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การวิจัยเร่ืองคุณภาพการใหบริการจายเงินเบ้ียยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลสาม
พราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ  1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการ
ใหบริการจายเงินเบ้ียยังชีพ ขององคการบริหารสวนตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูสูงอายุท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการจายเงินเบ้ียยังชีพของ
องคการบริหารสวนตําบลสามพราน อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ศึกษาจากผูสูงอายุท่ีไดรับ
การใหบริการจายเงินเบ้ียยังชีพจากองคการบริหารสวนตําบลสามพรานอําเภอสามพราน   จังหวัด
นครปฐม  จํานวน 250  คน โดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบมีระบบ  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปน
แบบสอบถามท่ีครอบคลุมกรอบแนวคิด  วัตถุประสงค  และองคประกอบ ท่ีทําใหทราบถึงคุณภาพ
การใหบริการจายเงินเบ้ียยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปดวย คาความถ่ี และรอยละใชคาเฉล่ีย (Mean) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วัดระดับคุณภาพการใหบริการจายเงินเบ้ียยังชีพ  และ
วิเคราะหขอเสนอแนะท่ีเปนขอมูลเชิงคุณภาพพรรณนาความ 

 
ผลการวิจัยพบวา 
  1. ระดับคุณภาพการใหบริการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวน
ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน  
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการ และส่ิงอํานวย
ความสะดวก ตามลําดับ 
---------------------------------- 
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   2.  ผูสูงอายุมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
ขององคการบริหารสวนตําบลสามพราน  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีหลากหลาย แตมี
ขอเสนอแนะท่ีมีความถ่ีเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี้  อบต. ควรจัดสรร
งบประมาณการจายเบ้ียยังชีพเพิ่มเติม  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการดํารงชีพในปจจุบันท่ีคา
ครองชีพเพิ่มสูงข้ึน รองลงมา คือ ไมควรเก็บคาธรรมเนียมในการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนรับ
แทน  และควรออกใหบริการทุกหมูบานเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผูสูงอายุ ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ  : คุณภาพการใหบริการ เบ้ียยังชีพ 

  
                                                             ABSTRACT 
 
 The research on the quality service paying allowance of Sampran Subdistrict 
Administrative Organization,Sampran District, Nakronprathom Province aims: 1) to determine 
the level of quality service paying allowance of Sampran Subdistrict Administrative 
Organization,Sampran District, Nakronprathom Province 2) to study the recommendations of the 
elderly on quality service paying allowance of of Sampran Subdistrict Administrative 
Organization, Sampran District, Nakronprathom Province. This research study the elderly who 
receive the providing allowance paid by the employees of Sampran Subdistrict Administrative 
Organization, Sampran District, Nakronprathom Province in the total of 250 people, choosing the 
sample by using system. The instruments used in the study was a questionnaire that covers 
concepts and elements intended to indicate the quality service paying allowance of Sampran 
Subdistrict Administrative Organization, Sampran District, Nakronprathom Province. The 
statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that :  
 1. Level of allowance paid for the elderly of Sampran Subdistrict Administrative 
Organization, Sampran District, Nakronprathom Province were at a high level in both overall and 
in each aspect. Sorting average from descending was the official provider, steps of service and 
facilities in respectively. 
 2. The elderly have suggestions on allowance paid for the elderly of Sampran 
Subdistrict Administrative Organization,Sampran District, Nakronprathom Province were varied, 
but there are suggestions that are often sorted from most to least 3 including firstly, the 
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Subdistrict Administrative Organization should allocate more funds to pay the allowance in order 
to comply with the current living conditions that are increasing, secondly, the Subdistrict 
Administrative Organization should not charge fees to authorize another person to get a 
replacement and lastly, the service should be available in every village to facilitate the travel of 
the elderly in respectively. 
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