
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังน้้าเย็น อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
หลักการ 
 มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ก าหนด ด้านบริการสาธารณะ (งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ) ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และวิเคราะห์ผลการประเมิน รายงานสรุปผลให้ผู้บริหารทราบเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเย็น จึงได้ด าเนินประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ต่อการให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ(ความคิดเห็น)ของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเย็น เพ่ือน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงภารกิจต่อไป 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาระดับความพึงพอใจ(ความคิดเห็น) ของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 

วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาระดับความพึงพอใจ(ความคิดเห็น)ของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการ
แจกแบบสอบประเมิน (แบบสอบถาม) แบบสุ่มประเมิน 
 ๒. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน 
๕๐ คน 
 ๓. การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูล - จ านวนผูสู้งอายุที่มาใช้บริการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕๐ คน 
 ๔. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ตอน ประกอบด้วย 
     ๔.๑ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของ ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List) เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ        

    ๔.๒ ตอนที่ ๒ แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

 1. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 3. ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 

  โดยก าหนดลักษณะแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) มี ๕ ระดับความ
พึงพอใจ (๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปานกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = น้อยที่สุด) และส่วนท้ายแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเย็นให้บริการ 

 
 
 
 



 
-2- 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของแบบสอบถาม จ านวน 50 ฉบับ ที่ได้รับคืนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100 และมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ 
 2.วิเคราะห์สถานภาพของข้อมูล ประมวลผลด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 
๒  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
 3.วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยรวม รายข้อ/หัวข้อการประเมินผล (ตอนที่ 1 มี 5 หัวข้อ ตอนที่ 2 มี 
3 ด้าน) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลวังน้้าเย็น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ 

เพศ จ้านวน ร้อยละ 
ชาย 25 50.00 
หญิง 25 50.00 

รวม 50 100.00 
  
 2. อาย ุ

อายุ/ปี จ้านวน ร้อยละ 
60-69 ป ี 16 32.00 
70-79 ป ี 24 48.00 
80-89 ป ี 7 14.00 
มากกว่า 90 ปี 3 6.00 

รวม 50 100.00 
 
 3. ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ้านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 20 40.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 13 26.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 6.00 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 5 10.00 
ปริญญาตรี 2 4.00 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 
อ่ืนๆ 7 14.00 

รวม 50 100.00 
 
  



  

4. อาชีพ 
อาชีพ จ้านวน ร้อยละ 

ค้าขาย 1 2.00 
รับจ้างทั่วไป 13 26.00 
เกษตรกรรม 11 22.00 
ธุรกิจส่วนตัว 8 16.00 
ไม่ประกอบอาชีพ 17 34.00 
อ่ืนๆ - - 

รวม 50 100.00 
 
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ้านวยการสะดวก 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 ในประเด็นต่างๆ โดยสรุปตามตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ตาม เอกสารแนบท้าย) วิเคราะห์
สถานภาพของข้อมูล ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ(Percentage) พบว่า 
 ๒.๑ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก - มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
82.00 
 ๒.๒ ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก - มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 88.00 
 ๒.๓ ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก - มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 โดยสรุป ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก - มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘3.33 
 

 ๓. ข้อเสนอแนะ 
 - ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เขียนแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
            


