
สรุปแบบประเมินความพงึพอใจของผุ้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ปีงบประมาณ 2563 

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

...................................................................................... 
 
  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผุ้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) มีผล
การประเมินดังนี้ 
 

1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง 
  ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพของต าบลบางเลน อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 

3.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผุ้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คือ การใช้ค่าร้อยละ     
 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผุ้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

ตารางท่ี 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.เพศ 
เพศชาย    จ านวน  24   คน  คิดเป็น ร้อยละ 48 
เพศหญิง   จ านวน  26   คน  คิดเป็น ร้อยละ 52 
        

รวม จ านวน   50  คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
2. อายุ 
60 – 64 ปี  จ านวน  16 คน  คิดเป็น ร้อยละ   32 
65 – 69 ปี  จ านวน  18 คน คิดเป็น ร้อยละ 36 
70 – 74 ปี จ านวน   11 คน คิดเป็น ร้อยละ 22 
75 – 79 ปี จ านวน    3  คน คิดเป็น ร้อยละ  6 
80 ปีขึ้นไป  จ านวน    2  คน คิดเป็น ร้อยละ  4 
รวม จ านวน   50  คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
 

/3.ระดับการศึกษา... 



3.ระดับการศึกษา 
ไม่เคยศึกษา   จ านวน    9  คน คิดเป็น ร้อยละ  18   
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) จ านวน    25  คน คิดเป็น ร้อยละ  50        
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) จ านวน   13  คน คิดเป็น ร้อยละ  26  
มัธยมศึกษาตอนต้น      จ านวน    1  คน คิดเป็น ร้อยละ  2 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จ านวน    1  คน คิดเป็น ร้อยละ  2  
อนุปริญญา / ปวส.  จ านวน    1  คน คิดเป็น ร้อยละ  2 
ปริญญาตรี         จ านวน    -  คน คิดเป็น ร้อยละ  0   
สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน    -  คน คิดเป็น ร้อยละ  0 
4.สถานภาพ 
โสด    จ านวน    2  คน คิดเป็น ร้อยละ  4  
สมรส   จ านวน   33   คน คิดเป็น ร้อยละ  66 
หม้าย    จ านวน   11  คน คิดเป็น ร้อยละ  22 
หย่าร้าง   จ านวน    2  คน คิดเป็น ร้อยละ   4 
แยกกันอยู่   จ านวน    2   คน คิดเป็น ร้อยละ   4 
อ่ืนๆ    จ านวน     -   คน  คิดเป็น ร้อยละ   0 
รวม จ านวน   50  คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
5. รายได้ 
น้อยกว่า 5,000 บาท    จ านวน   34    คน คิดเป็น ร้อยละ  68 
5,001 – 10,000 บาท  จ านวน   14    คน คิดเป็น ร้อยละ  28 
10,0001 – 15,000 บาท   จ านวน     2    คน คิดเป็น ร้อยละ    4 
15,000 บาทข้ึนไป   จ านวน      -    คน คิดเป็น ร้อยละ    0 
รวม จ านวน   50  คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
6. อาชีพ  
ไม่มีอาชีพ    จ านวน   20 คน  คิดเป็น ร้อยละ  40 
รับจ้าง     จ านวน   11 คน  คิดเป็น ร้อยละ  22 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว    จ านวน     1 คน  คิดเป็น ร้อยละ    2 
เกษตรกรรม    จ านวน   10 คน  คิดเป็น ร้อยละ  20 
ค้าขาย     จ านวน     6 คน  คิดเป็น ร้อยละ  12 
อ่ืนๆ     จ านวน     2 คน  คิดเป็น ร้อยละ    4 
รวม จ านวน   50  คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
7.เขตที่อยู่อาศัย 
หมู่ที่ 1   จ านวน    15  คน คิดเป็น ร้อยละ  30 
หมู่ที่ 2   จ านวน    12  คน คิดเป็น ร้อยละ  24 
หมู่ที่ 3   จ านวน     6   คน คิดเป็น ร้อยละ  12 
หมู่ที่ 4   จ านวน     4   คน คิดเป็น ร้อยละ    8 
หมู่ที่ 5   จ านวน     5   คน คิดเป็น ร้อยละ  10 
หมู่ที่ 6   จ านวน     4   คน คิดเป็น ร้อยละ    8 
หมู่ที่ 7   จ านวน      4  คน คิดเป็น ร้อยละ  8 
รวม จ านวน   50  คน     คิดเป็นร้อยละ 100 

/ตารางที่ 2.... 
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ตารางท่ี 2   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยแสดงค่าร้อยละ 
 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วยอย่าง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 
1. เจ้าหน้าท่ีมีความเตม็ใจในการให้บริการ 

4.76/95.20%     

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการทุกคนด้วยความเสมอ
ภาค 

4.80/96%     

3. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นธรรม ซื่อสตัย์สุจรติ 
และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ 

4.80/96%     

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 4.58/91.60%     
ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา 

5. ได้รับข้อมลูข่าวสารก่อนการรับเบีย้ยังชีพ
ทุกครั้ง 

4.62/92.40%     

6. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทุกครัง้ที่มา
รับบริการ 

4.66/93.20%     

7. ได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามก าหนดเวลา 4.74/95%     
8. ระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี

เหมาะสม 
4.72/94.40%     

9. ขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ สะดวก 
รวดเร็ว  และไม่ยุ่งยาก 

4.70/94%     

 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
10.  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

4.68/93.60%     

11.  สถานท่ีรับลงทะเบียนมีการหมุนเวียนไป
อย่างทั่วถึง 

4.40/88%     

12.   สถานท่ีให้บริการ สะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

4.60/92%     

13.  มีการจัดสถานท่ีให้บริการไวเ้ป็นสัดส่วน 4.66/93.20%     
14.  มีวสัดุ อุปกรณ์ ส าหรับให้บริการอย่าง
เพียงพอ 

4.7494.80%     

15.  เจา้หน้าท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ 4.76/95.20%     
16.  เจา้หน้าท่ีมีความพร้อมในการให้ค าแนะน า
และตอบข้อสงสัยได้ในทันที 

4.80/96.60%     

17.  มีจ านวนที่น่ังส าหรับบริการประชาชน
อย่างเพียงพอ 

4.72/94.40%     

18.  มสีถานท่ีจอดรถ ส าหรบัประชาชนท่ีมาใช้
บริการอย่างเพียงพอ 

4.76/95.20%     

19.  มเีอกสารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอย่างทั่วถึง 4.62/92.40%     
20.   มสีื่อในการช้ีแจงรายละเอียด ของการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.56/91.20%     
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ประเด็น ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
21.  มีการประชาสัมพันธ์  ข่าวสารเกี่ยวกับ
เบี้ยยังชีพอยู่เสมอ 

4.66/93.20%     

22.  มีความต่อเนื่องของการให้บริการไม่
หยุดชะงัก หรือตดิขัด 

4.68/93.60%     

23.  มีการตดิตามเอาใจใส่ หลังการรับบริการ
อยู่เสมอ 

4.78/95.60%     

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการทุกคนด้วยความเสมอภาค เจ้าหน้าที่มี
ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 96 ล าดับที่สอง คือ เจ้าหน้าที่มีความ
เต็มใจในการบริการ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ และ มีสถานที่จอดรถส าหรับประชาชนที่มาใช้บริการ
อย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 95.20 ล าดับที่สาม คือ มีวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับบริการอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อย
ละ 94.80 ล าดับที่สี่ คือ ระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เหมาะสมและมีจ านวนที่นั่งส าหรับบริการ
ประชาชนเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 94.40 ล าดับที่ห้า คือ ขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ สะดวก รวดเร็ว และ
ไม่ยุ่งยาก สถานที่ให้บริการ สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการติดตามเอาใจใส่หลังการบริการอยู่เสมอ 
คิดเป็นร้อยละ 94 ส่วนล าดับที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ สถานที่รับลงทะเบียนมีการหมุนเวียนไปอย่างทั่วถึง คิด
เป็นร้อยละ 88 
 
6. สรุปผลการประเมิน 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผุ้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 93.80 
         
        ผลการวเิคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามทีใ่ช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

 
   

 
ผลการวเิคราะห์ ภาพรวม  

 
คะแนนรวม 5391  

 
ค่าเฉล่ีย 4.69  

 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.30  

 
C.V.(%) 6.41  

 
แปลผล   มากท่ีสุด  
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/7.ข้อเสนอแนะ... 
 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
   7.1 ควรมีการลงทะเบียนนอกสถานที่ให้บ่อยครั้งมากข้ึน 
  7.2 ควรมีการเยี่ยมบ้านผู้รับเบี้ย ติดต่อสอบถามปัญหา อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 

                   ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน  
             (นางเรวศรี กฤษณชาญดี) 
            นักพัฒนาชุมชนปฏบิัติการ 

 
 

         ลงชื่อ .............................................ผู้ตรวจสอบรายงาน  
                (นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี) 
               ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 

 
                   ลงชื่อ...........................................ผู้ รับรองรายงาน 

        ( นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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