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คํานํา
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1.หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (3) “รัฐจะตองกระจายอํานาจ
ใหทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น และระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูป การ ตลอดทั้ งโครงสรางพื้ นฐานสารสนเทศในทองถิ่น ใหทั่ว ถึงและเท$ าเที ยมกัน ทั่วประเทศ
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปAนองคBกรปกครองส$วนทองถิ่นขนาดใหญ$โดยคํานึงถึงเจตนารมณBของ
ประชาชนในจั ง หวั ด นั้ น ” นอกจากนี้ ใ นดานการปกครองทองถิ่ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห$ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ยังไดระบุไวในหมวด 14 รวมทั้งหมด 9 มาตรา อันเริ่มตั้งแต$มาตรา 281 ถึงมาตรา
290 ซึ่ งไดกล$ า วถึ ง “รั ฐ จะตองใหความเปA นอิ ส ระแก$ ทองถิ่ น ตามหลั กแห$ งการปกครองตนเอง ตามความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น นโยบายองคBกรปกครองส$วนทองถิ่นจะมีอิสระในการกําหนดการปกครอง
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลเปAน
เพียงผูทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคBกรปกครองส$วนทองถิ่นเท$าที่จําเปAนภายในกรอบของกฎหมายเท$านั้น” ใน
การกําหนดนโยบายการปฏิรูประบบราชการ รัฐไดกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก$องคBกร
ปกครองส$วนทองถิ่น พ.ศ. 2552 ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการกําหนดอํานาจ และหนาที่ในการจัดบริการ
สาธารณะระหว$างรัฐกับองคBกรปกครองส$วนทองถิ่น และระหว$างองคBกรปกครองส$วนทองถิ่นดวยกันเอง โดย
พยายามถ$ายโอนภารกิจหนาที่หลายประการที่รัฐดําเนินการอยู$ในป4จจุบัน ขณะเดียวกันองคBกรปกครองส$วน
ทองถิ่นก็สามารถรับผิดชอบในการดําเนินการไดดวยตนเอง รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแก$องคBกร
ปกครองส$วนทองถิ่นใหเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 53 กําหนดสิทธิในการ
ไดรับการจัดสวัสดิการจากรัฐ บุคคลที่มีอายุตั้งแต$ 60 ป. บริบูรณBและไม$มีรายไดเพียงพอแก$การยังชีพ มีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปAนสาธารณะอย$างสมศักดิ์ศรี และการช$วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 รัฐบาลไดจ$ายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุเพิ่มจากเดิม 300 บาทต$อคน ต$อ
เดือน เปAน 500 บาทต$อคนต$อเดือน และกําหนดคุณสมบัติของผูไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มเติม คือ ตองเปAนผูที่มี
อายุครบ 60 ป.บริบูรณB มีฐานะยากจน และเปAนผูมีรายไดไม$เกิน 1,234 บาท ต$อเดือนเท$านั้น และต$อมา
กระทรวงมหาดไทยไดแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าดวยหลักเกณฑBการจ$ายเงินสงเคราะหBผูสูงอายุของ
องคBกรปกครองส$วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ใหสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแห$งชาติว$าดวย
หลักเกณฑBการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. 2552 เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณBป4จจุบัน เพื่อใหการ
ปฏิบัติในการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปAนไปในแนวทางเดียวกับกระทรวงมหาดไทย จึงจัดทําเปAนระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว$าดวยหลักเกณฑBการจ$ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคBกรปกครองส$วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มี ผ ลบั ง คั บ ใชตั้ งแต$ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม พ.ศ. 2552 ใชเปA น ระเบี ย บปฏิ บั ติ ในการจ$ า ยเงิ น เบี้ ย ยั งชี พตั้ งแต$
ป.งบประมาณ พ.ศ. 2552 เปAนตนมา
ในฐานะผูรับมอบการถ$ายโอนภารกิจดังกล$าว เทศบาลเมืองยโสธร ไดดําเนินงานการจ$ายเบี้ยเงินยัง
ชีพผูสูงอายุมาตั้งแต$ป. พ.ศ. 2536 ถึงป4จจุบัน ซึ่งเทศบาลเมืองยโสธร มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 23 ชุมชน มี
ผู สู ง อายุ อ ยู$ ใ นความดู แ ล 1,986 คน การจ$ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ จํ า แนกเปA น สองลั ก ษณะคื อ 1)

จ$ายโดยการโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูสูงอายุหรือบัญชีเงินฝากผูที่ไดรับมอบหมายจากผูสูงอายุ และ
2) จ$ายโดยผูสูงอายุรับเปAนเงินสดหรือผูไดรับมอบหมายจากผูสูงอายุเปAนเงินสด ภายในวันที่ 1–10 ของเดือน
อัตราการจ$ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จําแนกเปAน 4 ช$วงอายุ คือ 1) อายุ 60–69 ป. จ$าย 600 บาทต$อคน, 2)
อายุ 70–79 ป. จ$าย 700 บาทต$อคน, 3) อายุ 80–89 ป. จ$าย 800 บาทต$อคน และ 4) อายุ 90 ป.ขึ้นไป
จ$าย 1,000 บาทต$อคนในการจ$ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุทุกครั้ง ผูสูงอายุจะตองกระทําตามระเบียบหลักเกณฑBที่
วางไวอย$างเคร$งครัด เพื่อใหเกิดความเสมอภาค ความโปร$งใส และสามารถตรวจสอบได จากประสบการณBของ
ผูวิจัยพบว$า บางครั้งขั้นตอนการดําเนินการผูสูงอายุไม$เขาใจถึงระบบและขั้นตอนของการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ประกอบกับผูสูงอายุมีจํานวนมาก เจาหนาที่มีนอย หวงระยะเวลาจํากัด ป4จจัยเหล$านี้ทําใหผูสูงอายุ
เกิดความไม$เขาใจในระบบงานรัฐและไม$ไดรับความสะดวกเท$าที่ควร
2.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายความหมาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไวว$า พึงพอใจ หมายถึง รัก
ชอบใจและพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก ฤกษBสาหร$าย (2528) กล$าวว$า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต$อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปAนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีต$องานที่ทําของบุคคลที่มีต$องานในทางบวกความสุขของบุคคลอัน
เกิดจากการปฏิบัติงาน และไดรับผลเปAนที่พึงพอใจทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มีความสุข ความมุ$งมั่นที่
จะทํางานมีขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับหน$วยงานมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ทําและสิ่ง
เหล$านี้จะส$งผลต$อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานส$งผลต$อถึงความกาวหนาและความสําเร็จของ
องคBการอีกดวย
วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล$ าวว$ า ความพึงพอใจ เปA นความรู สึกภายในจิตใจของมนุษยB ที่ไม$
เหมือนกันขึ้นอยู$กับแต$ละบุคคลว$าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย$างไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก
และไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมากแต$ในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไม$พึงพอใจเปAนอย$าง
ยิ่งเมื่อไม$ไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยู$กับสิ่งที่ตั้งใจไวว$าจะมีมากหรือนอยสอดคลองกัน
ฉัตรชัย คงสุข (2535) กล$าวว$า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต$อ
สิ่งหนึ่งหรือป4จจัยต$างๆ ที่เกี่ยวของความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง
หรือบรรลุจุดมุ$งหมายในระดับหนึ่งความรูสึกดังกล$าวจะลดลงหรือไม$เกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดมุ$งหมาย
นั้นไม$ไดรับการตอบสนอง
กิตติมา ปรีดีลก (2529) กล$าวว$า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจที่มีต$อ
องคBประกอบและสิ่งจูงใจในดานต$างๆ เมื่อไดรับการตอบสนอง
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กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กล$าวว$า ความพึงพอใจของมนุษยBเปAนการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เปAนนามธรรมไม$สามารถมองเห็นเปAนรูปร$างไดการที่เราจะทราบว$าบุคคลมีความพึงพอใจ
หรื อไม$ ส ามารถสั งเกตโดยการแสดงออกที่ ค$ อนขางสลั บ ซั บ ซอนและ ตองมี สิ่ งเราที่ ต รงต$ อความ
ตองการของบุคคลจึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น สิ่งเราจึงเปAนแรงจูงใจของบุคคลนั้นให
เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
นภารัตนB เสือจงพรู (2544) กล$าวว$า ความพึงพอใจเปAนความรูสึกทางบวกความรูสึก
ทางลบและความสุ ขที่มีความสัมพั นธB กันอย$ างซั บซอนโดยความพึ งพอใจจะเกิ ดขึ้ น เมื่ อความรู สึ ก
ทางบวกมากกว$าทางลบ
เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540) กล$าวว$า ความพึงพอใจเปAนภาวะของ
ความพึงพอใจหรือภาวะที่มีอารมณBในทางบวกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินประสบการณBของคนๆ
หนึ่งสิ่งที่ขาดหายไประหว$างการเสนอใหกับสิ่งที่ไดรับจะเปAนรากฐานของการพอใจและไม$พอใจได
สง$า ภู$ณรงคB (2540) กล$าวว$า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับ
ผลสําเร็จตามความมุ$งหมายหรือเปAนความรูสึกขั้นสุดทายที่ไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงคB
จากแนวคิดขางตนสรุปไดว$า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของ
บุคคลซึ่งมักเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการก็จะเกิดความรูสึกที่ดีต$อสิ่งนั้นตรงกัน
ขามหากความตองการของตนไม$ไดรับการตอบสนองความไม$พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Shelly อางโดย ประกายดาว (2536) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว$าความ
พึงพอใจเปAนความรูสึกสองแบบของมนุษยB คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบความรูสึก
ทางบวกเปAนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิด ความสุข ความสุขนี้เปAนความรู สึกที่แตกต$างจาก
ความรู สึ ก ทางบวกอื่ น ๆ กล$ า วคื อ เปA น ความรู สึ ก ที่ มี ร ะบบยอนกลั บ ความสุ ข สามารถทํ า ใหเกิ ด
ความรู สึ กทางบวกเพิ่ มขึ้ น ไดอี ก ดั งนั้ น จะเห็ น ไดว$ า ความสุ ข เปA น ความรู สึ กที่ ส ลั บ ซั บ ซอน และ
ความสุขนี้จะมีผลต$อบุคคลมากกว$าความรูสึกในทางบวกอื่นๆ
วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) กล$าวว$า แนวคิดความพึงพอใจมีส$วนเกี่ยวของกับความ
ตองการของมนุษยB กล$าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ต$อเมื่อความตองการของมนุษยBไดรับการ
ตอบสนองซึ่งมนุษยBไม$ว$าอยู$ในที่ใดย$อมมีความตองการขั้นพื้นฐานไม$ต$างกัน
พิทักษB ตรุษทิบ (2538) กล$าวว$า ความพึงพอใจเปAนปฏิกิริยาดานความรูสึกต$อสิ่งเรา
หรือสิ่งกระตุนที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธBสุดทายของกระบวนการประเมินโดยบ$งบอก
ทิศทางของผลการประเมินว$าเปAนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม$มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ
ต$อสิ่งเราหรือสิ่งที่มากระตุน
สุเทพ พานิชพันธุB (2541) ไดสรุปว$า สิ่งจูงใจที่ใชเปAนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจมี
ดวยกัน 4 ประการ คือ
1) สิ่งจูงใจที่เปAนวัตถุ (material inducement) ไดแก$ เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกาย
ที่ใหแก$ผูประกอบกิจกรรมต$างๆ
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2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่งแวดลอมใน
การประกอบกิจกรรมต$างๆ ซึ่งเปAนสิ่งสําคัญอย$างหนึ่งอันก$อใหเกิดความสุขทางกาย
3) ผลประโยชนBทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต$างๆ ที่สนองความ
ตองการของบุคคล
4) ผลประโยชนBทางสังคม (association attractiveness) หมายถึงความสัมพันธBฉันทB
มิตรกับผูร$วมกิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการร$วมกันอันเปAนความ
พึงพอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคมซึ่งจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมีความ
มั่นคงในการประกอบกิจกรรม
ปรียากร วงศBอนุตรโรจนB (2535) ไดมีการสรุปว$า ป4 จจัยหรือองคBประกอบที่ใชเปA น
เครื่องมือบ$งชี้ถึงป4ญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานนั้นมี 3 ประการ คือ
1) ป4จจัยดานบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส$วนตัวของบุคคลที่
เกี่ยวของกับงาน ไดแก$ ประสบการณBในการทํางาน เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบอายุ เวลา
ในการทํางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เปAนตน
2) ป4จจัยดานงาน (factor in the Job) ไดแก$ ลักษณะของงานทักษะในการทํางาน
ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน$วยงาน ความห$างไกลของบานและที่ทํางานสภาพทางภูมิศาสตรB เปAน
ตน
3) ป4จจัยดานการจัดการ (factors controllable by management) ไดแก$ ความ
มั่นคงในงาน รายรับ ผลประโยชนB โอกาสกาวหนา อํานาจตามตําแหน$งหนาที่สภาพการทํางาน เพื่อน
ร$วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผูบังคับบัญชาความศรัทธาในตัวผูบริหาร การนิเทศงาน เปAนตน
3.รายงานสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการที่
อาศัยอยูในเทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประจําป-งบประมาณ 2562
3.1 สวนที่ 1 ขอมูลป8จจัยสวนบุคคล
การวิเคราะหBขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก$
การศึกษา อาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพศ อายุ รายได ระดับ

1. เพศ ผลการวิเคราะหBขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 333 คน ที่ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเพศพบว$า ส$วนใหญ$เปAนเพศหญิง จํานวน 190 คน คิดเปAนรอยละ 57.1 และเปAนเพศ
ชายจํานวน 143 คน คิดเปAนรอยละ 42.4 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 1 ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
143
190
333

รอยละ
42.4
57.6
100.0

2. อายุ การวิเคราะหBขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 333 คน ที่ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับอายุพบว$า ส$วนใหญ$อายุระหว$าง 60-64 ป. คิดเปAนรอยละ 32.9 และอายุระหว$าง 65-69
ป. รอยละ 32.9 รองลงมาอายุระหว$าง 70-74 ป. รอยละ 23.5 รองลงมาอายุระหว$าง 75-79
ป. รอยละ 5.3 และอายุระหว$าง 80 ป.ขึ้นไป รอยละ 4.7 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
อายุ
อายุ
60-64
65-69
70-74
75-79
80 ป.ขึ้นไป
รวม

จํานวน
110
110
78
19
16
333

รอยละ
32.9
32.9
23.8
5.5
4.9
100.0

3. รายได การวิเคราะหBขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 333 คน ที่ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับรายไดพบว$ารายไดส$วนใหญ$อยู$ระหว$าง 3,001 - 5,000 /เดือน คิดเปAนรอยละ 47.1 และ
รายไดระหว$าง 5,001 บาทขึ้นไป คิดเปAนรอยละ 47.1 รองลงมารายไดไม$เกิน 3,000 บาทต$อ
เดือน คิดเปAนรอยละ 5.3 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได
รายได
รายได
ไม$เกิน 3,000 บาทต$อเดือน
3,001-5,000 บาทต$อเดือน
5,001 บาทขึ้นไป
Total

จํานวน
13
160
160
333

รอยละ
5.6
47.2
47.2
100.0

4. การศึกษา การวิเคราะหBขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 333 คน ที่ตอบแบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ การศึ กษาพบว$ า การศึ กษาส$ ว นใหญ$ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนตน คิด เปA น รอยละ 33.5
รองลงมาระดับ ประถมศึกษา คิดเปAนรอยละ 32.9 รองลงมาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปAน
รอยละ 18.8 รองลงมาระดับ ปวช.หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 14.1 รายละเอียดแสดงในตารางที่
3.4
ตารางที่ 3.4 ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
Total

จํานวน
112
114
64

รอยละ
32.9
33.5
18.9

43

14.6

333

100.0

5. อาชีพ การวิเคราะหBขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 333 คน ที่ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับอาชีพ พบว$าอาชีพส$วนใหญ$คือ อาชีพรับจาง คิดเปAนรอยละ 37.6 และอาชีพคาขาย คิดเปAน

รอยละ 37.6 รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรม คิดเปAนรอยละ 24.1 รายละเอียดแสดงในตารางที่
3.5

ตารางที่ 3.5 ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
เกษตรกรรม
คาขาย
รับจาง
Total

จํานวน
81
126
126
333

รอยละ
24.1
37.6
37.6
99.4

4.2 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีตอการจายเบี้ยยังชีพ 4 ดาน
ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ “ความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีต$อการจ$ายเบี้ยยัง
ชีพของเทศบาลเมื องยโสธร อํ า เภอเมือง จั งหวั ด ยโสธร” ผู วิ จั ย ไดศึ กษาขอมู ล พื้ น ฐานของกลุ$ ม
ตัวอย$าง สามารถนํามากําหนดป4จจัยส$วนบุคคล ไดสามกลุ$ม คือ เพศ อายุ และรายไดเฉลี่ยต$อเดือน
และนําป4จจัยที่มีผลต$อความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งเปAนป4จจัยที่อาจตัดสินคุณภาพของการบริการ
ที่สะทอนถึงความพึงพอใจของผูรับบริการทั้ง 4 ดาน คือ 1) ดานการดําเนินงาน 2) ดานการ
ใหบริ การของเจาหนาที่ 3) ดานสถานที่ 4) ดานวัสดุ อุป กรณB จากการเก็ บรวบรวมขอมูลในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร จํานวน 333 คน แลวนํามาหาค$าเฉลี่ยและส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดผลการ
วิเคราะหBดังแสดงในตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูสูงอายุที่มีตอการจายเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.ดานการดําเนินงาน
คาเฉลี่ย S.D
1.ความพรอมของเจาหนาที่ในการจ$ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยู$ในระดับ 1.72 0.55
ใด
2.ผูนําชุมชน ซึ่งไดแก$ สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีส$วนร$วมในการ
2.09 0.61
จ$ายเงินเบี้ยยังชีพ ทําใหท$านพึงพอใจอยู$ในเกณฑBใด
3.อัตราเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งแต$ 600 บาทขึ้นไป ที่จ$ายให
1.67 0.57

ระดับ
นอย
ปานกลาง
นอย

ผูสูงอายุท$านมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด
4.ท$านมีความพึงพอใจต$อความรวดเร็วในการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุอยู$ในระดับใด
5.ท$านมีความพึงพอใจ ที่เทศบาลเมืองยโสธรนําเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จ$ายเปAนเงินสดมากนอยเพียงใด
6.โดยภาพรวมการดําเนินงานการจ$ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ท$านมี
ความพึงพอใจระดับใด

1.91

0.43

นอย

2.01

0.53

ปานกลาง

1.96

0.38

นอย

รวมคาเฉลี่ยรายดาน คิดเปGนรอยละ 86.04
2.ดานการใหบริการของเจาหนาที่
7.เจาหนาที่มีความสุภาพ อ$อนโยน เปAนกันเองและใชถอยคําสุภาพ
ในระหว$างการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพแก$ผูสูงอายุมากนอยเพียงใด
8.การแต$งกายของเจาหนาที่ มีความเปAนระเบียบเหมาะสมกับงาน
เปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด
9.เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุมากนอยเพียงใด
10.เมื่อเกิดป4ญหาระหว$างการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เจาหนาที่
มีความสนใจแกไขป4ญหาที่เกิดขึ้นอย$างน$าพอใจมากนอยเพียงใด
11.จํานวนเจาหนาที่มีเพียงพอต$อการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุเปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด
12.ท$านพึงพอใจที่เจาหนาที่นําเอาขอเสนอแนะของผูสูงอายุมา
ปรับปรุงแกไข เพื่อใชในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด
13.เจาหนาที่ปฏิบัติต$อผูสูงอายุ โดยใชหลักความเท$าเทียมกันใน
การจ$ายเบี้ยยังชีพหรือไม$เปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด
14.ท$านพึงพอใจต$อความโปร$งใสในการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพของ
เจาหนาที่มากนอยเพียงใด

1.98 0.46
คาเฉลี่ย S.D.
2.01 0.53

รวมคาเฉลี่ยรายดาน คิดเปGนรอยละ 87.08
3.ดานสถานที่
15.สถานที่จ$ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตั้งอยู$ที่เหมาะสมเปAนที่น$าพึง
พอใจเพียงใด
16.ท$านพึงพอใจต$อสถานที่จ$ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีความ
เหมาะสมกับจํานวนผูสูงอายุเพียงใด
17.สถานที่มีความสะอาด ความโปร$งสบายน$าพึงพอใจในระดับใด
18.ท$านพึงพอใจต$อการใหบริการหองน้ําในระดับใด
19.ท$านพึงพอใจต$อสิ่งแวดลอมรอบสถานที่จ$ายเบี้ยยังชีพมากนอย

นอย
ระดับ
ปานกลาง

1.86

0.56

นอย

1.96

0.38

นอย

1.77

0.53

นอย

1.91

0.43

นอย

1.86

0.47

นอย

1.96

0.58

นอย

1.82

0.50

นอย

1.96 0.59
คาเฉลี่ย S.D.
1.91 0.43

นอย
ระดับ
นอย

2.01

0.53

ปานกลาง

1.96
2.37
2.05

0.72
0.72
0.61

นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

เพียงใด
20.การจ$ายเงินเบี้ยยังชีพทุกชุมชนดังที่ปฏิบัติไปแลว มีความ
เหมาะสมและน$าพอใจในระดับใด
รวมคาเฉลี่ยรายดาน คิดเปGนรอยละ 82.06
4.ดานวัสดุอุปกรณJ
21.วัสดุที่ใชในการจ$ายเบี้ยยังชีพ เช$น ปากกา ตลับหมึกพิมพB
ลายนิ้วมือ มีความพรอมเปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด
22.วัสดุที่ใชในการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพ เช$น แบบฟอรBมที่จําเปAน มี
ความพรอมเปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด
รวมคาเฉลี่ยรายดาน คิดเปGนรอยละ 86.08
คาเฉลี่ยโดยรวมทุกดาน คิดเปGนรอยละ 85.08

1.91

0.57

2.01 0.65
คาเฉลี่ย S.D.
1.76 0.42

นอย
ปานกลาง
ระดับ
นอย

1.91

0.43

นอย

1.80
1.99

0.67
0.51

นอย
นอย

จากตารางที่ 3.5 พบว$า ความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีต$อการจ$ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองยโสธร
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร (1.ดานการดําเนินงาน) ขอที่มีระดับนอย ไดแก$ ความพรอมของ
เจาหนาที่ในการจ$ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยู$ในระดับใด (ค$าเฉลี่ย = 1.72, S.D. = 0.55), อัตราเงินเบี้ย
ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ตั้ ง แต$ 600 บาทขึ้ น ไป ที่ จ$ า ยใหผู สู งอายุ ท$ า นมี ค วามพึ ง พอใจมากนอยเพี ย งใด
(ค$าเฉลี่ย =1.67, S.D. = 0.57), ท$านมีความพึงพอใจต$อความรวดเร็วในการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุอยู$ในระดับใด (ค$าเฉลี่ย = 1.91, S.D. = 0.43), โดยภาพรวมการดําเนินงานการจ$ายเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ ท$านมีความพึงพอใจระดับใด (ค$าเฉลี่ย = 1.96, S.D. = 0.38), ขอที่มีระดับปานกลาง
ไดแก$ ผูนําชุมชน ซึ่งไดแก$ สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีส$วนร$วมในการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพ ทําใหท$านพึง
พอใจอยู$ในเกณฑBใด (ค$าเฉลี่ย = 2.09, S.D. = 0.61), ท$านมีความพึงพอใจ ที่เทศบาลเมืองยโสธรนํา
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จ$ายเปAนเงินสดมากนอยเพียงใด (ค$าเฉลี่ย = 2.01, S.D. = 0.53), (2. ดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่) ขอที่มีระดับนอย ไดแก$ การแต$งกายของเจาหนาที่ มีความเปAนระเบียบ
เหมาะสมกับงานเปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด (ค$าเฉลี่ย = 1.86, S.D. = 0.56), เจาหนาที่มีความ
กระตือรือรนในการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุมากนอยเพียงใด (ค$าเฉลี่ย = 1.96, S.D. =
0.38), เมื่อเกิดป4ญหาระหว$างการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เจาหนาที่มีความสนใจแกไขป4ญหาที่
เกิดขึ้นอย$างน$าพอใจมากนอยเพียงใด (ค$าเฉลี่ย = 1.77, S.D. = 0.53), จํานวนเจาหนาที่มีเพียงพอ
ต$อการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุเปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด (ค$าเฉลี่ย = 1.91, S.D. =
0.43), ท$านพึงพอใจที่เจาหนาที่นําเอาขอเสนอแนะของผูสูงอายุมาปรับปรุงแกไข เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด (ค$าเฉลี่ย = 1.86, S.D. = 0.47), ท$านพึงพอใจต$อความโปร$งใสในการ
จ$ายเงินเบี้ยยังชีพของเจาหนาที่มากนอยเพียงใด (ค$าเฉลี่ย = 1.82, S.D. = 0.50), เจาหนาที่ปฏิบัติ
ต$อผูสูงอายุ โดยใชหลักความเท$าเทียมกันในการจ$ายเบี้ยยังชีพหรือไม$เปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด

(ค$าเฉลี่ย = 1.96, S.D. = 0.43), ขอที่มีระดับปานกลาง ไดแก$ เจาหนาที่มีความสุภาพ อ$อนโยน
เปAนกันเองและใชถอยคําสุภาพในระหว$างการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพแก$ผูสูงอายุมากนอยเพียงใด (ค$าเฉลี่ย
= 2.01, S.D. = 0.53), (3. ดานสถานที่) ขอที่มีระดับนอย ไดแก$ สถานที่จ$ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุตั้งอยู$ที่เหมาะสมเปAนที่น$าพึงพอใจเพียงใด (ค$าเฉลี่ย = 1.91, S.D. = 0.43), สถานที่มีความ
สะอาด ความโปร$งสบายน$าพึงพอใจในระดับใด (ค$าเฉลี่ย = 1.96, S.D. = 0.72), การจ$ายเงินเบี้ยยัง
ชีพทุกชุมชนดังที่ปฏิบัติไปแลว มีความเหมาะสมและน$าพอใจในระดับใด (ค$าเฉลี่ย = 1.91, S.D. =
0.57) ขอที่ มีร ะดั บปานกลาง ไดแก ท$ า นพึ งพอใจต$ อสถานที่ จ$ า ยเงิ น เบี้ ย ยั งชี พผู สู งอายุ มีความ
เหมาะสมกับจํานวนผูสูงอายุเพียงใด(คาเฉลี่ย = 2.01, S.D. = 0.53), ท$านพึงพอใจต$อการ
ใหบริการหองน้ําในระดับใด (ค$าเฉลี่ย = 2.37, S.D. = 0.72), ท$านพึงพอใจต$อสิ่งแวดลอมรอบ
สถานที่จ$ายเบี้ยยังชีพมากนอยเพียงใด (ค$าเฉลี่ย = 2.05, S.D. = 0.61), (4.ดานวัสดุอุปกรณJ) ขอ
ที่มีระดับนอย ไดแก$ วัสดุที่ใชในการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพ เช$น แบบฟอรBมที่จําเปAน มีความพรอมเปAนที่
น$าพอใจมากนอยเพียงใด (ค$าเฉลี่ย = 1.91, S.D. = 0.43) สวนขอที่มีระดับนอยที่สุด ไดแก$ วัสดุที่
ใชในการจ$ายเบี้ยยังชีพ เช$น ปากกา ตลับหมึกพิมพBลายนิ้วมือ มีความพรอมเปAนที่น$าพอใจมากนอย
เพียงใด (ค$าเฉลี่ย = 1.76, S.D. = 0.42)
4.สรุปผล
ความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีต$อการจ$ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร (1.ดานการดําเนินงาน) โดยภาพรวมอยู$ในระดับนอย โดยเมื่อพิจารณาเปAนรายขอแลว
จะพบว$าทุกรายขออยู$ในระดับนอย คือ ผูนําชุมชน ซึ่งไดแก$ สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีส$วนร$วมในการ
จ$ายเงินเบี้ยยังชีพ ทําใหท$านพึงพอใจอยู$ในเกณฑBใด, ท$านมีความพึงพอใจต$อความรวดเร็วในการ
จ$ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยู$ในระดับใด, ท$านมีความพึงพอใจ ที่เทศบาลเมืองยโสธรนําเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ จ$ายเปAนเงินสดมากนอยเพียงใด, โดยภาพรวมการดําเนินงานการจ$ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ท$าน
มีความพึงพอใจระดับใด รองลงมาคือระดับนอยที่สุด ไดแก$ อัตราเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งแต$ 600
บาทขึ้นไป ที่จ$ายใหผูสูงอายุท$านมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐธ
ยานB ระโส (2554:บทคัดย$อ) ศึกษาเรื่องการศึกษาประสิทธิผลขององคBกรปกครองส$วนทองถิ่นใน
การจัดการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรคB ผลการศึกษาพบว$า ระดับความพึง
พอใจในระดับมาก แต$มีความสอดคลองกันคือความพึงพอใจต$ออัตราเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งแต$
600 บาทขึ้นไป อยู$ในระดับนอยที่สุด เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจป4จจุบัน อาจมีความไม$เหมาะสม
ควรเพิ่มงบประมาณเพื่อจัดสรรเบี้ยยังชีพ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับมากขึ้น (2. ดานการใหบริการของ
เจาหนาที่) โดยภาพรวมอยู$ในระดับนอย โดยเมื่อพิจารณาเปAนรายขอแลว จะพบว$าทุกรายขออยู$ใน
ระดั บ นอย คือ เจาหนาที่ มีความสุ ภ าพ อ$ อนโยน เปA น กั น เองและใชถอยคํ า สุ ภ าพในระหว$ า งการ
จ$ า ยเงิ น เบี้ ย ยั งชี พแก$ ผู สู งอายุ มากนอยเพี ย งใด, การแต$ ง กายของเจาหนาที่ มี ความเปA น ระเบี ย บ
เหมาะสมกับงานเปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด, เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการจ$ายเงินเบี้ยยัง

ชีพใหกับผูสูงอายุมากนอยเพียงใด, จํานวนเจาหนาที่มีเพียงพอต$อการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ
เปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด, ท$านพึงพอใจที่เจาหนาที่นําเอาขอเสนอแนะของผูสูงอายุมาปรับปรุง
แกไข เพื่อใชในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด, เจาหนาที่ปฏิบัติต$อผูสูงอายุ โดยใชหลักความเท$า
เทียมกันในการจ$ายเบี้ยยังชีพหรือไม$เปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด, ท$านพึงพอใจต$อความโปร$งใสใน
การจ$ายเงินเบี้ยยังชีพของเจาหนาที่มากนอยเพียงใด, รองลงมาคือ ระดับนอยที่สุด ไดแก$ เมื่อเกิด
ป4ญหาระหว$างการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เจาหนาที่มีความสนใจแกไขป4ญหาที่เกิดขึ้นอย$างน$า
พอใจมากนอยเพียงใด เนื่องจาก ในบางครั้งเจาหนาที่อาจมีการใหบริการที่ไม$สุภาพในระหว$างการ
จ$ายเบี้ยยังชีพแก$ผูสูงอายุ จ$ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตั้งอยู$ที่เหมาะสมเปAนที่น$าพึงพอใจเพียงใด, ท$าน
พึงพอใจต$อสถานที่จ$ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีความเหมาะสมกับจํานวนผูสูงอายุเพียงใด, สถานที่มี
ความสะอาด ความโปร$งสบายน$าพึงพอใจในระดับใด, ท$านพึงพอใจต$อการใหบริการหองน้ําในระดับ
ใด, ท$านพึงพอใจต$อสิ่งแวดลอมรอบสถานที่จ$ายเบี้ยยังชีพมากนอยเพียงใด, จ$ายเงินเบี้ยยังชีพทุก
ชุมชนดังที่ปฏิบัติไปแลว มีความเหมาะสมและน$าพอใจในระดับใด เนื่องจาก สถานที่จ$ายเบี้ยยังชีพ
อาจไม$มีความเหมาะสมมากพอ ในบางสถานที่ไม$มีหองน้ําใหผูสูงอายุใหใชบริการ ทําใหความพึง
พอใจอยู$ในระดับนอย (4.ดานวัสดุอุปกรณB) โดยภาพรวมอยู$ในระดับนอย โดยเมื่อพิจารณาเปAนราย
ขอแลว จะพบว$าทุกรายขอ คือ ไดแก$ วัสดุที่ใชในการจ$ายเงินเบี้ยยังชีพ เช$น แบบฟอรBมที่จําเปAน มี
ความพรอมเปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด รองลงมาระดับนอยที่สุด ไดแก$ วัสดุที่ใชในการจ$ายเบี้ย
ยังชีพ เช$น ปากกา ตลับหมึกพิมพBลายนิ้วมือ มีความพรอมเปAนที่น$าพอใจมากนอยเพียงใด เนื่องจาก
การออกจ$ายเบี้ยยังชีพออกนอกสถานที่ทําใหในบางครั้งการเตรียมวัสดุ อุปกรณB อาจไม$เพรียมในการ
ออกไปจ$ายเบี้ยยังชีพ

5.ขอเสนอแนะ
5.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ดานเจาหนาที่ ผู ใหบริ การ ควรเพิ่ มทั กษะความรู ความสามารถในการใหบริ การแก$
เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานอย$างต$อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับการใหบริการแก$ประชาชนที่มีสิทธิไดรับบริการ
เบี้ยยังชีพ ที่มีจํานวนมากโดยเฉพาะผูสูงอายุ อีกทั้งเพื่อใหเจาหนาที่ไดเรียนรูทักษะการใหบริการที่
ทันสมัย ซึ่งการฝqกอบรมการศึกษาดูงานและการประชุมต$างๆ ในการพัฒนาระบบการใหบริการแก$
เจาหนาที่ถือไดว$าเปAนป4จจัยสําคัญที่จะทําใหเจาที่มีความพรอม และสามารถใหบริการประชาชนได
อย$างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ดานกระบวนการใหบริการ ควรเห็นใหความสําคัญของการบริการเบี้ยยังชีพ ซึ่งเปAน
งานบริการ ประชาชน ควรพัฒนาระบบการใหบริการอย$างต$อเนื่อง นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม$มาปรับ
ใชในการใหบริการมากขึ้น เพราะสถานการณBทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เปลี่ยนแปลงอยู$
ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพในการใหบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

และควรจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานขององคBกรปกครอง
ส$วน ทองถิ่นในการใหบริการดานต$างๆ อย$างเพียงพอ และต$อเนื่อง
3. ดานการอํานวยความสะดวก สภาพป4ญหาวัสดุอุปกรณBและเทคโนโลยี ควรจะมีการ
จัด หาเพิ่ มเติ มหรือมี การนํ าระบบคอมพิ ว เตอรB มาใชในการ ใหบริ การเพื่ อความรวดเร็ วต$ อการ
ใหบริการที่คาดว$าจะมี ผลต$อความพึงพอใจของผูมารับบริการเบี้ยยังชีพ และไม$มีความกระตือรือรน
ในการจ$ายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ (3. ดานสถานที่) โดยภาพรวมอยู$ในระดับนอย โดยเมื่อพิจารณา
เปAนรายขอแลว จะพบว$าทุกรายขออยู$ในระดับนอย คือ ไดแก$ สถานที่

ภาคผนวก
ตอนที่1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดกรอกขอมูลหรือเครื่องหมาย/ในชองวางตามที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
1. เพศ [ ] 1. ชาย
[ ] 2. หญิง
2. อายุ …………ป/
3. รายได
[ ] 1.ไมเกิน 3,000 บาท / เดือน
[ ] 2. 3,001 – 5,000 บาท / เดือน
[ ] 3. 5,001 / เดือนขึ้นไป
4. ระดับการศึกษา
[ ] 1.ประถมศึกษา
[ ] 2.มัธยมศึกษาตอนตน
[ ] 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
[ ] 4.ปวช. หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
[ ] 5.ปวส. หรืออนุปริญญา
[ ] 6. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
[ ] 7.ป. โท
[ ] 8.ป. เอก
5.อาชีพ
[ ] 1. เกษตรกรรม
[ ] 2. คาขาย
[ ] 3. รับจาง
[ ] 4. แมบาน
[ ] 5. อื่นๆ ............................

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจายเบี้ยยังชีพและผูพิการของ
เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
คําชี้แจง
โปรดกรอกขอมูลหรือเครื่องหมาย/ในชองวางตามที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอ

ขอความ

1. ดานการดําเนินงาน
1 ความพรอมของเจาหนาที่ ใ นการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยูในระดับใด
2 ผู นํ า ชุ ม ชน ซึ่ ง ไดแก ส มาชิ ก สภ า
เทศบาลฯ มีสวนรวมในการจายเงินเบี้ย
ยังชีพ ทําใหทานพึงพอใจอยูในเกณฑIใด
3 อัตราเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งแต 600
บาทขึ้นไป ที่จายใหผูสูงอายุทานมีความ
พึงพอใจมากนอยเพียงใด
4 ทานมีความพึงพอใจตอความรวดเร็วใน
การจายเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ อ ยู ใน
ระดับใด
5 ทานมี ค วามพึ ง พอใจ ที่ เ ทศบาลเมื อ ง
ยโสธรนํ า เบี้ ย ยั งชี พผู สู งอายุ จายเปJ น
เงินสดมากนอยเพียงใด
6 โดยภาพรวมการดําเนินงานการจายเบี้ย
ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ทานมี ค วามพึ ง พอใจ
ระดับใด
2. ดนการใหบริการของเจาหนาที่
7 เจาหนาที่มีความสุ ภาพ ออนโยน เปJ น
กัน เองและใชถอยคํา สุภ าพในระหวาง
การจายเงิ น เบี้ย ยั งชี พแกผู สู งอายุ มาก
นอยเพียงใด
8 การแตงกายของเจาหนาที่ มีความเปJน

ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
มาก
มาก
ปาน
นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ระเบียบเหมาะสมกับงานเปJนที่นาพอใจ
มากนอยเพียงใด
9 เจาหนาที่ มี ค วามกระตื อ รื อ รนในการ
จายเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ใหกั บ ผู สู ง อายุ ม าก
นอยเพียงใด
10 เมื่อเกิดปKญหาระหวางการจายเงินเบี้ย
ยังชี พผูสู งอายุ เจาหนาที่ มีความสนใจ
แกไขปKญหาที่เกิดขึ้นอยางนาพอใจมาก
นอยเพียงใด
11 จํ า นวนเจาหนาที่ มี เ พี ย งพอตอการ
จายเงิน เบี้ ยยังชีพใหกั บผูสู งอายุเ ปJน ที่
นาพอใจมากนอยเพียงใด
12 ท า น พึ ง พ อ ใ จ ที่ เ จ า ห น า ที่ นํ า เ อ า
ขอเสนอแนะของผู สู งอายุ ม าปรั บ ปรุ ง
แกไข เพื่อใชในการปฏิบัติงานมากนอย
เพียงใด
13 เจาหนาที่ ป ฏิ บั ติ ต อผู สู ง อายุ โดยใช
หลั กความเทาเที ย มกั นในการจายเบี้ ย
ยั ง ชี พ หรื อ ไมเปJ น ที่ น าพอใจมากนอย
เพียงใด
14 ทานพึ ง พอใจตอความโปรงใสในการ
จายเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ของเจาหนาที่ ม าก
นอยเพียงใด
3. ดานสถานที่
15 สถานที่จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตั้งอยู
ที่เหมาะสมเปJนที่นาพึงพอใจเพียงใด
16 ทานพึงพอใจตอสถานที่จายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุมีความเหมาะสมกับจํานวน
ผูสูงอายุเพียงใด
17 สถานที่มีความสะอาด ความโปรงสบาย
นาพึงพอใจในระดับใด
18 ทานพึงพอใจตอการใหบริการหองน้ําใน

ระดับใด
19 ทานพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมรอบสถานที่
จายเบี้ยยังชีพมากนอยเพียงใด
20 การจายเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ทุ ก ชุ ม ชนดั ง ที่
ปฏิบัติไปแลว มีความเหมาะสมและนา
พอใจในระดับใด
4. ดานวัสดุอุปกรณ2
21 วั ส ดุ ที่ ใ ชในการจายเบี้ ย ยั ง ชี พ เชน
ปากกา ตลั บ หมึ ก พิ ม พI ล ายนิ้ ว มื อ มี
ความพรอมเปJ น ที่ น าพอใจมากนอย
เพียงใด
22 วัสดุ ที่ใชในการจายเงิน เบี้ ยยังชีพ เชน
แบบฟอรIมที่จําเปJน มีความพรอมเปJนที่
นาพอใจมากนอยเพียงใด
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
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ภาพประกอบ

