
๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 
1.หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการ  ซึ่งก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  เป็นช่วงรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้ สู งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2)  พ.ศ. 2559  ก าหนดให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา 
ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยความพิการในเดือนถัดไป รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมถึงหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ย
ยังชีพความพิการอย่างเคร่งครัด 
 
2.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 

3.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒ 

 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูล 
กิจกรรม ประเมินผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ 

ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) 
 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยจัดเก็บแบบสอบถาม

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) 
ในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)  ซึ่งข้าพเจ้า
ได้สุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม จ ำนวน 60 ชุด ให้ผู้สูงอำยุ  โดยข้ำพเจ้ำสำมำรถเก็บแบบสอบถำมได้ 
51 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.00 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์
ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) รายละเอียด
ขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้   
 

ขั้นตอนการประเมินผล 
การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงิน

เข้าบัญชี) 
 ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) 
จึงด าเนินการก าหนดเนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 

 

 
1. ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี
ต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)  มีขอบเขตการประเมิน คือ 

๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการประเมินผลแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ   ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้า
บัญชี) และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร  ผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ได้ใช้ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)   

๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)  ณ อาคารด ารงธรรมาภิบาล 

 

 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้  ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) 
 ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ได้ที่ใช้ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) 



๓ 

 

 
๓. ประชากร  

ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ได้ใช้ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบ
การโอนเงินเข้าบัญชี)  
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบ
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)  
๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
๖. การประมวลผลข้อมูล 

คือ การประมวลผลประเด็นความคิดเห็นของผู้สูงอายุข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) และ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในครั้งนี้ ส าหรับค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูล 
ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้ว
ค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้น ต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่
แล้วหาค่าเฉลี่ย   ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางและการบรรยาย 
 ๗.๒ หาค่าเฉลี่ย  ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
  
 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 3 
ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมินผล 
ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 

2.34 – 3.00  
1.68 – 2.33  
1.00 – 1.67 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมาก  
          ระดับปานกลาง   
          ระดับน้อย 

 

 



๔ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

(ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) 
 
การประเมินแบบท่ี 1  ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 3 5.90 
         หญิง 48 94.10 

รวม 51 100.00 
 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.10 และเป็นเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 ตามล าดับ 

 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
          60 - 69   ป ี 26 51.00 
          70 – 79  ป ี 22 43.10 
          80 - 89  ปี 2 3.90 

90 ปีขึ้นไป 1 20.00 
รวม 51 100.00 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่  2 ผู้ ตอบแบบสอบถามในครั้ งนี้  ส่วนใหญ่ระบุว่ าอายุ  60 - 69 ปีจ านวน  

26  คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาอายุ 70 – 79  ปี จ านวน 22  คน คิดเป็นร้อยละ 43.10  
อายุ    80 - 89  ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 และอันดับสุดท้ายอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ  

 
 
 
 



๕ 

 

การประเมินแบบที่ 2  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงิน
เข้าบัญชี)  
ตารางที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)  
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชี มากน้อย
เพียงใด 

2.90 0.36 96.67 มาก 

รวม 2.90 0.36 96.67 มาก 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการ

เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)  ในครั้งนี้  มีความพึงพอใจ  ค่าเฉลี่ย 2.90 อยู่ใน
ระดับมาก  โดยคิดเป็นร้อยละ 96.67  
 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. อยากให้เพิ่มเงินของผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทต่อเดือน 
2. ที่ผ่านมาระบบการจ่ายเงินท าได้ดีมาก  

 
  

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)  ในครั้งนี้ มีความพงึพอใจ   

คิดเป็นร้อยละ 96.67 


