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บทคัดย่อ
การศึกษาการค้นคว้าอิสระเรื่องกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่ว นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง จานวน 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ศึกษาป๎ญหาและสารวจความต้องการ 2)
การวางแผนพัฒนาบุ คลากร 3) การดาเนินกิจกรรมการพัฒ นาบุคลากร และ 4) การติดตามและ
ประเมินผล
ผลการศึกษา พบว่า
1. ศึกษาป๎ญหาและสารวจความต้องการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้ศึกษาป๎ญหา
และสารวจความต้องการโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรในองค์การ ด้วยเทคนิค
Swot analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงความจาเป็นของการพัฒนาบุคลากร
2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว กาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
3. การด าเนิ น กิจ กรรมการพัฒ นาบุ ค ลากร การด าเนิ น กิจ กรรมการพัฒ นาบุ ค ลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม คือการฝึกอบรมตามหนังสือเข้า
รับการฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา การ
สอนงาน การให้คาปรึกษา
4. การติดตามและประเมินผล ในเรื่องของการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วยังไม่มีเครื่องมือและวิธีการประเมินที่ชัดเจน มีเพียงการสังเกตจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามภารกิ จหน้าที่ที่รับผิดชอบ และซักถามบุคลากรก่อนเข้ารับการพัฒนาเพียง
เท่านั้น และหลังจากที่บุคลากรเข้ารับการพัฒนาแล้วได้มีการรายงานผล การพัฒนาไปยังหัวหน้างานและ
ผู้บริหารโดยการทาบันทึกข้อความเพื่อชี้แจงรายละเอียดในสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา และสามารถนาเอา
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สิ่งที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้กับองค์การ การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่วจึงยังขาดความชัดเจนทาให้ไม่ทราบถึงผลสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
Abstract
The objectives of this research was to study on the process of the development
of Ban Kiew Sub-district Administration Organization, Mae Tha district, Lampang province
consisting of 4 issues including: 1 studying problems and exploring needs, 2) planning
personnel development, 3 ) implementing personnel development activities
implementing personnel development activities, 4 ) Monitoring and evaluation.
The study indicated that
1. Study the problems and explore the requirements. Ban Kiew Sub-district
Administration has studied the problems and explored the needs by analyzing the
opportunities and threats or constraints that external environment has on development
including analysis of strengths, weakness of personnel in the organization by SWOT
analysis technique but it has not analyzed the necessity of human resources
development.
2 . Personnel Development Plan. The personnel development plan of Ban
Kiew Sub-district Administration Organization has set the objective of personnel
development under the strategic plan of the Department of Local Administration to
drive the strategy.
3 . Human Development Activities. Ban Kiew Sub-district Administrative
Organization selects appropriate Personnel Development Approach the training was
based on the training materials provided by the Department of Local Administration and
provides workshop, seminar, coaching, mentoring
4. The monitoring and evaluation. In terms of monitoring and evaluation of
personnel development, there is no clear tool and method of assessment, only the
observation of the work assigned according to the mission responsible and asks the
question to staff prior to the development activities. After the personnel have been
developed, the results have been reported to supervisors and executives by recording
notes to clarify what was gained from the development and it can be used to develop
the application to the organization. The evaluation of personnel development of the
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Bankiew administration organization is still unclear, so it is not known yet about the
success of personnel development.
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสาคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และหน่วยงาน
ราชการ เพราะองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสิ้น ฉะนั้น
บุ ค ลากรจึ ง นั บ ว่ า เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด ในการบริ ห ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งนับว่าเป็นกลไกสาคัญของการพัฒนา ดังนั้นบุคลากร
จึ ง เป็ น ป๎ จ จั ย พื้ น ฐานและป๎ จ จั ย หลั ก ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความสามารถ ความชานาญและทักษะ
ในป๎จจุบันได้มีระเบียบ หลักเกณฑ์และเทคนิคต่างๆในการทางานได้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
ความสามารถทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วยังมีความ
บกพร่อง ซึ่งเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็นอุ ปสรรคในการดาเนินงาน (หนังสือแจ้งเข้า
รับการอบรม) และป๎ญหาของบุคลากรที่ได้รับพัฒนาแต่ไม่ตรงกับตาแหน่งหน้าที่ อัตรากาลังมีน้อย จนไม่
สามารถตอบสนองเปูาหมาย และนโยบายของการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ตาม
แผนอัตรากาลัง สามปีขององค์การบริหารส่วนตาบล (2558 – 2560)
ด้วยเหตุนี้ จึงให้ความสาคัญ และตระหนักถึงความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว สามารถปฏิบัติงานตามเปูาหมาย ภารกิจ นโยบายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความมั่นคงก้าวหน้ าในชีวิต ซึ่งส่ งผลต่อการพัฒ นาคุณภาพ ประสิ ทธิภ าพในการพัฒ นา
ท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์บนหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของภาครัฐและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตพื้นที่
ศึกษากระบวนการพัฒ นาบุคลากรขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ท ะ
จังหวัดลาปาง
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2. ขอบเขตประชาการ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ปลัด
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด ผู้ อ านวยการกองช่ า ง ผู้ อ านวยการกองคลั ง
พนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านกิ่ว อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง รวม 20 คน
3. ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง โดยมุ่งศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาป๎ญหาและความต้องการ
2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร
3. การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
4. การติดตามและประเมินผล
4. ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน สิงหาคม 2557 – พฤษภาคม 2558
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ชูชัย สมิทธิไกร (2542 , หน้า 6 - 7) ได้อธิบายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบด้วย
การดาเนินงาน 4 ขั้นตอนใหญ่ สรุปได้ดังนี้
1. การสารวจและการกาหนดความต้องการในการพัฒนาบุคลากร คือสิ่งที่องค์การต้องการ
ได้รับจาก การพัฒนาบุคลากร ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีป๎ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร เมื่อองค์การทราบถึงความต้องการพัฒนาบุคลากรแล้ว
ขั้น ตอนต่อ ไปเป็ น การวางแผนเพื่อพั ฒ นาบุคลากร ซึ่ งจะต้องมีก ารกาหนดวัตถุประสงค์ วิ ธีการและ
ระยะเวลาของโครงการพัฒนาแต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจน ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
อาจจะมากเกินกว่าความสามารถที่จะตอบสนองได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดังนั้น การวางแผนจะต้องมีการ
จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของแต่ละโครงการ เพื่อให้สามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากร
ขององค์การอันมีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. การคัดเลือก ออกแบบ และดาเนินกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้คือการ
พิจารณาว่าโครงการพัฒนาบุ คลากรซึ่งจะจัดขึ้นนั้นควรจะมี ลักษณะอย่างไร เช่น ในแง่ของหลักสูตร
วิธีการ กิจกรรม และรายละเอียดอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้การพิจารณา จะต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการเป็นหลักสาคัญ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์การได้เป็นอย่างดีที่สุด
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4. การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงสิ่งบรรลุผล ป๎ญหา อุปสรรค และสิ่งที่แก้ไขในการ
ดาเนินงานต่อไป
บัญชา คงคาหลวง (2553 , หน้า 9) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบล
บางแพ อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และพบว่ากระบวนการในการพัฒนามี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก การประเมินสถานการณ์ เป็นขั้นตอนในการประเมินความต้องการของ
องค์กรจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ขั้นตอนที่สอง การกาหนดวิธีการ และขอบข่ายหรือรูปแบบในการพัฒนา ซึ่งจะเป็น
ขั้น ตอนในการกาหนดวิธีการในการพัฒ นา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในขั้นตอนของการพัฒ นา
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและดาเนินการในการพัฒนา
ขั้นตอนที่สาม การประเมินผลซึ่งจะเป็นขั้นตอนในการประเมินผลในการพัฒนาซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2550 , หน้า 9 - 10) กระบวนการใน การพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้นจากความต้องการก่อน จนไปสิ้นสุดขั้นตอนของการประเมินผล ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่แรก การประเมินความต้องการ (Needs Assessment) เป็นการศึกษาถึง
โครงร่างขององค์กรในป๎จจุบัน ตลอดจนความเจริญเติบโตของกิจการ รวมถึงตาแหน่งทางการบริหารที่จะ
มีขึ้น และลั ก ษณะงานบริ ห ารที่ต้ องกระทาในอนาคต ซึ่ งจาเป็ นจะต้องพิจ ารณาบุค ลากรที่ มีความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องการดาเนินกิจการในอนาคตด้วย
ขั้นตอนที่สอง การกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร (Objectives) ขั้นตอน
นี้จ ะเป็ นขั้นตอนที่กาหนดทิศทางของการพัฒ นาบุคลากรว่า จะพัฒนาไปเพื่ อวัตถุประสงค์อะไร เช่น
พัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการทางานหรือพัฒนาเพื่อรองรับกิจการที่จะเจริญเติบโตในอนาคต
ขั้นตอนที่สาม การกาหนดเนื้อหาและวิธีการในการพัฒนาบุคลากร (Content and
Methods) ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่กาหนดเนื้อหา หรือกิ จกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนา วิธีการในการ
พัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในขั้นตอนของการพัฒนา ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนา
ขั้นตอนที่สี่ การดาเนินงานตามกาหนดการ หรือโปรแกรมที่ได้วางเอาไว้แล้ว (Actual
Program) ซึง่ จะเป็นขั้นตอนในการดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
ขั้นตอนที่ห้า การประเมินผล (Evaluation) จะเป็นขั้นตอนในการประเมินผลกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรที่ได้ดาเนินการไปแล้ว เพื่อให้ผู้ดาเนินการพั ฒนาบุคลากรได้
ทราบถึงคามสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรและข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เ กิดขึ้นที่จาเป็นต้องมี การปรับปรุง
ในการพัฒนาบุคลากรในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด
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รุ่งนภา คนเล (3 กันยายน 2557) กระบวนการในพัฒนาบุคคล และขั้นตอนนี้เป็น
กระบวน การดาเนินการที่สาคัญและจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ จะขาดเสียมิได้และในการพัฒนาบุคลากร
นั้นจะต้องดาเนินการตามกระบวนการดังกล่าวนี้อย่างสอดคล้องต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันอย่างครบวงจร
โดยเริ่มจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนในการพัฒ นาบุคลากรการดาเนินการ
พัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การหาความจาเป็น ในการพัฒนาบุคลากร หรือหาป๎ญหาที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
การสารวจ ความต้องการบุคลากรนั้น ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ (2539 หน้า 63) ได้เสนอแนะว่า องค์การพึง
กระทาเป็นระยะเพื่อทราบระดับความต้องการว่าสูงพอนาไปทาโปรแกรมขึ้นหรือไม่ ที่น่าสนใจคือบุคลากร
ได้ร่ ว มในการพัฒ นาบุ คลากรอยู่ ด้ ว ย ซึ่งแนวโน้ม จะเกิดความพึงพอใจสู ง และมีระดับขวัญสู งในการ
ปฏิบัติงานตามมา
2. การวางแผน ในการพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรมที่ต้องกาหนดในการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรอยู่หลายประการ เช่น จะจัดโปรแกรมอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร เรื่องอะไรควรอยู่ใน การ
วางแผนระยะยาว อะไรเป็ นสิ่ งที่ต้องรีบทา สิ่ งที่อาจจะเกิดป๎ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนที่มี
อะไรบ้าง ถ้ามีป๎ญหาเกิดขึ้นจะมีวิ ธีการขจัดป๎ญหานั้นอย่างไร ตลอดจนการวางแผนในด้านการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการบริหาร การพัฒนาบุคลากรการกาหนดตัวบุคลากรที่จะรับผิดชอบ การวางแผนในการ
พัฒนาบุคคลนั้นโดยทั่วไปจะดาเนินการ
3. การดาเนิน การพัฒ นาบุคคล เป็นการดาเนินการพัฒ นาบุคคลตามที่ได้ว างแผนไว้ ต าม
ระยะเวลา หรือปฏิทินการปฏิบัติงานที่กาหนด
4. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลการพัฒนากาลังคนวิธีต่าง ๆ ตามแผน
ที่กาหนดไว้ว่าได้ดาเนินการไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้แค่ไหน การติดตาม
และประเมินผลงานนั้น อาจดาเนินการได้เป็นสามระยะคือ
4.1 การติดตามและประเมินผล ในระหว่างการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
4.2 ประเมินผล หลังจากการเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากร หรือหลังจากสิ้นสุดโครงการ
4.3 การติ ด ตาม และประเมิ น ผล ภายหลั ง จากที่ บุ ค คลนั้ น เสร็จ สิ้ น จากการกลั บ ไป
ปฏิบัติงานในระยะหนึ่ง เพื่อจะได้ทราบว่าผู้นั้นได้นาผลการพัฒนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์แก่เขาอย่างไร
บ้าง
จากเอกสารของ ชูชัย สมิทธิไกร (2542 : 6 - 7) , บัญชา คงคาหลวง (2552 , หน้า 9),
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2550 , หน้า 9 - 10) และรุ่งนภา คนเล (ออนไลน์ , 2557) กระบวนการพัฒนา
บุคลากรมีความสอดคล้องกัน 4 ขั้นตอน สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ ความชานาญ และทักษะของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาป๎ญหาและ ความต้องการ 2) การวางแผนพัฒนา
บุคลากร 3) การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และ 4) การติดตามและประเมินผล
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) รวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต ประกอบการศึกษาเอกสาร เช่น คาสั่ง หนังสือตอบ
รับเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึก ษาดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่ว ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง ส่วนการศึกษา ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
จานวน 1 คน
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
จานวน 1 คน
3. หัวหน้าสานักปลัด
จานวน 1 คน
4. ผู้อานวยการกองช่าง
จานวน 1 คน
5. ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน 1 คน
6. พนักงานส่วนตาบล
จานวน 10 คน
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 5 คน
รวม 20 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ศึกษาดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
หรือการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณ (judgment sampling) โดยผู้ศึกษาใช้ดุลพินิจในการ
พิ จ ารณาเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ได้ ดี ที่ สุ ด ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา
กระบวนการพัฒนาบุ คลากรขององค์การบริหารส่ วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง จาก
ประชากร จานวน 20 คน ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
จานวน 1 คน
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
จานวน 1 คน
3. หัวหน้าสานักปลัด
จานวน 1 คน
4. ผู้อานวยการกองช่าง
จานวน 1 คน
5. ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน 1 คน
6. พนักงานส่วนตาบล
จานวน 10 คน
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 5 คน
รวม 20 คน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาแนวคิด หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้องหลังจากกาหนดประเด็ น/ตัวแปร
ที่ศึกษา แหล่งข้อมูล และเครื่องมือ/วิธีการ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แล้ว ผู้ศึกษาได้กาหนดประเด็นคาถาม
เพื่อสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว 4 ขั้นตอน คือ
ศึกษาป๎ญหาและสารวจ ความต้องการ การวางแผนพัฒนาบุคลากร การดาเนินงานตามแผน การติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาดาเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ศึกษาขอหนังสือจากสางานรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
ในการขออนุญาตเก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร
2. นาหนังสือขออนุญาตไปติดต่อขอความอนุเคราะห์กับองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านกิ่ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ศึกษาจึงทาการสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
และจากข้อมูลภาคสนามด้วยตนเองโดยมีเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ตามที่กาหนด
4. การศึกษาเอกสาร ได้แก่ หนังสื อแจ้งเข้า อบรม แผนอัต รากาลั ง แผนพัฒ นาบุคลากร
รายงาน การประเมิน คาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง บทความ
งานวิจัยและเอกสาร อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ศึกษาได้จัดหมวดหมู่แยกประเภทข้อพร้อมข้อมูลที่ได้
จาก การสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นการวิจัยและเรียบเรียงเสนอ
เป็นรายงานโดยวิธีพรรณนา (Decription) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) เพื่อหา
กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ตามตัว
แปรกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงคุณภาพเชื่อมโยงผลการศึกษากับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และสรุปผลการศึกษาเรียบเรียงเสนอเป็นรายงานอิงกรอบแนวคิดทฤษฎีตามกรอบแนวคิดใน
การศึกษา
ผลการศึกษา
ผลการศึกษากระบวนการพัฒ นาบุคลากรขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว สามารถ
สรุปผลตามประเด็นการศึกษากระบวนการ ได้ดังนี้
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1. การศึกษาปัญหาและสารวจความต้องการ
ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ไม่ได้ดาเนินการสารวจถึงป๎ญหาและ
อุปสรรค ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นทางการ เพราะในแต่ละครั้งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นผู้
กาหนดหลักสูตร ในการฝึกอบรม เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลกิ่วมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการ
ฝึกอบรมแจ้งแผนการอบรมมาให้หน่ ว ยงานภายในองค์การบริหารส่ วนตาบลบ้านกิ่วทราบในรูปแบบ
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม จากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ทาให้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพ การพั ฒ นา โดยใช้ วิธี วิเคราะห์ ถึงโอกาส และภาวะคุ กคามหรือ ข้อจ ากั ด อันเป็น สภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรในองค์การ ซึ่งใช้
เทคนิค Swot analysis เป็นเครื่องมือ แต่ไม่ได้วิเคราะห์ถึงความจาเป็นของการพัฒนาบุคลากรเนื่องมีการ
ประชุมพนักงานเพื่อทราบถึงความก้าวหน้า ข้อพกพร่องในการปฏิบัติงานที่จะต้องมี การปรับปรุงแก้ไข
ป๎ญหาและอุปสรรค
เนื่องจากไม่มีการสารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร แต่ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่นและสานักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัด ทาให้ไม่ตรงกับความต้องการของบุคลกรเนื่องจากบุคลากร
บางท่านปฏิบัติหน้าที่หลายตาแหน่งและในแต่ละครั้งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กาหนดหลักสูตร
ในการฝึกอบรม แต่จะเป็นการพัฒนาในกิจกรรมการอบรม และประชุมทางวิชาการ ส่วนในด้านกิจกรรม
อื่น ๆ มีการสารวจเป็ นครั้ งคราว ส่ วนด้านการศึกษาต่อ เป็นการศึกษาต่อเพื่อปรับตาแหน่งให้ สูงขึ้น
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีบุคลากรน้อย จึงทาให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาบุคลากร
เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ไม่มีตาแหน่งเกี่ยวกับการเกษตร แต่มอบหมายแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ฯ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร เนื่องจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ไม่มีความรู้ด้านการเกษตร จึง
เป็นป๎ญหาในการดาเนินงานในด้านการเกษตร เพื่อจะพัฒนาและให้ความรู้กับเกษตรกรที่มาปรึกษา และ
ด้านสิ่งแวดล้อมและขยะ แต่มอบหมายแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และขยะ เนื่องจากเจ้าพนักงานชุมชนไม่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและขยะ จึงเป็นป๎ญหาในการดาเนินงาน
ในด้านสิ่งแวดล้อมและขยะ
2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร
ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีการกาหนด
วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกใน
การพัฒนาตัวเองเพื่อให้รู้วิธีคิ ดอย่างมีระบบ ด้านมนุษย์ มุ่งที่จะเข้าใจและตระหนักในการรู้คุณค่าของ
ตัวเองและผู้อื่น ด้านงาน มุ่งที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ได้กาหนดการพัฒนาบุคลากร 5
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละตาแหน่ง ด้าน
การบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม จะมีการกาหนดระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร
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ทุ ก ครั้ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของการฝึ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง าน หรื อ การศึ ก ษาต่ อ โดยได้ ก าหนด
กลุ่มเปูาหมายในเรื่องของการพัฒนาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเปูาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
เจ้าหน้าที่ตาแหน่งบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ และ ก.อบต.จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น กาหนดตามความ
จาเป็น และ ความเหมาะสม หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง มีการ
จั ด สรรงบประมาณใน การด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรบรรจุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบล และมี ก ารจั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากรทุกปี
ป๎ญหาและอุปสรรค
มีป๎ญหาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร หนังสือที่รับจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและ
สานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดนั้น บางหลั กสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
พัฒนาบุคลากร
3. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ผลการศึกษา พบว่า การดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่ว มีการดาเนินงาน คือ เลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม จากการความจาเป็นในการพัฒนา
มาพิจารณากาหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่บุคลากรจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยเลือกวิธีที่เหมาะสม
คือ การฝีกอบรมจะมี กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด จะส่งหนังสือมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องการเข้ารับ การฝึกอบรม
มายังกรมปกครองท้องถิ่น นอกจาก การฝึกอบรมแล้ว ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
การสอนงาน การให้คาปรึกษา เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค
หลังศึกษา พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีบุคลากรจานวนน้อย และปฏิบัติหน้าที่
ตามหน้าที่ หลังจากที่ตอบรับหนังสือที่จะเข้าร่วมในการอบรมหรือประชุมทางวิชาการแล้ว แต่บุคลากรที่
แจ้งเข้าร่วมการอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่อื่น องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่วได้ดาเนินการส่งบุคลากรอื่นเข้ารับการอบรมแทน ซึ่งบุคลากรที่เข้ารับการอบรมแทนไม่มีความรู้ใน
เรื่องที่เข้ารับการอบรม เมื่อส่งบุคลากรอื่นเข้าร่วมอบรมแทนแล้วก็ไม่สามารถสอนงานให้กับบุคลากรที่ไม่
สามารถเข้าร่วมอบรม
4. การติดตามและประเมินผล
ผลการศึกษา พบว่า การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วมี เพียงการรายงานผลการพัฒนาไปยังหัวหน้างานและผู้บริหารโดยการทาบันทึกข้อความ
เพื่อชี้แจงรายละเอียดในสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา และสามารถนาเอาสิ่งที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้กับ
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องค์การอย่างไร ไม่มีแต่การตรวจสอบและติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กาหนดไว้ มี
การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ความถูกต้อง ความชัดเจนและปฏิบัติในหน้าที่รวดเร็ว การติดตาม
ประเมินผลของการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วจึงยังขาดความชัดเจนทาให้ไม่
ทราบถึงผลสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
ป๎ญหาและอุปสรรค
การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว พบว่า ไม่มีการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กาหนดไว้ยังขาดความชัดเจนทาให้ไม่ทราบถึงผลสาเร็จ
ในการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ กษากระบวนการพั ฒ นาบุค ลากรขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1. การศึ กษาป๎ ญหาและส ารวจความต้ องการขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลบ้ านกิ่ว โดย
วิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา โดยจะวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือ
ข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของ
บุคลากรในองค์การ ซึ่งจะใช้เทคนิค Swot analysis เป็นเครื่องมือ มีบุคลากรน้อย จึงทาให้บุคลากรไม่ได้
รับการพัฒนาบุคลากรเท่าที่ควร สอดคล้องกับชูชัย สมิทธิไกร (2542 , หน้า 6 - 7) ที่ศึกษาเพื่อให้ทราบ
ถึงป๎ญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและตรวจสอบความต้องการของแต่ละลักษณะของงาน โดยพิจารณาถึง
ความจาเป็น เพื่อนาไปพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะหาคาตอบว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความจาเป็นที่จะ
ได้รับการพัฒนาในเรื่องใด และงานวิจัยของ บัญชา คงคาหลวง (2553 , หน้า 51 - 50) ได้ศึกษา การ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลบางแพ อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า ได้ศึกษาป๎ญหาและสารวจ
ความต้องการพัฒ นาบุคลากรของเทศบาลตาบล บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในงานตนเอง
พอสมควร เพราะปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบมาหลายปี ตั้งแต่เริ่มบรรจุรับราชการ รวมทั้งมีความรู้
จากการฝึกอบรม แต่ยังพบว่า บุคลากรบางฝุายยังขาดความรู้ ความเข้าใจในงานบางเรื่องหรือบางรวมทั้ง
การขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยระบบเทคโนโลยีภายในเทศบาลล้าสมัย สถานที่ทางานขับแคบ ไม่มี
สถานทีเก็บเอกสาร บุคลากรไม่เพียงพอ การบังคับบัญชาไม่เป็นไปตามระเบียบ มีการสั่งงานข้ามขั้นตอน
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในงานอย่างแท้จริง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วจึง
ควรมีการสารวจความต้องการพัฒนาของบุคลากรในองค์กรและมี การวิเคราะห์ถึงความจาเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร โดยองค์กรควรมีส่วนร่วมในการสารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร
2. การวางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล บ้ า นกิ่ ว มี ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์ใน การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึก
ในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ ด้านมนุษย์ มุ่งที่ จะเข้าใจและตระหนักในการรู้คุณค่าของ
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ตัวเองและผู้อื่น ด้านงาน มุ่งที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ได้กาหนดการพัฒนาบุคลากร 5
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการ
บริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม บางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
พัฒนาบุคลากร ทฤษฎีที่ใช้สอดคล้องกับทฤษฎี ของ ธงชัย สมบูรณ์ (2549 , หน้า 265 – 273) คือ การ
วางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยมี ก ารก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก าร และระยะเวลาอย่ า งชั ด เจน โดยมี
การจัดลาดับความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร ตามความจาเป็นในลาดับก่อนหลัง และจะต้องพิจารณา
ให้สอดคล้องกับงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกาลังคน และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทราวรรณ ศรีโพธิ์น้อย
(2551 , หน้า 114) ได้ศึกษา สภาพและป๎ญหา การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดลพบุรี
พบว่า โดยภาพรวมสภาพการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.161 โดยมี
การจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะยาวเกิดกว่า 5 ปี รองลงมาคือการคานึงถึงภาระงานของสหกรณ์เป็น ป๎จจัย
สาคัญในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร และมี การกาหนดโครงการ รวมถึงงบประมาณตามแผน
3. การดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของการดาเนินการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่ว เลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม จากการความจาเป็นในการพัฒนามาพิจารณา
กาหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่บุคลากรจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยเลือกวิธีที่เหมาะสม คือ การฝีก
อบรม นอกจากการฝึกอบรมแล้ว ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา การสอนงาน การให้
คาปรึกษา เป็นต้น สอดคล้องกับ พะยอม วงศ์สารศรี (2540 , หน้า 10 – 11) ที่นาโครงการพัฒนา
บุคลากรที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ใช้สอดคล้องกับพรชัย
เจดามาน (3 กันยายน 2557) คือการฝึกอบรมก่อนเข้าทางาน การฝึกอบรมปฐมนิเทศ การฝึกอบรมหลัง
เข้าทางาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของของ ภัทราวรรณ ศรีโพธิ์น้อย (2551 , หน้า 114) ได้ศึกษา
สภาพและป๎ญหาการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดลพบุรี พบว่าในภาพรวมสภาพการ
ดาเนิน การตามแผนพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.967 โดยสหกรณ์จัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา รองลงมาคือ มีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และควบคุมแผนงานการพัฒนาบุคลากร และมี การกาหนดเนื้อหาสาระใน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นที่การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานเป็นหลัก
4. การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านมีการรายงานผล การพัฒนา
ไปยังหัวหน้างานและผู้บริหารโดยการทาบันทึกข้อความเพื่อชี้แจงรายละเอียดในสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา
ว่าเป็นอย่างไร และสามารถนาเอาสิ่งที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้กับองค์การอย่างไร ไม่มีการจัดทา
เครื่องมือในการประเมินผล แต่มีสังเกตจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามภารกิจหน้าที่ ที่รับผิด ชอบ มี
การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ หลังเข้ารับการฝึกอบรมแล้วบางครั้งก็ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างไม่
ประสิทธิภาพ เพราะมีเวลาจากัด ต้น สอดคล้องกับ รุ่งนภา คนเล (3 กันยายน 2557) คือการตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้วยวิธีการต่าง ๆ หลังจากที่บุคลากรได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
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บุคลากรไปแล้วและมีขั้นตอนไม่เหมือนของวิจัยของภัทราวรรณ ศรีโพธิ์น้อย (2551 , หน้า 114) ได้
ศึ ก ษ า ส ภ า พ แ ล ะ ป๎ ญ ห า ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ใ น จั ง ห วั ด ล พ บุ รี
ภิญญาดา เกิดศิลป์ (2552 , หน้า 63 – 66) ได้ศึกษา การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สิริลักษมณ์ ทองลิ่ม (2553 , หน้า 114 - 115) ได้ศึกษา แนว
ทางการพัฒ นาบุคลากรของศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ กสั งกัดองค์การบริห ารส่ว นตาบลในเขตอาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
ข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติการ
1. ควรมีการสารวจความต้องการการพัฒนาของบุคลากรในองค์กร
2. ควรมีการวิเคราะห์ถึงความจาเป็นของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
3. ควรอนุ มัติให้ บุ คลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลั กสู ตรอีกครั้ง เนื่องจากหลั งเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้วบุคลากรยังไม่สามารถนามาปฏิบัติได้
4. องค์กรควรมีส่วนร่วมในการสารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร เช่น ไม่มีเจ้าหน้าที่ตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร เวลาประชาชนมีความเดือดร้อนด้านการเกษตร องค์กรจะทาหน้าที่ประสานหน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่โดยตรง เช่น เกษตรตาบล เกษตรอาเภอ เกษตรจังหวัด และควรรู้จักเครือข่ายของหน่วยงาน
5. ควรจะวิเคราะห์ในศักยภาพของบุคคลากรในองค์กรรวมกับแผนพัฒนาสามปี
เชิงนโยบาย
1. ควรมีการรับ/โอน/ย้ายบุคลากรเพื่อเพิ่มบุคลากรในองค์กร
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรให้พอเพียงกับความต้องการพัฒนาบุคลากร
3. ควรอนุมัติบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ต้องการตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4. ควรน าข้อมูลเหล่ านั้นมาพิจารณากาหนด กลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะ
ให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม
เชิงการศึกษา
1. ควรมีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนตามแผนที่กาหนด
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สิริลักษมณ์ ทองลิ่ม (2553) แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในอาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร.
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บทคัดย่อ
ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังเพื่อตรวจจับการ
กล่ า วเท็ จ โดยระบบตรวจวั ด ปฏิ กิ ริ ย าไฟฟู า ที่ ผิ ว หนั ง ที่ พั ฒ นานี้ อ าศั ย อุ ป กรณ์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น จาก
อิเล็คทรอนิกส์แพลตฟอร์ม Arduino แล้วแสดงผลผ่านโปรแกรม Processing ในการศึกษานี้ทาการ
ตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังบริเวณปลายนิ้วมือของผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด 35 คน อายุระหว่าง
21 - 27 ปี ใช้ชุดคาถามเพื่อตรวจสอบการจับเท็จแบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) โดย
พิจารณาว่าสัญญาณปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนั งที่ตรวจวัดได้ปรากฏค่าสุงสุด ณ ตาแหน่งที่ตรงกับคาตอบ
ตัวเลขที่เลือกหรือไม่ จากการทดลองพบว่าการจับเท็จโดยใช้เครื่องที่พัฒนาขึ้น สามารถตรวจจับเท็จได้
จานวน 18 คน จาก 35 คน (คิดเป็น 51.4%) จากผลการศึกษานี้จึงสรุปได้ว่าเครื่องมือตรวจวัดปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบนี้สามารถนามาปรับใช้ในการตรวจจับการกล่าวเท็จได้ อย่างไรก็ตาม
ป๎จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังคือความต้านทานของผิวหนัง การ
หลั่งของเหงื่อ และการกระตุ้นทางอารมณ์ การพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณและประมวลผลจะ
ทาให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวัดสัญญาณได้ถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง ความต้านทานที่ผิวหนัง การจับเท็จ นิติวิทยาศาสตร์
Abstract
The aim of this study is to develop the electrodermal response system for
detection of deception. The electrodermal response system was developed by using
Arduino platform and electrical skin reaction measurement and the results were
displayed via (through) the processing program. In this study, 35 participants between
the ages of 21 and 27 were examined using known number test by considering that the
detected electrical signal on the skin appears at its maximum value at the position
corresponding to the chosen answer or not. The results showed that deception
detection using the developed electrodermal response system was able to detect 18
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attendants out of 35 (51.4%). It can be concluded that the developed electrodermal
response system can be adapted to handle deception detection. However, the
important factors relate to electrodermal response measurement are skin resistance,
perspiration and arousal. The development of signal processing and signal processing
equipment will enable more accurate signal measurement capabilities.
Keywords : Electrodermal Response Skin Resistance Deception Forensic Science
บทนา
ในป๎จจุบันมีการใช้เครื่องโปลีกราฟในการจับเท็จ เช่น พนักงานสอบสวนใช้การจับเท็จเพื่อเป็น
แนวทางในสืบหาตัวผู้กระทาผิดทั้งในกระทรวงยุติธรรมและสานักงานตารวจแห่งชาติของประเทศไทย
รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้ก ฎหมายหลายหน่วยงานในต่างประเทศ ไปจนถึงบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านรักษาความปลอดภัยอาศัยการจับเท็จในการตรวจสอบบุคคลก่อนเข้ารับการทางาน เป็นต้น (ไทพี
ศรีนิวัติ ภักดีกุล , 2004) โดยเครื่องจับเท็จ หรือ เครื่องโปลีกราฟ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือโดยวัด
ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้น โดยเครื่องจับเท็จนั้นวัดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 5 ประการ
คือ
1) การหายใจบริเวณเหนือทรวงอก (Thoracic Respiration)
2) การหายใจบริเวณหน้าท้อง (Abdominal Respiration)
3) ความดันโลหิตและชีพจร (Blood Pressure and Pulse)
4) ปริมาณความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว (Plethysmograph)
5) การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง (Electrodermal Response)
เครื่องโปลีกราฟซึ่งสามารตรวจวัดปฏิกิริยาของร่างกายผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดและทาการแสดงผล
ออกมาเป็ น กราฟจ านวน 5 เส้ น ก่ อนที่น าข้ อมู ล ที่ วัด ได้ ไปประมวลผลผ่ านวิธี ทางคณิต ศาสตร์แ บบ
อัตโนมัติเพื่อคานวณหาความน่าจะเป็นที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะพูดจริงหรือกล่าวเท็จ (ไทพีศรีนิวัติ ภักดี
กุล , 2004) อย่างไรก็ตามสาหรับการวัดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การวัดการตอบสนองปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังนับเป็นหนึ่งในการวัดซึ่งได้รับความนิยมเนื่ องจากสามารถตรวจวัดได้ง่ายเมื่อเทียบ
กับการวัดชนิดอื่นๆและใช้ระบบอุปกรณ์ที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักจึงเป็นการวัดที่มีประโยชน์อย่างหนึ่ง
ในการวัดการทางานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะการทางานของระบบประสาทนอกส่วนกลางซึ่ง
ควบคุมการทางานของต่อมเหงื่อการวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังถือเป็นหนึ่งในการวัด
การทางานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะการทางานของระบบประสาทนอกส่วนกลางซึ่งควบคุม
การทางานของต่อมเหงื่อ ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ตกอยู่ภายใต้การคุมของจิตใจ ปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังถูกกาหนดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1966 โดย Johnson และ Lubin เพื่อใช้เรียกทุก
การตอบสนองทางไฟฟูาของผิวหนัง และในปี ค.ศ.1967 สมาคมวิจัยทางจิตสรีรวิทยา (Society of
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Psychophysiological Research) ได้ประกาศชื่อเรียกมาตรฐานสาหรับปฏิกิริยาทางไฟฟูาดังนี้ โดย
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งวัดโดยไม่ใช้กระแสไฟฟูาจากภายนอกเรียกว่า Endosomatic ซึ่งความ
ต่างศักย์ที่วัดได้กาเนิดจากผิวหนังเรียกว่า Skin potential ส่วนปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งวัดโดย
ใช้กระแสไฟฟูาจากภายนอกจ่ายเข้าไปที่ผิวหนังแล้ววัดค่าเรียกว่า Exosomatic ถ้าใช้ไฟฟูากระแสตรง
(Direct current) เพื่อวัดค่าความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟูาในขณะที่ความต่างศักย์ไฟฟูามีค่าคงที่ ค่า
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่วัดได้เรียกว่า Skin conductance และถ้าหากใช้ไฟฟูากระแสตรง เพื่อ
วัดค่าความเปลี่ ย นแปลงของความต่างศักย์ไฟฟูาในขณะที่กระแสไฟฟูามีค่าคงที่ ค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังที่วัดได้เรียกว่า Skin resistance
ถ้าใช้ไฟฟูากระแสสลับ (Alternating current) เพื่อวัดค่าความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟูาใช้
งาน (Effective current) ในขณะที่ความต่างศักย์ไฟฟูาใช้งาน (Effective voltage) มีค่าคงที่ ค่า
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่วัดได้เรียกว่า Skin admittance และถ้าหากใช้ไฟฟูากระแสสลับ เพื่อวัด
ค่าความเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ไฟฟูาใช้งานในขณะที่กระแสไฟฟูาใช้งานมีค่าคงที่ ค่าปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่วัดได้เรียกว่า Skin impedance และจากการที่ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังมี
การตอบสนองใน 2 แบบคือ แบบ Tonic และแบบ Phasic โดยการเปลี่ยนแปลงแบบ Tonic เรียกว่า
Electrodermal level และเปลี่ยนแปลงแบบ Phasic เรียกว่า Electrodermal response หรือ
Electrodermal การใช้คาว่า Response บ่งบอกให้เห็นว่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังเกิดจากการ
กระตุ้น แต่ยังมี ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระตุ้น ซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังแบบเกิดขึ้นเอง (Spontaneous) หรือ ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งไม่สามารถระบุแน่
ชัดได้ (Nonspecific) (Wolfram Boucsein , 2012)
กลไกการหลั่งของเหงื่อ
การหลั่งของเหงื่อเกิดจากการทางานของระบบประสาทซิมพาเธติก (Sympathetic nervous
system) อยู่ภายใต้ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) ซึ่งเป็นระบบประสาทที่
ทางานนอกเหนืออานาจจิตใจ (Involuntary nervous system) ทาหน้าที่ควบคุมอวัยวะที่อยู่นอกอานาจ
จิตใจ เช่น กล้ามเนื้อเรียบและอวัยวะต่างๆ กล้ามเนื้อหัวใจและต่อมต่างๆ รวมถึงต่อมเหงื่อ ให้ทางานโดย
อั ต โนมั ติ โดยบุ ค คลเมื่ อ ได้ รั บ ความกดดั น หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางอารมณ์ นั้ น จะส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
ผิ ว หนั ง ที่ ห่ อ หุ้ มร่ างกาย มี ห น้ าที่ ปกปูอ งร่า งกายจากสภาพแวดล้ อ ม และมี ห น้ า ที่ใ นการรั บ
ความรู้สึกที่ผิวหนังนั้นมีการรับการสัมผัส ความเจ็บปวด และอุณหภูมิ และนอกจากนี้ผิวหนังยังมีหน้าที่
ควบคุมการขับเหงื่อเพื่อปูองกันไม่ให้ผิวหนังแห้ง และด้วยการที่มีต่อมเหงื่อทาให้สามารถควบคุมการขับ
เหงื่อได้ ผิวหนังประกอบด้วยชั้นต่างๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้จากการมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ ดัง
แสดงในภาพที่ 2.1 ซึ่งในแต่ละชั้นนี้จะแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ผิวหนังประกอบจาก 2
ชั้นใหญ่ๆ ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน คือ ผิวหนังแท้ (Dermis) และผิวหนังกาพร้า (Epidermis) โดย
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ผิวหนังกาพร้าอยู่ชั้นนอก ประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial tissue) ซึ่งถูกผลักออกเรื่อยไปจนถึงผิว
นอกสุด ส่วนชั้นผิวหนังแท้ซึ่งอยู่ลึกลงไปประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ผิวหนังกาพร้านั้นบางเมื่อเทียบกับ
ชั้นหนังแท้ชั้นใต้ผิ วหนัง (Hypodermis) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแต่ไม่หนาแน่นมาก ซึ่งเป็นชั้นที่
เปลี่ยนผ่านระหว่างผิวหนังชั้นนอกกับชั้นใน ซึ่งในชั้นนี้มีเซลล์หลั่งเหงื่อของต่อมเหงื่อ รวมถึงชั้นไขมันและ
เส้นเลือดซึ่งเลี้ยงผิวหนัง
พบว่าภายในชั้นหนังแท้มีระบบไหลเวียนของเหลวของผิวหนัง ซึ่งมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผิวหนังอยู่
ในชั้ น ใต้ ผิ ว หนั ง เส้ น เลื อ ดเหล่ า นี้ เลี้ ยงต่ อมเหงื่อ รู ขุมขน และเส้ นเลื อดฝอย ซึ่ งเส้ นเลื อดเหล่ า นี้ถู ก
ล้อมรอบด้วยกล้ามเนื้อซึ่งเวลากล้ามเนื้อถูกกระตุ้นจะทาให้มีการไหลของเลือดที่ผิวหนังเพิ่มขึ้น เมื่อการ
ไหลของเลือดที่ผิวหนังเพิ่มขึ้นเลือดก็ไปเลี้ยงต่อมเหงื่อมากขึ้นเช่นกัน ทาให้เกิดการหลั่งของเหงื่อที่เพิ่มขึ้น
ผิวหนังส่วนที่ลื่นและเรียบ (Glabrous human skin) ซึ่งพบได้ที่ ฝุามือ ฝุาเท้า ผิวหนังเหล่านี้มีความตึง
และมีจานวนต่อมเหงื่อที่หนาแน่นกว่าบริเวณอื่น จึงตอบสนองต่อ การวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังได้ดี (Norris et al. , 2007 ; Drachen et al. , 2010)
Arduino
Arduino เป็ น อิเล็ คทรอนิกส์แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาให้ ใช้ง่ายทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟท์แวร์ (Software) รวมทั้งยังเปิดเผยวิธีการออกแบบเพื่อให้บุคคลอื่นที่
สนใจนาไปพัฒนาต่อยอดและดัดแปลงได้ แผงวงจร Arduino สามารถอ่านค่าจากความต่างศักย์ของไฟฟูา
ที่จ่ายเข้ามา เช่น เซนเซอร์วัดแสง (Light Sensor ) ปุุมกด รวมถึง อ่านข้อความจากระบบอินเตอร์เน็ต
แล้ ว คานวณและแสดงผลได้ เช่ น ควบคุ ม มอเตอร์ เปิ ดหลอดไฟ รวมไปถึง แสดงข้ อความบนระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถส่ ง ชุ ด ค าสั่ ง ให้ ไ มโครคอนโทรเลอร์ ไ ด้ โ ดยใช้ ซ อฟท์ แ วร์ ส่ ง ชุ ด ค าสั่ ง ให้
ไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านทางการเชื่อมต่อทางสาย Universal Serial Bus (USB)
Arduino ถูกสร้างขึ้นโดย Ivrea Interaction Design Institute โดยมีจุดประสงค์ในการสร้าง
Arduino ขึ้นมาให้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายในการทาอุปกรณ์ต้นแบบ โดยมีเปูาหมายให้กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มี
พื้นฐานในด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมสามารถใช้ได้โดยง่าย แต่เมื่อ Arduino ถูกใช้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น Arduinoจึงได้พัฒนาไปอีกขั้นจากเพื่อทาอุปกรณ์ต้นแบบไปเป็นการประยุกต์ใช้ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์ การพิม พ์ 3 มิติ และชุดควบคุมระบบอิเล็กโทรนิคส์
ในอุปกรณ์ต่างๆ และจากการที่บอร์ด Arduino เป็น Open Source ทาให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหรือสร้าง
ให้ทางานตามที่ต้องการได้ และนอกจากนี้ตัวซอฟท์แวร์เองที่เป็น Open Source ทาให้มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย และประยุกต์ใช้ในงานมากมายและหลายแบบ .ในป๎จจุบันได้มีการนามาใช้ร่วมกับโปรแกรม
Processing ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ Open Source ที่ใช้สาหรับการแสดงผลเป็นภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ที่ง่าย
ต่อการเขียนโปรแกรม รองรับระบบปฏิบัติการ Linux Mac OS X Windows Android และ ARM แล้ว
ยังมีชุดคาสั่งสาเร็จรูป Libraries ให้เลือกใช้อีกหลายชุด
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เทคนิคการกระตุ้นทางจิตวิทยา : การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผย (Known number
test)
การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผยเป็นวิธีการกระตุ้นทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เพิ่มความตึง
เครียด โดยในข้อคาถามที่ให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จจะเป็นข้อที่เป็นจุดสุดยอดแห่งความตึงเครียด
(Peak of tension) ซึ่งหากพิจารณาคู่กับการวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังแล้วทาให้พิจารณาผลได้
แม่นยาขึ้น
การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผย เป็นการทดสอบเพื่อ
1) กระตุ้นให้ผู้กล่าวความเท็จแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากแสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพและความแม่นยาของเครื่องของเครื่องจับเท็จ
2) สร้างความมั่นใจให้กับผู้กล่าวความจริงให้ไว้วางใจต่อเทคนิคทางโปลีกราฟ และกระตุ้นให้
บุคคลนั้นตระหนักถึงความสาคัญที่ต้องตอบคาถามออกมาอย่างตั้งใจและชัดเจน
3) เปิดโอกาสให้ผู้กล่าวเท็จกล่าวเท็จซึ่งจะแสดงร่องรอยการบิดเบือนของปฏิกิริยาทางร่างกายซึ่ง
ทาให้ผู้ดาเนินการรู้ถึงร่องรอยการบิดเบือนดังกล่าวเพื่อนามาประกอบการพิจารณาได้
โดยจะผู้เข้ารับการทดสอบเลือกหมายเลขมาหนึ่งหมายเลขและบอกผู้ทดสอบ จากนั้นผู้ทาการ
ทดสอบทาการสุ่มตัวเลขจานวนหนึ่งซึ่งนิยมใช้หมายเลขจานวน 7 หมายเลขซึ่งหนึ่งในนั้นมีตัวเลขที่ผู้เข้า
รับ การทดสอบเลื อกรวมอยู่ด้ว ย แล้ ว สุ่ มหรือเรียงถามผู้ เข้ารับการทดสอบก็ได้ แต่เลขที่ผู้ เข้ารับการ
ทดสอบเลือกไว้ควรอยู่ตาแหน่งบริเวณตอนกลางของชุดคาถาม เช่น ถ้าคาถามมี 7 ข้อ เลขที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบควรอยู่ในตาแหน่งที่ 3 หรือ ตาแหน่งที่ 4 ของชุดคาถาม เนื่องจากในคาถามแรกๆ นั้นผู้ทาการ
ทดสอบอาจจะยังตื่นเต้นอยู่ส่วนในคาถามหลังๆนั้นผู้ทาการทดสอบอาจจะเกิดความอึ ดอัดจากปลอกวัด
ความดัน โลหิ ตซึ่งให้ การอ่านค่าปฏิกิริยาที่เครื่องจับเท็จแสดงคลาดเคลื่ อนได้ จากนั้นให้ ผู้ เข้ารับการ
ทดสอบตอบ “ไม่” กับทุกคาถามซึ่งจะมีเพียงข้อหนึ่งเท่านั้นที่เป็นข้อการกล่าวเท็จ ที่เหลือจะเป็นการ
กล่าวจริง โดยในระหว่างการทดสอบผู้ทาการทดสอบจะใช้คาถามว่า“คุณได้เลือกหมายเลข___ใช่หรือไม่”
โดยทิ้งช่วงห่างระหว่างคาถามประมาณ 15 วินาที
การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผยใช้กระตุ้นความรู้สึกซึ่งอาจใช้การทดสอบอย่างอื่นก็ได้ใน
ทานองเดียวกันเช่น การทดสอบด้ว ยสี การทดสอบด้ว ยบัตรหมายเลข เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบมีความรู้ความสามารถในการคาดการณ์คาถามล่วงหน้าได้ทาให้ ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับการถูก
กระตุ้นน้อยลงเนื่องจากผู้เข้ารับการทดสอบนึกถึงและคาดเดาเกี่ยวกับลาดับตัวเลขอยู่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่
เลขที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือก ซึ่งแก้ได้โดยการสุ่มตัวเลขทาให้ผู้เข้ารั บการทดสอบไม่สามารถคาดเดาตัว
เลขที่จะมาเป็นคาถามลาดับต่อไปได้ (ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล , 2004) สาหรับการศึกษาวิจัยทางนิติ
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้เริ่มมีผู้ทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการกล่าวเท็จบ้างแล้ว อาทิ
เช่น การทดสอบปฏิกิริยาสนองตอบของการหายใจต่อ การกระตุ้นด้วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบ
ด้วยเครื่องโปลีกราฟ โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้เลือกสีที่ตัวเองเลือก กล่าวคือให้ผู้เข้ารับ
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การทดสอบตอบว่า “ไม่” เมื่อผู้ทดสอบถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารับ
การทดสอบจานวน 35 คน โดยในการทดสอบ 1 รอบใช้คาถามจานวน 7 คาถาม และได้ทดสอบ จานวน
3 รอบ โดยในการทดสอบรอบที่ 2 ใช้การตอบแบบตอบด้วยคาตอบเงียบ (Silent answer test) แล้ว
พิจ ารณาปฏิกิริ ย าสนองตอบของเส้ นภาพของการหายใจ ปรากฏว่า จับเท็จ ได้ร้อ ยละ 48.57 ในการ
ทดสอบครั้งที่ 1 ร้อยละ 25.71 ในการทดสอบครั้งที่ 2 และ ร้อยละ 28.57 ในการทดสอบครั้งที่ 3 โดย
เฉลี่ยในการทดสอบทั้ง 3 ครั้งได้ค่าเฉลี่ยการจับเท็จได้ร้อยละ 34.28 (พันตารวจโทหญิง พิกุล นิลพงษ์ ,
2010) และในช่วงเดียวกัน พันตารวจโทหญิง นลินรัตน์ สังหวรสิงห์ (2010) ได้ทดสอบปฏิกิริยาสนองตอบ
ของความดันโลหิตต่อการกระตุ้นด้วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบด้านเครื่องโปลีกราฟ คือให้ผู้เข้า
รับการทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้เลือกสี ที่ตัว เองเลื อก กล่ าวคือให้ผู้เข้ารับการทดสอบตอบว่าไม่เมื่อผู้
ทดสอบถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารั บการทดสอบจานวน 35 คน โดย
ใน การทดสอบ 1 รอบใช้คาถามจานวน 7 คาถาม และได้ทดสอบ จานวน 3 รอบ โดยในการทดสอบรอบ
ที่ 2 ใช้การตอบแบบตอบด้วยคาตอบเงียบ (Silent answer test) แล้วพิจารณาปฏิกิริยาสนองตอบของ
ความดันโลหิต ปรากฏว่าจับเท็จได้ร้อยละ 40.00 ในการทดสอบครั้งที่ 1 ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบ
ครั้งที่ 2 และ ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบครั้งที่ 3 โดยเฉลี่ยในการทดสอบทั้ง 3 ครั้งได้ค่าเฉลี่ยการจับ
เท็จได้ร้อยละ 41.90
นอกเหนือจากนี้ อภิชาต ธนรุจีวงศ์ (2010) ยังได้ศึกษาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพปฏิกิริยา
เหงื่อที่ผิวหนังต่อการกระตุ้นด้ วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบด้วยเครื่องโปลีกราฟ คือให้ผู้เข้ารับ
การทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้เลือกสีที่ตัวเองเลือก กล่าวคือให้ผู้เข้ารับการทดสอบตอบว่าไม่เมื่อผู้ทดสอบ
ถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารับการทดสอบจานวน 35 คน โดยใน การ
ทดสอบ 1 รอบใช้คาถามจานวน 7 คาถาม และได้ทดสอบ จานวน 3 รอบ โดยในการทดสอบรอบที่ 2 ใช้
การตอบแบบตอบด้วยคาตอบเงียบ (Silent answer test) แล้วพิจารณาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพ
ปฏิกิริยาเหงื่อที่ผิวหนัง ปรากฏว่าจับเท็จได้ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบครั้งที่ 1 ร้อยละ 42.85 ในการ
ทดสอบครั้งที่ 2 และ ร้อยละ 48.57 ในการทดสอบครั้งที่ 3 โดยเฉลี่ยในการทดสอบทั้ง 3 ครั้งได้ค่าเฉลี่ย
การจับเท็จได้ร้อยละ 44.75 อย่างไรก็ตามถ้าหากพิจารณาการหายใจเหนืออก การหายใจที่บริเวณหน้า
ท้อง ความดันโลหิตเข้าร่วมด้วยทาให้จับเท็จแล้วผลที่ได้เป็น ร้อยละ 68.57 68.57 และ 77.14 ตามลาดับ
ปี ค.ศ. 2010 Setz และคณะได้ทาการทดสอบการตอบสนองต่อความเครียดในช่วงระหว่างเวลา
ทางานของผู้เข้าร่วมทาการทดสอบ จานวน 33 คนโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง
ในระหว่างการทดสอบผู้เข้าร่วมทดสอบจะถูกให้แก้โจทย์ป๎ญหาภายใต้แรงกดดันและช่วงเวลาที่จากัด มี
ผลต่อการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังโดยทดสอบกับคนจานวน 33 คน ใช้เครื่องแบบพกพา
ได้ผลคือ เมื่อมีความเครียดจะเกิดยอดแหลมของกราฟขึ้นติดกัน และยังสามารถแยกความเครียดและการ
เรียนรู้ออกจากกันได้ที่ความแม่นยาร้อยละ 82.8
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ปี ค.ศ.2010 Shurany และคณะ ได้ใช้เครื่องจับเท็จซึ่งตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางร่ายกายทั้ง
5 อย่ าง ซึ่งหนึ่ งในนั้ น คือการตรวจวั ดปฏิกิริย าไฟฟูาผิ ว หนังกับ ผู้ รับการทดสอบ จ านวน 84 คน ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับคดี 27 คดี (ในบางคดีมีมากกว่า 1 คน) ซึ่งเป็นคดีลักทรัพย์ 23 คดี ปลอมใบเสร็จรับเงิน 2
คดี ใช้อาวุธปืนโดยไม่จาเป็น 1 คดี และใช้ยานพาหนะโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 คดี ซึ่งแต่ละคดีได้รับการ
ยืนยันและผู้กระทาผิดได้สารภาพแล้ว โดย 44 คนเป็นคนที่กระทาผิด ส่วนอีก 40 คนเป็นผู้บริสุทธิ์โดยใช้
เทคนิคการตั้งคาถามแบบ Integrated Zone Comparison ในเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.
2009 ที่ หน่วยย่อยของบริษัท G4S polygraph ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ Costa Rica ผลปรากฏว่า เมื่อทา
การจับเท็จกับกลุ่มผู้กระทาผิด เครื่องจับเท็จให้ผลว่าพูดเท็จ จานวน 42 คน (ร้อยละ 95.45) ให้ผลว่าพูด
จริง 1 คน และไม่สามารถลงความเห็นได้ จานวน 1 คน และเมื่อทาการจับเท็จกับผู้บริสุทธิ์ ทั้ง 40 คน
เครื่องจับเท็จให้ผลว่าพูดจริง 36 คน (ร้อยละ 90) และอีก 4 คนไม่สามารถลงความเห็นได้ (ร้อยละ 10)
และเมื่อใช้ Integrated Zone Comparison โดยใช้ 3-point scale กับผู้กระทาผิดกลุ่มเดิม ผลปรากฏ
ว่าเครื่องให้ผลว่าพูดเท็จ 41 คน (ร้อยละ 93.18) ให้ผลว่าพูดจริง 1 คน และไม่สามารถลงความเห็ น
จานวน 2 คน และเมื่อจับเท็จกับกลุ่มคนพูดจริงทั้ง 40 คน ให้ผลว่าพูดจริง จานวน 36 คน (ร้อยละ 90)
และไม่สามารถลงความเห็นได้ จานวน 4 คน
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือตรวจวัดปฏิ กิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังในประเทศไทยยังอยู่ใน
วงจากัด เนื่องจากต้องนาเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศซึ่งยังคงมีราคาแพงอยู่ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการ
ทางานของเครื่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
เล็งเห็นความสาคัญในการสร้างองค์ความรู้นี้เพื่อให้เข้าใจการทางานของเครื่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังอย่างแท้จริง โดยการออกแบบและสร้างระบบการตรวจวัดการตอบสนองของปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องตลาด ทาให้
สามารถลดต้นทุนและลดการนาเข้าชุดอุปกรณ์จากต่างประเทศได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทางานของเครื่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง
2. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังเพื่อประยุกต์ใช้ในงานทางนิติ
วิทยาศาสตร์
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการคานวณวัดความต้านทานไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง (Galvanic Skin Resistance, GSR) R1
ซึ่งมีหน่วยเป็นOhm สามารถกระทาได้โดยการวัดความต่างศักย์คร่อม R1 หรือ R2 ซึ่งมีหน่วยเป็น Volt
ในภาพที่ 1 แล้วคานวณหาความต้านทานไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง R1 โดยสมการ U1/Utot=R1/(R1+R2)
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หลังจากนั้นนาค่าความต้านทานไฟฟูา R ไปคานวณเป็นค่าความนาไฟฟูา C ซึ่งมีหน่วยเป็น Siemen โดย
C=1/R (Wolfram, 2012)

ภาพที่1 วิธีการวัดความต่างศักย์ U1 คร่อม R1 ซึ่งเป็นความต้านทานของผิวหนัง U1 ที่วดั ได้ จะเป็น
อัตราส่วนต่อ Utot เท่ากับอัตราส่วนของ R1 ต่อ R1 กับ R2 รวมกัน
ทดสอบความเที่ยงและแม่นยาของเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าที่บริเวณผิวหนังที่
ได้ออกแบบ
โดยการใช้ตัวต้านทานจานวน 2 ชิ้นที่ทราบค่าและมีค่าคงที่ซึ่งมีค่าความต้านทานอ่านได้จากแถบสี ที่
ปรากฏด้านข้างของตัวต้านทานอ่านได้ค่า 100,000 ohms และ 1,000,000 ohms โดยทั้ง 2 ชิ้นมีค่า
ความคลาดเคลื่ อนร้อยละ 5 มาวัดความต้านทานด้ว ยมัล ติมิเตอร์ที่อุณหภูมิห้ อง 28 องศาเซลเซียส
ตามลาดับ และนามาวัดความต้านทานด้วยเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้
ออกแบบที่อุณหภูมิห้อง 28 องศาเซลเซียสเช่นกัน
หลังจากนั้นเปลี่ยนอุณหภูมิห้องไปที่ 18 องศาเซลเซียสแล้วทาการวัดค่าความต้านทานของตัว
ต้านทานทั้ง 2 ชิ้นด้วยมัลติมิเตอร์และเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
อีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบว่าเครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบมีความแม่นยา
เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จากนั้นจึงแล้วนาค่าความต้านทานที่ได้จากเครื่องการตอบสนอง
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบเทียบกับค่าความต้านทานที่มัลติมิเตอร์วัดได้ และเริ่ มทาการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรจากที่กาหนดไว้ในขอบเขตประชากรด้วยการทดสอบ Known Number
Test (การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผย) ที่บริเวณนิ้วมือ ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิของห้องที่
ประมาณ 25 องศาเซลเซียส
รับสมัครอาสาสมัครเพื่อเข้าทดสอบเครื่องมือการจับเท็จจากกลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบโดยนัด
หมายล่วงหน้า เมื่ออาสาสมัครมาถึงถามชื่อและเหตุผลในการมายังห้องปฏิบัติการ หลั งจากดูแล้วว่า
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อาสาสมัครมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบเช่น ไม่มีอาการเหนื่อยจากการรีบมายังห้องปฏิบัติการ
ไม่ มี อ าการตื่ น เต้ น จนเกิ น ไปที่ ไ ด้ เ ข้ า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพิ่ ง รั บ ประทานอาหารมา เป็ น ต้ น จึ ง ให้ เ ข้ า
ห้องปฏิบัติการ เมื่อมาถึงจึงให้นั่งบนเก้าอี้และให้อ่านเอกสารให้ความยินยอมเข้ารับการทดสอบและทา
ความเข้าใจ แล้วกรอกข้อความลงในเอกสารให้ความยินยอมและลงลายมือชื่อไว้
หลังจากนั้น ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากเลข 1 ถึงเลข 9 มาหนึ่ งเลข โดยให้
เขียนไว้บนกระดาษเพื่อใช้ตัวเลขนั้นในการทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test)
แล้วผู้เข้ารับการทดสอบจะได้ฟ๎งคาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องจับเท็จและวิธีการทางานของเครื่องจับเท็จซึ่งใน
ระหว่างนั้นก็จะทาการติดตั้งสายวัดเข้ากับร่างกายของผู้รับการทดสอบ หลังจากนั้นจึงเริ่มการทดสอบโดย
ใช้การทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผยจานวน 7 คาถามโดยไม่เรียงลาดับตัวเลขในการถาม ตัวอย่างเช่น
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกเลข 5 จะถามโดยสุ่มตัวเลขไม่เรียงลาดับดังนี้ 4 9 8 5 6 9 1 หรือ 2 9
8 5 7 3 5 เป็นต้น หลังจากสิ้นสุดการทดสอบแล้วทาการถอดสายวัดต่างๆ ออก
หลังจากทาการทดสอบแล้วเสร็จจึงนากราฟของวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง
ที่ได้ออกแบบ โดยจะพิจารณาการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังหลังจากผู้เข้ารับการทดสอบ
ได้รับฟ๎งคาถามแล้วว่าที่คาถามใดมีค่าอัตราความเปลี่ ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังเพิ่มขึ้น
สูงที่สุด (ที่ศรชี้ในภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2) ซึ่งตามทฤษฎีแล้วคือจุดที่ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จ โดยใน
การวิเคราะห์นั้นจะไม่พิจารณาคาถามแรกและคาถามสุดท้ายเนื่องจากคาถามแรกผู้ทาการทดสอบมัก
ตื่นเต้นซึ่งทาให้มีปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังมากกว่าคาถามข้ออื่น ส่วนในคาถามสุดท้ายนั้นผู้เข้ารับ
การทดสอบมักจะไม่สนใจในการทดสอบแล้วเนื่องจากได้ผ่านคาถามที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้เข้ารับการ
ทดสอบไปเป็นเวลาพอสมควรแล้ว

1
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6

7

ภาพที่1 ตัวอย่างกราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริ เวณผิว หนังจากเครื่องการ
ตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
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7

ภาพที่2 กราฟแสดงอัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา จากกราฟใน
ภาพที่ 1
ในภาพที่ 1 นี้แกนนอนแสดงระยะเวลาในการทดลองโดยเวลาที่เริ่มการทดลองอยู่ด้านซ้ายและ
เวลาที่สิ้ น สุ ดการทดลองอยู่ ด้านขวา แกนตั้ง แสดงถึง ค่าตอบสนองปฏิกิ ริยาไฟฟู าที่บ ริเวณผิ ว หนัง ที่
เครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ออกแบบวัดได้ ซึ่งถ้าระดับกราฟมีค่าสูงขึ้นแสดง
ถึงมือผู้เข้ารับการทดสอบมีตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังมากขึ้น แท่งสีน้าเงิน แสดงเวลาที่
ผู้ทาการทดสอบถามคาถาม แท่งสีแดงแสดงเวลาที่ผู้รับการทดสอบตอบคาถาม ส่วนในภาพที่ 2 แสดง
อัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา จากกราฟในภาพที่ 1
ผลการวิจัย
การทดสอบค่า มาตรฐาน (Calibration) ความเที่ยงตรงและแม่น ยาของเครื่ องวัดการ
ตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
ทาการทดสอบวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทาน ซึ่งมีขนาด 100,000 ohms และ 1,000,000
ohms ตามแถบสีที่อ่านค่าได้ ณ อุณหภูมิห้อง 18 องศาเซลเซียส และ 28 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องมัลติ
มิเตอร์ และ เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ ได้ผลดังแสดงในตารางที่
4.1
ตารางที่1 แสดงค่าความต้านที่อ่านค่าได้จากแถบสีจากตัว ต้านทาน เครื่องมัล ติมิเตอร์ เครื่องการ
ตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ และค่าความคลาดเคลื่อนของค่าความต้านทานที่
เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบอ่านค่าได้เทียบกับค่าความต้านทานที่
เครื่องมัลติมิเตอร์อ่านค่าได้ ณ อุณหภูมิห้อง 18 องศาเซลเซียส และ 28 องศาเซลเซียส
ค่าความต่านทานที่อ่านค่าได้ (Ohm)
อุณหภูมิห้อง 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้อง 28 องศาเซลเซียส
แถบสีที่อ่านค่าได้
100,000
1,000,000
100,000
1,000,000
เครื่องมัลติมิเตอร์
99,000
989,000
98,000
991,000
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เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูา
ที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
ค่าความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ)

99,469

99,692

99,154

1,016,163

0.53

0.31

0.85

1.61

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรจากที่กาหนดไว้ในขอบเขตประชากรด้วยการทดสอบด้วย
ตัวเลขทราบเปิดเผย ที่บริเวณนิ้วมือ
เมื่อทาการจับเท็จผู้เข้ารับการทดสอบแล้วสร้างกราฟค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้เข้า
รับการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบและกราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง
ของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อหาข้อคาถามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้
เข้ารับการทดสอบแล้วได้ผลดังตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 วัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังด้วยเครื่องวั ดที่ได้ออกแบบและ
นามาสร้างเป็นกราฟซึ่งแสดงในภาพที่ 3 พบว่าค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ
ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดการทดลองซึ่งในคาถามข้อที่ 3 (ที่ศรชี้ ในภาพที่ 3 ) พบว่าค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังแต่ค่าดังกล่าวไม่ได้มีค่าสูงที่สุด แต่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อสร้างกราฟแสดงอัตราความ
เปลี่ ย นแปลงของสั ญญาณไฟฟูา ที่ บ ริเ วณผิ ว หนั ง กั บเวลาพบว่ า มีอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงอัต ราความ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง ที่คาถามข้อที่ 3 มีค่ามากกว่าข้ออื่น (ที่ศรชี้ ในภาพที่ 4)
จึงสรุปได้ว่าการทดสอบนี้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จในคาถามข้อ 3

1

2

3

4

1349

5

6

7

ภาพที่3 กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างที่ 1)
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1

2

3

4

5

6

7

ภาพที่4 กราฟแสดงอัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างที่ 2)
ตัวอย่างที่ 2 วัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังด้วยเครื่องวัดที่ได้ออกแบบและ
นามาสร้างเป็นกราฟซึ่งแสดงในภาพที่ 3 พบว่าค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ
ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงคาถามในข้อที่ 5 (ที่ศรชี้ 1 ในภาพที่ 5 ) ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของค่าปฏิกิริยาไฟฟูา ที่
บริเวณผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบและมีการเพิ่มขึ้นอีกครั้งในข้อที่ 7 (ที่ศรชี้ 2 ในภาพที่ 5) เมื่อสร้าง
กราฟแสดงอั ต ราความเปลี่ ย นแปลงของสั ญ ญาณไฟฟู า ที่ บ ริ เ วณผิ ว หนั ง กั บ เวลาพบว่ า อั ต ราความ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังในข้อที่ 7 (ศรชี้ 2 ในภาพที่ 6) มีอัตราความเปลี่ยนแปลง
มากกว่าในข้อที่ 5 (ศรชี้ 1 ในภาพที่ 6) แต่เราจะไม่พิจารณาคาถามสุดท้ายเนื่องจากผู้เข้ารับการทดสอบ
มักจะไม่สนใจในการทดสอบแล้วเนื่องจากได้ผ่านคาถามที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้เข้ารับการทดสอบไปเป็น
เวลาพอสมควรแล้วจึงสรุปได้ว่าการทดสอบนี้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จในคาถามข้อ 5
2
1

1

2

3

4

5

6

7

ภาพที่5 กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างที่ 2)
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2
1

1

2

3

4

5

6

7

ภาพที่6 กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างที่ 2)
จากการทดสอบกับผู้เข้าทาการทดสอบจานวน 35 คน (เพศชาย 17 คน เพศหญิง 18) พบว่า
เครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบจับเท็จได้ จานวน 18 คน (เพศชาย
10 คน เพศหญิง 8 คน) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่1 ผลการจับเท็จโดยเครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
คน เลขที่
ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี peak ตาแหน่ง peak ตรงกับคาถามที่เลือก
4
1
4
1
ที12 ่
เลื78อก
5
1
2
0
3
1
4
1
4
1
4
8
5
1
5
1
5
4
3
1
3
1
6
6
3
1
3
1
7
3
3
1
6
0
8
4
4
1
4
1
9
4
4
1
5
0
10
8
3
1
3
1
11
6
4
0
0
0
12
9
3
1
3
1
13
4
4
0
0
0
14
6
5
1
2
0
15
2
3
0
0
0
16
8
4
1
4
1
17
8
4
1
4
1
18
6
4
1
4
1
19
5
4
1
2
0
20
7
4
1
4
1
21
8
4
1
6
0
22
4
3
1
2
0
23
5
4
1
4
1
24
8
4
1
3
0
25
6
4
1
6
0
26
7
4
1
4
1
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ตารางที่1 ผลการจับเท็จโดยเครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
คน เลขที่
ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี peak ตาแหน่ง peak ตรงกับคาถามที่เลือก
27
9อก
4
1
4
1
ที
่
เลื
28
3
4
1
2
0
29
4
4
1
3
0
30
2
4
1
2
0
31
5
4
1
2
0
32
9
4
1
4
1
33
6
4
1
4
1
34
3
4
1
4
1
35
9
4
0
0
0
รวม
18
โดยคนที่ หมายถึง ลาดับของผู้เข้ารับการทดสอบ เลขที่เลือก หมายถึง หมายเลขที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบเลือก ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่จัดวางหมายเลขที่ผู้เข้ารับการทดสอบ
เลือกไว้ มี peak หมายถึง ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลง โดยหมายเลข 1 คือ
มี peak หมายเลข 0 คือไม่มี peak ตาแหน่ง peak หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่ผลการทดสอบของผู้เข้า
รับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ตรงกับคาถามที่เลือก หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่ผลการทดสอบ
ของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเป็นตาแหน่งที่หมายเลขซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบได้เลือกไว้
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้
ออกแบบเมื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบคาถามแบบตัวเลขทราบเปิดเผยสามารถจับเท็จได้ร้อยละ 51.4
เราจึงสามารถใช้เครื่ องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบนี้ในการจับเท็จใน
เบื้องต้นเพื่อคัดกรองผู้กระทาความผิดในคดีต่าง ๆ ในงานด้านพิสูจน์หลักฐานในแต่ละท้องที่ก่อนทาการ
ทดสอบจริง โดยพัฒนาออกแบบระบบให้อยู่ในรูปแบบที่ก ะทัดรัด ราคาไม่สูงมากนัก และเคลื่อนย้ายได้
ง่าย ทาให้การจัดซื้ออุปกรณ์วัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังนี้สามารถทาได้อย่างทั่วถึง
สาหรับงานด้านพิสูจน์หลักฐานในแต่ละท้องที่
ข้อเสนอแนะ
1) อุปกรณ์สามารถพัฒนาทางด้าน Software เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
2) ชุดอุปกรณ์อาศัยการจ่ายไฟฟูาจากคอมพิวเตอร์ทาให้เกิดการรบกวนสัญญาณได้หากมีการ
กระเพื่อมของสัญญาณไฟฟูาจากแหล่งจ่าย ดังนั้นการปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟูาโดยอาศัยแหล่งจ่าย
ไฟฟูาจากภายนอกจะทาให้สามารถควบคุมสัญญาณการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังไม่ให้มี
การรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ดียิ่งขึ้น
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3) เพิ่มจานวนหัววัดปฏิกิริยาอื่นจากร่างกาย เช่น หัววัดความดันโลหิตและชีพจร หัววัดปริมาณ
ความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว หัววัดการหายใจบริเวณหน้าท้อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจการ
จับเท็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ไ ทพี ศ รี นิ วั ติ ภั ก ดี กุ ล อาจารย์ ป ระจ าคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่ ผู้ ซึ่ งสละเวลาให้ ค วามรู้ คาแนะน า ด้ านต่าง ๆ เกี่ ยวกั บงานพิ สู จน์ ห ลั ก ฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติง านด้านการจับเท็จ ตลอดจนเอื้อเฟื้อด้านอุปกรณ์การจับเท็จและช่วยให้
คาแนะนาตลอดการทดลอง
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ท าการตรวจจั บ การหลอกลวงโดยใช้ เ ครื่ อ งโปลี ก ราฟแบบ
Computer Polygraph System 2 (CPS 2) ในการศึกษานี้แถบวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังถูกใช้ในการ
วัดความเปลี่ยนแปลงทางไฟฟูาของผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 34 ราย อายุระหว่าง 21 - 27
ปี โดยใช้วิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT : Peak of Tension Test) ด้วยชุดคาถาม
แบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณระหว่างการ
หลอกลวง จากผลการศึกษานี้สามารถบ่งชี้ได้ว่า การตรวจจับการหลอกลวงด้วยแถบวัดการตอบสนอง
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง ของเครื่อง Computerized Polygraph System 2 (CPS 2) โดยอาศัยวิธีการ
ทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT: Peak of Tension Test) ด้วยชุดคาถามแบบตัวเลขเปิดเผย
(Known Number Test) สามารถตรวจจับการหลอกลวงของผู้เข้าร่วมการทดสอบได้ 20 ราย จาก
ทั้งหมด 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.82 พบว่าเมื่อขณะที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบทาการกล่าวหลอกลวง
สัญญาณปฏิกิริ ย าไฟฟูาที่ผิ ว หนั งที่ตรวจวัดได้ซึ่งจะแสดงผลออกมาเป็นเส้ นกราฟ จะแสดงตาแหน่ง
จุดสูงสุดตรงกับช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบทาการกล่าวหลอกลวงพอดี จึงสรุปได้ว่า การตรวจจับการ
หลอกลวงด้วยแถบวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของเครื่อง Computerized Polygraph
System 2 (CPS 2) ร่วมด้วยวิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT: Peak of Tension
Test) ด้วยชุดคาถามแบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) สามารถตรวจจับการหลอกลวงได้
อย่างมีประสิทธิผล
คาสาคัญ: โปลีกราฟ ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง การทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด การหลอกลวง
นิติวิทยาศาสตร์
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Abstract
The aim of this study is to detect the deception by using computer polygraph
system 2 (CPS 2). In this study, the electrodermal response channel was used to
measure electrodermal activity of 34 participants between the ages of 21-27 years old
by applying known number test which is the one of peak of tension test (POT) to detect
a change during deception. The results indicate that the use of Known Number Test with
the electrodermal response channel of computer polygraph system 2 (CPS 2) was able
to detect 20 of 34 participants (58.82%). The signal of electrodermal response that can
be detected will be shown as the peak of a line graph by the time the participants were
telling a lie. It can be concluded that the use of peak of tension (POT) technique
together with the electrodermal response can effectively be used to detect deception.
Keywords: Polygraph, Electrodermal Response, Peak of Tension, Deception, Forensic
Science
บทนา
นับแต่อดีตกาล มนุษย์ได้มีความพยายามในการคิดค้นและพัฒนาวิธีการจับโกหกมาเป็นเวลานาน
หลายศตวรรษ ไม่ว่าจะเป็นการสาบาน การทรมาน ตลอดจนการสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา
ต่างๆ ทางร่างกาย เช่น การแห้งเหือดของน้าลายขณะโกหก อาการตัวเย็น เหงื่อออก พูดเร็วขึ้น หรือช้าลง
(Szentkuti , Kavanagh & Grazio, 2011) เม้มปาก หลบตา เป็นต้น จนกระทั่ง ในปี ค.ศ. 1895
ศัลยแพทย์ ชาวอิตาเลีย น นามว่า เซซาเร ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso) เป็นบุคคลแรกที่ได้
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจจับการหลอกลวงที่เรียกว่า “เครื่องจับเท็จ” ซึ่งแปลจากคา
ภาษาอังกฤษที่ว่า “Lie Detector” แต่โดยทั่วไปแล้ว ตัวเครื่องที่ใช้เป็นอุปกรณ์นั้นนิยมใช้คาว่า “โปลี
กราฟ” (Polygraph) เครื่องโปลีกราฟเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการตรวจจับความ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้ถูกทดสอบ อันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ แล้วแสดงผล
ออกมาเป็นเส้นภาพผ่านตัวเครื่อง โดยอาศัยหลักการที่ว่า “สภาพจิตของบุคคลมีอิทธิพลต่อการทางาน
ของร่างกาย” เนื่องจากสมองจะมีปฏิกิริยาต่อสภาพอารมณ์ต่างๆ โดยส่งผลกระตุ้นไปยังระบบประสาทที่
ควบคุมการทางานของร่างกายซึ่งยากที่บุคคลจะควบคุมตัวเองได้ (ไทพีศรีนิวัติ , มปป.) เพื่อตรวจจับความ
ดันโลหิต-ชีพจร (Blood pressure-pulse) การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal
Response) ความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว (Plethysmograph) และอัตราการหายใจ (Respiratory
rate) เรียงตามลาดับ (Sumriddetchkajorn & Somboonkaew)
ในป๎จจุบัน “เครื่องโปลีกราฟ ” หรือที่รู้จักกันในนาม “เครื่องจับเท็จ” ถูกนามาใช้เป็นแนวทางใน
การสืบสวนสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาข้อมูลเพื่อ
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เป็นแนวทางการสืบสวน สอบสวน และการหาวัตถุพยาน ซึ่งถ้าหากทราบข้อมูล เช่น ปริมาณของทรัพย์ที่
หายไป จานวนคนร้าย ลักษณะหรือสีของวัตถุที่ต้องการทราบ บริเวณที่คนร้ายซ่อนเงื่อนงาสาคัญไว้ เป็น
ต้น จะทาให้การสืบสวน สอบสวน มีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น ในคดีครูจอมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรมได้มีการนานายสับ วาปี ซึ่งให้การว่าตนเป็นผู้ขับรถชนคนตายมิใช่นางจอมทรัพย์ แสน
เมืองโคตร และนายสุริยา นวลเจริญ ซึ่งให้การว่าไม่ได้จ้างนายสับ วาปี ให้รับผิดแทนนางจอมทรัพย์ แสน
เมืองโคตร ในคดีชนแล้วหนี ผลทดสอบโดยเครื่องจับเท็จปรากฏว่า นายสับ วาปี และนายสุริยา นวลเจริญ
พูดโกหก (News18 , 2017) และในคดีค้ามนุษย์ในจังหวัดแม่ฮ่ องสอน ตารวจนาพยานซึ่งให้การว่า
ข้าราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทาความผิด ตาม พ.ร.บ.ปูองกันการค้าประเวณี จานวน ๒ รายเข้า
เครื่องจับเท็จ ผลปรากฏว่าทั้ง 2 รายนั้นพูดจริงตามคาที่ให้การไว้ (สานักข่าวเนชั่น , 2017) เป็นต้น
อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าในแต่ละคดีดังกล่าวกว่าเรื่องทางคดีกว่าจะมาถึงกระทรวงยุติธรรม เหตุการณ์นั้น ๆ
ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว จึงต้องมีเครื่องช่วยยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ว่าผู้ร้องไม่ได้โกหก
หลักของตรรกในจิตวิทยา
การแสดงออกถึงพฤติกรรมและการสนองตอบที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหลอกลวงย่อมแตกต่างกัน
ไปตามพัฒนาการของแต่ละวัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติป๎ญญา ล้วนส่งผล
ต่อพฤติกรรมและการแสดงออกทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น วัยรุ่นตอนปลาย (Late adolescence) ช่วงอายุ
ระหว่าง 18-21 ปี ถือได้ว่าเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตทางสมองอย่างเต็มที่ มีพัฒนาการทางด้านความคิด
และสติป๎ญญา สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล มีการคิดแบบใช้ตรรกจากเงื่อนไขที่กาหนด สามารถเข้าใจเรื่อง
ที่เป็นนามธรรมได้ ในขณะที่วัยผู้ใหญ่ (Adulthood) ช่วงอายุระหว่าง 21 - 60 ปี ถือได้ว่าเป็นวัยที่มี
ความสามารถทางด้านสติป๎ญญาสมบูรณ์ที่สุด มีความคิดอย่างเป็นระบบ ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น มีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นจะเห็นได้
ว่า ช่วงวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ ถือได้ว่าเป็นวัยมีวุฒิภาวะทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และอารมณ์
ใกล้เคียงกัน (ไทพีศรีนิวัติ , มปป.ว ซิลเวอร์แมน , 2547)
ในกระบวนการจับเท็จ ผู้ตรวจสอบไม่ได้มุ่งวัดถึงตัวคากล่าวเท็จ แต่มุ่งวัดถึงปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงใน
ร่างกายของบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างพฤติกรรมทางจิต ความเครี ยด และการกล่าว
หลอกลวง เมื่อใดก็ตามที่บุคคลรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ตนพูดนั้นไม่เป็นความจริงกับสิ่งที่ตนรู้อยู่ในใจ ย่อมก่อให้เกิด
ความขัดแย้งสับสนภายในสมอง ความขัดแย้งสับสนนี้เป็นตัวก่อให้เกิดความเครียดหรือความวิตกกังวล ซึ่ง
จะไปกระตุ้นกลไกการทางานของร่างกาย โดยความขัดแย้งสับสนนี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ดีกับการ
จับเท็จ กล่าวคือ ยิ่งมีความขัดแย้งสับสนมากเท่าใด ก็ยิ่งมีความตึงเครียดมากตามไปเท่านั้น ผลของ
ความเครียดดังกล่าวจะปรากฏออกมาเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่แสดงออกมาจากปฏิกิริยาทางจิตซึ่ง
เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นเอง
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ความเครียดที่เกิดขึ้นจากความกลัวว่าจะถูกจับได้ จะไปกระตุ้นระบบประสาทก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระต่างๆ มากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ สามารถตรวจวัดและบันทึกไว้ได้ในรูปแบบของ
การแกะรอยลายเส้นภาพ (Graph) หลายๆ เส้น (Poly) ที่เคลื่อนไหวอยู่บนเครื่องโปลีกราฟ (Polygraph)
(ไทพีศรีนิวัติ, มปป.)

ภาพที1่ ตัวอย่างรูปแบบรอยลายเส้นภาพ (Graph) หลายๆ เส้น (Poly) ที่เคลื่อนไหวอยู่บนเครื่องโปลีกราฟ
(Polygraph) Source: Balmer A. Tough on Crime? Lie detector programme for sex offenders doesn’t
hold all the answers. Reasonable Excuse. 2014. (Online). Available at :
https://andybalmer.files.wordpress.com/2014/01/polygraph-chart1.png. (Accessed November 2015 ,
13).

หลักของตรรกในทางสรีรวิทยา
ป๎จจัยต่าง ๆ ทางจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัว ความวิตกกังวล หรือความขัดแย้งสับสน
ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการทดสอบทั้งสิ้น นั่นหมายความว่า หลักความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยา
และการทางานทางสรีรวิทยาถือเป็นหัวใจหลักของกระบวนการจับเท็จเลยก็ว่าได้
ระบบประสาท ประกอบด้วย 2 สาขาใหญ่ ได้แก่ ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS: Central Nervous
System)
ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยสมองและแกนเส้ น ประสาทไขสั น หลั ง และระบบประสาทนอก
(Peripherical Nervous System) ซึ่งประกอบด้วยส่วนประสาทรับส่งสัมผัส (Afferent neurons) ทา
หน้าที่นาส่งแรงกระตุ้นต่างๆ จากตัวรับสัมผัส (Receptors) ไปยังระบบประสาทกลาง แล้วส่วนประสาทที่
นาออก (Efferent neurons) จะทาหน้าที่ถ่ายทอดแรงกระตุ้นจากระบบประสาทกลางไปสู่ตัวสนองการ
กระตุ้น (Effectors) อันเป็น บริเวณกล้ามเนื้อในสมองและรวมไปจนถึงระบบประสาทอิสระ (ANS:
Autonomic Nervous System) ซึ่งทาหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อยืดหยุ่นอ่อนๆ ยกตัวอย่างเช่น
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ลาไส้ เส้นโลหิต ต่อมต่าง ๆ และหัวใจ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาทางด้านการจับเท็จนั้น เราให้ความสนใจเป็น
พิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบประสาทอิสระ
ระบบประสาทอิสระ (ANS) หรือระบบประสาทเฉื่อย (Vegetative Nervous System) ทาหน้าที่เป็น
ตัวกระตุ้นประสาทหรือกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในให้เคลื่อนไหว และทางานร่วมกับระบบต่อมไร้ท่อ
(Endocrine system) เพื่อควบคุมกลไกต่างๆ ภายในร่างกายและคงความสมดุล เช่น การเต้นของหัวใจ
การหายใจ อุณหภูมิของร่างกาย เป็นต้น
ระบบประสาทอิสระจะทางานด้วยตัวเองไปเรื่อยๆ อย่างเป็นอิสระ โดยกลไกหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของป๎จเจกบุคคล ระบบประสาทอิสระสามารถแยกออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ระบบ
ประสาทซิมพาเธติก (SNS : Sympathetic Nervous System) ซึ่งมีเซลล์ประสาทอยู่ในปล้องไขสันหลัง
ระดับอกและเอว และระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (PNS: Parasympathetic Nervous System) ซึ่ง
เส้นใยของประสาทมาจากจุดปลายเส้นประสาทไขสันหลัง ปลายกิ่งก้านสมอง และบริเวณกระดูกกระเบน
เหน็บ (Sacral regions) โดยทั้งสองระบบนี้จะทางานตรงข้ามกัน กล่าวคือ เมื่อตัวหนึ่ งเร่งกระตุ้นการ
ทางาน อีกตัวหนึ่งจะระงับ การทางานลง โดยจะมีบทบาทควบคุมอวัยวะภายในได้แก่ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบหายใจ ระบบทางเดินป๎สสาวะ ผนังหลอดเลือด กล้ามเนื้อเรียบของผิวหนัง (Arrector pilli)
กล้ามเนื้อเรียบภายในตา กล้ามเนื้อนอกตา กล้ามเนื้อหัวใจ และต่อมต่างๆ เป็นต้น (Lieberman , 2008)
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักตรรกทางสรีรวิทยาและเครื่องจับเท็จ
การเปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกายเกิ ด ขึ้ น จากการท างานของระบบประสาทส่ ว นกลางในส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบประสาทอั ต โนมั ติ และการท างานของต่ อ มไร้ ท่ อ นั ก จิ ต วิ ท ยาพบว่ า เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น การหลั่งเหงื่อที่ผิวหนังเกี่ยวข้อง
กับ การน าไฟฟูาที่ผิ วหนัง ขณะที่บุคคลตื่นเต้น พลั งงานไฟฟูาบนผิ วหนังจะเพิ่มขึ้น การเปลี่ ยนแปลง
เนื่องจากการไหลของเลือดเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยขยายตัวและเลือดถูกส่งไปหล่อเลี้ ยงบริเวณผิวหนัง
เพิ่มมากขึ้น ทาให้คนโกรธจัดหน้าจึงแดง ส่วนคนที่มีอาการหวาดกลัวหรือตกใจ เส้นเลือดจะหดตัว เลือด
จะไปเลี้ยงบริ เวณผิว หนังน้ อยลง จึงทาให้เห็นว่าหน้าซีด นอกจากนี้ การเต้นของหัวใจที่แรงขึ้นก็เป็น
สัญลักษณ์ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และอัตราการหายใจเข้าและออกที่เปลี่ยนไป ก็เป็น
เครื่องบ่งชี้ได้ถึงอารมณ์ที่เกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เนื่องจากความขัดแย้งในใจ (Conflicts) ได้แก่
การหายใจไม่สม่าเสมอ หรือการถอนหายใจ การขยายวงม่านตาดาเมื่อขณะโกรธ เจ็บปวด หรือตื่นเต้น
หรือการหดตัวลงของม่านตาดาเมื่อเกิดอารมณ์เศร้า เป็นต้น (ซิลเวอร์แมน , 2547)
หลักการทางานของเครื่องโปลีกราฟจาเป็นต้องอาศัยหลักตรรกทางสรีรวิทยาที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย กล่าวคือ ในการตรวจสอบด้วยเครื่องจับเท็จนั้นเป็นการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายอันมีผลมาจากความเปลี่ย นแปลงด้านอารมณ์ในจิตใจซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับระบบประสาทอิสระ
(ANS) ความวิตกกังวลโดยทั่วไปของบุคคลที่ถูกตรวจสอบจะเพิ่มระดับการทางานของประสาทบังคับ
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อาการนอกอานาจจิตใจ (Sympathetic activity) แต่เมื่อสภาวะทางอารมณ์ถูกปลุกเร้าในห้วงขณะการ
กล่าวเท็จ จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีระขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปริมาณโลหิตที่แขนอาจเพิ่มขึ้นพร้อมๆ
กับแรงการไหลเวียนของโลหิตไปยังกล้ามเนื้อส่วนกะโหลกที่เพิ่มขึ้น ความต้านกระแสไฟฟูาบริเวณผิวหนัง
อาจลดลงเนื่องจากบริเวณอุ้งมืออาจมีการหลั่งเหงื่อ อัตราการหายใจและรูปแบบการหายใจอาจผันผวน
และชีพจรอาจไม่คงที่ อย่างไรก็ตาม ไม่จาเป็นว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเกิดขึ้นทุกอย่าง แต่มักพบ
เสมอถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่สุดถึงสองส่วน เมื่อได้มีการตอบคาถามที่สร้างความตื่นตกใจหรือ
ความวิตกกังวลของบุคคลนั้น
หลายครั้งสถานการณ์อาจเกิดขึ้นตรงข้ามกับกลไกที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิด
ความเครี ย ด บางคนอาจเป็ น ลมเนื่ องจากระดับ ความดั นโลหิ ตที่ ต่าลง บางคนอาจหายใจไม่ส ะดวก
เนื่องจากการบีบรัดตัวของหลอดลม บางคนมีอาการขยายและบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อโดยที่ไม่สามารถ
บังคับได้เมื่อต้องเผชิญกับความหวาดกลัว บางคนเกิดแผลในกระเพาะอาหารเนื่องมาจากการขับกรด
ไฮโดรคลอริคจากอาการเครียด อาการความเปลี่ยนแปลงทางสรีระเหล่านี้ล้วนเป็นตัวบ่งชี้ว่าขณะนั้น
ร่างกายอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (PNS) ซึ่งทางานตรงข้ามกับตัวปลุกเร้า
ในระบบประสาทซิมพาเธติก (SNS) อาจคาดได้ว่าน่าจะเกิดภาวะความเครียดขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบ
ประสาทซิมพาเธติก (SNS) ถูกความเครียดกระตุ้นให้ทางาน ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (PNS)
พยายามที่จะเข้าควบคุมระบบเพื่อคงสภาพความสมดุลเอาไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเกิน
ความจาเป็นและรวมถึงปฏิกิริยาส่วนเกินของระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (PNS) ทางสรีระอีกด้วย (ไท
พีศรีนิวัติ , มมป.)
เครื่องโปลีกราฟ
เครื่องจับเท็จ (Lie Detector) หรือเครื่องโปลีกราฟ (Polygraph) เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจจับการหลอกลวงจากการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางร่างกายซึ่งมีผลมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงทางจิ ต ใจของคน ในป๎ จ จุ บั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางโปลี ก ราฟ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้หลักในการวัดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอันมีผลมาจาก
สภาวะความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประการ ดังต่อไปนี้ คือ
1) การหายใจบริเวณเหนืออก (Thoracic Respiration)
2) การหายใจบริเวณหน้าท้อง (Abdominal Respiration)
3) ความดันโลหิต-ชีพจร (Blood Pressure-Pulse)
4) การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal Response)
5) ความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว (Plethysmograph) (ไทพีศรีนิวัติ , มมป. ; Lieberman , 2008)
เครื่องโปลีกราฟจะทาการตรวจวัด บันทึก แสดงเส้นภาพ แสดงผลตัวเลข แสดงผลการวิเคราะห์ และ
สาเนาออกมา โดยอาศัยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
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1) แถบ (หรือท่อโลหะทาเป็นเกลียวยืดหดได้โดยมีสายยางอยู่ภายใน) ซึ่งใช้เป็นแถบการวัดการ
หายใจจะพันอยู่รอบเหนืออกหนึ่งแถบ และหน้าท้องหนึ่งแถบ ซึ่งจะแสดงผลออกมาอย่างเป็นอิสระต่อกัน
ในการบันทึกเส้นภาพแต่ละแถบ
2) เครื่องวัดความดันโลหิต - ชีพจร เช่นเดียวกับเครื่องมือที่ใช้อยู่ในทางการแพทย์ โดยมีปลาย
ด้านหนึ่ งของสายยางที่ใช้ใส่ และปล่ อยลมออกนั้นจะแยกเชื่ อมต่อกับเครื่องมือ อีกส่ ว นจะเป็นส่ ว นที่
ร่างกายใช้บีบและคลายลมเข้าและออกตามความเหมาะสม ขณะที่กาลังอยู่ในระบบการทางานของเครื่อง
จะมีส่วนที่ปิดกักอากาศเก็บไว้ภายในตามระดับความดันโลหิตที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้
จะพันไว้โดยรอบต้นแขน โดยจะพันอยู่เหนือเส้นโลหิตใหญ่แขนขวา
3) ตัวขั้วกระแสไฟฟูา (electrode) เป็นการบันทึกปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง จะพันอยู่รอบนิ้วชี้
และนิ้วนางซ้าย โดยใช้วุ้นเป็นสื่อนากระแสไฟฟูา (Alumina gel) หยดทาเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นตัวนา
กระแสไฟฟูาถ่ายทอดจากผิวหนังของคนเข้าสู่เครื่อง
4) Plethysmograph ใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว โดยจะพันไว้รอบนิ้วก้อย
ซ้าย ให้ส่วนที่เป็นตัวรับสัมผัสอยู่ด้านในที่เป็นอุ้งนูนของนิ้ว (ไทพีศรีนิวัติ , มปป.)
รูปแบบคาถามในการจับเท็จ
ในการสร้ า งค าถามเพื่ อการทดสอบทางโปลี ก ราฟนั้ นมี ความส าคัญ ผู้ ตรวจสอบจ าเป็น ต้อ ง
พิจารณาอย่างรอบคอบในการที่จะต้องใช้ประเด็นสาคัญต่างๆ สาหรับการทดสอบ ทั้งนี้เพราะคาถามการ
ทดสอบเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะต้องใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด การใช้เครื่องมือผิด
อาจก่อให้เกิดการวิเคราะห์อย่างผิดพลาด ผลสรุปที่ลงความเห็นไม่ไ ด้ หรือได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
รุนแรงจากผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพอื่น โดยคาถามที่จะนามาใช้ในการทดสอบที่ใช้เป็นหลัก โดยทั่วไปแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) คาถามที่เกี่ยวข้องกับคดี (Relevant question) ซึ่งจะต้องเป็นคาถามที่ควรต้องอยู่ใน
ขอบข่ายของคดีที่กาลังสืบสวนหรือสอบสวนอยู่เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สองเรื่องหรือกว่านั้นที่ไม่
มีความสัมพันธ์กัน โดยมุ่งจับพิรุธของคนกล่าวเท็จ
2) คาถามควบคุม (Control question) ซึ่งเป็นลักษณะของคาถามที่ต้องออกแบบมาสาหรับใช้
เป็นเกณฑ์การเปรียบเทียบที่จะเป็นเครื่องช่วยผู้ ตรวจสอบนาไปสู่การวิเคราะห์ถึงความจริงหรือความเท็จ
กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะของคาถามควบคุมโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
กระทาที่ไม่ถูกต้อง และเป็นเรื่องที่บุคคลนั้นย่อมมีความเป็นได้ที่จะพูดไม่จริง โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานตาม
เหตุผลทางหลักจิตวิทยาว่า มนุษย์เราล้วนทาความผิดมาแล้วทั้งสิ้น ส่วนใหญ่เป็นความผิดที่ใครๆ ก็ทา
เช่น พูดไม่จริง หลอกลวงคนอื่น ขโมยของ ทาให้ผู้อื่นเสียใจ เคยทาร้ายจิตใจคนซึ่งเป็นที่รัก เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้จะถูกนามาตั้งเป็นคาถามเพื่อให้นึกย้อนและตระหนักถึงความผิดบาปเหล่านั้นอย่างจริงจัง และดึง
เอาความรู้สึกเก่า ๆ กลับคืนมา เพื่อเป็นการตรวจสอบปฏิกิริยาสนองตอบของคนกล่าวความจริง

1361

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

3) คาถามที่เป็นกลางหรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี (Neutral/ Irrelevant question) ซึ่งเป็นคาถามที่
ไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดทบทวนอะไรเลยขณะตอบออกมาว่า “ใช่” เพื่อเป็นการพิจารณาถึงความเป็น
“ปรกติ” ของผู้ถูกทดสอบเท่านั้น โดยมิได้นามาประเมินความจริงหรือความเท็จใด ๆ ทั้งสิ้น
จากประเภทคาถามข้างต้น ได้ถูกนามากาหนดเป็นรูปแบบคาถามต่าง ๆ สูตรการวางตาแหน่งคาถาม
สาหรับการทดสอบอย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายที่จะมุ่งให้
ความสาคัญ ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมที่จะนามาใช้ร่วมกับการตรวจสอบทางโปลีกราฟเป็นเรื่อง ๆ ไป
ยังมีการทดสอบชนิดอื่นอีก เช่น การทดสอบด้วยคาตอบ “เงียบ” (Silent-Answer Test) เป็นการใช้ชุด
คาถามที่อยู่ในการทดสอบปกติ แต่ให้ผู้เข้ ารับการทดสอบตอบคาถามในใจโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมา
วิธีการเช่นนี้ตั้งอยู่บนตรรกที่ว่าคนเราหลอกใครก็ได้ แต่หลอกตัวเองไม่ได้ นั่นเอง
นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า การทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT :
Peak of Tension Test) ซึ่งจะให้ผลการทดสอบที่ดียิ่งต่อเมื่อข้อมูลและรายละเอียดปลีกย่อยที่สาคัญ
ทางคดียังไม่เป็นที่ล่วงรู้แก่บุคคลใดมาก่อน นอกจากตัวผู้กระทาผิดและเจ้าพนักงานสืบสวนหรือพนักงาน
สอบสวนที่ทราบข้อมูลเท่านั้น วิธีการในการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียดนั้น (POT) ย่อมแตกต่าง
ไปจากการทดสอบด้วยวิธีการอื่นตรงที่ อาศัยการกระตุ้นความรู้สึกที่ต้องกล่าวหลอกลวงอย่างจาเพาะต่อ
ข้อคาถามนั้น ๆ ซึ่งสิ่งที่จะนามาใช้ถามต้องเป็นประเภทหรือลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่มีความสาคัญและ
เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ในทางคดี ตลอดจนลักษณะการตั้งคาถาม จะต้องเป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน
ตัวคาถามต้องมีความสาคัญในระดับที่เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด กล่าวคือ ในหนึ่งชุดคาถาม
คาถามย่อยอาจมีห ลายข้อ แต่มีเพีย งข้อเดียวเท่านั้นที่เป็นประเด็นทางคดี และสามารถอ้างอิงไปถึง
รายละเอียดปลีกย่อย และเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น อาวุธที่ใช้ในคดี สิ่งของที่ถูกโจรกรรม เป็น
ต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีและล่วงรู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกชี้นาให้เกิดความตึงเครียด
สูงสุดแล้วแสดงผลออกมาให้เห็นเป็นเส้นภาพ (Polygraph) (ไทพีศรีนิวัติ , มมป. ; Lieberman , 2008)
ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจับเท็จโดยใช้เทคนิคการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด เช่น ปี
พ.ศ.2553 อภิชาต ธนรุจีวงศ์ ได้ศึกษาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังต่อการ
กระตุ้นด้วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบด้วยเครื่องโปลีกราฟ คือให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จว่า
ไม่ได้เลือกสีที่ตัวเองเลือก กล่าวคือให้ผู้เข้ารับการทดสอบตอบว่าไม่เมื่อผู้ทดสอบถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้า
รับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารับการทดสอบจานวน 35 คน โดยใน การทดสอบ 1 รอบใช้คาถาม
จานวน 7 คาถาม และได้ทดสอบ จานวน 3 รอบ โดยในการทดสอบรอบที่ 2 ใช้การตอบแบบตอบด้วย
คาตอบเงียบ (Silent answer test) แล้วพิจารณาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง
ปรากฏว่าจับเท็จได้ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบครั้งที่ 1 ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบครั้งที่ 2 และ ร้อย
ละ 48.57 ในการทดสอบครั้ งที่ 3 โดยเฉลี่ ยในการทดสอบทั้ง 3 ครั้งได้ค่าเฉลี่ ยการจับเท็จได้ร้อยละ
44.75
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ปี พ.ศ.2554 อรรจน์มน ธรรมไชย ใช้ Functional magnetic resonance imaging (fMRI :
การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้องทางแม่เหล็ก) ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือด
(Blood oxygen level dependent : BOLD) ที่สมองของผู้รับการทดสอบ เนื่องจากเมื่อผู้เข้ารับการ
ทดสอบกล่าวเท็จต้องใช้การคิดและการตัดสินใจในระดับสูง (Higher function) ทาให้กระบวนการทางาน
ของสมองอยู่ในระดับสูง (Executive function) และทาให้สมองได้รับการกระตุ้นซึ่งมีผลทาให้สมองมี
ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนสูง (Oxyhemoglobin) ต่างจากเมื่อสมองอยู่ในสภาวะพักซึ่งเลือดภายใน
สมองจะมีระดับความเข้มข้นของออกซิเจนต่า (Deoxyhemoglobin) โดยทดสอบกับผู้เข้ารับการทดสอบ
จานวน 20 คน (เป็นชาย 9 คน เป็นหญิง 11 คน) โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบหยิบสิ่งของจานวน 2 สิ่งจาก
7 สิ่ง แล้วถามด้วยคาถาม จานวน 60 คาถามแบบสุ่มโดยแต่ละคาถามมีระยะเวลาห่างกัน 21 วินาที ผู้เข้า
รับการทดสอบตอบโดยใช้วิธีการกระดิกนิ้วเมื่อต้องการตอบว่าใช่ และให้นอนนิ่งๆเมื่อต้องการตอบว่า
ไม่ใช่ โดยจะให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้หยิบของทั้ง 2 สิ่ง ในการกล่าวเท็จนั้นจะมีทั้งการตอบ
ทั้งใช่และไม่ใช่ ในขณะที่เครื่อง fMRI ตรวจวัดสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือด ที่สมอง
ของผู้เข้ารับการทดสอบ ผลปรากฏว่า เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จ เกิดการกระตุ้นสมองทั้งสองข้าง
ของ Inferior frontal gyri ทาให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือดที่บริเวณต่าง ๆ ที่
สมองมากกว่าเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบพูดความจริง
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการทาวิจัยการตรวจจับการหลอกลวงโดยใช้เทคนิคการทดสอบจุดสุด
ยอดของความตึงเครียดควบคู่กับแถบวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังสาหรับใช้กั บผู้เข้ารับการทดสอบ โดย
ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยนี้ผู้วิจัยคาดว่าจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนซึ่งในป๎จจุบันมีคดีต่าง ๆ เป็นจานวนมากที่อยู่ในระหว่าง
การสอบสวนและต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน แต่เนื่องด้วยข้อจากัดของเครื่องมือจับเท็จและผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านนี้ในประเทศไทยมีไม่มากนักจึงมีความจาเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในด้านเทคนิคและ
ทักษะในการจับเท็จหรือการตรวจจับการหลอกลวงเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพในการตรวจจับ
เท็จให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในการทดลองการจับเท็จยังมีข้อจากัดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนทาให้การ
ทดลองต้องอยู่ ในกรอบที่กระทาได้อาทิเช่น การไม่เปิดเผยข้อมูลส่ว นบุคคล การไม่ใช้คาถามอันมีผ ล
เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดี เป็นต้น ดังนั้นในการทดลองนี้จึงดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบของหลักสิทธิ
มนุษยชนและมีการดาเนินการทดสอบโดยใช้ชุดคาถามทั่วไปไม่มีความเกี่ยวข้องทางคดีและมีเอกสาร
ยินยอมจากผู้เข้าร่วมการทดสอบก่อนทาการทดสอบแต่ละครั้ง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทาการตรวจจับการหลอกลวงโดยใช้วิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT :
Peak of Tension Test) ด้วยชุดคาถามแบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) ควบคู่กับแถบวัด
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal Response) ของเครื่อง Computer Polygraph System 2
(CPS 2)
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในด้านเทคนิคและทักษะในการตรวจจับการหลอกลวง
วิธีดาเนินการวิจัย
ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการตรวจจับการหลอกลวงด้วยเครื่องจับเท็จ หรือเครื่องโปลีกราฟแบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทสโตลทิง จากัด ที่มีชื่อว่า Computer Polygraph System 2 (CPS 2) เพื่อ
ตรวจวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด จานวน 34 ราย โดยใช้
เทคนิควิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT : Peak of Tension Test) ด้วยชุดคาถามแบบ
ตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) ผลของการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังระหว่างการ
กล่าวหลอกลวงและการกล่าวความจริงจะถูกนามาวิเคราะห์และประมวลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ผล
การทดลองที่ได้จะถูกนาไปเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการตรวจวัดโดยอาศัยเครื่องมือตรวจวัดปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่ผิวหนังที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ขอบเขตประชากร
ผู้เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ เป็นอาสาสมัครทั้งเพศชายและหญิง อายุเฉลี่ย 22.02 ± 1.31 ปี
(อายุระหว่าง 21-27 ปี) ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
นักศึกษาปริญญาโท สหสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 34 ราย
วัสดุอุปกรณ์
เครื่องจับเท็จ หรือ เครื่องโปลีกราฟ (Lie Detector / Polygraph) แบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทสโตลทิง จากัด ที่เรียกว่า Computerized Polygraph System 2 (CPS 2) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น
เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ตรวจจั บ การหลอกลวงจากการเปลี่ ย นแปลงปฏิ กิ ริ ย าทางร่ า งกายซึ่ ง มี ผ ลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจของคน (ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์) สามารถตรวจวัด ปฏิกิริยาของร่างกายผ่าน
อุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงผลออกมาเป็นกราฟ จานวน 5 เส้น ซึ่งประกอบไปด้วย
1) ช่องการตรวจวัดการหายใจ (Respiration Channel) จานวน 2 ช่อง คือ Thoracic Respiration
Channel (การวัดการหายใจบริเวณเหนืออก) และ Abdominal Respiration Channel (การวัดการ
หายใจบริเวณหน้าท้อง)

1364

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

2) ช่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal Response Channel) เส้นสีเขียว วัดปริมาณ
เหงื่อและกระแสไฟฟูาที่ถูกกาเนิดขึ้นที่ผิวหนังซึ่งเกิดจากการทางานของระบบประสาทของผู้เข้ารับการ
ทดสอบ โดยถ้าผู้ทดสอบมีเหงื่อหรือกระแสไฟฟูาที่ ถูกกาเนิดขึ้นที่ผิวหนังมาก กราฟจะสูงขึ้น และเมื่อมี
เหงื่อหรือกระแสไฟฟูาที่ถูกกาเนิดขึ้นที่ผิวหนังน้อย ผิวหนังผู้เข้ารับการทดสอบแห้งลงหรือมีเหงื่อน้อย
กราฟจะต่าลง

ภาพที่2 อุปกรณ์ช่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal Response Channel)
3) ช่องตรวจวัดความดันโลหิต-ชีพจร (Blood Pressure and Pulse Channel)
4) ช่องตรวจวัดความเข้มข้นของปริมาณโลหิตที่ปลายนิ้ว (Plethysmograph Channel)
ข้อมูลที่ได้จะถูกนาไปประมวลผลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์แบบอัตโนมัติเพื่อคานวณหาความน่าจะเป็น
ที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะพูดจริงหรือกล่าวเท็จ

ภาพที่3 เครื่อง Computerized Polygraph System 2
Source: Stoelting Company, “Computerized Polygraph System”, (2014). (Online).
Available at: http://www.commercecorner.com/stoelting/1933/1466/1485/Polygraph /
Eight-and- Five-Channel-CPS-II-Computerized-Polygraph-System. (Accessed Febuary 2018
, 8).
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ขั้นตอนการวิจัย
1) อาสาสมัครจะได้รับแจ้งกาหนดการเข้ารับการทดสอบก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และ
รับทราบถึงเงื่อนไขการปฏิบัติตนก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบ
2) ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องลงนามเอกสารยินยอมที่จะเข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้ ก่อนที่จะ
เริ่มทาการทดสอบ
3) ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะถูกนาตัวไปยังห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ 25 องศา
เซลเซียส โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบนั่งพักนิ่ง ๆ เป็นเวลา 10 - 15 นาที เพื่อให้ร่างกายปรับเข้าสู่สภาพ
ปกติ อุณหภูมิคงที่ ในระหว่างนี้ผู้ดาเนินการทดสอบจะชี้แจงถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติระหว่างดาเนินการ
ทดสอบทั้งหมด พร้อมกับพูดคุยเชิงสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบถึงความพร้อมของสุขภาพและร่างกายก่อน
เริ่มการทดสอบ โดยให้ผู้ทดสอบทาแบบประเมินสุขภาพของตนเองก่อนเริ่มดาเนินการทดสอบด้วย
4) ผู้ทาการทดสอบ ทาการทดสอบความเที่ยงและแม่นยาของเครื่องจับหรือเครื่องโปลีกราฟแบบ
Computerized Polygraph System 2 (CPS 2) ก่อนเริ่มดาเนินการทดสอบ
5) ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากเลข 1 ถึงเลข 9 มาหนึ่งเลข โดยให้เขียนไว้บน
กระดาษเพื่อใช้ตัวเลขนั้นในการทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) แล้วผู้เข้ารับ
การทดสอบจะได้ฟ๎งคาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องจับเท็จและวิธีการทางานของเครื่องจับเท็จซึ่งในระหว่างนั้นก็
จะทาการติดตั้งสายวัดเข้ากับ ร่างกายของผู้รับการทดสอบ หลั งจากนั้นจึงเริ่มการทดสอบโดยใช้การ
ทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผยจานวน 7 คาถามโดยไม่เรียงลาดับตัวเลขในการถาม ตัวอย่างเช่นในกรณี
ที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกเลข 5 จะถามโดยสุ่มตัวเลขไม่เรียงลาดับดังนี้ 4 9 8 5 6 9 1 หรื อ 2 9 8 5 7
3 5 เป็นต้น หลังจากสิ้นสุดการทดสอบแล้วทาการถอดสายวัดต่าง ๆ ออก
6) หลังจากทาการทดสอบแล้วเสร็จจึงนากราฟของวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่ได้
ออกแบบ โดยจะพิจารณาการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังหลังจากผู้เข้ารับการทดสอบได้รับฟ๎ง
คาถามแล้วว่าที่คาถามใดมีค่าอัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่ผิวหนังเพิ่มขึ้นสูงที่สุด นาค่า
การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่ได้จากการทดลองมาทาการวิเคราะห์เชิงสถิติ
การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
ใช้หลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) นาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิ
2) เปรียบเทียบการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่วัดได้โดยแสดงเป็นอัตราส่วนร้อยละ
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ผลการวิจัย
จากการทดสอบ เมื่ อ วั ด ปฏิ กิ ริ ย าไฟฟู า ที่ ผิ ว หนั ง ของผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบด้ ว ยเครื่ อ ง
Computerized Polygraph System 2 แล้วพบว่า เส้นกราฟสี่เขียวที่แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของ
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง จะเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อผู้เข้าร่วมการทดสอบกล่าวหลอกลวง โดยเส้นกราฟสีเขียว
แสดงผลการตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ ลาดับตัวเลขที่แถบด้านล่างสุดของ
กราฟ แสดงตาแหน่งลาดับคาถามที่ใช้ถามผู้เข้ารับการทดสอบระหว่างทดสอบ

2

1

3

ภาพ4 ตัวอย่างภาพเส้นกราฟของผู้เข้าร่วมการทดสอบลาดับที่ 6 เพศหญิง โดยเส้นกราฟสีเขียวแสดงผล
การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ
จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นเส้นกราฟสีเขียวพุ่ งขึ้นสู่จุดสูงสุด ณ ตาแหน่งคาถามที่ 4 ซึ่งตรงกับ
ช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบได้ทาการกล่าวหลอกลวง ส่วนจุดสูงสุด (peak) ที่ลูกศรชี้ในตาแหน่ง
คาถามที่ 1 และ 7 ซึ่งเป็นคาถามแรกและคาถามสุดท้ายนั้น ในทางทฤษฎี จะไม่มีการนาผลกราฟที่ได้นั้น
มามาพิจารณา เนื่องจากคาถามแรกผู้ทาการทดสอบมักตื่นเต้นซึ่งทาให้มีปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังมากกว่า
คาถามข้ออื่น ส่วนในคาถามสุดท้ายนั้นผู้เข้ารับการทดสอบมักจะไม่สนใจในการทดสอบแล้วเนื่องจากได้
ผ่านคาถามที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้เข้ารับการทดสอบไปเป็นเวลาพอสมควรแล้ว
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ภาพ5 ตัวอย่างภาพเส้นกราฟของผู้เข้าร่วมการทดสอบลาดับที่ 5 เพศชาย โดยเส้นกราฟสีเขียวแสดงผล
การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ
จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นเส้นกราฟสีเขียวพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด ณ ตาแหน่งคาถามที่ 4 ซึ่งตรงกับ
ช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบได้ทาการกล่าวหลอกลวง
ตาราง1 ผลการจับเท็จโดยเครื่อง Computerized Polygraph System 2
Computerized Polygraph System 2
คน เลขที่
ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี Peak ตาแหน่ง Peak
ที่
เลือก
1
7
5
1
5
2
8
4
0
0
3
1
5
1
4
4
8
4
1
6
5
4
4
1
4
6
6
4
1
4
7
3
4
1
4
8
4
4
1
4
9
4
4
0
0
10
8
4
1
6

ตรงกับคาถามที่เลือก
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
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ตาราง1 ผลการจับเท็จโดยเครื่อง Computerized Polygraph System 2
Computerized Polygraph System 2
คน เลขที่
ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี Peak ตาแหน่ง Peak
ที่
เลือก
11
6
4
1
3
12
9
4
1
4
13
4
4
1
4
14
6
4
1
3
15
2
4
1
4
16
8
4
1
2
17
8
4
1
2
18
6
4
1
4
19
5
4
0
0
20
7
4
1
4
21
8
4
1
4
22
4
4
1
4
23
5
4
1
4
24
8
4
1
3
25
6
4
1
6
26
7
4
1
4
27
9
4
1
4
28
3
4
1
4
29
2
4
1
4
30
5
4
1
3
31
9
4
1
2
32
6
4
1
4
33
3
4
1
4
34
9
4
1
4
รวม
หมายเหตุ:
คนที่ หมายถึง ลาดับของผู้เข้ารับการทดสอบ
เลขที่เลือก หมายถึง หมายเลขที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือก

ตรงกับคาถามที่เลือก
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
20
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ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่จัดวางหมายเลขที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกไว้
มี peak หมายถึง ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีก ารเปลี่ยนแปลง โดยหมายเลข 1 คือมี peak หมายเลข 0
คือไม่มี peak
ตาแหน่ง peak หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด
ตรงกับคาถามที่เลือก หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเป็น
ตาแหน่งที่หมายเลขซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบได้เลือกไว้
จากตาราง 1 แสดงสรุปผลการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 34 ราย เมื่อวัด
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังด้วยเครื่อง Computerized Polygraph System 2 พบว่า เครื่องโปลีกราฟสามารถตรวจจับการ
กล่าวหลอกลวงของผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 20 คน จากทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 โดยผลการทดสอบ
แสดงออกมาเป็นเส้นกราฟแสดงจุดสูงสุดบริเวณคาถามที่ผู้เข้ารับการทดสอบทาการกล่าวหลอกลวง

สรุปและอภิปรายผล
จากการทดสอบกับผู้เข้าทาการทดสอบ จานวน 34 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 17 คน และเพศ
หญิง 17คน พบว่าเครื่อง Computerized Polygraph System 2 สามารถทาการตรวจจับการหลอกลวง
ได้ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 แบ่งออกเป็นเพศชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และเพศ
หญิง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่อง Computerized Polygraph System 2 ที่
ใช้แถบวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังร่วมด้วยวิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียดด้วยชุดคาถามแบบ
ตัวเลขเปิดเผยสามารถทาการตรวจจับการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่จากัดเพศ อย่างไรก็
ตาม ยังมีผู้เข้าร่วมการทดสอบอีกจานวนหนึ่งที่เครื่องไม่สามารถทาการตรวจจับการหลอกลวงได้ อาจ
เนื่องมาจากการที่ผู้เข้ารับการทดสอบเข้ารับการทดสอบโดยไม่ได้มีแรงผลักดันจากเรื่องจริง กล่าวคือ ไม่
ว่าเครื่องจับเท็จจะจับเท็จได้หรือไม่ได้ก็ไม่มีผลต่อผู้เข้ารับการทดสอบ หรือผู้เข้ารับการทดสอบบางคนเข้า
มาเพื่อทดสอบเพื่อต้องการจะเอาชนะเครื่องเพียงเท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้แทนที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะนึกถึง
เลขที่ตนได้เลือกไว้กลับนึกถึงวิธีการเอาชนะการทางานของเครื่องและคิดถึงแต่การคาดเดาลาดับเลข
ลาดับต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางร่างกายชนิดอื่น เช่น แถบวั ดความดันโลหิต-ชีพจร หรือ
แถบวัดความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว ควบคู่กับแถบวัดปฏิกิริ ยาไฟฟูาที่ผิวหนังในการตรวจจับการ
หลอกลวงเพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยาในการวัดได้มากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการทดสอบและเปรียบเทียบการตรวจจับการหลอกลวงด้วยเทคนิควิธีการอื่นๆ ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้จริงในทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การทดสอบโดยใช้บัตร (card test) หรือการทดสอบโดยใช้
สี (color test) เปรียบเทียบกับการทดสอบโดยใช้ตัวเลขทราบเปิดเผย (known number test) เพื่อ
ทดสอบดูว่าวิธีการไหนได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด
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การศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และเปรียบเทียบความ
ต้องการของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane
ระดับความเชื่อมั่น 95% จานวน 300 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุ จานวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมู ลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test, F-test และค่าความแปรปรวนพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1.
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. การเปรียบเทียบจาแนก
ตามป๎จจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ ลักษณะการอยู่อาศัย ภาระที่ต้องเลี้ยงดูในครัวเรือน และ
จ านวนเบี้ ย ยั งชี พที่ไ ด้รั บ แตกต่ างกั นส่ งผลให้ ค วามคิด เห็ นของผู้ สู ง อายุแ ตกต่า งกัน ทุก ด้า น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐลงไปแจกเบี้ยยังชีพเหมือนเดิม และเพิ่มจานวนเงินเบี้ยยังชีพขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับค่าครองชีพในป๎จจุบันและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ดีขึ้น
คาสาคัญ : ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ, ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ , องค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ทรายพูน
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Abstract
The objectives of this research were to study the elderly people’s opinions on
the readiness preparation in prompt-pay system of Local Administration Wang Saiphoon
Sub-district, Wang Saiphoon District, Phichit Province and to compare the needs of the
elderly people towards the prompt-pay system to perceive their opinions and
suggestions on the prompt-pay system. It was a mixed method study: quantitative and
qualitative one. The samples were 300 people by using Taro Yamane’s formula with the
reliability of 95%. The in-depth interview of 26 people also administered. The data
were collected by using a questionnaire and in-depth interview and analyzed by using
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and multi variated
correlation. The findings were as follows: 1. The elderly people’s opinions on the
readiness preparation in prompt-pay system of Local Administration Wang Saiphoon Subdistrict, Wang Saiphoon District, Phichit Province overall were at a moderate level in 4
areas. 2. The comparison classified by personal factors found that age, status, living
condition, task on taking care of the family and the received living allowance differences
resulted to the differences of the elderly people’s opinions significantly different at 0.05.
3. Their opinions and suggestions on the prompt-pay system, the majority would like the
government officials to distribute the living allowance the same and should increase the
living allowance to correspond the current cost of living and the better quality of live for
the elderly people.
Keywords: Comments of the elderly, prompt-pay system, Local Administration Wang
Saiphoon Sub - district
บทนา
ป๎จจุบันผู้สูงอายุในสังคมไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนสังเกตเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว
ในชุมชน หรือตามสถานที่สาธารณะ จึงทาให้เห็นว่าประเทศไทยเรากาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยจะสมบูรณ์ในอีกไม่นานและความต้องการของผู้สูงอายุก็จะตามมา
รวมถึง ป๎ ญหาสุ ขภาพที่ เ พิ่ม ขึ้ น จะมี จานวนเกิ นกว่ าก าลั ง การให้ บริ ก ารทางสุ ข ภาพของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ยากจนในชนบท ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้กาลังประสพป๎ญหาหลายด้านตั้งแต่ด้าน
สุขภาพ การต้องพลัดพรากเมื่อสามีหรือภรรยาตายจากกัน และต้องต่อสู้กับความเหงาและสภาพการอยู่
คนเดียว ผู้สูงอายุบางรายเกิดความท้อแท้สิ้นหวังที่ทาให้ตนเองต้องเป็นภาระกับลูก ๆ ที่มีรายได้หาเลี้ยง
ตนเองก็ยังไม่พอเพียง ผู้สูงอายุในสังคมไทยจะได้รับการเคารพนับถือจากลูกหลาน แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่
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สนใจและไม่สามารถพัฒนาความรู้เพิ่มเติมให้ทันยุคสมัยได้ ด้วยเหตุนี้จึงมักถูกมองว่าเป็นไดโนเสาร์เต่า
ล้านปี ในสายตาของลูกหลานและทาให้มีป๎ญหาในการเข้าสังคมกับครอบครัวหรือกับลูกหลาน ดังนั้น
ผู้สูงอายุจาเป็นทีจ่ ะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐ
ก็จะต้องเข้ามาส่งเสริมดูแล เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากสัดส่วนและจ านวนผู้ สูงอายุ ในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว พบว่ามีสัดส่ วนของ
ผู้ สู งอายุ เพิ่ มขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง และมีอัตราการเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว โดยผลส ารวจปี 2557 มีจานวน
ผู้สูงอายุ 14.9% ของประชากรทั้งหมด แบ่งเป็นชาย 13.2% และหญิง 16.1% ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจาก
การสารวจเมื่อปี 2554 ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 12.2% ของประชากรทั้งหมด และเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ตั้งแต่การสารวจครั้งแรกเมื่อปี 2537 และพบว่ามีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่ตามลาพังมากขึ้น (ข้อมูล
จากมูล นิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ) ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันดาเนินงานเพื่อคุ้มครอง
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในป๎ จ จุบั น มีการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็วเช่นกัน ด้ว ยวิถีชีวิตที่เปลี่ ยนไปของสั งคมที่ต่างต้องดิ้นรน
แก่งแย่งแข่งขันกัน ทาให้มีกลุ่มผู้สูงอายุจานวนมากถูกปล่อยละเลยหรือทอดทิ้งให้ทามาหากิ นเลี้ยงตัวเอง
ไปตามลาพังอย่างไม่มีลูกหลานเหลียวแลหรือได้รับการเอาใจใส่น้อยลง ประกอบกับนโยบายการวางแผน
ครอบครัวที่ส่งผลให้อัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรลดลง จึงทาให้ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุ
ยืนยาวขึ้น จึงสะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุในป๎จจุบันส่วนใหญ่มีความ
เสี่ยงที่จะต้องประสบป๎ญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ทาให้ไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอที่จะเลี้ยง
ตัวเองได้อย่างมี คุณภาพจึงประสบป๎ญหาด้านความมั่นคงทางการเงินส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของตัว
ผู้สูงอายุและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ป๎ญหาหลักๆ ก็คือการที่ภาครัฐ
ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทั้งในรูปแบบเบี้ยยังชีพ สวัสดิก ารด้าน
สาธารณสุข รวมไปถึงส่วนลดสาหรับบริการสาธารณะอื่นๆ ทาให้งบประมาณของภาครัฐที่ควรถูกนาไปใช้
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทางอื่นมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เพียงตัวผู้สูงอายุเท่านั้น แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนการปฏิรูปนโยบายที่ครอบคลุมในวง
กว้างและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะเป็นป๎จจัยสาคัญในการแก้ป๎ญหา ทั้งการปรับสมดุลของชีวิตการ
ทางานและครอบครัว ตลอดจนนโยบายในช่วงชีวิตการทางาน ที่จะต้องสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
การปฏิรูปแรงงานและนโยบายด้านภาษี เพื่อสนับสนุนชีวิตการทางานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
รัฐบาลตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ขับเคลื่อนและได้จัดทาแผนผู้สูงอายุ พร้อมบูรณาการการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ป๎จจุบันรัฐบาลได้ มีนโยบายที่เป็นระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่รัฐบาลกาลังพยายาม
ผลักดัน เพื่อให้ มีร ะบบรองรั บการชาระเงินทางอิเล็ กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการใช้งาน
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เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้ นและมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่มผลักดันแนวคิด ขึ้นตั้งแต่
ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา โครงการ National e - Payment เริ่มเป็น รูปเป็นร่างขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งกาหนดให้มีการดาเนินการโครงการสาคัญคู่ขนานกันไปในห้วงเวลาเดียวกัน ดังนี้
1. ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกในการรับเงินและโอนเงินด้วย
ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม โดยการโอนเงินหรือชาระเงินในป๎จจุบันจะต้อง
ใช้หมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งมีตัวเลขหลายหลัก ทาให้ยากต่อการจดจาและการสื่อสาร แต่การชาระเงิน
หรือโอนเงิน ผ่านบริการพร้อมเพย์ จะสามารถทาได้โดยใช้หมายเลขอื่นที่ผู้รับโอนได้ลงทะเบียนไว้กับ
สถาบันการเงิน โดยในระยะแรกจะเริ่มต้นจากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเลขประจาตัวประชาชน
2. การขยายการใช้ บั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น การวางโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ให้ ป ระช าชนสามารถใช้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต ได้กว้างขวางขึ้น โดยมีต้นทุนการชาระเงินด้วยบัตรลดลง ทั้งในส่วน
ของการลดภาระของร้านค้าที่รับบัตร และเพิ่มการกระจาย อุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
แพร่หลายมากขึ้น ทั้งร้านค้าและหน่วยงานราชการทั่วประเทศเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
ภาคธุรกิจ โดยการขยาย การใช้บัตรในลักษณะเช่นนี้ จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการชาระเงินที่สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้นให้กับประชาชน
3. ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาการจัดทาและนาส่งข้อมูลใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e - Receipt) เพื่ออานวยความสะดวกและ
ลดขั้นตอนในการจัดทา รวมทั้งการนาส่งรายงานการทาธุรกรรมทางการเงินและการนาส่งภาษีเมื่อมีการ
ชาระเงิน ผ่านระบบ e-Payment
4. โครงการ e - Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และพัฒนาระบบการรับ
จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ ตรง
กลุ่มเปูาหมาย ลดความผิดพลาด ความซ้าซ้อน และโอกาสการทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเลคทรอนิกส์แห่งชาติ
ซึ่งหนึ่งในสี่ของยุทธศาสตร์ฯ ผู้วิจัยได้ศึกษาโครงการที่ 1 ซึ่งเป็นระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์โดย
กรมบั ญชีกลางจะทดลองน าเบี้ ย ยั งชีพคนชราที่เคยจ่ายโดยองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มาจ่ายโดย
กรมบัญชีกลางแบบเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี ในประเด็นการถอนเงินจากบัญชีอาจเป็นป๎ญหากับประชาชน
ที่อยู่ในเขตชนบทห่างไกลและเงินช่วยเหลือไม่ถึงมือประชาชน รวมถึงประชาชนอาจเกิดความสับสนว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ช่วยเหลืออีกทั้งระบบบริหารจัดการรายชื่อผู้สูงอายุอาจเกิดการตกหล่น
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อาทิ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การเสียชีวิต หรือการย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งกรอบแนวคิดในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัส ดิการสั งคม คือ หน่ วยงานเจ้าของสิทธิส วัส ดิการต่าง ๆ รับลงทะเบียนและตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับกรมการปกครอง ตรวจสอบข้อมูล บุคคลโดยใช้เลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก ก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงิน เมื่อหน่วยงานเจ้าของสิทธิสวัสดิการและกรมการ
ปกครองตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ โดย
กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินตามที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งป๎จจุบันกาหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ (1)
โอนเงินเข้าบัญชี (2) โอนเข้าพร้อมเพย์ (3) รับเป็นเงินสด โดยส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย
ให้ผู้มีสิทธิต่อไป (สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลวังรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร จึงได้เล็งเห็นและสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทราย
พูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิต ร ต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและ
ป๎ญหาในระบบรั บ และโอนเงินพร้อมเพย์ของผู้ สูงอายุ และความต้องการในการรับเงินเบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูนให้ตรงต่อความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรที่สาคัญ จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจของ
ผู้สูงอายุ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุ ด้านกระบวนการและขั้นตอน และด้านความสะดวก ในการนาเสนอ
กรอบแนวความคิดของการศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและ
โอนเงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1

สังกัด สหสาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพ 1
แนวคิดใน

ความคิด เห็ นของผู้ สู งอายุ ที่มี ต่ อ
การเตรียมความพร้อมในระบบรับ
และโ อนเงิ น พร้ อมเพย์ ขอ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทราย
พู น อ าเภอวั ง ทรายพู น จั ง หวั ด
พิจิตร
1. ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุ
2. ด้านความรู้ของผู้สูงอายุ
3. ด้านกระบวนการและขั้นตอน
4. ด้านความสะดวก

กรอบ
การวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จานวน 935 คน ( ข้อมูล
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 )
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังทรายพูน ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
สาเร็จรูปของ “ Taro Yamane ” ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±
5% ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 280 คน แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 คน เพื่อความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
สูตรการคานวณ
n
=
N
1 + Ne2
N
=
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ควรสุ่ม
e2
=
ระดับการคลาดเคลื่อนจากการสุ่มร้อยละ 5
N
=
ขนาดจานวนประชากร
แทนค่า
n
=
935
1 + 935 (0.05)2
n
=
280
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
เตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากแกนนาผู้สูงอายุแต่ละหมู่โดยใช้วิธีเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ข้อมูล ทั่ว ไปของกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ ตัว แปรต้นเกี่ยวกับข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ สูงอายุ
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่อาศัย ภาระที่ต้องเลี้ยงดูสมาชิ กในครัวเรือน
แหล่ ง ที่ มาของรายได้ จ านวนเบี้ ย ยั ง ชีพ ที่ ไ ด้ รับ รายได้ เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อนโดยผู้ วิจั ย ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) นามาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน โดยผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นามาแจก
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แจงความถี่ห าค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ ย (Mean) และหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ป๎ญหาและความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล วังทรายพูน
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นามาแจก
แจงความถี่ห าค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ ย (Mean) และหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล วังทราย
พูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน โดยใช้สถิติอนุมานในการวิเคราะห์หาค่าสัมพันธ์ระ
หว่าตัวแปร คือ การทดสอบค่าที ( t - test ) สาหรับตัวแปรต้นที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม และค่าเอฟ (
F - test ) ตัวแปรที่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ใช้การหาค่าความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Test )
สาหรับตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป และค่าความแปรปรวนพหุคูณ
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์แกนนาผู้สูงอายุ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
เป็ น ความเรี ย งซึ่ งจะเป็ น การที่เน้ น ในเรื่องของการแสดงความคิด เห็ นของแกนนาผู้ สู ง อายุในการให้
สัมภาษณ์ และผู้ วิจั ย น ามาเขีย นสรุ ปเป็นร้อยแก้ว เพื่ออธิบายถึงการแสดงความคิดเห็ นประกอบกับ
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทาให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรอง และแนะนาตัวผู้วิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูล
สงคราม ถึ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ทรายพู น อ าเภอวั ง ทรายพู น จั ง หวั ด พิ จิ ต ร เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. จัดเตรียมแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง
3. ทาการลงพื้นที่สารวจโดยใช้แบบสอบถาม และจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเอง ทั้งหมด
300 ชุด
4. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปและเขียนรายงาน
ผลการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีผลการวิจัยดังนี้
1.1 จากการวิเคราะห์ป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ เพศชาย จานวน 125 คน คิดเป็น ร้อยละ
41.7 จาแนกตามอายุ พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ช่วงอายุระหว่าง 60 - 69 ปี
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จานวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 70 - 79 ปี จานวน 91 ราย คิด
เป็นร้อยละ 30.3 ช่วงอายุระหว่าง 80
- 89 ปี จานวน 40 รายคิดเป็นร้อยละ 13.3 และช่วงอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ
1.0 จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน
186 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมา คือ สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 104 ราย คิด
เป็นร้อยละ 34.7 และสถานภาพโสด จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 จาแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย
พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่กับบุตรหลาน จานวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.0
รองลงมา คือ อยู่กับทั้งคู่สมรสและบุตรหลาน จานวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.7 อยู่กับคู่สมรส จานวน
84 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 อยู่คนเดียว จานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอยู่กับญาติพี่น้อง
จานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3 จาแนกตามภาระการเลี้ยงดู พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูมากกว่า 2 คน จานวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ ภาระที่ต้อง
เลี้ยงดู 2 คน จานวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.3 ภาระที่ต้องเลี้ยงดู 1 คน จานวน 54 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 18.0 และไม่มี จานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 จาแนกตามแหล่งที่มารายได้ พบว่า ผู้สูงอายุที่
ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ จานวน 233 คน มีรายได้จากสวัสดิการจากรัฐ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ
จากการอุปการะบุตรหลาน/ญาติ จานวน 163 คิดเป็นร้อยละ 30.1 การประกอบอาชีพจานวน 116 คิด
เป็นร้อยละ 21.4 และอื่นๆ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 จาแนกตามจานวนเบี้ยยังชีพที่ได้รับ พบว่า
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท จานวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.7
รองลงมา คือ ได้รับเบี้ย 700 บาท จานวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3 ได้รับเบี้ย 800 บาท จานวน 42
ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 และได้รับเบี้ย 1,000 บาท จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.0 จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยทั้งหมด 2,001 - 3,000 บาทต่อ
เดือน จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 1,001 - 2,000 บาท ต่อ
เดือน จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 รายได้เฉลี่ยทั้งหมดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน จานวน 48
คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 3,001 - 4,000 บาทต่อเดือน จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ
14.3 รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 4,001 - 5,000 บาทต่อเดือน จานวน 33 คิดเป็นร้อยละ 11.0 รายได้เฉลี่ย
ทั้งหมด 5,001 - 6,000 บาท ต่อเดือน จานวน 20 คิดเป็นร้อยละ 6.7 รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 6,001 7,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และรายได้เฉลี่ยทั้งหมด 7,001 - 8,000 บาทต่อเดือน จานวน 9
คิดเป็นร้อยละ 3.0
1.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร สรุปได้ว่า
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อม
เพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและ
โอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวัง (xˉ ) S.D.
ทรายพูน
จังหวัดพิจิตร

ระดับความ
คิดเห็น

1. ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์

3.24 0.74

ปานกลาง

2. ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์

3.37 0.77

ปานกลาง

3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงิน
3.28 0.47
พร้อมเพย์

ปานกลาง

4. ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์

3.14 0.48

ปานกลาง

3.26 0.46

ปานกลาง

โดยรวม

จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างจานวนผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอ
วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านความรู้ของผู้ สูงอายุในระบบการรับและโอนเงิน มี
ค่าเฉลี่ย 3.37 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีค่าเฉลี่ย
3.28 ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีค่าเฉลี่ย 3.24 และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีค่าเฉลี่ย 3.14
1.3 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปได้ว่า
1.3.1 ตัวแปรต้น 2 กลุ่ม ได้แก่
ตาราง 2 การศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อม
เพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในด้านต่างๆ จาแนกตาม
เพศ
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับ F
และโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Sig.

t

1. ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ .001 .981 .139

df

Sig.

300

.890

.139 266.402 .890
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2. ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์

.424 .515 -.223

300

.824

-.222 261.704 .825
3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอน
.535 .465 -.592
เงินพร้อมเพย์

300

.554

-.590 263.400 .556
4. ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 1.181 .278 .297

300

.766

.301 277.507 .764
รวม

.393 .531 -.110 300 .913
-.109 261.004 .913

จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่ อความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มี
ต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรในด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้าน
ความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงิน พร้อมเพย์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานใน
ระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ และด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3.2 ตัวแปรต้น 3 กลุ่ม ขึ้นไป
ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบ
รับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวั ดพิจิตร
ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ จาแนกตามอายุ
Mean Difference (I-J) Std.Error
60 - 69

70 - 79

80 - 89

Sig

70 - 79
80 - 89

.41946*

.08331

.000

.58006*

.11250

.000

90 ปีขึ้นไป

.81506*

.37209

.029

60 - 69

-.41946*

.08331

.000

80 - 89

.16060

.12117

.186

90 ปีขึ้นไป

.39560

.37480

.292

60 - 69

-.58006*

.11250

.000
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90 ปีขึ้นไป

70 - 79

-.16060

.12117

.186

90 ปีขึ้นไป

.23500

.38235

.539

60 - 69

-.81506*

.37209

.029

70 - 79

-.39560

.37480

.292

80 - 89

-.23500

.38235

.539

*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

จากตาราง 3 พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อ การเตรียม
ความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีความแตกต่างกันดังนี้
คือ ช่วงอายุ 60 - 69 ปี กับ ช่วงอายุ 70 - 79 ปี , ช่วงอายุ 80 - 89 ปี และช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป โดย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
1.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบ
รับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวั ดพิจิตร
พบว่าผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ที่มีอายุ
สถานภาพ ลักษณะการอยู่อาศัย ภาระที่ต้องเลี้ยงดู จานวนเบี้ยยังชีพ มีผลต่อระดับความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อ การเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
วังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
และส่วนป๎จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และจานวนรายได้ทั้งสิ้น ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
ในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดย
ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 26 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน จานวน หมู่ละ
2 คน พบว่าการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์นั้น ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกัน คือจาเป็นจะต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เพื่อให้รองรับการโอนเงินเข้าบัญชีเพราะในอนาคตข้างหน้ารัฐบาลจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีที่เป็นพร้อมเพย์
ให้เท่านั้น และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปจ่ายเบี้ยยังชีพให้และอาจจะมีการยุบองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นเทศบาลตาบลอีกในอนาคต รวมถึงเป็นแนวโน้มของรัฐบาลที่จาเป็นต้องเปิดสมุดบัญชี ที่เป็น
พร้อมเพย์หรือบางคนที่รับโอนเงินเข้าบัญชีอยู่ก็ต้องไปเปลี่ยนสมุดบัญชีให้เป็นพร้อมเพย์ ซึ่งขั้นตอนไม่ได้
ยุ่งยากและซับซ้อนมากจนเกินไป จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและชี้แจงให้ทาตามขั้นตอน และการเปิด
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บัญชีที่เป็นพร้อมเพย์นั้น ก็เพื่อให้รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยตรงจะทาให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพที่
ตรงตามวันที่ตนได้รับเหมือนกันทุกเดือน ซึ่งกระบวนการรับและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในระบบพร้อมเพย์นั้น
ได้เชื่อมโยงกับ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มี ต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 ด้าน ทาให้
ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุใน
ระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ รองลงมาด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและ
โอนเงิน พร้ อมเพย์ ด้านความเข้าใจของผู้ สู งอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ และส่ วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย คือ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ จตุพร ตันเส้า ( 2551 : บทคัดย่อ ) ศึกษาเรื่อง “การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทาการศึกษาจานวน 5 อบต. คืออบต.บ้านกาด
อบต.ดอนเปา อบต.ทุ่งปี้ อบต.ทุ่งรวงทอง และอบต.แม่วิน จาก พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ
การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากในด้ า นความพึ ง พอใจบุ ค ลากรรองลงมาคื อ ความพึ ง พอใจการ
ประชาสัมพันธ์ และลาดับสุดท้ายคือ ความพึงพอใจการดาเนินการการจัดการเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามหากพิจ ารณาเป็นรายองค์การบริหารส่วนตาบล พบว่ายังมีบางองค์การบริหารส่วน
ตาบล คือ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนเปา ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการดาเนินการจัดการเบี้ยยังชีพให้ดีขึ้น ส่วนป๎ญหาและอุปสรรคที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกแห่งประสบเหมือนกันก็คือ ผู้สูงอายุในพื้นที่มีจานวนมาก เกินกว่างบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจะช่วยเหลือให้ได้ทั่วถึงและครบถ้วน นอกจากนี้ผู้สูงอายุมีป๎ญหาอุปสรรคในการ
มาติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบล คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเดินทางมารับเบี้ย ยังชีพที่
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลลาบาก เนื่องจากมีป๎ญหาสุขภาพ และระยะทาง จึงมีความต้องการ
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาเงินเบี้ยยังชีพไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่หมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นเงินสดต้องการรับ
เป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง มากกว่าราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน และความต้องการส่วนใหญ่ก็คือต้องการให้
เพิ่มจานวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณา ฉิมพลีกุล (2551 ,
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บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป๎ ญ หาและอุ ป สรรคของโครงการจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมื อง จังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาป๎ญหาอุปสรรคของ
โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุง
โครงการให้เหมาะสม โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผลการศึกษา
พบว่า โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้เพราะหลักเกณฑ์ขาดความเป็นรูปธรรมไม่สามารถวัดได้จริง ทาให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่สามารถ
คัดเลือกผู้สูงอายุที่เหมาะสมที่ควรเข้าร่วมโครงการได้โดยยังมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอีกประมาณ
100 คน นอกจากนี้พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการ ในส่วนของป๎ญหา
เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการ
ให้เทศบาลจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายครั้งละ 3,000 บาท โดยมารับทุก ๆ 6 เดือน เพราะได้เป็นเงินก้อน ไม่
ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียเวลามารับบ่อย ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ต้องการให้โอนเข้า
บัญชีเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเพราะมีผู้ปฏิบัติงานน้อย ส่วนของสถานที่ในการรับเงินก็ยังคงให้
มารับที่เดิม คือที่เทศบาลเมืองบ้านสวน อย่างไรก็ตามยังมีป๎ญหาเกี่ยวกับการนาเงินไปใช้เพราะผู้สูงอายุที่
รับเงินไปแล้วไม่สามารถใช้เงินได้เพียงพอกับระยะเวลาที่กาหนด ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวนควรมุ่ ง ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารด้ า นอื่ น ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ค วรเน้ น เฉพาะการให้ เ งิ น
สงเคราะห์ อ ย่ า งเดี ย วทั้ ง นี้ เ พราะเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ส ามารถใช้ จ่ า ยได้ เ พี ย งพอ ควรจะมี ก าร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ควรจัดอบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ข้อคิดเห็นและถกเถียงในประเด็นที่
สงสัยหรือข้องใจ เพื่อนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
2. ผลการเปรียบเทียบระดั บความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับ
และโอนเงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ที่มีเพศแตกต่างกัน
ส่งผลต่อ ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตามอายุ ใน
ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับ
และโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีความแตกต่างกัน ดังนี้
คือ ช่วงอายุ 60 - 69 ปี กับ ช่วงอายุ 70 - 79 ปี ช่วงอายุ 80 - 89 ปี และช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป โดยมี
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ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบ
การรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน
2.3 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้ อมเพย์ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตาม
สถานภาพ ในด้านความเข้าใจของผู้ สู งอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความสะดวกของ
ผู้สู งอายุ ในระบบรั บและโอนเงิน พร้ อมเพย์ มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ สถานภาพสมรส แตกต่างกับ
สถานภาพหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ ส่วนด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
และด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน
2.4 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้ อมเพย์ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตาม
ลักษณะการอยู่อาศัย ในด้านด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบการรั บและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้าน
ความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบการรับ
และโอนเงินพร้อมเพย์ มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ ลักษณะการอยู่อาศัย อยู่กับคู่สมรสและอยู่กับทั้งคู่
สมรสและอยู่กับบุตรหลานและอยู่กับทั้งคู่สมรสและบุตรหลานและอยู่คนเดียว ส่วนด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน
2.5 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตามภาระที่
ต้องเลี้ย งดู ในด้าน ความเข้าใจของผู้ สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมพย์ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการใช้งานในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ และด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและ
โอนเงินพร้อมเพย์ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มี
ความแตกต่างกัน คือ ภาระที่ต้องเลี้ยงดูมากกว่า 2 คน กับ ภาระที่ต้องเลี้ยงดู 1 คน ภาระที่ต้องเลี้ยงดู 2
คน และไม่มีภาระที่ต้องเลี้ยงดู
2.6 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้ อมเพย์ ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวั ดพิจิตร จาแนกตาม
แหล่งที่มารายได้ ในด้านความเข้าใจของผู้ สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความรู้ของ
ผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบรับและโอน
เงินพร้อมเพย์ และด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน
2.7 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตามเบี้ยยัง
ชีพ ในด้านด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุใน
ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีความ
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แตกต่างกันดังนี้ คือ เบี้ยยังชีพ 600 บาท กับ เบี้ยยังชีพ 700 บาท กับ เบี้ยยังชีพ 800 บาทและเบี้ยยังชีพ
1,000 บาท ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความ
แตกต่างกัน
2.8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
เตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตามรายได้ทั้งสิ้น ในด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบรับและ โอนเงินพร้อมเพย์ และด้านกระบวนการและขั้นตอน
การใช้งานในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกันพิจิตร ส่ วนด้านความสะดวกของ
ผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีความแตกต่างกัน ดังนี้ คือ รายได้ทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อเดือน กับ รายได้ทั้งสิ้น 5,001 - 6,000 บาท ต่อเดือนและ 1,001 - 2,000 บาท ต่อเดือน
และรายได้ทั้งสิ้น 4,001 - 5,000 บาทต่อเดือน 5,001 - 6,000 บาท ต่อเดือน 7,001 - 8,000 บาทต่อ
เดือนและ รายได้ทั้งสิ้น 1,001 - 2,000 บาท ต่อเดือน และรายได้ทั้งสิน 5,001 - 6,000 บาทต่อเดือน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุ ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอน
เงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปได้ดังนี้
ผู้สูงอายุในแต่ละหมู่มีการเตรียมความพร้อมในการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้สูงอายุ
ในหมู่ที่ 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 จะมีความแตกต่างจากหมู่ที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ในการ
เดินทางมาเบิกเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง จึงทาให้ผู้สูงอายุในหมู่ที่ 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปให้เงินเบี้ยยังชีพตามหมู่บ้านเหมือนเดิม เพราะจะได้รับเงินสดและไม่
ต้องเสี ยวลาและไม่ต้องเสี ยค่าจ้ างในการออกมากดเงินหรือเบิกเงิน แต่ทั้งนี้ ในกลุ่ มผู้ สูงอายุระหว่าง
60 - 69 ปี จะมีความเห็นว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมากกว่าที่จะมารับเงินสดเพราะเงินที่โอนเข้าใน
บัญชีสามารถเป็นเงินเก็บสะสมไปได้เรื่อย ๆ
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุ
ในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ รองลงมาด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับ
และโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ และส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย คือ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับ
และโอนเงิน พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปได้
ว่า เมื่อพิจารณาป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นของผู้สู งอายุ จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย
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ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ รองลงมาด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อม
เพย์ และ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ พบว่า อายุ สถานภาพ ลักษณะ
การอยู่อาศัย ภาระที่ ต้องเลี้ยงดู แหล่งที่มารายได้ และจานวนตามเบี้ยยังชีพที่ได้รับ มีผลต่อ ระดับความ
คิดเห็นของผู้สูงอายุ ส่วนป๎จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอน
เงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริห ารส่ว นตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปได้ว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐเพิ่มจานวนเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อการดารงชีพของผู้สูงอายุที่ดีขึ้นเพราะเห็นว่า
จานวนเงิน ที่ได้รั บ 600 บาท น้ อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู และวิธีการ
จ่ายเงินเบี้ ยยั งชีพของผู้สู งอายุส่ วนใหญ่เห็ นว่าการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ไม่สะดวกในการไปธนาคาร
เนื่องจากระยะทาง รวมถึงอายุที่มากขึ้น และการเขียนหนังสือ จึงไม่สามารถกดเงินจากตู้เอทีเอ็มได้ จึง
ทาให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า การนาเงินสดเข้าไปจ่ายตามหมู่บ้านสะดวกที่สุดเพราะจะทา
ให้ผู้สูงอายุออกมาพบปะกัน พูดคุยกัน และอยากให้รัฐบาลให้ความสาคัญต่อผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นโดยการ
ปรับเบี้ยยังชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในป๎จจุบันและคุณภาพชีวิตขงผู้สูงอายุที่ดีขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม (Participatory Action Research: PAR)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนในการออกกาลั งกายของประชาชน 2) พัฒ นา
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกกาลังกายของประชาชน และ 3) เปรียบเทียบแรงสนับสนุน
ของครอบครัว ทัศนคติต่อการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการออกกาลังกาย ก่อนและหลั งการดาเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกกาลังกายของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง
ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รวบรวมจากแบบสอบถามที่ได้จากอาสาสมัครจานวน 143
คน (อายุ 15 - 59 ปี) ที่ไม่ออกกาลังกายหรือออกกาลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ ข้อมูลที่ได้จะถูกนามาวิเคราะห์
โดยใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2)
สถิติเชิงอนุมาน ใช้ Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมการออกกาลังกาย ในด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.3 , S.D.= 0.6) การมีส่วนร่วม
ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.5 , S.D.= 0.5) การมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์อยู่
ในระดับปานกลาง ( x = 2.8 , S.D.= 0.4) การมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ( x =
2.1 , S.D.= 0.6) นอกจากนี้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่ว มกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม สาหรับการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ( x = 17.9 ± 3.1) ทัศนคติต่อการ
ออกกาลังกาย ( x = 37.2 ± 3.9) และพฤติกรรมการออกกาลังกาย ( x = 45.7 ± 5.6) สูงกว่าคะแนน
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ( x = 16.8 , 34.3 , 40.6 ตามลาดับ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (P ≤ 0.05)
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คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการออกกาลังกาย

Abstract
This research, performing based on the Participatory Action Research (PAR), was
aimed to 1) study the participation of community in an exercise of citizen, 2)develop the
participatory activities of community in the exercise of the people and 3) compare the
support of the family, the attitude towards the exercise and the exercise behavior
before and after the participation activity of community in the exercise of people who
lived in Moo 8, Ban Thung Ruang Thong, Tung Gra-Beu Subdistrict, Yan Ta Khao District,
Trang Province. All data were collected from thequestionnaires obtained from 143
volunteers (15- to 59-year-old) who had no exercise or had exercise but did not meet
the criteria.The data were analyzed using 1) the descriptive statistics including frequency,
percentage, arithmetic mean and standard deviation, and 2) the inferential statistics
utilizing paired t-test. The results showed that the overall participations of the people
to the promotion exercise behavior activity related to the decision making were at a
moderate level ( x = 2.3, S.D.=0.6). The overall participations of the people to promotion
exercise behaviors for the point of practice were at a moderate level ( x = 2.5, S.D.=0.5).
The overall participations of the people to promotion exercise behaviors in terms of
benefits were at a moderate level ( x = 2.8, S.D.=0.4). The overall participations of the
people to promotion exercise behaviors for the case of the evaluation were at a
moderate level ( x = 2.1, S.D.=0.6).In addition, the average scores after participating in
exercise activities using participatory processes, for the family support ( x = 17.9±3.1), the
attitude towards exercise ( x =37.2±3.9) and the exercise behavior ( x =45.7±5.6) were
significantly higher than those before participating ( x = 16.8, 34.3, 40.6, respectively) at
95 % confidence level (P≤ 0.05).
Keywords: Community participation, Health promoting, Exercise behavior
บทนา
ป๎ ญ หาสุ ข ภาพของคนไทยในป๎ จ จุ บั น เป็ น ผลมาจากบริ บ ททางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ระบบทุนนิยม และเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการใช้เกินความ
จาเป็นและไม่เหมาะสม ส่งผลให้คนไทยมีแบบแผนในการดารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลางค่านิยม
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วัฒนธรรมและสังคมแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและเป็นภัยคุกคามสุขภาพ เกิดการระบาดของโรควิถี
ชีวิตหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ที่สามารถปูองกันได้ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นผล
มาจากการใช้ชีวิตอย่างเร่ งรี บ แก่งแย่งแข่งขัน ทาให้ ขาดการเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพ (แผนยุทธศาสตร์
สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563, 2554) โดยพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การขาดการ
ออกกาลังกาย ร้อยละ 27.1 (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2559) จากการสารวจ
พฤติกรรมการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายของประชาชน อายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2554 โดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ จานวน 42.6 ล้านคน ไม่ออกกาลังกาย มีผู้เล่นกีฬา
หรือออกกาลังกายเพียง 15.1 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชาชนทั้งหมด ซึ่งลดลงกว่าการ
ส ารวจในปี พ.ศ.2550 ที่ มี ผู้ อ อกก าลั ง กาย ร้ อ ยละ 29.0 และจากผลส ารวจเดี ย วกั น นี้ ได้ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของการเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายของผู้ปุวย พบว่า มีผู้ปุวยในรอบ 1 เดือน ก่อนสารวจ
จานวน 17.1 ล้านคน เป็นผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬาหรือออกกาลังกายมากถึงร้อยละ 73.0 ขณะเดียวกันในผู้ปุวยที่
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มี 3.2 ล้านคน พบว่า เป็นผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬาหรือออกกาลังกาย ร้อยละ
76.0 ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างชัดเจนว่าการออกกาลังกายปูองกันการปุวยได้ โดยผู้ที่ไม่ออกกาลังกายจะมี
โอกาสปุวยมากกว่าผู้ที่ออกกาลังกายมากถึง 3 เท่าตัว (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2554) การไม่ออกกาลัง
กาย เป็นป๎จจัยที่ทาให้ประชาชนเสียชีวิตได้เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ หรือโรคอ้วน ซึ่งจะทาให้สมรรถภาพ
ร่างกายเสื่อมลงเรื่อย ๆ และเป็นหนึ่งป๎จจัยที่ทาให้เกิดโรควิถีชีวิตหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เช่น โรค
หลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ โรคประสาทเสียสมดุลยภาพ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเบาหวาน
โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2558) สุขภาพและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมี
สุขภาพไม่ดีเกิดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ ดังนั้นสิ่ งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น จาเป็นจะต้องใช้หลาย ๆ วิธี PRECEDE-PROCEED MODEL เป็น
กระบวนการวินิจฉัยเพื่อการวางแผน และประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพที่มีแนวคิดว่าพฤติกรรม
บุคคลมีสาเหตุมาจากหลายป๎จจัย (Multiple Factors) (Green & Kreuter , 1999) จึงนามาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้
ผลการศึกษาความต้องการการออกกาลังกายของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดตรัง พบว่า
ประชาชนมีความต้องการด้านบุคลากรผู้ให้การบริการ เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร และบุคลากรที่
มีค วามรู้ ความสามารถด้ า นการออกก าลั ง กายอย่ างเพี ย งพอ รองลงมาด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ คื อ
ประชาชนต้องการให้มีการจั ดอบรมให้ความรู้ และมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง และจริงจัง เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มยังขาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกกาลังกาย เช่น
กลุ่มคนยากจน ที่ต้องใช้เวลาในการหาเลี้ยงชีพ ทาให้ขาดโอกาสในการออกกาลังกาย ดังนั้น จึงต้องมี
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น และด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชน
ต้องการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมออกกาลังกาย มีสถานที่ออกกาลั ง
กายได้มาตรฐาน และมีอุปกรณ์ในการออกกาลังกายชนิดต่างๆ อย่างเพียงพอ (จีรวรรณ ภักดีฉนวน ,
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2554) จากการสารวจข้อมูลการออกกาลังกายของประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ตาบลทุ่งกระบือ
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พบว่า ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีการออกกาลังกายไม่ครบ
ตามเกณฑ์มากที่สุ ด ร้ อยละ 82.6 ซึ่งสาเหตุสาคัญของการไม่ออกกาลังกาย คือ สถานที่หรืออุปกรณ์
สาหรับการออกกาลังกายในชุมชนไม่เพียงพอ มีสภาพชารุด ไม่พร้อมต่อการใช้งาน และไม่มีหน่วยงาน
หรื อผู้ น าในการจั ดกิจ กรรมของหมู่บ้า น ร้อ ยละ 69.4 รองลงมา คื อ การไม่ไ ด้รับ การสนับสนุ นจาก
ครอบครัว ร้อยละ 66.7 การทางาน เช่น การกรีดและเดินเก็บน้ายาง เป็นการออกกาลังกาย ร้อยละ 66.7
และไม่มีเวลา เนื่องจากต้องทางานเลี้ยงชีพ ร้อยละ 63.9 ตามลาดับ ซึ่งการออกกาลังกายครบตามเกณฑ์
จะทาให้ห่างไกลจากโรค อาทิเช่น รอบเอวลดลง ค่าดัชนีมวลกายปกติ การดาเนินงานด้านสาธารณสุขใน
ชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ต้ อ งอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ระดั บ ตามทฤษฎี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของโคเฮน
และอัฟฮอฟ (Cohenn & Uphoff, 1980 อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่ม , 2558) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิ บัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
จากป๎ญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความความสาคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งการออก
กาลังกายเป็นประจานั้นจะทาให้สุขภาพดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งสามารถช่วยปูองกันและลดความ
เสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเบาหวานเป็นต้นจึงได้ร่วมหา
แนวทางในการในการแก้ไขป๎ญหา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การ
ร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกกาลังกายของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง
ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกกาลังกายของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง
รวงทอง ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
3. เพื่อเปรียบเทียบแรงสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติต่อการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการ
ออกก าลั งกาย ก่ อนและหลั ง การด าเนิน กิจ กรรมการมีส่ ว นร่ว มของชุม ชนในการออกกาลั ง กายของ
ประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohenn & Uphoff , 1980 อ้างถึงใน
โสภิดา ศรีนุ่ม , 2558) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
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ปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และหลักแนวคิด
แบบจาลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ PRECEDE-PROCEED Model (เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง , 2550) ใน
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เป็นแนวคิดพื้นฐานสาหรับมาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนอายุระหว่าง 15 - 59 ปี หมู่ที่ 8
บ้านทุ่งรวงทอง ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ไม่ออกกาลังกายและออกกาลังกายไม่
ครบตามเกณฑ์ จานวน 210 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอายุระหว่าง 15 - 59 ปี หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ตาบลทุ่ง
กระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ไม่ออกกาลังกายและออกกาลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ จานวน
143 คน ซึ่งได้จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ เครซซี่และมอแกน (Krejcie & Morgan
, 1970) และสุ่มตัวอย่างเชิงระบบ (Systematic Random Sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การวิ จั ย คื อ โปรแกรมการจั ด การออกก าลั ง กายโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม มีระยะเวลาดาเนินการ 5 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม
ดังนี้ 1) การสนทนากลุ่ ม 2) การประชาสั มพันธ์และการติดต่อประสานงาน 3) การประเมินสุ ขภาพ
เบื้องต้น 4) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออกกาลังกาย 5) สาธิตวิธีการออกกาลังกาย 6) การออกกาลัง
กายแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเต้นแอโรบิค การราไม้พลอง และการแกว่งแขน 7) การติดตาม
และกระตุ้นเตือนการออกกาลังกายในแต่ละสัปดาห์ และ 8) การประเมินผลการออกกาลังกายหลังเสร็จ
สิ้นการดาเนินการ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการออกกาลังกาย เรื่องการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย กรณีศึกษา : ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวง
ทอง ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามของ วราภรณ์ คารศ และ
คณะ (2556) ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการออกกาลังกาย
ส่วนที่ 3 แรงสนับสนุนจากครอบครัว
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการออกกาลังกาย
ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกาลังกาย
มีจานวนทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 30 นาที
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
5. การวิเคราะห์ขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เพื่อวิเคราะห์ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการออกกาลังกาย ระดับการได้รับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว ระดับพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยใช้สถิติ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติ
และพฤติกรรมการออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการออกกาลังกาย โดยใช้สถิติ Paired t - test
6. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยได้นาเสนอเค้าโครง
ร่ า งวิ จั ย ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร
จังหวัดตรัง ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะนาตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือกลุ่ มตัวอย่าง ในการ
เข้าร่วมแผนการดาเนินกิจกรรมและตอบแบบสอบถาม ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธใน
การเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ คาตอบหรือข้อมูลทุกอย่างถือเป็นความลับ และผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษา
แบบภาพรวม และนาผลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น ผู้เข้าร่ วมการศึกษาสามารถปฏิเสธการเข้า
ร่วมแผนการดาเนินกิจกรรม และตอบแบบสอบถามได้ตลอด โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้วิจัยทราบ หาก
ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ขอให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา จึงทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 62.2 มีอายุเฉลี่ย 38.7 มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 25.9 รองลงมา
คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.4
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกิจกรรมส่งเสริ มพฤติกรรมการออกกาลังกาย
โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ท ฤษฎี การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนหมู่ ที่ 8 บ้ านทุ่ ง รวงทอง อ าเภอย่ า นตาขาว
จังหวัดตรัง
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ประเด็นความคิดเห็น
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
ด้านมีส่วนร่วมในการประเมินผล

x

2.3
2.5
2.8
2.1

S.D.
0.6
0.5
0.4
0.6

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 1 จานวนและร้อยละของการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลัง
กาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 2.3 , S.D.= 0.6) มีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดั บปานกลาง ( x = 2.5 ,
S.D.= 0.5) มีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.8 , S.D.= 0.4) มีส่วนร่วม
ในด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.1 , S.D.= 0.6)
2. การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ความ
เชื่อ เพื่อใช้ค้นหาคาอธิบายสาหรับสาเหตุของการไม่ออกกาลังกายหรือออกกาลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ใน
ชุม ชน ทั้ งนี้ มีก ารวางแผน และกาหนดกิ จกรรม เพื่อ หาวิธี ห รื อแนวทางในการแก้ ไขป๎ญ หาดัง กล่ า ว
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนนาประชาชน ประชาชน และผู้วิจัย ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขป๎ญหา
นั้น จะมีการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง ให้เหมาะสม
กับวัย และสภาพร่างกายของประชาชน
โปรแกรมการจัดการออกกาลังกายโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม มีระยะเวลา
ดาเนินการ 5 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้ 1) การสนทนากลุ่ม 2) การประชาสัมพันธ์และ
การติดต่อประสานงาน 3) การประเมินสุขภาพเบื้องต้น 4) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออกกาลังกาย 5)
สาธิตวิธีการออกกาลังกาย 6) การออกกาลังกายแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเต้นแอโรบิค การราไม้
พลอง และการแกว่งแขน 7) การติดตามและกระตุ้นเตือนการออกกาลังกายในแต่ละสัปดาห์ และ 8) การ
ประเมินผลการออกกาลังกายหลังเสร็จสิ้นการดาเนินการ
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3. เปรียบเทียบการสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติต่อการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการ
ออกก าลั งกาย ระหว่ า งก่ อนและหลั งจากกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติ กรรมการออกก าลั งกาย โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติต่อการ
ออกกาลังกาย และพฤติกรรมการออกกาลังกาย ก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออก
ก าลั ง กาย โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม ของประชาชนหมู่ ที่ 8 บ้ า นทุ่ ง รวงทอง
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ก่อน
และหลังจากดาเนินกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ตัวแปร
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (ก่อน)
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (หลัง)
*p<.01

N
143
143

̅
16.8
17.9

S.D.
2.9
3.1

T
-7.9

p-value
<0.01*

จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว
ระหว่างก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม พบว่าคะแนนเฉลี่ยการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวหลังเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 17.9 , S.D.= 3.1) สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 16.8 , S.D.= 2.9) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยทัศนคติต่อการออกกาลังกาย ระหว่างก่อน
และหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ตัวแปร
ด้านทัศนคติต่อการออกกาลังกาย (ก่อน)
ด้านทัศนคติต่อการออกกาลังกาย (หลัง)
*p<.01

n
143
143

x

34.3
37.2

S.D.
3.9
3.9

T
-13.5

p-value
<0.01*

จากตาราง 3 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนนทั ศ นคติ ต่ อ การออกก าลั ง กาย
ระหว่างก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมี
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ส่วนร่วม พบว่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการออกกาลัง กายหลังเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x =37.2 , S.D.= 3.9) สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 34.3 , S.D.= 3.9) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกาลังกาย ระหว่างก่อน
และหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ตัวแปร
พฤติกรรมการออกกาลังกาย (ก่อน)
พฤติกรรมการออกกาลังกาย (หลัง)
*p<.01

N
143
143

x

40.6
45.7

S.D.
6.9
5.6

T
-11.1

p-value
<0.01*

จากตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ระหว่างก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม พบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกาลังกาย หลังเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 45.7 , S.D.= 5.6) สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 40.6 , S.D.= 6.9) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
1. ระดับ การมีส่ ว นร่ ว มของชุมชนต่อกิจกรรมส่ งเสริมพฤติกรรมการออกกาลั งกาย โดยการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม ของประชาชนหมู่ ที่ 8 บ้ า นทุ่ ง รวงทอง ต าบลทุ่ ง กระบื อ
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พบว่า ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x = 2.3 , S.D.=0.6)พบว่า ผู้วิจัยได้มีการการค้นหาสาเหตุของป๎ญหาที่แท้จริงร่วมกับ อสม.
จานวน 12 คน และจากการสังเกตการทาสนทนากลุ่ม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการแสดงความคิดเห็น
มีการพูดคุย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขป๎ญหาการไม่ออกกาลังกายและออกกาลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ จึง
ทาให้การทาสนทนากลุ่มดาเนินการไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ประชาชนมีการวางแผน และกาหนดกิจกรรม
เพื่อหาวิธีหรือแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้าน อสม. แกนนาประชาชน
ประชาชน และผู้วิจัย ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขป๎ญหามีความสอดคล้องวิถีชีวิตของชุมชน ขั้นตอนที่ 2
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.5 , S.D.= 0.5)พบว่า ผู้ใหญ่บ้าน
อสม. และแกนนาประชาชน มีการประชาสัมพันธ์การออกกาลั งกายให้กับประชาชนในชุมชนได้รับรู้ โดย
ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์จากโรงงานแพลนทอย (Plan Toy) ที่ตั้งอยู่ในชุมชน ในการสนับสนุน
ไม้พลองให้กับชุมชนเพื่อใช้ในการออกกาลังกาย จานวน 40 ชิ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกาลังกาย
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เนื่องจากผู้วิจัยได้นารูปแบบการออกกาลังกายทั้ง 3 รูปแบบมาดาเนินการในการวิจัย ได้แก่ การเต้นแอโร
บิค การราไม้พลอง และการแกว่งแขน ส่งผลให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเข้าร่วมเต้นแอโรบิคนั้นก็สามารถ
ออกกาลังกายที่บ้ านได้ ขั้น ตอนที่ 3 ขั้นตอนการร่วมรับผลประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( x = 2.8 , S.D.= 0.4) พบว่า ด้านสังคม ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดทาเสื้อยืด และออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่กลุ่มที่ 1 โซนบ้านผู้ใหญ่ และ 2 โซนบ้านนางจิดาภา โสะหาบ มีการออกกาลังกาย 4 วัน
ใน 1 สัปดาห์ และโซนบ้านนางจิรา ขาวคง มีการออกกาลังกาย 5 วัน ใน 1 สัปดาห์ และด้านบุคคลใน
การวิจัย ผู้วิจัยได้ริเริ่มหรือเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากตัวบุคคล ให้มองเห็นหรือเชื่อมั่นใน
ศักยภาพ ความสามารถในการเรียนรู้ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง โดย
อาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ จึงทาให้มีความภาคภูมิใจ
ในศักดิ์ศรีของตนเอง มองเห็นคุณค่าของตนเองในการปฏิบัติมากขึ้นตน และขั้นตอนการประเมินผล
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.1 , S.D.= 0.6) พบว่า ผู้วิจัย และอสม. มีการประเมินผลร่วมกัน
โดยที่ในแต่ละสัปดาห์ อสม.จะมีการกระตุ้นเตือนการออกกาลังกายของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
ตนเองด้วยวิธีการติดตามเยี่ยมบ้าน ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ และป๎ทมา รักเกื้อ (2556) ได้ศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อการออกกาลังกาย
ของประชาชนตาบลแหลมโตนดอาเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่าสถานที่ออกกาลังกาย
และความตั้งใจในการออกกาลังกายมีผลต่อการออกกาลังกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยที่ประชาชน
ออกกาลังกายในบริเวณสวนสาธารณะของชุมชนมากเป็น 2.51 เท่า (OR : 2.51 ; 95% CI : 1.21 ถึง
5.23) เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกาลังกายบริเวณบ้านและคะแนนความตั้งใจในการออกกาลังกาย
เพิ่มขึ้นมีโอกาสทาให้การออกกาลังกายเป็น 1.10 เท่า (OR : 1.10; 95% CI : 1.04 ถึง 1.16) จากผล
การศึกษาควรส่ งเสริมให้ ป ระชาชนมีการออกกาลั งกายอย่างต่อเนื่องโดยการเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่ออกกาลังกายเช่นจัดบริเวณสวนสาธารณะของชุมชนให้มีบรรยากาศอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือผู้นา
ในการออกกาลังกายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออกกาลังกายในชุมชนรวมทั้งควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือ
ชมรมออกกาลังกายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตั้งใจในการออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้น
2. การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่า
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ความเชื่อ เพื่อใช้ค้นหาคาอธิบายสาหรับสาเหตุของการไม่
ออกกาลังกายหรือออกกาลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ในชุมชน ทั้งนี้มีการวางแผน และกาหนดกิจกรรม เพื่อ
หาวิ ธี ห รื อ แนวทางในการแก้ ไ ขป๎ ญ หาดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย ผู้ ใ หญ่ บ้ า น อสม. แกนน าประชาชน
ประชาชน และผู้วิจัย ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขป๎ญหานั้น จะมีการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวิถี
ชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนบ้ า นทุ่ ง รวงทอง ให้ เ หมาะสมกั บ วั ย และสภาพร่ า งกายของประชาชน
สอดคล้องกับสราวุฒิ พงษ์พิพฒน์ (2558) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ด้านการออกกาลังกายแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนตาบลแม่กา จังหวัดพะเยา พบว่า การพัฒนา เทคโนโลยีการส่งเสริมการออกกาลังกาย
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พบว่า ชุมชนนักปฏิบัติมีความสาคัญในการวางแผนการดาเนินงาน โดยประยุกต์การจัดการความรู้มาใช้ใน
การจัดการด้านการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย
3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแรงสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติ และพฤติกรรมการออก
กาลังกาย จากกิจกรรมการออกกาลังกาย ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ การเต้นแอโรบิค การราไม้พลอง และการ
แกว่งแขน ซึ่งได้มีการสร้างแกนนาประชาชนในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงมีการติดตาม
และประเมิ น ผลการออกกาลั งกาย รวมถึ งมี ก ารแลกเปลี่ ย นทั ศ นคติ ต่อ การออกก าลั ง กาย ส่ ง ผลให้
ประชาชนได้รับแรงสนับสนุนของครอบครัว และมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการออกกาลัง
กาย เพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับวราภรณ์ คารศ และคณะ (2556) ได้
ศึกษาพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกกาลังกายของประชาชนในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร พบว่า
ระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยสนับสนุนต่อการออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิ จารณาเป็นรายข้อ
พบว่าบุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อน ครอบครัว มีอิทธิพลต่อการออกกาลังกายของท่าน และระดับพฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่
การเลือกประเภทของการออกกาลังกายให้เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพและวัย รองลงมาได้แก่ การเลือก
กิจกรรมออกกาลังกายที่ง่าย ถนัด ชอบ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพการเริ่มออกกาลังกายโดยเริ่มต้น ที่เบา ๆ
แล้วค่อยเพิ่มความหนักของการออกกาลังกาย และสามารถปรับเปลี่ยนประเภทของการออกกาลังกายให้
เหมาะสมกับสถานที่และเวลาว่าง
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง จึงควรมีการเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เช่น การดึงผู้นาชุมชนมาเป็นผู้
ขับเคลื่อนกิจกรรม การพัฒนาบุคคลต้นแบบทางด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของกิจกรรมแก้ไขป๎ญหาการไม่ออกกาลังกายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถนาไป
ปรับใช้ได้ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ตลอดจนผู้นาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ ของการศึกษา
ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research
: PAR) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เ ลือดออกแบบผสมผสาน 2)
พัฒ นากิจกรรมการมีส่ วนร่ว มและ 3) เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมก่อนและหลั งการ
ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง เก็บรวบรวมจากประชาชนจานวน 143 คน ที่มีส่ วนร่ว มวางแผนการปฏิบัติในการรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล มีระยะเวลา 6 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้
ทัศนคติ และการพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกและแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์โดยใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ Paired t - test
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 39.9 ± S.D.)
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในการปูองกันโรคไข้เลือดออก (3.18 ± 0.27) และพฤติกรรมในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก (2.28 ± 0.39) หลังเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (2.82 ± 0.39
และ 2.08 ± 0.26 ตามลาดับ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P ≤ 0.001) ค่าดัชนีชี้
วัดความชุกของลูกน้ายุงลาย (House Index , 8.29) และค่าContainer Index (8.88) ลดลงและอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม การปูองกันโรค ไข้เลือดออก
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Abstract
This participatory action research (PAR) was aimed to 1) study the participation of
integrated vector prevention of Dengue Hemorrhagic Fever 2) develop participatory
activities and 3) compare pretest and posttest the participation of knowledge, attitude
and behavior of people who lived in Moo 1, Ban Nhongchumsang Aowtong Subdistrict,
Wangwiset District, Trang Province. Data were collected from 143 individual people who
altogether participated, for 6 weeks, in making a plan, doing an action, getting a benefit
and finally performing an evaluation...The instruments used for data collection were the
questionnaires related to knowledge, attitude and behavior, and those associated to the
participatory integrated vector prevention of Dengue Hemorrhagic Fever. The data were
analyzed using 1) the descriptive statistics including frequency, percentage, arithmetic
mean and standard deviation , and 2) the inferential statistics utilizing paired t-test. The
result showed that the participation of people lived in the studied region was at
medium level (39.90 ± S.D. %). The posttest of knowledge on Dengue Hemorrhagic Fever
and that related to the behavior to prevent the syndrome were significantly higher than
those of the pretest at 95% confidence level (P ≤ 0.001). House Index (8.29) and
Container Index (8.88) decreased and matched at an acceptable range of the standard.
Keywords : Participation, Disease prevention , Dengue Hemorrhagic Fever
บทนา
โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever ; DHF) เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุจากเชื้อเดงกี่
ไวรัส (Dengue Virus) โดยมียุงลาย (Aedesaegypti) เป็นพาหะนาโรค การระบาดของโรคไข้เลือดออก
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ส่งผลต่อปริมาณเพิ่มขึ้นของผู้ปุวยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 หลังจากนั้นจานวน
ผู้ปุวยมีแนวโน้มลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมทาให้เกิดผลกระทบ ข้อสั่งการของกระทรวง
สาธารณสุขและผลการประกาศเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในการรณรงค์ด้านการ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ลดแหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ยุ ง ลาย อย่ า งไรก็ ต ามในปี พ.ศ. 2561 สถานการณ์ โ รค
ไข้เลื อดออกมีแนวโน้ มสูงขึ้นและมีแนวโน้มระบาดอย่างรวดเร็ว ในช่ว งเดือนพฤษภาคม ซึ่งหากไม่เร่ง
ดาเนินการตามมาตรการปูองกันควบคุมโรคจะทาให้มีจานวนผู้ปุวยเพิ่มขึ้นเกินกว่า ค่ามัธยฐานถึง 25%
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ยกเว้นในภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกและมี
ฝนตกมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ดังนั้นภาคใต้จะเริ่มมีการระบาดก่อนภาคอื่นๆและมีการ
ระบาดอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการเสียชีวิต จากสานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
- 31 ธันวาคม 2560 พบผู้ปุวยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 61 ราย ภาคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
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คือ ภาคใต้ จานวน 30 ราย ภาคกลางจานวน 16 ราย ภาคเหนือ 13 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 2 ราย ตามลาดับกลุ่มอายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 20 ราย อัตราปุวยตายเท่ากับ ร้อยละ 0.10 กลุ่ม
อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 41 ราย อัตราปุวยตายเท่ากับร้อยละ 0.13 อาชีพส่วนใหญ่นักเรียนนักศึกษาร้อย
ละ 34.09 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2561)
ในส่วนของจังหวัดตรัง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้กาหนดเปูาหมายในการลดอัตราปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร มีชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีการดาเนินการควบคุม
ลูกน้ายุงลายร้อยละ 80 และมีค่าดัชนีบ้านที่สารวจพบลูกน้ายุงลาย (House Index : HI) น้อยกว่า 10
จากสถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดตรัง พบว่า รายงานผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 351 ราย
เสียชีวิต 2 ราย อัตราปุวย 54.74 ต่อประชากรแสนคน และอัตราตาย ร้อยละ 0.57 (กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข , 2560) ในส่วนของอาเภอวังวิเศษ ปี 2558 - 2560 มีผู้ปุวยจานวน 144 , 266
และ 15 คน ตามลาดับ มีรายงานมีอัตราปุวย 332.55 , 611.24 และ 34.40 คนต่อแสนประชากร
(สานักงานสาธารณสุขอาเภอวังวิเศษ , 2561) และจากการสารวจข้อมูลครัวเรือนหมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสง
ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง มีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 143 ครัวเรือน พบว่า มีภาชนะที่มีน้าขัง
ทั้งภายในและภายนอกบ้ าน ที่มีลูกน้ายุงลาย จานวน 18 ครัวเรือน โดยมีค่าร้อยละของบ้านสารวจที่พบ
ลูกน้ายุงลาย (House Index) ร้อยละ 12.58 และมีค่าร้อยละของภาชนะสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย
(Container
Index)
ร้ อ ยละ 20.18 ซึ่ ง เกิ น จากเกณฑ์ ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดไว้
(HI<10 % , CI=0 %)
การปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (พูนสุข ช่วยทอง บรรเทิง สุพรรณ์ และเปรมวดี คฤหเดช , 2556) ซึ่งเป็นป๎จจัยสาคัญที่จะทาให้
การรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบรรลุเปูาหมายและหมดไปจากชุมชน นอกจากนี้ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้ อม เป็น ต้น ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับส่ วนกลางและส่ ว น
ท้องถิ่น ในด้านทรัพยากรกาลังคนและงบประมาณ ตลอดจนการสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ดาเนินการรณรงค์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์ในอดีตปรากฏว่าการควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุผลสาเร็จได้หรืออาจบังเกิดผลเพียงชั่ว
ระยะเวลาสั้น ๆ จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน (กรุณภรณ์ หมวกกุล , 2554) และที่ผ่านมา
การควบคุมโรคไข้เลือดออกของบ้านหนองชุมแสง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลากหลายรูปแบบ
คือ (1) การรณรงค์โดยการระดมความร่วมมือของผู้นาชุมชนนักเรียนกลุ่มกิจกรรมและประชาชนเพื่อ
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายในชุมชนเป็นครั้งคราวหรือในเทศกาลต่าง ๆ (2) การร่วมมือกับโรงเรียน
ในการสอนนักเรียนให้มีความรู้เรื่องการควบคุมยุงลายและมอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน อาจดาเนินการอย่างสม่าเสมอตลอดทั้งปีหรือเป็นครั้งคราว
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ร่วมกับการรณรงค์ (3) การจัดหาทรายกาจัดลูกน้ามาจาหน่ายในกองทุนพัฒนาหมู่บ้านในราคาถูก บาง
แห่งอาจจั ดอาสาสมัครไปสารวจแหล่ งเพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรือนและใส่ทรายกาจัดลูกน้าให้เป็น
ประจา โดยคิดค่าบริการราคาถูก (กรมควบคุมโรค , 2560) ซึ่งการดาเนินงานในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้
ชุมชนมีส่ ว นร่ ว มเป็ น เจ้ าของป๎ ญหาและแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง ควรจะได้รับการส่ งเสริมและปฏิบัติให้
แพร่หลายมากที่สุด โดยเน้นป๎จจัยสาคัญ คือ ความครอบคลุม สม่าเสมอ และต่อเนื่อง การกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนตื่น ตัว ในการควบคุม โรคให้ การสนั บสนุ นทรัพ ยากร หรื อเข้ าร่ว มกิจกรรมการควบคุ มโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน มีแหล่งทรัพยากรองค์กรบุคลากร และความคล่องตัวที่จะจัดหารูปแบบความร่วมมือ
ภายในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคโดยประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ (กรุณภรณ์ หมวกกุล , 2554) ซึ่งป๎จจุบันยังไม่มีวัคซีนปูองกันโรคไข้เลือดออกที่สามารถ
นามาใช้กับคนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่การทาลาย
และการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ตัวหรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนบุคคลหรือชุมชนโดยตรง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,
2545)
จากที่มาและความสาคัญของป๎ญหาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนใน
การปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของประชาชนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอ
วั ง วิ เ ศษ จั ง หวั ด ตรั ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ เ กี่ ย วโรคไข้ เ ลื อ ดออก มี ทั ศ นคติ ใ นการปู อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก จนส่งผลไปสู่พฤติกรรมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก โดยการปูองกันโรคไข้เลือดออกนี้มี
การใช้วิธีการปูองกันแบบหลากหลายวิธี เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการปูองกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของประชาชนบ้าน
หนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของประชาชน
บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน บ้าน
สารวจที่พบลูกน้ายุงลาย (House Index) และภาชนะสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย (Container Index) ก่อน
และหลังการดาเนินการมีส่ วนร่วมของประชาชนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff , 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คาภีลา
นนท์ 2550 ; 21 - 22)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากร คือ ตัวแทนครัวเรือนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง จานวน 210 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวัง
วิเศษ จังหวัดตรัง จานวน 143 คน ซึ่งได้จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของเครซซี่และมอ
แกน (Krejcie & Morgan , 1970 อ้างถึงใน กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ , 2557 : 148)
1.2.1 เกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก
1.2.1.1 เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) คือ
1) เป็นประชาชนในครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในชุมชนบ้านหนองชุมแสง
2) อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสงอย่างน้อย 1 ปี
3) มีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก
1.2.2 เกณฑ์การคัดออก(Exclusion Criteria) คือ
ปฏิเสธหรือออกจากการวิจัยระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บการวิจัยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจานวน 5 ส่วน มี
รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 8 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความรู้ เ รื่ อ งโรคไข้ เ ลื อ ดออกเป็ น แบบสอบถามโดยมี ค่ า คะแนนให้
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ 1 2 3 4 ตอบถูก ให้คะแนน 1 คะแนนตอบผิด ให้คะแนน 0 คะแนน จานวน
18 ข้อ เกณฑ์แบ่งระดับความรู้ ใช้แบบอิงเกณฑ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ (Bloom et al : 1971)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการปูองกันโรคไข้เลือดออก จานวน 10 ข้อ แบ่งช่วง
การให้คะแนน คือ เห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อยเห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปูองกันโรคไข้ เลือดออก จานวน 20 ข้อ โดย
กาหนดคาตอบเป็น 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติเลย
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก จานวน
18 ข้อเป็นคาถามที่ประยุกต์จากแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert Scale)
แบ่งเป็น 5 ระดับ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
วิเคราะห์ ข้อ มูล ทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ความรู้ ทั ศนคติ และพฤติ กรรมการ
ปูองกันไข้เลือดออก โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปูองกันไข้เลือดออกก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยสถิติ Paired t-test
4. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง หลังจากได้รับการรับรองแล้ว ผู้วิจัยจึง
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการเก็บ
ข้อมูล และประโยชน์ที่ กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธใน
การเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ การตอบรับหรือปฏิเสธไม่มีผลต่อการทางาน คาตอบหรือข้อมูลทุกอย่างจะถือ
เป็นความลับ โดยผู้วิจัยจะนาเสนอผลการศึกษาในภาพรวม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.4 มีอายุเฉลี่ย 45.4 ปี ส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวน คิด
เป็นร้อยละ 51.7 มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.0 ใน
รอบ 1 ปีที่ผ่านมาเคยเจ็บปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก คิดเป็นร้อยละ 2.1
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2. การมีส่วนร่วมของชุมชน
ตาราง 1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปูองกันโรคไข้เลือดออก
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
รวม

x

3.48
3.52
3.42
3.59
3.50

S.D
0.92
0.73
0.59
0.87
0.72

แปลผล
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตาราง 1 พบว่ า ในภาพรวมประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการปู อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกแบบ
ผสมผสาน อยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 3.50 , S.D. =0.72) และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการปู องกั นโรคไข้ เลื อดออกแบบผสมผสานมากที่ สุ ด คื อ การมี ส่ วนร่ วมในการ
ประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( x =3.59 , S.D. =0.87) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.52 , S.D. =0.73) การมีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.48 , S.D.
=0.92) และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.42 , S.D. =0.59)
ตามลาดับ
3. การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม
สัปดาห์ 1 วิธีการดาเนินงาน
1) ร่ ว มกั น ค้น หาสาเหตุที่แ ท้จริ งของป๎ญ หาโรคไข้เ ลื อดออกในชุ มชนบ้านหนองชุม แสงและ
กาหนดการดาเนินงาน
2) ร่วมกันวางแผนหาวิธีการปูองกันโรคไข้เลือดออก การร่วมกันเสนอความคิดเห็น
3) ติดต่อประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือจากแกนนา อสม. และประชาชนในบ้านหนองชุมแสง
ประชาสัมพันธ์โครงการ และประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4) การทดสอบความรู้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมของประชาชน เกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก ก่อนการอบรมให้ความรู้
5) การแต่งตั้งคณะกรรมการ PCL (Police Check Larva) เพื่อให้คาแนะนาในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก
6) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การปูองกันโรคไข้เลือดออก และการใช้สมุนไพรใน
การกาจัดลูกน้ายุงลาย ได้แก่ กระเพรา ข่า มะกรูด
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สัปดาห์ที่ 2 - 3 วิธีการดาเนินงาน
1) การทดสอบความรู้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมของประชาชน เกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก ก่อนการอบรมให้ความรู้
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการ PCL เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในการสารวจลูกน้า และให้
คาแนะนาในการปูองกันโรคไข้เลือดออก
3) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การปูองกันโรคไข้เลือดออก และการใช้สมุนไพรใน
การกาจัดลูกน้ายุงลาย
สัปดาห์ที่ 4 - 5 วิธีการดาเนินงาน
1) ร่วมกันประเมินครัวเรือนปลอดลูกน้าโดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอ่าวตง และ
คณะกรรมการ PCL หมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสง เป็นคณะกรรมการในการประเมินโดยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จานวน 2 สัปดาห์
2) คณะกรรมการ PCL หมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสง ติดแผ่นโปสเตอร์ขนาด A3 ในแต่ละครัวเรือน
3) ประกาศผลบ้านที่ปลอดลูกน้ายุงลาย ได้รับเกียรติบัตร “บ้านสะอาดปลอดลูกน้ายุงลาย”
สัปดาห์ที่ 6 วิธีการดาเนินงาน
ประกาศผลบ้านที่ปลอดลูกน้ายุงลาย ได้รับเกียรติบัตร “บ้านสะอาดปลอดลูกน้ายุงลาย”
4. ความรู้ ทัศนคติ พฤติ กรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย
(House Index) และภาชนะสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย (Container Index) ก่อนและหลังการใช้
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (n=143)
คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
* p<0.001

N
143
143

x

9.41
14.14

S.D.
2.12
1.70

t
-21.96

Df
142

p-value*
<.001*

จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการปูองกันโรคไข้เลือดออก ของกลุ่ ม
ตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือด พบว่า คะแนนเฉลี่ ยความรู้
หลังเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x =14.14 , S.D. =1.70) สูงกว่าคะแนน
ความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก ( x =9.41 , S.D. =2.12) แสดงว่า
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ความรู้ เ กี่ย วกั บ โรคไข้เ ลื อ ดออกของกลุ่ มตั ว อย่ างก่อ นและหลั ง การเข้า ร่ ว มกิจ กรรมการปูอ งกั นโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสานมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออก ก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (n = 143)
คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
* p<0.001

N
143
143

x

1.95
2.02

S.D.
.20
.16

t
Df
- 3.27 142

p-value
.001*

จากตาราง 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออกหลังเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x =2.02,
S.D. =0.16) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออกก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกัน
โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x = 1.95, S.D. =0.20) แสดงว่าทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออก
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออก ก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (n=143)
คะแนนเฉลี่ย

n

x

S.D.

t

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม

143

2.05

.51

- 3.89

หลังเข้าร่วมโปรแกรม

143

2.25

.43

df

p-value

142

<.001*

* p<0.001
จากตาราง 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่ม
ตัวอย่ าง ก่อนและหลั งเข้ าร่ วมกิ จกรรมการปู องกันโรคไข้ เลื อดออกแบบผสมผสาน พบว่า คะแนนเฉลี่ ย
พฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x = 2.25, S.D. =0.43) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x = 2.05, S.D.
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=0.43) แสดงว่าพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
การปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตาราง 5 ร้อยละของบ้านสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย (House Index) และภาชนะสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย
(Container Index)
ผลการสารวจ
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5

HI (House Index)
18.30
12.40

CI (Container Index)
19.45
10.20

จากตาราง 5 พบว่า สัปดาห์ที่ 4 ค่า HI (House Index) เท่ากับ 18.30 มีค่า CI (Container
Index) เท่ากับ 19.45 และสัปดาห์ที่ 5 ค่าHI (House Index) มีค่า 12.40 CI (Container Index) เท่ากับ
10.20 จะเห็นได้ว่า ค่า HI และ CI ลดลง แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นหลังดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
สรุปและอภิปรายผล
1. การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
การมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบล
อ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พบว่า การมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้าน
หนองชุมแสง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดาราวรรณ นันทะ (2551)
และวีนาวรรณ บุญประสพ (2552) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการปูองกัน และควบคุมโรคไข้เลือดของ
ประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจากัดด้านระยะเวลาในการดาเนิน ซึ่งทาให้
กิจกรรมยังขาดความต่อเนื่อง
2. ผลการพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก
6 สัปดาห์ ได้แก่ สัปดาห์ 1 วิธีการดาเนินงาน การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของป๎ญหาโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนบ้านหนองชุมแสงและกาหนดการดาเนินงาน สัปดาห์ 2 - 3 แต่งตั้งคณะกรรมการ PCL อบรมให้
ความรู้ ส่งเสริมการใช้สมุนไพร สัปดาห์ที่ 4 - 5 ร่วมกันประเมินครัวเรือนปลอดลูกน้า ติดแผ่นโปสเตอร์
ความรู้ สัปดาห์ที่ 6 มอบเกียรติบัตร “บ้านสะอาดปลอดลูกน้ายุงลาย” ซึ่งทั้ง 6 สัปดาห์เป็นกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมในทุกระดับ ตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohenn & Uphoff , 1980
อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่ม , 2558) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
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3. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน HI
และ CI ก่อนและหลังการดาเนินการมีส่วนร่วม
กิจ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มของชุมชนในการปูองกันโรคไข้ เลื อ ดออกแบบผสมผสาน ทาให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรุจิเรศ วงศ์
เล็ก (2558) ที่พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปูองกันโรค
ไข้เลื อดออกเพิ่มขึ้ น จากก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กิจกรรมการมีส่ว นร่ว มของชุมชนในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ทาให้ กลุ่ มตัว อย่างมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออก หลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รุจิเรศ วงศ์
เล็ก (2558) ที่พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น จากก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กิจกรรมการมีส่ว นร่ว มของชุมชนในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ทาให้ กลุ่ มตัว อย่างมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออก หลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าสูง กว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รุจิเรศ วงศ์เล็ก
(2558) ที่พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลของการพัฒ นากิจ กรรมการมีส่ ว นร่ว มในการปูองกันโรคไข้เลื อดออกแบบผสมผสานของ
ประชาชนบ้านหนองชุมแสง ทาให้ชุมชนมีค่า HI , CI ที่ลดลง ซึ่งมีค่าน้อยกว่าก่อนดาเนินกิจกรรมการมี
ส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มาตุภูมิ พอกระโทก และ พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ (2557) ที่พบว่า
ผลลัพธ์ของกระบวนการพั ฒ นาการมีส่ วนร่วมของประชาชนตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา หลังดาเนินการพัฒนามีค่าดัชนีความชุก ลูกน้ายุงลาย (ค่า HI CI และ BI) น้อยกว่าก่อนการ
พัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปู องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ควรมีการเพิ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนให้ มากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒ นาบ้านต้นแบบ การดึงผู้ นามาดาเนินกิจกรรมเป็นหลัก ซึ่งจะทาให้
ประชาชนตระหนักถึงป๎ญหาเพิ่มมากขึ้น
2. การดาเนินกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน เป็นกิจกรรมที่มีทางเลือกใน
การปูองกันโรคไข้เลือดออกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ตามบริบทของชุมชน
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3. ในการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่องค์กรอื่น ๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการ
ดาเนินการปูองกันโรคไข้เลือดออก
4. ควรมีการวางแผนพัฒนากิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณประชาชนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ตลอดจนผู้นาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ของการศึกษา
ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนี
มวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนี
มวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อมูลถูกรวบรวม
จากแบบสอบถาม แบบบันทึกสุขภาพ และแบบบันทึกการออกกาลังกาย จากประชาชนที่มี ดัชนีมวลกาย
เกินเกณฑ์มาตรฐานจานวน 28 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน paired t - test และ One - Way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (3.72 ± 0.66) ผลของ
การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม มีรูปแบบกิจกรรม 5 สัปดาห์ผลการเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และ
ค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x = 12.46 , S.D. = 1.71) สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x = 6.93 , S.D. = 1.69) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ
พฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ( x =32.04 , S.D. =7.78) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย
( x =19.04 , S.D. = 6.94) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนค่าเฉลี่ยค่าดัชนีมวลกายก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าดัชนีมวลกาย
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Abstract
This participatory action research (PAR)was designed to investigate the effect of
community participation on changing the behaviors of people who had standard-excess
BMI , to develop the participatory activity of the community for modifying the behaviors
of those obese people, and to compare the knowledge, the behaviors and the BMI of
the participants before and after joining the activities held by the community. The data
were collected using the questionnaire , the healthcare record and the exercise record
from 28 IBM-excess villagers. The data were analyzed using 1) the descriptive statistics
including frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation, and 2) the
inferential statistics utilizing paired t-test and One-Way ANOVA. The results displayed that
the effect of community participation on modifying the behavior of the people who had
the excess IBM was at the high level (3.72 ± 0.66). The average of knowledge (12.46 ±
1.71) and the behavior change (6.93 ± 1.69) after participating this research activity was
significantly higher than that before joining the activity (32.04 ± 7.78 and 19.04 ± 6.94
respectively) at 99% confidence level (P ≤ 0.001). However , there was no significant
difference in IBM before and after the activity attendance.
Keywords: Community participation , Behavior modification , BMI
บทนา
โรคอ้วนเป็นป๎ญหาที่พบมากที่สุดในโลก ข้อมูลองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ทั่วโลก
มีผู้ใหญ่ที่มีน้าหนักตัวเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ตร.ม.) ประมาณ 1.9 พันล้านรายและเป็นโรคอ้วน
(ค่าดัชนีมวลกาย ≥ 30 กก./ตร.ม.) อย่างน้อย 600 ล้านราย หรือกล่าวคือ ร้อยละ 39 ของผู้ใหญ่ในโลกนี้มี
น้าหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2552 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
รวมผู้เข้าร่วมการศึกษาเกือบ 9 แสนรายซึ่งส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ วัยกลางคนที่อาศัยในยุโรปและอเมริกา
เหนือพบว่า คนอ้วนมีอายุขัยสั้นกว่าคนที่ไม่อ้วน ผู้ที่มีดัชนีมวลกายในช่วง 30 - 35 กก./ตร.ม. จะมีอายุขัย
เฉลี่ยสั้นลง 2 - 4 ปี และ ผู้ที่มีดัชนีมวลกายในช่วง 40 - 50 กก./ตร.ม. จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 8 - 10 ปี
อัตราการตายจากทุกสาเหตุต่าสุดในกลุ่มคือผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายในช่วง 22.5 - 25.0 กก./ตร.ม. (ณิชา
สมหล่อ , 2557) สาเหตุโรคอ้วนเกิดจากป๎จจัยในระดับป๎จเจกบุคคล และป๎จจัยสิ่งแวดล้อมเชิงโครงสร้าง
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะการทางานที่ใช้แรงงาน
น้ อ ยลง รวมถึ ง การเดิ น ทางคมนาคมติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ส ะดวกสบายกว่ า แต่ ก่ อ น ท าให้ ค นไทย มี ก าร
เคลื่อนไหวร่างกายและมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
หรือโทรศัพท์ และการเดินทางบนท้องถนน ซึ่งมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างน้อยเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละวัน

1415

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

หากไม่นับเวลานอน (ประมาณ 8.4 ชั่วโมง) โดยเฉลี่ยคนไทยใช้เวลากับการทากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายน้อยมากถึง 13.3 ชั่วโมง นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบในประเทศอาเซียน ก็จะพบว่า คนไทยอ้วน
มากเป็นอันดับ 2 จาก 10 ประเทศ รองจากมาเลเซีย โดยผู้ชายอยู่ในดันดับ 4 ส่วนผู้หญิงอยู่ในอันดับ 2
รวมทัง้ ข้อมูลการสารวจในไทยเอง ก็พบแนวโน้มในทางเดียวกันว่า ร้อยละของชายและหญิงมีน้าหนักเกิน
และอ้วนเพิ่มสูงราว 2 เท่า เกิดจากการการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกาลังกายที่มีแนวโน้มลดลง แต่
การรับพลังงานจากการบริโภคอาหารนั้นมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 2558)
โรคอ้วนและภาวะน้าหนักเกินเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคของระบบต่าง ๆ มากมาย (obesity related comorbidity) ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองภาวะหัวใจ
ล้มเหลว ความดันโลหิตสูง ระบบทางเดินหายใจเช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ระบบทางเดินอาหาร
เช่น นิ่วในถุงน้าดี โรคกรดไหลย้อน ไขมันเกาะตับ ระบบต่อมไร้ท่อและนรีเวช เช่นเบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง ประจาเดือนไม่สม่าเสมอ ระบบข้อและกล้ามเนื้อ เช่น ข้อเสื่อม เก๊าท์ เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็ง
เช่น เต้านม มดลูก/ปากมดลูก ลาไส้ใหญ่ หลอดอาหาร ตับอ่อน ไต ต่อมลูกหมากรวมไปถึงผลสุขภาพจิต
เช่น รู้สึกเสียความมั่นใจในการเข้าสังคม ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น (สายสมร พลดงนอก , 2558)
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ประชาชนที่ได้รับการประเมินดัชนีมวลกาย ช่วงอายุ
30 -44 ปี ร้อยละ 43.80 , 46.02 และ 48.36 ตามลาดับ ในอาเภอห้วยยอด ประชาชนที่ได้รับการ
ประเมินดัชนีมวลกาย ช่วงอายุ 30 - 44 ปี ร้อยละ 43.41 , 47.79 และ 47.49 ตามลาดับ พบว่า
ประชาชนมีแนวโน้มมีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้นทุกปี (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ,
2561) จากการศึกษาชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ตาบลปากแจ่ม อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประชาชนอายุ
30 - 44 ปี จานวน 99 คน พบว่า ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 57.57 ซึ่งจากการ
เทียบเกณฑ์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2561 ร้อยละของวัยทางานอายุ 30 - 44
ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 55
จากประเด็นป๎ญหาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและใส่ใจสุขภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้วิจัยจึงได้ร่วมหา
แนวทางในการแก้ไขป๎ญหาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาป๎ญหาวางแผนดาเนินงานและ
สรุปผลดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่
มีภาวะค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวล
กายเกินเกณฑ์มาตรฐาน
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3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research
: PAR)ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff , 1977 (อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่ม. 2558)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ ประชาชนวัยทางานที่มีอายุ 30 - 44 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ตาบลปากแจ่ม อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จานวน 55 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนวัยทางานที่มีอายุ 30 - 44 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
เกณฑ์ หมู่ที่ 1 บ้านในเขาตาบลปากแจ่ม อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan , 1970) ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ
10 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ได้จานวน 28 คน ทาการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากโดยไม่คืน
ที่ พร้อมทั้งถามความสมัครใจ หากกลุ่มตัวอย่างไม่ยินยอมเข้าร่วม จึงทาการจับใหม่ จนครบจานวน
1.2.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ากลุ่ม (Inclusion criteria)
1.2.1.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านในเขา ตาบลปากแจ่ม อาเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง
1.2.1.2 ประชาชนที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ เกิน 23.0 ขึ้นไป
1.2.1.3 ยินดีเข้าร่วมแผนการดาเนินกิจกรรม และตอบแบบสอบถามการวิจัย
1.2.2 เกณฑ์ในการคัดเลือกออก (Exclusion criteria)
กลุ่มตัวอย่างขอถอนตัวออกจากการวิจัยระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
1. กลุ่มตัวอย่างร่วมกันจัดอภิปราย ที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านในเขา
2. กลุ่มตัวอย่างร่วมกันสรุปป๎ญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชุมชน และร่วมกันกาหนดแนวทางในการ
แก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น โดยวิธีการยกมือถามและตอบ
3. กลุ่ ม ตัว อย่ างร่ ว มกั น กาหนดรูป แบบของแผนการดาเนิ นกิจกรรม รวมทั้ งวิธีก ารและการ
ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้กาหนดกิจกรรม คือ การจัดให้ความรู้เรื่องการบริโภค
อาหาร การออกกาลังกาย จัดประกวดเมนูสุขภาพ และในการประเมินผลนั้นจะทาโดยการวัดค่าดัชนีมวล
กาย
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ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สัปดาห์ที่ 1 ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
วัดรอบเอว และหาค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม พร้อมทั้งแจกคู่มือ
สาหรับให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน การบริ โภคอาหาร และการออกกาลังกายที่เหมาะสม และแบบบันทึก
สภาวะสุขภาพแจกแบบสอบถามความรู้ก่อนเริ่มดาเนินการกิจกรรม เพื่อทดสอบความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ร่วมฟ๎งบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มตัวอย่างเรื่องการบริโภคอาหาร การดูแล การเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อควบคุมโรคอ้วน และสาธิตการออกกาลังกายด้วยยางยืดให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นและโอกาสในการเกิดโรคเรื้อรังลดลง
สัปดาห์ที่ 2 ทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมร่วมกันจัดประกวดเมนูสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
สัปดาห์ที่ 3 ทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกาย ของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม และสาธิตการออกกาลังกายโดยใช้ท่าฤๅษีดัดตนจานวน 15 ท่า เพื่อให้
ร่างกายตื่นตัว แข็งแรง ระบบการไหลเวียนเลือดในร่าง กายดีขึ้น บารุงรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว ช่วย
สุขภาพจิตดี
สัปดาห์ที่ 4 ทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมสาธิตการแกว่งแขนที่ถูกวิธี เพื่อให้ได้ขยับร่างกายแทนการเนือยนิ่ง และมี
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่สามารถลดค่าดัชนีมวยกายลดลง และการประกวดเมนูสุขภาพ เพื่อรับเกียรติ
บัตร
สัปดาห์ที่ 5 มีการติดตามพฤติกรรมหลังจากเสร็จสิ้นรูปแบบแผนการดาเนินกิจกรรม เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความตื่นตัวของกลุ่มตัวอย่าง ให้กลุ่มตัวอย่างยังคงใส่ใจกับการดูแลสุขภาพในเรื่องของการบริโภค
อาหาร และการออกกาลั ง กาย โดยเป็ นการลงติ ดตามตามบ้า นของกลุ่ ม ตัว อย่า ง จะแบ่ง ตามโซนที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านรับผิดชอบ จานวน 11 โซนทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบ
เอว และค่าดัชนีมวลกาย ของกลุ่มตัวอย่าง แจกแบบสอบถามการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ,
ความรู้ , พฤติกรรม , การมีส่วนร่วม หลังเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
1. ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทาการชั่งน้าหนัก วัดรอบเอว และค่าดัชนี
มวยกายของกลุ่มตัว อย่ าง ในการดาเนินกิจกรรมครั้งสุดท้าย ในสัปดาห์ที่ 4 ก่อนการคัดเลื อกบุคคล
ต้นแบบ
2. ที ม ผู้ วิ จั ย และอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นแจกแบบสอบถามความรู้ หลั ง การ
ดาเนินการกิจกรรม เพื่อทดสอบความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
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3. ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านคัดเลือกบุคคลต้นแบบ เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถมีค่าดัชนีมวลกายลดลง ในสัปดาห์ที่ 4
4. ร่วมจัดกลุ่มอภิปรายผลถึงผลของการดาเนิน กิจกรรม โดยการสนทนากลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับผลดี และผลเสียของการดาเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
จากการดาเนินงานของการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยผู้วิจัยเข้าไปร่วมดาเนินการ
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านและกลุ่มเปูาหมายตั้งแต่การกาหนดแนวทางในการทากิจกรรม
จนสิ้นสุดกิจกรรมทาให้สรุปผลการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ดังนี้
1. จากการประกวดเมนูสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว โดยการ
เรียนรู้และฝึกทาอาหารที่ดีต่อสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ฝึกทาอาหารในสิ่งที่ไม่เคยทา และไม่ทา
ให้ตนเองมีน้าหนักที่เพิ่มขึ้น
2. จากการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็น
ยกย่องตนเองและทาให้ตนเองได้เป็นต้นแบบให้กับคนอื่น ๆ
3. การออกกาลังกายด้วยยางยืด กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวทาให้
ตัวเองมีน้าหนักที่ลดลง และยังทาให้ร่างกายแข็งแรงอีก
4. การแกว่งแขนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลประโยชน์จากการแกว่งแขน จะทาให้ตัวเองมีน้าหนัก
และรอบเอวที่ลดลง เช่นเดียวกับการออกกาลังกายเดินยางยืดเราสามารถแกว่งแขนไปเรื่อย ๆ เดินก็แกว่ง
แขน ทาได้อย่างสบายโดยไม่ต้องออกแรงเยอะ
5. การออกกาลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนนั้นกลุ่มตัวอย่างได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวทา
ให้กล้ามเนื้อของกลุ่มตัวอย่างไม่ตึงเกินไป เพราะแขนและขาเป็นส่วนที่ใช้งานมากที่สุด บางทีแขนและขา
ตึงจากการทางาน ได้ลองฝึกทาท่าฤๅษีดัด ตน ทาให้กล้ามเนื้อตนเองมีความยืดหยุ่นมากขึ้นดีขึ้นไม่ปวด
เมื่อยง่าย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยเสนอขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
3.2 ทีมผู้วิจัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทาการชั่งน้าหนัก และวัดส่วนสูง
วัดรอบเอว และหาค่าดัชนีมวยกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม
3.3 ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านร่วมกันติดตามน้าหนักและ
ส่วนสูง รอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง และติ ดตามการออกกาลังกาย โดยใช้คู่มือ เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ ในแต่ละครั้งจะมีการชั่งน้าหนักวัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกาย
ของกลุ่มตัวอย่างด้วย
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3.4 ทีมผู้วิจัยทาการชั่งน้าหนักวัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกาย ของกลุ่มตัวอย่างในการ
ดาเนินกิจกรรมครั้งสุดท้าย ในสัปดาห์ที่ 5
3.5 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถาม ขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านก่อนลงเก็บข้อมูลจริง
3.6 ผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านร่วมกันดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงค์กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่าง ทาแบบสอบถาม
จานวน 15 นาที
3.7 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล นาข้อมูลไปบันทึก และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ชุดข้อมูล ดังนี้
4.1 แบบสอบถามการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่ วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดย
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ บ้านเลขที่ เพศ อายุ ส่วนสูง น้าหนักป๎จจุบัน ศาสนา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจาตัว ในครอบครัวมีผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ และวิธีการลดน้าหนัก
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ จานวน 17 ข้อ (Bloom et al. 1971)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรม จานวน 17 ข้อ (Best , 1977)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมจานวน 12 ข้อ (Best, 1977)
2. แบบบันทึกค่าดัชนีมวลกาย ได้แก่ น้าหนักและส่วนสูง รอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติและประมวลผล
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่ออธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้
และพฤติกรรม ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม (Pre - test) และหลังแผนการดาเนินกิจกรรม
(Post -test) โดยการทดสอบ paired t-test และการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายจานวน 5
สัปดาห์ โดยการทดสอบ One - Way ANOVA
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6. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยได้นาเสนอเค้าโครง
ร่ า งวิ จั ย ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร
จังหวัดตรัง ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะนาตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างหมู่ที่ 1
บ้านในเขา ในการเข้าร่วมแผนการดาเนินกิจกรรมและตอบแบบสอบถาม ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ คาตอบหรือข้อมูลทุกอย่างถือเป็นความลับ และผู้วิจัย
นาเสนอผลการศึกษาแบบภาพรวม และนาผลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น ผู้เข้ าร่วมการศึกษา
สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมแผนการดาเนินกิจกรรม และตอบแบบสอบถามได้ตลอด โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
ให้ผู้วิจัยทราบ หากยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ขอให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา จึงทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน
การมีส่วนร่ว มของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ภาพ
รวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง (3.72 ± 0.66) ค าถามรายข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการประกวดเมนูสุขภาพ เช่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
และเหมาะสม (4.36 ± 0.73) รองลงมาคือ ท่านมีส่ ว นร่ว มในการปฏิบัติตามแผนงานในด้านการชั่ง
น้าหนัก วัดส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกาย ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมทุกครั้ง (4.07 ± 0.77) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบของแผนการดาเนินกิจกรรมรวมทั้งวิธีการและ
การประเมินผลการดาเนินกิจกรรม (3.04 ± 0.99)
2. การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม
การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมดาเนินการ จานวน 5 สัปดาห์ ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว
และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม แจกคู่มือสาหรับให้ความรู้เรื่องโรค
อ้วน การบริโภคอาหาร และการออกกาลังกายที่เหมาะสม และแบบบันทึกสภาวะสุขภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้ก่อนเริ่มดาเนินการกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างร่วมฟ๎งบรรยายให้ความรู้กับ
กลุ่มตัวอย่างเรื่องการบริโภคอาหาร การดูแล การเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมโรคอ้วน และ
สาธิตการออกกาลังกายด้วยยางยืดให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
สัปดาห์ที่ 2 ทาการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสู ง วัดรอบเอว และคานวณค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่ ม
ตัวอย่างเอง ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม ร่วมกันจัดประกวดเมนูสุขภาพ เมนูที่ได้รางวัล คือ แกงเลียง
รวมมิตร และยาผักสด
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สัปดาห์ที่ 3 ทาการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสู ง วัดรอบเอว และคานวณค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่ ม
ตัวอย่างเอง ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมและสาธิตการออกกาลังกายโดยใช้ท่าฤๅษีดัดตน จานวน 15
ท่า
สัปดาห์ที่ 4 ทาการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสู ง วัดรอบเอว และคานวณค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่ ม
ตัวอย่างเอง ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมสาธิตการแกว่งแขนที่ถูกวิธี มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่
สามารถลดค่าดัชนีมวยกายลดลง และการประกวดเมนูสุขภาพ เพื่อรับเกียรติบัตร
สัปดาห์ที่ 5 ติดตามพฤติกรรมหลังจากเสร็จสิ้นรูปแบบแผนการดาเนินกิจกรรม โดยเป็นการลง
ติดตามตามบ้านของกลุ่มตัวอย่าง จะแบ่งตามโซนที่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านรับผิดชอบ
จานวน 11 โซน ทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม
3. เปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.1 เปรีย บเทียบความรู้ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลัง
ความรู้

N
28
28

S.D
1.69
1.71

T

Sig.

ก่อน
6.93
10.737
<.001*
หลัง
12.46
* Significant
จากตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความรู้ระหว่างก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโครงการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเข้าร่วมโครงการวิจัย
( x = 12.46
, S.D. = 1.71) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย(( x = 6.93 , S.D. = 1.69) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001
3.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน
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ตาราง 2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มี ค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์หลังการดาเนินกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
พฤติกรรม
N
S.D
t
Sig.
ก่อน
28
19.04
6.94
22.638
<.001*
หลัง
28
32.04
7.78
* Significant
จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการวิจัย พบว่า พฤติกรรมหลังเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x =32.04 , S.D. = 7.78) สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการวิจัย ( x =19.04 , S.D. = 6.94) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทั้งพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการออกกาลังกาย
3.3 การเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน วัดซ้าทุกสัปดาห์
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (n = 28)
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าดัชนีมวลกาย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

SS
206.44
0.06
219.59
0.42
182.64
0.12
172.47
1.56

MS
8.26
0.03
8.78
0.21
7.31
0.06
6.89
0.78

F
282.31

P-value
0.004

41.39

0.024

119.77

0.008

8.83

0.107

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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สรุปและอภิปรายผล
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผู้ ที่ มี ค่ า ดั ช นี ม วลกายเกิ น เกณฑ์
มาตรฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (3.72 ± 0.66) ทั้งนี้เนื่องจากการกระตุ้นของชุมชนโดยมี อสม. และ
ผู้นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของปุณญณิน เขื่อนเพ็ ชร์ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ประสิทธิผลของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะอ้วนลงพุงในผู้สูงอายุ
เครื อข่ายบริการสุขภาพอาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์
มาตรฐานมีคะแนนพฤติกรรมการปูองกันภาวะอ้วนลงพุงเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.001)
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวนัสรา เชาวน์นิยม (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แบบแผนการบริโภค
อาหาร ภาวะโภชนาการ และป๎จจัยขับเคลื่อนชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าหนึ่งในสามมีภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วน คือมีดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และสัดส่วนเอวกับสะโพกเกิน
เกณฑ์ปริมาณไขมันในเลือดอยู่ในระดับสูง และชุมชนนี้อยู่ในแหล่งอาหารทะเล กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเข้าร่วม
กาหนดรูปแบบการดูแลโดยมีแกนนาสุขภาพและสมุดบันทึกรายการอาหารและร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง 3
เดือนเมื่อเปรียบเทียบผลค่าความดันโลหิตค่าดัชนีมวลกาย ค่าระดับน้าตาลในเลือด และค่าไขมันในเลือด
โดยรวมก่อนและหลั งการทดสอบรู ปแบบ พบว่า ผู้ สู งอายุมีค่าบ่งชี้สุขภาพดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
(p< 0.05)
ส่วนคาถามรายข้อ พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมการประกวดเมนู
สุ ข ภาพ เช่ น ได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ รั บ ประทานอาหารที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
(4.36 ± 0.73) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนงานในด้านการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
และค่าดัชนีมวลกาย ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมทุกครั้ง (4.07 ± 0.77) จึงควรมีการส่งเสริมกิจกรรม
ที่ประชาชนสนใจและสามารถทาได้ด้วยตนเอง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนด
รูปแบบของแผนการดาเนินกิจกรรมรวมทั้งวิธีการและการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม (3.04 ± 0.99)
จะเห็นว่าในรูปแบบที่เป็นทางการประชาชนจะเข้าถึงได้ยาก จึงควรมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ผลของการพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม มีรูปแบบกิจกรรม 5 สัปดาห์ โดยมีการให้ความรู้ตาม
ช่องทางต่างๆ มีการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่มเองทุกสัปดาห์ มี
การจัดประกวดเมนูสุขภาพ สาธิตการออกกาลังกายโดยวิธีที่หลากหลายและทาได้ง่าย ได้แก่ ฤๅษีดัดตน
การแกว่งแขน มีการคัดเลื อกบุคคลต้นแบบที่ส ามารถลดค่าดัชนีมวยกายลดลง และการประกวดเมนู
สุขภาพเพื่อรับเกียรติบัตรและเน้นการติดตาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าประสิทธิผลของกิจกรรมสามารถเพิ่มความรู้
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
ผลการเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเข้า
ร่วมโครงการวิจัย ( x = 12.46 , S.D. = 1.71) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x = 6.93 , S.D. =
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1.69) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ขัดแย้งกับการศึกษาของอติญาณ์ศร เกษตริน และคณะ
(2560) ทาการศึกษาเรื่ องผลของโปรแกรมปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา พบว่า
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ก่อนและหลังใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพไม่แตกต่างกัน และพฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ( x =32.04 , S.D. =7.78) สูง
กว่าก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x =19.04 , S.D. = 6.94) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของปุ ณ ญณิ น เขื่ อ นเพ็ ช ร์ (2559) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะอ้วนลงพุงในผู้สูงอายุเครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐานมีคะแนน
พฤติกรรมการปูองกันภาวะอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.001) ส่วนค่าเฉลี่ยค่าดัชนี
มวลกายก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า การลดน้าหนักหรือค่า BMI ที่ได้ผลต้องดาเนินการ 12 - 15 สัปดาห์
(Miller, et al. , 1997 ; วณิชา กิจวรพัฒน์ , 2549 ; ) ซึ่งเป็นข้อจากัดในการศึกษาครั้งนี้ การจัดกิจกรรมใน
การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในเรื่องการปรับพฤติกรรมและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทาให้ความรู้และพฤติกรรมของกลุ่ม ตัวอย่างดีขึ้น
โดยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการแก้ไขป๎ญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการวางแผน
ดาเนินกิจกรรม รวมถึงมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุ กช่วงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
หรื อแสดงความคิดเห็ น ต่อกิจ กรรม หรือมีการกระตุ้นให้ ประชาชนมีส่ วนร่ว มตัดสิ นใจ โดยอาจสร้าง
บรรยากาศให้เป็นกันเองมากยิ่งขึ้น ใช้คาถามปลายเปิด และชื่นชมในคาตอบ ยอมรับความคิดเห็น
2. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า หลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ค่าดัชนีมวลกายไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับก่อน
การดาเนินกิจกรรม ในการศึก ษาครั้งต่อไป ควรมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมตามบริบท และควรเพิ่ม
ระยะเวลาของกิจกรรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ประชาชน หมู่ ที่ 1 บ้ า นในเขา ต าบลปากแจ่ ม อ าเภอห้ ว ยยอด จั ง หวั ด ตรั ง
ตลอดจนผู้นาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากแจ่ม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ ของ
การศึกษาครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ เพื่อทราบป๎จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสูตร Taro Yamane ระดับความเชื่อมั่น 95% จานวน 400 คน และ
คาถามปลายเปิด เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test , F - test ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบจาแนกตามป๎จจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ
อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ของประชาชนที่แตกต่างกันไม่ได้มีผลให้มีมุมมองต่อ
ประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบแตกต่างกัน แต่หากศึกษาไปทีละด้าน จะพบว่า เพศ
และ ระดับรายได้ มีผลให้มีมุมมองต่อประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบแตกต่างกันใน
บางด้านเท่านั้น ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของการศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่าด้านที่มีความคิดเห็นเรื่อง
ประสิทธิภ าพน้อยที่สุดคือ ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความ
คิดเห็นว่า โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบยังไม่สามารถดาเนินการแก้ป๎ญหาเกี่ยวกับยาเสพย์ติดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่ควร และจากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบในด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมั่นใจ และอุ่นใจว่า
หากท่านแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม ในชุมชนของท่าน ชื่อของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ แสดงให้
เห็ น ว่ า ประชาชนยั ง ไม่ ค่ อ ยมี ค วามมั่ น ใจในความปลอดภั ย ของตนเองในการแจ้ ง เบาะแสเกี่ ย วกั บ
อาชญากรรม
คาสาคัญ : ตารวจชุมชน, สายตรวจตาบลต้นแบบ, เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี .ประสิทธิภาพ .
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Abstract
The purpose of this research is to study the efficiency of the “Patrol Police for
Sub-District Project ; in the area of Muang Sukhothai Thani Municipality, Sukhothai
Province. We will examise factors which affect the efficiency of Role Model Patrol Police
for Sub-District Project, in order to know which factors affect the efficiency the
Project.We will use quantitative research and qualitative research, furthermore we will
sample 400 people by Taro Yamane Formula with the confidence interval of 95% .The
types of questionnaire survey will be open ended question. The tools/ instrument used
to conduct this study are the instrument for gathering information is the questionnaire
survey, analyze information by frequency distribution of percentage , average , standard
deviation , t - test , f - test.
The results are as follow ; 1) the efficiency of the Patrol Police Project in all 5
areas are at high level ; 2) after comparing and classifying from personal factors, it is
found that different sex , age , salary , education level and single/marriage status , did
not affect people’s view on the efficiency of Patrol Police including this Project ;
however, after studying the factors one by one we found that sex and salary affect
people’s view on the efficiency of the Patrol Police for Sub-District Project in some
areas.
As for the comments and suggestions given on the efficiency of the Role Model
Patrol Police for Sub - District Project , the area which had the least comments on the
efficiency were drugs, crimes and news report. This shown that the people did not fully
agree that the project would solve problems pertained with drugs and crime. And the
topic which has the least average level was “You are confident and relieve that in case
you inform a clue/information about crime in your community , your name will be kept
confidential” , this shows that people does not have much confidence that they will be
safe if they informed the clue/information about crimes.
Keyword : Community Policing, Role Model Patrol Police , Sukhothai Municipality ,
Efficiency
บทนา
ป๎ญหาอาชญากรรม ถือเป็นป๎ญหาที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยจากการสารวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของ
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ประชาชนเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของป๎ญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในป๎จจุบัน ที่ปรากฎเป็นข่าว
ตามสื่อต่าง ๆ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.32 ระบุว่า มีความรุนแรงมาก รองลงมา ร้อยละ
41.52 ระบุว่า มีความรุนแรงค่อนข้างมาก ร้อยละ 4.32 ระบุว่ามีความรุนแรงน้อย ร้อยละ 0.64 ระบุว่า
ไม่มีความรุนแรง และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2560 :
ออนไลน์)
ตามผลสารวจดังกล่าวประชาชนร้อยละ 52.32 ระบุว่า ป๎ญหาอาชญากรรมมีความรุนแรงมาก
และ ประชาชนร้อยละ 41.52 ระบุว่า มีความรุนแรงค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ ถึง
ร้อยละ 93.48 มีความเห็นว่าป๎ญหาอาชญากรรมของไทยมีระดั บความรุนแรงมากหรือค่อนข้างมาก สิ่งนี้
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชน ต่อการแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมของรัฐ ซึ่งไม่ อาจแก้ไข
ป๎ญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการปูองกันอาชญากรรมในรูปแบบเดิม ๆ จึงไม่อาจจะ
ปูองกันอาชญากรรมได้มีประสิทธิภาพอีกต่อไป
สานั กงานตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ห ลักเพื่อดาเนินการ
ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมซึ่งไม่อาจเพิกเฉยต่อความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นการปู อ งกั น อาชญากรรมได้ จึ ง ต้ อ งสรรหาวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ที่ จ ะสามารถรั บ มื อ กั บ ป๎ ญ หา
อาชญากรรม ดังนั้นหัวใจของการปูองกันอาชญากรรมในยุคใหม่ คือ
ทฤษฎีตารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing Theory) อันเป็นการปูองกันอาชญากรรมที่อาศัย
ความร่วมมือจากประชาชน
สานักงานตารวจแห่งชาติและตารวจภูธรภาค 6 ได้เล็งเห็นความสาคัญของ ทฤษฎีตารวจผู้รับใช้
ชุมชน นี้ จึงได้ทาโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบขึ้น โดยอาศัยหลักการจากทฤษฎีตารวจผู้รับใช้ชุมชน
มาใช้ในการปูองกันอาชญากรรม นั่นเอง
โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 5 ประการ ดังนี้
1) ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
2) ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ
3) ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น
4) ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม
5) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ตารวจภูธรเมืองสุโขทัย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดตารวจภูธรภาค 6 ที่ได้ดาเนินการ
ตามโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไปในระยะเวลาหนึ่งแล้ว ประกอบกับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีจานวน
เจ้าหน้าที่ตารวจน้อยเมื่อเทียบกับจานวนประชากร จึงมีความน่าสนใจและเหมาะสมที่จะทาการศึกษาว่า
สาหรับในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตารวจภูธรเมืองสุโขทัยนั้น โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบที่ได้
ดาเนินการไปดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
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เพื่อให้ทราบว่าโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตารวจภูธรเมือง
สุโขทัย บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาประสิทธิภาพของโครงการดังกล่าว ใน 5 ด้าน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ระบุไปข้างต้ น เพื่อให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่
และเพื่อทราบถึงป๎จจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพดังกล่าว เพื่อจะได้นาป๎จจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมาหา
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
2) เพื่อศึกษาป๎จจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรที่ จานวน 6 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพสมรส ในการนาเสนอกรอบแนวความคิดของการศึกษา
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งหมด 5 ด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

1. ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
2. ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่
เกิดเหตุ
3. ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น

4. ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม
5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์

ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จานวน 15,375 คน (เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี , 2558 : ออนไลน์) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ที่ได้กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2554 : 45) ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ± 5% มาใช้ในการตอบแบบสอบถาม จานวน 390 คน แต่เพื่อ
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล จะใช้กลุ่ มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การสร้ า ง
แบบสอบถามจากการศึ กษาหลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี จากต าราเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพโครงการสายตรวจต าบลต้ น แบบ ของพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งสุ โ ขทั ย ธานี โดยได้ แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบ (Checklists)
ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) มี 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก
3 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นต่อป๎ญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การประเมินประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
โดยเกณฑ์การให้คะแนนที่ ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้กาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายตามแนวทางของเบสท์ (Best : 1970) ซึ่งมีเกณฑ์การวัดระดับการประเมิน ประสิทธิภาพ
โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ตามกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้
1) ขอหนังสือรับรองและแนะนาตัวผู้ลงพื้นที่จากพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง
3) ทาการจัดส่งแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองทั้งหมด
จานวน 400 ชุด พร้อมกับการสัมภาษณ์ถึงป๎ญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการส่งเสริมการประเมิน
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
4) นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ
คาถาม
5) นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ที่กลุ่มตัวอย่างได้ทาการตอบแล้วมาวิเคราะห์ประมวลผล โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ
1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ทาการวิเคราะห์ทางเนื้อหา (Content analysis) จาก
แบบสัมภาษณ์ ประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี
2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
สถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) รวมถึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ ให้ ข้อมูล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยใช้ส ถิติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) นามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัย ธานี ทั้งหมด 5 ด้าน โดยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) นามาแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหา
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบป๎จจัยที่ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิ ภาพโครงการสายตรวจ
ตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้งหมด 5 ด้าน โดยใช้สถิติอนุมานในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การทดสอบค่าที (t – test) สาหรับตัวแปรต้นที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น
2 กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F - test) สาหรับตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป
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ผลการวิจัย
ในการดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย มากที่สุด จานวน 261 คนคิดเป็นร้อยละ
65.3 เป็นเพศหญิง 139 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.8
2) อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 31 - 40 ปี มากที่สุด จานวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.3 มีอายุ 41 - 50 ปี จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 มีอายุ 20 - 30
ปี จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 มีอายุ 51 - 60 ปี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
15.5 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8และมีอายุต่ากว่า 20 ปี น้อย
ที่สุด จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8
3) อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด จานวน 116 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.0 มีอาชีพค้าขาย จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 มีอาชีพรับจ้าง
จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 มีอาชีพรับราชการ จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
14.5 และมีอาชีพรัฐวิสาหกิจและอาชีพอื่นๆน้อยที่สุด จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0
4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000
บาท มากที่สุ ด จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8
มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือ น
20,001 -25,000 บาท จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001 -20,000 บาท จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
25,001 -30,000 บาท จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่า
กว่า 5,000 บาท จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
30,000 บาท จ านวน 14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.5 และมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
5,000 - 10,000 บาท น้อยที่สุด จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
5) ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีมาก
ที่สุด จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดอนุปริญญา /ปวส. จานวน
75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช. จานวน 49
คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 มีระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา จานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.8 และมีระดับการศึกษาสูงสุดอื่นน้อยที่สุด จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8
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6) สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพโสดมากที่สุด จานวน 174 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีสถานภาพสมรส จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และมี
สถานภาพหม้าย/หย่าร้างน้อยที่สุด จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจตาบลต้นแบบในภาพรวม
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ
n=400
ระดับความ
ภาพรวม
คิดเห็น
S.D.
̅
ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
4.16
.40
มาก
ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษา 4.14
.42
มาก
สถานที่เกิดเหตุ
ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น
4.03
.51
มาก
ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม
3.85
.48
มาก
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชน 4.02
.46
มาก
และมวลชนสัมพันธ์
รวมเฉลี่ย
4.04
.27
มาก
จากตาราง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ
ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.16) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.85)
เมื่อศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมื องสุโขทัยธานี
โดยแยกเป็นรายด้าน สามารถ ได้ผลดังนี้
1. ระดั บ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ประสิ ทธิ ภ าพโครงการสายตรวจตาบลต้น แบบในด้ า นการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.16) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่าการปูองกันอาชญากรรม เป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
( ̅ = 4.93) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หากท่านทราบพฤติกรรมการกระทาผิดของ
มิจฉาชีพใดๆ ท่านยินดีจะเล่ารายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเตือนภัยให้ผู้อื่นรับทราบ (เช่น เตือน

1434

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

2.

3.

4.

5.

ให้ผู้สูงอายุในชุมชนทราบและระวังตัวจากพฤติกรรมหลอกลวงฉ้อฉลของแก๊งค์คอลเซน
เตอร์) มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.95)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการรับแจ้ง
เหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.14)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เมื่อพบการกระทาความผิด
อาญา หรืออุบัติเหตุ ท่านยินดีเล่ารายละเอียดทุกอย่างของเหตุที่ท่านพบเห็น ให้เจ้าหน้าที่
ตารวจทราบ มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.35) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านเชื่อ
ว่ า การแจ้ ง เหตุ เ มื่ อ พบการกระท าความผิ ด อาญา ถื อ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการลดป๎ ญ หา
อาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.90)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 ข้อ คือ หากท่านพบคู่กรณีมีข้อพิพาทกัน ท่าน
จะแจ้งให้คู่กรณีไปพบเจ้าหน้าที่ตารวจในชุมชน เพื่ อให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และท่านยินดีที่
จะมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือให้คู่พิพาทที่มีข้อขัดแย้ง สามารถต่อรองระงับข้อพิพาทกันได้
สาเร็จ โดยอาจมีทั้งตารวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมไกล่เกลี่ย มีระดับความคิดเห็นมาก
( ̅ = 4.16) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่า นเห็นว่า เจ้าหน้าที่ตารวจมีบทบาทสูง ใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาเบื้องต้น ในชุมชนของท่าน ให้ ลุล่วงไปด้วยดี มีระดับ
ความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.95)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการข่าวยา
เสพติดและอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่าป๎ญหายาเสพติดเป็นป๎ญหาสาคัญที่ก่อให้เกิด
อาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.08) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่าน
มั่นใจ และอุ่นใจว่า หากท่านแจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับอาชญากรรม ในชุมชนของท่าน ชื่อของ
ท่านจะถูกปิดเป็นความลับ มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.95)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มีระดับความคิดเห็นมาก
( ̅ = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่า ความ
ร่วมมือระหว่างตารวจกับประชาชนที่ดีขึ้นเท่าใด ก็จะทาให้ชุมชนของท่านปลอดภัยจาก
อาชญากรรมยิ่งขึ้นเท่านั้น มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( ̅ = 4.29) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ท่านยินดีที่จะบริจาคเงินหรือวัสดุสิ่งของอื่น ๆ เพื่อใช้ในการทางานของตารวจ
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เช่น การสร้างปูอมยาม การสร้างด่านตรวจประจาหมู่บ้าน เป็นต้น ระดับความคิดเห็นมาก
(̅ = 3.88)
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบป๎จจัยที่ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของ
พื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
1) พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ
ในภาพรวมไม่แ ตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพโครงการสายตรวจต าบลต้ น แบบในด้ า นการปู อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่
เกิดเหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น และด้านการข่าวยาเสพติดและ
อาชญากรรมไม่แตกต่างกัน เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจตาบลต้นแบบในด้านการสร้างความสัมพัน ธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05
2) พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ
ไม่แ ตกต่ า งกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุที่ แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพโครงการสายตรวจต าบลต้ น แบบในด้ า นการปู อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ ด้าน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม และ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
3) พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพโครงการสายตรวจต าบลต้ น แบบในด้ า นการปู อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ ด้าน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม และ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
4) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิด
เหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม
และด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่าง
กัน รายได้ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบใน
ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05
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5) พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุด
ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษา
สถานที่เกิดเหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและ
อาชญากรรม และด้านการสร้างความสั ม พันธ์ ผู้ รับ บริก ารและงานชุม ชนและมวลชน
สัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
6) พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิด
เหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม
และด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่าง
กัน
สรุปผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งการสรุปผลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
1. สรุปผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 40 ปี มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี
และมีสถานภาพโสด
2. สรุปผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดด้านการข่าวยาเสพ
ติดและอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก
3. สรุปผลการเปรียบเทียบป๎จจัยที่ส่งผลต่อการประเมิน ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
3.1 เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้นในด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการ
และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05
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3.2 อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
3.3 อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
3.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้นในด้านการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
3.6 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
อภิปรายผล
จากผลการดาเนิ น การศึก ษาประสิ ท ธิภ าพโครงการสายตรวจตาบลต้ นแบบของพื้น ที่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ผู้วิจัยได้นาประเด็นที่ค้นพบจากการสรุปผลนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบใน
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมาก แสดงให้เห็นว่าโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบของพื้นที่เทศบาลเมือง
สุโขทัยธานีมีประสิทธิภาพมาก เกิดผลสาเร็จในการปฏิบัติโครงการ สอดคล้องกับแนวความคิดของยุวนุช
กุลาตี (2548) ที่อธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยคานึงถึงความ ประหยัดทรัพ ยากรในทุก ๆ ด้านแต่
ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน วัสดุ สิ่งของและอื่นๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงาน
หรือบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้เทคนิคที่ส ะดวกสบาย กว่ าเดิม คุ้มค่า และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดใน
ขณะที่ต้องการผลงานมากที่สุด (efficiency is to do thing right)
2. จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพมากที่สุดคือด้านการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม แสดงให้ เห็ นว่า ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของโครงการสายตรวจตาบล
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ต้นแบบของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่จะสามารถช่วยปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ แนวความคิ ดหลั กการตารวจอาชี พ 9 ประการ ของเซอร์โ รเบิ ร์ต พี ล (กองบัง คับ การ
ปราบปราม , 2556 : ออนไลน์) ในข้อที่ 1 ที่กล่าวว่า การปูองกันอาชญากรรมถือเป็นภารกิจพื้นฐานของ
ตารวจควบคู่กับการปราบปรามอาชญากรรมและการจับกุมคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมาย
และผลการศึกษายังสอดคล้องกับแนวความคิดบัญญัติ 10 ประการ ของตารวจผู้รับใช้ชุมชน
(กองบังคับการปราบปราม , 2556 : ออนไลน์) ในข้อที่ 7 ที่กล่าวว่า ทฤษฎีตารวจผู้รับใช้ชุมชนมุ่งเน้นการ
ปูองกันเพื่อไม่ให้อาชญากรรมเกิด มากกว่าการรอให้อาชญากรรมเกิดแล้ว จึงคิดติดตามจับกุมคนร้ายเพื่อ
ฟูองศาล กิจกรรมส่วนใหญ่ของตารวจที่ทาร่วมกับชุ มชน คือ สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มเข็งในการ
ปู อ งกั น อาชญากรรมด้ ว ยชุ ม ชนเองโดยใช้ เ ทคนิ ค แก้ ต้ น เหตุ ป๎ ญ หา การควบคุ ม อาชญากรรมจาก
สภาพแวดล้อม การจัดระบบเพื่อนบ้านเตือนภัย หรือจัดสายตรวจประชาชน เป็นต้น เพื่อมุ่งเปูาประสงค์
ในการลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และในข้อที่ 9 ที่กล่าวว่า การเป็นหุ้นส่วน
และสร้างความร่วมมือระหว่างตารวจและชุมชน (Partnerships) ในระบบตารวจผู้รับใช้ชุมชน ประชาชน
ในชุม ชนคื อหุ้ น ส่ ว นของต ารวจ ในการร่ว มรั บผิ ด ชอบปูองกั นอาชญากรรม หรื อป๎ญ หาความไม่เป็ น
ระเบียบในชุมชน (ไม่ใช่เป็นป๎ญหาของตารวจฝุายเดียว) ตารวจและประชาชนในชุมชนต้องร่วมกันสารวจ
ป๎ญหาและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับความเดือดร้อน หรือความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และให้
ชุมชนร่วมใช้เทคนิคแก้ป๎ญหา เพื่อร่วมแก้ต้นเหตุป๎ญหาความเดือดร้อนจากอาชญากรรมดังกล่าว และ
ตารวจต้องสร้างความร่วมมือหรือเป็นแกนนาในการระดมทรัพยากรความร่วมมือ หรือให้ประชาชนร่วม
เป็นอาสาสมัครเพื่อดาเนินกิจกรรมปูองกันอาชญากรรม ได้ด้วยตัวชุมชนเอง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ค่านิยม พันธกิจ และยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ในยุทธศาสตร์ด้านที่ 1
เปูาประสงค์ที่ 2 : ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน กลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อ
สังคมในทุกระดับ และยุทธศาสตร์ที่ 3 - เปูาประสงค์ที่ 1 : การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง และ
เปูาประสงค์ที่ 2 : การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความพึงพอใจ
3. จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบใน
ด้านการปู องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ดคือ ท่านเห็ นว่าการปูองกัน
อาชญากรรม เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชน มีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุ ด แสดงให้ เห็ นว่า ประชาชนคิดว่าการปู องกันอาชญากรรม เป็นความรับผิ ดชอบร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชน สอดคล้องกับแนวความคิดบัญญัติ 10 ประการ ของตารวจผู้รับใช้ชุมชน
(กองบังคับการปราบปราม , 2556 : ออนไลน์) ในข้อที่ 4 ที่กล่าวว่า ใช้พลังความร่วมมือของประชาชน
และอาสาสมัคร (Volunteers) ในระบบตารวจผู้รับใช้ชุมชน มุ่งเน้นให้มีการใช้ความร่วมมือจากประชาชน
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เป็นอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ ตามที่ชุมชนหรือในพื้นที่มีต้นทุนทางสังคม หรือมีการจัดตั้ง หรือมีความ
เหมาะสม ตารวจมีหน้าที่ให้ความรู้และสร้างความร่วมมือ กาหนดวิธีการจัดตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาส
ช่วยเหลืองานปูองกันอาชญากรรม และแก้ไขความไม่เป็นระเบียบของชุมชนตามความเหมาะสม ซึ่งจะทา
ให้ ตารวจมี เวลาไปทางานปู องกั น ปราบปรามอาชญากรรมอื่ นได้ม ากขึ้น รูป แบบของอาสาสมั ครจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ชุมชน บางแห่งอาจจะเป็นการใช้อาสาสมัครที่มีหน่วยงานอื่นจัดตั้งไว้แล้ว หรือ
ตารวจ จัดตั้งขึ้นเอง แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่และชุมชน รวมถึงความพร้อมของสภาพชุมชน เช่น
อาสาสมัครตารวจชุมชน (ตชต.) สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม เหยี่ยวเวหา อาสาจราจร ตารวจบ้าน สาย
ตรวจประชาชน สมาชิกกู้ภัย สมาชิกชมรมเพื่อนบ้านเตือนภัย อาสาสมัคร
4. จากผลการเปรียบเทียบเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสั มพันธ์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าเพศของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสุ โขทัย
ธานี ที่ แตกต่ างกัน มีค วามคิ ดเห็ น ต่ อประสิ ท ธิภ าพโครงการสายตรวจต าบลต้ นแบบในด้า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน และจากผลการเปรียบเทียบ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้น แบบในด้าน
การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ารายได้
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจตาบลต้นแบบในด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่าการปูองกันอาชญากรรม เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ตารวจกับประชาชน แสดงให้เห็ นว่าประชาชนเห็นด้วยกับแนวคิดที่ให้ตารวจกับประชาชนร่วมมือกัน
ปูองกันอาชญากรรม โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบจึงควรให้ประชาชนร่วมมือในการดาเนินการปูองกัน
อาชญากรรมในเชิงรุก (เช่น การสารวจหาพื้นที่ ที่ควรจะมีการติดแสงไฟส่องสว่าง)
2. จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมั่นใจ และอุ่นใจว่า หากท่านแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม ในชุมชนของ
ท่าน ชื่อของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยของ
ตนเองในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ อาชญากรรม โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบจึงควรเร่งสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนในเรื่องความปลอดภัยในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม
3.จากการศึกษา พบว่าป๎จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ คือ เพศที่แตกต่าง
กันมีผลที่แตกต่างกันในด้านการสร้างความสัม พันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ จึงควร
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ดาเนินงานมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบที่น่าสนใจและสามารถเข้าถึ งได้ง่ายต่อประชาชนทั้งสองเพศ และ
พบว่าผู้ มีร ายได้เฉลี่ ย ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อประสิ ทธิภ าพโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบในด้านการปูองกัน และปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน จึงควรให้เจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไป
สอบถามประชาชนทุกระดับรายได้ อย่างเท่าเทียมกัน ถึง ป๎ญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการปูองกัน
อาชญากรรม เพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในพื้นที่อื่นๆต่อไป
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพโครงการของเจ้าหน้าที่ตารวจอื่นของพื้นที่เทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม อาจารย์ประธานหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา และชี้แนะแนวทาง ที่เป็นประโยชน์
ในการทาวิจัย ให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุ ณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ทาวิจัยครั้งนี้ทุกท่านที่ ได้ให้ความช่วยเหลือแนะนา เสนอแนะ สนับสนุน เชื่อมั่น ไว้วางใจ ให้ผู้วิจัย
สามารถทาการวิจัยครั้งนี้ได้จนสาเร็จลุล่วง
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ (2542),ความหมายของประสิทธิภาพ
ยุวนุช กุลาตี. (2548 ออนไลน์). “การวัดประสิทธิภาพ”
Yamane , Taro. (1970). Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. New york : Harper
and Row Publication.
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
และเพื่อศึกษาป๎จ จัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
กลุ่ มตัว อย่ างในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับงานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ประกอบไปด้วย ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ และรองประธานชมรมผู้สูงอายุประจาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่วที่ได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพ พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหาร
ส่ว นตาบล ผู้ อานวยการกองคลั ง หั วหน้าสานักปลั ด นักพัฒ นาชุมชน และนักวิชาการเงินและบัญชี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาการสัมภาษณ์
ผลการศึกษาประสิ ทธิผ ลการดาเนินงานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ยยังชีพผู้ สู งอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว จากการนานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 จากขั้นตอนการดาเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ 1) การรับจดทะเบียน 2) การตรวจสอบคุณสมบัติ 3)
การตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึกข้อมูล 5) การขอรับกา ร
จัดสรรงบประมาณ และ 6) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพ พบว่าองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถดาเนินงานในขั้นตอนการรับจดทะเบียน และขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและ
การแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
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กิ่วได้มีการดาเนินการประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพยังที่ยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่
และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่ตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุจากทาง
ทะเบี ย นราษฎร ท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง และจากการก าหนดป๎ จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนิ น งานสวัส ดิ การสั ง คมด้า นเบี้ ย ยัง ชี พผู้ อ ายุ ที่ ไ ด้จ ากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง จานวน 7 ป๎จจัย คือ 1) ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
2) ความสามารถของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 3) ความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ป ฏิบัติงาน 4) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 5) ความเพียงพอของงบประมาณ 6) ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ และ7) การ
สนับสนุนจากผู้บริหาร พบว่ามีป๎จจัยที่ส่งผลให้ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู ง อายุ ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ว มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ ล ดลง จ านวน 2 ป๎ จ จั ย ได้ แ ก่ 1)
ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพราะผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมไม่สามารถลงทะเบียน
ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้ครบถ้วน และไม่สามารถตรวจสอบสถานะในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิม
ให้มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และ 2) ความเพียงพอของจานวน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพราะจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วมีไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมกับภาระงานที่จะต้องปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิผลที่ดี ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีประสิทธิผลในทางที่ ดีขึ้น จึงเห็นควร
ให้ ความส าคั ญ ในด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ข่ า วสารด้ านสวั ส ดิก ารเบี้ย ยัง ชี พผู้ สู ง อายุ อย่ า งทั่ ว ถึ ง ควร
ดาเนินการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตของผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ควรจัดให้มีการ
ดาเนิ น งานในด้ า นการเพิ่ม ขีด ความสามารถของบุค ลากรผู้ ปฏิ บัติ ง านด้ า นงานสวัส ดิ การสั ง คม ควร
กาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานด้านงานสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ควรดาเนินการจัดตั้ง
กองสวัสดิการสังคมเพื่อปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ และควรเพิ่มจานวนบุคลากรให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่วที่มิสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพนั้น ได้รับเบี้ยยังชีพ
กันอย่างทั่วถึงตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุต่อไป
Abstract
The purposes of studying the effectiveness of social welfare work on the elderly
subsistence allowance of Bankiew Sub-district Administrative Organization, Mae Tha
district, Lampang Province were to study on the effectiveness of social welfare and to
inspect the factors affecting the effectiveness of social welfare in the elderly living
allowance of Bankiew sub-district administrative organization, Mae Tha district, Lampang
province.
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The sample in this study was related to social welfare in elderly subsistence
allowance of Bankiew sub-district administrative organization including, the president,
the vice president of elderly club of each village in the area of Bankiew, which received
a contribution, sub-district employees who were responsible for social welfare in the
elderly, including Permanent Secretary Director of Finance, Chief Executive Officer,
Community developer, Finance and Accounting, members of the Sub-district
Administration Organization, board members of local administration, included the
president, Vice president, the secretary of president of Sub-district Administration
Organization and the village headman of Bankiew sub district area by collecting data
from the interview.
The results of the study on the effectiveness of social welfare in the elderly of
Baankiew Sub-district Administration Organization, by implementing government policies
according to the Ministry of Interior's regulations on the payment of living allowances for
local government organizations in 2005 and the regulations of the Ministry of Interior on
the criteria for the payment of allowances for the elderly in the local administration in
2009. The 6 steps are 1) Registration procedures 2) Qualification checks 3) Verification
and identification of the elderly’s living standards 4) Data recording 5) Budget allocation
6) Disbursements, budgets and subsistence allowances. It was found that Bankiew Subdistrict Administrative Organization was unable to complete the registration process and
procedures for monitoring the status and presentation of the elderly’s livelihood in
accurately and compltely. The social welfare work has been carried out on the
subsistence and still has not covered in all areas. Bankiew Sub-district Administration
Organization does not check the status and performances of elderly people living in the
registry. The data are inaccurate. And by determining the factors that affect the
effectiveness of social welfare work, the subsistence allowance, the age of the review,
the concept, the theories, and the related research, the research involved 7 factors as
followed 1) The knowledge of the officer 2) The ability of the officer 3) Inadequate
staffing 4) Material adequacy Equipment in operation 5) Budget adequacy 6)
Collaboration of personnel in the organization, and 7) Executive Support from the board
member.
It was found that there were two factors that affected the effectiveness of social
welfare work on the elderly living allowance of Bankiew Sub-district Administrative
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Organization. Those are 1) The capacity of the personnel. The social workers cannot
register new elders with full rights. It is not possible to check the status of life of the
elderly to be accurate before the disbursement of allowances to the elderly. 2)
Sufficiency of the number of personnel. The number of people working in the social
welfare of the Ban Kiew Sub-district Administration Organization is insufficient. It is not
suitable for workload.
The suggestions
From this study showed that the Ban Kiew Sub-district Administration
Organization could not effectively administer social welfare in the elderly. Therefore, in
order to improve the social welfare of elderly people living in Bankiew Sub-district
Administration Organization, it should be emphasized in the public relations, welfare
information, allowances, and elderly people thoroughly. The status and life of the
elderly should be checked from the registration database. Work should be organized to
increase the capacity of social welfare workers. The evaluation of social welfare activities
should provide an assessment of the welfare of the elderly. The Social Welfare Division
should be set up to perform social welfare work and should increase the number of
staff enough to work for the elderly in the area of Bankiew sub-district who are not
entitled to receive subsistence allowance thoroughly funded according to the
government's intention to help the elderly.
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านสุขภาพ ประกอบกับการสาธารณสุขที่
ดีและการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการมีห ลั กประกันทางด้านสุ ขภาพที่ครอบคลุ มทั่ว ถึงมากขึ้น ทาให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาวมากขึ้น โดยสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 4.89 ของจานวนประชากรรวมในปี 2513 เป็นร้อยละ 9.38 ในปี 2543
ร้อยละ 10.58 ในปี 2549 และร้อยละ 11.7 ในปี 2553 คาดว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.02 ในปีแรกของแผนฯ เป็นร้อยละ
14.34 ในปีสุดท้ายของแผนฯจากนั้นยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมี
ประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 20 ของประชากรรวม นั่น คือประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว
(รายงานสรุปสภาวะของประเทศ , 2554 , หน้า 11)
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การที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนและสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเกิดผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพราะขาดแคลนวัย
แรงงาน การสิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ การหาที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลาพังหรือถูกทอดทิ้ง การจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ป๎ญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นนี้
รัฐบาลจะต้องมีการวางมาตรการในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลได้ดาเนินการให้
การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุก็คือสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุของประเทศไทยได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2536 ระยะแรกกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ดาเนินการในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ยากจน และไม่สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ โดยการดาเนินตามโครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สู งอายุ และครอบครั ว ในชุมชน ซึ่งกระทรวงการคลั งได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบป๎ญหาความเดือดร้อนในอัตราคนละ 200 บาทต่อเดือน
และจะได้รับเบี้ยยังชีพไปตลอดชีพของผู้สูงอายุ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เป็นคนละ 300 บาทต่อเดือน โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้มอบหมายให้สานักงานประชาสงเคราะห์
จังหวัดเป็นผู้ดาเนินการผ่านศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
รัฐบาลสมัยพันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ดาเนินการถ่ายโอนภารกิ จเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ด าเนิ น งานที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยโอนตามระเบี ย บกรม
ประชาสงเคราะห์ ว่าด้ว ยการจ่ ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพส าหรับผู้ สู งอายุ พ.ศ. 2543 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 สานักงบประมาณได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดวางฎีกาเบิก
จ่ายเงิน โดยให้เป็น ไปตามระเบีย บกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
สาหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 ต่อมาได้มีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมคนละ 300
บาทต่ อ คนต่ อ เดือ น เป็ น คนละ 500 บาทต่ อ คนต่ อ เดื อ น ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยได้ เ สนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการให้ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2549 (มติคณะรัฐมนตรี , 2549)
ในสมัยรัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการตามนโยบาย โดยดาเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชีพตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2552 ซึ่งกาหนดให้ผู้ที่จะมีสิทธิได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่
เกิดก่อน 1 เมษายน 2492) และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรัฐ ต่อมา
รัฐบาลได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 เพื่อช่วยเหลือเรื่องเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกาหนดให้
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นเบี้ยยังชีพใน
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงกันทั่วประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ยิ่งลักษณ์ ชิน
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วัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ นโยบาย
เร่ งด่ว นดาเนิ น การในปี แรก จั ดให้ มีเ บี้ยยังชี พรายเดื อนแบบขั้นบันไดส าหรับ ผู้ สู งอายุ โดยผู้ ที่มีอายุ
60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เรื่องการกาหนดอัตราเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เพื่อให้การดาเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553 และประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพโดยให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและ
เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล(มติคณะรัฐมนตรี , 2554)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปางเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆที่ได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลในการดาเนินการจ่าย เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่ง
รัฐบาลได้โ อนเงิน งบประมาณในรูปแบบของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามจานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว ประจ าปี 255 6 ข้ อ มู ล เดื อ น
พฤศจิกายน 2556 มีจานวนผู้สูงอายุทั้งหมด 888 คน และได้ดาเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็น
ประจาทุกเดือน โดยในแต่ละปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้จัดทาโครงการอบต.บ้านกิ่ว
สัญจรพบประชาชน จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบป๎ญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ
ประชาชนตาบล บ้านกิ่วทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนตาบลบ้านกิ่วที่เข้าร่วมประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน และรับทราบถึงวิธีการ และขั้นตอนต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นประจาทุกปี แต่ในการดาเนินงานที่ผ่านมายังพบป๎ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุหลายประการ อาทิ 1) ผู้สูงอายุไม่รู้สิทธิ
ของตนในการมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพภายในระยะเวลาที่กาหนด 2) การย้ายภูมิลาเนาของผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ได้แจ้งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ทาให้มีการเบิกเงินเกิน 3) การ
ตรวจสอบและรับรองการมีชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ชุมชน ที่ขอความร่วมมือจากผู้นาชุมชน ได้แก่
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ดาเนินการให้แต่ไม่ทันตามกาหนด จากป๎ญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว จึงต้องการทราบถึงประสิทธิผลของการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และทา
รบถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. เพื่อศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
วรเดช จันทรศร (2551 , หน้า 129 - 146) ได้มีการประมวลตัวแบบของนักวิชาการที่ได้ศึกษา
เพื่อสังเคราะห์แนวคิดที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎี เพื่อใช้อธิบายว่าองค์กร ต่าง ๆ
ที่สามารถนานโยบาย แผนงาน โครงการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีป๎จจัยอะไรที่เป็นเงื่อนไข
สาคัญที่จะทาให้นโยบาย แผนงานโครงการ ดาเนินการสาเร็จบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งตัวแบบที่เอื้ ออานวยต่อ
การนานโยบายไปปฏิบัติรวม 6 ตัวแบบ ได้แก่
1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้มีแนวคิดว่า การใช้หลักด้านเหตุผลเป็น
สิ่งสาคัญที่สุดที่จะชี้วัดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ องค์กรหรือ
หน่วยงานที่ปฏิบัติการนั้นจะต้องมีค่านิยมแบบยึดหลักเหตุผลเป็นเหตุผลสาคัญในการตัดสินใจดาเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้องยึดหลักมีเหตุมีผลเป็นสิ่งที่จะต้องขยายผลให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางที่สุด นโยบาย
แผนงาน หรือโครงการที่จะประสบความสาเร็จ จะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์และภารกิจอย่างชัดเจน
มีการมอบหมายงาน มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยหลักการที่มีเหตุผลชัดเจน
2. ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้จะให้ความสาคัญในเรื่องสมรรถนะ
ขององค์กรเป็นหลัก โดยถือว่าความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการนานโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนานโยบาย แผนงาน หรือโครงการไปปฏิบัติว่าขีด
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานอย่างสอดคลองกับความคาดหวังของ หน่วยงานเพียงใด องค์กรจาเป็นต้องมี
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและทางเทคนิค
อย่างเพียงพอ มีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ
3. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development model) แนวคิดตามตัว
แบบนี้ได้ให้ความสาคัญเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก โดยมี แนวคิดว่า บุคลากรเป็น ทรัพยากรที่
สาคัญที่สุดในองค์กร จึงให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม (Participation) ของคนในองค์กร การทางาน
เป็ น ที ม โดยการท างานในทีม จ าเป็ นต้ อ งค านึ ง ถึง การมี ส่ ว นร่ว มค านึง ถึ งการจู ง ใจ การใช้ ผู้ น าอย่ า ง
เหมาะสม การสร้างความรู้สึกรักผูกพันกับองค์กร การยอมรับ การพัฒนาทีมงานมากกว่าการใช้กาลัง
บังคับควบคุม ตัวแบบนี้จึงให้ความสาคัญเพิ่มเติมต่อกระบวนการสื่อสารสองทาง การมีส่วนร่วมในการ
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กาหนดนโยบายของผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักและ
ผูกพันกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการขณะที่การให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กาหนดนโยบายแต่เพียง
ลาพัง จะเป็นผลเสียและไม่สอดคลองกับฐานคติการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดนี้
4. ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) เป็น
แนวคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบายถึงองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีกฎระเบียบขั้ นตอนค่อนข้างมาก มีแบบแผน
ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ และมีการกาหนดระบบคุณธรรมเอาไว้อย่างแน่นอนตายตัว อย่างไรก็ตาม
ภายในองค์กรขนาดใหญ่ก็ไม่ได้มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ(รูปนัย) เพียงอย่างเดียว แต่จะ
ประกอบด้วยแบบแผนความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการด้วย แต่มักจะเป็นกรณีของ ข้าราชการระดับล่าง
ทั้งสิ้น เพราะว่าข้าราชการระดับล่าง เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นผู้ที่ใช้วิจารณญาณของ
ตนในการตัดสิ น ใจให้ บ ริการประชาชนทั้งสิ้ น ผู้ บังคับบัญชาไม่มีโ อกาสที่จะติดตามไปควบคุมบัญชา
ตลอดเวลาได้ ดังนั้นสิ่งที่จะวัดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้นา
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ไปปฏิบัติโดยตรง ว่ายินดีพร้อมทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการหรือมี
อุปสรรคข้อจากัดมากน้อยประการใด
5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้ยึดหลักการว่า นโยบายเป็นการแบ่งสรร
คุณค่าในสังคม ดังนั้นนโยบายในเรื่องหนึ่ง ๆ จะมีผู้ที่ได้รับประโยชนกับผู้ที่สูญเสียประโยชน์เสมอ และ
โดยปกติในแต่ละฝุายจะให้คุณค่าของนโยบายแตกต่างกัน และจะเน้นการรักษาผลประโยชน์ของตนไว้เป็น
อันดับแรก ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ทุกฝุายจะเห็นชอบและปฏิ บัติตามนโยบายอย่างเป็นเอกฉันท์ ตัวแบบ
นี้เห็ น ว่าจ านวนของหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องเป็นประเด็นที่ส าคัญในการเจรจาต่อรอง หากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องมีจานวนน้อย โอกาสที่จะสร้างความเห็นพ้องต้องกันก็มีมากกว่าในการเจรจาที่มีหน่วยงานมาก ๆ
ความสามารถในการเจรจาต่อรองของ ผู้ เล่ นจะเกี่ยวข้องกับบุคลิ กภาพ ความรู้ความสามารถ ความ
ชานาญในการชักจูงต่อรอง สถานภาพของผู้มีอานาจและทรัพยากรขององค์กร ตลอดจนการสนับสนุน
จากบุ คคลและองค์ก รต่ า ง ๆ เช่ น บุ คคลส าคัญ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง สื่ อ มวลชน และกลุ่ ม
ผลประโยชน์อื่น ๆ
6 ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Model) ตัวแบบนี้เป็นตัวแบบที่รวบรวมจากแนวคิดของทั้ง
5 ตัวแบบ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ที่ มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ ที่ประสบ
ความสาเร็จทั้งในมิติของผลผลิต ผลลัพธ์และประเทศชาติโดยรวมได้รับ ส่วนตัวแปรอิสระที่นามาพิจารณา
ประกอบด้วย 4 ป๎จจัย คือ สมรรถนะขององค์กร ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ภาวะผู้นาและ
ความร่วมมือ และการเมืองและการบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอก
แนวคิดประสิทธิผลขององค์กร
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542 , หน้า 26) กล่าวว่า ประสิทธิผล เป็นการวัดผลผลิตของงาน
(Output) ซึ่งเป็นการบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่กาหนดไว้ซึ่งในบางครั้งไม่ได้คานึงถึง
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ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการอธิบายถึงการกระทาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ทางานที่ส ามารถช่ว ยให้องค์การบรรลุ เปูาหมาย ประสิ ทธิผ ล จะอธิบายถึงการกระทาในสิ่งที่ถูกต้ อง
(Doing the right things) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือวิธีการที่จะทาให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์
ส่วนประสิทธิภาพจะแสดงถึงความสาคัญระหว่างป๎จจัยนาเข้า (Input) และผลผลิต (Output) โดยมี
เปูาหมายที่จะใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต่าที่สุด
พิทยา บวรวัฒนา (2543 , หน้า 176) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การที่บุคคลในองค์การ
สามารถทางานได้สาเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งเอาไว้ ประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องของความสาเร็จขององค์การใน
การกระทาสิ่ งต่าง ๆ ตามที่ได้ตั้งเปูาหมายเอาไว้ องค์การที่มีประสิทธิผลสู งจึงเป็นองค์การที่ประสบ
ความสาเร็จอย่างสูงในการทางานตามเปูาหมาย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
กณิการ์ แก้วเคียง (2552 , หน้า 32) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยั งชีพ
ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลขุนตัดหวาย อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” พบว่ากระบวนการ
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน มี 2 กระบวนการคือ
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน จานวน 6 ใน 9 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 และหมู่ที่ 9 ให้
ผู้สูงอายุทุกคนในหมู่บ้านเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามลาดับอายุ แต่ด้วยความจากัดของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจึงให้ผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแล้วลดหลั่นกันตามลาดับจน
ครบจานวน เป็นการง่า ยต่อการบริหารจัดการ เมื่อมีการหมดสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประธานศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บ้ านทาการเลื่อนล าดับผู้ สูงอายุลาดับถัดไปรับเบี้ยยังชีพแทน โดยไม่ต้องมีการสอบ
ประวัติ ส่วนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 , 6 และ 8 พิจารณาให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามหลักเกณฑ์ คือมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ฐานะยากจนหรือไม่มีคนดูแล แต่ใน
กระบวนการคัดเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องยังใช้อานาจแทรกแซงกฎหมายบริหารจัดการเพื่อเอื้อต่อเครือญาติ พวก
ฟูอง ทาให้ประชาชน และผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมเสนอเหตุผลความจาเป็น ความต้องการเพื่อเป็น
ข้อมูลร่วมในกระบวนการคัดเลือก สาหรับการอนุมัติผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลขุนตัดหวายเหตุด้วยความจากัดด้านงบประมาณและกาลังคน บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญ ไม่
สามารถบริหารจัดการเงินสงเคราะห์สนองต่อความต้องการผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเท่า
เทียมในภาพรวมได้จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจานวนเท่ากันในแต่ละหมู่บ้าน และสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน ด้วยการอนุมัติทุก
รายชื่อ ที่ ศูน ย์ ส งเคราะห์ ร าษฎรประจ าหมู่ บ้ านน าเสนอให้ เ ป็ นผู้ ไ ด้รั บ เงิ น สงเคราะห์ เ บี้ย ยั งชี พ การ
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ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับองค์กรหมู่บ้านน้อยขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
งานเบี้ยยังชีพ และสิทธิ์พึงมีแก่ผู้สูงอายุในชุมชน
บุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 96 - 100) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า
ผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเทศบาลสามารถจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรงตามกาหนดเวลา ในขณะที่รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนไม่ตรงตามกาหนดเวลา แต่
เทศบาลตาบลหนองปล้องได้มีวิธีการแก้ป๎ญหาโดยให้ยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายให้กับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพให้ตรง
ตามกาหนดเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สาหรับความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระดับมากที่สุด
เนื่องจากเทศบาลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคอยอานวยความ
สะดวก และให้ บ ริ การแก่ผู้ สู งอายุ หรือตัว แทนผู้ สูงอายุ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังให้ บริการแนะนา
ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้คาปรึกษาแนะนาและช่วยเหลือแก้ไขป๎ญหา
การดาเนิ น งานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ยยังชีพผู้ สู งอายุ ในขณะที่เทศบาลมีบุคลกรในการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุไม่เพียงพอต่อภาระงาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จั ดให้มี
การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ถ่ายโอนมาสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การดาเนินงาน คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และกระบวนการดาเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงทาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ในด้านป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ
ประกอบด้วย ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย ความชัดเจนของระเบียบวิธี
ปฏิบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความเหมาะสมของจานวนบุคลากรกับภาระงาน
ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ความสามารถด้านงบประมาณ การสนับสนุนจากผู้บริหาร ความร่วมมือ
และการสนับสนุนของบุคลากร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านความชัดเจนของนโยบาย ป๎จจัย
ที่เกี่ย วข้ องกับ การดาเนิ น งานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ย ยังชีพผู้ สู งอายุ ด้านความชัดเจนของนโยบาย
โดยรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุด เนื่ องจากส านักงานปลั ดส านักนายกรัฐ มนตรีได้จัด ทาคู่มือการกระจาย
อานาจให้ แ ก่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เพื่ อให้ ทราบถึง วัต ถุ ประสงค์ ของนโยบายถ่า ยโอนภารกิ จ
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในด้านความชัดเจนของระเบียบวิธีปฏิบัติ ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้ านความชัดเจนของระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน และได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมแนวทาง
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ขั้น ตอน และวิธี ก ารปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้า ที่ เพื่อ ให้ เ ข้า ใจและสามารถด าเนิ น งาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ในด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ป๎จ จั ย ที่เกี่ย วข้องกับ การดาเนิ น งานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุด้านความสามารถในการ
ปฏิบั ติงานของบุ คลากร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรได้ให้ ความสนใจศึกษาคู่มือการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ส่ ว นกลางจั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ปละได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ซั ก ซ้ อ มแนวทางขั้ น ตอน และวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงาน ประกอบกับบุ คลากรที่ปฏิบัติงานมีทักษะในการทางานด้านสั งคมสงเคราะห์และผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนการดาเนินงานที่กาหนดไว้เป็นอย่างดี ในด้านความ
เหมาะสมของจานวนบุคลากรกับภาระงาน ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้ สูงอายุ ด้านความเหมาะสมของจานวนบุคลากรกับภาระงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
เทศบาลได้กาหนดอานาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
สังคม โดยมีนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 คน และมีพนักงานจ้า งตามภารกิจจานวน 1 คน จานวนผู้สูงอายุ
391 คน และเทศบาลตาบลหนองปล้ องได้รับความร่ว มมือจากกานันผู้ ใหญ่บ้านในการประสานงาน
ระหว่างเทศบาลกับผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแจ้งให้ผู้สูงอายุ
ไปรับเงิน และการแจ้งให้เทศบาลทราบเมื่ อมีผู้สูงอายุในหมู่บ้านเสียชีวิต มีผลทาให้การดาเนินงานของ
เทศบาลเป็นไปโดยสะดวก ในด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
สวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ ย ยั งชี พผู้ สู งอายุด้านความเพียงพอของวัส ดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากเทศบาลได้มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานเพียงพอกับปริมาณงาน
นอกจากนี้ ท างเทศบาลยั ง สามารถจั ด ตั้ ง งบประมาณในการจั ด ซื้ อ ได้ ค่ อ นข้ า งสะดวก อี ก ทั้ ง เครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี อ ยู่ ก็ อ ยู่ ใ นสภาพการใช้ ง านได้ ดี พร้ อ มจะใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในด้ า น
ความสามารถด้านงบประมาณ ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ด้านความสามารถด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการดาเนินงานด้านการเงินการคลัง
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสบป๎ญหาการโอนจัดสรรเงิน
อุดหนุนล่าช้า แต่เทศบาลตาบลหนองปล้องได้แก้ป๎ญหาดังกล่าวข้างต้นโดยการยืมเงินสะสมมาเพื่อจ่าย
ให้กับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้ านการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับ
มก ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการดาเนินงานสวัสดิการสังคม และความสาคัญของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางานโดยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่
แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมกัน และร่วมแสดงความสามารถในการทางาน ทั้งนี้หาก
ประสบป๎ญหาในการปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคิดและร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งได้ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอ โดยมีโครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ และได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้
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และทักษะในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
และในด้านความร่วมมือและการสนับสนุนของบุคลากร ป๎จจั ยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความร่วมมือและการสนับสนุนของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้บริการด้วยความเต็มใจ มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการที่รวมเร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ นอกจากนี้
บุคลากรมีความคิดเห็นว่าการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพเป็นภารกิจหลัก ด้วยเหตุผลที่การ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน
กลุ่มผู้สูงอายุที่ประสบป๎ญหาเดือดร้อน และเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่ต้อง
ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มบทบาทของเทศบาลในการ
เสริมสร้างคุณภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ปุณยนุช สุภผา (2553 , หน้า 83 - 86)ได้ศึกษาเรื่องการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลสามขา อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลสามขา อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ความชัดเจนของนโยบาย รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ เนื่องจากส่วนกลางได้จัดทาคู่มือกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงวัตถุป ระสงค์ของนโยบายถ่ายโอนงานสวัสดิการ
แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น ไม่ต่ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน ทั่งนี้การดาเนินงาน
จะต้องมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและติดตามตรวจสอบ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดอานาจ
หน้าที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแยกจากงานอื่นอย่างชัดเจน และจานวน
บุคลากรที่มีอยู่เหมาะสมกับภาระงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ต้องรับผิดชอบ ในส่วนของ
การสนับ สนุนจากผู้ บริหาร ผู้บริ หารได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการดาเนินงานสวัส ดิการสั งคมและ
ความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ทางาน โดยการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการคิด เสนอความคิดเห็นร่วมกันและร่วมแสดง
ความสามารถในการทางาน ทั้งนี้หากประสบป๎ญหาในการปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคิด ร่วมกัน
แก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นและผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความสามารถอย่างสม่าเสมอ ในด้าน
ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีหลั กการคิดวิเคราะห์ถึงเหตุและผล สามารถมองเห็นการปฏิบัติห น้าที่ตามภารกิจหรือ
กิจกรรมโครงการต่างๆ ได้ละเอียดและเห็นประโยชน์ความสาคัญของดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สู งอายุมาใช้ดังกล่ าวได้ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของบุคคลผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องที่มีสถานภาพบุคคล
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
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ส่วนตาบลสามขา อาเภอกุฉิน ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐ านที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า ทัศนคติของผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสามขา ได้มองเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่แต่ละส่วนงานทั้งฝุายข้าราชการหรือพนักงาน
ประจาที่ยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารมีคุณธรรม
ตระหนักในหน้าที่รักษาผลประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ดี จึงมีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลสามขาไม่แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อ
สอบถามความคิด เห็ น ของผู้ ที่เกี่ย วข้องต่อประสิ ท ธิผ ลการดาเนินงานสวัส ดิการสั ง คมด้านเบี้ยยังชี พ
ผู้สู งอายุ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ท ะ จังหวัดล าปาง เกี่ยวกับป๎จจัยที่มีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากร คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ประกอบไปด้วย 1) ประธานชมรมผู้สูงอายุประจา
หมู่บ้าน และรองประธานชมรมผู้สูงอายุประจาหมู่บ้าน ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว 2) พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุ ได้แก่ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้าสานักปลัด นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการเงินและบัญชี
3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว 4) คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว 5) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว
2. กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ศึกษาดาเนินการจัดเก็บข้อมูลจากประชากรซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยเป็น ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอ
แม่ทะ จังหวัดลาปาง ประกอบไปด้วย
1. ประธานชมรมผู้สูงอายุประจาหมู่บ้าน และรองประธานชมรมผู้สูงอายุประจาหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ตาบลบ้านกิ่วที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว จากทั้งหมด จานวน 19 คน
ใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มตัวอย่างประชากรแบบง่าย (simple random sampling) ให้ได้จานวน
ประชากรตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 10 คน

1454

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

2. พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 5 คน
ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบล ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้าสานักปลัด นักพัฒ นาชุมชน และ
นักวิชาการเงินและบัญชี
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว จากทั้งหมด 20 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างประชาชากรแบบง่าย (simple random sampling) ให้ได้จานวนประชากรตัวอย่าง จานวน
ทั้งสิ้น 10 คน
4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น จานวน 4 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว รองนายก
องค์การบริ ห ารส่ว นตาบลบ้านกิ่วคนที่ 1 รองนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านกิ่ว คนที่ 2 และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
5. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์ (interview) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จาก
การทบทวนแนวคิด และแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภายในการควบคุมดูแลและให้คาแนะนาของ ปลัด อบต.บ้านกิ่ว และอาจารย์ในสาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จานวน 2 ท่าน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษานาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารโดยนามา
วิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายเชิงพรรณนา อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดาเนินงาน
ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ผู้ศึกษาได้กาหนดป๎จจัย ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัส ดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ได้แก่ 1) ความรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 2) ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 3) ความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
4) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 5) ความเพียงพอของงบประมาณ 6) ความร่วมมือ
ของบุคลกรในองค์การ และ7) การสนับสนุนจากผู้บริหาร และพิจารณาจากสภาพป๎ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่
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ทะ จังหวัดลาปาง ได้ผลจากการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อทราบประสิทธิผลการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง และ 2) เพื่อทราบถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้ สู งอายุ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตามขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ 1) การรับจดทะเบียน 2)
การตรวจสอบคุณสมบัติ 3) การตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึก
ข้อมูล 5) การขอรั บ การจั ดสรรงบประมาณ และ 6) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพ
รายละเอียด ดังนี้
1.1 การรับจดทะเบียน
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการรับจดทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่วจะดาเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
โดยผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี
ผู้สูงอายุรายเดิม จานวน 843 คน และมีผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมจากการรับจด
ทะเบี ย นของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว ภายในเดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555 เพื่ อ ขอตั้ ง
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 888 แต่เมื่อพ้นระยะเวลาในการรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลบ้านกิ่วมาติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อ
ขอรั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ เนื่ อ งจากไม่ ท ราบว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว ได้ ก าหนดรั บ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ แต่ไม่สามารถดาเนินการตามคาขอได้ เนื่องจากพ้นระยะเวลาใน
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้ว จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ โดยต้องรอลงทะเบียนในปีถัดไป
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพไม่
สามารถรับลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ครบถ้วนตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่ อการยั ง ชีพ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.2548 และระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 เป็นผลทาให้การ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วในขั้นตอนการรับ
จดทะเบียนไม่มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
1.2 การตรวจสอบคุณสมบัติ
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุรายใหม่ที่มาลงทะเบียน
ขอรั บ เงิน เบี้ ย ยั งชีพผู้ สู งอายุ จ าก องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว จะดาเนินการโดยคณะกรรมการ
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ตรวจสอบคุณสมบั ติของผู้สูงอายุในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด ดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นตามทะเบี ยนบ้าน
3) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน
รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา
ยกเว้นผู้พิการและผู้ ปุวยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
จากการตรวจสอบจากเอกสารพบว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่ว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุรายใหม่ที่ขอรับเบี้ ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นผลทาให้การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
1.3 การตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุราย
เดิมที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วจะดาเนินการภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่วจะดาเนินการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิต ของผู้สูงอายุรายเดิมที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จาก องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วโดยการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต
พื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว ดาเนินการตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมในแต่ละ
หมู่บ้านแล้วให้ส่งเอกสารแบบรายงานการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมคืน
ให้กับ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วเพื่อบันทึกข้อมูลจานวนผู้สูงอายุและรายงานต่อสานักงานส่ง เสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาปางเพื่อขอรับงบประมาณ แต่ในการปฏิบัติงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา
พบว่า การน าเอาข้อมูลการตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้ สูงอายุที่ได้จากกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน นั้นได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะมีผู้สูงอายุบางคนได้ย้ายจากหมู่บ้า นไปอยู่ต่างจังหวัด ไม่ได้แจ้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว หรือแจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบ จึงได้ข้อมูลที่ไม่แน่นอนและไม่ถูกต้อง
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้ตรวจสอบสถานะและ
การดารงชีวิตของผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ เ พื่ อ การยั ง ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
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2552 ที่กาหนดไว้ทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผิดพลาด (กรณี
โอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร) จึงต้องมีการติดตามทวงเงินคืนจากผู้สูงอายุ
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง เป็นผลทาให้การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการ
ตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
1.4 การบันทึกข้อมูล
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจานวนผู้ สูงอายุที่มีสิ ทธิได้รับเบี้ยยังชีพจาก
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านกิ่ ว ทั้งรายเดิม ที่ได้ผ่ า นการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และรายใหม่ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะทาการบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์และ
รายงานจานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
โดยในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจานวนผู้สูงอายุและการรายงานให้จังหวัดไม่พบข้อมูลป๎ญหาใด ๆ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้ครบถ้วนและส่งรายงานให้จังหวัดเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว โดยเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถดาเนินการบันทึกข้อมูลจานวนผู้สูงอายุที่มี
สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนตามที่ระเบียบกาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน เป็นผลทาให้การ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้ านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
1.5 การขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
กิ่ว ก็ได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้ตรวจสอบและจัดทา
ทะเบียนประวัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิแล้ว บันทึกข้อมูลส่งรายงานให้กับส านักงานส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดลาปางทันตามเวลาที่กาหนด คือภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาปางแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว โดยเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถจัดส่ง
ข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
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เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระเบียบได้กาหนดไว้ เป็นผลทาให้การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
1.6 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
จากการศึกษาพบว่า ในขั้น ตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุจะมีขั้นตอนดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจัดทาคาเสนอขออนุมัติเบิกเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิทั้งแบบรับเงินสดด้วยตนเองและแบบโอนผ่านทางบัญชีธนาคาร 2) จัดทาฎีกา
เบิกจ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 3) กองคลังดาเนินการเบิกเงินงบประมาณและโอนงบประมาณให้กับ
ผู้สูงอายุในกรณีรับเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร 4) ผู้รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้ านเพื่อ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะขอรับเป็นเงินสดโดยการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ
ที่ได้ก ล่ าวมาในข้างต้ น องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านกิ่ว โดยผู้ รับ ผิ ดชอบของงานในแต่ล ะขั้ นตอน
สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สู งอายุตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถดาเนินงาน
ตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
เป็นผลทาให้การดาเนินงานสวั สดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้
กาหนดไว้
สรุป ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่ วน
ตาบลบ้ านกิ่วได้กาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ เ พื่ อ การยั ง ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 ตามขั้นตอนดังนี้ 1) การรับจดทะเบียน 2) การตรวจสอบคุณสมบัติ 3) การตรวจสอบสถานะและ
การแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึกข้อมูล 5) การขอรับการจัดสรรงบประมาณ และ 6)
การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่วไม่สามารถดาเนินงานตามขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนการรับจดทะเบียน เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถรับจดทะเบียนผู้สูงอายุราย
ใหม่ที่มีสิทธิได้รั บเบี้ย ยังชีพได้อย่ างครบถ้ว น และในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและการแสดงการ
ดารงชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะองค์การบริหารส่ วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถตรวจสอบสถานะและการ
ดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมให้มีความถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุใน
กรณีการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร
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จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ที่กาหนดไว้
2. ป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
1) ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบว่าในประเด็นความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ได้แก่ พนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
คณะผู้บริหาร มีความรู้ในระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการ
สังคมไปร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ด้านงานสวัสดิการสังคมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้จัดขึ้น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการแจ้งระเบียบและแนวทางการปฏิบัติให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นาความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด
ให้กับบุคลากรขององค์กรในช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดทาผลรายงานการประชุม/ฝึกอบรม เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา ทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายงานผลการฝึกอบรมดังกล่าวก็จะมี การแจ้งเวียนให้กับ
บุคลากรในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน นอกจากนั้นทาง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วก็ได้กาหนดให้
พนักงานส่วนตาบลผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น
หรื อเป็ น หลั กสู ตรที่ ห น่ ว ยงานที่มีห น้าที่ ในการจั ดการฝึ กอบรมได้จั ดขึ้น จะต้ องน าความรู้ ที่ได้ รับมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในองค์การในการประชุมประจาเดือนส่งผลให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบลได้มีความรู้และทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น
อย่างดี และในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วก็มีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นจะนาเอาระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบั ติงานตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้รับทราบ
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วพร้อมทั้งถ่ายสาเนาเอกสารระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการต่างๆ ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วทุกคน เพื่ อประกอบใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตาบลผู้รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพที่ได้ร่วม
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในการประชุมประจาเดือนของหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว และดาเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
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ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้นาชุมชนและประชาชนได้รับทราบตามโครงการ อบต.บ้านกิ่วสัญจรพบ
ประชาชนเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว โดยออกประชาคมทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี ทาให้ประชาชนที่มาร่วม
ประชุมประชาคมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จากการประชาสัมพันธ์ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วในการเข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อร่วมจัดทาแผนพัฒนาสามปีโดยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วเป็นผู้จัดประชุมประชาคมใน
เขตพื้นที่หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ นอกจากนั้นยังได้รับการแนะนา และคาปรึกษาจากเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
สังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วที่มาชี้แจงเพิ่มเติมในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงให้ก ารแก้ไขป๎ญหา
และข้อขัดข้องต่างๆ ในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว แต่ในการจัดประชุม
ประชาคมที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เป็นผู้จัดนั้นก็ยังประสบป๎ญหาในบางหมู่บ้านประชาชนไม่
เห็นถึงความสาคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคม ทาให้ไม่ทราบข้ อมูลข่าวสารที่มีสาระสาคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและญาติพี่น้อง โดยเฉพาะข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทา
ให้ผู้สูงอายุบางคนไม่ได้ลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุตามเวลาที่กาหนด
ผลจากการศึกษาในประเด็นความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่าพบว่าส่งผลให้ประสิทธิผลการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
ที่ได้กาหนดไว้ เพราะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมี
ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
2) ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ ทะ จังหวัดลาปาง พบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีอยู่ 2 ส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยเฉพาะได้แก่นักพัฒนา
ชุมชน ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่หลักในด้านงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การ
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ การดาเนินการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่มี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกาหนดและการส่งรายชื่อผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
สิทธิของผู้สูงอายุเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกาหนด
หรื อไม่ ซึ่งเจ้ าหน้าที่ผู้รั บผิ ดชอบก็ได้ดาเนินการดาเนินการลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพของ
ผู้สู งอายุ รายใหม่ได้ตามขั้น ตอนที่กาหนด แต่ยังไม่ครบถ้ว นเพราะผู้ สู งอายุบางคนในพื้นที่ไม่ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมายื่น
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คาขอและลงทะเบียนจึงทาให้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ต้องรอมาลงทะเบียนยื่นคาขอในปีถัดไป ในส่วน
ของผู้สูงอายุรายเก่าที่เ คยได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบ
สถานะและการแสดงการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ โดยการประสานงานและขอความร่วมมือจากกานัน
ผู้ ใ หญ่บ้ า นในพื้ น ที่ ช่ ว ยตรวจสอบและรั บ รองสถานะและการด ารงชีวิ ต อยู่ข องผู้ สู ง อายุ ในเขตความ
รับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสถานะและการดารงชีวิตอยู่
ของผู้ สูงอายุในพื้นที่ตาบลด้ว ยตนเองและไม่ได้ตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตของผู้ สู งอายุจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร การนาผลการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุที่ได้ จาก
กานัน ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ บางครั้งได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทาให้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วต้องจ่ายเงินผิดพลาดในกรณีโอนเงินให้ผู้สูงอายุผ่านทางบัญชีธนาคาร
และต้องดาเนินการติดตามทวงเงินเบี้ยยังชีพคืนจากผู้สูงอายุหรือญาติผู้สูงอายุ ซึ่งถ้าหากติดตามทวงเงิน
คืนไม่ได้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องนาเงินมาชดใช้เอง และอาจต้องรับโทษทางวินัย เพราะบกพร่องใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ในส่วนของการเบิกจ่ายเงิน ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนตรงตามเวลาที่กาหนด คือภายในวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน และจานวนเงินเบี้ย
ยังชีพที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุทั้งแบบรับเป็นเงินสดด้วยตนเองและแบบโอน เงินผ่านบัญชีธนาคารก็มีความ
ถูก ต้ องและครบถ้ว น 2) เจ้ าหน้ าที่ ร่ ว มปฏิ บั ติง านสวั ส ดิ การสั งคมด้า นเบี้ย ยั ง ชีพ ผู้ สู งอายุ ได้ แ ก่
ผู้อานวยการกองคลัง และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ได้
ดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเสร็จทันตามเวลาที่ระเบียบกาหนด
ผลจากการศึกษาในประเด็นความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ า นกิ่ ว อ าเภอแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง พบว่า ส่ งผลให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีประสิทธิผล
ลดลง เพราะผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมไม่สามารถรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ได้ครบตามจานวน
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในพื้นที่ตาบล และไม่สามารถสอบสถานะและการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมให้มีความ
ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
3) ความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบว่าในประเด็นความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่าองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ รวมทั้ง
งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ในงานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ซึ่งอยู่การกากับดูแลของหัวหน้าสานักปลัด โดยที่จานวนผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ตาบลบ้านกิ่วมีจานวน 888 คน ที่จะต้องดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ เดือน อีกทั้งยัง
ต้ อ งด าเนิ น การตามขั้ น ตอนต่ า งๆ ของผู้ สู ง อายุ ร ายใหม่ ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี จ านวน
เพิ่มขึ้น ทุก ๆ ปี ประกอบกับต้องปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบอีกหลาย
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อย่าง เช่น งานสวัสดิการคนพิการ งานสวัส ดิการเด็กยากไร้ด้อยโอกาสทางสังคม งานส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความไม่
เหมาะสมกับงานที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติ แต่ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่
ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงานไปยังผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วที่อยู่ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านช่วยดาเนินการในเรื่องจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัส ดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การแจ้งให้
ผู้สูงอายุในพื้นที่ไปรับเงินเบี้ยยังชีพ การแจ้งผู้สูงอายุในพื้นที่เสียชีวิต นอกจากนั้นในการให้บริการจ่ายเงิน
เบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นแต่ ล ะหมู่ บ้ า น ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานในการให้การบริ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไปรับเงินเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว และยัง
เป็ น การแบ่ งเบาภาระงานให้ กับ ผู้ รั บผิ ดชอบงานสวัส ดิก ารสั ง คมด้ านเบี้ ยยังชี พผู้ สู ง อายุ เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานในการจ่ายเบี้ยยังชีพเสร็จทันตามกาหนดเวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
ผลการศึกษาในประเด็นความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่าส่งผลให้ประสิทธิผล
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีประสิทธิผล
ลดลง เพราะจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมี
จานวนไม่เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานที่จะต้องปฏิบัติ
4) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่า
เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ จาเป็นที่ต้องใช้ในงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีความพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ และวัสดุ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานเอกสาร มีความเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
ก็มีความพร้อม และมีจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถตั้ง
งบประมาณรองรับในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้งาน โดยในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของแต่ละปีก่อนวันที่ 15 เดือนสิงหาคมของทุกปี ทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะ
รวบรวมโครงการทั้งในส่วนที่มาจากความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะรวบรวมแผนงาน โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลเองตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่
ต้องการดาเนินการ รวมถึงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงานต่าง ๆ ที่แต่ละส่วนราชการภายในต้องการนามาใช้
งาน ก็ จ ะต้ อ งบรรจุ ร ายการครุ ภั ณ ฑ์ นั้ น ลงไว้ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี จึ ง จะสามารถน าข้ อ มู ล ไปจั ด ท า
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ ดังนั้น แต่ละส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วจึงมี
วัสดุ อุปกรณ์ที่มีความเพียงพอต่อการใช้งาน
จากผลการศึกษาในประเด็นความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ ย ยั ง ชีพผู้ สู ง อายุ ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว พบว่า ส่ งผลให้ ป ระสิ ทธิ ผ ลการดาเนิน งาน
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
ที่กาหนดไว้ เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
5. ความเพียงพอของงบประมาณ
จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นความเพียงพอของงบประมาณในการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว การได้มาของงบประมาณที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนามาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตาบลนั้นได้มาจากการจัดสรรของรัฐบาล
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
ตามที่ระเบียบฯกาหนดและมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากนั้นทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลก็รายงานจานวนผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่งรายงานไปยังจังหวัดและ
ทางจังหวัดจะส่งเรื่องต่อไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะ
โอนเงินมาให้กับองค์การบริหารส่วนตาบล ตามจานวนผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รายงานไป
ให้จังหวัดทราบ ซึ่งงบประมาณที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรและโอนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตามจ านวนผู้ สู ง อายุ ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ แบบขั้ น บั น ได
โดยผู้ที่มีอายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะ
ได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาทซึ่งเงินงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่วได้รับมีความเพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เพราะได้รับการจัดสรรจากทางรัฐบาลตาม
นโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้สู งอายุในประเทศให้ได้รับเงินไปใช้จ่ายในการดารงชีวิตและในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้แก่
ผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลนั้น ประสบกับป๎ญหาการโอนเงินจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ทันภายใน
เดือนตุล าคมของต้น ปี งบประมาณใหม่ ซึ่งองค์การบริหารส่ว นตาบลต้องเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ แก่
ผู้สูงอายุภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามระเบียบที่กาหนด แต่ได้รับการโอนเงินจากกรรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นภายหลังจากวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม จึงไม่เงินที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุในพื้นที่
ได้ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลแก้ไขป๎ญหาโดยการยืมเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลมาจ่าย
ให้แก่ผู้สูงอายุไปก่อน และเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุมาให้องค์การบริหารส่วนตาบลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้า ที่ผู้รับผิดชอบก็จะจัดทาเอกสารชดใช้เงิน
ยืมที่ได้ยืมมาจากเงิน สะสมขององค์การบริหารส่ วนตาบล ซึ่งเหตุการณ์ในลั กษณะนี้จะเกิดขึ้นในช่ว ง
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เปลี่ยนปีงบประมาณของทางราชการ เนื่องจากการดาเนินงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ต้องได้รับ
งบประมาณสนับสนุนมาก่อนจึงจะดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ต่อไปได้
ผลจากการศึกษาในประเด็นความเพียงพอของงบประมาณในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ย ยังชีพผู้สู งอายุขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่าส่ งผลให้
ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่วที่กาหนดไว้ เพราะงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุมีความเพียงพอต่อการใช้จ่าย
6. ความร่วมมือของบุคลกรในองค์การ
จากการศึกษาพบว่าในประเด็นความร่วมมือของบุคลกรในองค์การในการปฏิบัติงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เนื่องจาก
งานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่ วนตาบลบ้านกิ่วมีผู้ปฏิบัติงานเพียง 1
คน คือ นักพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมหลายอย่าง เช่น งาน
สวัสดิการคนพิการ งานสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีขั้นตอนในการดาเนินงานหลายขั้นตอน บางขั้นตอนผู้รับผิดชอบ
งานเบี้ยยังชีพสามารถปฏิบัติงานเพียงลาพังด้วยตนเองได้ เช่น การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพลงในระบบคอมพิวเตอร์ งานจัดทาเอกสารในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แต่ก็ยังมี
งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานเพียงลาพังได้ โดย
จะต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคลากรผู้ร่วมงานในองค์การ เช่น การตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้นของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่
ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล เพราะผู้สูงอายุในพื้นที่มาลงทะเบียนยื่นคาขอมีจานวนมากจึงต้องขอ
ความร่วมมือบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ว่างหรือปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเสร็จแล้วมาช่วยดาเนินการ
หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุไม่อยู่เพราะไปติดต่องานราชการหรือไปร่วม
ประชุมที่จังหวัดก็จะมอบหมายให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลช่วยรับเรื่องต่างๆและปฏิบัติงาน
แทนในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่วในการดาเนินการเบิกจ่ายเงินสดในกรณีที่ผู้สูงอายุมารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเองและการ
โอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุที่ต้องการรับเงินเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุผ่านทางธนาคาร
ด้วยความถูกต้องและครบถ้วน และในขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในแก่ผู้สูงอายุที่ต้องการรับเงินสดด้วย
ตนเอง ซึ่งจะต้องนาเงินสดไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน ก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากบุคลากร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ซึ่งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว จัดเจ้าหน้าที่ออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุโดยนา
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เงินเบี้ยยังชีพไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านตามเวลาและสถานที่ที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
ผลการศึกษาในประเด็นความร่วมมือของบุคลากรในองค์การที่ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว อ าเภอแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง พบว่ า ส่ ง ผลให้
ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่วที่กาหนดไว้ เพราะในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอน
ต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
7. การสนับสนุนจากผู้บริหาร
จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นการสนับสนุนจากผู้บริหารในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว การดาเนินการบริหารงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่ วนตาบลบ้านกิ่วจะดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะ ประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน
และเลขานุ การนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยผู้ บริห ารขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านกิ่ว มี
นโยบายในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้มอบหมายงานด้านสวัสดิการสังคมให้กับรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้กากับดูแลและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด รวมถึงงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย โดยผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสาคัญเป็นอย่างมากกับเรื่องการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพต้องเร่ง
จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุโดยเร็ว คือต้องไม่เกินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน แต่ระเบียบกาหนดไว้ภายในวันที่
10 ของทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยเร็ว จะได้นาไปใช้จ่ายในการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และผู้บริหารท้องถิ่นได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลลงพื้นที่แต่ละหมูบ้าน
เพื่อนาเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่โดยตรง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ
ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล และยังเป็น
การให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่แข็งแรงมารับเงินเบี้ ยยังชีพในพื้นที่หมู่บ้านได้อย่างสะดวก และใน
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นเงินสดตามสิทธิของผู้สูงอายุที่ต้องได้รับ เจ้าหน้าที่จะต้องเตรียม
จานวนเงินให้พร้อมเท่ากับจานวนเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุแต่ละรายและต้องครบถ้วนตามจานวน
ของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดในแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบล
ผลการศึกษาในประเด็นการสนับสนุนจากผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่าส่งผลให้ประสิทธิผล
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบล
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บ้านกิ่วที่กาหนดไว้ เพราะผู้บริหารท้องถิ่นให้การสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น
อย่างดี
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว เป็ น การน านโยบายสาธารณะไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จากการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ เ พื่ อ การยั ง ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) การรับจดทะเบียน 2) การ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 3) การตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึก
ข้อมูล 5) การขอรับการจัดสรรงบประมาณ และ 6) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพ พบว่า
มี 2 ขั้นตอนการดาเนินงานที่ขาดประสิทธิผลทาให้การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ได้แก่ ขั้นตอนการ
รับจดทะเบียน เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถดาเนินการรับจดทะเบียนผู้สูงอายุราย
ใหม่ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ตาบลบ้านกิ่วได้อย่างครบถ้วน และขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและ
การแสดงการดารงชีวิตของผู้ สู งอายุ เพราะองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว ไม่ส ามารถดาเนินการ
ตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทาให้มีการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผิดพลาด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ สมพิ ศ สุขแสน (2540 , หน้า 50-51)
ความสาคัญของการนานโยบายไปปฏิบัติ การนานโยบายไปปฏิบัตินั้น มีความสาคัญต่อความก้าวหน้าใน
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้านานโยบายไปปฏิบัติตามแผนงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายแล้ว ย่อมส่งผลให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้านานโยบายไปปฏิบัติแล้วเกิดความล้มเหลว ย่อมหมายถึงการพัฒนาประเทศไม่เป็นไป
ตามที่กาหนดวัตถุป ระสงค์ และเปู าหมายอย่างแน่นอน ป๎ญหาของประชาชนก็จะไม่ได้รับการแก้ไ ข
สูญเสียทรัพยากรในการแก้ไขป๎ญหา ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ตัดสินนโยบาย หรือการกาหนดนโยบายควรตัดสินใจ
เลือกนโยบายที่มีความเป็นไปได้สูง และหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติก็ต้องมีสมรรถนะองค์การสูง เพื่อ
เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า นโยบายที่ น าไปปฏิ บั ติ จ ะบรรลุ ผ ลส าเร็ จ และจากการก าหนดป๎ จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้ านเบี้ยยังชีพผู้อายุที่ได้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จานวน 7 ป๎จจัย คือ 1) ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 2) ความสามารถของ
บุคลากรผู้ป ฏิบัติงาน 3) ความเพีย งพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 4) ความเพียงพอของวัส ดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 5) ความเพียงพอของงบประมาณ 6) ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ และ
7) การสนับสนุนจากผู้บริหาร พบว่ามีป๎จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว จานวน 2 ป๎จจัย ได้แก่ความสามารถของ
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บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 92) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ย ยังชีพผู้ สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้ อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าป๎จ จัยการ
ดาเนิ น งานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ ย ยังชีพผู้ สู งอายุได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย ความชัดเจนของ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความเหมาะสมของจานวนบุคลากรกับ
ภาระงาน ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ความสามารถด้านงบประมาณ การสนับสนุนจากผู้บริ หารความ
ร่วมมือและสนับสนุนของบุคลากร และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลหนองปล้อง ซึ่งจากการศึกษาประสิทธิผลการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง มีป๎จจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิผ ลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้ านเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เพราะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี
เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ขั้นตอนในปฏิบัติด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังได้มีการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับรู้ถึงแนวทาง
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆในการดาเนินงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงทาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ มี
ความเข้าใจในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 97) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานสวัส ดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่ว นใหญ่มีความรู้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ
สวัส ดิการสั ง คมด้านเบี้ ย ยั งชีพผู้ สู งอายุที่ถ่ายโอนมาสู่ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เพื่อ ให้ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การดาเนินงาน คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และกระบวนการ
ดาเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงทาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี
2. ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความสามารถของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่าส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
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องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เพราะผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่สามารถ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้ครบถ้วน เพราะขาดการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในการเปิดรับลงทะเบียนให้แก่ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดย
ในการปฏิบั ติงานด้านการประชาสั มพันธ์ ข่าวสารที่ผ่ านมาจะขอความร่ว มมื อจากผู้ นาชุ มชน กานั น
ผู้ใหญ่บ้านช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมในทุก
พื้นที่ ทาให้ผู้สูงอายุไม่รับทราบข่าวสาร จึงไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ตามเวลาที่ อบต. ได้
กาหนดไว้ นอกจากนั้นในการดาเนินการตรวจสอบสถานะในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิม เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพก็ไม่สามารถตรวจสอบสถานะในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
รายเดิมให้มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการขอความร่วมมือ
จากกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ช่วยตรวจสอบและรับรองสถานะและการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุในเขต
ความรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสถานะและการดารงชีวิต
อยู่ของผู้สูงอายุในพื้นที่ ตาบลด้วยตนเองและไม่ได้ดาเนินการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร การนาผลการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ
ที่ได้จากกานัน ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ บางครั้งได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ทาให้ อบต.ต้องจ่ายเงินผิดพลาดในกรณีโอนเงินให้ผู้สูงอายุผ่านทางบัญชีธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของกณิการ์ แก้วเคียง (2552 , หน้า 32) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่ วนตาบลขุนตัดหวาย อาเภอจะนะ จัง หวัดสงขลา พบว่าการอนุมัติ
ผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขุ น ตั ด หวายเหตุ ด้ ว ยความจ ากั ด ด้ า น
งบประมาณและกาลังคน บุคลากรไม่เชี่ยวชาญ ไม่สามารถบริหารจัดการเงินสงเคราะห์สนองต่อความ
ต้องการผู้สูงอายุได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ
(2553 , หน้า 98) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากบุคลากรได้ให้ความสนใจศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานที่ส่วนกลางจัดเตรียมไว้ให้ ปละได้
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางขั้นตอน แบะวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีทักษะ
ในการทางานด้านสังคมสงเคราะห์และผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่กาหนดไว้เป็นอย่างดี
3. ความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความเพียงพอของ
จานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่าส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เนื่องจากองค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านกิ่ ว ได้กาหนด
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อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ในงานสวัสดิการสังคม และงาน
สังคมสงเคราะห์ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน คือนักพัฒนา
ชุมชน อยู่ในการกากับดูแลของหัวหน้าสานักปลัด โดยเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงาน
ตามจานวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น จานวน 888 คน และต้องรับเรื่องของผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีจานวน
เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ๆ ปี อี ก ทั้ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารของประชาชน เช่ น งาน
สวัสดิการคนพิการ งานสวัสดิการเด็กยากไร้ด้อยโอกาสทางสังคม งานส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในด้านต่างๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความไม่เหมาะสมกับ
งานที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 98)
ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนอง
ปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้านความเหมาะสมของจานวนบุคลากรกับภาระงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
เทศบาลได้กาหนดอานาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
สังคม โดยมีนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 คน และมีพนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 1 คน จานวนผู้สูงอายุ
391 คน และเทศบาลตาบลหนองปล้ องได้รับความร่ว มมือจากกานันผู้ ใหญ่บ้านในการประสานงาน
ระหว่างเทศบาลกับผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแจ้งให้ผู้สูงอายุ
ไปรับเงิน และการแจ้งให้เทศบาลทราบเมื่อมีผู้สูงอายุในหมู่บ้านเสียชีวิต มีผลทาให้การดาเนินงานของ
เทศบาลเป็นไปโดยสะดวก
4. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความเพียงพอของ
วัสดุอุปกรณ์ พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีมีความพร้อมและมีความเพียงพอต่อการใช้งาน และองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วสามารตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีความจาเป็นต้องใช้งานได้เองโดยปฏิบัติ ตาม
ระเบียบกฎมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 98) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนอง
ปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเทศบาลได้มีการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานเพียงพอกับปริมาณงาน นอกจากนี้ทางเทศบาลยัง
สามารถจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อได้ค่อนข้ างสะดวก อีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ก็อยู่ในสภาพ
การใช้งานได้ดี พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ความเพียงพอของงบประมาณ
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความเพียงพอของ
งบประมาณ พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลการดาเนินงานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วเพราะงบประมาณมีความเพียงพอต่อการใช้จ่าย เนื่องจากงบประมาณที่
ใช้ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตามจานวนผู้สูงอายุ
ที่ อบต. ได้รับลงทะเบียน และได้รายงานให้จังหวัดทราบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญ
เขตกิจ (2553 , หน้า 99) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าป๎จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความสามารถด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากการดาเนินงานด้านการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุประสบป๎ญหาการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนล่าช้า แต่เทศบาลตาบลหนองปล้องได้แก้ป๎ญหา
ดังกล่าวข้างต้นโดยการยืมเงินสะสมมาเพื่อจ่ายให้กับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
6. ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ
ป๎จจัย ที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ ด้านความร่วมมือของ
บุคลากรในองค์การ พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เพราะในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับ
ความร่ วมมือเป็น อย่างดีจ ากบุ คลากรขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว ทั้งในด้านการช่วยรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่บ้านด้วยความเต็ม
ใจ และเห็นถึงความสาคัญในการนาเงินไปจ่ายให้แกผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในการดารงชีวิต
ตามความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 100)
ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนอง
ปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้านความร่วมมือและการสนับสนุนของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
บุ คลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานสวัส ดิก ารสั งคมด้ านเบี้ ยยัง ชีพ ผู้ สู งอายุ ให้ บ ริก ารด้ว ยความเต็ มใจ มีค วาม
กระตือรื อร้ นในการให้ บ ริการที่ร วมเร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ นอกจา กนี้
บุคลากรมีความคิดเห็นว่าการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพเป็นภารกิจหลัก ด้วยเหตุผลที่การ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน
กลุ่มผู้สูงอายุที่ประสบป๎ญหาเดือดร้อน และเป็นภารกิจที่สอดคล้ องกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่ต้อง
ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มบทบาทของเทศบาลในการ
เสริมสร้างคุณภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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7. การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสาคัญเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้กาหนดและกาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านต่าง
ๆ ต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุโดยเร็ว ไม่ควรเกินวันที่ 5 ของทุกเดือน และมีคาสั่งมอบหมายให้
บุคลากรในหน่วยงานนาเงินเบี้ยยังชีพไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 99) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้ านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร
โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก ผู้ บ ริ ห ารได้เล็ งเห็ นถึงความส าคัญของการดาเนินงานสวัส ดิการสั งคม และ
ความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน
โดยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมกัน และร่วมแสดงความสามารถ
ในการทางาน ทั้งนี้หากประสบป๎ญหาในการปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคิดและร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่
เกิดขึ้น อีกทั้งได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอ โดยมีโครงการให้
ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ และได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ศึก ษาดู ง าน เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ แ ละทั กษะในการด าเนิ น งานสวั ส ดิก ารสั ง คมด้ านเบี้ย ยั งชี พ ผู้ สู ง อายุ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของปุณยนุช สุภผา (2553 , หน้า 83)
ที่ได้ศึกษาเรื่องการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลสามขา
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการดาเนินงานสวัสดิการสังคมและความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมี
น้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน โดยการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการคิด
เสนอความคิดเห็ น ร่ ว มกัน และร่ ว มแสดงความสามารถในการทางาน ทั้งนี้ห ากประสบป๎ญหาในการ
ปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้า ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นและผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาความสามารถอย่างสม่าเสมอ
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
3.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถรับจดทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้อย่างครบถ้วน เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาเนินการกาหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
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กระบวนการขั้นตอนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ง่าย
เช่น 1) การจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปทุกหมู่บ้าน 2) จัดส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ในการประชุมประจาเดือนของหมู่บ้านเป็นประจาทุกๆ เดือน 3) การขอความร่วมมือจากกานัน
ผู้ใหญ่บ้านช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ให้ประกาศติดต่อกันอย่างน้อย
2 วันต่อสัปดาห์ ประกาศวันละ2 ครั้ง ช่วงเวลาเช้า ประมาณ 06.00 น. และช่วงเวลาเย็น ประมาณ
19.00 น. 4) ควรจัดให้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือทางสถานีวิทยุชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 5) อบต. ควรดาเนินการตรวจสอบหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านให้มี
ความพร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกหลังคาเรือน
3.1.2 เพื่อให้การตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วควรมีคาสั่ง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบั ติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาเนินการตรวจสอบ
สถานะและการแสดงการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ โดยการดาเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง หรือนาข้อมูล
ที่ได้จากตรวจสอบและรับรองสถานะและการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ จากกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มา
ทาการตรวจสอบซ้าจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง
3.1.3 เพื่อให้การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วมีประสิทธิผลที่ดีเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วที่กาหนดไว้ เห็นควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ความสามรถและนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
3.1.4 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถทราบถึงข้อดี ข้อเสีย จุดบกพร่อง
และป๎ญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ควรจัดให้มีระบบการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ หรือคณะทางานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และต้อง
ประเมิน ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดาเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3.1.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เห็นควรกาหนดให้มีส่วนราชการภายในเพิ่มขึ้น คือกองสวัสดิการ
สังคม เพื่อรับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
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บทคัดย่อ
บทความเรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองแนวใหม่ : โอกาสในการร่วมจัดการศึกษาของเทศบาล
ปรับปรุงมาจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาล ด้วยแนวคิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance)” มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาป๎ญหาและอุปสรรคใน
การจัดการศึกษาของเทศบาล 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการจัดการศึกษาประชาชนในท้ องถิ่น และ
3.เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดการศึกษาระหว่างเทศบาลกับ ภาคประชาชน โดยมีเทศบาล
นครลาปางเป็นขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา และนาเอากรอบแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแนว
ใหม่(New Public Governance) และใช้แนวคิดการร่วมผลิต (coproduction) มาเป็นกรอบหลักในการ
แสวงหาลักษณะความร่วมมือที่เหมาะสม และความเป็นไปการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการร่วมจัด
การศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน (Mixed Method
Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
Study Research) และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงสารวจ
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผลการศึกษาพบว่า การจัดการ
ศึกษาของเทศบาลนครลาปางมีแนวทางในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครล าปาง อย่ า งไรก็ ต ามโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครล าปางยั ง มี ป๎ ญ หาส าคั ญ ด้ า น
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และมีข้อจากัดและอุปสรรคทางการบริหาร เช่น การขาดแคลนกาลังคน ขณะที่
การนาแนวคิด (Co - production) ภายใต้กรอบความคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New
Public Governance) มาใช้ในการร่วมจัดการศึกษามีโอกาสและความเป็นไปได้เพราะมีบริบทและการ
ดาเนินการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในป๎จจุบันหลายประการที่เอื้อต่อการร่วมจัดการศึกษา
Abstract
The article "New public governance: Opportunities for co-production in municipal
education" has the objectives as the follows: 1. To study the problems and obstacles in
the education's management of the municipal 2. To study the expectation in the
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education's management of the local population 3. To study the possibilities in the cooperation between the municipal and population which has Lampang Municipality as
the area's scope in the survey. The concept of the New Public Governance and coproduction were brought into the main framework in searching for the appropriate
characteristics of the co-operation and the possibilities in using those concepts with the
co-operation of the education's management. The research's methodologies are both
quantity and quality those are the mixed research's method There are the qualitative
research methodology, the case study research's methodology and the quantitative
research's methodology with the survey's research. The study found that the education's
management of Lampang Municipality has the methods those harmonize with the
needs of the population in Lampang Municipality's area. However, the schools those are
affiliated with Lampang Municipality still have the problems with their educational
accomplishment. The school also have the restriction and the obstacles from their
managements such as lacking of the manpower while using the concept of coproduction together with the concept of new public governance in co-production for the
education has the opportunities and possibilities from the contexts and some supported
factors from the current education's management that support the co-operation of the
education's management.
Keywords: New public governance, coproduction, municipal education
1. บทนา
การศึ ก ษาเป็ น ป๎ จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของการพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง ในแง่ ข องคุ ณ ภาพของ
ประชากร และความสามารถในการแข่งขัน การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา กระบวนการสาคัญประการหนึ่ง
คือการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 49 และ
มาตรา 289 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้นและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดย
คานึงถึงความสอดคล้องและระบบการศึกษาของชาติ นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 41 และมาตรา 42 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความ
พร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานสาคัญหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาของประเทศ หากพิ จ ารณาจากข้ อ เสนอการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวร รษที่ ส อง
(พ.ศ.2552 - 2561) (คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา , 2552) ซึ่งมุ่งให้เกิดผลสาคัญสามประการคือ
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1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษานั้น จากการศึกษาที่ผ่านมา
เปูาหมายดังกล่าวไม่บรรลุผลเท่าที่ควร เนื่องจากป๎ญหาหลายประการ
ประการแรก ป๎ ญ หาด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาผลการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(O - NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2555 แล้วพบว่า
รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา
คณิตศาสตร์ผลคะแนนเฉลี่ยลดลงต่ากว่าปี พ.ศ. 2554 หากพิจารณาโดยภาพรวมทั้งสามปี พบว่าวิชา
ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษมี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต ามคะแนนเฉลี่ ย ในวิ ช า
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษก็ยังอยู่ในระดับต่ากว่า 30 คะแนน ขณะที่วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
ในระดับ 30 คะแนน
ประการที่สอง ป๎ญหาความไม่เท่าเทียมกันในด้านคุณภาพการศึกษา แม้ผลจากการกระจาย
อานาจด้านการศึกษา จะทาให้ความเทาเทียมในด้านโอกาสการได้รับการศึกษา และความเท่าเทียมใน
ด้านการกระจายทรัพยากรดีขึ้นแต่ความแตกต่างด้านคุณภาพของกลุ่มโรงเรียนยังเป็นป๎ญหาสาคัญ จาก
ผลการสอบ PiSA 2012 (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ , 2556) โรงเรียนในสังกัดสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น มีผลการประเมินในระดับปานกลางค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในกลุ่มอื่น ๆ
ประการที่สาม ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากการศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่ายังไม่มี
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวมากเท่าใดนัก แม้ การถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีหลายประการเช่น ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป
ด้านทรัพยากรในการสนับสนุนการศึกษาเช่นอาคารสถานที่ แต่ในด้านการจัดทาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น หรือการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์หรือใช้ภูมิป๎ญญาของ
ท้องถิ่นยังมีความเปลี่ยนแปลงน้อยและค่อนข้างน้อย (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2554) สะท้อนให้เห็นว่าการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการมีส่วนร่วม และมิได้พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิน่ เท่าที่ควร
แนวทางหนึ่ งในการแก้ไขป๎ ญหาดังกล่ าวก็คือการสร้างความร่ว มมือในการบริการจัดบริการ
สาธารณะด้านการศึกษา เพราะการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาจะส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ความสอดคล้ องความต้องการของท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพจากการลดภาระในการบริห ารและการ
ให้บริการของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการศึกษาอีกด้วย
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น กรอบแนวคิ ด การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งแนวใหม่ ( New Public
Governance) ซึ่ งมองภาครั ฐ เป็ นตัว แสดงหนึ่งในการจัดบริการสาธารณะร่ว มกั บตัว แสดงอื่นๆที่
หลากหลายในสังคม ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการให้บริการ จึงเป็นกรอบ
ความคิดที่น่าสนใจในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนามาใช้กับการจัดการศึกษาของเทศบาล
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาป๎ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของเทศบาล
2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังในการจัดการศึกษาประชาชนในท้องถิ่น
2.3. เพื่ อ ศึ กษาความเป็ น ไปได้ ใ นการร่ ว มกั น จัด การศึ ก ษาระหว่ า งองค์ ก รเทศบาลกั บ ภาค
ประชาชน
3.ทบทวนวรรณกรรม
3.1 นิยามของกรอบแนวคิดการบริการกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance)
Osborne (2006) เห็ นความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนาแนวคิด New Public
Governance เพื่อให้สามารถสอดคล้องกับความเป็นจริงและความซับซ้อนของสังคม โดยไม่ได้เป็นเพียง
ส่วนประกอบของ Public Administration (PA) หรือ New Public Administration(NPM)อีกต่อไปโดย
Osborne (2010 , p.5) มองว่าการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม Public Administration (PA) มีจุดแข็งที่
เข้าใจความจาเป็นของธรรมชาติทางการเมืองในการนานโยบายไปปฏิบัติและการนาส่งบริการสาธารณะ
รวมถึงความซับซ้อนและความแตกต่างของการจัดทานโยบายและกระบวนการนาไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
การบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม ละเลยความซับซ้อนของกระบวนการที่เป็นส่วนเล็กๆที่มีรายละเอียดจานวน
มากในการจัดการผลลัพธ์ของกระบวนการนโยบาย ซึ่งแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ New Public
Administration (NPM)มีความสามารถที่จะจัดการความซับซ้อนในประเด็นดังกล่าวได้ดีด้วยการจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม อย่างไรก็ตามข้อจากัดของ NPM คือการมองกระบวนการนโยบาย
สาธารณะในบริบทง่าย ๆ และให้ความสาคัญกับงานด้านการจัดการมากเกินไป
เพื่อให้ มีกรอบความคิดที่สามารถแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความ
ซับซ้อนของนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะในโลกสมัยใหม่ได้ Stephen P. Osborne
(2010 ,p. 9 - 10) จึงพัฒนาแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ขึ้น (New Public Governance
)โดยตั้ง อยู่ บ นกรอบความคิดเรื่ องการนาส่ ง บริการสาธารณะ โดยมีรากฐานจากทฤษฎี สถาบันและ
เครือข่าย รวมทั้งยึดโยงกับความเป็นรัฐพหุนิยมซึ่ งมีตัวแสดงที่แตกต่างหลากหลายช่วยกันนาส่งบริการ
สาธารณะและมีกระบวนการที่หลากหลายในการให้ข้อมูลกับระบบการจัดทานโยบาย นอกจากนั้นยัง
เกี่ย วข้องกับทฤษฎีระบบเปิดตามธรรมชาติ ซึ่งพิจารณาถึงแรงกดดันของสถาบันและสภาพแวดล้อม
ภายนอกซึ่งมีอานาจและผลักดันกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติและการนาส่งบริการสาธารณะ กรอบ
ความคิดการบริ หารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ให้ความส าคัญกับความสั มพันธ์ระหว่างองค์กร ซึ่งตาม
กระบวนการบริการกิจการบ้านเมืองประสิทธิภาพและผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระ
หว่าหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์กลางของกลไกการจัดสรรทรัพยากรคือเครือข่าย
ระหว่างองค์กร ซึ่งความรั บ ผิ ดชอบสามารถเจรจาต่อรองกันได้ระหว่างองค์กรหรือระหว่างบุคคลใน
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เครือข่าย ที่สาคัญแต่ละเครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมแต่ก็ต้องพยายามหาทางในการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบ่อยครั้งที่คุณค่าพื้นฐานของแต่ละเครือข่ายจะถูกเผยแพร่และถูกท้าทาย
3.2 แนวคิดการร่วมผลิต coproduction ในฐานะเครื่องมือสาคัญภายใต้กรอบแนวคิดการ
บริการกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance)
แนวคิดการร่วมผลิต co - production ถือเป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งที่มีการนามา
ประยุกต์ใช้ในหลายประเทศและได้รับความสนใจจากนักวิชาการมากขึ้นใสช่วงสิบปีที่ผ่านมา การร่วมผลิต
เป็นส่วนประกอบสาคัญในการทาให้กรอบความคิด NPG เป็นรูปธรรม แนวคิดการร่วมผลิตมีการพัฒนา
มาหลายทศวรรษ กระทั่งใน ปี1996 ElinorOstrom ได้กล่าวถึงมิติที่สาคัญของ co - production ไว้ว่า
หมายถึง กระบวนการที่ใช้เป็นป๎จจัยนาเข้าในการผลิตสินค้าและบริการนั้น ดาเนินการโดยป๎จเจกชน ซึ่ง
ไม่ได้อยู่ในองค์กรเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิต การศึกษา สุขภาพ หรือการบริการโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนมากคือหน่วงงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตโดยขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสินค้าและบริการเองหรือ
แรงกระตุ้นจากผู้มีส่วนร่วมที่กระตือรือร้น สินค้าและบริการทั้งหมดล้วนมีศักยภาพที่จะถูกผลิตโดยผู้ผลิต
ตามปกติและโดยคนที่บ่อยครั้งคือลูกค้า ทาให้พลเมืองสามารถแสดงบทบาทที่กระตือรือร้นในการผลิต
สินค้าและบริการที่มีความสาคัญกับพวกเขาเอง ( Ostrom ,1996 cited in Porter, 2012 , pp. 147 148) ดังนั้น co - production จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาวิถีทางใหม่สาหรับพลเมืองในการมีส่วน
ร่วมในการผลิต และจัดหาบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างพลเมืองและรัฐสามารถพัฒนาขึ้น
บนพื้นฐานความไว้วางใจ จริยธรรมและความรับผิดชอบ (Taco Brandsen , 2012 , p. 384)
กล่าวได้ว่า การร่วมผลิต co-production คือ การผสมผสานกิจกรรมทั้งของหน่วยงานภาครัฐ
และพลเมือ งเพื่อน าไปสู่ การจั ดบริ การสาธารณะ โดยประกอบด้ว ยทั้ง มืออาชีพ หรือ ผู้ ผ ลิ ตประจ า
(regular producers) และ การผลิตภาคพลเมือง (citizen production) คือประชาชนและกลุ่มต่างๆ ซึ่ง
เข้ามาร่วมผลิตบนพื้นฐานของความสมัครใจเพื่อ ทาให้คุณภาพและปริมาณบริการที่พวกเขาได้รับดียิ่งขึ้น
(Parks , 1981cited in Victor Pestoff, 2012 , p. 1)
จากการทบทวนกรณีศึกษาในการนาแนวคิดการร่วมผลิต ไปดาเนินการในต่างประเทศพบว่ามี
ประเด็นสาคัญที่ควรต้องคานึงถึงดังต่อไปนี้
ประการแรก การร่วมกันผลิตมีความจาเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์แบบเครือข่าย โดยมีกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมหลายฝุาย ซึ่งต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ และมีแรงจูง ใจอย่างต่อเนื่อง
ในการเข้าร่วมกระบวนการ การจะเป็นเช่นนั้นได้ผู้มีส่วนร่วมต้องตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าร่วม
ผลิตบริการสาธารณะ มีแรงจูงใจและเปูาหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นพลเมืองที่
กระตื อ รื อ ร้ น ความส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวของการร่ ว มกั น ผลิ ต ขึ้ น อยู่ กั บ ความเข้ ม แข็ ง ของกลุ่ ม และ
ความสั มพันธ์ที่ดีทั้งในภาครัฐ ในบริ บทของประเทศไทยอาจมีเพียงบางกลุ่มเช่นองค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรไม่แสวงหากาไร หรือชุมชนที่มีความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะสามารถดาเนินการได้
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ประการที่สอง ผู้ร่วมผลิตภาคพลเมือง ต้องมีทักษะหรือความชานาญที่จาเป็นในการทาให้การ
ร่วมผลิตประสบความสาเร็จ ทักษะที่จาเป็นประกอบไปด้วย ความเชี่ยวชาญ ความชานาญในบริการ
สาธารณะที่จะร่วมจัด หรือมีประสบการณ์ในประเด็นป๎ญหาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากนั้นทักษะที่
สาคัญอีกประการคือ ทักษะในการอยู่ร่วมกันในเครือข่าย ความอดทนในการรับฟ๎งและการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่ม และสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล นอกจากนั้น ยังต้องมี
ทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขป๎ญหาหรือ ประสานงานระหว่างกลุ่มกับภาครัฐ ซึ่งเรื่องดังกล่าวใน
บริบทสังคมไทยเป็นความท้าทายประการหนึ่ง โดยเฉพาะระบบราชการไทยซึ่งขาดความยืดหยุ่นและมี
ข้อจากัดด้านกฎระเบียบ ข้าราชการจานวนมากก็ยังคงเคยชินกับการใช้อานาจบังคับบัญชา อย่างไรก็ตาม
จากการพัฒนาของการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านมา ทาให้ชาวบ้านในชุมชนคุ้นเคยกับการต่อรองกับภาครัฐ
มากขึ้น
ประการที่สาม ควรมีกระบวนการในการสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจ เพราะความสาเร็จ
ของการร่ ว มผลิตขึ้นอยู่ กับ ความสั มพันธ์และปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งในกลุ่ มพลเมืองและระหว่าง
พลเมืองกับ ภาครั ฐ การขาดความเชื่อถือซึ่งกันและกันในกลุ่ มพลเมืองจะนามาซึ่งความแตกแยกของ
เครือข่าย และทาให้ขาดเปูาหมายร่วมกันในการนาไปสู่บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจทาให้การร่วม
ผลิตชะงักงันหรือล้มเหลว การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการ
พัฒนา ผลความสาเร็จร่วมกัน การทางานร่วมกัน และการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นส่วนสาคัญที่จะช่ วย
สร้างความเชื่อถือระหว่างกันได้ อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากในกระบวนการ
ร่วมผลิตมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันเป็นจานวนมาก ดังนั้นความสัมพันธ์ในเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนและ
จัดการได้จากกว่าการบังคับบัญชา ในบริบทสังคมไทย ทัศนคติที่มีระหว่างต่อองค์กรพัฒนาเอกชนกับฝุาย
ราชการในบางกรณีไม่ได้เป็นไปด้วยดีนัก องค์กรพัฒนาเอกชนมักถูกภาครัฐมองว่าเป็นกลุ่มที่พยายาม
สร้างความวุ่นวาย ภาครั ฐเองก็ถูกมองว่าทุจริตคอรัปชั่นเต็มไปด้วยกฎระเบียบและไม่มีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันในกลุ่มพลเมืองความแตกต่างในด้า นคุณค่าและผลประโยชน์ก็นามาซึ่งความหวาดระแวงซึ่ง
กันและกันได้ง่าย
ประการที่ สี่ ภาครั ฐ จ าเป็ น ต้ องปรั บ บทบาท ทั้ง ในการแก้ ไ ขอุ ป สรรคที่ เ กิ ดขึ้ น จากระเบี ย บ
กฎหมาย และปรับทัศนคติในแง่ความเป็นเจ้าของราชการ ข้าราชการต้องมองการบริการสาธารณะเป็น
ของพลเมือง ให้ ความช่วยเหลื อและสนับสนุนเพื่อให้ พลเมืองเข้ามามีบทบาทร่ว มในการผลิ ตบริการ
สาธารณะ เป็นคนกลางที่จะพัฒนาศักยภาพของพลเมืองให้มีความพร้อมในการร่วมผลิตบริการสาธารณะ
4. ระเบียบวิธีวิจัย
4.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะกรณีการจัดการศึกษาของเทศบาลนครลาปาง เนื่ องจากการจัด
การศึกษาของเทศบาลมักมีมาตรฐานและระบบการจัดการศึกษาที่ชัดเจน โดยเลือกศึกษาโรงเรียนใน
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สังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 2 โรงเรียนจากทั้งหมด 6 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนเทศบาล4 บ้าน
เชียงราย 2. โรงเรียนเทศบาล7 ศิรินาวินวิทยา เนื่องจากทั้ง 2 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเช่นเดียวกัน เพื่อนามาเทียบเคียงให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ขั้นตอนที่1 ศึกษาในประเด็นด้านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน ขั้นตอนแรกมี
เปูาหมายที่จะการศึกษาเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของเทศบาล โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ทั้งการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informant interview) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งประเด็นในการศึกษาเป็น 4 ประเด็นได้แก่ 1. การบริหารการศึกษาของ
เทศบาลนครลาปางและโรงเรียนในสังกัด 2. นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ทั้งสี่ประเด็นจะใช้วิธีการใช้วิธีการศึกษา 2 รูปแบบประกอบกันคือ1. ทาการศึกษาด้วยวิธีการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O - NET) ใน
ระดับชั้นต่างๆของนักเรียน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนามาใช้วิเคราะห์
ร่วมกับป๎ญหาและอุปสรรคที่ค้นพบในประเด็นอื่นๆในการทาความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างป๎ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ 2. สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informant interview) เครื่องมือใน
การรวบรวมข้อมูลคือ การสังเกต และ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้ว ย
ผู้อานวยการสานักการศึกษาเจ้าหน้าที่สังกัดสานักการศึกษากรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง และครู
ขั้ น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาประเด็ น การมี ส่ ว นร่ ว มและการตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น มี
เปูาหมายเพื่อศึกษากระบวนการความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ขั้นตอนนี้จึงมีความสาคัญเสมือนเป็นการวางเปูาหมายประการหนึ่งในการวิเคราะห์ว่า
แนวคิดการบริการกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance) จะสามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาการศึกษาของเทศบาลได้ห รือไม่ โดยแบ่งประเด็นในการศึกษาเป็นสองกลุ่มคือ 1. บทบาทและ
กระบวนการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 2. ความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่น และการตอบสนองความ
ต้องการในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
การศึ ก ษาในประเด็ น ดั ง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ วิ ธี วิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
ผสมผสานกัน กล่าวคือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยเครื่องมือ
ในการศึกษาคือแบบสอบถาม เพื่อศึกษาในประเด็นระดับความคาดหวังในการพัฒนาทักษะด้า นต่างๆของ
นักเรียน และลักษณะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ประชากรที่ใช้ศึกษาคือประชาชนเขต
เทศบาลนครลาปางโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบ่งตามพื้น
ที่ตั้งของสถานศึกษาแต่ละแห่งในเขตเทศบาลนครลาปาง มีประชากรรวมทั้งสิ้ น คือ 58,074 คน กาหนด
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบไปด้วย
ประชาชนในพื้นที่จานวนทั้งสิ้น 400 คนที่ระดับความคลาดเคลื่อน +- 5%2) และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informant interview) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ (key informant interview) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ และ การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (semi - structured interview เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเลือก
ตัวแทน (typical Case) โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 แสวงหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องโดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (key informant
interview) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเทศบาลเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ การ
สังเกต การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi - structured interview) เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเลือกตัวแทน (typical Case)
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการนี้มีเปูาหมายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการศึกษาทั้งสามขั้นตอนเพื่อ
แสวงหาข้อ เสนอแนวทางในการปฏิ รู ป การจัด การศึ ก ษาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น โดยใช้ วิ ธี
วิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จาแนกประเภทของข้อมูล (categories)
วางเค้าโครงของข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร มาวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi - structured interview) และข้อมูล
ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (focus group discussion) ที่ได้จากศึกษาเฉพาะกรณี และการศึกษาจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (analytic induction) เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุป โดยใช้กรอบความคิดความคิดเรื่อง
New Public Governance ซึ่งมุ่งสร้างเสริมความร่วมมือตลอดทั้งกระบวนการจัดการศึกษา ตลอดจน
ความคาดหวังและความต้องการของท้องถิ่น และแนวทางการแก้ ไขป๎ญหาและอุปสรรคที่ได้รับจาก
การศึกษา เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดการศึกษากับเทศบาล
4.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผู้วิจัยนาหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) มาใช้ โดยใช้ในด้านข้อมูล (data
triangulation) ด้วยการเทียบเคียงระหว่างกรณีศึกษาจาก 2 โรงเรียน และเปรียบเทียมจากบุคคลซึ่งให้
ข้อมูลที่แตกต่างกันและการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation)
โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณและเครื่องมือในการวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
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5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
5.1 ป๎ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของเทศบาล
5.1.1 ป๎ญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
จากผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)แสดงให้เห็นถึงป๎ญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นั่นคือมีผลการทดสอบในหลายวิชาของหลาย
โรงเรียนที่อยู่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ แม้ระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศในรายวิชาต่างๆ จะอยู่ใน
ระดับไม่สูงมากนักโดยส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี แต่ก็มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลาปางที่มีผลการทดสอบทางการศึก ษา ต่ากว่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล1 โรงเรียนเทศบาล4 และโรงเรียนเทศบาล7 โดยโรงเรียน
เทศบาล1 มีผลทดสอบต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา โรงเรียนเทศบาล4 มีผลการทดสอบต่า
กว่าค่าเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ขณะที่ โรงเรียนเทศบาล7
มีผลการทดสอบต่ากว่าค่าเฉลี่ยในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และศิลปะ เทศบาลนครลาปางมีโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้นสามโรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล4 โรงเรียนเทศบาล5 และโรงเรียน
เทศบาล7 มีเพียงโรงเรียนเทศบาล5 เพียงโรงเรียนเดียวที่มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้นการศึกษา
ครั้งนี้จึงเลือกโรงเรียนเทศบาล 4 และเทศบาล 7 เป็นโรงเรียนที่เลือกเป็นกรณีศึกษาเพื่อการศึกษาป๎ญหา
ของการจัดการศึกษา
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกเองก็ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ป๎ ญ หาด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา
เช่นเดียวกัน ในที่นี้จะยกเพียงผลการประเมินของโรงเรียนเทศบาล4 และโรงเรียนเทศบาล7 มาใช้
ประกอบในการอภิปรายเท่านั้น โดยในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาพื้นฐาน : ประถม
และมัธยมศึกษานั้นจะมีการประเมินทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีตัวบ่งชี้ที่5 ซึ่งให้น้าหนักร้อยละ 20 เป็นตัว
บ่งชี้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนซึ่งมีผลระดับพอใช้ ขณะที่ผลการประเมินด้านอื่นอยู่ในระดับดี
และดีมาก ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของผู้เรียน
รวมทั้งแสดงให้เห็นคุณภาพในกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับใน
การศึกษาครั้งนี้ซึ่งพบว่า โรงเรียนเทศบาลมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านงบประมาณ
และบุ ค ลากร รวมถึ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ที่ ดี จ ากเทศบาล ผู้ บ ริ ห ารและครู ข องโรงเรี ย นก็ มี ค วาม
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ดูแลเด็กได้เป็นอย่างดี
คาถามสาคัญคือ หากโรงเรี ยนมีความพร้อมด้านทรัพยากร ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล
มากกว่าครูในโรงเรียนสังกัดสพฐ. มีครูที่พอเพียง มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการศึกษา ทาไมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นจึงต่าสาเหตุของป๎ ญหาประการหนึ่ง อาจเกิดจากความยากในการบูรณาการความรู้ใน
รายวิชาให้เข้ากับโครงงาน ตามแนวคิดคอนสรัคชั่นนิสซึ่มซึ่งเป็นนโยบายหลักด้านการศึกษาของเทศบาล
มาระยะเวลาหนึ่ง แนวคิดนี้ใช้โครงงานเป็นเหมือนเครื่องมือเสริมความรู้ และมุ่งพัฒนาทักษะในการคิด
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การวิเคราะห์ ความกล้า แสดงออกของเด็กนักเรียน เพราะการทาโครงงานมุ่งให้เกิดการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองจากการลงมือทา ไม่ได้มุ่งเพื่อให้สามารถทาข้อสอบได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระบบการทดสอบกับ
วิธีการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกัน
นอกจากนั้นจากทั้งแนวนโยบายของสานักการศึกษาเทศบาลนครลาปาง และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนก็แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับทักษะชีวิตมากกว่า เช่น ความเห็นจาก
ผู้บริหารสานักการศึกษาของเทศบาล ที่เห็นว่าในการจัดการศึกษาของเทศบาลเด็กไม่จาเป็นต้องเก่งมาก
แต่ต้องสอนให้เขาเป็นคนดีให้ได้ และต้องพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็ ก แทนที่จะเน้นการท่องตารา
หรือมีการสอนพิเศษมากมาก แต่ควรจะเน้นพัฒนาทักษะ และคุณธรรม เพราะมองว่าความรู้ในป๎จจุบันหา
ได้ง่าย ดังนั้นการมุ่งไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคุณธรรมเพื่อให้ปรับตัวอยู่กับสังคม และ
แก้ไขป๎ญหาการดาเนินชีวิตได้ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสาคัญมากว่า
ความเห็นของโรงเรียนเองก็สอดคล้องกับสานักการศึกษา เช่นโรงเรียนเทศบาล4 เห็นว่าการเรียน
นั้นไม่ได้มีแค่ความรู้ที่เด็กได้ไปแต่ยังมีอีกหลายส่วนที่สาคัญ ทางโรงเรียนยังได้มีการจัดการศึกษาแบบสาม
ฐาน คือ ความรู้ ทักษะชีวิต และคุณธรรม การที่เด็กได้ผลโอเนทสูงนั้น สะท้อนได้ว่าองค์ความรู้ผลสัมฤทธิ์
ของเด็กดี แต่ยั งมีอีกหลายองค์ป ระกอบที่ต้องคานึ งถึง อาทิ เด็กมีทักษะชี วิต มีคุณธรรมหรือไม่ ซึ่ ง
การศึกษาสามฐานนั้นจะใช้ประเมินประเด็นดังกล่าว เพราะการให้เด็กมีความรู้เชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว
นั้นไม่สามารถอยู่ได้ในสังคม
จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเทศบาลนครลาปางและโรงเรียน มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะ
ชีวิตมากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังนั้น การจะแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวได้นั้น ต้องขึ้นกับความสอดคล้อง
ต้องกันของนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษาระดับชาติ กับนโยบายและการนาไปปฏิบัติของท้องถิ่น ว่า
จะมีเปูาหมายอะไร และจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะชีวิตไปด้วยกันได้อย่างไร ซึ่งป๎จจุบันโรงเรียนเองก็
พยายามปรับตัวโดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ดังกรณีของโรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งแต่การจัดโครงสร้าง
องค์กรตามสาระการเรียนรู้ การจัดลาดับห้องเรียน และนาแนวทางการจัดการการศึกษาตามสภาพจริงมา
ใช้ (Participatory Learning and Appraisal , Action) PLA มาใช้ หรือกรณีของโรงเรียนเทศบาล 7 ที่
พยายามปรับปรุงกระบวนการทบทวนรายวิชาก่อนทดสอบ O - NET เป็นต้น
5.1.2 ป๎ญหาและข้อจากัดด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของเทศบาล
ประการแรก ความไม่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของกรมฯต้นสังกัด และป๎ญหาในการประสานงาน
หน่วยงานต้นสังกัดคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะกรมฯมีบทบาทหน้าที่หลากหลายทาให้ขาด
แคลนผู้ที่มีความเข้าใจเฉพาะด้านในการจัดการศึกษา ขณะที่สานักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากกรม
ทั้งในเรื่องงบประมาณ อัตรากาลัง แม้ว่าการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งจะเป็นหน้าที่ของเทศบาล แต่เกณฑ์การ
จัดสรรอัตรากาลังนั้นใช้มานานแล้ว โดยใช้เกณฑ์อัตราส่วนนักเรียนต่อครูเช่น ครู 40 คนต่อ1 ห้องเป็น
หลัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง เพราะในป๎จจุบันครูหนึ่งคนไม่ได้สอนเพียงห้องเดียว แต่ต้องใช้
ครูที่มีความเชียวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน เพื่อสอนแต่ละสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัด
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ยังขาดแคลนนักการศึกษาโดยตรงผู้มีความรู้เฉพาะทางที่จะเข้ามาทาหน้าที่ด้านการศึกษา เนื่องจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงมีบุคลากรในสายปกครองเป็นส่วนมาก ยิ่งไปกว่า
นั้นการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้ดูแลงานด้านการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง ทาให้เกิดป๎ญหาในการประสานงาน
ระหว่างกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กับกระทรวงศึกษาและส านักการศึกษาของเทศบาล เช่น
กระทรวงศึกษามีคาสั่งให้ดาเนินการ แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่มีคาสั่งมา สานักการศึกษา
ก็ยังไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประการที่สอง กฎระเบียบซึ่งไม่สอดคล้องกับกระบวนการทางานจริงทาให้เกิดข้อจากัดในการ
ทางาน เพราะระเบียบที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกั บการทางานของท้องถิ่น ระเบียบในการใช้จ่ายเงินเองก็ทาให้
เกิดป๎ญหา เช่น เมื่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบแล้วออกข้อบกพร่องในการใช้จ่ายเงินจานวน
มาก ซึ่งถ้าให้ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจะทาให้ไม่สามารถทางานได้ เช่นโรงเรียนได้เงินมาต้องการ
บริหารด้วยการนาไปใช้ซื้อเครื่องดนตรี ซึ่งเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ แต่งบประมาณให้มาเป็นค่าวัสดุทาให้ไม่
สามารถจัดซื้อได้
ประการที่สาม ความไม่เพียงพอด้านบุคลากรในสานักการศึกษาของเทศบาล สานักการศึกษา
ไม่ได้มีหน้าเพียงดูแลด้านโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบทบาทหน้าที่อื่นที่หลากหลายทั้งการดูแลงาน
ด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดูแลงานด้านพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นงาน
ด้านบริหารบุคคลของโรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของสานักงานศึกษา ทั้งในการจัดทาทะเบียน การเลื่อนขั้น
เลื่อนเงิน เดือน การขอตาแหน่ง เหล่านี้ทาให้ บุคคลากรในป๎จจุ บัน ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ตาม
โครงสร้างของสานักการศึกษานั้นหากบรรจุตาแหน่งเต็มโครงสร้างจะมีเจ้าหน้าที่ 60 ตาแหน่ง แต่ในความ
เป็นจริง ในป๎จจุบันมีเพียง 16 ตาแหน่งเท่านั้น เนื่องจากข้อจากัดในด้านงบประมาณซึ่งจากัดงบประมาณ
ด้านบุคลากรไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 40 ทาให้ไม่สามารถคัดสรรบุคคลากรเพิ่มได้อย่างพอเพียง รวมทั้งไม่
สามารถ แต่งตั้งบุคลากรในตาแหน่งระดับสูงได้
ประการที่สี่ ข้อจากัดซึ่งเกิดจากนักเรียน คุณภาพเด็กในแต่ละโรงเรียน มีพื้นฐานทางครอบครัว
ไม่สู งนั ก หรื อมีป๎ ญ หาทางครอบครั ว เช่ นเด็กด้อยโอกาส พ่อแม่ห ย่ าร้าง ทาให้ การพัฒ นาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปได้ยาก ทางเทศบาลก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่ด้อยโอกาส ขาดโอกาสทางการศึกษา
ความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา ด้านพื้นฐานครอบครัวเพื่อนามาดูแล
5.2 ความคาดหวังของประชาชนกับการจัดการศึกษาของเทศบาล
จากผลการส ารวจประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางสะท้อนให้ เห็ นถึง ความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของเทศบาล โดยในการศึกษาได้แบ่งเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกคือ
ความคาดหวังด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน และประเด็นที่สอง ความคาดหวังในด้านความรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แม้ว่าการศึกษาทั้ง สองประเด็นจะพบว่าความคาดหวังในทุกป๎จจัยอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมดก็ตาม หากยังสามารถนาผลการจัดลาดับความคาดหวังที่ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาล เพื่อจะทราบว่าการจัดการศึกษาของ
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เทศบาลมีความสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลในอนาคตอีกด้วย
5.2.1 ความคาดหวังด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน
ความคาดหวังด้านพฤติ กรรมและคุ ณลั กษณะของผู้ เรียน แสดงให้ เห็ นถึงความต้ องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางที่มีต่อลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ความ
คาดหวังที่มีอันดับสูงสุดสี่อันดับแรก คือ ผู้เรียนสามารถบารุง ดูแล กตัญํู สร้างความสุข ความสบายใจ
ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองผู้เรียนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อื่น
ผู้เรียนสามารถช่วยทากิจธุระ การงาน และผู้เรียนประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี ล้วนเป็น
ความคาดหวังพื้นฐานที่มีต่อครอบครัวทั้งสิ้น โดยการสร้างความสบายใจช่วยเหลืองานการ เป็นลูกที่ดี
และไม่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดป๎ญหาตามมา ความคาดหวังหลักๆให้นักเรียนเป็นลูกที่ดี ไม่ก่อป๎ญหา
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ บิดามารดา ผู้ปกครองต้องการมากที่สุด ขณะที่เมื่อพิจารณาถึงสามลาดับท้าย คือ ผู้เรียน
ยึดมั่นในวิถีชีวิตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้เรียนมีการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้เรียนช่วยในการดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว ป๎จจัย
ทั้งสามนั้นล้วนเป็นพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อสังคม อาจกล่าวได้ว่าความคาดหวังของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีต่อนักเรียนนั้น ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในครอบครัว มากกว่าที่จะคาดหวังถึง
พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อสังคมและเมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาก็พบว่าโรงเรียนมีผล
การประเมินในด้านดังกล่าวอยู่ในระดับดีและดีมาก ตลอดจนผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญก็แสดง
ให้เห็นถึงความพยายามในการอบรมสั่งสอน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่ดีต่อนักเรียน
ของครู กล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาของเทศบาลสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่น
ในด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
5.2.2 ความคาดหวังด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคาดหวังในด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกประเด็นล้วนมีความคาดหวังในระดับ
มากทั้งสิ้น และแต่ละอันดับก็มีระดับความคาดหวังไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตามการจัดระดับความ
คาดหวังในด้านดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงผลที่น่าสนใจ เพราะแทนที่กลุ่มตัวอย่างจะให้ความสาคัญกับวิชา
หลักซึ่งใช้ในทดสอบต่าง ๆ และมีความสาคัญในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูง รวมทั้งเป็นวิชาที่คะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับต่าและต้องการพัฒนา เช่น ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สังคมและวัฒนธรรม แต่กลุ่มตัวอย่างกลับให้ความสาคัญกับวิชาซึ่งส่งเสริมสุขภาพและคุณลักษณะของ
นักเรียนมากกว่า โดย สาระความรู้ที่กลุ่มตั วอย่างมีความคาดหวังต่อนักเรียนมากที่สุดได้แก่ กลุ่มสาระ
ความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ความรู้ด้านศิลปะ ความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งความรู้
เหล่านี้ไม่ได้เป็นวิชาที่หลักที่มีความสาคัญในการเข้าศึกษาต่อมากนัก แต่เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาร่างกาย
จิตใจ สุนทรียภาพ และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้เรียน
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ขณะที่สาระความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านภาษาไทย มีระดับ
ความคาดหวังรองลงมา สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาตัวผู้เรียนในด้านทักษะชีวิตมากกว่าด้านวิชาการ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวทางการจัดการศึกษาของ
เทศบาล ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความความสามารถในการคิดวิเคราะห์
รวมทั้งการนาวิธีการจัดการศึกษาในแบบ คอนสตรักชั่นนิสซึ่ม และ แนวทางการจัดการการศึกษาตาม
สภาพจริง PLA (Participatory Learning and Appraisal , Action) มาใช้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ต้องการพัฒนาทักษะในการคิด แยกแยะ ความกล้าแสดงออก และความสามารถในการลงมือปฏิบัติของ
นักเรียน รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O - NET)ก็แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีผล
การทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในรายวิชา ความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ความรู้ด้านศิลปะ
ความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นเครื่องยืนยันถึงความสอดคล้องต้องกันระหว่างความคาดหวัง
ของประชานในเขตเทศบาลและการจัดการศึกษาของเทศบาล อย่างไรก็ตามด้วยระดับความคาดหวังที่
ไม่ได้แตกต่างกันมากในรายวิชาลาดับรองลงมา เช่น ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีความสาคัญทั้งในการศึกษาต่อและต่อความก้าวหน้าในการดาเนินชีวิตในอนาคตของผู้เรียน ก็
แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลให้ความสาคัญต่อสาระความรู้กลุ่มดังกล่าวเช่นกัน ดัง นั้นการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปางจึงพยายามปรับตัวเพื่อพัฒนาในด้านดังกล่าว
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาของเทศบาลนครลาปางในป๎จจุบัน มีความสอดคล้องกับ
ความคาดหวังด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน แลความคาดหวังในด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน โดยประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางให้ความสาคัญกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่
ส่งผลต่อครอบครัว มากกว่าที่มีต่อสังคม ขณะที่ความคาดหวังด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็
สอดคล้องกันเพราะผลการศึกษาพบว่าประชานในเขตเทศบาลนครลาปาง ให้ความสาคัญกับสาระวิชาที่
ช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตของผู้เรียนมาก อย่างไรก็ตามโรงเรียนเทศบาลยังต้องพัฒนาในกลุ่ม
สาระความรู้ด้านวิชาการโดยเฉพาะความรู้ที่จาเป็นต่อความก้าวหน้าในชีวิตของผู้เรียนในสังคมป๎จจุบัน
เช่น ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย
5.3 ความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดการศึกษาระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน
5.3.1 ป๎จจัยในเชิงบวกต่อการร่วมกันจัดการศึกษากับเทศบาลของภาคประชาชน
ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางมีความเห็นต่อลักษณะในการร่วมการจัด
การศึกษาทั้งสามรูปแบบใกล้เคียงกัน คือ ลักษณะการร่วมจัดการศึกษากับเทศบาล (co - production) มี
ผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ลักษณะการมีส่วนร่วมโดยการ ร่วมบริหารกระบวนการ
จัดการศึกษาของเทศบาล (co - management) ลาดับสุดท้ายคือ การร่วมวางนโยบาย กรอบ หรือ
แนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - governance) สะท้อนถึงความต้องการในการเข้ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาของเทศบาลสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ของประชาชน เพราะการร่วมจัดการศึกษากับ
เทศบาลนั้น มีลักษณะการมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยให้ความสาคัญกับบทบาทการมีส่วนร่วมในการกากับ
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ดูแล การจัดการศึกษาของเทศบาล, การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของเทศบาลและการประเมินคุณภาพของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมโดยจัดการศึกษาร่วมกับเทศบาล
นอกจากนั้ น การที่ ผ ลความคิ ด เห็ น ในระดั บ รองลงมาที่ ป ระชาชนเลื อ กคื อ การร่ ว มในการบริ ห าร
กระบวนการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - management) ซึ่งมีระดับความร่วมมือเป็นอันดับรองลงมา
และให้ความสาคัญกับการร่วมวางนโยบาย กรอบ และการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - governance)
เป็นลาดับสุดท้ายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต้องการเข้ามามีบทบาทมากกว่าเพียงการร่วมเสนอแนะเชิง
นโยบายหรือเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ แต่ต้องการเข้ามามีบทบาทในกระบวนการจัดการศึกษาต่างๆ
มากขึ้น ทั้งในแง่การบริหาร และการเข้าไปมีบทบาทร่วมกับเทศบาลโดยตรงในการจัดการศึกษา
ในการศึกษาเชิงคุณภาพก็ยังแสดงให้เห็นถึงป๎จจัยที่เอื้อต่อการร่วมกันจัดการศึกษาของเทศบาล
เช่น โรงเรียนเทศบาล4 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนอย่างมาก จากการเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมของ
ชุมชน การให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกกับชุมชน นอกจากนั้นความเอาใจใส่ พยายาม
ติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียนทาให้ครูมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง และการนาแนว
ทางการจัดการศึกษาแบบคอนสตรักชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) ทาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียนในการจัดการศึกษาของเด็กมากขึ้นกว่าเดิม
หลักการสาคัญประการหนึ่งในการร่วมจัดการศึกษา คือ มีความจาเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์
แบบเครือข่าย โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมหลายฝุายซึ่งต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในท้องถิ่น การที่
โรงเรียนเทศบาลมีสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มต่างๆ ย่อมเป็นป๎จจัยเชิงบวกที่ส่งผลให้การนาแนวคิดการร่วม
จัดการศึกษาในใช้ในโรงเรียนเทศบาลมีความเป็นไปได้
หลั ก การส าคั ญ อี ก ประการในการร่ ว มจั ด การศึ ก ษา คื อ การจั ด การศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาให้
สอดคล้ องกับ ความต้ องการและบริ บทของผู้ เรียน ในกรณีดัง กล่ าว ตัว อย่างของโรงเรียนเทศบาล 4
สะท้อนภาพดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เช่นการที่โรงเรียนเทศบาล 4 นาแนวทางการจัดการการศึกษาตาม
สภาพจริงหรือ PLA (Participatory Learning and Appraisal, Action) มาใช้ซึ่งเป็นการจัดการตาม
สภาพจริงบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยครูก็จะมีการจัดทาแผนการสอน
ของตั ว เองตามสภาพจริ ง คื อ พิ จ ารณาจากบริ บ ทของนั ก เรี ย นและโรงเรี ย น ดู ว่ า เด็ ก นั ก เรี ย นมี
ความสามารถแค่ไหน มีความต้องการอย่างไร โรงเรียนมีทรัพยากรอะไรบ้าง แล้วจึงวางแผนการสอน
วิธีการสอน และเนื้อหา ให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริง เป็นการจัดแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
โดยมีเกณฑ์การประเมินอย่างเป็นระบบ แม้ว่าแนวทางการศึกษาดังกล่าวเพิ่งถูกนามาใช้และยังไม่สามารถ
ประเมินผลสาเร็จได้ในขณะนี้ แต่แนวคิดดังกล่าวก็สอดคล้องกับหลักการสาคัญในการร่วมกันจัดการศึกษา
ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้การจัดการศึกษา
สามารถตอบสนองตัวผู้เรียน แต่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้ดี ที่สุด ดังนั้นจึงแสดงถึงความ

1488

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

เป็นไปได้ในการนาแนวคิด การร่วมผลิต (co - production) และกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
บ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance) มาใช้ในการจัดการศึกษาของเทศบาล
5.3.2 ป๎จจัยในเชิงลบและอุปสรรคที่ต่อการร่วมกันจัดการศึกษากับเทศบาลของภาคประชาชน
แม้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนาแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองแนว
ใหม่ (New Public Governance) มาใช้ในการจัดการศึกษาของเทศบาล แต่ก็ยังมีป๎ญหาและอุปสรรค
บางประการที่อาจทาให้การนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ไม่ประสบความสาเร็จ
ประการแรก การที่ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา ประชาชนเองต้องมีความ
พร้อมและมีทักษะที่จาเป็นในการร่วมการจัดการศึกษาด้วย เพราะการจัดการศึกษาต้องอาศัยความรู้และ
ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบริหาร และด้านการศึกษา หากภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการไม่มี
ความเข้าใจเพียงพอ อาจทาให้เกิดป๎ญหา และความขัดแย้งจากการไม่ยอมรับของนักวิชาการศึกษา ครู
และผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นได้ ดั ง นั้ น กระบวนการสร้ า งความเชื่ อ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการ ซึ่งไม่ใช่จะสามารถทาได้ง่ายนักในบริบทของสังคมไทย
ประการที่ ส อง ในการน าแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งแนวใหม่ (New
Public
Governance) มาใช้ ภาครัฐ จาเป็นต้องปรับบทบาท ทั้งในการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากระเบียบ
กฎหมาย และปรับทัศนคติมองการบริการสาธารณะเป็นของพลเมือง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดาเนินการได้ง่ายนัก
เพราะทั ศ นคติข องภาคราชการไทยมั ก มอกบบริ ก ารสาธารณะเป็ น ของรั ฐ และต้ อ งดาเนิ น การเพื่ อ
ประโยชน์ของรัฐ บางครั้งจึงอาจละเลยประโยชน์ของประชาชน แม้จะมีกฎหมาย และแนวทางในการ
กระจายอานาจทางการศึกษาในระดับนโยบายบาย เช่นเปูาหมายของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ส อง (พ.ศ. 2552 - 2561) ซึ่งกาหนดไว้ส ามประการคือ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา แต่ในทางปฏิบัติช่องทางและโอกาสในการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนยังมีข้อจากัด การจะแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวได้จาเป็ นต้องอาศัยความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
และมีความสามารถในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและมีกาลังในการผลักดันประเด็นดังกล่าวให้เกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ใช่สิ่งที่ทาได้ง่ายนัก
ประการที่สาม จากผลการศึกษาพบว่าป๎ญหาสาคัญประการหนึ่งของโรงเรียนเทศบาลคือ กลุ่ม
ผู้ปกครอง และประชาชนในท้องถิ่น ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลส่วนมาก
มาจากนอกเขตเทศบาล ดังนั้นการจะสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นจึงเป็นไปได้ยาก เพราะแนวคิดการร่วม
ผลิตมีวัตถุประสงค์ให้ทั้งผู้ให้บริการสาธารณะ และผู้รับบริการสาธารณะร่วมกันจัดบริการสาธารณะ ด้วย
เหตุผลที่ว่าผู้รับบริการย่อมทราบดีว่าตนเองต้องการอะไร และจะทาอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ตามที่
ตนเองต้ องการ แต่ ใ นกรณีข องเทศบาล ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ รั บ บริ ก ารโดยตรง แม้ จ าก
การศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการจะร่วมจัดการศึกษา และมีสายสัมพันธ์ที่ดี
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กับโรงเรียนก็ตาม หากนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลไม่ใช่บุตรหลานของตนเอง ก็เป็นเรื่องยากที่จะทาให้
ความร่วมมือเป็นไปได้ด้วยดี เพราะผู้ร่วมจัดการศึกษาไม่ได้เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรง
กล่ า วโดยสรุ ป การจั ด การศึ ก ษาของเทศบาลนครล าปางมี แ นวทางในการจั ด การศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง อย่างไรก็ตามโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปางยังมีป๎ญหาสาคัญด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และมีข้อจากัดและอุปสรรคทางการ
บริหาร เช่น การขาดแคลนกาลังคน ขณะที่การนาแนวคิด (Co - production) ภายใต้กรอบความคิด
การบริหารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance) มีความเป็นไปได้ หากสามารถลดหรือ
ขจัดป๎จจัยเชิงลบต่างๆที่เป็นอยู่ได้
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 การนาแนวทางการร่วมผลิต (co - production) มาใช้ในการจัดการศึกษาของเทศบาลนั้น
ต้องสร้างเครือข่ายในการร่วมผลิตเพิ่มขึ้น คือต้องมีทั้งเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ และเครือข่ายผู้ปกครอง
เพราะในกรณีของโรงเรียนเทศบาล ประชาชนในพื้นที่กับผู้ปกครองเป็นคนละกลุ่มกัน จึงไม่ได้เป็นผู้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการจัดการศึกษา
6.2 เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล มีภูมิลาเนาอยู่กระจัดกระจายตาม
ตาบลต่างๆรอบนอกเทศบาลทาให้ยากต่อการประสานงานและสร้างความร่วมมือ กรรมการสถานศึกษามี
ความจาเป็นต้องพัฒนาบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง จนสามารถเข้า
มามีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษาได้
6.3 การพัฒนาการร่วมจัด การศึกษาของเทศบาล อาจเริ่มพัฒนาลักษณะความร่วมมือไปทีละ
ระดับ ตั้งแต่ การร่วมวางนโยบาย กรอบ หรือแนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - governance)
การร่วมบริหารกระบวนการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - management) ไปจนถึงการร่วมจัด
การศึกษากับเทศบาล (co - production) เพื่อสร้างทักษะ และประสบการณ์ให้กับเครือข่ายผู้ร่วมจัด
การศึกษา ตลอดจนสร้างความยอมรับและความเชื่อถือในฝ๎่งผู้ผลิต คือ ครู ผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ
ศึกษา
6.4 ภาครัฐควรแก้ไขกฎระเบียบซึ่งทาให้เกิดข้อจากัดในการจัดการศึกษา รวมทั้งให้การสนับสนุน
แนวทางการร่วมจัดการศึกษาอย่างจริงจัง ตามนโยบายที่วางไว้
เอกสารอ้างอิง
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