบียน  และยื่นคําขอรับเบ้ียย ังชีพผู ้สูงอายุต่อ
องค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน  4 ) ไม่ เป็นผู ้ได้ รับ
สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
ผูรั้บเงินบาํนาญ เบ้ียหวดั บาํนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใด
ในลกัษณะเดียวกัน ผูสู้งอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์
ของรัฐห รือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู ้ได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจาํหรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนอยา่งอ่ืนท่ีรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนท่องถ่ิน
จัดให้ เป็นประจํา  ยกเว้นผู ้พิ การและผู ้ป่ วยเอดส์ 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย, 2552) ปัจจุบนัเทศบาล
ตาํบลล้ินฟ้ามีผูสู้งอายุท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นมีสิทธิจะ
ไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุาํนวน 585 คน (เทศบาลตาํบล
ล้ินฟ้า, 2556) 
 เทศบาลตาํบลล้ินฟ้าตระหนักถึงความสําคัญ
ของปัญหา ได้พัฒนากระบวนการให้บริการรวมถึง
กาํหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูรั้บบริการ โดยยึดหลกัความโปร่งใสและเป็นธรรม 
ความสะดวกรวดเร็ว ความเสมอภาค ความพอเพียง 
ความครบถว้น และการมีส่วนร่วม เช่น กระบวนการ
จ่ายเงินเบ้ียยงัชีพ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่
ผูรั้บเบ้ียยงัชีพ จะใชว้ิธีการจ่ายเป็นเงินสดแทนการโอน
เขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ วนั 
เวลาและสถานท่ีจ่ายเบ้ียยงัชีพใหผู้ไ้ดรั้บเบ้ียยงัชีพทราบ 
ก่อนวนัจ่ายเบ้ียยงัชีพ 3 วนัทาํการ โดยสถานท่ีในการ
ให้บริการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ จะแบ่งออกเป็น 2 เขต
พ้ืนท่ี คือ เขต 1 และ เขต 2  โดยเขต 1 จะประกอบไป
ดว้ยหมู่บา้นจาํนวน 5 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1-5 ส่วนเขต 2 
จะประกอบไปดว้ยหมู่บา้นจาํนวน 4 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 
6-9 รวมทั้งหมด จาํนวน 9 หมู่บา้น เจา้หน้าท่ีจดัเตรียม
ความพร้อมของสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวก

บริเวณจุดนดัหมาย แก่ผูม้ารับเบ้ียยงัชีพ ทุกตน้เดือนไม่
เกินวนัท่ี 10 ของเดือน ดาํเนินการเบิกจ่ายเงินสด พร้อม
นาํไปจ่ายให้แก่ผูสู้งอายุยงัจุดนัดหมายโดยให้ผูสู้งอายุ
เดินทางมารับด้วยตนเอง ณ จุดบริการในแต่ละพ้ืนท่ี 
กรณีผูสู้งอายไุม่สามารถเดินทางมารับเบ้ียยงัชีพไดด้ว้ย
ตนเอง เช่น ป่วย ชรามาก เป็นตน้ ผูสู้งอายุสามารถทาํ
หนงัสือมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนมารับเบ้ียยงัชีพแทนได ้
และในกรณีท่ีมีผูสู้งอายุท่ีอยู่ตามลาํพังไม่มีผูดู้แลไม่
สามารถมารับดว้ยตนเองได ้เจา้หน้าท่ีจะนาํเบ้ียยงัชีพ
ไปมอบให้แก่ผูสู้งอายุ ณ บา้นพกัอาศยัของผูไ้ดรั้บเบ้ีย
ยงัชีพ ในความไม่พร้อมของผูสู้งอายุไม่ว่าจะเป็น ดา้น
สุขภาพร่างกายท่ีไม่ค่อยแขง็แรง ความไม่สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ  ณ  จุดบริการของแต่ละพ้ืนท่ี 
เพราะผูสู้งอายุบางส่วนมีบา้นพกัอยู่ห่างจากจุดบริการ
มาก จึงทาํให้เกิดปัญหาไม่สามาผูสู้งอายุไม่สามารถมา
รับเบ้ียยงัชีพดว้ยตนเองได ้ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้
เกิดปัญหาในการใหบ้ริการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายข้ึุน 
 ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบัติงานด้านการจัด
สวสัดิการสังคมในดา้นการใหบ้ริการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
ของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดั
ร้อยเอ็ด เห็นว่าเทศบาลตาํบลยงัไม่เคยประเมินความ
คิดเห็นของผูสู้งอายุว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและขั้ นตอนต่างๆในการ
ทํางานว่าเป็นอย่างไรและอยู่ในระดับใด ผู ้ศึกษาจึง
สนใจท่ีจะทาํการศึกษาความคิดเห็นของผูสู้งอายตุ่อการ
ให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุร
พักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดา้นส่ิง
อาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุและดา้นการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร ทั้งน้ีเพ่ือจะนาํผลการศึกษาไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการให้บ ริการเบ้ี ยย ังชีพผู ้สู งอายุให้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและปรับปรุงการดาํเนินงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอายแุละใหผู้สู้งอายุ
เกิดความพึงพอใจต่อการบริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาล
ตาํบลล้ินฟ้าต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูสู้งอายตุ่อการ
ให้ บ ริ ก าร เบ้ี ยย ัง ชี พ ขอ ง เท ศบ าลตํ าบ ล ล้ิ น ฟ้ า                               
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสู้งอายตุ่อการ
ให้ บ ริ ก าร เบ้ี ยย ัง ชี พ ขอ ง เท ศบ าลตํ าบ ล ล้ิ น ฟ้ า                               
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จังหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเขต
พ้ืนท่ีการบริการและลกัษณะการใหบ้ริการ 
 3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการให้บริการเบ้ีย
ยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน 
จงัหวดัร้อยเอด็ 
 

วธีิการวจิัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาลตําบลล้ินฟ้า อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 585 คน ขอ้มูล ณ เดือนตุลาคม 
2556 (เทศบาลตาํบลล้ินฟ้า, 2556)   
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูสู้งอายุในเขตเทศบาล
ตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวดัร้อยเอ็ด 
จาํนวน 238 คน ซ่ึงไดม้าจากการคาํนวณขนาดตามสูตร
ของทาโร่ ยามาเน่  
 2. ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
  การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีจะ
ศึกษา คือ ตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดั
ร้อยเอด็  
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษา  
   ระหว่าง  เดือน  มิ ถุน ายน  – ตุลาคม  2557 
ระยะเวลา 4  เดือน 
     4. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่  เขตพ้ืนท่ีการบริการและ
ลกัษณะการใหบ้ริการ 
  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ความคิดเห็นของผูสู้งอายุ
ต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า 
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงมี 4 ดา้นดงัน้ี 
 

         1. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 
         2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
         3. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุ
         4. ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
   
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1. ลกัษณะเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับ
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนจาก
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้
คาํถามได้ครอบคลุมถึงวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการศึกษา 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ(Check 
lists) ประกอบดว้ย จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่  เพศ อายุ  เขต
พ้ืนท่ีการบริการ และลกัษณะการใหบ้ริการ 
   ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) เก่ียวกับความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายุต่อการบริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ิน
ฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ แบ่งออกเป็น 
5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  นอ้ย และนอ้ย
ท่ีสุด เพ่ือใชใ้นการวดัระดบัความคิดเห็นของผูสู้งอายุ
ต่อการบริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอ
จตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยใชก้รอบแนวคิด
ของยุท ธศ าสต ร์ เพ่ื อก ารพัฒ น าขอ งสํ านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและแนวทาง
ปฏิบติังานในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย การ
จ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.  2552 เป็นแนวคิดหลกัในการสร้างขอ้คาํถามโดย
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ  
    1. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 
    2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
    3.ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุ
    4. ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
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  ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened) 
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาล
ตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็    
 2. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 2.1 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ 3  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหาให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาและความสมบูรณ์ของ
แบ บ ส อบ ถ าม  โด ย ให้ ผู ้ เ ช่ี ย วช าญ ต รวจส อบ
แบบสอบถามเพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะแต่ละดา้น โดยใชสู้ตร  IOC 
: (Index  of Congruence)  
   2.2 นาํร่างแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
ของผูเ้ช่ียวชาญเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้
อิสระอีกคร้ังหน่ึง 
   2.3 นาํร่างแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไ้ขแลว้ จาํนวน 30 ชุด ไป
ทดลองกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลดู่น้อย อาํเภอจตุร
พกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ดซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีใกลเ้คียงและ
ไม่ได้อยู่ในประชากรท่ีศึกษา แต่มีลักษณะคล้ายกับ
ประชากรท่ีศึกษาจริงรวมถึงอยูใ่นบริบทการปฏิบติังาน
คลา้ยกบัพนกังานเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตร
พิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือทดสอบหาค่าอาํนาจจาํแนก
ของแบบสอบถาม  โดยการวิ เคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Item Total Correletion) และทดสอบความเช่ือมัน่ โดย
วิ ธีห าค่ าสั มป ระสิท ธ์ิแอลฟ า  (Coefficient Alpha)  
ของครอนบาค  (Cronbach) (ไพศาล, 2556) ค่าอาํนาจ
จาํแนกรายขอ้ระหว่าง .30 ถึง .85 และค่าความเช่ือมัน่
ทั้งฉบบัเท่ากบั .90 
  2.4 ผู ้ศึกษานําแบบสอบถาม ท่ีผ่ านการหา
คุณภาพแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนนาํไปจดัพิมพ์
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ไปทาํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 
 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูศึ้กษานําหนังสือขออนุญาตเขา้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากวิทยาลยักฎหมายและปกครอง  มหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม ถึงนายกเทศมนตรีตาํบลล้ินฟ้า 
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือขออนุญาต
เกบ็รวบรวมขอ้มูลกบัผูสู้งอายท่ีุเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยตั้งผูช่้วยศึกษาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการช้ีแนะทาํความเข้าใจ
ให้กบัผูช่้วยศึกษาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและทาํการ
เกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 
  2.1 นาํแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
238 คน  ซ่ึ งผู ้ ศึ กษ าดํา เนิ น การ  2 วิ ธี  คื อ  ผู ้ ศึ กษ า
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอง และอีกส่วนหน่ึงจาก
ผูช่้วยศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูล สําหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ปัญหาดา้นการมองเห็น หรือการเคล่ือนไหว ผูศึ้กษาใช้
วธีิการสัมภาษณ์ตามขอ้คาํถามท่ีแบบสอบถามกาํหนด 
 3.เก็บรวบรวมแบบสอบถามแลว้ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามวา่ครบถว้นตามจาํนวนแลว้
นาํไปดาํเนินการตามขั้นตอนการศึกษาต่อไป 
 
การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1.  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ  โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  2 .  ระดับความคิดเห็นของผู ้สู งอายุต่อการ
บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุร
พกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดบั (Rating Scale) ใช้
วิ เคราะห์ห าค่ าเฉ ล่ีย  (Mean) หาค่ าส่ วน เบ่ี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกาํหนดค่าคะแนน
แบบสอบถามตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  (บุญชม, 2545)   
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  กาํหนดให ้5  คะแนน 

  เห็นดว้ยมาก         กาํหนดให ้ 4  คะแนน 

  เห็นดว้ยปานกลาง  กาํหนดให ้3  คะแนน 

  เห็นดว้ยนอ้ย        กาํหนดให ้2  คะแนน 

  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด    กาํหนดให ้1  คะแนน 
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 3. นาํแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ 
ไปแปลความหมายของคะแนน โดยกาํหนดเกณฑเ์ฉล่ีย
ของกลุ่ม ดงัน้ี (บุญชม, 2545) 
   4.51 – 5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
   2.51 – 3.50  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
   1.51 – 2.50  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
   1.00 – 1.50  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   
  4. วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของผูสู้งอายตุ่อการบริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาล
ตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมานจงัหวดัร้อยเอด็ โดย
การทดสอบที (Independent Simplest -test) 
  5. วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความคิดเห็น
ของผูสู้งอายตุ่อการบริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบล
ล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมานจังหวดัร้อยเอ็ด โดยใช้
การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ แลว้นําเสนอดว้ยการ
พรรณาความ 
  
สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติสําหรับหาคุณภาพเคร่ืองมือ  ไดแ้ก่ ค่าความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา  IOC (Index of Congruenc)  
ค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Item total Correlation) 
ค่ าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา  (Alpha Cocfficicient) สถิ ติ
วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ t-test  
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูสู้งอายุต่อ
การใหบ้ริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า  อาํเภอ
จตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็  สามารถสรุปผลศึกษา
ไดด้งัน้ี    
            1. ความคิดเห็นของผูสู้งอายุต่อการให้บริการ
เบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้าอาํเภอจตุรพักตร
พิมาน  จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(  = 4.19, S.D. = 0.19)  เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมาก

ไปน้อย ดังน้ี ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
(  = 4.24, S.D. = 0.23) รองลงมา คือ ดา้นส่ิงอาํนวย
ความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ (  = 4.18, S.D. = 0.29) ดา้น
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ (  = 4.17, S.D. = 0.29) และดา้น
การรับ รู้ข้อ มูลข่ าวส าร  (  =  4 .15 , S.D. = 0 .28 ) 
ตามลาํดบั 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสู้งอายุ
ต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ พบวา่   
   2 .1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายุต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบล
ล้ินฟ้าอาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนก
ตามเขตพ้ืนท่ีการบริการพบว่า โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
   2.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายุต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบล
ล้ินฟ้าอาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนก
ตามลกัษณะการให้บริการโดยรวมและจาํแนกเป็นราย
ดา้น พบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05   
  1.4  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายุต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบล
ล้ินฟ้าอาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ 
   1.4.1 ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
พบวา่  ควรมีการดาํเนินงานดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายอุยา่ง
มีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ควรเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายุ
มีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็น 
   1 .4 .2  ด้าน เจ้าหน้ า ท่ี ผู ้ให้ บ ริก าร  พบว่า 
เจา้หนา้ท่ีควรอธิบายขั้นตอนการรับและใหบ้ริการอยา่ง
ละเอียด รองลงมา คือ เจา้หน้าท่ีควรมีความรับผิดชอบ
และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
   1.4.3 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุ
พบว่า ควรจดัเตรียมส่ิงอาํนวยความสะดวกให้เพียงพอ
ต่อผูสู้งอายท่ีุมาใชบ้ริการ รองลงมาคือ ควรมีการจดัมุม
หนังสือ /วารสารไว้อ ํานวยความสะดวกแก่ผู ้มาใช้
บริการ  
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   1.4.4 ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร พบว่า  ควร
มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้ผูสู้งอายุทราบ
อย่างทั่วถึง รองลงมา คือ  ควรมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีหลากหลายรูปแบบ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูสู้งอายตุ่อการ
ให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอ             
จตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ผูศึ้กษานาํประเด็นท่ี
น่าสนใจ มาอภิปรายผลไดด้งัน้ี   
  2.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูสู้งอายุต่อ
การให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้าอาํเภอ              
จตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก (  = 4.19, S.D. = 0.19) ซ่ึงการให้บริการ
เบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้าอาํเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวดัร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก นั้ น แสดงให้
เห็นวา่ การให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า
อําเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตามความ
คิดเห็นความคิดเห็นของผู ้สูงอายุ อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงจากการศึกษาโดยพิจารณา
จากการวิ เคราะห์ข้อ มูล  ช้ี ให้ เห็นว่าสาเห ตุ ท่ีการ
ให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้าอยู่ระดับ
มาก น่าจะเกิดจาก 2 ประเดน็  ดงัน้ี     
   2.1.1  มีกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีดี 
ไดแ้ก่ การลงทะเบียนและขั้นตอนการพิจารณาคดัเลือก
รับเบ้ียยงัชีพของผูสู้งอายุไดอ้ยา่งเหมาะสม และยงัพบ
อีกว่ามีการจ่ายเบ้ียยงัชีพโดยเรียงลาํดับรับเบ้ียยงัชีพ 
ก่อน-หลงั ตามใบสาํคญัรับเงินอยา่งเป็นระบบ 
   2.1.2  เจ้าหน้าท่ีมีความเขา้ใจและให้บริการ
ตรงตามความตอ้งการของผูสู้งอายุกล่าวคือ เจา้หน้าผู ้
ให้บริการพูดจาดว้ยวาจาสุภาพ มีความรู้ความสามารถ
ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเป็นอยา่งดี  สามารถอธิบายตอบ
ขอ้ซักถามแก่ผูสู้งอายุ และมีความกระตือรือร้นต่อการ
ใหบ้ริการ 
  ทั้งสองประเด็นดงักล่าวนั้น ผูศึ้กษาไดพิ้จารณา
จากรายด้านและรายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด จึงนํามา

อภิปรายผล  ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
ครรชิต (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายตุ่อการใหบ้ริการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพเชิงรุกของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํแมด อาํเภอซําสูง จงัหวดั
ขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจ
ของผูสู้งอายตุ่อการใหบ้ริการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพเชิงรุก
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําแมด อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น  จํานวน  8 ด้าน  คือ  ความเพียงพอ 
ความรวดเร็ว ความโปร่งใส ความครบถว้น การมีส่วน
ร่วม การรับรู้ข่าวสาร เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และสถานท่ี
ให้บริการ ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายุต่อการให้บริการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากสุดไปหาน้อย
สุด  คือ ความโปร่งใส  รองลงมา คือความครบถ้วน 
ความรวดเร็ว  เจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บ ริการ  การรับข้อมูล
ข่าวสาร สถานท่ีให้บริการ การมีส่วนร่วม และความ
เพียงพอ 
  2.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสู้งอายุ
ต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า 
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ จาํแนกตามเขต
พ้ืนท่ีการบริการ  ผู ้ศึกษานําประเด็น ท่ี น่าสนใจมา
อภิปรายผลดงัน้ี   
  2 .2 .1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายุต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบล
ล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนก
ตามเขตพื้นท่ีการบริการ พบว่า โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  ผล
การศึกษาท่ีออกมาเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะว่าผูสู้งอายุต่อ
การให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอ
จตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็  เขตพ้ืนท่ีการบริการท่ี
แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากแต่ละเขตพื้นท่ีการบริการ
พบปัญหาและอุปสรรคท่ีต่างกันในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ  ไดแ้ก่  ในเร่ืองการติดต่อประสานงาน  การ
ใหค้าํแนะนาํ  การอธิบายตอบขอ้ซกัถาม  รวมทั้งความรู้
ความสามารถในหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  ซ่ึงผล
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การศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตตินันท ์
และคณะ (2542) กล่าวคือการบริการเป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และองค์ประกอบ
เช่นเดียวกบักิจกรรมอ่ืน โดยเร่ิมจากผูรั้บบริการมีความ
ตอ้งการการบริการ (ปัจจยันาํเขา้) และความตอ้งการน้ี 
จะเป็นแรงกระตุน้ให้ผูรั้บบริการแสวงหาการบริการท่ี
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตนได ้ดงันั้น 
จึงเกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู ้รับบริการกับผู ้
ให้บริการ ในการท่ีผูรั้บบริการจะแสดงความตอ้งการ
ออกมาเพ่ื อ ท่ีผู ้ให้บ ริการเกิดการรับ รู้  และมีการ
ดําเนินการในอันท่ีจะสนองตอบความต้องการนั้ น
(กระบวนการให้บริการ) จนผูรั้บบริการเกิดความพึง
พอใจ (ปัจจยันาํออก) ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงอาจเป็นทางบวกหรือลบก็ได ้ข้ึนอยูก่บั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีถูกตอบสนองจะเป็นไป
ตามความคาดหวงัไดม้ากนอ้ยเพียงใด (ขอ้มูลยอ้นกลบั) 
 2 .2 .2   ผลการเป รียบ เทียบความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายุต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบล
ล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนก
ตามลกัษณะการให้บริการโดยรวมและจาํแนกเป็นราย
ดา้น พบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
   ผลการศึกษาท่ีออกมาเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะว่า
ผูสู้งอายุต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบล
ล้ินฟ้า อาํเภอ  จตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ ลกัษณะ
การให้บริการ มีความคิดเห็นในประเด็นท่ีต่างกนั ใน
ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีการอธิบายช้ีแจง แนะนาํ
ขั้นตอนการให้บริการ มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
การให้บริการ และส่งเสริมให้ผูสู้งอายุไดมี้โอกาสเขา้
ไปตรวจสอบการจ่ายเบ้ียยงัชีพของเทศบาล  ซ่ึงผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กิจวิธี 
(2544) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การใหบ้ริการของสาํนกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ สาขา
สันทราย ผลการศึกษาพบวา่ จาํแนกตาม อาย ุการศึกษา 
ตาํแหน่ง และลกัษณะการใหบ้ริการโดยรวมและจาํแนก
เป็นรายดา้น พบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลของการศึกษาไปใช ้
  1.1 จากวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1ความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายุต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบล
ล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ผูศึ้กษา
ได้นําข้อ ท่ี มีค่าเฉ ล่ียตํ่ าท่ี สุด  5 อันดับ  ดังนั้ น จึงได้
กาํหนดขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
    1. เทศบาลตําบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพักตร
พิมาน  จังหวัด ร้อยเอ็ด  ควรเพ่ิม ช่องทางเผยแพ ร่
ประชาสัมพนัธ์ เช่น ใบปลิว แผ่นพบั เป็นตน้ เพ่ือให้
ผูใ้ชบ้ริการรู้และเขา้ใจขั้นตอนการใหบ้ริการเบ้ียยงัชีพ 
    2. เทศบาลตําบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพักตร
พิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรจดัสถานท่ีให้เหมาะสมแก่
ผูสู้งอายุ เช่น ท่ีนั่งให้ผูม้าใชบ้ริการอย่างเพียงพอ และ
ตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม 
   1.2 จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 ผลของการวิจัย 
ปรากฏ ดงัน้ี 
    1.2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายุต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบล
ล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนก
ตามเขตพ้ืนท่ีการบริการ พบว่า  โดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น
จึงไดก้าํหนดขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
     1) เทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตร
พิมาน จังหวดัร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงภูมิทศัน์ภายนอก
และจดัสถานท่ีภายในให้เป็นสัดส่วนแก่การให้บริการ
เบ้ียยงัชีพของผูอ้าย ุ
     2) เทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตร
พิมาน จังหวดัร้อยเอ็ด ควรจัดอบรมและส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการให้บริการผู ้อายุเพ่ือนํามาเป็น
แนวทางในการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพรวดเร็วยิง่ข้ึน  
   1.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายุต่อการให้บริการเบ้ียยงัชีพของเทศบาลตาํบล
ล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนก
ตามลกัษณะการให้บริการโดยรวมและจาํแนกเป็นราย
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ดา้น พบว่า โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ดงันั้น
จึงไดก้าํหนดขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
    1) เทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวดัร้อยเอ็ด ควรมีการปรับปรุง แกไ้ข โดย
อาจจะเพ่ิมท่ีนัง่รอใหเ้พียงพอต่อผูสู้งอายท่ีุใชบ้ริการเบ้ีย
ยงัชีพของเทศบาลตาํบล และพฒันาคุณภาพของการ
ให้บริการให้รวดเร็วยิ่งข้ึนเพ่ือไม่ให้ผูท่ี้มารับบริการ
ตอ้งนัง่รอ  
    2) เทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพักตร
พิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรมีการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์
เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายท่ีุมาใชบ้ริการเบ้ียยงั
ชีพของเทศบาลตาํบล 
   1 .3  จากวัต ถุป ระสงค์ข้อ ท่ี  3  เพ่ื อ ศึกษ า
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการเบ้ียย ังชีพของ
เทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวดั
ร้อยเอด็ ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
ดงัน้ี 
             1.3.1 เทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตร
พิมาน  จังหวัด ร้อยเอ็ด  ควรมีการแจ้งข้อ มูลห รือ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายอุยา่ง
สมํ่าเสมอ  
        1.3.2 เทศบาลตาํบลล้ินฟ้า อาํเภอจตุรพกัตร
พิมาน  จังหวดัร้อยเอ็ด ควรมีการจัดส่ิงอาํนวยความ
สะดวกแก่ผูสู้งอายุท่ีมาใช้บริการของเทศบาลตาํบล
   
 2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการศึกษาในคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรศึกษาความตอ้งการของผูสู้งอายตุ่อการ
ให้บริการเบ้ียยงัชีพด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาํบลล้ินฟ้า  อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จังหวดั
ร้อยเอด็  
   2.2 ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการวิจัยเชิง
ป ฏิบั ติ ก าร  (Action Research) เก่ี ยวกับ การพัฒน า 
รูปแบบการให้บริการของเทศบาลตาํบลล้ินฟ้าอาํเภอ
จตุรพักตรพิมาน  จังหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือประสิทธิให้ดี
ยิง่ข้ึน 
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