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บทคัดย่อ 

                  การศึกษาการค้นคว้าอิสระเรื่องกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกิ่ว นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว  
อ าเภอแม่ทะ   จังหวัดล าปาง   จ านวน   4  ด้าน  ซึ่งประกอบด้วย  1) ศึกษาป๎ญหาและส ารวจความต้องการ  2) 
การวางแผนพัฒนาบุคลากร  3) การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  และ 4) การติดตามและ
ประเมินผล   
 ผลการศึกษา พบว่า   
 1.  ศึกษาป๎ญหาและส ารวจความต้องการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ศึกษาป๎ญหา
และส ารวจความต้องการโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรในองค์การ ด้วยเทคนิค 
Swot analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากร 
 2.  การวางแผนพัฒนาบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านกิ่ว  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 3.  การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม คือการฝึกอบรมตามหนังสือเข้า
รับการฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา การ
สอนงาน การให้ค าปรึกษา   
 4.  การติดตามและประเมินผล  ในเรื่องของการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วยังไม่มีเครื่องมือและวิธีการประเมินที่ชัดเจน มีเพียงการสังเกตจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ และซักถามบุคลากรก่อนเข้ารับการพัฒนาเพียง
เท่านั้น และหลังจากท่ีบุคลากรเข้ารับการพัฒนาแล้วได้มีการรายงานผล การพัฒนาไปยังหัวหน้างานและ
ผู้บริหารโดยการท าบันทึกข้อความเพ่ือชี้แจงรายละเอียดในสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา และสามารถน าเอา
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สิ่งที่ไดจ้ากการพัฒนามาปรับใช้กับองค์การ การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกิ่วจึงยังขาดความชัดเจนท าให้ไม่ทราบถึงผลส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 
 
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 



 

 

 

  
 

1327 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Bankiew administration organization is still unclear, so it is not known yet about the 
success of personnel development. 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
                  การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และหน่วยงาน
ราชการ เพราะองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสิ้น ฉะนั้น 
บุคลากรจึงนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากที่สุดในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งนับว่าเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนา ดังนั้นบุคลากร
จึงเป็นป๎จจัยพ้ืนฐานและป๎จจัยหลักในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญและทักษะ 
 ในป๎จจุบันได้มีระเบียบ หลักเกณฑ์และเทคนิคต่างๆในการท างานได้เปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลให้
ความสามารถทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วยังมีความ
บกพร่อง ซึ่งเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน (หนังสือแจ้งเข้า
รับการอบรม) และป๎ญหาของบุคลากรที่ได้รับพัฒนาแต่ไม่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ อัตราก าลังมีน้อย จนไม่
สามารถตอบสนองเปูาหมาย และนโยบายของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ตาม
แผนอัตราก าลัง สามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล (2558 – 2560) 
                      ด้วยเหตุนี้ จึงให้ความส าคัญ และตระหนักถึงความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว สามารถปฏิบัติงานตามเปูาหมาย ภารกิจ นโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความมั่นคงก้าวหน้าในชีวิต ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์บนหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของภาครัฐและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.     เ พ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ ว            
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  

 
ขอบเขตการวิจัย 
                  1.   ขอบเขตพื้นที่ 

 ศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง 
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 2.    ขอบเขตประชาการ 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้อ านวยการกองคลัง  
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง รวม 20 คน   

   3.     ขอบเขตเนื้อหา 
                    การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยมุ่งศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

1.   ศึกษาป๎ญหาและความต้องการ  

2.   การวางแผนพัฒนาบุคลากร   

3.   การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  

4.   การติดตามและประเมินผล 
 4.    ขอบเขตระยะเวลา 
        ระยะเวลาการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน สิงหาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

  ชูชัย สมิทธิไกร (2542 , หน้า 6 - 7) ได้อธิบายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบด้วย
การด าเนินงาน 4 ขั้นตอนใหญ่ สรุปได้ดังนี้ 

    1.  การส ารวจและการก าหนดความต้องการในการพัฒนาบุคลากร คือสิ่งที่องค์การต้องการ
ได้รับจาก การพัฒนาบุคลากร ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีป๎ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

      2.  การวางแผนพัฒนาบุคลากร เมื่อองค์การทราบถึงความต้องการพัฒนาบุคลากรแล้ว
ขั้นตอนต่อไปเป็นการวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการและ
ระยะเวลาของโครงการพัฒนาแต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจน ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
อาจจะมากเกินกว่าความสามารถที่จะตอบสนองได้ในช่วงเวลาหนึ่ง  ๆ ดังนั้น การวางแผนจะต้องมีการ
จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของแต่ละโครงการ เพ่ือให้สามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากร
ขององค์การอันมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

       3.  การคัดเลือก ออกแบบ และด าเนินกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้คือการ
พิจารณาว่าโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งจะจัดขึ้นนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไร เช่น ในแง่ของหลักสูตร 
วิธีการ กิจกรรม และรายละเอียดอ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้งนี้การพิจารณา จะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการเป็นหลักส าคัญ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์การได้เป็นอย่างดีที่สุด 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/การพัฒนาบุคลากร
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     4.  การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาบุคลากร       
การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงสิ่งบรรลุผล ป๎ญหา อุปสรรค และสิ่งที่แก้ไขในการ
ด าเนินงานต่อไป 
                  บัญชา  คงคาหลวง (2553 , หน้า 9) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
บางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และพบว่ากระบวนการในการพัฒนามี 3 ขั้นตอน คือ 
                        ขั้นตอนแรก การประเมินสถานการณ์ เป็นขั้นตอนในการประเมินความต้องการของ
องค์กรจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
                        ขั้นตอนที่สอง การก าหนดวิธีการ และขอบข่ายหรือรูปแบบในการพัฒนา ซึ่งจะเป็น
ขั้นตอนในการก าหนดวิธีการในการพัฒนา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในขั้นตอนของการพัฒนา 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและด าเนินการในการพัฒนา 
                        ขั้นตอนที่สาม การประเมินผลซึ่งจะเป็นขั้นตอนในการประเมินผลในการพัฒนาซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
                         เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง (2550 , หน้า 9 - 10) กระบวนการใน การพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้นจากความต้องการก่อน จนไปสิ้นสุดขั้นตอนของการประเมินผล ซึ่งมีท้ังหมด 5 ขั้นตอนดังนี้ 
                         ขั้นตอนที่แรก การประเมินความต้องการ (Needs Assessment) เป็นการศึกษาถึง
โครงร่างขององค์กรในป๎จจุบัน ตลอดจนความเจริญเติบโตของกิจการ รวมถึงต าแหน่งทางการบริหารที่จะ
มีขึ้น และลักษณะงานบริหารที่ต้องกระท าในอนาคต ซึ่งจ าเป็นจะต้องพิจารณาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่เก่ียวข้องการด าเนินกิจการในอนาคตด้วย 
                        ขั้นตอนที่สอง การก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร (Objectives) ขั้นตอน
นี้จะเป็นขั้นตอนที่ก าหนดทิศทางของการพัฒนาบุคลากรว่า จะพัฒนาไปเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร เช่น 
พัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการท างานหรือพัฒนาเพ่ือรองรับกิจการที่จะเจริญเติบโตในอนาคต 
                        ขั้นตอนที่สาม การก าหนดเนื้อหาและวิธีการในการพัฒนาบุคลากร (Content and 
Methods) ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ก าหนดเนื้อหา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนา วิธีการในการ
พัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในขั้นตอนของการพัฒนา ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนา 
                        ขั้นตอนที่สี่ การด าเนินงานตามก าหนดการ หรือโปรแกรมที่ได้วางเอาไว้แล้ว (Actual 
Program) ซ่ึงจะเป็นขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว 
                        ขั้นตอนที่ห้า การประเมินผล (Evaluation) จะเป็นขั้นตอนในการประเมินผลกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เพ่ือให้ผู้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้
ทราบถึงคามส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรและข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่จ าเป็นต้องมี  การปรับปรุง
ในการพัฒนาบุคลากรในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด 
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                         รุ่งนภา  คนเล (3 กันยายน 2557) กระบวนการในพัฒนาบุคคล และขั้นตอนนี้เป็น
กระบวน การด าเนินการที่ส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ จะขาดเสียมิได้และในการพัฒนาบุคลากร
นั้นจะต้องด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวนี้อย่างสอดคล้องต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันอย่างครบวงจร 
โดยเริ่มจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                        1. การหาความจ าเป็น ในการพัฒนาบุคลากร หรือหาป๎ญหาที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
การส ารวจ ความต้องการบุคลากรนั้น ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ (2539 หน้า 63) ได้เสนอแนะว่า องค์การพึง
กระท าเป็นระยะเพ่ือทราบระดับความต้องการว่าสูงพอน าไปท าโปรแกรมข้ึนหรือไม่ ที่น่าสนใจคือบุคลากร
ได้ร่วมในการพัฒนาบุคลากรอยู่ด้วย ซึ่งแนวโน้มจะเกิดความพึงพอใจสูงและมีระดับขวัญสูงในการ
ปฏิบัติงานตามมา  
                         2. การวางแผน ในการพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรมที่ต้องก าหนดในการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรอยู่หลายประการ เช่น จะจัดโปรแกรมอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร เรื่องอะไรควรอยู่ใน การ
วางแผนระยะยาว อะไรเป็นสิ่งที่ต้องรีบท า สิ่งที่อาจจะเกิดป๎ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนที่มี
อะไรบ้าง ถ้ามีป๎ญหาเกิดขึ้นจะมีวิธีการขจัดป๎ญหานั้นอย่างไร ตลอดจนการวางแผนในด้านการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการบริหาร การพัฒนาบุคลากรการก าหนดตัวบุคลากรที่จะรับผิดชอบ การวางแผนในการ
พัฒนาบุคคลนั้นโดยทั่วไปจะด าเนินการ 
           3. การด าเนินการพัฒนาบุคคล เป็นการด าเนินการพัฒนาบุคคลตามที่ได้วางแผนไว้ ตาม
ระยะเวลา หรือปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
           4. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลการพัฒนาก าลังคนวิธีต่าง ๆ ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ว่าได้ด าเนินการไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้แค่ไหน การติดตาม
และประเมินผลงานนั้น อาจด าเนินการได้เป็นสามระยะคือ 
                 4.1   การติดตามและประเมินผล ในระหว่างการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
                 4.2   ประเมินผล หลังจากการเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากร หรือหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
                  4.3   การติดตาม และประเมินผล ภายหลังจากที่บุคคลนั้นเสร็จสิ้นจากการกลับไป
ปฏิบัติงานในระยะหนึ่ง เพ่ือจะได้ทราบว่าผู้นั้นได้น าผลการพัฒนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์แก่เขาอย่างไร
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 กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ และทักษะของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาป๎ญหาและ ความต้องการ  2) การวางแผนพัฒนา
บุคลากร  3) การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และ 4) การติดตามและประเมินผล  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ระเบียบวิธีวิจัย  
  การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) รวบรวมข้อมูล

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต ประกอบการศึกษาเอกสาร เช่น ค าสั่ง หนังสือตอบ
รับเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                    2.1  ประชากร 
                การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกิ่ว ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว  
ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง ส่วนการศึกษา ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว  จ านวน   1 คน 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว  จ านวน   1 คน 
3. หัวหน้าส านักปลัด    จ านวน   1 คน 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง    จ านวน   1 คน 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง    จ านวน   1 คน 
6. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  10 คน 
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน    5 คน 

        รวม      20 คน 
1.2 กลุ่มตัวอยา่ง 

                ผู้ศึกษาด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
หรือการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณ ( judgment sampling) โดยผู้ศึกษาใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาเลื อกกลุ่ มตั วอย่ า งที่ ส ามารถให้ข้ อมูล ได้ดีที่ สุ ด  ตามวัตถุประสงค์ของการศึก ษา
กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง จาก
ประชากร จ านวน 20 คน ประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว  จ านวน   1 คน 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว  จ านวน   1 คน 
3. หัวหน้าส านักปลัด    จ านวน   1 คน 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง    จ านวน   1 คน 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง    จ านวน   1 คน 
6. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  10 คน 
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน    5 คน 

        รวม      20 คน 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิด หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้องหลังจากก าหนดประเด็น/ตัวแปร

ที่ศึกษา แหล่งข้อมูล และเครื่องมือ/วิธีการ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แล้ว ผู้ศึกษาได้ก าหนดประเด็นค าถาม 
เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว 4 ขั้นตอน คือ 
ศึกษาป๎ญหาและส ารวจ ความต้องการ การวางแผนพัฒนาบุคลากร การด าเนินงานตามแผน การติดตาม
และประเมินผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              ผู้ศึกษาด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้ศึกษาขอหนังสือจากส างานรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง                     
ในการขออนุญาตเก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร 

2. น าหนังสือขออนุญาตไปติดต่อขอความอนุเคราะห์กับองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านกิ่ว                      
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ศึกษาจึงท าการสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
และจากขอ้มูลภาคสนามด้วยตนเองโดยมีเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ตามท่ีก าหนด 

4. การศึกษาเอกสาร ได้แก่ หนังสือแจ้งเข้าอบรม แผนอัตราก าลัง แผนพัฒนาบุคลากร 
รายงาน การประเมิน ค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง บทความ
งานวิจัยและเอกสาร อ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 หลังจากรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ศึกษาได้จัดหมวดหมู่แยกประเภทข้อพร้อมข้อมูลที่ได้

จาก การสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นการวิจัยและเรียบเรียงเสนอ
เป็นรายงานโดยวิธีพรรณนา (Decription) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) เพ่ือหา
กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ตามตัว
แปรกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงคุณภาพเชื่อมโยงผลการศึกษากับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และสรุปผลการศึกษาเรียบเรียงเสนอเป็นรายงานอิงกรอบแนวคิดทฤษฎีตามกรอบแนวคิดใน
การศึกษา 
  
ผลการศึกษา   
  ผลการศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว สามารถ
สรุปผลตามประเด็นการศึกษากระบวนการ ได้ดังนี้ 
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  1.  การศึกษาปัญหาและส ารวจความต้องการ     
 ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ไม่ได้ด าเนินการส ารวจถึงป๎ญหาและ
อุปสรรค ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นทางการ เพราะในแต่ละครั้งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นผู้
ก าหนดหลักสูตร ในการฝึกอบรม เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกิ่วมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการ
ฝึกอบรมแจ้งแผนการอบรมมาให้หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วทราบในรูปแบบ
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม จากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ท าให้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพ การพัฒนา โดยใช้วิธีวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรในองค์การ ซึ่งใช้
เทคนิค Swot analysis เป็นเครื่องมือ แต่ไม่ได้วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรเนื่องมีการ
ประชุมพนักงานเพ่ือทราบถึงความก้าวหน้า ข้อพกพร่องในการปฏิบัติงานที่จะต้องมี การปรับปรุงแก้ไข  
 ป๎ญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากไม่มีการส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร แต่ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่นและส านักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัด ท าให้ไม่ตรงกับความต้องการของบุคลกรเนื่องจากบุคลากร
บางท่านปฏิบัติหน้าที่หลายต าแหน่งและในแต่ละครั้งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดหลักสูตร   
ในการฝึกอบรม แต่จะเป็นการพัฒนาในกิจกรรมการอบรม และประชุมทางวิชาการ ส่วนในด้านกิจกรรม
อ่ืน ๆ มีการส ารวจเป็นครั้งคราว ส่วนด้านการศึกษาต่อ เป็นการศึกษาต่อเพ่ือปรับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมีบุคลากรน้อย จึงท าให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาบุคลากร 
เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ไม่มีต าแหน่งเกี่ยวกับการเกษตร แต่มอบหมายแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ฯ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร เนื่องจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ไม่มีความรู้ด้านการเกษตร จึง
เป็นป๎ญหาในการด าเนินงานในด้านการเกษตร เพ่ือจะพัฒนาและให้ความรู้กับเกษตรกรที่มาปรึกษา และ
ด้านสิ่งแวดล้อมและขยะ แต่มอบหมายแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และขยะ เนื่องจากเจ้าพนักงานชุมชนไม่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและขยะ จึงเป็นป๎ญหาในการด าเนินงาน
ในดา้นสิ่งแวดล้อมและขยะ  
 
 2.  การวางแผนพัฒนาบุคลากร     
 ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว มีการก าหนด
วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกใน
การพัฒนาตัวเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ ด้านมนุษย์ มุ่งที่จะเข้าใจและตระหนักในการรู้คุณค่าของ
ตัวเองและผู้อ่ืน ด้านงาน มุ่งท่ีจะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ได้ก าหนดการพัฒนาบุคลากร 5 
ด้าน ไดแ้ก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง ด้าน
การบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม จะมีการก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร
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ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการศึกษาต่อ โดยได้ก าหนด
กลุ่มเปูาหมายในเรื่องของการพัฒนาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเปูาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
เจ้าหน้าที่ต าแหน่งบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ และ ก.อบต.จังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืน ก าหนดตามความ
จ าเป็น และ ความเหมาะสม หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง มีการ
จัดสรรงบประมาณใน การด าเนินการพัฒนาบุคลากรบรรจุไว้ในข้อบัญญัติต าบล และมีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรทุกป ี
 ป๎ญหาและอุปสรรค 
 มีป๎ญหาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร หนังสือที่รับจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและ
ส านักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดนั้น บางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
พัฒนาบุคลากร 
 
 3.   การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร     
 ผลการศึกษา พบว่า การด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกิ่ว มีการด าเนินงาน คือ เลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม จากการความจ าเป็นในการพัฒนา
มาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องท่ีบุคลากรจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยเลือกวิธีที่เหมาะสม 
คือ การฝีกอบรมจะมี กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด จะส่งหนังสือมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องการเข้ารับ การฝึกอบรม
มายังกรมปกครองท้องถิ่น นอกจาก การฝึกอบรมแล้ว ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
การสอนงาน การให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 หลังศึกษา พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมีบุคลากรจ านวนน้อย และปฏิบัติหน้าที่
ตามหน้าที่ หลังจากที่ตอบรับหนังสือที่จะเข้าร่วมในการอบรมหรือประชุมทางวิชาการแล้ว แต่บุคลากรที่
แจ้งเข้าร่วมการอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่อ่ืน องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกิ่วได้ด าเนินการส่งบุคลากรอ่ืนเข้ารับการอบรมแทน ซึ่งบุคลากรที่เข้ารับการอบรมแทนไม่มีความรู้ใน
เรื่องท่ีเข้ารับการอบรม เมื่อส่งบุคลากรอ่ืนเข้าร่วมอบรมแทนแล้วก็ไม่สามารถสอนงานให้กับบุคลากรที่ไม่
สามารถเข้าร่วมอบรม 
 
 4.   การติดตามและประเมินผล     
 ผลการศึกษา พบว่า การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกิ่วมี เพียงการรายงานผลการพัฒนาไปยังหัวหน้างานและผู้บริหารโดยการท าบันทึกข้อความ
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดในสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา และสามารถน าเอาสิ่งที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้กับ
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องค์การอย่างไร ไม่มีแต่การตรวจสอบและติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ก าหนดไว้ มี
การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ความถูกต้อง ความชัดเจนและปฏิบัติในหน้าที่รวดเร็ว การติดตาม
ประเมินผลของการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วจึงยังขาดความชัดเจนท าให้ไม่
ทราบถึงผลส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
  ป๎ญหาและอุปสรรค 
 การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว พบว่าไม่มีการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ก าหนดไว้ยังขาดความชัดเจนท าให้ไม่ทราบถึงผลส าเร็จ
ในการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีตั้งไว้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว  สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1.  การศึกษาป๎ญหาและส ารวจความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว  โดย
วิเคราะห์ ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา โดยจะวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือ
ข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของ
บุคลากรในองค์การ ซึ่งจะใช้เทคนิค Swot analysis เป็นเครื่องมือ มีบุคลากรน้อย จึงท าให้บุคลากรไม่ได้
รับการพัฒนาบุคลากรเท่าที่ควร สอดคล้องกับชูชัย สมิทธิไกร (2542 , หน้า 6 - 7) ที่ศึกษาเพ่ือให้ทราบ
ถึงป๎ญหาที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานและตรวจสอบความต้องการของแต่ละลักษณะของงาน โดยพิจารณาถึง 
ความจ าเป็น เพ่ือน าไปพัฒนาบุคลากร เพ่ือที่จะหาค าตอบว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความจ าเป็นที่จะ
ได้รับการพัฒนาในเรื่องใด และงานวิจัยของ บัญชา  คงคาหลวง (2553 , หน้า 51 - 50) ได้ศึกษา การ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า ได้ศึกษาป๎ญหาและส ารวจ
ความต้องการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในงานตนเอง
พอสมควร เพราะปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบมาหลายปี ตั้งแต่เริ่มบรรจุรับราชการ รวมทั้งมีความรู้
จากการฝึกอบรม แต่ยังพบว่า บุคลากรบางฝุายยังขาดความรู้ ความเข้าใจในงานบางเรื่องหรือบางรวมทั้ง
การขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยระบบเทคโนโลยีภายในเทศบาลล้าสมัย  สถานที่ท างานขับแคบ ไม่มี
สถานทีเก็บเอกสาร บุคลากรไม่เพียงพอ การบังคับบัญชาไม่เป็นไปตามระเบียบ มีการสั่งงานข้ามขั้นตอน 
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในงานอย่างแท้จริง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วจึง
ควรมีการส ารวจความต้องการพัฒนาของบุคลากรในองค์กรและมี  การวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร โดยองค์กรควรมีส่วนร่วมในการส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร 

2.  การวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ใน การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึก
ในการพัฒนาตัวเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ ด้านมนุษย์ มุ่งที่จะเข้าใจและตระหนักในการรู้คุณค่าของ
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ตัวเองและผู้อ่ืน ด้านงาน มุ่งที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ได้ก าหนดการพัฒนาบุคลากร 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม บางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
พัฒนาบุคลากร ทฤษฎีที่ใช้สอดคล้องกับทฤษฎีของ ธงชัย  สมบูรณ์ (2549 , หน้า 265 – 273) คือ การ
วางแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ และระยะเวลาอย่างชัดเจน โดยมี                
การจัดล าดับความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ตามความจ าเป็นในล าดับก่อนหลัง และจะต้องพิจารณา
ให้สอดคล้องกับงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องก าลังคน และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทราวรรณ  ศรีโพธิ์น้อย 
(2551 , หน้า 114) ได้ศึกษา สภาพและป๎ญหา การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดลพบุรี 
พบว่า โดยภาพรวมสภาพการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.161 โดยมี
การจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะยาวเกิดกว่า 5 ปี รองลงมาคือการค านึงถึงภาระงานของสหกรณ์เป็นป๎จจัย
ส าคัญในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร และมี การก าหนดโครงการ รวมถึงงบประมาณตามแผน 

3.  การด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของการด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกิ่ว เลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม จากการความจ าเป็นในการพัฒนามาพิจารณา
ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องท่ีบุคลากรจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยเลือกวิธีที่เหมาะสม คือ การฝีก
อบรม นอกจากการฝึกอบรมแล้ว ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา การสอนงาน การให้
ค าปรึกษา เป็นต้น  สอดคล้องกับ พะยอม  วงศ์สารศรี (2540 , หน้า 10 – 11) ที่น าโครงการพัฒนา
บุคลากรที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ใช้สอดคล้องกับพรชัย  
เจดามาน (3 กันยายน 2557) คือการฝึกอบรมก่อนเข้าท างาน การฝึกอบรมปฐมนิเทศ การฝึกอบรมหลัง
เข้าท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของของ ภัทราวรรณ  ศรีโพธิ์น้อย (2551 , หน้า 114) ได้ศึกษา 
สภาพและป๎ญหาการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดลพบุรี พบว่าในภาพรวมสภาพการ
ด าเนิน การตามแผนพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.967 โดยสหกรณ์จัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา รองลงมาคือ มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และควบคุมแผนงานการพัฒนาบุคลากร และมี การก าหนดเนื้อหาสาระใน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นที่การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
 4.  การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมีการรายงานผล การพัฒนา
ไปยังหัวหน้างานและผู้บริหารโดยการท าบันทึกข้อความเพ่ือชี้แจงรายละเอียดในสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา
ว่าเป็นอย่างไร  และสามารถน าเอาสิ่งที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้กับองค์การอย่างไร ไม่มีการจัดท า
เครื่องมือในการประเมินผล แต่มีสังเกตจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามภารกิจหน้าที่ ที่รับผิดชอบ มี
การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ หลังเข้ารับการฝึกอบรมแล้วบางครั้งก็ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างไม่
ประสิทธิภาพ เพราะมีเวลาจ ากัดต้น 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 พแ ล ะป๎ 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 อม ท รั พ ย์ ใ น จั ง ห วั ด ล พบุ รี                         
ภิญญาดา  เกิดศิลป์ (2552 , หน้า 63 – 66) ได้ศึกษา การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 
เชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สิริลักษมณ์  ทองลิ่ม (2553 , หน้า 114 - 115) ได้ศึกษา แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี 
 
ข้อเสนอแนะ  
 เชิงปฏิบัติการ 

1. ควรมีการส ารวจความต้องการการพัฒนาของบุคลากรในองค์กร 
2. ควรมีการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
3. ควรอนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากหลังเข้ารับการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้วบุคลากรยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ 
4. องค์กรควรมีส่วนร่วมในการส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร เช่น ไม่มีเจ้าหน้าที่ต าแหน่ง

นักวิชาการเกษตร เวลาประชาชนมีความเดือดร้อนด้านการเกษตร องค์กรจะท าหน้าที่ประสานหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่โดยตรง เช่น เกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด และควรรู้จักเครือข่ายของหน่วยงาน 

5. ควรจะวิเคราะห์ในศักยภาพของบุคคลากรในองค์กรรวมกับแผนพัฒนาสามปี 
 
เชิงนโยบาย 
1. ควรมีการรับ/โอน/ย้ายบุคลากรเพ่ือเพ่ิมบุคลากรในองค์กร 
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรให้พอเพียงกับความต้องการพัฒนาบุคลากร 
3. ควรอนุมัติบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ต้องการตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
4. ควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนด กลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะ
ให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม 

 
เชิงการศึกษา 
1. ควรมีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนตามแผนที่ก าหนด 
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บทคัดย่อ 

 ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังเพ่ือตรวจจับการ
กล่าวเท็จ โดยระบบตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่ พัฒนานี้อาศัยอุปกรณ์ที่ พัฒนาขึ้นจาก
อิเล็คทรอนิกส์แพลตฟอร์ม Arduino แล้วแสดงผลผ่านโปรแกรม Processing ในการศึกษานี้ท าการ
ตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังบริเวณปลายนิ้วมือของผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด 35 คน อายุระหว่าง 
21 - 27 ปี ใช้ชุดค าถามเพ่ือตรวจสอบการจับเท็จแบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) โดย
พิจารณาว่าสัญญาณปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่ตรวจวัดได้ปรากฏค่าสุงสุด ณ ต าแหน่งที่ตรงกับค าตอบ
ตัวเลขที่เลือกหรือไม่ จากการทดลองพบว่าการจับเท็จโดยใช้เครื่องที่พัฒนาขึ้น สามารถตรวจจับเท็จได้
จ านวน 18 คน จาก 35 คน (คิดเป็น 51.4%) จากผลการศึกษานี้จึงสรุปได้ว่าเครื่องมือตรวจวัดปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบนี้สามารถน ามาปรับใช้ในการตรวจจับการกล่าวเท็จได้ อย่างไรก็ตาม
ป๎จจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังคือความต้านทานของผิวหนัง การ
หลั่งของเหงื่อ และการกระตุ้นทางอารมณ์ การพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณและประมวลผลจะ
ท าให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจวัดสัญญาณได้ถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ : 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  
 
บทน า 

ในป๎จจุบันมีการใช้เครื่องโปลีกราฟในการจับเท็จ เช่น พนักงานสอบสวนใช้การจับเท็จเพ่ือเป็น
แนวทางในสืบหาตัวผู้กระท าผิดทั้งในกระทรวงยุติธรรมและส านักงานต ารวจแห่งชาติของประเทศไทย
รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานในต่างประเทศ ไปจนถึงบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านรักษาความปลอดภัยอาศัยการจับเท็จในการตรวจสอบบุคคลก่อนเข้ารับการท างาน เป็นต้น (ไทพี
ศรีนิวัติ ภักดีกุล , 2004) โดยเครื่องจับเท็จ หรือ เครื่องโปลีกราฟ ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือโดยวัด
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) 
เครื่องโปลีกราฟซึ่งสามารตรวจวัดปฏิกิริยาของร่างกายผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดและท าการแสดงผล

ออกมาเป็นกราฟจ านวน 5 เส้น ก่อนที่น าข้อมูลที่วัดได้ไปประมวลผลผ่านวิธีทางคณิตศาสตร์แบบ
อัตโนมัติเพ่ือค านวณหาความน่าจะเป็นที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะพูดจริงหรือกล่าวเท็จ (ไทพีศรีนิวัติ ภักดี
กุล , 2004) อย่างไรก็ตามส าหรับการวัดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การวัดการตอบสนองปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังนับเป็นหนึ่งในการวัดซึ่งได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถตรวจวัดได้ง่ายเมื่อเทียบ
กับการวัดชนิดอ่ืนๆและใช้ระบบอุปกรณ์ที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักจึงเป็นการวัดที่มีประโยชน์อย่างหนึ่ง
ในการวัดการท างานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะการท างานของระบบประสาทนอกส่วนกลางซึ่ง
ควบคุมการท างานของต่อมเหงื่อการวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังถือเป็นหนึ่งในการวัด
การท างานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะการท างานของระบบประสาทนอกส่วนกลางซึ่งควบคุม
การท างานของต่อมเหงื่อ ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ตกอยู่ภายใต้การคุมของจิตใจ ปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังถูกก าหนดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1966 โดย Johnson และ Lubin เพ่ือใช้เรียกทุก
การตอบสนองทางไฟฟูาของผิวหนัง และในปี ค.ศ.1967 สมาคมวิจัยทางจิตสรีรวิทยา (Society of 
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Psychophysiological Research) ได้ประกาศชื่อเรียกมาตรฐานส าหรับปฏิกิริยาทางไฟฟูาดังนี้ โดย
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งวัดโดยไม่ใช้กระแสไฟฟูาจากภายนอกเรียกว่า Endosomatic ซึ่งความ
ต่างศักย์ที่วัดได้ก าเนิดจากผิวหนังเรียกว่า Skin potential ส่วนปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งวัดโดย
ใช้กระแสไฟฟูาจากภายนอกจ่ายเข้าไปที่ผิวหนังแล้ววัดค่าเรียกว่า Exosomatic ถ้าใช้ไฟฟูากระแสตรง 
(Direct current) เพ่ือวัดค่าความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟูาในขณะที่ความต่างศักย์ไฟฟูามีค่าคงที่ ค่า
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่วัดได้เรียกว่า Skin conductance และถ้าหากใช้ไฟฟูากระแสตรง เพ่ือ
วัดค่าความเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ไฟฟูาในขณะที่กระแสไฟฟูามีค่าคงที่ ค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังที่วัดได้เรียกว่า Skin resistance 

ถ้าใช้ไฟฟูากระแสสลับ (Alternating current) เพ่ือวัดค่าความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟูาใช้
งาน (Effective current) ในขณะที่ความต่างศักย์ไฟฟูาใช้งาน (Effective voltage) มีค่าคงที่ ค่า
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่วัดได้เรียกว่า Skin admittance และถ้าหากใช้ไฟฟูากระแสสลับ เพ่ือวัด
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 การใช้ค าว่า Response บ่งบอกให้เห็นว่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังเกิดจากการ
กระตุ้น แต่ยังมี ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระตุ้น ซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังแบบเกิดขึ้นเอง (Spontaneous) หรือ ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งไม่สามารถระบุแน่
ชัดได้ (Nonspecific) (Wolfram Boucsein , 2012) 

กลไกการหลั่งของเหง่ือ 
การหลั่งของเหงื่อเกิดจากการท างานของระบบประสาทซิมพาเธติก (Sympathetic nervous 

system) อยู่ภายใต้ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) ซึ่งเป็นระบบประสาทที่
ท างานนอกเหนืออ านาจจิตใจ (Involuntary nervous system) ท าหน้าที่ควบคุมอวัยวะที่อยู่นอกอ านาจ
จิตใจ เช่น กล้ามเนื้อเรียบและอวัยวะต่างๆ  กล้ามเนื้อหัวใจและต่อมต่างๆ รวมถึงต่อมเหงื่อ ให้ท างานโดย
อัตโนมัติ โดยบุคคลเมื่อได้รับความกดดันหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นั้นจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

ผิวหนังที่ห่อหุ้มร่างกาย มีหน้าที่ปกปูองร่างกายจากสภาพแวดล้อม และมีหน้าที่ในการรับ
ความรู้สึกที่ผิวหนังนั้นมีการรับการสัมผัส ความเจ็บปวด และอุณหภูมิ และนอกจากนี้ผิวหนังยังมีหน้าที่
ควบคุมการขับเหงื่อเพ่ือปูองกันไม่ให้ผิวหนังแห้ง และด้วยการที่มีต่อมเหงื่อท าให้สามารถควบคุมการขับ
เหงื่อได้ ผิวหนังประกอบด้วยชั้นต่างๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้จากการมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ ดัง
แสดงในภาพที่ 2.1 ซึ่งในแต่ละชั้นนี้จะแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ผิวหนังประกอบจาก 2 
ชั้นใหญ่ๆ ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน คือ ผิวหนังแท้ (Dermis) และผิวหนังก าพร้า (Epidermis) โดย
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ผิวหนังก าพร้าอยู่ชั้นนอก ประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial tissue) ซึ่งถูกผลักออกเรื่อยไปจนถึงผิว
นอกสุด ส่วนชั้นผิวหนังแท้ซึ่งอยู่ลึกลงไปประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ผิวหนังก าพร้านั้นบางเมื่อเทียบกับ
ชั้นหนังแท้ชั้นใต้ผิวหนัง (Hypodermis) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแต่ไม่หนาแน่นมาก ซึ่งเป็นชั้นที่
เปลี่ยนผ่านระหว่างผิวหนังชั้นนอกกับชั้นใน ซึ่งในชั้นนี้มีเซลล์หลั่งเหงื่อของต่อมเหงื่อ รวมถึงชั้นไขมันและ
เส้นเลือดซึ่งเลี้ยงผิวหนัง 

พบว่าภายในชั้นหนังแท้มีระบบไหลเวียนของเหลวของผิวหนัง ซึ่งมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผิวหนังอยู่
ในชั้นใต้ผิวหนัง เส้นเลือดเหล่านี้เลี้ยงต่อมเหงื่อ รูขุมขน และเส้นเลือดฝอย ซึ่งเส้นเลือดเหล่านี้ถูก
ล้อมรอบด้วยกล้ามเนื้อซึ่งเวลากล้ามเนื้อถูกกระตุ้นจะท าให้มีการไหลของเลือดที่ผิวหนังเพ่ิมขึ้น เมื่อการ
ไหลของเลือดที่ผิวหนังเพิ่มขึ้นเลือดก็ไปเลี้ยงต่อมเหงื่อมากขึ้นเช่นกัน ท าให้เกิดการหลั่งของเหงื่อที่เพ่ิมขึ้น
ผิวหนังส่วนที่ลื่นและเรียบ (Glabrous human skin) ซึ่งพบได้ที่ ฝุามือ ฝุาเท้า ผิวหนังเหล่านี้มีความตึง
และมีจ านวนต่อมเหงื่อที่หนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืน จึงตอบสนองต่อการวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังได้ดี (Norris et al. , 2007 ; Drachen et al. , 2010) 

Arduino 
Arduino เป็นอิเล็คทรอนิกส์แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาให้ใช้ง่ายทั้งด้าน

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟท์แวร์ (Software) รวมทั้งยังเปิดเผยวิธีการออกแบบเพ่ือให้บุคคลอ่ืนที่
สนใจน าไปพัฒนาต่อยอดและดัดแปลงได้ แผงวงจร Arduino สามารถอ่านค่าจากความต่างศักย์ของไฟฟูา
ที่จ่ายเข้ามา เช่น เซนเซอร์วัดแสง (Light Sensor ) ปุุมกด รวมถึง อ่านข้อความจากระบบอินเตอร์เน็ต 
แล้วค านวณและแสดงผลได้ เช่น ควบคุมมอเตอร์ เปิดหลอดไฟ รวมไปถึงแสดงข้อความบนระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ ผู้ ใช้สามารถส่งชุดค าสั่งให้ไมโครคอนโทรเลอร์ได้โดยใช้ซอฟท์แวร์ส่งชุดค าสั่งให้
ไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านทางการเชื่อมต่อทางสาย Universal Serial Bus (USB) 

Arduino ถูกสร้างขึ้นโดย Ivrea Interaction Design Institute โดยมีจุดประสงค์ในการสร้าง 
Arduino ขึ้นมาให้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายในการท าอุปกรณ์ต้นแบบ โดยมีเปูาหมายให้กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มี
พ้ืนฐานในด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมสามารถใช้ได้โดยง่าย แต่เมื่อ Arduino ถูกใช้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น Arduinoจึงได้พัฒนาไปอีกขั้นจากเพ่ือท าอุปกรณ์ต้นแบบไปเป็นการประยุกต์ใช้ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์ 3 มิติ และชุดควบคุมระบบอิเล็กโทรนิคส์
ในอุปกรณ์ต่างๆ และจากการที่บอร์ด Arduino เป็น Open Source ท าให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหรือสร้าง
ให้ท างานตามที่ต้องการได้ และนอกจากนี้ตัวซอฟท์แวร์เองที่เป็น Open Source ท าให้มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย และประยุกต์ใช้ในงานมากมายและหลายแบบ .ในป๎จจุบันได้มีการน ามาใช้ร่วมกับโปรแกรม 
Processing ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ Open Source ที่ใช้ส าหรับการแสดงผลเป็นภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ที่ง่าย
ต่อการเขียนโปรแกรม รองรับระบบปฏิบัติการ Linux Mac OS X Windows Android และ ARM แล้ว
ยังมีชุดค าสั่งส าเร็จรูป Libraries ให้เลือกใช้อีกหลายชุด 
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เทคนิคการกระตุ้นทางจิตวิทยา : การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผย (Known number 
test)  

การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผยเป็นวิธีการกระตุ้นทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เพ่ิมความตึง
เครียด โดยในข้อค าถามที่ให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จจะเป็นข้อที่เป็นจุดสุดยอดแห่งความตึงเครียด 
(Peak of tension) ซึ่งหากพิจารณาคู่กับการวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังแล้วท าให้พิจารณาผลได้
แม่นย าขึ้น 
การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผย เป็นการทดสอบเพ่ือ 

1) กระตุ้นให้ผู้กล่าวความเท็จแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากแสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพและความแม่นย าของเครื่องของเครื่องจับเท็จ 

2) สร้างความมั่นใจให้กับผู้กล่าวความจริงให้ไว้วางใจต่อเทคนิคทางโปลีกราฟ และกระตุ้นให้
บุคคลนั้นตระหนักถึงความส าคัญที่ต้องตอบค าถามออกมาอย่างตั้งใจและชัดเจน 

3) เปิดโอกาสให้ผู้กล่าวเท็จกล่าวเท็จซึ่งจะแสดงร่องรอยการบิดเบือนของปฏิกิริยาทางร่างกายซึ่ง
ท าให้ผู้ด าเนินการรู้ถึงร่องรอยการบิดเบือนดังกล่าวเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาได้ 

โดยจะผู้เข้ารับการทดสอบเลือกหมายเลขมาหนึ่งหมายเลขและบอกผู้ทดสอบ จากนั้นผู้ท าการ
ทดสอบท าการสุ่มตัวเลขจ านวนหนึ่งซึ่งนิยมใช้หมายเลขจ านวน 7 หมายเลขซึ่งหนึ่งในนั้นมีตัวเลขที่ผู้เข้า
รับการทดสอบเลือกรวมอยู่ด้วย แล้วสุ่มหรือเรียงถามผู้เข้ารับการทดสอบก็ได้ แต่เลขที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบเลือกไว้ควรอยู่ต าแหน่งบริเวณตอนกลางของชุดค าถาม เช่น ถ้าค าถามมี 7 ข้อ เลขที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบควรอยู่ในต าแหน่งที่ 3 หรือ ต าแหน่งที่ 4 ของชุดค าถาม เนื่องจากในค าถามแรกๆ นั้นผู้ท าการ
ทดสอบอาจจะยังตื่นเต้นอยู่ส่วนในค าถามหลังๆนั้นผู้ท าการทดสอบอาจจะเกิดความอึดอัดจากปลอกวัด
ความดันโลหิตซึ่งให้การอ่านค่าปฏิกิริยาที่เครื่องจับเท็จแสดงคลาดเคลื่อนได้ จากนั้นให้ผู้เข้ารับการ
ทดสอบตอบ “ไม่” กับทุกค าถามซึ่งจะมีเพียงข้อหนึ่งเท่านั้นที่เป็นข้อการกล่าวเท็จ ที่เหลือจะเป็นการ
กล่าวจริง โดยในระหว่างการทดสอบผู้ท าการทดสอบจะใช้ค าถามว่า“คุณได้เลือกหมายเลข___ใช่หรือไม่” 
โดยทิ้งช่วงห่างระหว่างค าถามประมาณ 15 วินาที 

การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผยใช้กระตุ้นความรู้สึกซึ่งอาจใช้การทดสอบอย่างอ่ืนก็ได้ใน
ท านองเดียวกันเช่น การทดสอบด้วยสี การทดสอบด้วยบัตรหมายเลข เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบมีความรู้ความสามารถในการคาดการณ์ค าถามล่วงหน้าได้ท าให้ ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับการถูก
กระตุ้นน้อยลงเนื่องจากผู้เข้ารับการทดสอบนึกถึงและคาดเดาเกี่ยวกับล าดับตัวเลขอยู่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่
เลขที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือก ซึ่งแก้ได้โดยการสุ่มตัวเลขท าให้ผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถคาดเดาตัว
เลขที่จะมาเป็นค าถามล าดับต่อไปได้ (ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล , 2004) ส าหรับการศึกษาวิจัยทางนิติ
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้เริ่มมีผู้ท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการกล่าวเท็จบ้างแล้ว อาทิ
เช่น การทดสอบปฏิกิริยาสนองตอบของการหายใจต่อการกระตุ้นด้วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบ
ด้วยเครื่องโปลีกราฟ โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้เลือกสีที่ตัวเองเลือก กล่าวคือให้ผู้เข้ารับ
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การทดสอบตอบว่า “ไม่” เมื่อผู้ทดสอบถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารับ
การทดสอบจ านวน 35 คน โดยในการทดสอบ 1 รอบใช้ค าถามจ านวน 7 ค าถาม และได้ทดสอบ จ านวน 
3 รอบ โดยในการทดสอบรอบที่ 2 ใช้การตอบแบบตอบด้วยค าตอบเงียบ (Silent answer test) แล้ว
พิจารณาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพของการหายใจ ปรากฏว่าจับเท็จได้ร้อยละ 48.57 ในการ
ทดสอบครั้งที่ 1 ร้อยละ 25.71 ในการทดสอบครั้งที่ 2 และ ร้อยละ 28.57 ในการทดสอบครั้งที่ 3 โดย
เฉลี่ยในการทดสอบทั้ง 3 ครั้งได้ค่าเฉลี่ยการจับเท็จได้ร้อยละ 34.28 (พันต ารวจโทหญิง พิกุล นิลพงษ์, 
2010) และในช่วงเดียวกัน พันต ารวจโทหญิง นลินรัตน์ สังหวรสิงห์ (2010) ได้ทดสอบปฏิกิริยาสนองตอบ
ของความดันโลหิตต่อการกระตุ้นด้วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบด้านเครื่องโปลีกราฟ คือให้ผู้เข้า
รับการทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้เลือกสีที่ตัวเองเลือก กล่าวคือให้ผู้เข้ารับการทดสอบตอบว่าไม่เมื่อผู้
ทดสอบถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารับการทดสอบจ านวน 35 คน โดย
ใน การทดสอบ 1 รอบใช้ค าถามจ านวน 7 ค าถาม และได้ทดสอบ จ านวน 3 รอบ โดยในการทดสอบรอบ
ที่ 2 ใช้การตอบแบบตอบด้วยค าตอบเงียบ (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
เหงื่อที่ผิวหนังต่อการกระตุ้นด้วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบด้วยเครื่องโปลีกราฟ คือให้ผู้เข้ารับ
การทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้เลือกสีที่ตัวเองเลือก กล่าวคือให้ผู้เข้ารับการทดสอบตอบว่าไม่เมื่อผู้ทดสอบ
ถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารับการทดสอบจ านวน 35 คน โดยใน การ
ทดสอบ 1 รอบใช้ค าถามจ านวน 7 ค าถาม และได้ทดสอบ จ านวน 3 รอบ โดยในการทดสอบรอบที่ 2 ใช้
การตอบแบบตอบด้วยค าตอบเงียบ (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 ความดันโลหิตเข้าร่วมด้วยท าให้จับเท็จแล้วผลที่ได้เป็น ร้อยละ 68.57 68.57 และ 77.14 ตามล าดับ 

ปี ค.ศ. 2010 Setz และคณะได้ท าการทดสอบการตอบสนองต่อความเครียดในช่วงระหว่างเวลา
ท างานของผู้เข้าร่วมท าการทดสอบ จ านวน 33 คนโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง
ในระหว่างการทดสอบผู้เข้าร่วมทดสอบจะถูกให้แก้โจทย์ป๎ญหาภายใต้แรงกดดันและช่วงเวลาที่จ ากัด มี
ผลต่อการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังโดยทดสอบกับคนจ านวน 33 คน ใช้เครื่องแบบพกพา
ได้ผลคือ เมื่อมีความเครียดจะเกิดยอดแหลมของกราฟขึ้นติดกัน และยังสามารถแยกความเครียดและการ
เรียนรู้ออกจากกันได้ที่ความแม่นย าร้อยละ 82.8 
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ปี ค.ศ.2010 Shurany และคณะ ได้ใช้เครื่องจับเท็จซึ่งตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางร่ายกายทั้ง 
5 อย่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาผิวหนังกับผู้รับการทดสอบ จ านวน 84 คน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคดี 27 คดี (ในบางคดีมีมากกว่า 1 คน) ซึ่งเป็นคดีลักทรัพย์ 23 คดี ปลอมใบเสร็จรับเงิน 2 
คดี ใช้อาวุธปืนโดยไม่จ าเป็น 1 คดี และใช้ยานพาหนะโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 คดี ซึ่งแต่ละคดีได้รับการ
ยืนยันและผู้กระท าผิดได้สารภาพแล้ว โดย 44 คนเป็นคนที่กระท าผิด ส่วนอีก 40 คนเป็นผู้บริสุทธิ์โดยใช้
เทคนิคการตั้งค าถามแบบ Integrated Zone Comparison ในเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.
2009 ที่ หน่วยย่อยของบริษัท G4S polygraph ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ Costa Rica ผลปรากฏว่า เมื่อท า
การจับเท็จกับกลุ่มผู้กระท าผิด เครื่องจับเท็จให้ผลว่าพูดเท็จ จ านวน 42 คน (ร้อยละ 95.45) ให้ผลว่าพูด
จริง 1 คน และไม่สามารถลงความเห็นได้ จ านวน 1 คน และเมื่อท าการจับเท็จกับผู้บริสุทธิ์ ทั้ง 40 คน 
เครื่องจับเท็จให้ผลว่าพูดจริง 36 คน (ร้อยละ 90) และอีก 4 คนไม่สามารถลงความเห็นได้ (ร้อยละ 10) 
และเมื่อใช้ Integrated Zone Comparison โดยใช้ 3-point scale กับผู้กระท าผิดกลุ่มเดิม ผลปรากฏ
ว่าเครื่องให้ผลว่าพูดเท็จ 41 คน (ร้อยละ 93.18) ให้ผลว่าพูดจริง 1 คน และไม่สามารถลงความเห็น 
จ านวน 2 คน และเมื่อจับเท็จกับกลุ่มคนพูดจริงทั้ง 40 คน ให้ผลว่าพูดจริง จ านวน 36 คน (ร้อยละ 90) 
และไม่สามารถลงความเห็นได้ จ านวน 4 คน 

อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังในประเทศไทยยังอยู่ใน
วงจ ากัด เนื่องจากต้องน าเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศซึ่งยังคงมีราคาแพงอยู่ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการ
ท างานของเครื่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างองค์ความรู้นี้เพ่ือให้เข้าใจการท างานของเครื่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังอย่างแท้จริง โดยการออกแบบและสร้างระบบการตรวจวัดการตอบสนองของปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องตลาด ท าให้
สามารถลดต้นทุนและลดการน าเข้าชุดอุปกรณ์จากต่างประเทศได้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการท างานของเครื่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานทางนิติ

วิทยาศาสตร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการค านวณวัดความต้านทานไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง (Galvanic Skin Resistance, GSR) R1 
ซึ่งมีหน่วยเป็นOhm สามารถกระท าได้โดยการวัดความต่างศักย์คร่อม R1 หรือ R2 ซึ่งมีหน่วยเป็น Volt 
ในภาพที่ 1 แล้วค านวณหาความต้านทานไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง R1 โดยสมการ U1/Utot=R1/(R1+R2) 
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หลังจากนั้นน าค่าความต้านทานไฟฟูา R ไปค านวณเป็นค่าความน าไฟฟูา C ซึ่งมีหน่วยเป็น Siemen โดย 
C=1/R (Wolfram, 2012) 
 

 
ภาพที่1  วิธีการวัดความต่างศักย์ U1 คร่อม R1 ซึ่งเป็นความต้านทานของผิวหนัง U1 ที่วดัได้ จะเป็น

อัตราส่วนต่อ Utot เท่ากับอัตราส่วนของ R1 ต่อ R1 กับ R2 รวมกัน 
 

ทดสอบความเที่ยงและแม่นย าของเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าที่บริเวณผิวหนังที่
ได้ออกแบบ 
โดยการใช้ตัวต้านทานจ านวน 2 ชิ้นที่ทราบค่าและมีค่าคงที่ซึ่งมีค่าความต้านทานอ่านได้จากแถบสีที่
ปรากฏด้านข้างของตัวต้านทานอ่านได้ค่า 100,000 ohms และ 1,000,000 ohms โดยทั้ง 2 ชิ้นมีค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 มาวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์ที่อุณหภูมิห้อง 28 องศาเซลเซียส
ตามล าดับ และน ามาวัดความต้านทานด้วยเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้
ออกแบบที่อุณหภูมิห้อง 28 องศาเซลเซียสเช่นกัน 

หลังจากนั้นเปลี่ยนอุณหภูมิห้องไปที่ 18 องศาเซลเซียสแล้วท าการวัดค่าความต้านทานของตัว
ต้านทานทั้ง 2 ชิ้นด้วยมัลติมิเตอร์และเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
อีกครั้งหนึ่งเพ่ือทดสอบว่าเครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบมีความแม่นย า
เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จากนั้นจึงแล้วน าค่าความต้านทานที่ได้จากเครื่องการตอบสนอง
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบเทียบกับค่าความต้านทานที่มัลติมิเตอร์วัดได้ และเริ่มท าการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรจากที่ก าหนดไว้ในขอบเขตประชากรด้วยการทดสอบ Known Number 
Test (การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผย) ที่บริเวณนิ้วมือ ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิของห้องที่
ประมาณ 25 องศาเซลเซียส 

รับสมัครอาสาสมัครเพ่ือเข้าทดสอบเครื่องมือการจับเท็จจากกลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบโดยนัด
หมายล่วงหน้า เมื่ออาสาสมัครมาถึงถามชื่อและเหตุผลในการมายังห้องปฏิบัติการ หลังจากดูแล้วว่า
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อาสาสมัครมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบเช่น ไม่มีอาการเหนื่อยจากการรีบมายังห้องปฏิบัติการ 
ไม่มีอาการตื่นเต้นจนเกินไปที่ได้ เข้าห้องปฏิบัติการ เพ่ิงรับประทานอาหารมา  เป็นต้น จึงให้เข้า
ห้องปฏิบัติการ เมื่อมาถึงจึงให้นั่งบนเก้าอ้ีและให้อ่านเอกสารให้ความยินยอมเข้ารับการทดสอบและท า
ความเข้าใจ แล้วกรอกข้อความลงในเอกสารให้ความยินยอมและลงลายมือชื่อไว้ 

หลังจากนั้น ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากเลข 1 ถึงเลข 9 มาหนึ่ งเลข โดยให้
เขียนไว้บนกระดาษเพ่ือใช้ตัวเลขนั้นในการทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) 
แล้วผู้เข้ารับการทดสอบจะได้ฟ๎งค าแนะน าเกี่ยวกับเครื่องจับเท็จและวิธีการท างานของเครื่องจับเท็จซึ่งใน
ระหว่างนั้นก็จะท าการติดตั้งสายวัดเข้ากับร่างกายของผู้รับการทดสอบ หลังจากนั้นจึงเริ่มการทดสอบโดย
ใช้การทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผยจ านวน 7 ค าถามโดยไม่เรียงล าดับตัวเลขในการถาม ตัวอย่างเช่น
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกเลข 5 จะถามโดยสุ่มตัวเลขไม่เรียงล าดับดังนี้ 4 9 8 5 6 9 1 หรือ 2 9 
8 5 7 3 5 เป็นต้น หลังจากสิ้นสุดการทดสอบแล้วท าการถอดสายวัดต่างๆ ออก 

หลังจากท าการทดสอบแล้วเสร็จจึงน ากราฟของวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง
ที่ได้ออกแบบ โดยจะพิจารณาการเพ่ิมขึ้นของปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังหลังจากผู้เข้ารับการทดสอบ
ได้รับฟ๎งค าถามแล้วว่าที่ค าถามใดมีค่าอัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังเพ่ิมขึ้น
สูงที่สุด (ท่ีศรชี้ในภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2) ซึ่งตามทฤษฎีแล้วคือจุดที่ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จ โดยใน
การวิเคราะห์นั้นจะไม่พิจารณาค าถามแรกและค าถามสุดท้ายเนื่องจากค าถามแรกผู้ท าการทดสอบมัก
ตื่นเต้นซึ่งท าให้มีปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังมากกว่าค าถามข้ออ่ืน ส่วนในค าถามสุดท้ายนั้นผู้เข้ารับ
การทดสอบมักจะไม่สนใจในการทดสอบแล้วเนื่องจากได้ผ่านค าถามที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้เข้ารับการ
ทดสอบไปเป็นเวลาพอสมควรแล้ว 
 

 
ภาพที่1  ตัวอย่างกราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริ เวณผิวหนังจากเครื่องการ
ตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ 
 

1            2          3           4            5           6            7 
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ภาพที่2  กราฟแสดงอัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา จากกราฟใน
ภาพที่ 1 
 

ในภาพที่ 1 นี้แกนนอนแสดงระยะเวลาในการทดลองโดยเวลาที่เริ่มการทดลองอยู่ด้านซ้ายและ
เวลาที่สิ้นสุดการทดลองอยู่ด้านขวา แกนตั้งแสดงถึงค่าตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่
เครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ออกแบบวัดได้ ซึ่งถ้าระดับกราฟมีค่าสูงขึ้นแสดง
ถึงมือผู้เข้ารับการทดสอบมีตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังมากขึ้น แท่งสีน้ าเงิน แสดงเวลาที่
ผู้ท าการทดสอบถามค าถาม แท่งสีแดงแสดงเวลาที่ผู้รับการทดสอบตอบค าถาม ส่วนในภาพที่ 2 แสดง
อัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา จากกราฟในภาพที่ 1 
 
ผลการวิจัย 

การทดสอบค่ามาตรฐาน (Calibration) ความเที่ยงตรงและแม่นย าของเครื่องวัดการ
ตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าที่บริเวณผิวหนังท่ีได้ออกแบบ 

ท าการทดสอบวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทาน 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  แสดงค่าความต้านที่อ่านค่าได้จากแถบสีจากตัวต้านทาน เครื่องมัลติมิเตอร์ 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 

1           2           3           4           5           6           7 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูา
ที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ 

99,469 99,692 99,154 1,016,163 

ค่าความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ) 0.53 0.31 0.85 1.61 

 
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรจากที่ก าหนดไว้ในขอบเขตประชากรด้วยการทดสอบด้วย

ตัวเลขทราบเปิดเผย ที่บริเวณนิ้วมือ  
เมื่อท าการจับเท็จผู้เข้ารับการทดสอบแล้วสร้างกราฟค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้เข้า

รับการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบและกราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง
ของผู้เข้ารับการทดสอบเพ่ือหาข้อค าถามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้
เข้ารับการทดสอบแล้วได้ผลดังตัวอย่างดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 วัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังด้วยเครื่องวัดที่ได้ออกแบบและ
น ามาสร้างเป็นกราฟซึ่งแสดงในภาพที่ 3 พบว่าค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ
ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดการทดลองซึ่งในค าถามข้อที่ 3 (ที่ศรชี้ ในภาพที่ 3 ) พบว่าค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังแต่ค่าดังกล่าวไม่ได้มีค่าสูงที่สุดแต่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อสร้างกราฟแสดงอัตราความ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลาพบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราความ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ค าถามข้อที่ 3 มีค่ามากกว่าข้ออ่ืน (ที่ศรชี้ ในภาพที่ 4) 
จึงสรุปได้ว่าการทดสอบนี้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จในค าถามข้อ 3 
 

 
ภาพที่3  กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างท่ี 1) 
 

1             2               3              4              5             6            7 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
ภาพที่4  กราฟแสดงอัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างท่ี 2) 
 

ตัวอย่างที่ 2 วัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังด้วยเครื่องวัดที่ได้ออกแบบและ
น ามาสร้างเป็นกราฟซึ่งแสดงในภาพที่ 3 พบว่าค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ
ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงค าถามในข้อที่ 5 (ที่ศรชี้ 1 ในภาพที่ 5 ) ซึ่งมีการเพ่ิมขึ้นของค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบและมีการเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในข้อที่ 7 (ที่ศรชี้ 2 ในภาพที่ 5) เมื่อสร้าง
กราฟแสดงอัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลาพบว่าอัตราความ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังในข้อที่ 7 (ศรชี้ 2 ในภาพที่ 6) มีอัตราความเปลี่ยนแปลง
มากกว่าในข้อที่ 5 (ศรชี้ 1 ในภาพที่ 6) แต่เราจะไม่พิจารณาค าถามสุดท้ายเนื่องจากผู้เข้ารับการทดสอบ
มักจะไม่สนใจในการทดสอบแล้วเนื่องจากได้ผ่านค าถามที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้เข้ารับการทดสอบไปเป็น
เวลาพอสมควรแล้วจึงสรุปได้ว่าการทดสอบนี้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จในค าถามข้อ 5 
 

 
ภาพที่5  กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างท่ี 2) 
 

2 

1 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
ภาพที่6  กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างท่ี 2) 
 

จากการทดสอบกับผู้เข้าท าการทดสอบจ านวน 35 คน (เพศชาย 17 คน เพศหญิง 18) พบว่า
เครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบจับเท็จได้ จ านวน 18 คน (เพศชาย 
10 คน เพศหญิง 8 คน) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี1  ผลการจับเท็จโดยเครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ 

เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ 
คน

ที ่

เลขที่

เลือก 

ต าแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี peak ต าแหน่ง peak ตรงกับค าถามที่เลือก 
1 7 4 1 4 1 
2 8 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 

1 
2 

1            2             3           4           5           6            7 



 

 

 

  
 

1352 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี1  ผลการจับเท็จโดยเครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ 
เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ 

คน

ที ่

เลขที่

เลือก 

ต าแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี peak ต าแหน่ง peak ตรงกับค าถามที่เลือก 
27 9 4 1 4 1 
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 ล าดับของผู้เข้ารับการทดสอบ เลขท่ีเลือก หมายถึง หมายเลขที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบเลือก ต าแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ หมายถึง ต าแหน่งค าถามที่จัดวางหมายเลขที่ผู้เข้ารับการทดสอบ
เลือกไว้ มี peak หมายถึง ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลง โดยหมายเลข 1 คือ
มี peak หมายเลข 0 คือไม่มี peak ต าแหน่ง peak หมายถึง ต าแหน่งค าถามที่ผลการทดสอบของผู้เข้า
รับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ตรงกับค าถามที่เลือก หมายถึง ต าแหน่งค าถามที่ผลการทดสอบ
ของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเป็นต าแหน่งที่หมายเลขซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบได้เลือกไว้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้
ออกแบบเมื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบค าถามแบบตัวเลขทราบเปิดเผยสามารถจับเท็จได้ร้อยละ 51.4 
เราจึงสามารถใช้เครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบนี้ในการจับเท็จใน
เบื้องต้นเพ่ือคัดกรองผู้กระท าความผิดในคดีต่าง ๆ ในงานด้านพิสูจน์หลักฐานในแต่ละท้องที่ก่อนท าการ
ทดสอบจริง โดยพัฒนาออกแบบระบบให้อยู่ในรูปแบบที่กะทัดรัด ราคาไม่สูงมากนัก และเคลื่อนย้ายได้
ง่าย ท าให้การจัดซื้ออุปกรณ์วัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังนี้สามารถท าได้อย่างทั่วถึง
ส าหรับงานด้านพิสูจน์หลักฐานในแต่ละท้องที่ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) อุปกรณ์สามารถพัฒนาทางด้าน Software เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ง่ายข้ึน 
2) ชุดอุปกรณ์อาศัยการจ่ายไฟฟูาจากคอมพิวเตอร์ท าให้เกิดการรบกวนสัญญาณได้หากมีการ

กระเพ่ือมของสัญญาณไฟฟูาจากแหล่งจ่าย ดังนั้นการปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟูาโดยอาศัยแหล่งจ่าย
ไฟฟูาจากภายนอกจะท าให้สามารถควบคุมสัญญาณการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังไม่ให้มี
การรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ดียิ่งขึ้น 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

3) เพ่ิมจ านวนหัววัดปฏิกิริยาอ่ืนจากร่างกาย เช่น หัววัดความดันโลหิตและชีพจร หัววัดปริมาณ
ความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว หัววัดการหายใจบริเวณหน้าท้อง เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถตรวจการ
จับเท็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ  ภักดีกุล อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ซึ่งสละเวลาให้ความรู้ ค าแนะน า ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานพิสูจน์หลักฐาน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการตรวจจับการหลอกลวงโดยใช้เครื่องโปลีกราฟแบบ 
Computer Polygraph System 2 (CPS 2) ในการศึกษานี้แถบวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังถูกใช้ในการ
วัดความเปลี่ยนแปลงทางไฟฟูาของผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 34 ราย อายุระหว่าง 21 - 27 
ปี โดยใช้วิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT : Peak of Tension Test) ด้วยชุดค าถาม
แบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณระหว่างการ
หลอกลวง จากผลการศึกษานี้สามารถบ่งชี้ได้ว่า การตรวจจับการหลอกลวงด้วยแถบวัดการตอบสนอง
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง ของเครื่อง Computerized Polygraph System 2 (CPS 2) โดยอาศัยวิธีการ
ทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT: Peak of Tension Test) ด้วยชุดค าถามแบบตัวเลขเปิดเผย 
(Known Number Test) สามารถตรวจจับการหลอกลวงของผู้เข้าร่วมการทดสอบได้ 20 ราย จาก
ทั้งหมด 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.82 พบว่าเมื่อขณะที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบท าการกล่าวหลอกลวง 
สัญญาณปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่ตรวจวัดได้ซึ่งจะแสดงผลออกมาเป็นเส้นกราฟ จะแสดงต าแหน่ง
จุดสูงสุดตรงกับช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบท าการกล่าวหลอกลวงพอดี จึงสรุปได้ว่า การตรวจจับการ
หลอกลวงด้วยแถบวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของเครื่อง Computerized Polygraph 
System 2 (CPS 2) ร่วมด้วยวิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT: Peak of Tension 
Test) ด้วยชุดค าถามแบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) สามารถตรวจจับการหลอกลวงได้
อย่างมีประสิทธิผล 
ค าส าคัญ: 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  
 
บทน า 

นับแต่อดีตกาล มนุษย์ได้มีความพยายามในการคิดค้นและพัฒนาวิธีการจับโกหกมาเป็นเวลานาน
หลายศตวรรษ ไม่ว่าจะเป็นการสาบาน การทรมาน ตลอดจนการสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา
ต่างๆ ทางร่างกาย เช่น การแห้งเหือดของน้ าลายขณะโกหก อาการตัวเย็น เหงื่อออก พูดเร็วขึ้นหรือช้าลง 
(Szentkuti , Kavanagh & Grazio, 2011) เม้มปาก หลบตา เป็นต้น จนกระทั่ง ในปี ค.ศ. 1895 
ศัลยแพทย์ชาวอิตาเลียน นามว่า เซซาเร ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso) เป็นบุคคลแรกที่ได้
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจจับการหลอกลวงที่เรียกว่า “เครื่องจับเท็จ” ซึ่งแปลจากค า
ภาษาอังกฤษที่ว่า “Lie Detector” แต่โดยทั่วไปแล้ว ตัวเครื่องที่ใช้เป็นอุปกรณ์นั้นนิยมใช้ค าว่า “โปลี
กราฟ” (Polygraph) เครื่องโปลีกราฟเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการตรวจจับความ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้ถูกทดสอบ อันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ แล้วแสดงผล
ออกมาเป็นเส้นภาพผ่านตัวเครื่อง โดยอาศัยหลักการที่ว่า “สภาพจิตของบุคคลมีอิทธิพลต่อการท างาน
ของร่างกาย” เนื่องจากสมองจะมีปฏิกิริยาต่อสภาพอารมณ์ต่างๆ โดยส่งผลกระตุ้นไปยังระบบประสาทที่
ควบคุมการท างานของร่างกายซึ่งยากท่ีบุคคลจะควบคุมตัวเองได้ (ไทพีศรีนิวัติ, มปป.) เพ่ือตรวจจับความ
ดันโลหิต-ชีพจร (Blood pressure-pulse) การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal 
Response) ความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว (Plethysmograph) และอัตราการหายใจ (Respiratory 
rate) เรียงตามล าดับ (Sumriddetchkajorn & Somboonkaew) 

ในป๎จจุบัน “เครื่องโปลีกราฟ ” หรือที่รู้จักกันในนาม “เครื่องจับเท็จ” ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การสืบสวนสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาข้อมูลเพ่ือ
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เป็นแนวทางการสืบสวน สอบสวน และการหาวัตถุพยาน ซึ่งถ้าหากทราบข้อมูล เช่น ปริมาณของทรัพย์ที่
หายไป จ านวนคนร้าย ลักษณะหรือสีของวัตถุที่ต้องการทราบ บริเวณที่คนร้ายซ่อนเงื่อนง าส าคัญไว้ เป็น
ต้น จะท าให้การสืบสวน สอบสวน มีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น ในคดีครูจอมทรัพย์ 
กระทรวงยุติธรรมได้มีการน านายสับ วาปี ซึ่งให้การว่าตนเป็นผู้ขับรถชนคนตายมิใช่นางจอมทรัพย์ แสน
เมืองโคตร และนายสุริยา นวลเจริญ ซึ่งให้การว่าไม่ได้จ้างนายสับ วาปี ให้รับผิดแทนนางจอมทรัพย์ แสน
เมืองโคตร ในคดีชนแล้วหนี ผลทดสอบโดยเครื่องจับเท็จปรากฏว่า นายสับ วาปี และนายสุริยา นวลเจริญ 
พูดโกหก (News18 , 2017) และในคดีค้ามนุษย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต ารวจน าพยานซึ่งให้การว่า
ข้าราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ท าความผิด ตาม พ.ร.บ.ปูองกันการค้าประเวณี จ านวน ๒ รายเข้า
เครื่องจับเท็จ ผลปรากฏว่าทั้ง 2 รายนั้นพูดจริงตามค าที่ให้การไว้ (ส านักข่าวเนชั่น , 2017) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าในแต่ละคดีดังกล่าวกว่าเรื่องทางคดีกว่าจะมาถึงกระทรวงยุติธรรม เหตุการณ์นั้น ๆ 
ได้เกิดข้ึนมานานแล้ว จึงต้องมีเครื่องช่วยยืนยันเพื่อสร้างความม่ันใจให้กับเจ้าหน้าที่ว่าผู้ร้องไม่ได้โกหก 
 
หลักของตรรกในจิตวิทยา 

การแสดงออกถึงพฤติกรรมและการสนองตอบที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหลอกลวงย่อมแตกต่างกัน
ไปตามพัฒนาการของแต่ละวัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติป๎ญญา ล้วนส่งผล
ต่อพฤติกรรมและการแสดงออกทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น วัยรุ่นตอนปลาย (Late adolescence) ช่วงอายุ
ระหว่าง 18-21 ปี ถือได้ว่าเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตทางสมองอย่างเต็มที่ มีพัฒนาการทางด้านความคิด
และสติป๎ญญา สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล มีการคิดแบบใช้ตรรกจากเงื่อนไขที่ก าหนด สามารถเข้าใจเรื่อง
ที่เป็นนามธรรมได้ ในขณะที่วัยผู้ใหญ่ (Adulthood) ช่วงอายุระหว่าง 21 - 60 ปี ถือได้ว่าเป็นวัยที่มี
ความสามารถทางด้านสติป๎ญญาสมบูรณ์ที่สุด มีความคิดอย่างเป็นระบบ ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น มีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นจะเห็นได้
ว่า ช่วงวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ ถือได้ว่าเป็นวัยมีวุฒิภาวะทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และอารมณ์
ใกล้เคียงกัน (ไทพีศรีนิวัติ , มปป.ว ซิลเวอร์แมน , 2547)  
ในกระบวนการจับเท็จ ผู้ตรวจสอบไม่ได้มุ่งวัดถึงตัวค ากล่าวเท็จ แต่มุ่งวัดถึงปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงใน
ร่างกายของบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างพฤติกรรมทางจิต ความเครียด และการกล่าว
หลอกลวง เมื่อใดก็ตามท่ีบุคคลรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ตนพูดนั้นไม่เป็นความจริงกับสิ่งที่ตนรู้อยู่ในใจ ย่อมก่อให้เกิด
ความขัดแย้งสับสนภายในสมอง ความขัดแย้งสับสนนี้เป็นตัวก่อให้เกิดความเครียดหรือความวิตกกังวล ซึ่ง
จะไปกระตุ้นกลไกการท างานของร่างกาย โดยความขัดแย้งสับสนนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ดีกับการ
จับเท็จ กล่าวคือ ยิ่งมีความขัดแย้งสับสนมากเท่าใด ก็ยิ่งมีความตึงเครียดมากตามไปเท่านั้น ผลของ
ความเครียดดังกล่าวจะปรากฏออกมาเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่แสดงออกมาจากปฏิกิริยาทางจิตซึ่ง
เกิดข้ึนภายในใจของบุคคลนั้นเอง  
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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
และการท างานทางสรีรวิทยาถือเป็นหัวใจหลักของกระบวนการจับเท็จเลยก็ว่าได้ 
ระบบประสาท ประกอบด้วย 2 สาขาใหญ่ ได้แก่ ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS: Central Nervous 
System) ซึ่งประกอบไปด้วยสมองและแกนเส้นประสาทไขสันหลัง และระบบประสาทนอก 
(Peripherical Nervous System) ซึ่งประกอบด้วยส่วนประสาทรับส่งสัมผัส (Afferent neurons) ท า
หน้าที่น าส่งแรงกระตุ้นต่างๆ จากตัวรับสัมผัส (Receptors) ไปยังระบบประสาทกลาง แล้วส่วนประสาทที่
น าออก (Efferent neurons) จะท าหน้าที่ถ่ายทอดแรงกระตุ้นจากระบบประสาทกลางไปสู่ตัวสนองการ
กระตุ้น (Effectors) อันเป็นบริเวณกล้ามเนื้อในสมองและรวมไปจนถึงระบบประสาทอิสระ (ANS: 
Autonomic Nervous System) ซึ่งท าหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อยืดหยุ่นอ่อนๆ ยกตัวอย่างเช่น 

https://andybalmer.files.wordpress.com/2014/01/polygraph-chart1.png
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ล าไส้ เส้นโลหิต ต่อมต่าง ๆ และหัวใจ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาทางด้านการจับเท็จนั้น เราให้ความสนใจเป็น
พิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบประสาทอิสระ 
ระบบประสาทอิสระ (ANS) หรือระบบประสาทเฉื่อย (Vegetative Nervous System) ท าหน้าที่เป็น
ตัวกระตุ้นประสาทหรือกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในให้เคลื่อนไหว และท างานร่วมกับระบบต่อมไร้ท่อ 
(Endocrine system) เพ่ือควบคุมกลไกต่างๆ ภายในร่างกายและคงความสมดุล เช่น การเต้นของหัวใจ 
การหายใจ อุณหภูมิของร่างกาย เป็นต้น 

ระบบประสาทอิสระจะท างานด้วยตัวเองไปเรื่อยๆ 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) โดยทั้งสองระบบนี้จะท างานตรงข้ามกัน กล่าวคือ เมื่อตัวหนึ่งเร่งกระตุ้นการ
ท างาน อีกตัวหนึ่งจะระงับการท างานลง โดยจะมีบทบาทควบคุมอวัยวะภายในได้แก่ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบหายใจ ระบบทางเดินป๎สสาวะ ผนังหลอดเลือด กล้ามเนื้อเรียบของผิวหนัง (Arrector pilli) 
กล้ามเนื้อเรียบภายในตา กล้ามเนื้อนอกตา กล้ามเนื้อหัวใจ และต่อมต่างๆ เป็นต้น (Lieberman , 2008) 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักตรรกทางสรีรวิทยาและเครื่องจับเท็จ 

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกิดขึ้นจากการท างานของระบบประสาทส่วนกลางในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติ และการท างานของต่อมไร้ท่อ นักจิตวิทยาพบว่า เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น การหลั่งเหงื่อที่ผิวหนังเกี่ยวข้อง
กับการน าไฟฟูาที่ผิวหนัง ขณะที่บุคคลตื่นเต้น พลังงานไฟฟูาบนผิวหนังจะเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการไหลของเลือดเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยขยายตัวและเลือดถูกส่งไปหล่อเลี้ยงบริเวณผิวหนัง
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้คนโกรธจัดหน้าจึงแดง ส่วนคนที่มีอาการหวาดกลัวหรือตกใจ เส้นเลือดจะหดตัว เลือด
จะไปเลี้ยงบริเวณผิวหนังน้อยลง จึงท าให้เห็นว่าหน้าซีด นอกจากนี้ การเต้นของหัวใจที่แรงขึ้นก็เป็น
สัญลักษณ์ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และอัตราการหายใจเข้าและออกที่เปลี่ยนไป ก็เป็น
เครื่องบ่งชี้ได้ถึงอารมณ์ที่เกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เนื่องจากความขัดแย้งในใจ (Conflicts) ได้แก่ 
การหายใจไม่สม่ าเสมอ หรือการถอนหายใจ การขยายวงม่านตาด าเมื่อขณะโกรธ เจ็บปวด หรือตื่นเต้น 
หรือการหดตัวลงของม่านตาด าเม่ือเกิดอารมณ์เศร้า เป็นต้น (ซิลเวอร์แมน , 2547) 
หลักการท างานของเครื่องโปลีกราฟจ าเป็นต้องอาศัยหลักตรรกทางสรีรวิทยาที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นเข้า
มาเก่ียวข้องด้วย กล่าวคือ ในการตรวจสอบด้วยเครื่องจับเท็จนั้นเป็นการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายอันมีผลมาจากความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ในจิตใจซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับระบบประสาทอิสระ 
(ANS) ความวิตกกังวลโดยทั่วไปของบุคคลที่ถูกตรวจสอบจะเพ่ิมระดับการท างานของประสาทบังคับ
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อาการนอกอ านาจจิตใจ (Sympathetic activity) แต่เมื่อสภาวะทางอารมณ์ถูกปลุกเร้าในห้วงขณะการ
กล่าวเท็จ จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีระข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยปริมาณโลหิตที่แขนอาจเพ่ิมขึ้นพร้อมๆ 
กับแรงการไหลเวียนของโลหิตไปยังกล้ามเนื้อส่วนกะโหลกท่ีเพ่ิมข้ึน ความต้านกระแสไฟฟูาบริเวณผิวหนัง
อาจลดลงเนื่องจากบริเวณอุ้งมืออาจมีการหลั่งเหงื่อ อัตราการหายใจและรูปแบบการหายใจอาจผันผวน
และชีพจรอาจไม่คงที่ อย่างไรก็ตาม ไม่จ าเป็นว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเกิดขึ้นทุกอย่าง แต่มักพบ
เสมอถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่สุดถึงสองส่วน เมื่อได้มีการตอบค าถามที่สร้างความตื่นตกใจหรือ
ความวิตกกังวลของบุคคลนั้น 

หลายครั้งสถานการณ์อาจเกิดขึ้นตรงข้ามกับกลไกที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิด
ความเครียด บางคนอาจเป็นลมเนื่องจากระดับความดันโลหิตที่ต่ าลง บางคนอาจหายใจไม่สะดวก
เนื่องจากการบีบรัดตัวของหลอดลม บางคนมีอาการขยายและบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อโดยที่ไม่สามารถ
บังคับได้เมื่อต้องเผชิญกับความหวาดกลัว บางคนเกิดแผลในกระเพาะอาหารเนื่องมาจากการขับกรด
ไฮโดรคลอริคจากอาการเครียด อาการความเปลี่ยนแปลงทางสรีระเหล่านี้ล้วนเป็นตัวบ่งชี้ว่าขณะนั้น
ร่างกายอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (PNS) ซึ่งท างานตรงข้ามกับตัวปลุกเร้า
ในระบบประสาทซิมพาเธติก (SNS) อาจคาดไดว้่าน่าจะเกิดภาวะความเครียดขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบ
ประสาทซิมพาเธติก (SNS) ถูกความเครียดกระตุ้นให้ท างาน ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (PNS) 
พยายามที่จะเข้าควบคุมระบบเพ่ือคงสภาพความสมดุลเอาไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเกิน
ความจ าเป็นและรวมถึงปฏิกิริยาส่วนเกินของระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (PNS) ทางสรีระอีกด้วย (ไท
พีศรีนิวัติ , มมป.) 
 
เครื่องโปลีกราฟ 

เครื่องจับเท็จ (Lie Detector) หรือเครื่องโปลีกราฟ (Polygraph) เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือตรวจจับการหลอกลวงจากการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางร่างกายซึ่งมีผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจของคน ในป๎จจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องปฏิบัติการทางโปลีกราฟ 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) 
เครื่องโปลีกราฟจะท าการตรวจวัด บันทึก แสดงเส้นภาพ แสดงผลตัวเลข แสดงผลการวิเคราะห์ และ
ส าเนาออกมา โดยอาศัยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
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1) แถบ (หรือท่อโลหะท าเป็นเกลียวยืดหดได้โดยมีสายยางอยู่ภายใน) ซึ่งใช้เป็นแถบการวัดการ
หายใจจะพันอยู่รอบเหนืออกหนึ่งแถบ และหน้าท้องหนึ่งแถบ ซึ่งจะแสดงผลออกมาอย่างเป็นอิสระต่อกัน
ในการบันทึกเส้นภาพแต่ละแถบ 

2) เครื่องวัดความดันโลหิต - ชีพจร เช่นเดียวกับเครื่องมือที่ใช้อยู่ในทางการแพทย์ โดยมีปลาย
ด้านหนึ่งของสายยางที่ใช้ใส่และปล่อยลมออกนั้นจะแยกเชื่ อมต่อกับเครื่องมือ อีกส่วนจะเป็นส่วนที่
ร่างกายใช้บีบและคลายลมเข้าและออกตามความเหมาะสม ขณะที่ก าลังอยู่ในระบบการท างานของเครื่อง 
จะมีส่วนที่ปิดกักอากาศเก็บไว้ภายในตามระดับความดันโลหิตที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้
จะพันไว้โดยรอบต้นแขน โดยจะพันอยู่เหนือเส้นโลหิตใหญ่แขนขวา 

3) ตัวขั้วกระแสไฟฟูา (electrode) เป็นการบันทึกปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง จะพันอยู่รอบนิ้วชี้
และนิ้วนางซ้าย โดยใช้วุ้นเป็นสื่อน ากระแสไฟฟูา (Alumina gel) หยดทาเอาไว้ก่อนเพ่ือเป็นตัวน า
กระแสไฟฟูาถ่ายทอดจากผิวหนังของคนเข้าสู่เครื่อง 

4) Plethysmograph ใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว โดยจะพันไว้รอบนิ้วก้อย
ซ้าย ให้ส่วนที่เป็นตัวรับสัมผัสอยู่ด้านในที่เป็นอุ้งนูนของนิ้ว (ไทพีศรีนิวัติ , มปป.) 
 
รูปแบบค าถามในการจับเท็จ 

ในการสร้างค าถามเพ่ือการทดสอบทางโปลีกราฟนั้นมีความส าคัญ ผู้ตรวจสอบจ า เป็นต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบในการที่จะต้องใช้ประเด็นส าคัญต่างๆ ส าหรับการทดสอบ ทั้งนี้เพราะค าถามการ
ทดสอบเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะต้องใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด การใช้เครื่องมือผิด
อาจก่อให้เกิดการวิเคราะห์อย่างผิดพลาด ผลสรุปที่ลงความเห็นไม่ได้ หรือได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
รุนแรงจากผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพอ่ืน โดยค าถามที่จะน ามาใช้ในการทดสอบที่ใช้เป็นหลัก โดยทั่วไปแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1) ค าถามที่เกี่ยวข้องกับคดี (Relevant question) ซึ่งจะต้องเป็นค าถามที่ควรต้องอยู่ใน
ขอบข่ายของคดีท่ีก าลังสืบสวนหรือสอบสวนอยู่เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สองเรื่องหรือกว่านั้นที่ไม่
มีความสัมพันธ์กัน โดยมุ่งจับพิรุธของคนกล่าวเท็จ 

2) ค าถามควบคุม (Control question) ซึ่งเป็นลักษณะของค าถามที่ต้องออกแบบมาส าหรับใช้
เป็นเกณฑ์การเปรียบเทียบที่จะเป็นเครื่องช่วยผู้ตรวจสอบน าไปสู่การวิเคราะห์ถึงความจริงหรือความเท็จ
กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะของค าถามควบคุมโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
กระท าท่ีไม่ถูกต้อง และเป็นเรื่องท่ีบุคคลนั้นย่อมมีความเป็นได้ที่จะพูดไม่จริง โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานตาม
เหตุผลทางหลักจิตวิทยาว่า มนุษย์เราล้วนท าความผิดมาแล้วทั้งสิ้น ส่วนใหญ่เป็นความผิดที่ใครๆ ก็ท า 
เช่น พูดไม่จริง หลอกลวงคนอ่ืน ขโมยของ ท าให้ผู้อ่ืนเสียใจ เคยท าร้ายจิตใจคนซึ่งเป็นที่รัก เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้จะถูกน ามาตั้งเป็นค าถามเพ่ือให้นึกย้อนและตระหนักถึงความผิดบาปเหล่านั้นอย่างจริงจัง และดึง
เอาความรู้สึกเก่า ๆ กลับคืนมา เพ่ือเป็นการตรวจสอบปฏิกิริยาสนองตอบของคนกล่าวความจริง 
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3) ค าถามที่เป็นกลางหรือที่ไม่เก่ียวข้องกับคดี (Neutral/ Irrelevant question) ซึ่งเป็นค าถามที่
ไม่มีความจ าเป็นจะต้องคิดทบทวนอะไรเลยขณะตอบออกมาว่า “ใช่” เพ่ือเป็นการพิจารณาถึงความเป็น 
“ปรกต”ิ ของผู้ถูกทดสอบเท่านั้น โดยมิได้น ามาประเมินความจริงหรือความเท็จใด ๆ ทั้งสิ้น 
จากประเภทค าถามข้างต้น ได้ถูกน ามาก าหนดเป็นรูปแบบค าถามต่าง  ๆ สูตรการวางต าแหน่งค าถาม
ส าหรับการทดสอบอย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายที่จะมุ่งให้
ความส าคัญ ทั้งนี้ข้ึนกับความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ร่วมกับการตรวจสอบทางโปลีกราฟเป็นเรื่อง ๆ ไป 
ยังมีการทดสอบชนิดอ่ืนอีก เช่น การทดสอบด้วยค าตอบ “เงียบ” (Silent-Answer Test) เป็นการใช้ชุด
ค าถามที่อยู่ในการทดสอบปกติ แต่ให้ผู้เข้ารับการทดสอบตอบค าถามในใจโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมา 
วิธีการเช่นนี้ตั้งอยู่บนตรรกที่ว่าคนเราหลอกใครก็ได้ แต่หลอกตัวเองไม่ได้ นั่นเอง 
นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า การทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT : 
Peak of Tension Test)  ซึ่งจะให้ผลการทดสอบที่ดียิ่งต่อเมื่อข้อมูลและรายละเอียดปลีกย่อยที่ส าคัญ
ทางคดียังไม่เป็นที่ล่วงรู้แก่บุคคลใดมาก่อน นอกจากตัวผู้กระท าผิดและเจ้าพนักงานสืบสวนหรือพนักงาน
สอบสวนที่ทราบข้อมูลเท่านั้น วิธีการในการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียดนั้น (POT) ย่อมแตกต่าง
ไปจากการทดสอบด้วยวิธีการอ่ืนตรงที่ อาศัยการกระตุ้นความรู้สึกที่ต้องกล่าวหลอกลวงอย่างจ าเพาะต่อ
ข้อค าถามนั้น ๆ ซึ่งสิ่งที่จะน ามาใช้ถามต้องเป็นประเภทหรือลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่มีความส าคัญและ
เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ในทางคดี ตลอดจนลักษณะการตั้งค าถาม จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตัวค าถามต้องมีความส าคัญในระดับที่เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด กล่าวคือ ในหนึ่งชุดค าถาม 
ค าถามย่อยอาจมีหลายข้อ แต่มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่เป็นประเด็นทางคดี และสามารถอ้างอิงไปถึง
รายละเอียดปลีกย่อย และเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น อาวุธที่ใช้ในคดี สิ่งของที่ถูกโจรกรรม เป็น
ต้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีและล่วงรู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกชี้น าให้เกิดความตึงเครียด
สูงสุดแล้วแสดงผลออกมาให้เห็นเป็นเส้นภาพ (Polygraph) (ไทพีศรีนิวัติ , มมป. ; Lieberman , 2008) 
ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจับเท็จโดยใช้เทคนิคการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด  เช่น ปี 
พ.ศ.2553 อภิชาต ธนรุจีวงศ์ ได้ศึกษาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังต่อการ
กระตุ้นด้วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบด้วยเครื่องโปลีกราฟ คือให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จว่า
ไม่ได้เลือกสีที่ตัวเองเลือก กล่าวคือให้ผู้เข้ารับการทดสอบตอบว่าไม่เมื่อผู้ทดสอบถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้า
รับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารับการทดสอบจ านวน 35 คน โดยใน การทดสอบ 1 รอบใช้ค าถาม
จ านวน 7 ค าถาม และได้ทดสอบ จ านวน 3 รอบ โดยในการทดสอบรอบที่ 2 ใช้การตอบแบบตอบด้วย
ค าตอบเงียบ (Silent answer test) แล้วพิจารณาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง 
ปรากฏว่าจับเท็จได้ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบครั้งท่ี 1 ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบครั้งที่ 2 และ ร้อย
ละ 48.57 ในการทดสอบครั้งที่ 3 โดยเฉลี่ยในการทดสอบทั้ง 3 ครั้งได้ค่าเฉลี่ยการจับเท็จได้ร้อยละ 
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) ท าให้กระบวนการท างาน
ของสมองอยู่ในระดับสูง (Executive function) และท าให้สมองได้รับการกระตุ้นซึ่งมีผลท าให้สมองมี
ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนสูง (Oxyhemoglobin) ต่างจากเม่ือสมองอยู่ในสภาวะพักซึ่งเลือดภายใน
สมองจะมีระดับความเข้มข้นของออกซิเจนต่ า (Deoxyhemoglobin) โดยทดสอบกับผู้เข้ารับการทดสอบ
จ านวน 20 คน (เป็นชาย 9 คน เป็นหญิง 11 คน) โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบหยิบสิ่งของจ านวน 2 สิ่งจาก 
7 สิ่ง แล้วถามด้วยค าถาม จ านวน 60 ค าถามแบบสุ่มโดยแต่ละค าถามมีระยะเวลาห่างกัน 21 วินาที ผู้เข้า
รับการทดสอบตอบโดยใช้วิธีการกระดิกนิ้วเมื่อต้องการตอบว่าใช่ และให้นอนนิ่งๆเมื่อต้องการตอบว่า
ไม่ใช่ โดยจะให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้หยิบของทั้ง 2 สิ่ง ในการกล่าวเท็จนั้นจะมีทั้งการตอบ
ทั้งใช่และไม่ใช่ ในขณะที่เครื่อง fMRI ตรวจวัดสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือด ที่สมอง
ของผู้เข้ารับการทดสอบ ผลปรากฏว่า เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จ เกิดการกระตุ้นสมองทั้งสองข้าง
ของ Inferior frontal gyri ท าให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือดที่บริเวณต่าง ๆ ที่
สมองมากกว่าเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบพูดความจริง 

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยการตรวจจับการหลอกลวงโดยใช้เทคนิคการทดสอบจุดสุด
ยอดของความตึงเครียดควบคู่กับแถบวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังส าหรับใช้กับผู้เข้ารับการทดสอบ โดย
ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยนี้ผู้วิจัยคาดว่าจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนซึ่งในป๎จจุบันมีคดีต่าง ๆ เป็นจ านวนมากที่อยู่ในระหว่าง
การสอบสวนและต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดของเครื่องมือจับเท็จและผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านนี้ในประเทศไทยมีไม่มากนักจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในด้านเทคนิคและ
ทักษะในการจับเท็จหรือการตรวจจับการหลอกลวงเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสิทธิภาพในการตรวจจับ
เท็จให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในการทดลองการจับเท็จยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนท าให้การ
ทดลองต้องอยู่ในกรอบที่กระท าได้อาทิเช่น การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การไม่ใช้ค าถามอันมีผล
เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี เป็นต้น ดังนั้นในการทดลองนี้จึงด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบของหลักสิทธิ
มนุษยชนและมีการด าเนินการทดสอบโดยใช้ชุดค าถามทั่วไปไม่มีความเกี่ยวข้องทางคดีและมีเอกสาร
ยินยอมจากผู้เข้าร่วมการทดสอบก่อนท าการทดสอบแต่ละครั้ง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือท าการตรวจจับการหลอกลวงโดยใช้วิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT : 

Peak of Tension Test) ด้วยชุดค าถามแบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) ควบคู่กับแถบวัด
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal Response) ของเครื่อง Computer Polygraph System 2 
(CPS 2)  

2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในด้านเทคนิคและทักษะในการตรวจจับการหลอกลวง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการตรวจจับการหลอกลวงด้วยเครื่องจับเท็จ หรือเครื่องโปลีกราฟแบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทสโตลทิง จ ากัด ที่มีชื่อว่า Computer Polygraph System 2 (CPS 2) เพ่ือ
ตรวจวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด จ านวน 34 ราย โดยใช้
เทคนิควิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT : Peak of Tension Test) ด้วยชุดค าถามแบบ
ตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) ผลของการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังระหว่างการ
กล่าวหลอกลวงและการกล่าวความจริงจะถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ผล
การทดลองที่ได้จะถูกน าไปเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการตรวจวัดโดยอาศัยเครื่องมือตรวจวัดปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่ผิวหนังที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 
ขอบเขตประชากร 

ผู้เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ เป็นอาสาสมัครทั้งเพศชายและหญิง อายุเฉลี่ย 22.02 ± 1.31 ปี 
(อายุระหว่าง 21-27 ปี) ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
นักศึกษาปริญญาโท สหสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 34 ราย 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องจับเท็จ หรือ เครื่องโปลีกราฟ (Lie Detector / Polygraph)  แบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทสโตลทิง จ ากัด ที่เรียกว่า Computerized Polygraph System 2 (CPS 2) ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็น
เครื่องมือเพ่ือตรวจจับการหลอกลวงจากการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางร่างกายซึ่งมีผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจของคน (ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์) สามารถตรวจวัดปฏิกิริยาของร่างกายผ่าน
อุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงผลออกมาเป็นกราฟ จ านวน 5 เส้น ซึ่งประกอบไปด้วย  
1) ช่องการตรวจวัดการหายใจ (Respiration Channel) จ านวน 2 ช่อง คือ Thoracic Respiration 
Channel (การวัดการหายใจบริเวณเหนืออก) และ Abdominal Respiration Channel (การวัดการ
หายใจบริเวณหน้าท้อง)  
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2) ช่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal Response Channel) เส้นสีเขียว วัดปริมาณ
เหงื่อและกระแสไฟฟูาที่ถูกก าเนิดขึ้นที่ผิวหนังซึ่งเกิดจากการท างานของระบบประสาทของผู้เข้ารับการ
ทดสอบ โดยถ้าผู้ทดสอบมีเหงื่อหรือกระแสไฟฟูาที่ถูกก าเนิดขึ้นที่ผิวหนังมาก กราฟจะสูงขึ้น และเมื่อมี
เหงื่อหรือกระแสไฟฟูาที่ถูกก าเนิดขึ้นที่ผิวหนังน้อย ผิวหนังผู้เข้ารับการทดสอบแห้งลงหรือมีเหงื่อน้อย
กราฟจะต่ าลง 

 
ภาพที่2  อุปกรณ์ช่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal Response Channel) 

 
3) ช่องตรวจวัดความดันโลหิต-ชีพจร (Blood Pressure and Pulse Channel)  
4) ช่องตรวจวัดความเข้มข้นของปริมาณโลหิตที่ปลายนิ้ว (Plethysmograph Channel)  
ข้อมูลที่ได้จะถูกน าไปประมวลผลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์แบบอัตโนมัติเพ่ือค านวณหาความน่าจะเป็น
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). 
 
 
 
 

http://www.commercecorner.com/stoelting/1933/1466/1485/Polygraph
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ขั้นตอนการวิจัย 
1) อาสาสมัครจะได้รับแจ้งก าหนดการเข้ารับการทดสอบก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และ

รับทราบถึงเง่ือนไขการปฏิบัติตนก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบ 
2) ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องลงนามเอกสารยินยอมที่จะเข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้ ก่อนที่จะ

เริ่มท าการทดสอบ 
3) ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะถูกน าตัวไปยังห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ 25 องศา

เซลเซียส โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบนั่งพักนิ่ง ๆ เป็นเวลา 10 - 15 นาที เพ่ือให้ร่างกายปรับเข้าสู่สภาพ
ปกติ อุณหภูมิคงที่ ในระหว่างนี้ผู้ด าเนินการทดสอบจะชี้แจงถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติระหว่างด าเนินการ
ทดสอบทั้งหมด พร้อมกับพูดคุยเชิงสัมภาษณ์ เพ่ือตรวจสอบถึงความพร้อมของสุขภาพและร่างกายก่อน
เริ่มการทดสอบ โดยให้ผู้ทดสอบท าแบบประเมินสุขภาพของตนเองก่อนเริ่มด าเนินการทดสอบด้วย 

4) ผู้ท าการทดสอบ ท าการทดสอบความเที่ยงและแม่นย าของเครื่องจับหรือเครื่องโปลีกราฟแบบ 
Computerized Polygraph System 2 (CPS 2) ก่อนเริ่มด าเนินการทดสอบ 

5) ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากเลข 1 ถึงเลข 9 มาหนึ่งเลข โดยให้เขียนไว้บน
กระดาษเพ่ือใช้ตัวเลขนั้นในการทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) แล้วผู้เข้ารับ
การทดสอบจะได้ฟ๎งค าแนะน าเกี่ยวกับเครื่องจับเท็จและวิธีการท างานของเครื่องจับเท็จซึ่งในระหว่างนั้นก็
จะท าการติดตั้งสายวัดเข้ากับร่างกายของผู้รับการทดสอบ หลังจากนั้นจึงเริ่มการทดสอบโดยใช้การ
ทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผยจ านวน 7 ค าถามโดยไม่เรียงล าดับตัวเลขในการถาม ตัวอย่างเช่นในกรณี
ที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกเลข 5 จะถามโดยสุ่มตัวเลขไม่เรียงล าดับดังนี้ 4 9 8 5 6 9 1 หรือ 2 9 8 5 7 
3 5 เป็นต้น หลังจากสิ้นสุดการทดสอบแล้วท าการถอดสายวัดต่าง ๆ ออก 

6) หลังจากท าการทดสอบแล้วเสร็จจึงน ากราฟของวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่ได้
ออกแบบ โดยจะพิจารณาการเพ่ิมขึ้นของปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังหลังจากผู้เข้ารับการทดสอบได้รับฟ๎ง
ค าถามแล้วว่าที่ค าถามใดมีค่าอัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่ผิวหนังเพ่ิมขึ้นสูงที่สุด น าค่า
การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่ได้จากการทดลองมาท าการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
 
การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 

ใช้หลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิ 
2) เปรียบเทียบการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่วัดได้โดยแสดงเป็นอัตราส่วนร้อยละ 
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ผลการวิจัย 
จากการทดสอบ เมื่ อวัดปฏิกิริ ยาไฟฟูาที่ผิ วหนังของผู้ เข้ารับการทดสอบด้วยเครื่อง 

Computerized Polygraph System 2 แล้วพบว่า เส้นกราฟสี่เขียวที่แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของ
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง จะเพ่ิมขึ้นสูงสุดเมื่อผู้เข้าร่วมการทดสอบกล่าวหลอกลวง โดยเส้นกราฟสีเขียว 
แสดงผลการตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ ล าดับตัวเลขที่แถบด้านล่างสุดของ
กราฟ แสดงต าแหน่งล าดับค าถามท่ีใช้ถามผู้เข้ารับการทดสอบระหว่างทดสอบ 
 

 
ภาพ4  ตัวอย่างภาพเส้นกราฟของผู้เข้าร่วมการทดสอบล าดับที่ 6 เพศหญิง โดยเส้นกราฟสีเขียวแสดงผล
การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ 
 

จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นเส้นกราฟสีเขียวพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด ณ ต าแหน่งค าถามที่ 4 ซึ่งตรงกับ
ช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบได้ท าการกล่าวหลอกลวง ส่วนจุดสูงสุด (peak) ที่ลูกศรชี้ในต าแหน่ง
ค าถามท่ี 1 และ 7 ซึ่งเป็นค าถามแรกและค าถามสุดท้ายนั้น ในทางทฤษฎี จะไม่มีการน าผลกราฟที่ได้นั้น
มามาพิจารณา เนื่องจากค าถามแรกผู้ท าการทดสอบมักตื่นเต้นซึ่งท าให้มีปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังมากกว่า
ค าถามข้ออ่ืน ส่วนในค าถามสุดท้ายนั้นผู้เข้ารับการทดสอบมักจะไม่สนใจในการทดสอบแล้วเนื่องจากได้
ผ่านค าถามท่ีกระตุ้นอารมณ์ของผู้เข้ารับการทดสอบไปเป็นเวลาพอสมควรแล้ว 
 

2 
1 

3 
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ภาพ5  ตัวอย่างภาพเส้นกราฟของผู้เข้าร่วมการทดสอบล าดับที่ 5 เพศชาย โดยเส้นกราฟสีเขียวแสดงผล

การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ 
 

จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นเส้นกราฟสีเขียวพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด ณ ต าแหน่งค าถามที่ 4 ซึ่งตรงกับ
ช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบได้ท าการกล่าวหลอกลวง 
 
ตาราง1  ผลการจับเท็จโดยเครื่อง Computerized Polygraph System 2 

Computerized Polygraph System 2 
คน
ที ่

เลขที่
เลือก 

ต าแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี Peak ต าแหน่ง Peak ตรงกับค าถามที่เลือก 

1 7 5 1 5 1 

2 8 4 0 0 0 

3 1 5 1 4 0 
4 8 4 1 6 0 

5 4 4 1 4 1 
6 6 4 1 4 1 

7 3 4 1 4 1 

8 4 4 1 4 1 
9 4 4 0 0 0 

10 8 4 1 6 0 
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ตาราง1  ผลการจับเท็จโดยเครื่อง Computerized Polygraph System 2 

Computerized Polygraph System 2 
คน
ที ่

เลขที่
เลือก 

ต าแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี Peak ต าแหน่ง Peak ตรงกับค าถามที่เลือก 

11 6 4 1 3 0 
12 9 4 1 4 1 

13 4 4 1 4 1 
14 6 4 1 3 0 

15 2 4 1 4 1 

16 8 4 1 2 0 
17 8 4 1 2 0 

18 6 4 1 4 1 

19 5 4 0 0 0 
20 7 4 1 4 1 

21 8 4 1 4 1 
22 4 4 1 4 1 

23 5 4 1 4 1 

24 8 4 1 3 0 
25 6 4 1 6 0 

26 7 4 1 4 1 

27 9 4 1 4 1 
28 3 4 1 4 1 

29 2 4 1 4 1 

30 5 4 1 3 0 
31 9 4 1 2 0 

32 6 4 1 4 1 
33 3 4 1 4 1 

34 9 4 1 4 1 

รวม 20 
หมายเหตุ:  
คนท่ี หมายถึง ล าดับของผู้เข้ารับการทดสอบ 
เลขท่ีเลือก หมายถึง หมายเลขท่ีผู้เข้ารับการทดสอบเลือก 
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ต าแหน่งท่ีเลขท่ีเลือกอยู่ หมายถึง ต าแหน่งค าถามที่จัดวางหมายเลขท่ีผู้เข้ารับการทดสอบเลือกไว้ 
มี peak หมายถึง ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลง โดยหมายเลข 1 คือมี peak หมายเลข 0 
คือไม่มี peak 
ต าแหน่ง peak หมายถึง ต าแหน่งค าถามที่ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด 
ตรงกับค าถามที่เลือก หมายถึง ต าแหน่งค าถามที่ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเป็น
ต าแหน่งที่หมายเลขซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบได้เลือกไว้ 
จากตาราง 1 แสดงสรุปผลการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 34 ราย เมื่อวัด
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังด้วยเครื่อง Computerized Polygraph System 2 พบว่า เครื่องโปลีกราฟสามารถตรวจจับการ
กล่าวหลอกลวงของผู้เข้ารับการทดสอบ จ านวน 20 คน จากทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 โดยผลการทดสอบ
แสดงออกมาเป็นเส้นกราฟแสดงจุดสูงสุดบริเวณค าถามที่ผู้เข้ารับการทดสอบท าการกล่าวหลอกลวง 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการทดสอบกับผู้เข้าท าการทดสอบ จ านวน 34 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 17 คน และเพศ
หญิง 17คน พบว่าเครื่อง Computerized Polygraph System 2 สามารถท าการตรวจจับการหลอกลวง
ได้ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 แบ่งออกเป็นเพศชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และเพศ
หญิง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่อง Computerized Polygraph System 2 ที่
ใช้แถบวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังร่วมด้วยวิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียดด้วยชุดค าถามแบบ
ตัวเลขเปิดเผยสามารถท าการตรวจจับการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่จ ากัดเพศ อย่างไรก็
ตาม ยังมีผู้เข้าร่วมการทดสอบอีกจ านวนหนึ่งที่เครื่องไม่สามารถท าการตรวจจับการหลอกลวงได้ อาจ
เนื่องมาจากการที่ผู้เข้ารับการทดสอบเข้ารับการทดสอบโดยไม่ได้มีแรงผลักดันจากเรื่องจริง กล่าวคือ ไม่
ว่าเครื่องจับเท็จจะจับเท็จได้หรือไม่ได้ก็ไม่มีผลต่อผู้เข้ารับการทดสอบ หรือผู้เข้ารับการทดสอบบางคนเข้า
มาเพ่ือทดสอบเพ่ือต้องการจะเอาชนะเครื่องเพียงเท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้แทนที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะนึกถึง
เลขที่ตนได้เลือกไว้กลับนึกถึงวิธีการเอาชนะการท างานของเครื่องและคิดถึงแต่การคาดเดาล าดับเลข
ล าดับต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางร่างกายชนิดอ่ืน เช่น แถบวัดความดันโลหิต-ชีพจร หรือ
แถบวัดความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว ควบคู่กับแถบวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังในการตรวจจับการ
หลอกลวงเพ่ือเพ่ิมความถูกต้องและแม่นย าในการวัดได้มากยิ่งข้ึน 
2. ควรมีการทดสอบและเปรียบเทียบการตรวจจับการหลอกลวงด้วยเทคนิควิธีการอ่ืนๆ ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้จริงในทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การทดสอบโดยใช้บัตร (card test) หรือการทดสอบโดยใช้
สี (color test) เปรียบเทียบกับการทดสอบโดยใช้ตัวเลขทราบเปิดเผย (known number test) เพ่ือ
ทดสอบดูว่าวิธีการไหนได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และเปรียบเทียบความ
ต้องการของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพ่ือทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane  
ระดับความเชื่อมั่น 95% จ านวน 300 คน  และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุ จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test, F-test และค่าความแปรปรวนพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน 
อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. การเปรียบเทียบจ าแนก
ตามป๎จจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ ลักษณะการอยู่อาศัย  ภาระที่ต้องเลี้ยงดูในครัวเรือน และ
จ านวนเบี้ยยังชีพที่ได้รับ แตกต่างกันส่งผลให้ความคิดเห็นของผู้สูงอายุแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐลงไปแจกเบี้ยยังชีพเหมือนเดิม และเพ่ิมจ านวนเงินเบี้ยยังชีพขึ้น เ พ่ือให้
สอดคล้องกับค่าครองชีพในป๎จจุบันและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ดีข้ึน    
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ, ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ , องค์การบริหารส่วนต าบลวัง

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 Sub-
district, 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 

 

บทน า 

ป๎จจุบันผู้สูงอายุในสังคมไทยได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจนสังเกตเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว 
ในชุมชน หรือตามสถานที่สาธารณะ จึงท าให้เห็นว่าประเทศไทยเราก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยจะสมบูรณ์ในอีกไม่นานและความต้องการของผู้สูงอายุก็จะตามมา
รวมถึงป๎ญหาสุขภาพที่เพ่ิมขึ้นจะมีจ านวนเกินกว่าก าลังการให้บริการทางสุขภาพของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ยากจนในชนบท ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ก าลังประสพป๎ญหาหลายด้านตั้งแต่ด้าน
สุขภาพ การต้องพลัดพรากเมื่อสามีหรือภรรยาตายจากกัน และต้องต่อสู้กับความเหงาและสภาพการอยู่
คนเดียว ผู้สูงอายุบางรายเกิดความท้อแท้สิ้นหวังที่ท าให้ตนเองต้องเป็นภาระกับลูก  ๆ ที่มีรายได้หาเลี้ยง
ตนเองก็ยังไม่พอเพียง ผู้สูงอายุในสังคมไทยจะได้รับการเคารพนับถือจากลูกหลาน แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่
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สนใจและไม่สามารถพัฒนาความรู้เพ่ิมเติมให้ทันยุคสมัยได้ ด้วยเหตุนี้จึงมักถูกมองว่าเป็นไดโนเสาร์เต่า
ล้านปี  ในสายตาของลูกหลานและท าให้มีป๎ญหาในการเข้าสังคมกับครอบครัวหรือกับลูกหลาน ดังนั้น 
ผู้สูงอายุจ าเป็นทีจ่ะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐ
ก็จะต้องเข้ามาส่งเสริมดูแล เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
จากสัดส่วนและจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากอย่างรวดเร็วพบว่ามีสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผลส ารวจปี 2557 มีจ านวน
ผู้สูงอายุ 14.9% ของประชากรทั้งหมด แบ่งเป็นชาย 13.2% และหญิง 16.1%  ซึ่งเป็นอัตราที่เพ่ิมขึ้นจาก
การส ารวจเมื่อปี 2554 ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 12.2% ของประชากรทั้งหมด และเป็นอัตราที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
ตั้งแต่การส ารวจครั้งแรกเม่ือปี 2537 และพบว่ามีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่ตามล าพังมากขึ้น (ข้อมูล
จากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ) ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันด าเนินงานเพ่ือคุ้มครอง 
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในป๎จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของสังคมที่ต่างต้องดิ้นรน
แก่งแย่งแข่งขันกัน ท าให้มีกลุ่มผู้สูงอายุจ านวนมากถูกปล่อยละเลยหรือทอดทิ้งให้ท ามาหากินเลี้ยงตัวเอง
ไปตามล าพังอย่างไม่มีลูกหลานเหลียวแลหรือได้รับการเอาใจใส่น้อยลง ประกอบกับนโยบายการวางแผน
ครอบครัวที่ส่งผลให้อัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรลดลง จึงท าให้ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นและมีอายุ
ยืนยาวขึ้น จึงสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ผู้สูงอายุในป๎จจุบันส่วนใหญ่มีความ
เสี่ยงที่จะต้องประสบป๎ญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ท าให้ไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอที่จะเลี้ยง
ตัวเองได้อย่างมีคุณภาพจึงประสบป๎ญหาด้านความมั่นคงทางการเงินส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของตัว
ผู้สูงอายุและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ป๎ญหาหลักๆ ก็คือการที่ภาครัฐ
ต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทั้งในรูปแบบเบี้ยยังชีพ สวัสดิการด้าน
สาธารณสุข รวมไปถึงส่วนลดส าหรับบริการสาธารณะอ่ืนๆ ท าให้งบประมาณของภาครัฐที่ควรถูกน าไปใช้
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทางอ่ืนมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เพียงตัวผู้สูงอายุเท่านั้น แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนการปฏิรูปนโยบายที่ครอบคลุมในวง
กว้างและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะเป็นป๎จจัยส าคัญในการแก้ป๎ญหา ทั้งการปรับสมดุลของชีวิตการ
ท างานและครอบครัว ตลอดจนนโยบายในช่วงชีวิตการท างาน ที่จะต้องสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
การปฏิรูปแรงงานและนโยบายด้านภาษี เพ่ือสนับสนุนชีวิตการท างานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
รัฐบาลตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นผู้ขับเคลื่อนและได้จัดท าแผนผู้สูงอายุ พร้อมบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย  

ป๎จจุบันรัฐบาลได้ มีนโยบายที่เป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่รัฐบาลก าลังพยายาม
ผลักดัน เพ่ือให้มีระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการใช้งาน
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เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้นและมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่มผลักดันแนวคิด ขึ้นตั้งแต่
ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา โครงการ National e - Payment เริ่มเป็น รูปเป็นร่างขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการส าคัญคู่ขนานกันไปในห้วงเวลาเดียวกัน ดังนี้ 
1. ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่เพ่ิมความสะดวกในการรับเงินและโอนเงินด้วย
ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม โดยการโอนเงินหรือช าระเงินในป๎จจุบันจะต้อง
ใช้หมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งมีตัวเลขหลายหลัก ท าให้ยากต่อการจดจ าและการสื่อสาร แต่การช าระ เงิน
หรือโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ จะสามารถท าได้โดยใช้หมายเลขอ่ืนที่ผู้รับโอนได้ลงทะเบียนไว้กับ
สถาบันการเงิน โดยในระยะแรกจะเริ่มต้นจากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเลขประจ าตัวประชาชน  
2. การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการวางโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ประช าชนสามารถใช้               
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต ได้กว้างขวางขึ้น โดยมีต้นทุนการช าระเงินด้วยบัตรลดลง ทั้งในส่วน
ของการลดภาระของร้านค้าที่รับบัตร และเพ่ิมการกระจาย อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
แพร่หลายมากขึ้น ทั้งร้านค้าและหน่วยงานราชการทั่วประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
ภาคธุรกิจ โดยการขยาย การใช้บัตรในลักษณะเช่นนี้ จะเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการช าระเงินที่สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้นให้กับประชาชน  
3. ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e - Receipt) เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ลดขั้นตอนในการจัดท า รวมทั้งการน าส่งรายงานการท าธุรกรรมทางการเงินและการน าส่งภาษีเมื่อมีการ
ช าระเงิน ผ่านระบบ e-Payment  
4. โครงการ e - Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และพัฒนาระบบการรับ
จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ ตรง
กลุ่มเปูาหมาย ลดความผิดพลาด ความซ้ าซ้อน และโอกาสการทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค  

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเลคทรอนิกส์แห่งชาติ 
ซึ่งหนึ่งในสี่ของยุทธศาสตร์ฯ ผู้วิจัยได้ศึกษาโครงการที่ 1 ซึ่งเป็นระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์โดย
กรมบัญชีกลางจะทดลองน าเบี้ยยังชีพคนชราที่เคยจ่ายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจ่ายโดย
กรมบัญชีกลางแบบเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี ในประเด็นการถอนเงินจากบัญชีอาจเป็นป๎ญหากับประชาชน
ที่อยู่ในเขตชนบทห่างไกลและเงินช่วยเหลือไม่ถึงมือประชาชน รวมถึงประชาชนอาจเกิดความสับสนว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ช่วยเหลืออีกทั้งระบบบริหารจัดการรายชื่อผู้สูงอายุอาจเกิดการตกหล่น 
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อาทิ การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ การเสียชีวิต หรือการย้ายออกจากพ้ืนที่  ซึ่งกรอบแนวคิดในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม คือ หน่วยงานเจ้าของสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ รับลงทะเบียนและตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับกรมการปกครอง ตรวจสอบข้อมูลบุคคลโดยใช้เลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก ก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงิน เมื่อหน่วยงานเจ้าของสิทธิสวัสดิการและกรมการ
ปกครองตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ โดย
กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินตามที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งป๎จจุบันก าหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ  (1) 
โอนเงินเข้าบัญชี  (2) โอนเข้าพร้อมเพย์  (3) รับเป็นเงินสด โดยส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย
ให้ผู้มีสิทธิต่อไป (ส านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) 
 ผู้วิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลวังรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร จึงได้เล็งเห็นและสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทราย
พูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นและ
ป๎ญหาในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ของผู้สูงอายุ และความต้องการในการรับเงินเบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูนให้ตรงต่อความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจของ
ผู้สูงอายุ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุ ด้านกระบวนการและขั้นตอน และด้านความสะดวก ในการน าเสนอ
กรอบแนวความคิดของการศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและ
โอนเงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรดังต่อไปนี้   
 

       
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบ
แนวคิดใน การวิจัย 

 
 

1สังกัด สหสาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุ

ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อ
การเตรียมความพร้อมในระบบรับ
และ โอน เ งิ นพร้ อม เพย์  ขอ ง
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทราย
พูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร 

1. ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุ 
2. ด้านความรู้ของผู้สูงอายุ 
3. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
4. ด้านความสะดวก 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จ านวน 935 คน ( ข้อมูล
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 )  

 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังทรายพูน ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
ส าเร็จรูปของ “ Taro Yamane ” ระดับความเชื่อม่ัน 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  ± 
5% ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ  280  คน แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  300 คน เพ่ือความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
สูตรการค านวณ   n     =                     N 
                                                          1 + Ne2  
   N =  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ควรสุ่ม 
   e2 = ระดับการคลาดเคลื่อนจากการสุ่มร้อยละ 5 
   N = ขนาดจ านวนประชากร  
แทนค่า   n =                     935 
                   1 + 935 (0.05)2 
                              n =        280 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
เตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร   2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากแกนน าผู้สูงอายุแต่ละหมู่โดยใช้วิธีเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง   
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรต้นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่อาศัย ภาระที่ต้องเลี้ยงดูสมาชิ กในครัวเรือน 
แหล่งที่มาของรายได้ จ านวนเบี้ยยังชีพที่ได้รับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน โดยผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจก
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แจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3. วิเคราะห์ป๎ญหาและความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล วังทรายพูน 
อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจก
แจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล วังทราย
พูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน โดยใช้สถิติอนุมานในการวิเคราะห์หาค่าสัมพันธ์ระ
หว่าตัวแปร คือ การทดสอบค่าที ( t - test ) ส าหรับตัวแปรต้นที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม และค่าเอฟ ( 
F - test ) ตัวแปรที่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ใช้การหาค่าความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Test ) 
ส าหรับตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป และค่าความแปรปรวนพหุคูณ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์แกนน าผู้สูงอายุ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
เป็นความเรียงซึ่งจะเป็นการที่เน้นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของแกนน าผู้สูงอายุในการให้
สัมภาษณ์ และผู้วิจัยน ามาเขียนสรุปเป็นร้อยแก้ว เพ่ืออธิบายถึงการแสดงความคิดเห็นประกอบกับ
หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ท าให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการมากข้ึน    
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรอง และแนะน าตัวผู้วิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ถึงองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดเตรียมแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ท าการลงพ้ืนที่ส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม และจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเอง ทั้งหมด 
300 ชุด  
 4. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สรุปและเขียนรายงาน   
 
ผลการวิจัย 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีผลการวิจัยดังนี้ 
  1.1 จากการวิเคราะห์ป๎จจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 125 คน คิดเป็น ร้อยละ 
41.7 จ าแนกตามอายุ พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ช่วงอายุระหว่าง 60 - 69 ปี 
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จ านวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 70 - 79 ปี  จ านวน 91 ราย คิด
เป็นร้อยละ 30.3 ช่วงอายุระหว่าง 80  
- 89 ปี จ านวน 40 รายคิดเป็นร้อยละ 13.3 และช่วงอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.0 จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 
186 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมา คือ สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 104 ราย คิด
เป็นร้อยละ 34.7 และสถานภาพโสด จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 จ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย 
พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่กับบุตรหลาน จ านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.0 
รองลงมา คือ อยู่กับทั้งคู่สมรสและบุตรหลาน จ านวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.7 อยู่กับคู่สมรส จ านวน 
84 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 อยู่คนเดียว จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอยู่กับญาติพ่ีน้อง 
จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3 จ าแนกตามภาระการเลี้ยงดู พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูมากกว่า  2  คน จ านวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ ภาระที่ต้อง
เลี้ยงดู 2 คน จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.3 ภาระที่ต้องเลี้ยงดู 1 คน จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 18.0 และไม่มี จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 จ าแนกตามแหล่งที่มารายได้ พบว่า ผู้สูงอายุที่
ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ จ านวน 233 คน มีรายได้จากสวัสดิการจากรัฐ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ 
จากการอุปการะบุตรหลาน/ญาติ จ านวน 163 คิดเป็นร้อยละ 30.1 การประกอบอาชีพจ านวน 116  คิด
เป็นร้อยละ 21.4 และอ่ืนๆ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 จ าแนกตามจ านวนเบี้ยยังชีพที่ได้รับ พบว่า 
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท จ านวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.7 
รองลงมา คือ ได้รับเบี้ย 700 บาท จ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3 ได้รับเบี้ย 800 บาท จ านวน 42 
ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 และได้รับเบี้ย 1,000 บาท จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.0 จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยทั้งหมด 2,001 - 3,000 บาทต่อ
เดือน จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 1,001 - 2,000 บาท ต่อ
เดือน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7  รายได้เฉลี่ยทั้งหมดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 48 
คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 3,001 - 4,000 บาทต่อเดือน จ านวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 
14.3 รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 4,001 - 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 33 คิดเป็นร้อยละ 11.0 รายได้เฉลี่ย
ทั้งหมด 5,001 - 6,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 6.7 รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 6,001 - 
7,000 บาทต่อเดือน  คิดเป็นร้อยละ 4.7 และรายได้เฉลี่ยทั้งหมด 7,001 - 8,000 บาทต่อเดือน จ านวน 9 
คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 1.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน 
จังหวัดพิจิตร สรุปได้ว่า 
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 ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อม
เพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม 

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและ
โอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวัง

ทรายพูน                   จังหวัดพิจิตร 
(x̄ ) S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 3.24 0.74 ปานกลาง 

2. ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 3.37 0.77 ปานกลาง 

3. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ 

3.28 0.47 ปานกลาง 

4. ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 3.14 0.48 ปานกลาง 

โดยรวม 3.26 0.46 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างจ านวนผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอ
วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากล าดับสูงสุดไปล าดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านความรู้ของผู้ สูงอายุในระบบการรับและโอนเงิน มี
ค่าเฉลี่ย 3.37 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีค่าเฉลี่ย 
3.28  ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีค่าเฉลี่ย 3.24 และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีค่าเฉลี่ย 3.14    
 1.3 การศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปได้ว่า 
     1.3.1 ตัวแปรต้น 2 กลุ่ม ได้แก ่   
 
ตาราง 2 การศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อม
เพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในด้านต่างๆ จ าแนกตาม
เพศ   

 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับ
และโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน 
อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

F Sig. t df Sig. 

 1. ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ .001 .981 .139 300 .890 

   .139 266.402 .890 
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 2. ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ .424 .515 -.223 300 .824 

   -.222 261.704 .825 

 3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอน
เงินพร้อมเพย ์

.535 .465 -.592 300 .554 

   -.590 263.400 .556 

 4. ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย ์ 1.181 .278 .297 300 .766 

   .301 277.507 .764 

 รวม .393 .531 -.110 
-.109 

300 
261.004 

.913 

.913 

 
 จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มี
ต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน 
อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรในด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้าน
ความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงิน  พร้อมเพย์  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานใน
ระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์  และด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์  
ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 1.3.2 ตัวแปรต้น 3 กลุ่ม ขึ้นไป  

 

ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบ

รับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวั ดพิจิตร 

ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ จ าแนกตามอายุ 

  Mean Difference (I-J) Std.Error Sig 

60 - 69 70 - 79 
80 - 89 

.41946* .08331 .000 

.58006* .11250 .000 

90 ปีขึ้นไป .81506* .37209 .029 

70 - 79 60 - 69 -.41946* .08331 .000 

80 - 89 .16060 .12117 .186 

90 ปีขึ้นไป .39560 .37480 .292 

80 - 89 60 - 69 -.58006* .11250 .000 
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70 - 79 -.16060 .12117 .186 

90 ปีขึ้นไป .23500 .38235 .539 

90 ปีขึ้นไป 60 - 69 -.81506* .37209 .029 

70 - 79 -.39560 .37480 .292 

80 - 89 -.23500 .38235 .539 

        *อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง  3 พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อ การเตรียม
ความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีความแตกต่างกันดังนี้ 
คือ ช่วงอายุ 60 - 69 ปี กับ ช่วงอายุ 70 - 79 ปี , ช่วงอายุ 80 - 89 ปี และช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป โดย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
    1.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบ

รับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวั ดพิจิตร 

พบว่าผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ที่มีอายุ 

สถานภาพ ลักษณะการอยู่อาศัย ภาระที่ต้องเลี้ยงดู จ านวนเบี้ยยังชีพ มีผลต่อระดับความคิดเห็นของ

ผู้สูงอายุที่มีต่อ การเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

วังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และส่วนป๎จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และจ านวนรายได้ทั้งสิ้น ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม

ในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัด

พิจิตร ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดย
ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 26 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน จ านวน หมู่ละ     
2 คน พบว่าการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์นั้น ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกัน คือจ าเป็นจะต้องเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เพ่ือให้รองรับการโอนเงินเข้าบัญชีเพราะในอนาคตข้างหน้ารัฐบาลจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีที่เป็นพร้อมเพย์
ให้เท่านั้น และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปจ่ายเบี้ยยังชีพให้และอาจจะมีการยุบองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเทศบาลต าบลอีกในอนาคต รวมถึงเป็นแนวโน้มของรัฐบาลที่จ าเป็นต้องเปิดสมุดบัญชีที่เป็น
พร้อมเพย์หรือบางคนที่รับโอนเงินเข้าบัญชีอยู่ก็ต้องไปเปลี่ยนสมุดบัญชีให้เป็นพร้อมเพย์  ซึ่งขั้นตอนไม่ได้
ยุ่งยากและซับซ้อนมากจนเกินไป จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและชี้แจงให้ท าตามขั้นตอน และการเปิด
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บัญชีที่เป็นพร้อมเพย์นั้น ก็เพ่ือให้รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยตรงจะท าให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพที่
ตรงตามวันที่ตนได้รับเหมือนกันทุกเดือน ซึ่งกระบวนการรับและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในระบบพร้อมเพย์นั้น 
ได้เชื่อมโยงกับ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 ด้าน ท าให้
ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 1. ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากล าดับสูงสุดไปล าดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุใน
ระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ รองลงมาด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและ
โอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ และส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ จตุพร ตันเส้า ( 2551 : บทคัดย่อ ) ศึกษาเรื่อง “การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท าการศึกษาจ านวน 5 อบต. คืออบต.บ้านกาด                 
อบต.ดอนเปา อบต.ทุ่งปี้ อบต.ทุ่งรวงทอง และอบต.แม่วิน จาก พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ
การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากในด้านความพึงพอใจบุคลากรรองลงมาคือ ความพึงพอใจการ
ประชาสัมพันธ์ และล าดับสุดท้ายคือ ความพึงพอใจการด าเนินการการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามหากพิจารณาเป็นรายองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่ายังมีบางองค์การบริหารส่วน
ต าบล คือ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการด าเนินการจัดการเบี้ยยังชีพให้ดีขึ้น ส่วนป๎ญหาและอุปสรรคที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกแห่งประสบเหมือนกันก็คือ ผู้สูงอายุในพ้ืนที่มีจ านวนมาก เกินกว่างบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะช่วยเหลือให้ได้ทั่วถึงและครบถ้วน นอกจากนี้ผู้สูงอายุมีป๎ญหาอุปสรรคในการ
มาติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบล คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเดินทางมารับเบี้ยยังชีพที่
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าบาก เนื่องจากมีป๎ญหาสุขภาพ  และระยะทาง จึงมีความต้องการ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าเงินเบี้ยยังชีพไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่หมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นเงินสดต้องการรับ
เป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง มากกว่าราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน และความต้องการส่วนใหญ่ก็คือต้องการให้
เพ่ิมจ านวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มากขึ้น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณา ฉิมพลีกุล (2551 ,
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บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ป๎ญหาและอุปสรรคของโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาป๎ญหาอุปสรรคของ
โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุง
โครงการให้เหมาะสม โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผลการศึกษา
พบว่า โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ทั้งนี้เพราะหลักเกณฑ์ขาดความเป็นรูปธรรมไม่สามารถวัดได้จริง ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่สามารถ
คัดเลือกผู้สูงอายุที่เหมาะสมที่ควรเข้าร่วมโครงการได้โดยยังมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอีกประมาณ 
100 คน นอกจากนี้พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการ ในส่วนของป๎ญหา
เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการ
ให้เทศบาลจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายครั้งละ 3,000 บาท โดยมารับทุก ๆ 6 เดือน เพราะได้เป็นเงินก้อน ไม่
ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียเวลามารับบ่อย ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ต้องการให้โอนเข้า
บัญชีเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานเพราะมีผู้ปฏิบัติงานน้อย ส่วนของสถานที่ในการรับเงินก็ยังคงให้
มารับที่เดิม คือที่เทศบาลเมืองบ้านสวน อย่างไรก็ตามยังมีป๎ญหาเกี่ยวกับการน าเงินไปใช้เพราะผู้สูงอายุที่
รับเงินไปแล้วไม่สามารถใช้เงินได้เพียงพอกับระยะเวลาที่ก าหนด ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ 
เทศบาลเมืองบ้านสวนควรมุ่งส่งเสริมสวัสดิการด้านอ่ืนให้แก่ผู้สูงอายุไม่ควรเน้นเฉพาะการให้เงิน
สงเคราะห์อย่างเดียวทั้งนี้ เพราะเงินที่ได้รับ ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้จ่ายได้เพียงพอ ควรจะมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
ควรจัดอบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ข้อคิดเห็นและถกเถียงในประเด็นที่
สงสัยหรือข้องใจ เพ่ือน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับ

และโอนเงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  ซึ่ง

สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

  2.1 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ที่มีเพศแตกต่างกัน
ส่งผลต่อ ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามอายุ 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 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบ
การรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน  
  2.3 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  จ าแนกตาม
สถานภาพ ในด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความสะดวกของ
ผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ สถานภาพสมรส แตกต่างกับ
สถานภาพหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ ส่วนด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
และด้านกระบวนการและข้ันตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน  
    2.4 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  จ าแนกตาม
ลักษณะการอยู่อาศัย ในด้านด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้าน
ความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบการรับ
และโอนเงินพร้อมเพย์ มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ ลักษณะการอยู่อาศัยอยู่กับคู่สมรสและอยู่กับทั้งคู่
สมรสและอยู่กับบุตรหลานและอยู่กับทั้งคู่สมรสและบุตรหลานและอยู่คนเดียว ส่วนด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน  
     2.5 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามภาระที่
ต้องเลี้ยงดู ในด้าน ความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมพย์ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการใช้งานในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ และด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและ
โอนเงินพร้อมเพย์ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์มี
ความแตกต่างกัน คือ ภาระท่ีต้องเลี้ยงดูมากกว่า 2 คน กับ ภาระที่ต้องเลี้ยงดู 1 คน ภาระที่ต้องเลี้ยงดู 2 
คน และไม่มีภาระท่ีต้องเลี้ยงดู 
    2.6 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จ าแนกตาม
แหล่งที่มารายได้ ในด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความรู้ของ
ผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบรับและโอน
เงินพร้อมเพย์ และด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน 
     
  2.7 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามเบี้ยยัง
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 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามรายได้ทั้งสิ้น ในด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบรับและ โอนเงินพร้อมเพย์ และด้านกระบวนการและขั้นตอน
การใช้งานในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกันพิจิตร ส่วนด้านความสะดวกของ
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. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอน
เงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  สรุปได้ดังนี้ 
ผู้สูงอายุในแต่ละหมู่มีการเตรียมความพร้อมในการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้สูงอายุ
ในหมู่ที่ 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 จะมีความแตกต่างจากหมู่ที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ในการ
เดินทางมาเบิกเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง จึงท าให้ผู้สูงอายุในหมู่ที่ 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปให้เงินเบี้ยยังชีพตามหมู่บ้านเหมือนเดิม เพราะจะได้รับเงินสดและไม่
ต้องเสียวลาและไม่ต้องเสียค่าจ้างในการออกมากดเงินหรือเบิกเงิน แต่ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุระหว่าง      
60 - 69 ปี จะมีความเห็นว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมากกว่าที่จะมารับเงินสดเพราะเงินที่โอนเข้าใน
บัญชีสามารถเป็นเงินเก็บสะสมไปได้เรื่อย ๆ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากล าดับสูงสุดไปล าดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุ
ในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์  รองลงมาด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับ
และโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์  และส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับ

และโอนเงิน พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปได้

ว่า เมื่อพิจารณาป๎จจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุ จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
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ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ รองลงมาด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อม

เพย์ และ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ พบว่า อายุ สถานภาพ ลักษณะ

การอยู่อาศัย ภาระที่ต้องเลี้ยงดู แหล่งที่มารายได้ และจ านวนตามเบี้ยยังชีพที่ได้รับ มีผลต่อระดับความ

คิดเห็นของผู้สูงอายุ ส่วนป๎จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุ 

 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอน

เงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  สรุปได้ว่า 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐเพิ่มจ านวนเงินเบี้ยยังชีพ เพ่ือการด ารงชีพของผู้สูงอายุที่ดีขึ้นเพราะเห็นว่า

จ านวนเงินที่ได้รับ 600 บาท น้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู และวิธีการ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ไม่สะดวกในการไปธนาคาร

เนื่องจากระยะทาง รวมถึงอายุที่มากขึ้น และการเขียนหนังสือ จึงไม่สามารถกดเงินจากตู้เอทีเอ็มได้  จึง

ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า การน าเงินสดเข้าไปจ่ายตามหมู่บ้านสะดวกที่สุดเพราะจะท า

ให้ผู้สูงอายุออกมาพบปะกัน พูดคุยกัน และอยากให้รัฐบาลให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นโดยการ

ปรับเบี้ยยังชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในป๎จจุบันและคุณภาพชีวิตขงผู้สูงอายุที่ดีข้ึน 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
กรณีศึกษา : ประชาชนหมู่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ต าบลทุ่งกระบือ 

อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
Participation of Community for Exercise Promotion 

Case Study: People Moo 8, Ban Thung Ruang Thong, 
Tung Gra-Beu Subdistrict, Yan Ta Khao District, Trang Province 

ฑิฆัมพร สองพัง(Tikamporn Songpang)  ภาริณี ไชยเกสร(Parinee Chaikesorn) 
รุรดา พุฒิตรีภูมิ(Rujirada Puttitrepume)  กมลรัตน์ นุ่นคง(Kamonrat Nunkong) * 

สาลี อินทร์เจริญ(Salee Inchareon)   สิริมา วังพะยอม(Sirima Wangpayom) 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม (Participatory Action Research: PAR) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกก าลังกายของประชาชน 2) พัฒนา
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกก าลังกายของประชาชน และ 3) เปรียบเทียบแรงสนับสนุน
ของครอบครัว ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการออกก าลังกาย ก่อนและหลั งการด าเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกก าลังกายของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง 
ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รวบรวมจากแบบสอบถามที่ได้จากอาสาสมัครจ านวน 143 
คน (อายุ 15 - 59 ปี) ที่ไม่ออกก าลังกายหรือออกก าลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์
โดยใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) 
สถิติเชิงอนุมาน ใช้ Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมการออกก าลังกาย ในด้านการตดัสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ( 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 คะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ส าหรับการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ( x = 17.9 ± 3.1) ทัศนคติต่อการ
ออกก าลังกาย ( x = 37.2 ± 3.9) และพฤติกรรมการออกก าลังกาย ( x = 45.7 ± 5.6) สูงกว่าคะแนน
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ( x = 16.8 , 34.3 , 40.6 ตามล าดับ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (P ≤ 0.05) 



 

 

 

  
 

1390 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 
 

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  
 
บทน า 
 ป๎ญหาสุขภาพของคนไทยในป๎จจุบันเป็นผลมาจากบริบททางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ระบบทุนนิยม และเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการใช้เกินความ
จ าเป็นและไม่เหมาะสม ส่งผลให้คนไทยมีแบบแผนในการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลางค่านิยม 
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วัฒนธรรมและสังคมแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยความเสี่ยงและเป็นภัยคุกคามสุขภาพ เกิดการระบาดของโรควิถี
ชีวิตหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ที่สามารถปูองกันได้ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นผล
มาจากการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน ท าให้ขาดการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ (แผนยุทธศาสตร์
สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563, 2554) โดยพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การขาดการ
ออกก าลังกาย ร้อยละ 27.1 (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2559) จากการส ารวจ
พฤติกรรมการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายของประชาชน อายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ.  2554 โดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ จ านวน 42.6 ล้านคน ไม่ออกก าลังกาย มีผู้เล่นกีฬา
หรือออกก าลังกายเพียง 15.1 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชาชนทั้งหมด ซึ่งลดลงกว่าการ
ส ารวจในปี พ.ศ.2550 ที่มีผู้ออกก าลังกาย ร้อยละ 29.0 และจากผลส ารวจเดียวกันนี้ ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายของผู้ปุวย พบว่า มีผู้ปุวยในรอบ 1 เดือน ก่อนส ารวจ 
จ านวน 17.1 ล้านคน เป็นผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬาหรือออกก าลังกายมากถึงร้อยละ 73.0 ขณะเดียวกันในผู้ปุวยที่
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มี 3.2 ล้านคน พบว่า เป็นผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย ร้อยละ 
76.0 ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างชัดเจนว่าการออกก าลังกายปูองกันการปุวยได้ โดยผู้ที่ไม่ออกก าลังกายจะมี
โอกาสปุวยมากกว่าผู้ที่ออกก าลังกายมากถึง 3 เท่าตัว (ส านักงานสถิติแห่งชาติ  , 2554) การไม่ออกก าลัง
กาย เป็นป๎จจัยที่ท าให้ประชาชนเสียชีวิตได้เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ หรือโรคอ้วน ซึ่งจะท าให้สมรรถภาพ
ร่างกายเสื่อมลงเรื่อย ๆ และเป็นหนึ่งป๎จจัยที่ท าให้เกิดโรควิถีชีวิตหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เช่น โรค
หลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ โรคประสาทเสียสมดุลยภาพ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเบาหวาน 
โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ   , 2558) สุขภาพและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมี
สุขภาพไม่ดีเกิดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ ดังนั้นสิ่ งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น จ าเป็นจะต้องใช้หลาย ๆ วิธี PRECEDE-PROCEED MODEL เป็น
กระบวนการวินิจฉัยเพ่ือการวางแผน และประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพที่มีแนวคิดว่าพฤติกรรม
บุคคลมีสาเหตุมาจากหลายป๎จจัย (Multiple Factors) (Green & Kreuter , 1999) จึงน ามาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี ้
 ผลการศึกษาความต้องการการออกก าลังกายของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พบว่า 
ประชาชนมีความต้องการด้านบุคลากรผู้ให้การบริการ เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร และบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถด้านการออกก าลังกายอย่างเพียงพอ รองลงมาด้านการบริการวิชาการ คือ 
ประชาชนต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ และมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง และจริงจัง เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มยังขาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกก าลังกาย เช่น 
กลุ่มคนยากจน ที่ต้องใช้เวลาในการหาเลี้ยงชีพ ท าให้ขาดโอกาสในการออกก าลังกาย ดังนั้น จึงต้องมี
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น และด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชน
ต้องการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมออกก าลังกาย มีสถานที่ออกก าลั ง
กายได้มาตรฐาน และมีอุปกรณ์ในการออกก าลังกายชนิดต่างๆ อย่างเพียงพอ (จีรวรรณ ภักดีฉนวน  , 
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2554) จากการส ารวจข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ต าบลทุ่งกระบือ 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พบว่า ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีการออกก าลังกายไม่ครบ
ตามเกณฑ์มากที่สุด ร้อยละ 82.6 ซึ่งสาเหตุส าคัญของการไม่ออกก าลังกาย คือ สถานที่หรืออุปกรณ์
ส าหรับการออกก าลังกายในชุมชนไม่เพียงพอ มีสภาพช ารุด ไม่พร้อมต่อการใช้งาน และไม่มีหน่วยงาน
หรือผู้น าในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน ร้อยละ 69.4 รองลงมา คือ การไม่ได้รับ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว ร้อยละ 66.7 การท างาน เช่น การกรีดและเดินเก็บน้ ายาง เป็นการออกก าลังกาย ร้อยละ 66.7 
และไม่มีเวลา เนื่องจากต้องท างานเลี้ยงชีพ ร้อยละ 63.9 ตามล าดับ ซึ่งการออกก าลังกายครบตามเกณฑ์
จะท าให้ห่างไกลจากโรค อาทิเช่น รอบเอวลดลง ค่าดัชนีมวลกายปกติ การด าเนินงานด้านสาธารณสุขใน
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮน 
และอัฟฮอฟ (Cohenn & Uphoff, 1980 อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่ม , 2558) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 จากป๎ญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความความส าคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งการออก
ก าลังกายเป็นประจ านั้นจะท าให้สุขภาพดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งสามารถช่วยปูองกันและลดความ
เสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเบาหวานเป็นต้นจึงได้ร่วมหา
แนวทางในการในการแก้ไขป๎ญหา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การ
ร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผล  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกก าลังกายของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง 
ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
 2. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกก าลังกายของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง
รวงทอง ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบแรงสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการ
ออกก าลังกาย ก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกก าลังกายของ
ประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 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
แบบจ าลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ PRECEDE-PROCEED Model (เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง , 2550) ใน
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เป็นแนวคิดพ้ืนฐานส าหรับมาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนอายุระหว่าง 15 - 59 ปี หมู่ที่ 8 
บ้านทุ่งรวงทอง ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ไม่ออกก าลังกายและออกก าลังกายไม่
ครบตามเกณฑ์ จ านวน 210 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอายุระหว่าง 15 - 59 ปี หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ต าบลทุ่ง
กระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ไม่ออกก าลังกายและออกก าลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ จ านวน 
143 คน ซึ่งได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ เครซซี่และมอแกน (Krejcie & Morgan 
, 1970) และสุ่มตัวอย่างเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ โปรแกรมการจัดการออกก าลังกายโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม มีระยะเวลาด าเนินการ 5 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม 
ดังนี้ 1) การสนทนากลุ่ม 2) การประชาสัมพันธ์และการติดต่อประสานงาน 3) การประเมินสุขภาพ
เบื้องต้น 4) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออกก าลังกาย 5) สาธิตวิธีการออกก าลังกาย 6) การออกก าลัง
กายแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเต้นแอโรบิค การร าไม้พลอง และการแกว่งแขน 7) การติดตาม
และกระตุ้นเตือนการออกก าลังกายในแต่ละสัปดาห์ และ 8) การประเมินผลการออกก าลังกายหลังเสร็จ
สิ้นการด าเนินการ 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการออกก าลังกาย เรื่องการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย กรณีศึกษา : ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวง
ทอง ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามของ วราภรณ์ ค ารศ และ
คณะ (2556) ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล  
  ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย  
  ส่วนที่ 3 แรงสนับสนุนจากครอบครัว  
  ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการออกก าลังกาย  
  ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกก าลังกาย  
  มีจ านวนทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 30 นาท ี
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 
 
 5. การวิเคราะห์ขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้ 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
  เพ่ือวิเคราะห์ระดับทัศนคติเก่ียวกับการออกก าลังกาย ระดับการได้รับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว ระดับพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยใช้สถิติ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการออกก าลังกาย โดยใช้สถิติ Paired t - test 
 
 6. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยได้น าเสนอเค้าโครง
ร่างวิจัย ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร        
จังหวัดตรัง ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะน าตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือกลุ่ มตัวอย่าง ในการ
เข้าร่วมแผนการด าเนินกิจกรรมและตอบแบบสอบถาม ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธใน
การเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ ค าตอบหรือข้อมูลทุกอย่างถือเป็นความลับ และผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษา
แบบภาพรวม และน าผลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น ผู้เข้าร่วมการศึกษาสามารถปฏิเสธการเข้า
ร่วมแผนการด าเนินกิจกรรม และตอบแบบสอบถามได้ตลอด โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้วิจัยทราบ หาก
ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ขอให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 62.2 มีอายุเฉลี่ย 38.7 มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 25.9 รองลงมา 
คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.4  
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง อ าเภอย่านตาขาว    
จังหวัดตรัง 
 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎกีารมีส่วนร่วม 
 

ประเด็นความคิดเห็น x  S.D. ระดับ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2.3 0.6 ปานกลาง 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 2.5 0.5 ปานกลาง 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 2.8 0.4 ปานกลาง 
ด้านมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.1 0.6 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 1 จ านวนและร้อยละของการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลัง
กาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 2.3 , S.D.= 0.6) มีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( 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 เพื่อใช้ค้นหาค าอธิบายส าหรับสาเหตุของการไม่ออกก าลังกายหรือออกก าลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ใน
ชุมชน ทั้งนี้มีการวางแผน และก าหนดกิจกรรม เพ่ือหาวิธีหรือแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว 
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนน าประชาชน ประชาชน และผู้วิจัย ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขป๎ญหา
นั้น จะมีการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง ให้เหมาะสม
กับวัย และสภาพร่างกายของประชาชน 
 โปรแกรมการจัดการออกก าลังกายโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม มีระยะเวลา
ด าเนินการ 5 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้ 1) การสนทนากลุ่ม 2) การประชาสัมพันธ์และ
การติดต่อประสานงาน 3) การประเมินสุขภาพเบื้องต้น 4) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออกก าลังกาย 5) 
สาธิตวิธีการออกก าลังกาย 6) การออกก าลังกายแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเต้นแอโรบิค การร าไม้
พลอง และการแกว่งแขน 7) การติดตามและกระตุ้นเตือนการออกก าลังกายในแต่ละสัปดาห์ และ 8) การ
ประเมินผลการออกก าลังกายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ 
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 3. เปรียบเทียบการสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการ
ออกก าลังกาย ระหว่างก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติต่อการ
ออกก าลังกาย และพฤติกรรมการออกก าลังกาย ก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออก
ก าลั งกาย โดยการประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม ของประชาชนหมู่ที่  8 บ้านทุ่ งรวงทอง              
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ก่อน
และหลังจากด าเนินกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 

ตัวแปร N  ̅ S.D. T p-value 

การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (ก่อน) 143 16.8 2.9 -7.9 <0.01* 
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (หลัง) 143 17.9 3.1   

*p<.01 
 
 จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 
ระหว่างก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม พบว่าคะแนนเฉลี่ยการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวหลังเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 17.9 , S.D.= 3.1) สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 16.8 , S.D.= 2.9) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการออกก าลังกาย ระหว่างก่อน
และหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 

ตัวแปร n x  S.D. T p-value 

ด้านทัศนคติต่อการออกก าลังกาย (ก่อน) 143 34.3 3.9 -13.5 <0.01* 
ด้านทัศนคติต่อการออกก าลังกาย (หลัง) 143 37.2 3.9   

*p<.01 
 
 จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทัศนคติต่อการออกก าลังกาย 
ระหว่างก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมี
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ส่วนร่วม พบว่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการออกก าลังกายหลังเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x =37.2 , S.D.= 3.9) สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 34.3 , S.D.= 3.9) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกาย ระหว่างก่อน
และหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 

ตัวแปร N x  S.D. T p-value 

พฤติกรรมการออกก าลังกาย (ก่อน) 143 40.6 6.9 -11.1 <0.01* 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย (หลัง) 143 45.7 5.6   

*p<.01 
 
 จากตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ระหว่างก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม พบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกาย หลังเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 45.7 , S.D.= 5.6) สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 40.6 , S.D.= 6.9) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยการ
ประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการมีส่ วนร่ วม ของประชาชนหมู่ ที่  8  บ้ านทุ่ งรวงทอง ต าบลทุ่ งกระบือ               
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พบว่า ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x = 2.3 , S.D.=0.6)พบว่า ผู้วิจัยได้มีการการค้นหาสาเหตุของป๎ญหาที่แท้จริงร่วมกับ อสม. 
จ านวน 12 คน และจากการสังเกตการท าสนทนากลุ่ม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการแสดงความคิดเห็น 
มีการพูดคุย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขป๎ญหาการไม่ออกก าลังกายและออกก าลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ จึง
ท าให้การท าสนทนากลุ่มด าเนินการไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ประชาชนมีการวางแผน และก าหนดกิจกรรม 
เพ่ือหาวิธีหรือแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนน าประชาชน 
ประชาชน และผู้วิจัย ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขป๎ญหามีความสอดคล้องวิถีชีวิตของชุมชน ขั้นตอนที่ 2 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.5 , S.D.=  0.5)พบว่า ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. และแกนน าประชาชน มีการประชาสัมพันธ์การออกก าลังกายให้กับประชาชนในชุมชนได้รับรู้ โดย
ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์จากโรงงานแพลนทอย (Plan Toy) ที่ตั้งอยู่ในชุมชน ในการสนับสนุน
ไม้พลองให้กับชุมชนเพ่ือใช้ในการออกก าลังกาย จ านวน 40 ชิ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกก าลังกาย 
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เนื่องจากผู้วิจัยได้น ารูปแบบการออกก าลังกายทั้ง 3 รูปแบบมาด าเนินการในการวิจัย ได้แก่ การเต้นแอโร
บิค การร าไม้พลอง และการแกว่งแขน ส่งผลให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเข้าร่วมเต้นแอโรบิคนั้นก็สามารถ
ออกก าลังกายที่บ้านได้ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการร่วมรับผลประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง        
( x = 2.8 , S.D.=  0.4) พบว่า ด้านสังคม ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดท าเสื้อยืด และออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่กลุ่มที่ 1 โซนบ้านผู้ใหญ่ และ 2 โซนบ้านนางจิดาภา โสะหาบ มีการออกก าลังกาย 4 วัน 
ใน 1 สัปดาห์ และโซนบ้านนางจิรา ขาวคง มีการออกก าลังกาย 5 วัน ใน 1 สัปดาห์  และด้านบุคคลใน
การวิจัย ผู้วิจัยได้ริเริ่มหรือเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากตัวบุคคล ให้มองเห็นหรือเชื่อมั่นใน
ศักยภาพ ความสามารถในการเรียนรู้ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง โดย
อาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ จึงท าให้มีความภาคภูมิใจ
ในศักดิ์ศรีของตนเอง มองเห็นคุณค่าของตนเองในการปฏิบัติมากขึ้นตน และขั้นตอนการประเมินผล 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.1 , S.D.= 0.6) พบว่า ผู้วิจัย และอสม. มีการประเมินผลร่วมกัน 
โดยที่ในแต่ละสัปดาห์ อสม.จะมีการกระตุ้นเตือนการออกก าลังกายของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
ตนเองด้วยวิธีการติดตามเยี่ยมบ้าน ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายเพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ และป๎ทมา รักเกื้อ (2556) ได้ศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อการออกก าลังกาย
ของประชาชนต าบลแหลมโตนดอ าเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่าสถานที่ออกก าลังกาย
และความตั้งใจในการออกก าลังกายมีผลต่อการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยที่ประชาชน
ออกก าลังกายในบริเวณสวนสาธารณะของชุมชนมากเป็น  2.51 เท่า (OR : 2.51 ; 95% CI : 1.21 ถึง 
5.23) เมื่อเปรียบเทียบกับการออกก าลังกายบริเวณบ้านและคะแนนความตั้งใจในการออกก าลังกาย
เพ่ิมขึ้นมีโอกาสท าให้การออกก าลังกายเป็น 1.10 เท่า (OR : 1.10; 95% CI : 1.04 ถึง 1.16) จากผล
การศึกษาควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องโดยการเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่ออกก าลังกายเช่นจัดบริเวณสวนสาธารณะของชุมชนให้มีบรรยากาศอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือผู้น า
ในการออกก าลังกายเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออกก าลังกายในชุมชนรวมทั้งควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือ
ชมรมออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตั้งใจในการออกก าลังกายเพ่ิมมากข้ึน 
 2. การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่า 
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ความเชื่อ เพ่ือใช้ค้นหาค าอธิบายส าหรับสาเหตุของการไม่
ออกก าลังกายหรือออกก าลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ในชุมชน ทั้งนี้มีการวางแผน และก าหนดกิจกรรม เพ่ือ
หาวิธีหรือแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนน าประชาชน 
ประชาชน และผู้วิจัย ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขป๎ญหานั้น จะมีการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง ให้เหมาะสมกับวัย และสภาพร่างกายของประชาชน 
สอดคล้องกับสราวุฒิ พงษ์พิพฒน์ (2558) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ด้านการออกก าลังกายแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนต าบลแม่กา จังหวัดพะเยา พบว่า การพัฒนา เทคโนโลยีการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
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พบว่า ชุมชนนักปฏิบัติมีความส าคัญในการวางแผนการด าเนินงาน โดยประยุกต์การจัดการความรู้มาใช้ใน
การจัดการด้านการออกก าลังกายได้อย่างเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 
 3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแรงสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติ และพฤติกรรมการออก
ก าลังกาย จากกิจกรรมการออกก าลังกาย ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ การเต้นแอโรบิค การร าไม้พลอง และการ
แกว่งแขน ซึ่งได้มีการสร้างแกนน าประชาชนในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงมีการติดตาม
และประเมินผลการออกก าลังกาย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติต่อการออกก าลังกาย ส่งผลให้
ประชาชนได้รับแรงสนับสนุนของครอบครัว และมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการออกก าลัง
กาย เพ่ิมสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับวราภรณ์ ค ารศ และคณะ (2556) ได้
ศึกษาพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกก าลังกายของประชาชนในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยสนับสนุนต่อการออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าบุคคลใกล้ชิด เช่น เพ่ือน ครอบครัว มีอิทธิพลต่อการออกก าลังกายของท่าน และระดับพฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ 
การเลือกประเภทของการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและวัย รองลงมาได้แก่ การเลือก
กิจกรรมออกก าลังกายที่ง่าย ถนัด ชอบ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพการเริ่มออกก าลังกายโดยเริ่มต้น ที่เบา ๆ 
แล้วค่อยเพิ่มความหนักของการออกก าลังกาย และสามารถปรับเปลี่ยนประเภทของการออกก าลังกายให้
เหมาะสมกับสถานที่และเวลาว่าง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง จึงควรมีการเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เช่น การดึงผู้น าชุมชนมาเป็นผู้
ขับเคลื่อนกิจกรรม การพัฒนาบุคคลต้นแบบทางด้านสุขภาพ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนได้ อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของกิจกรรมแก้ไขป๎ญหาการไม่ออกก าลังกายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถน าไป
ปรับใช้ได้ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของกลุ่ม
ตัวอย่างได้  
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ตลอดจนผู้น าชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ ของการศึกษา
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research 
: PAR) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน 2) 
พัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมและ 3) เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมก่อนและหลังการ
ด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง เก็บรวบรวมจากประชาชนจ านวน 143 คน ที่มีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบัติในการรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล มีระยะเวลา 6 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้
ทัศนคติ และการพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกและแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ Paired t - test 
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (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 ตามล าดับ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P ≤ 0.001) ค่าดัชนีชี้
วัดความชุกของลูกน้ ายุงลาย (House Index , 8.29) และค่าContainer Index (8.88) ลดลงและอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
ค าส าคัญ : 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 
 
บทน า 
 โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever ; DHF) เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุจากเชื้อเดงกี่
ไวรัส (Dengue Virus) โดยมียุงลาย (Aedesaegypti) เป็นพาหะน าโรค การระบาดของโรคไข้เลือดออก
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ส่งผลต่อปริมาณเพ่ิมขึ้นของผู้ปุวยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 หลังจากนั้นจ านวน
ผู้ปุวยมีแนวโน้มลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมท าให้เกิดผลกระทบ ข้อสั่งการของกระทรวง
สาธารณสุขและผลการประกาศเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในการรณรงค์ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างไรก็ตามในปี  พ.ศ. 2561 สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีแนวโน้มระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งหากไม่เร่ง
ด าเนินการตามมาตรการปูองกันควบคุมโรคจะท าให้มีจ านวนผู้ปุวยเพ่ิมขึ้นเกินกว่าค่ามัธยฐานถึง 25% 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ยกเว้นในภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ฝนตกชุกและมี
ฝนตกมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ดังนั้นภาคใต้จะเริ่มมีการระบาดก่อนภาคอ่ืนๆและมีการ
ระบาดอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการเสียชีวิต จากส านักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
- 31 ธันวาคม 2560 พบผู้ปุวยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 61 ราย ภาคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 
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คือ ภาคใต้ จ านวน 30 ราย ภาคกลางจ านวน 16 ราย ภาคเหนือ 13 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 2 ราย ตามล าดับกลุ่มอายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 20 ราย อัตราปุวยตายเท่ากับ ร้อยละ 0.10 กลุ่ม
อายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 41 ราย อัตราปุวยตายเท่ากับร้อยละ 0.13 อาชีพส่วนใหญ่นักเรียนนักศึกษาร้อย
ละ 34.09 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2561) 
 ในส่วนของจังหวัดตรัง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ก าหนดเปูาหมายในการลดอัตราปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร มีชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีการด าเนินการควบคุม
ลูกน้ ายุงลายร้อยละ 80 และมีค่าดัชนีบ้านที่ส ารวจพบลูกน้ ายุงลาย (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) ในส่วนของอ าเภอวังวิเศษ ปี 2558 - 2560 มีผู้ปุวยจ านวน 144 , 266 
และ 15 คน ตามล าดับ มีรายงานมีอัตราปุวย 332.55 , 611.24 และ 34.40  คนต่อแสนประชากร 
(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังวิเศษ , 2561) และจากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนหมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสง 
ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 143 ครัวเรือน พบว่า มีภาชนะที่มีน้ าขัง
ทั้งภายในและภายนอกบ้าน ที่มีลูกน้ ายุงลาย จ านวน 18 ครัวเรือน โดยมีค่าร้อยละของบ้านส ารวจที่พบ
ลูกน้ ายุงลาย (House Index) ร้อยละ 12.58 และมีค่าร้อยละของภาชนะส ารวจที่พบลูกน้ ายุงลาย 
(Container Index) ร้อยละ 20.18 ซึ่งเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้                
(HI<10 % , CI=0 %) 
 การปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (พูนสุข ช่วยทอง บรรเทิง สุพรรณ์ และเปรมวดี คฤหเดช , 2556) ซึ่งเป็นป๎จจัยส าคัญที่จะท าให้
การรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบรรลุเปูาหมายและหมดไปจากชุมชน นอกจากนี้ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น ในด้านทรัพยากรก าลังคนและงบประมาณ ตลอดจนการสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ด าเนินการรณรงค์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์ในอดีตปรากฏว่าการควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้หรืออาจบังเกิดผลเพียงชั่ว
ระยะเวลาสั้น ๆ จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน (กรุณภรณ์ หมวกกุล , 2554) และที่ผ่านมา
การควบคุมโรคไข้เลือดออกของบ้านหนองชุมแสง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลากหลายรูปแบบ
คือ (1) การรณรงค์โดยการระดมความร่วมมือของผู้น าชุมชนนักเรียนกลุ่มกิจกรรมและประชาชนเพ่ือ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายในชุมชนเป็นครั้งคราวหรือในเทศกาลต่าง ๆ (2) การร่วมมือกับโรงเรียน
ในการสอนนักเรียนให้มีความรู้เรื่องการควบคุมยุงลายและมอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน อาจด าเนินการอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปีหรือเป็นครั้งคราว
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ร่วมกับการรณรงค์ (3) การจัดหาทรายก าจัดลูกน้ ามาจ าหน่ายในกองทุนพัฒนาหมู่บ้านในราคาถูก บาง
แห่งอาจจัดอาสาสมัครไปส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรือนและใส่ทรายก าจัดลูกน้ าให้เป็น
ประจ า โดยคิดค่าบริการราคาถูก (กรมควบคุมโรค , 2560) ซึ่งการด าเนินงานในรูปแบบดังกล่าว เพ่ือให้
ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของป๎ญหาและแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง ควรจะได้รับการส่งเสริมและปฏิบัติให้
แพร่หลายมากที่สุด โดยเน้นป๎จจัยส าคัญ คือ ความครอบคลุม สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง การกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนตื่นตัวในการควบคุมโรคให้การสนับสนุนทรัพยากร หรือเข้าร่วมกิจกรรมการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน มีแหล่งทรัพยากรองค์กรบุคลากร และความคล่องตัวที่จะจัดหารูปแบบความร่วมมือ
ภายในท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคโดยประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ (กรุณภรณ์ หมวกกุล , 2554) ซึ่งป๎จจุบันยังไม่มีวัคซีนปูองกันโรคไข้เลือดออกที่สามารถ
น ามาใช้กับคนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่การท าลาย
และการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ตัวหรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนบุคคลหรือชุมชนโดยตรง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  , 
2545)  
 จากที่มาและความส าคัญของป๎ญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนใน
การปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของประชาชนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลอ่าวตง อ าเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวโรคไข้เลือดออก มีทัศนคติในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก จนส่งผลไปสู่พฤติกรรมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก โดยการปูองกันโรคไข้เลือดออกนี้มี
การใช้วิธีการปูองกันแบบหลากหลายวิธี เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการปูองกัน 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของประชาชนบ้าน
หนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
 2. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของประชาชน
บา้นหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน บ้าน
ส ารวจที่พบลูกน้ ายุงลาย (House Index) และภาชนะส ารวจที่พบลูกน้ ายุงลาย (Container Index) ก่อน
และหลังการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff , 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ ค าภีลา
นนท์ 2550 ; 21 - 22) 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร 
  ประชากร คือ ตัวแทนครัวเรือนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง จ านวน 210 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวัง
วิเศษ จังหวัดตรัง จ านวน 143 คน ซึ่งได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 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) อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 บ้านหนองชุมแสงอย่างน้อย 1 ปี 
   3) มีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
        1.2.2 เกณฑ์การคัดออก(Exclusion Criteria) คือ 
   ปฏิเสธหรือออกจากการวิจัยระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บการวิจัยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 5 ส่วน มี
รายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออกเป็นแบบสอบถามโดยมีค่าคะแนนให้
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ 1 2 3 4 ตอบถูก ให้คะแนน 1 คะแนนตอบผิด ให้คะแนน 0 คะแนน จ านวน 
18 ข้อ เกณฑ์แบ่งระดับความรู้ ใช้แบบอิงเกณฑ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ (Bloom et al : 1971) 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการปูองกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 10 ข้อ แบ่งช่วง
การให้คะแนน คือ เห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อยเห็นด้วยน้อยที่สุด  
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปูองกันโรคไข้ เลือดออก จ านวน 20 ข้อ โดย
ก าหนดค าตอบเป็น 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติเลย 
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 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 
18 ข้อเป็นค าถามที่ประยุกต์จากแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert Scale) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  
  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ปูองกันไข้เลือดออก โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  
  วิเคราะห์เปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปูองกันไข้เลือดออกก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยสถิติ Paired t-test 
 
 4. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอโครงร่างวิจัยเพ่ือขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง หลังจากได้รับการรับรองแล้ว ผู้วิจัยจึง
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการเก็บ
ข้อมูล และประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธใน
การเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ การตอบรับหรือปฏิเสธไม่มีผลต่อการท างาน ค าตอบหรือข้อมูลทุกอย่างจะถือ
เป็นความลับ โดยผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวม เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น 
  
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.4 มีอายุเฉลี่ย 45.4 ปี ส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน 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 x  S.D แปลผล 
การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.48 0.92 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3.52 0.73 มาก 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.42 0.59 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.59 0.87 มาก 

รวม 3.50 0.72 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบ
ผสมผสาน อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.50 , S.D. =0.72) และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( x =3.59 , S.D. =0.87) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.52 , S.D. =0.73) การมีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.48 , S.D. 
=0.92) และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.42 , S.D. =0.59) 
ตามล าดับ 
 
 3. การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม 
 สัปดาห์ 1 วิธีการด าเนินงาน 
 1) ร่วมกันค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของป๎ญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านหนองชุมแสงและ
ก าหนดการด าเนินงาน 
 2) ร่วมกันวางแผนหาวิธีการปูองกันโรคไข้เลือดออก การร่วมกันเสนอความคิดเห็น  
 3) ติดต่อประสานงาน เพ่ือขอความร่วมมือจากแกนน า อสม. และประชาชนในบ้านหนองชุมแสง 
ประชาสัมพันธ์โครงการ และประสานกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 4) การทดสอบความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน เกี่ยวกับการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก ก่อนการอบรมให้ความรู้ 
 5) การแต่งตั้งคณะกรรมการ PCL (Police Check Larva) เพ่ือให้ค าแนะน าในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 
 6) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การปูองกันโรคไข้เลือดออก และการใช้สมุนไพรใน
การก าจัดลูกน้ ายุงลาย ได้แก่ กระเพรา ข่า มะกรูด 
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 สัปดาห์ที่ 2 - 3 วิธีการด าเนินงาน 
 1) การทดสอบความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน เกี่ยวกับการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก ก่อนการอบรมให้ความรู้ 
 2) การแต่งตั้งคณะกรรมการ PCL เพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในการส ารวจลูกน้ า และให้
ค าแนะน าในการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 3) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การปูองกันโรคไข้เลือดออก และการใช้สมุนไพรใน
การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
 สัปดาห์ที่ 4 - 5 วิธีการด าเนินงาน 
 1) ร่วมกันประเมินครัวเรือนปลอดลูกน้ าโดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่าวตง และ
คณะกรรมการ PCL หมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสง เป็นคณะกรรมการในการประเมินโดยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
จ านวน 2 สัปดาห์ 
 2) คณะกรรมการ PCL หมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสง ติดแผ่นโปสเตอร์ขนาด A3 ในแต่ละครัวเรือน 
 3) ประกาศผลบ้านที่ปลอดลูกน้ ายุงลาย ได้รับเกียรติบัตร “บ้านสะอาดปลอดลูกน้ ายุงลาย” 
 สัปดาห์ที่ 6 วิธีการด าเนินงาน 
 ประกาศผลบ้านที่ปลอดลูกน้ ายุงลาย ได้รับเกียรติบัตร “บ้านสะอาดปลอดลูกน้ ายุงลาย” 
 4. ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านส ารวจที่พบลูกน้ ายุงลาย 
(House Index) และภาชนะส ารวจที่พบลูกน้ ายุงลาย (Container Index) ก่อนและหลังการใช้
กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปูองกันโรค 
            ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (n=143) 
 

คะแนนเฉลี่ย N x  S.D. t Df p-value* 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 143 9.41 2.12 -21.96 142 <.001* 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 143 14.14 1.70    

* p<0.001 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการปูองกันโรคไข้เลือดออก ของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือด พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้
หลังเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x =14.14 , S.D. =1.70) สูงกว่าคะแนน
ความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก ( x =9.41 , S.D. =2.12) แสดงว่า
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ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสานมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออก ก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (n = 143) 
 

คะแนนเฉลี่ย N x  S.D. t Df p-value 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 143 1.95 .20 - 3.27 142 .001* 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 143 2.02 .16    

* p<0.001 
 
 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
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออก ก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (n=143) 
  

คะแนนเฉลี่ย n x  S.D. t df p-value 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 143 2.05 .51 - 3.89 142 <.001* 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 143 2.25 .43    

* p<0.001 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน พบว่า คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x = 2.25, S.D. =0.43) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x = 2.05, S.D. 
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=0.43) แสดงว่าพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
การปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 
ตาราง 5 ร้อยละของบ้านส ารวจที่พบลูกน้ ายุงลาย (House Index) และภาชนะส ารวจที่พบลูกน้ ายุงลาย 
(Container Index) 
 

ผลการส ารวจ HI (House Index) CI (Container Index) 

สัปดาห์ที่ 4 18.30 19.45 

สัปดาห์ที่ 5 12.40 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 
และพฤติกรรมที่เพ่ิมข้ึนหลังด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  1. การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน 
 การมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบล
อ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พบว่า การมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้าน
หนองชุมแสง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดาราวรรณ นันทะ (2551) 
และวีนาวรรณ บุญประสพ (2552) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการปูองกัน และควบคุมโรคไข้เลือดของ
ประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการด าเนิน ซึ่งท าให้
กิจกรรมยังขาดความต่อเนื่อง 
 2. ผลการพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 
6 สัปดาห์ ได้แก่ สัปดาห์ 1 วิธีการด าเนินงาน การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของป๎ญหาโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนบ้านหนองชุมแสงและก าหนดการด าเนินงาน สัปดาห์ 2 - 3 แต่งตั้งคณะกรรมการ PCL อบรมให้
ความรู้ ส่งเสริมการใช้สมุนไพร สัปดาห์ที่ 4 - 5 ร่วมกันประเมินครัวเรือนปลอดลูกน้ า ติดแผ่นโปสเตอร์
ความรู้ สัปดาห์ที่ 6 มอบเกียรติบัตร “บ้านสะอาดปลอดลูกน้ ายุงลาย”  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 ก่อนและหลังการด าเนินการมีส่วนร่วม 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรุจิเรศ วงศ์
เล็ก (2558) ที่พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นจากก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ท าให้กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออก หลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รุจิเรศ วงศ์
เล็ก (2558) ที่พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นจากก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ท าให้กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออก หลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รุจิเรศ วงศ์เล็ก 
(2558) ที่พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกเพ่ิมข้ึนจากก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลของการพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของ
ประชาชนบ้านหนองชุมแสง ท าให้ชุมชนมีค่า HI , CI ที่ลดลง ซึ่งมีค่าน้อยกว่าก่อนด าเนินกิจกรรมการมี
ส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มาตุภูมิ พอกระโทก และ พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ (2557) ที่พบว่า 
ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา หลังด าเนินการพัฒนามีค่าดัชนีความชุก ลูกน้ ายุงลาย (ค่า HI CI และ BI) น้อยกว่าก่อนการ
พัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาบ้านต้นแบบ การดึงผู้น ามาด าเนินกิจกรรมเป็นหลัก ซึ่งจะท าให้
ประชาชนตระหนักถึงป๎ญหาเพิ่มมากขึ้น 
 2. การด าเนินกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน เป็นกิจกรรมที่มีทางเลือกใน
การปูองกันโรคไข้เลือดออกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ตามบริบทของชุมชน 
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 3. ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่องค์กรอ่ืน ๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 4. ควรมีการวางแผนพัฒนากิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณประชาชนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
ตลอดจนผู้น าชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ของการศึกษา
ครั้งนี ้ 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 
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หลักสตูรสาธารณสุขศาตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดตรัง 

*Corresponding author. E-mail:salee@scphtrang.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) นี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนี
มวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน และเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนี
มวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อมูลถูกรวบรวม
จากแบบสอบถาม แบบบันทึกสุขภาพ และแบบบันทึกการออกก าลังกาย จากประชาชนที่มี ดัชนีมวลกาย
เกินเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 28 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถ่ี 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 ก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x = 12.46 , S.D. = 1.71) สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x = 6.93 , S.D. = 1.69) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ
พฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ( x =32.04 , S.D. =7.78) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย     
( x =19.04 , S.D. = 6.94) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนค่าเฉลี่ยค่าดัชนีมวลกายก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
ค าส าคัญ : 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  
 
บทน า 
 โรคอ้วนเป็นป๎ญหาที่พบมากที่สุดในโลก ข้อมูลองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ทั่วโลก
มีผู้ใหญ่ที่มีน้ าหนักตัวเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ตร.ม.) ประมาณ 1.9 พันล้านรายและเป็นโรคอ้วน 
(ค่าดัชนีมวลกาย ≥ 30 กก./ตร.ม.) อย่างน้อย 600 ล้านราย หรือกล่าวคือ ร้อยละ 39 ของผู้ใหญ่ในโลกนี้มี
น้ าหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2552 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
รวมผู้เข้าร่วมการศึกษาเกือบ 9 แสนรายซึ่งส่วนมากเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนที่อาศัยในยุโรปและอเมริกา
เหนือพบว่า คนอ้วนมีอายุขัยสั้นกว่าคนที่ไม่อ้วน ผู้ที่มีดัชนีมวลกายในช่วง 30 - 35 กก./ตร.ม. จะมีอายุขัย
เฉลี่ยสั้นลง 2 - 4 ปี และ ผู้ที่มีดัชนีมวลกายในช่วง 40 - 50 กก./ตร.ม. จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 8 - 10 ปี 
อัตราการตายจากทุกสาเหตุต่ าสุดในกลุ่มคือผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายในช่วง 22.5 - 25.0 กก./ตร.ม. (ณิชา 
สมหล่อ , 2557) สาเหตุโรคอ้วนเกิดจากป๎จจัยในระดับป๎จเจกบุคคล และป๎จจัยสิ่งแวดล้อมเชิงโครงสร้าง
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะการท างานที่ใช้แรงงาน
น้อยลง รวมถึงการเดินทางคมนาคมติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบายกว่าแต่ก่อน ท าให้คนไทย มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายและมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
หรือโทรศัพท์ และการเดินทางบนท้องถนน ซึ่งมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างน้อยเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละวัน 
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หากไม่นับเวลานอน (ประมาณ 8.4 ชั่วโมง) โดยเฉลี่ยคนไทยใช้เวลากับการท ากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายน้อยมากถึง 13.3 ชั่วโมง นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบในประเทศอาเซียน ก็จะพบว่า คนไทยอ้วน
มากเป็นอันดับ 2 จาก 10 ประเทศ รองจากมาเลเซีย โดยผู้ชายอยู่ในดันดับ 4 ส่วนผู้หญิงอยู่ในอันดับ 2 
รวมทัง้ข้อมูลการส ารวจในไทยเอง ก็พบแนวโน้มในทางเดียวกันว่า ร้อยละของชายและหญิงมีน้ าหนักเกิน
และอ้วนเพิ่มสูงราว 2 เท่า เกิดจากการการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกก าลังกายที่มีแนวโน้มลดลง แต่
การรับพลังงานจากการบริโภคอาหารนั้นมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  , 2558)
 โรคอ้วนและภาวะน้ าหนักเกินเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดโรคของระบบต่าง ๆ มากมาย (obesity -
related comorbidity) ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองภาวะหัวใจ
ล้มเหลว ความดันโลหิตสูง ระบบทางเดินหายใจเช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ระบบทางเดินอาหาร 
เช่น นิ่วในถุงน้ าดี โรคกรดไหลย้อน ไขมันเกาะตับ ระบบต่อมไร้ท่อและนรีเวช เช่นเบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง ประจ าเดือนไม่สม่ าเสมอ ระบบข้อและกล้ามเนื้อ เช่น ข้อเสื่อม เก๊าท์ เพ่ิมความเสี่ยงโรคมะเร็ง 
เช่น เต้านม มดลูก/ปากมดลูก ล าไส้ใหญ่ 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 ตามล าดับ ในอ าเภอห้วยยอด ประชาชนที่ได้รับการ
ประเมินดัชนีมวลกาย ช่วงอายุ 30 - 44 ปี ร้อยละ 43.41 , 47.79 และ 47.49 ตามล าดับ พบว่า 
ประชาชนมีแนวโน้มมีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้นทุกปี (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง , 
2561) จากการศึกษาชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประชาชนอายุ 
30 - 44 ปี จ านวน 99 คน พบว่า ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 57.57 ซึ่งจากการ
เทียบเกณฑ์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561 ร้อยละของวัยท างานอายุ 30  - 44 
ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 55  
 จากประเด็นป๎ญหาดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักและใส่ใจสุขภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้วิจัยจึงได้ร่วมหา
แนวทางในการแก้ไขป๎ญหาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาป๎ญหาวางแผนด าเนินงานและ
สรุปผลดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่
มีภาวะค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 2. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวล
กายเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research 
: PAR)ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff , 1977 (อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่ม. 2558) 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร คือ ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 30 - 44 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ 
หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จ านวน 55 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 30 - 44 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
เกณฑ์ หมู่ที่ 1 บ้านในเขาต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan , 1970) ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 
10 ที่ความเชื่อม่ันร้อยละ 90 ได้จ านวน 28 คน ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากโดยไม่คืน
ที่ พร้อมทั้งถามความสมัครใจ หากกลุ่มตัวอย่างไม่ยินยอมเข้าร่วม จึงท าการจับใหม่ จนครบจ านวน 
       1.2.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ากลุ่ม (Inclusion criteria) 
              1.2.1.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านในเขา ต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง 
   1.2.1.2 ประชาชนที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ ์เกิน 23.0 ขึ้นไป 
   1.2.1.3 ยินดีเข้าร่วมแผนการด าเนินกิจกรรม และตอบแบบสอบถามการวิจัย 
       1.2.2 เกณฑ์ในการคัดเลือกออก (Exclusion criteria) 
       กลุ่มตัวอย่างขอถอนตัวออกจากการวิจัยระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. การด าเนินการวิจัย 
 ขั้นที ่1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 1. กลุ่มตัวอย่างร่วมกันจัดอภิปราย ที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านในเขา 
 2. กลุ่มตัวอย่างร่วมกันสรุปป๎ญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชุมชน และร่วมกันก าหนดแนวทางในการ
แก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น โดยวิธีการยกมือถามและตอบ 
 3. กลุ่มตัวอย่างร่วมกันก าหนดรูปแบบของแผนการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งวิธีการและการ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ก าหนดกิจกรรม คือ การจัดให้ความรู้เรื่องการบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย จัดประกวดเมนูสุขภาพ และในการประเมินผลนั้นจะท าโดยการวัดค่าดัชนีมวล
กาย 
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 ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 สัปดาห์ที่ 1 ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท าการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
วัดรอบเอว และหาค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรม พร้อมทั้งแจกคู่มือ
ส าหรับให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน การบริโภคอาหาร และการออกกาลังกายที่เหมาะสม และแบบบันทึก
สภาวะสุขภาพแจกแบบสอบถามความรู้ก่อนเริ่มด าเนินการกิจกรรม เพ่ือทดสอบความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ร่วมฟ๎งบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มตัวอย่างเรื่องการบริโภคอาหาร การดูแล การเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
เพ่ือควบคุมโรคอ้วน และสาธิตการออกก าลังกายด้วยยางยืดให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือช่วยส่งเสริมให้มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นและโอกาสในการเกิดโรคเรื้อรังลดลง 
 สัปดาห์ที่ 2 ท าการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกันจัดประกวดเมนูสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 
 สัปดาห์ที่ 3 ท าการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกาย ของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรม และสาธิตการออกก าลังกายโดยใช้ท่าฤๅษีดัดตนจ านวน 15 ท่า เพ่ือให้
ร่างกายตื่นตัว แข็งแรง ระบบการไหลเวียนเลือดในร่าง กายดีขึ้น บ ารุงรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว ช่วย
สุขภาพจิตดี 
 สัปดาห์ที่ 4 ท าการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรมสาธิตการแกว่งแขนที่ถูกวิธี เพื่อให้ได้ขยับร่างกายแทนการเนือยนิ่ง และมี
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่สามารถลดค่าดัชนีมวยกายลดลง และการประกวดเมนูสุขภาพ เพ่ือรับเกียรติ
บัตร 
 สัปดาห์ที่ 5 มีการติดตามพฤติกรรมหลังจากเสร็จสิ้นรูปแบบแผนการด าเนินกิจกรรม เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดความตื่นตัวของกลุ่มตัวอย่าง ให้กลุ่มตัวอย่างยังคงใส่ใจกับการดูแลสุขภาพในเรื่องของการบริโภค
อาหาร และการออกก าลังกาย โดยเป็นการลงติดตามตามบ้านของกลุ่มตัวอย่าง จะแบ่งตามโซนที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านรับผิดชอบ จ านวน 11 โซนท าการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบ
เอว และค่าดัชนีมวลกาย ของกลุ่มตัวอย่าง แจกแบบสอบถามการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล  , 
ความรู้ , พฤติกรรม , การมีส่วนร่วม หลังเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 1. ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท าการชั่งน้ าหนัก วัดรอบเอว และค่าดัชนี
มวยกายของกลุ่มตัวอย่าง ในการด าเนินกิจกรรมครั้งสุดท้าย ในสัปดาห์ที่ 4 ก่อนการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบ 
 2. ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแจกแบบสอบถามความรู้ หลังการ
ด าเนินการกิจกรรม เพ่ือทดสอบความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 
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 3. ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านคัดเลือกบุคคลต้นแบบ เพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถมีค่าดัชนีมวลกายลดลง ในสัปดาห์ที่ 4 
 4. ร่วมจัดกลุ่มอภิปรายผลถึงผลของการด าเนินกิจกรรม โดยการสนทนากลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง 
เกี่ยวกับผลดี และผลเสียของการด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 จากการด าเนินงานของการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยผู้วิจัยเข้าไปร่วมด าเนินการ
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและกลุ่มเปูาหมายตั้งแต่การก าหนดแนวทางในการท ากิจกรรม
จนสิ้นสุดกิจกรรมท าให้สรุปผลการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ดังนี้ 
 1. จากการประกวดเมนูสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว โดยการ
เรียนรู้และฝึกท าอาหารที่ดีต่อสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ฝึกท าอาหารในสิ่งที่ไม่เคยท า และไม่ท า
ให้ตนเองมีน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 
 2. จากการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือเป็น
ยกย่องตนเองและท าให้ตนเองได้เป็นต้นแบบให้กับคนอ่ืน ๆ  
 3. การออกก าลังกายด้วยยางยืด กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวท าให้
ตัวเองมีน้ าหนักที่ลดลง และยังท าให้ร่างกายแข็งแรงอีก 
 4. การแกว่งแขนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลประโยชน์จากการแกว่งแขน จะท าให้ตัวเองมีน้ าหนัก 
และรอบเอวที่ลดลง เช่นเดียวกับการออกก าลังกายเดินยางยืดเราสามารถแกว่งแขนไปเรื่อย ๆ เดินก็แกว่ง
แขน ท าได้อย่างสบายโดยไม่ต้องออกแรงเยอะ 
 5. การออกก าลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนนั้นกลุ่มตัวอย่างได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวท า
ให้กล้ามเนื้อของกลุ่มตัวอย่างไม่ตึงเกินไป เพราะแขนและขาเป็นส่วนที่ใช้งานมากที่สุด บางทีแขนและขา
ตึงจากการท างาน ได้ลองฝึกท าท่าฤๅษีดัดตน ท าให้กล้ามเนื้อตนเองมีความยืดหยุ่นมากขึ้นดีขึ้นไม่ปวด
เมื่อยง่าย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้วิจัยเสนอขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 ทีมผู้วิจัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท าการชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง 
วัดรอบเอว และหาค่าดัชนีมวยกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรม  
  3.3 ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านร่วมกันติดตามน้ าหนักและ
ส่วนสูง รอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง และติดตามการออกก าลังกาย โดยใช้คู่มือ เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ ในแต่ละครั้งจะมีการชั่งน้ าหนักวัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกาย
ของกลุ่มตัวอย่างด้วย 
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  3.4 ทีมผู้วิจัยท าการชั่งน้ าหนักวัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกาย ของกลุ่มตัวอย่างในการ
ด าเนินกิจกรรมครั้งสุดท้าย ในสัปดาห์ที่ 5 
  3.5 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถาม ขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านก่อนลงเก็บข้อมูลจริง  
  3.6 ผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านร่วมกันด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงค์กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่าง ท าแบบสอบถาม
จ านวน 15 นาที 
  3.7 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล น าข้อมูลไปบันทึก และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ชุดข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 แบบสอบถามการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดย
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ บ้านเลขที่ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ าหนักป๎จจุบัน ศาสนา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจ าตัว ในครอบครัวมีผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ และวิธีการลดน้ าหนัก 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ จ านวน 17 ข้อ (Bloom et al. 1971) 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรม จ านวน 17 ข้อ (Best , 1977) 
  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมจ านวน 12 ข้อ (Best, 1977) 

2. แบบบันทึกค่าดัชนีมวลกาย ได้แก่ น้ าหนักและส่วนสูง รอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลมา
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 ก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรม (Pre - test) และหลังแผนการด าเนินกิจกรรม        
(Post -test) โดยการทดสอบ paired t-test และการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายจ านวน 5 
สัปดาห์ โดยการทดสอบ One - Way ANOVA  
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 6. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยได้น าเสนอเค้าโครง
ร่างวิจัย ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร        
จังหวัดตรัง ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะน าตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างหมู่ที่  1 
บ้านในเขา ในการเข้าร่วมแผนการด าเนินกิจกรรมและตอบแบบสอบถาม ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ ค าตอบหรือข้อมูลทุกอย่างถือเป็นความลับ และผู้วิจัย
น าเสนอผลการศึกษาแบบภาพรวม และน าผลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น ผู้เข้ าร่วมการศึกษา
สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมแผนการด าเนินกิจกรรม และตอบแบบสอบถามได้ตลอด โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
ให้ผู้วิจัยทราบ หากยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ขอให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา จึงท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  
 
ผลการวิจัย 
 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ภาพ
รวมอยู่ในระดับสูง (3.72 ± 0.66) ค าถามรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการประกวดเมนูสุขภาพ เช่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
และเหมาะสม (4.36 ± 0.73) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนงานในด้านการชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกาย ก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรมทุกครั้ง (4.07 ± 0.77) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบของแผนการด าเนินกิจกรรมรวมทั้งวิธีการและ
การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม (3.04 ± 0.99) 
 2. การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม 
 การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมด าเนินการ จ านวน 5 สัปดาห์ ดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท าการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว 
และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรม แจกคู่มือส าหรับให้ความรู้เรื่องโรค
อ้วน การบริโภคอาหาร และการออกกาลังกายที่เหมาะสม และแบบบันทึกสภาวะสุขภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้ก่อนเริ่มด าเนินการกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างร่วมฟ๎งบรรยายให้ความรู้กับ
กลุ่มตัวอย่างเรื่องการบริโภคอาหาร การดูแล การเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือควบคุมโรคอ้วน และ
สาธิตการออกก าลังกายด้วยยางยืดให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 
 สัปดาห์ที่ 2 ท าการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค านวณค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่ม
ตัวอย่างเอง ก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรม ร่วมกันจัดประกวดเมนูสุขภาพ เมนูที่ได้รางวัล คือ แกงเลียง
รวมมิตร และย าผักสด 
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 สัปดาห์ที่ 3 ท าการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค านวณค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่ม
ตัวอย่างเอง ก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรมและสาธิตการออกก าลังกายโดยใช้ท่าฤๅษีดัดตน จ านวน 15 
ท่า  
 สัปดาห์ที่ 4 ท าการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค านวณค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่ม
ตัวอย่างเอง ก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรมสาธิตการแกว่งแขนที่ถูกวิธี มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่
สามารถลดค่าดัชนีมวยกายลดลง และการประกวดเมนูสุขภาพ เพ่ือรับเกียรติบัตร 
 สัปดาห์ที่ 5 ติดตามพฤติกรรมหลังจากเสร็จสิ้นรูปแบบแผนการด าเนินกิจกรรม โดยเป็นการลง
ติดตามตามบ้านของกลุ่มตัวอย่าง จะแบ่งตามโซนที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านรับผิดชอบ 
จ านวน 11 โซน ท าการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม 
 3. เปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  3.1 เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน       
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลัง   
 

ความรู้ N    S.D T Sig. 

ก่อน 28 6.93 1.69 
10.737 <.001* 

หลัง 28 12.46 1.71 
* Significant 
 จากตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความรู้ระหว่างก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโครงการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเข้าร่วมโครงการวิจัย                            ( x = 12.46 
, S.D. = 1.71) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย(( x = 6.93 , S.D. = 1.69) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 
  3.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
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ตาราง 2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์หลังการด าเนินกิจกรรมการมี
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) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทั้งพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการออกก าลังกาย 
  3.3 การเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน วัดซ้ าทุกสัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (n = 28) 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  
 

ค่าดัชนีมวลกาย แหล่งความแปรปรวน SS MS F P-value 

ครั้งที่ 1 ระหว่างกลุ่ม 206.44 8.26 282.31 0.004 
 ภายในกลุ่ม 0.06 0.03   

ครั้งที่ 2 ระหว่างกลุ่ม 219.59 8.78 41.39 0.024 
 ภายในกลุ่ม 0.42 0.21   

ครั้งที่ 3 ระหว่างกลุ่ม 182.64 7.31 119.77 0.008 

 ภายในกลุ่ม 0.12 0.06   
ครั้งที่ 4 ระหว่างกลุ่ม 172.47 6.89 8.83 0.107 

 ภายในกลุ่ม 1.56 0.78   

 
 จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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สรุปและอภิปรายผล 
  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (3.72 ± 0.66) ทั้งนี้เนื่องจากการกระตุ้นของชุมชนโดยมี อสม. และ
ผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ประสิทธิผลของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะอ้วนลงพุงในผู้สูงอายุ
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์
มาตรฐานมีคะแนนพฤติกรรมการปูองกันภาวะอ้วนลงพุงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.001) 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวนัสรา เชาวน์นิยม (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แบบแผนการบริโภค
อาหาร ภาวะโภชนาการ และป๎จจัยขับเคลื่อนชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าหนึ่งในสามมีภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วน คือมีดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และสัดส่วนเอวกับสะโพกเกิน
เกณฑ์ปริมาณไขมันในเลือดอยู่ในระดับสูง และชุมชนนี้อยู่ในแหล่งอาหารทะเล กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเข้าร่วม
ก าหนดรูปแบบการดูแลโดยมีแกนน าสุขภาพและสมุดบันทึกรายการอาหารและร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง 3 
เดือนเมื่อเปรียบเทียบผลค่าความดันโลหิตค่าดัชนีมวลกาย ค่าระดับน้ าตาลในเลือด และค่าไขมันในเลือด
โดยรวมก่อนและหลังการทดสอบรูปแบบ พบว่า ผู้สูงอายุมีค่าบ่งชี้สุขภาพดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ            
(p< 0.05)  
 ส่วนค าถามรายข้อ พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมการประกวดเมนู
สุขภาพ เช่น ได้รับความรู้ เกี่ยวกับรับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด             
(4.36 ± 0.73) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนงานในด้านการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
และค่าดัชนีมวลกาย ก่อนเริ่มแผนการด าเนินกิจกรรมทุกครั้ง (4.07 ± 0.77) จึงควรมีการส่งเสริมกิจกรรม
ที่ประชาชนสนใจและสามารถท าได้ด้วยตนเอง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
รูปแบบของแผนการด าเนินกิจกรรมรวมทั้งวิธีการและการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม (3.04 ± 0.99) 
จะเห็นว่าในรูปแบบที่เป็นทางการประชาชนจะเข้าถึงได้ยาก จึงควรมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 ผลของการพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม มีรูปแบบกิจกรรม 5 สัปดาห์ โดยมีการให้ความรู้ตาม
ช่องทางต่างๆ มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่มเองทุกสัปดาห์ มี
การจัดประกวดเมนูสุขภาพ สาธิตการออกก าลังกายโดยวิธีที่หลากหลายและท าได้ง่าย ได้แก่ ฤๅษีดัดตน 
การแกว่งแขน มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่สามารถลดค่าดัชนีมวยกายลดลง และการประกวดเมนู
สุขภาพเพ่ือรับเกียรติบัตรและเน้นการติดตาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าประสิทธิผลของกิจกรรมสามารถเพ่ิมความรู้ 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 
 ผลการเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเข้า
ร่วมโครงการวิจัย ( x = 12.46 , S.D. = 1.71) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x = 6.93 , S.D. = 
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1.69) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ขัดแย้งกับการศึกษาของอติญาณ์ศร เกษตริน และคณะ 
(2560) ท าการศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (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) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สอดคล้องกับการศึกษาของปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะอ้วนลงพุงในผู้สูงอายุเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐานมีคะแนน
พฤติกรรมการปูองกันภาวะอ้วนลงพุงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.001) ส่วนค่าเฉลี่ยค่าดัชนี
มวลกายก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า การลดน้ าหนักหรือค่า BMI ที่ได้ผลต้องด าเนินการ 12 - 15 สัปดาห์ 
(Miller, et al. , 1997 ; วณิชา กิจวรพัฒน์ , 2549 ; ) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้ การจัดกิจกรรมใน
การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในเรื่องการปรับพฤติกรรมและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ท าให้ความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างดีขึ้น 
โดยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการแก้ไขป๎ญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการวางแผน
ด าเนินกิจกรรม รวมถึงมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
หรือแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม หรือมีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยอาจสร้าง
บรรยากาศให้เป็นกันเองมากยิ่งขึ้น ใช้ค าถามปลายเปิด และชื่นชมในค าตอบ ยอมรับความคิดเห็น  
 2. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า หลังการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ค่าดัชนีมวลกายไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับก่อน
การด าเนินกิจกรรม ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมตามบริบท และควรเพ่ิม
ระยะเวลาของกิจกรรม 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณประชาชน หมู่ที่  1 บ้านในเขา ต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
ตลอดจนผู้น าชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากแจ่ม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ ของ
การศึกษาครั้งนี ้ 
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บทคัดย่อ 

                 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ เพ่ือทราบป๎จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจต าบล
ต้นแบบ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสูตร Taro Yamane  ระดับความเชื่อมั่น 95% จ านวน 400 คน  และ
ค าถามปลายเปิด เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test , F - test  ผลการวิจัยพบว่า              
1. ประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย  ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบจ าแนกตามป๎จจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ  
อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ของประชาชนที่แตกต่างกันไม่ได้มีผลให้มีมุมมองต่อ
ประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบแตกต่างกัน แต่หากศึกษาไปทีละด้าน จะพบว่า เพศ 
และ ระดับรายได้  มีผลให้มีมุมมองต่อประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบแตกต่างกันใน
บางด้านเท่านั้น  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของการศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบล
ต้นแบบ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่าด้านที่มีความคิดเห็นเรื่อง
ประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือ ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความ
คิดเห็นว่า โครงการสายตรวจต าบลต้นแบบยังไม่สามารถด าเนินการแก้ป๎ญหาเกี่ยวกับยาเสพย์ติดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่ควร และจากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบล
ต้นแบบในด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมั่นใจ และอุ่นใจว่า 
หากท่านแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม ในชุมชนของท่าน ชื่อของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ แสดงให้
เห็นว่าประชาชนยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในความปลอดภัยของตนเองในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
อาชญากรรม     
ค าส าคัญ : ต ารวจชุมชน, สายตรวจต าบลต้นแบบ, 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 
 
บทน า  

 ป๎ญหาอาชญากรรม ถือเป็นป๎ญหาที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  โดยจากการส ารวจ 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) 
             ตามผลส ารวจดังกล่าวประชาชนร้อยละ 52.32 ระบุว่า ป๎ญหาอาชญากรรมมีความรุนแรงมาก  
และ ประชาชนร้อยละ 41.52 ระบุว่า มีความรุนแรงค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ ถึง
ร้อยละ 93.48 มีความเห็นว่าป๎ญหาอาชญากรรมของไทยมีระดับความรุนแรงมากหรือค่อนข้างมาก สิ่งนี้
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชน ต่อการแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมของรัฐ ซึ่งไม่ อาจแก้ไข
ป๎ญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการปูองกันอาชญากรรมในรูปแบบเดิม ๆ จึงไม่อาจจะ
ปูองกันอาชญากรรมได้มีประสิทธิภาพอีกต่อไป   
            ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมซึ่งไม่อาจเพิกเฉยต่อความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ในการปูองกันอาชญากรรมได้  จึงต้องสรรหาวิธีการใหม่  ๆ ที่จะสามารถรับมือกับป๎ญหา
อาชญากรรม ดังนั้นหัวใจของการปูองกันอาชญากรรมในยุคใหม่  คือ 
ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing Theory) อันเป็นการปูองกันอาชญากรรมที่อาศัย
ความร่วมมือจากประชาชน   
           ส านักงานต ารวจแห่งชาติและต ารวจภูธรภาค 6 ได้เล็งเห็นความส าคัญของ ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้
ชุมชน นี้ จึงได้ท าโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบขึ้น โดยอาศัยหลักการจากทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน 
มาใช้ในการปูองกันอาชญากรรม นั่นเอง 
            โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 5 ประการ ดังนี้ 
          1)   ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม  

2) ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงท่ีเกิดเหตุเพ่ือรักษาสถานที่เกิดเหตุ   
3) ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น  
4) ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม  
5) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์                                       

          ต ารวจภูธรเมืองสุโขทัย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดต ารวจภูธรภาค 6 ที่ได้ด าเนินการ
ตามโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบไปในระยะเวลาหนึ่งแล้ว ประกอบกับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีจ านวน
เจ้าหน้าที่ต ารวจน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร จึงมีความน่าสนใจและเหมาะสมที่จะท าการศึกษาว่า 
ส าหรับในพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของต ารวจภูธรเมืองสุโขทัยนั้น โครงการสายตรวจต าบลต้นแบบที่ได้
ด าเนินการไปดงักล่าวบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  
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         เพ่ือให้ทราบว่าโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของต ารวจภูธรเมือง
สุโขทัย บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาประสิทธิภาพของโครงการดังกล่าว ใน  5 ด้าน 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ระบุไปข้างต้น เพ่ือให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่  
และเพ่ือทราบถึงป๎จจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพดังกล่าว เพื่อจะได้น าป๎จจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมาหา
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย  

1)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  
2)  เพ่ือศึกษาป๎จจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี                         
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
           การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรที่ จ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพสมรส  ในการน าเสนอกรอบแนวความคิดของการศึกษา
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีดังต่อไปนี้ 
      ตัวแปรต้น                           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

ประสิทธภิาพการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
ทั้งหมด 5 ด้าน 

 
1. ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
2. ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่

เกิดเหตุ 
3. ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น 
4. ด้านการขา่วยาเสพติดและอาชญากรรม 
5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและ

มวลชนสัมพันธ ์

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  

-  เพศ   
-  อาย ุ
-  สถานภาพสมรส 

-  ระดับการศึกษา  
-  อาชีพ   
-  รายได้ 
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       วิธีด าเนินการวิจัย  
                  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จ านวน 15,375 คน (เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี , 2558 : ออนไลน์)  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ที่ได้ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2554 : 45) ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  ± 5% มาใช้ในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 390 คน แต่เพ่ือ
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล จะใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้มีการด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามจากการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากต าราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
        ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบ (Checklists) 
             ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่เทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดับ คือ 
                   5     หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
          4     หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
                   3     หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
                   2     หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
                   1     หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
             ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นต่อป๎ญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การประเมินประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
                  โดยเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายตามแนวทางของเบสท์ (Best : 1970) ซึ่งมีเกณฑ์การวัดระดับการประเมิน ประสิทธิภาพ
โครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 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 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ตามกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้  
                  1) ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวผู้ลงพ้ืนที่จากพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  2) จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
                  3) ท าการจัดส่งแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองทั้งหมด 
จ านวน 400 ชุด พร้อมกับการสัมภาษณ์ถึงป๎ญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการส่งเสริมการประเมิน
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
                  4) น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ
ค าถาม 
                  5) น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล 
                  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ที่กลุ่มตัวอย่างได้ท าการตอบแล้วมาวิเคราะห์ประมวลผล โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
                  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ท าการวิเคราะห์ทางเนื้อหา (Content analysis) จาก
แบบสัมภาษณ์ ประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี   
                  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
สถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) รวมถึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้           
                 1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage)     
      2) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้งหมด 5 ด้าน โดยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหา
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบป๎จจัยที่ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้งหมด 5 ด้าน โดยใช้สถิติอนุมานในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การทดสอบค่าที (t – test) ส าหรับตัวแปรต้นที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น       
2 กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F - test) ส าหรับตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป 
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ผลการวิจัย 
                 ในการด าเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็น 3 ตอน ดังนี้                        
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1) เพศ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย มากที่สุด จ านวน 261 คนคิดเป็นร้อยละ 
65.3 เป็นเพศหญิง 139 คน  คิดเป็น ร้อยละ 34.8 

2) อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 31 - 40 ปี มากที่สุด จ านวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.3  มีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5  มีอายุ 20 - 30 
ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 มีอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.5 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8และมีอายุต่ ากว่า 20 ปี น้อย
ที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8   

3) อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด จ านวน 116 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.0 มีอาชีพค้าขาย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 มีอาชีพรับจ้าง 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 มีอาชีพรับราชการ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.5 และมีอาชีพรัฐวิสาหกิจและอาชีพอ่ืนๆน้อยที่สุด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 

4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 
บาท มากที่สุด จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน       
20,001 -25,000 บาท  จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001 -20,000 บาท  จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
25,001 -30,000 บาท  จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ า
กว่า 5,000 บาท  จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
30 ,000 บาท  จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน          
5,000 - 10,000 บาท น้อยที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

5) ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีมาก
ที่สุด จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดอนุปริญญา /ปวส. จ านวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช. จ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.3  มีระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา จ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.8 และมีระดับการศึกษาสูงสุดอื่นน้อยท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8   
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6) สถานภาพสมรส  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพโสดมากที่สุด จ านวน 174 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีสถานภาพสมรส จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และมี
สถานภาพหม้าย/หย่าร้างน้อยที่สุด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5   
 

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจต าบลต้นแบบในภาพรวม 

ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ
ภาพรวม 

n=400 ระดับความ
คิดเห็น  ̅ S.D. 

ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 4.16 .40 มาก 
ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงท่ีเกิดเหตุเพ่ือรักษา
สถานที่เกิดเหตุ 

4.14 .42 มาก 

ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น 4.03 .51 มาก 
ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม 3.85 .48 มาก 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ 

4.02 .46 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.04 .27 มาก 

 
               จากตาราง  พบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ

ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.16) และด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.85)    
              เมื่อศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
โดยแยกเป็นรายด้าน สามารถ ได้ผลดังนี้  

1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.16) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่าการปูองกันอาชญากรรม เป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

( ̅ = 4.93) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หากท่านทราบพฤติกรรมการกระท าผิดของ
มิจฉาชีพใดๆ ท่านยินดีจะเล่ารายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือเตือนภัยให้ผู้อ่ืนรับทราบ (เช่น เตือน
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ให้ผู้สูงอายุในชุมชนทราบและระวังตัวจากพฤติกรรมหลอกลวงฉ้อฉลของแก๊งค์คอลเซน

เตอร์) มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.95) 
2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการรับแจ้ง

เหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.14) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เมื่อพบการกระท าความผิด
อาญา หรืออุบัติเหตุ ท่านยินดีเล่ารายละเอียดทุกอย่างของเหตุที่ท่านพบเห็น ให้เจ้าหน้าที่

ต ารวจทราบ มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.35) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านเชื่อ
ว่าการแจ้งเหตุเมื่อพบการกระท าความผิดอาญา ถือเป็นสิ่งส าคัญในการลดป๎ญหา

อาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.90)    
3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 ข้อ คือ หากท่านพบคู่กรณีมีข้อพิพาทกัน ท่าน
จะแจ้งให้คู่กรณีไปพบเจ้าหน้าที่ต ารวจในชุมชน เพ่ือให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และท่านยินดีที่
จะมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือให้คู่พิพาทที่มีข้อขัดแย้ง สามารถต่อรองระงับข้อพิพาทกันได้
ส าเร็จ โดยอาจมีท้ังต ารวจและประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมไกล่เกลี่ย มีระดับความคิดเห็นมาก 

( ̅ = 4.16) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านเห็นว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจมีบทบาทสูง ใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาเบื้องต้น ในชุมชนของท่าน ให้ลุล่วงไปด้วยดี มีระดับ

ความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.95)    
4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการข่าวยา

เสพติดและอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่าป๎ญหายาเสพติดเป็นป๎ญหาส าคัญที่ก่อให้เกิด

อาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.08) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่าน
มั่นใจ และอุ่นใจว่า หากท่านแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม ในชุมชนของท่าน ชื่อของ

ท่านจะถูกปิดเป็นความลับ มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.95)    
5. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  มีระดับความคิดเห็นมาก    

( ̅ = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่า ความ
ร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนที่ดีขึ้นเท่าใด ก็จะท าให้ชุมชนของท่านปลอดภัยจาก

อาชญากรรมยิ่งขึ้นเท่านั้น มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( ̅ = 4.29) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคอื ท่านยินดีที่จะบริจาคเงินหรือวัสดุสิ่งของอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการท างานของต ารวจ 
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เช่น การสร้างปูอมยาม การสร้างด่านตรวจประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น ระดับความคิดเห็นมาก 

( ̅ = 3.88)    
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบป๎จจัยที่ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ ของ
พ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

1) พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพ่ือรักษาสถานที่     
เกิดเหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น และด้านการข่าวยาเสพติดและ
อาชญากรรมไม่แตกต่างกัน เพศท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจต าบลต้นแบบในด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05   

2) พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพ่ือรักษาสถานที่เกิดเหตุ ด้าน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม และ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 

3) พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพ่ือรักษาสถานที่เกิดเหตุ ด้าน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม และ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 

4) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ต าบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพ่ือรักษาสถานที่เกิด
เหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม 
และด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ไม่แตกต่าง
กัน รายได้ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบใน
ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05   
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5) พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจต าบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุด
ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพ่ือรักษา
สถานที่เกิดเหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและ
อาชญากรรม และด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน  

6) พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ต าบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพ่ือรักษาสถานที่เกิด
เหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม 
และด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ไม่แตกต่าง
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.  สรุปผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในภาพรวม 
มีระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดด้านการข่าวยาเสพ
ติดและอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก 

3.  สรุปผลการเปรียบเทียบป๎จจัยที่ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบล
ต้นแบบ ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
        3.1 เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
โครงการสายตรวจต าบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้นในด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการ
และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
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                   3.2 อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจต าบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 
                   3.3 อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจต าบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 
                   3.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ต าบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้นในด้านการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
                   3.5 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ต าบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 
                   3.6 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบล
ต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน  
 
อภิปรายผล 
                  จากผลการด าเนินการศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบของพ้ืนที่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่ค้นพบจากการสรุปผลน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
                  1.  จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบใน
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมาก แสดงให้เห็นว่าโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบของพ้ืนที่เทศบาลเมือง
สุโขทัยธานีมีประสิทธิภาพมาก เกิดผลส าเร็จในการปฏิบัติโครงการ สอดคล้องกับแนวความคิดของยุวนุช 
กุลาตี (2548) ที่อธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยค านึงถึงความ ประหยัดทรัพยากรในทุก ๆ ด้านแต่
ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน วัสดุ สิ่งของและอ่ืนๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงาน
หรือบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้เทคนิคที่สะดวกสบาย กว่าเดิม คุ้มค่า และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดใน
ขณะที่ต้องการผลงานมากท่ีสุด (efficiency is to do thing right) 
                  2.  จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพมากที่สุดคือด้านการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม แสดงให้เห็นว่า ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของโครงการสายตรวจต าบล
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ต้นแบบของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่จะสามารถช่วยปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดหลักการต ารวจอาชีพ 9 ประการ ของเซอร์โรเบิ ร์ต พีล (กองบังคับการ
ปราบปราม , 2556 : ออนไลน์) ในข้อที่ 1 ที่กล่าวว่า การปูองกันอาชญากรรมถือเป็นภารกิจพ้ืนฐานของ
ต ารวจควบคู่กับการปราบปรามอาชญากรรมและการจับกุมคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมาย 
               และผลการศึกษายังสอดคล้องกับแนวความคิดบัญญัติ 10 ประการ ของต ารวจผู้รับใช้ชุมชน 
(กองบังคับการปราบปราม , 2556 : ออนไลน์) ในข้อที่ 7 ที่กล่าวว่า ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชนมุ่งเน้นการ
ปูองกันเพ่ือไม่ให้อาชญากรรมเกิด มากกว่าการรอให้อาชญากรรมเกิดแล้ว จึงคิดติดตามจับกุมคนร้ายเพ่ือ
ฟูองศาล กิจกรรมส่วนใหญ่ของต ารวจที่ท าร่วมกับชุมชน คือ สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มเข็งในการ
ปูองกันอาชญากรรมด้วยชุมชนเองโดยใช้เทคนิคแก้ต้นเหตุป๎ญหา การควบคุมอาชญากรรมจาก
สภาพแวดล้อม การจัดระบบเพ่ือนบ้านเตือนภัย หรือจัดสายตรวจประชาชน เป็นต้น เพ่ือมุ่งเปูาประสงค์
ในการลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม  และในข้อที่ 9 ที่กล่าวว่า การเป็นหุ้นส่วน
และสร้างความร่วมมือระหว่างต ารวจและชุมชน (Partnerships) ในระบบต ารวจผู้รับใช้ชุมชน ประชาชน
ในชุมชนคือหุ้นส่วนของต ารวจ ในการร่วมรับผิดชอบปูองกันอาชญากรรม หรือป๎ญหาความไม่เป็น
ระเบียบในชุมชน (ไม่ใช่เป็นป๎ญหาของต ารวจฝุายเดียว) ต ารวจและประชาชนในชุมชนต้องร่วมกันส ารวจ
ป๎ญหาและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับความเดือดร้อน หรือความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และให้
ชุมชนร่วมใช้เทคนิคแก้ป๎ญหา เพ่ือร่วมแก้ต้นเหตุป๎ญหาความเดือดร้อนจากอาชญากรรมดังกล่าว และ
ต ารวจต้องสร้างความร่วมมือหรือเป็นแกนน าในการระดมทรัพยากรความร่วมมือ หรือให้ประชาชนร่วม
เป็นอาสาสมัครเพ่ือด าเนินกิจกรรมปูองกันอาชญากรรม ได้ด้วยตัวชุมชนเอง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ในยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 
เปูาประสงค์ที่ 2 : ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน กลยุทธ์  : เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อ
สังคมในทุกระดับ และยุทธศาสตร์ที่ 3 - เปูาประสงค์ที่ 1 : การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ 
และภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง และ
เปูาประสงค์ท่ี 2 : การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความพึงพอใจ 
                    3.  จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบใน
ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่าการปูองกัน
อาชญากรรม เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชน มีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่า ประชาชนคิดว่าการปูองกันอาชญากรรม เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชน สอดคล้องกับแนวความคิดบัญญัติ 10 ประการ ของต ารวจผู้รับใช้ชุมชน 
(กองบังคับการปราบปราม , 2556 : ออนไลน์) ในข้อที่ 4 ที่กล่าวว่า ใช้พลังความร่วมมือของประชาชน
และอาสาสมัคร (Volunteers) ในระบบต ารวจผู้รับใช้ชุมชน มุ่งเน้นให้มีการใช้ความร่วมมือจากประชาชน 
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เป็นอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ ตามที่ชุมชนหรือในพ้ืนที่มีต้นทุนทางสังคม หรือมีการจัดตั้ง หรือมีความ
เหมาะสม ต ารวจมีหน้าที่ให้ความรู้และสร้างความร่วมมือ ก าหนดวิธีการจัดตั้ง เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาส
ช่วยเหลืองานปูองกันอาชญากรรม และแก้ไขความไม่เป็นระเบียบของชุมชนตามความเหมาะสม ซึ่งจะท า
ให้ต ารวจมีเวลาไปท างานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมอ่ืนได้มากขึ้น รูปแบบของอาสาสมัครจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ชุมชน บางแห่งอาจจะเป็นการใช้อาสาสมัครที่มีหน่วยงานอ่ืนจัดตั้งไว้แล้วหรือ
ต ารวจ จัดตั้งขึ้นเอง แล้วแต่ความเหมาะสมของพ้ืนที่และชุมชน รวมถึงความพร้อมของสภาพชุมชน เช่น 
อาสาสมัครต ารวจชุมชน (ตชต.) สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม เหยี่ยวเวหา อาสาจราจร ต ารวจบ้าน สาย
ตรวจประชาชน สมาชิกกู้ภัย สมาชิกชมรมเพื่อนบ้านเตือนภัย อาสาสมัคร 
                      4.  จากผลการเปรียบเทียบเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าเพศของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน และจากผลการเปรียบเทียบ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในด้าน
การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ารายได้
ของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจต าบลต้นแบบในด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่แตกต่างกัน       
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ท่านเห็นว่าการปูองกันอาชญากรรม เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ต ารวจกับประชาชน แสดงให้เห็นว่าประชาชนเห็นด้วยกับแนวคิดที่ให้ต ารวจกับประชาชนร่วมมือกัน
ปูองกันอาชญากรรม โครงการสายตรวจต าบลต้นแบบจึงควรให้ประชาชนร่วมมือในการด าเนินการปูองกัน
อาชญากรรมในเชิงรุก (เช่น การส ารวจหาพื้นที่ ที่ควรจะมีการติดแสงไฟส่องสว่าง) 

2.  จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมั่นใจ และอุ่นใจว่า หากท่านแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม ในชุมชนของ
ท่าน ชื่อของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยของ
ตนเองในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม โครงการสายตรวจต าบลต้นแบบจึงควรเร่งสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนในเรื่องความปลอดภัยในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม   
3.จากการศึกษา พบว่าป๎จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบ คือ เพศที่แตกต่าง
กันมีผลที่แตกต่างกันในด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ จึงควร
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ด าเนินงานมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบที่น่าสนใจและสามารถเข้าถึงได้ง่ายต่อประชาชนทั้งสองเพศ และ
พบว่าผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบล
ต้นแบบในด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน จึงควรให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไป
สอบถามประชาชนทุกระดับรายได้ อย่างเท่าเทียมกัน ถึง ป๎ญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการปูองกัน
อาชญากรรม เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจต าบลต้นแบบในพื้นท่ีอ่ืนๆต่อไป 
2.  ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพโครงการของเจ้าหน้าที่ต ารวจอ่ืนของพ้ืนที่เทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี  
 
กิตติกรรมประกาศ   

งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ 
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม อาจารย์ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา และชี้แนะแนวทาง ที่เป็นประโยชน์
ในการท าวิจัย ให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ท าวิจัยครั้งนี้ทุกท่านที่  ได้ให้ความช่วยเหลือแนะน า เสนอแนะ สนับสนุน เชื่อมั่น ไว้วางใจ ให้ผู้วิจัย
สามารถท าการวิจัยครั้งนี้ได้จนส าเร็จลุล่วง   
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
และเพ่ือศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ประกอบไปด้วย  ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ และรองประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่วที่ได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพ พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้แก่ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าส านักปลัด นักพัฒนาชุมชน  และนักวิชาการเงินและบัญชี  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกิ่ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว  
และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านกิ่ว โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาการสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว จากการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2552 จากขั้นตอนการด าเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ 1) การรับจดทะเบียน 2) การตรวจสอบคุณสมบัติ 3) 
การตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึกข้อมูล 5) การขอรับกา ร
จัดสรรงบประมาณ และ 6) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพ พบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกิ่วไม่สามารถด าเนินงานในขั้นตอนการรับจดทะเบียน และขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและ
การแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
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กิ่วได้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพยังที่ยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วไม่ตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุจากทาง
ทะเบียนราษฎร ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และจากการก าหนดป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้อายุที่ได้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 7 ป๎จจัย คือ 1) ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน      2) ความสามารถของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 3) ความเพียงพอของจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 4) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 5) ความเพียงพอของงบประมาณ 6) ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ และ7) การ
สนับสนุนจากผู้บริหาร พบว่ามีป๎จจัยที่ส่งผลให้ประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมีประสิทธิผลที่ลดลง จ านวน 2 ป๎จจัย ได้แก่ 1) 
ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพราะผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมไม่สามารถลงทะเบียน
ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้ครบถ้วน และไม่สามารถตรวจสอบสถานะในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิม
ให้มีความถูกต้องครบถว้นก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และ 2) ความเพียงพอของจ านวน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพราะจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกิ่วมีไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมกับภาระงานที่จะต้องปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วไม่สามารถด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิผลที่ดี ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมีประสิทธิผลในทางที่ ดีขึ้น จึงเห็นควร
ให้ความส าคัญในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ควร
ด าเนินการตรวจสอบสถานะและการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ควรจัดให้มีการ
ด าเนินงานในด้านการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้ านงานสวัสดิการสังคม ควร
ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านงานสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ควรด าเนินการจัดตั้ง
กองสวัสดิการสังคมเพ่ือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ และควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่วที่มิสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพนั้น 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 Sub-
district 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. 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านสุขภาพ ประกอบกับการสาธารณสุขที่
ดีและการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการมีหลักประกันทางด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ท าให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาวมากขึ้น โดยสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 4.89 ของจ านวนประชากรรวมในปี 2513 เป็นร้อยละ 9.38 ในปี 2543 
ร้อยละ 10.58 ในปี 2549 และร้อยละ 11.7 ในปี 2553 คาดว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประชากรผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.02 ในปีแรกของแผนฯ เป็นร้อยละ 
14.34 ในปีสุดท้ายของแผนฯจากนั้นยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมี
ประชากรวัย  60 ปีขึ้นไปร้อยละ 20 ของประชากรรวม นั่น คือประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว 
(รายงานสรุปสภาวะของประเทศ , 2554 , หน้า 11) 
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การที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนและสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเกิดผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพราะขาดแคลนวัย
แรงงาน การสิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ  การหาที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล าพังหรือถูกทอดทิ้ง การจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ  ป๎ญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นนี้
รัฐบาลจะต้องมีการวางมาตรการในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลได้ด าเนินการให้
การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุก็คือสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประเทศไทยได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2536 ระยะแรกกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ด าเนินการในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ยากจน และไม่สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ โดยการด าเนินตามโครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชน ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบป๎ญหาความเดือดร้อนในอัตราคนละ 200 บาทต่อเดือน 
และจะได้รับเบี้ยยังชีพไปตลอดชีพของผู้สูงอายุ ต่อมาในปี พ .ศ. 2540 รัฐบาลได้เพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เป็นคนละ 300 บาทต่อเดือน โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้มอบหมายให้ส านักงานประชาสงเคราะห์
จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการผ่านศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน ต่อมาในปีงบประมาณ พ .ศ. 2544 
รัฐบาลสมัยพันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ด าเนินงานที่ได้รับการถ่ายโอนตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ พ .ศ. 2543 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ส านักงบประมาณได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดวางฎีกาเบิก
จ่ายเงินโดยให้เป็นไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 ต่อมาได้มีการปรับเพ่ิมเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมคนละ 300 
บาทต่อคนต่อเดือน เป็นคนละ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการให้ปรับเพ่ิมเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2549 (มติคณะรัฐมนตรี , 2549)   
 ในสมัยรัฐบาลของอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการตามนโยบาย โดยด าเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชีพตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดให้ผู้ที่จะมีสิทธิได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่
เกิดก่อน 1 เมษายน 2492) และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากรัฐ ต่อมา
รัฐบาลได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 เพื่อช่วยเหลือเรื่องเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยก าหนดให้
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือเป็นเบี้ยยังชีพใน
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงกันทั่วประเทศ ต่อมาในปี พ .ศ. 2554 ยิ่งลักษณ์  ชิน
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วัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ นโยบาย
เร่งด่วนด าเนินการในปีแรก จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ       
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 เรื่องการก าหนดอัตราเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เพ่ือให้การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2553 และประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องการ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพโดยให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมและ
เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล(มติคณะรัฐมนตรี , 2554) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปางเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆที่ได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลในการด าเนินการจ่าย เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่ง
รัฐบาลได้โอนเงินงบประมาณในรูปแบบของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามจ านวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ประจ าปี 2556 ข้อมูลเดือน
พฤศจิกายน 2556 มีจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด  888  คน และได้ด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยในแต่ละปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้จัดท าโครงการอบต .บ้านกิ่ว
สัญจรพบประชาชน จัดประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับทราบป๎ญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ
ประชาชนต าบล บ้านกิ่วทั้ง 10  หมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนต าบลบ้านกิ่วที่เข้าร่วมประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน และรับทราบถึงวิธีการ และขั้นตอนต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกปี แต่ในการด าเนินงานที่ผ่านมายังพบป๎ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลายประการ อาทิ 1) ผู้สูงอายุไม่รู้สิทธิ
ของตนในการมาลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพภายในระยะเวลาที่ก าหนด 2) การย้ายภูมิล าเนาของผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ได้แจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ท าให้มีการเบิกเงินเกิน 3) การ
ตรวจสอบและรับรองการมีชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ชุมชน ที่ขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชน ได้แก่
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ด าเนินการให้แต่ไม่ทันตามก าหนด จากป๎ญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกิ่ว จึงต้องการทราบถึงประสิทธิผลของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และทา
รบถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
2. เพ่ือศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 

วรเดช จันทรศร (2551 , หน้า 129 - 146) ได้มีการประมวลตัวแบบของนักวิชาการที่ได้ศึกษา 
เพ่ือสังเคราะหแ์นวคิดท่ีได้จากการศึกษาและพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎี เพ่ือใช้อธิบายว่าองค์กร ต่าง ๆ 
ที่สามารถน านโยบาย แผนงาน โครงการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีป๎จจัยอะไรที่เป็นเงื่อนไข
ส าคัญที่จะท าให้นโยบาย แผนงานโครงการ ด าเนินการส าเร็จบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งตัวแบบที่เอ้ืออ านวยต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติรวม 6 ตัวแบบ ได้แก่ 

1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้มีแนวคิดว่า การใช้หลักด้านเหตุผลเป็น
สิ่งส าคัญที่สุดที่จะชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ องค์กรหรือ
หน่วยงานที่ปฏิบัติการนั้นจะต้องมีค่านิยมแบบยึดหลักเหตุผลเป็นเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ต้องยึดหลักมีเหตุมีผลเป็นสิ่งที่จะต้องขยายผลให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางที่สุด นโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการที่จะประสบความส าเร็จ จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจอย่างชัดเจน 
มีการมอบหมายงาน มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยหลักการที่มีเหตุผลชัดเจน 

2. ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้จะให้ความส าคัญในเรื่องสมรรถนะ
ขององค์กรเป็นหลัก โดยถือว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 
ไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบาย แผนงาน หรือโครงการไปปฏิบัติว่าขีด
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานอย่างสอดคลองกับความคาดหวังของ หน่วยงานเพียงใด องค์กรจ าเป็นต้องมี
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและทางเทคนิค
อย่างเพียงพอ มีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ    

3. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development model) แนวคิดตามตัว
แบบนี้ได้ให้ความส าคัญเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก โดยมีแนวคิดว่า บุคลากรเป็น ทรัพยากรที่
ส าคัญที่สุดในองค์กร จึงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม (Participation) ของคนในองค์กร การท างาน
เป็นทีม โดยการท างานในทีมจ าเป็นต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมค านึงถึงการจูงใจ การใช้ผู้น าอย่าง
เหมาะสม การสร้างความรู้สึกรักผูกพันกับองค์กร การยอมรับ การพัฒนาทีมงานมากกว่าการใช้ก าลัง
บังคับควบคุม ตัวแบบนี้จึงให้ความส าคัญเพ่ิมเติมต่อกระบวนการสื่อสารสองทาง การมีส่วนร่วมในการ
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ก าหนดนโยบายของผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักและ
ผูกพันกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการขณะที่การให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดนโยบายแต่เพียง
ล าพัง จะเป็นผลเสียและไม่สอดคลองกับฐานคติการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดนี้ 

4. ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) เป็น 
แนวคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบายถึงองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีกฎระเบียบขั้นตอนค่อนข้างมาก มีแบบแผน
ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ และมีการก าหนดระบบคุณธรรมเอาไว้อย่างแน่นอนตายตัว อย่างไรก็ตาม 
ภายในองค์กรขนาดใหญ่ก็ไม่ได้มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ(รูปนัย) เพียงอย่างเดียว แต่จะ
ประกอบด้วยแบบแผนความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการด้วย แต่มักจะเป็นกรณีของ ข้าราชการระดับล่าง
ทั้งสิ้น เพราะว่าข้าราชการระดับล่าง เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นผู้ที่ใช้วิจารณญาณของ
ตนในการตัดสินใจให้บริการประชาชนทั้งสิ้น ผู้บังคับบัญชาไม่มีโอกาสที่จะติดตามไปควบคุมบัญชา
ตลอดเวลาได้ ดังนั้นสิ่งที่จะวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้น า
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ไปปฏิบัติโดยตรง ว่ายินดีพร้อมทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการหรือมี
อุปสรรคข้อจ ากัดมากน้อยประการใด  

5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้ยึดหลักการว่า นโยบายเป็นการแบ่งสรร
คุณค่าในสังคม ดังนั้นนโยบายในเรื่องหนึ่ง ๆ จะมีผู้ที่ได้รับประโยชนกับผู้ที่สูญเสียประโยชน์เสมอ และ
โดยปกติในแต่ละฝุายจะให้คุณค่าของนโยบายแตกต่างกัน และจะเน้นการรักษาผลประโยชน์ของตนไว้เป็น
อันดับแรก ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ทุกฝุายจะเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นเอกฉันท์ ตัวแบบ
นี้เห็นว่าจ านวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่ส าคัญในการเจรจาต่อรอง หากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีจ านวนน้อย โอกาสที่จะสร้างความเห็นพ้องต้องกันก็มีมากกว่าในการเจรจาที่มีหน่วยงานมาก ๆ 
ความสามารถในการเจรจาต่อรองของ ผู้ เล่นจะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญในการชักจูงต่อรอง สถานภาพของผู้มีอ านาจและทรัพยากรขององค์กร ตลอดจนการสนับสนุน
จากบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เช่น บุคคลส าคัญ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และกลุ่ม
ผลประโยชน์อื่น ๆ 

6 ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Model) ตัวแบบนี้เป็นตัวแบบที่รวบรวมจากแนวคิดของทั้ง 
5 ตัวแบบ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ที่ประสบ
ความส าเร็จทั้งในมิติของผลผลิต ผลลัพธ์และประเทศชาติโดยรวมได้รับ ส่วนตัวแปรอิสระที่น ามาพิจารณา 
ประกอบด้วย 4 ป๎จจัย คือ สมรรถนะขององค์กร ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ภาวะผู้น าและ
ความร่วมมือ และการเมืองและการบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 
แนวคิดประสิทธิผลขององค์กร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542 , หน้า 26) กล่าวว่า ประสิทธิผล เป็นการวัดผลผลิตของงาน 
(Output) ซึ่งเป็นการบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก าหนดไว้ซึ่งในบางครั้งไม่ได้ค านึงถึง
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ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการอธิบายถึงการกระท าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ท างานที่สามารถช่วยให้องค์การบรรลุเปูาหมาย ประสิทธิผล จะอธิบายถึงการกระท าในสิ่งที่ถูกต้ อง 
(Doing the right things) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือวิธีการที่จะท าให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ส่วนประสิทธิภาพจะแสดงถึงความส าคัญระหว่างป๎จจัยน าเข้า (Input) และผลผลิต (Output) โดยมี
เปูาหมายที่จะใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต่ าท่ีสุด 
 พิทยา บวรวัฒนา (2543 , หน้า 176) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การที่บุคคลในองค์การ
สามารถท างานได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งเอาไว้ ประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องของความส าเร็จขององค์การใน
การกระท าสิ่งต่าง ๆ ตามที่ได้ตั้งเปูาหมายเอาไว้ องค์การที่มีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์การที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างสูงในการท างานตามเปูาหมาย 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 

กณิการ์ แก้วเคียง (2552 , หน้า 32) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” พบว่ากระบวนการ
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน มี 2 กระบวนการคือ 
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน จ านวน 6 ใน 9 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 และหมู่ที่ 9 ให้
ผู้สูงอายุทุกคนในหมู่บ้านเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามล าดับอายุ แต่ด้วยความจ ากัดของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจึงให้ผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแล้วลดหลั่นกันตามล าดับจน
ครบจ านวน เป็นการง่ายต่อการบริหารจัดการ เมื่อมีการหมดสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประธานศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บ้านท าการเลื่อนล าดับผู้สูงอายุล าดับถัดไปรับเบี้ยยังชีพแทน โดยไม่ต้องมีการสอบ
ประวัติ ส่วนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 , 6 และ 8 พิจารณาให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามหลักเกณฑ์ คือมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ฐานะยากจนหรือไม่มีคนดูแล แต่ใน
กระบวนการคัดเลือกผู้ที่เก่ียวข้องยังใช้อ านาจแทรกแซงกฎหมายบริหารจัดการเพ่ือเอ้ือต่อเครือญาติ พวก
ฟูอง ท าให้ประชาชน และผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมเสนอเหตุผลความจ าเป็น ความต้องการเพ่ือเป็น
ข้อมูลร่วมในกระบวนการคัดเลือก ส าหรับการอนุมัติผู้สูงอายุเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนตัดหวายเหตุด้วยความจ ากัดด้านงบประมาณและก าลังคน บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญ ไม่
สามารถบริหารจัดการเงินสงเคราะห์สนองต่อความต้องการผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความเท่า
เทียมในภาพรวมได้จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ านวนเท่ากันในแต่ละหมู่บ้าน และสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน ด้วยการอนุมัติทุก
รายชื่อที่ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้านน าเสนอให้เป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ การ
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ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับองค์กรหมู่บ้านน้อยขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
งานเบี้ยยังชีพ และสิทธิ์พึงมีแก่ผู้สูงอายุในชุมชน 

บุษรา  สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 96 - 100)  ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า
ผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเทศบาลสามารถจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรงตามก าหนดเวลา ในขณะที่รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนไม่ตรงตามก าหนดเวลา แต่
เทศบาลต าบลหนองปล้องได้มีวิธีการแก้ป๎ญหาโดยให้ยืมเงินสะสมเพ่ือจ่ายให้กับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพให้ตรง
ตามก าหนดเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ส าหรับความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีต่อการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากเทศบาลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคอยอ านวยความ
สะดวก และให้บริการแก่ผู้สูงอายุ หรือตัวแทนผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังให้บริการแนะน า
ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือแก้ไขป๎ญหา
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในขณะที่เทศบาลมีบุคลกรในการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เพียงพอต่อภาระงาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จั ดให้มี
การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ถ่ายโอนมาสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การด าเนินงาน คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และกระบวนการด าเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงท าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ในด้านป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ 
ประกอบด้วย ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย ความชัดเจนของระเบียบวิธี
ปฏิบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความเหมาะสมของจ านวนบุคลากรกับภาระงาน 
ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ความสามารถด้านงบประมาณ การสนับสนุนจากผู้บริหาร ความร่วมมือ
และการสนับสนุนของบุคลากร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านความชัดเจนของนโยบาย ป๎จจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความชัดเจนของนโยบาย 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้จัดท าคู่มือการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายถ่ายโอนภารกิจ
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในด้านความชัดเจนของระเบียบวิธีปฏิบัติ ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความชัดเจนของระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และได้จัดประชุมสัมมนาเพ่ือซักซ้อมแนวทาง 
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ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เข้าใจและสามารถด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ในด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรได้ให้ความสนใจศึกษาคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางจัดเตรียมไว้ให้ ปละได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิบัติงาน ประกอบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีทักษะในการท างานด้านสังคมสงเคราะห์และผ่านการ
ฝกึอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี ในด้านความ
เหมาะสมของจ านวนบุคลากรกับภาระงาน ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุด้านความเหมาะสมของจ านวนบุคลากรกับภาระงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
เทศบาลได้ก าหนดอ านาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
สังคม โดยมีนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 คน และมีพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 1 คน จ านวนผู้สูงอายุ 
391 คน และเทศบาลต าบลหนองปล้องได้รับความร่วมมือจากก านันผู้ใหญ่บ้านในการประสานงาน
ระหว่างเทศบาลกับผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแจ้งให้ผู้สูงอายุ
ไปรับเงิน และการแจ้งให้เทศบาลทราบเมื่อมีผู้สูงอายุในหมู่บ้านเสียชีวิต มีผลท าให้การด าเนินงานของ
เทศบาลเป็นไปโดยสะดวก ในด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากเทศบาลได้มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานเพียงพอกับปริมาณงาน 
นอกจากนี้ทางเทศบาลยังสามารถจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อได้ค่อนข้างสะดวก อีกทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ก็อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน
ความสามารถด้านงบประมาณ ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ด้านความสามารถด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการด าเนินงานด้านการเงินการคลัง
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสบป๎ญหาการโอนจัดสรรเงิน
อุดหนุนล่าช้า แต่เทศบาลต าบลหนองปล้องได้แก้ป๎ญหาดังกล่าวข้างต้นโดยการยืมเงินสะสมมาเพ่ือจ่าย
ให้กับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ในด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับ
มก ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานสวัสดิการสังคม และความส าคัญของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างานโดยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่
แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมกัน และร่วมแสดงความสามารถในการท างาน ทั้งนี้หาก
ประสบป๎ญหาในการปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคิดและร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งได้ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ โดยมีโครงการให้ทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ และได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้
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และทักษะในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
และในด้านความร่วมมือและการสนับสนุนของบุคลากร ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความร่วมมือและการสนับสนุนของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้บริการด้วยความเต็มใจ มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการที่รวมเร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ นอกจากนี้ 
บุคลากรมีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพเป็นภารกิจหลัก ด้วยเหตุผลที่การ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน
กลุ่มผู้สูงอายุที่ประสบป๎ญหาเดือดร้อน และเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ต้อง
ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมบทบาทของเทศบาลในการ
เสริมสร้างคุณภาพของประชาชนในพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ปุณยนุช สุภผา  (2553 , หน้า 83 - 86)ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลสามขา อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า 
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลสามขา อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ความชัดเจนของนโยบาย รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ เนื่องจากส่วนกลางได้จัดท าคู่มือกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายถ่ายโอนงานสวัสดิการ
แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น ไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน ทั่งนี้การด าเนินงาน
จะต้องมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและติดตามตรวจสอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแยกจากงานอ่ืนอย่างชัดเจน และจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่เหมาะสมกับภาระงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ต้องรับผิดชอบ ในส่วนของ
การสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมและ
ความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ท างาน โดยการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการคิด เสนอความคิดเห็นร่วมกันและร่วมแสดง
ความสามารถในการท างาน ทั้งนี้หากประสบป๎ญหาในการปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคิด ร่วมกัน
แก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นและผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความสามารถอย่างสม่ าเสมอ ในด้าน
ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีหลักการคิดวิเคราะห์ถึงเหตุและผล สามารถมองเห็นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหรือ
กิจกรรมโครงการต่างๆ ได้ละเอียดและเห็นประโยชน์ความส าคัญของด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุมาใช้ดังกล่าวได้ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีสถานภาพบุคคล
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
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ส่วนต าบลสามขา อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า ทัศนคติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามขา ได้มองเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่แต่ละส่วนงานทั้งฝุายข้าราชการหรือพนักงาน
ประจ าที่ยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารมีคุณธรรม 
ตระหนักในหน้าที่รักษาผลประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ดี จึงมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลสามขาไม่แตกต่างกัน 

 
               ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เกี่ยวกับป๎จจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากร 
                ประชากร คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ประกอบไปด้วย 1) ประธานชมรมผู้สูงอายุประจ า
หมู่บ้าน และรองประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้าน ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกิ่ว 2) พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าส านักปลัด นักพัฒนาชุมชน  และนักวิชาการเงินและบัญชี 
3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว 4) คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกิ่ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกิ่ว 5) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่ว  
 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้ศึกษาด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากประชากรซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยเป็นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปาง ประกอบไปด้วย 

1. ประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้าน และรองประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่วที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว จากทั้งหมด จ านวน 19 คน 
ใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มตัวอย่างประชากรแบบง่าย (simple random sampling) ให้ได้จ านวน
ประชากรตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น  10 คน 
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2. พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5 คน 
ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าส านักปลัด นักพัฒนาชุมชน และ
นักวิชาการเงินและบัญชี 

3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว จากทั้งหมด 20 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างประชาชากรแบบง่าย (simple random sampling) ให้ได้จ านวนประชากรตัวอย่าง จ านวน
ทั้งสิ้น  10 คน  

4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 4 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วคนที่ 1 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วคนที่ 2 และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว 

5. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่ว จ านวน 10 คน 
 

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์ (interview) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จาก
การทบทวนแนวคิด และแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภายในการควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าของ ปลัด อบต.บ้านกิ่ว และอาจารย์ในสาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 2 ท่าน  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารโดยน ามา
วิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายเชิงพรรณนา อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  

ผู้ศึกษาได้ก าหนดป๎จจัย ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ได้แก่ 1) ความรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 2) ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 3) ความเพียงพอของจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
4) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 5) ความเพียงพอของงบประมาณ 6) ความร่วมมือ
ของบุคลกรในองค์การ และ7) การสนับสนุนจากผู้บริหาร และพิจารณาจากสภาพป๎ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่
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ทะ จังหวัดล าปาง ได้ผลจากการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพ่ือทราบประสิทธิผลการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง และ 2) เพ่ือทราบถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  ตามขั้นตอนต่างๆ ได้แก่  1) การรับจดทะเบียน 2) 
การตรวจสอบคุณสมบัติ 3) การตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึก
ข้อมูล 5) การขอรับการจัดสรรงบประมาณ และ 6) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
รายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การรับจดทะเบียน  
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการรับจดทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านกิ่วจะด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 
โดยผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี
ผู้สูงอายุรายเดิม จ านวน 843 คน และมีผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพ่ิมเติมจากการรับจด
ทะเบียนของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพ่ือขอตั้ง
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 888 แต่เมื่อพ้นระยะเวลาในการรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่วมาติดต่อขอลงทะเบียนเพ่ือ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากไม่ทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ก าหนดรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพ แต่ไม่สามารถด าเนินการตามค าขอได้ เนื่องจากพ้นระยะเวลาใน
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้ว จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ โดยต้องรอลงทะเบียนในปีถัดไป  

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพไม่
สามารถรับลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ครบถ้วนตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 เป็นผลท าให้การ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วในขั้นตอนการรับ
จดทะเบียนไม่มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ก าหนดไว้ 

1.2 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุรายใหม่ที่มาลงทะเบียน

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วจะด าเนินการโดยคณะกรรมการ
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ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกิ่ว มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด ดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบี ยนบ้าน     
3) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 
รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า
ยกเว้นผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

จากการตรวจสอบจากเอกสารพบว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกิ่ว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุรายใหม่ที่ขอรับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกิ่วได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นผลท าให้การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ก าหนดไว้ 

1.3 การตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุราย

เดิมที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วจะด าเนินการภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกิ่วจะด าเนินการตรวจสอบสถานะและการด ารงชีวิต ของผู้สูงอายุรายเดิมที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วโดยการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่ว ด าเนินการตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมในแต่ละ
หมู่บ้านแล้วให้ส่งเอกสารแบบรายงานการตรวจสอบสถานะและการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมคืน
ให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วเพื่อบันทึกข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุและรายงานต่อส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปางเพ่ือขอรับงบประมาณ แต่ในการปฏิบัติงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา
พบว่า การน าเอาข้อมูลการตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้จากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นั้นได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะมีผู้สูงอายุบางคนได้ย้ายจากหมู่บ้านไปอยู่ต่างจังหวัด ไม่ได้แจ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว หรือแจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบ จึงได้ข้อมูลที่ไม่แน่นอนและไม่ถูกต้อง
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้ตรวจสอบสถานะและ
การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ เ พ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
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2552 ที่ก าหนดไว้ท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผิดพลาด (กรณี
โอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร) จึงต้องมีการติดตามทวงเงินคืนจากผู้สูงอายุ  

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วไม่สามารถตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง เป็นผลท าให้การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการ
ตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ก าหนดไว้ 

1.4 การบันทึกข้อมูล 
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพจาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ทั้งรายเดิม ที่ได้ผ่านการตรวจสอบสถานะและการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และรายใหม่ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะท าการบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์และ
รายงานจ านวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปา ง 
โดยในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุและการรายงานให้จังหวัดไม่พบข้อมูลป๎ญหาใด ๆ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วสามารถบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้ครบถ้วนและส่งรายงานให้จังหวัดเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด  

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วโดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่มี
สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนตามที่ระเบียบก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน เป็นผลท าให้การ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ก าหนดไว้ 

1.5 การขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

กิ่ว ก็ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ตรวจสอบและจัดท า
ทะเบียนประวัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิแล้วบันทึกข้อมูลส่งรายงานให้กับส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจงัหวัดล าปางทันตามเวลาที่ก าหนด คือภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพ่ือให้ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปางแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ  

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วสามารถจัดส่ง
ข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปาง
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เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ระเบียบได้ก าหนดไว้ เป็นผลท าให้การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ก าหนดไว้ 

1.6 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่

ผู้สูงอายุจะมีขั้นตอนดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจัดท าค าเสนอขออนุมัติเบิกเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิทั้งแบบรับเงินสดด้วยตนเองและแบบโอนผ่านทางบัญชีธนาคาร 2) จัดท าฎีกา
เบิกจ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 3) กองคลังด าเนินการเบิกเงินงบประมาณและโอนงบประมาณให้กับ
ผู้สูงอายุในกรณีรับเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร 4) ผู้รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพลงพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้ านเพ่ือ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะขอรับเป็นเงินสดโดยการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ 
ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว โดยผู้รับผิดชอบของงานในแต่ละขั้นตอน 
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สู งอายุตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน   

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วสามารถด าเนินงาน
ตามข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
เป็นผลท าให้การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้
ก าหนดไว้ 

สรุป ประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลบ้านกิ่วได้ก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ เ พ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 ตามขั้นตอนดังนี้ 1) การรับจดทะเบียน 2) การตรวจสอบคุณสมบัติ 3) การตรวจสอบสถานะและ
การแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึกข้อมูล 5) การขอรับการจัดสรรงบประมาณ และ 6) 
การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกิ่วไม่สามารถด าเนินงานตามขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนการรับจดทะเบียน เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วไม่สามารถรับจดทะเบียนผู้สูงอายุราย
ใหม่ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้อย่างครบถ้วน และในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและการแสดงการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วไม่สามารถตรวจสอบสถานะและการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมให้มีความถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุใน
กรณีการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร  
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จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วไม่สามารถด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ที่ก าหนดไว้ 

2. ป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 1) ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาพบว่าในประเด็นความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว 
คณะผู้บริหาร มีความรู้ในระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการ
สังคมไปร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ด้านงานสวัสดิการสังคมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้จัดขึ้น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการแจ้งระเบียบและแนวทางการปฏิบัติให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติ  ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด
ให้กับบุคลากรขององค์กรในช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดท าผลรายงานการประชุม/ฝึกอบรม เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายงานผลการฝึกอบรมดังกล่าวก็จะมีการแจ้งเวียนให้กับ
บุคลากรในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน นอกจากนั้นทาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วก็ได้ก าหนดให้
พนักงานส่วนต าบลผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น 
หรือเป็นหลักสูตรที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมได้จัดขึ้น จะต้องน าความรู้ที่ได้รับมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในองค์การในการประชุมประจ าเดือนส่งผลให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบลได้มีความรู้และทราบถึงข้ันตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น
อย่างดี และในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วก็มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นจะน าเอาระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้รับทราบ
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วพร้อมทั้งถ่ายส าเนาเอกสารระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการต่างๆ ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วทุกคน เพ่ือประกอบใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนต าบลผู้รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพที่ได้ร่วม
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่ว และด าเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
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ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้น าชุมชนและประชาชนได้รับทราบตามโครงการ อบต.บ้านกิ่วสัญจรพบ
ประชาชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว โดยออกประชาคมทุกหมู่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่ว ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี ท าให้ประชาชนที่มาร่วม
ประชุมประชาคมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จากการประชาสัมพันธ์ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วในการเข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อร่วมจัดท าแผนพัฒนาสามปีโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วเป็นผู้จัดประชุมประชาคมใน
เขตพ้ืนที่หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ นอกจากนั้นยังได้รับการแนะน า และค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
สังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วที่มาชี้แจงเพ่ิมเติมในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงให้การแก้ไขป๎ญหา
และข้อขัดข้องต่างๆ ในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว แต่ในการจัดประชุม
ประชาคมที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว เป็นผู้จัดนั้นก็ยังประสบป๎ญหาในบางหมู่บ้านประชาชนไม่
เห็นถึงความส าคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคม ท าให้ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่มีสาระส าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและญาติพ่ีน้อง โดยเฉพาะข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท า
ให้ผู้สูงอายุบางคนไม่ได้ลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุตามเวลาที่ก าหนด 
 ผลจากการศึกษาในประเด็นความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่าพบว่าส่งผลให้ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว มีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว
ที่ได้ก าหนดไว้ เพราะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมี
ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคลากรในองค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
 2) ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว มีอยู่ 2 ส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยเฉพาะได้แก่นักพัฒนา
ชุมชน ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่หลักในด้านงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การ
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ การด าเนินการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่มี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนดและการส่งรายชื่อผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
สิทธิของผู้สูงอายุเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนด
หรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็ได้ด าเนินการด าเนินการลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอายุรายใหม่ได้ตามขั้นตอนที่ก าหนด แต่ยังไม่ครบถ้วนเพราะผู้สู งอายุบางคนในพ้ืนที่ไม่ทราบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ก าหนดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมายื่น
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ค าขอและลงทะเบียนจึงท าให้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ต้องรอมาลงทะเบียนยื่นค าขอในปีถัดไป ในส่วน
ของผู้สูงอายุรายเก่าที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบ
สถานะและการแสดงการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ โดยการประสานงานและขอความร่วมมือจากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ช่วยตรวจสอบและรับรองสถานะและการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุในเขตความ
รับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงพ้ืนที่ไปตรวจสถานะและการด ารงชีวิตอยู่
ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลด้วยตนเองและไม่ได้ตรวจสอบสถานะและการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร การน าผลการตรวจสอบสถานะและการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุที่ได้ จาก
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ บางครั้งได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องท าให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วต้องจ่ายเงินผิดพลาดในกรณีโอนเงินให้ผู้สูงอายุผ่านทางบัญชีธนาคาร 
และต้องด าเนินการติดตามทวงเงินเบี้ยยังชีพคืนจากผู้สูงอายุหรือญาติผู้สูงอายุ ซึ่งถ้าหากติดตามทวงเงิน
คืนไม่ได้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องน าเงินมาชดใช้เอง และอาจต้องรับโทษทางวินัย เพราะบกพร่องใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ในส่วนของการเบิกจ่ายเงิน ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนตรงตามเวลาที่ก าหนด คือภายในวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน และจ านวนเงินเบี้ย
ยังชีพที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุทั้งแบบรับเป็นเงินสดด้วยตนเองและแบบโอน เงินผ่านบัญชีธนาคารก็มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน 2) เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ 
ผู้อ านวยการกองคลัง และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ได้
ด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเสร็จทันตามเวลาที่ระเบียบก าหนด 
 ผลจากการศึกษาในประเด็นความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่าส่งผลให้ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว มีประสิทธิผล
ลดลง เพราะผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมไม่สามารถรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ได้ครบตามจ านวน
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในพื้นที่ต าบล และไม่สามารถสอบสถานะและการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมให้มีความ
ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  
 3) ความเพียงพอของจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาพบว่าในประเด็นความเพียงพอของจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ รวมทั้ง
งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ในงานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ซึ่งอยู่การก ากับดูแลของหัวหน้าส านักปลัด โดยที่จ านวนผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่วมีจ านวน 888 คน ที่จะต้องด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ เดือน อีกทั้งยัง
ต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีจ านวน        
เพ่ิมขึ้น ทุก ๆ ปี ประกอบกับต้องปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบอีกหลาย
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อย่าง เช่น งานสวัสดิการคนพิการ งานสวัสดิการเด็กยากไร้ด้อยโอกาสทางสังคม งานส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความไม่
เหมาะสมกับงานที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติ แต่ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่
ผา่นมาทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงานไปยังผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วที่อยู่ในพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้านช่วยด าเนินการในเรื่องจัดส่งเอกสารต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การแจ้งให้
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ไปรับเงินเบี้ยยังชีพ การแจ้งผู้สูงอายุในพ้ืนที่เสียชีวิต นอกจากนั้นในการให้บริการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานในการให้การบริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไปรับเงินเบี้ยยังชีพ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว และยัง
เป็นการแบ่งเบาภาระงานให้กับผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ื อให้การ
ด าเนินงานในการจ่ายเบี้ยยังชีพเสร็จทันตามก าหนดเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ก าหนดไว้ 
 ผลการศึกษาในประเด็นความเพียงพอของจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่าส่งผลให้ประสิทธิผล
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว มีประสิทธิผล
ลดลง เพราะจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมี
จ านวนไม่เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานที่จะต้องปฏิบัต ิ
 4) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่า 
เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว มีความพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุส านักงานต่าง  ๆ เช่น กระดาษ และวัสดุ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานเอกสาร มีความเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
ก็มีความพร้อม และมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วสามารถตั้ง
งบประมาณรองรับในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้งาน โดยในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแต่ละปีก่อนวันที่ 15 เดือนสิงหาคมของทุกปี ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะ
รวบรวมโครงการทั้งในส่วนที่มาจากความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะรวบรวมแผนงาน โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเองตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่
ต้องการด าเนินการ รวมถึงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานต่าง ๆ ที่แต่ละส่วนราชการภายในต้องการน ามาใช้
งาน ก็จะต้องบรรจุรายการครุภัณฑ์นั้นลงไว้ในแผนพัฒนาสามปี จึงจะสามารถน าข้อมูลไปจัดท า
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ ดังนั้น แต่ละส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วจึงมี
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีความเพียงพอต่อการใช้งาน 
 จากผลการศึกษาในประเด็นความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว พบว่าส่งผลให้ประสิทธิผลการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว
ที่ก าหนดไว้ เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 5. ความเพียงพอของงบประมาณ 
 จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นความเพียงพอของงบประมาณในการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว การได้มาของงบประมาณที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลน ามาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลนั้นได้มาจากการจัดสรรของรัฐบาล 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
ตามที่ระเบียบฯก าหนดและมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากนั้นทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก็รายงานจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่งรายงานไปยังจังหวัดและ
ทางจังหวัดจะส่งเรื่องต่อไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะ
โอนเงินมาให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล ตามจ านวนผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รายงานไป
ให้จังหวัดทราบ ซึ่งงบประมาณที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรและโอนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับ
องค์การบริ หารส่ วนต าบลตามจ านวนผู้ สู งอายุที่ มี สิ ทธิ ได้ รั บ เ งิ น เบี้ ยยั งชีพแบบขั้ นบัน 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 บาทซึ่งเงินงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกิ่วได้รับมีความเพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนที่เพราะได้รับการจัดสรรจากทางรัฐบาลตาม
นโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุในประเทศให้ได้รับเงินไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิตและในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือจ่ายให้แก่
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลนั้น ประสบกับป๎ญหาการโอนเงินจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ทันภายใน
เดือนตุลาคมของต้นปีงบประมาณใหม่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลต้องเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามระเบียบที่ก าหนด แต่ได้รับการโอนเงินจากกรรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นภายหลังจากวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม จึงไม่เงินที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ได้ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขป๎ญหาโดยการยืมเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจ่าย
ให้แก่ผู้สูงอายุไปก่อน และเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะจัดท าเอกสารชดใช้เงิน
ยืมที่ได้ยืมมาจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในช่วง
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เปลี่ยนปีงบประมาณของทางราชการ เนื่องจากการด าเนินงานของหน่วยงานราชการต่าง  ๆ ต้องได้รับ
งบประมาณสนับสนุนมาก่อนจึงจะด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ต่อไปได้ 
 ผลจากการศึกษาในประเด็นความเพียงพอของงบประมาณในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่าส่งผลให้
ประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกิ่วที่ก าหนดไว้  เพราะงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุมีความเพียงพอต่อการใช้จ่าย 
 6. ความร่วมมือของบุคลกรในองค์การ 
 จากการศึกษาพบว่าในประเด็นความร่วมมือของบุคลกรในองค์การในการปฏิบัติงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เนื่องจาก
งานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมีผู้ปฏิบัติงานเพียง 1 
คน คือ นักพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมหลายอย่าง เช่น งาน
สวัสดิการคนพิการ งานสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีขั้นตอนในการด าเนินงานหลายขั้นตอน บางขั้นตอนผู้รับผิดชอบ
งานเบี้ยยังชีพสามารถปฏิบัติงานเพียงล าพังด้วยตนเองได้ เช่น การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพลงในระบบคอมพิวเตอร์ งานจัดท าเอกสารในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แต่ก็ยังมี
งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานเพียงล าพังได้ โดย
จะต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคลากรผู้ร่วมงานในองค์การ เช่น การตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้นของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะผู้สูงอายุในพ้ืนที่มาลงทะเบียนยื่นค าขอมีจ านวนมากจึงต้องขอ
ความร่วมมือบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ว่างหรือปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเสร็จแล้วมาช่วยด าเนินการ
หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่อยู่เพราะไปติดต่องานราชการหรือไปร่วม
ประชุมที่จังหวัดก็จะมอบหมายให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลช่วยรับเรื่องต่างๆและปฏิบัติงาน
แทนในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกิ่วในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินสดในกรณีที่ผู้สูงอายุมารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเองและการ
โอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุที่ต้องการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านทางธนาคาร
ด้วยความถูกต้องและครบถ้วน และในขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในแก่ผู้สูงอายุที่ต้องการรับเงินสดด้วย
ตนเอง ซึ่งจะต้องน าเงินสดไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้าน ก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากบุคลากร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ซึ่งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว จัดเจ้าหน้าที่ออกเป็นกลุ่ม เพ่ือให้บริการแก่ผู้สูงอายุโดยน า
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เงินเบี้ยยังชีพไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้านตามเวลาและสถานที่ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกิ่วได้ก าหนดไว้ 
 ผลการศึกษาในประเด็นความร่วมมือของบุคลากรในองค์การที่ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่าส่งผลให้
ประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกิ่วที่ก าหนดไว้ เพราะในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอน
ต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว 
 7. การสนับสนุนจากผู้บริหาร 
 จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นการสนับสนุนจากผู้บริหารในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว การด าเนินการบริหารงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วจะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะ ประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมี
นโยบายในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้มอบหมายงานด้านสวัสดิการสังคมให้กับรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ก ากับดูแลและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด รวมถึงงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย โดยผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับเรื่องการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพต้องเร่ง
จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุโดยเร็ว คือต้องไม่เกินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน แต่ระเบียบก าหนดไว้ภายในวันที่ 
10 ของทุกเดือน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยเร็ว จะได้น าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และผู้บริหารท้องถิ่นได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลงพ้ืนที่แต่ละหมูบ้าน
เพ่ือน าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่โดยตรง เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ
ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และยังเป็น
การให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่แข็งแรงมารับเงินเบี้ยยังชีพในพ้ืนที่หมู่บ้านได้อย่างสะดวก และใน
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นเงินสดตามสิทธิของผู้สูงอายุที่ต้องได้รับ เจ้าหน้าที่จะต้องเตรียม
จ านวนเงินให้พร้อมเท่ากับจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุแต่ละรายและต้องครบถ้วนตามจ านวน
ของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดในแต่ละหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบล 
 ผลการศึกษาในประเด็นการสนับสนุนจากผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่าส่งผลให้ประสิทธิผล
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมีประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล
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บ้านกิ่วที่ก าหนดไว้ เพราะผู้บริหารท้องถิ่นให้การสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น
อย่างดี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  การศึกษาประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกิ่ว เป็นการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ  จากการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) การรับจดทะเบียน 2) การ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 3) การตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึก
ข้อมูล 5) การขอรับการจัดสรรงบประมาณ และ 6) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพ พบว่า
มี 2 ขั้นตอนการด าเนินงานที่ขาดประสิทธิผลท าให้การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ได้แก่  ขั้นตอนการ
รับจดทะเบียน เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วไม่สามารถด าเนินการรับจดทะเบียนผู้สูงอายุราย
ใหม่ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในพ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่วได้อย่างครบถ้วน และขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและ
การแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วไม่สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนท าให้มีการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผิดพลาด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ สมพิศ สุขแสน (2540 , หน้า 50-51) 
ความส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ การน านโยบายไปปฏิบัตินั้น มีความส าคัญต่อความก้าวหน้าใน
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าน านโยบายไปปฏิบัติตามแผนงานโครงการพัฒนาต่าง  ๆ ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายแล้ว ย่อมส่งผลให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าน านโยบายไปปฏิบัติแล้วเกิดความล้มเหลว ย่อมหมายถึงการพัฒนาประเทศไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ และเปูาหมายอย่างแน่นอน ป๎ญหาของประชาชนก็จะไม่ได้รับการแก้ไข 
สูญเสียทรัพยากรในการแก้ไขป๎ญหา ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ตัดสินนโยบาย หรือการก าหนดนโยบายควรตัดสินใจ
เลือกนโยบายที่มีความเป็นไปได้สูง และหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติก็ต้องมีสมรรถนะองค์การสูง เพ่ือ
เป็นหลักประกันว่านโยบายที่น าไปปฏิบัติจะบรรลุผลส าเร็จ  และจากการก าหนดป๎จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้อายุที่ได้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 ป๎จจัย คือ 1) ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 2) ความสามารถของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 3) ความเพียงพอของจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 4) ความเพียงพอของวัสดุ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 5) ความเพียงพอของงบประมาณ 6) ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ และ
7) การสนับสนุนจากผู้บริหาร พบว่ามีป๎จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว จ านวน 2 ป๎จจัย ได้แก่ความสามารถของ
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บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และความเพียงพอของจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของบุษรา  สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 92) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  พบว่าป๎จจัยการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย ความชัดเจนของ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความเหมาะสมของจ านวนบุคลากรกับ
ภาระงาน ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ความสามารถด้านงบประมาณ การสนับสนุนจากผู้บริหารความ
ร่วมมือและสนับสนุนของบุคลากร และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองปล้อง ซึ่งจากการศึกษาประสิทธิผลการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง มีป๎จจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความรู้ของบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงาน พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้ านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว เพราะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี 
เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ขั้นตอนในปฏิบัติด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังได้มีการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับรู้ถึงแนวทาง
ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆในการด าเนินงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงท าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ มี
ความเข้าใจในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 97) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า  บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ถ่ายโอนมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การด าเนินงาน คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และกระบวนการ
ด าเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงท าให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี 

2. ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความสามารถของ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่าส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว เพราะผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่สามารถ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้ครบถ้วน เพราะขาดการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในการเปิดรับลงทะเบียนให้แก่ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดย
ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ผ่านมาจะขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมในทุก
พ้ืนที่ ท าให้ผู้สูงอายุไม่รับทราบข่าวสาร จึงไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ตามเวลาที่ อบต. ได้
ก าหนดไว้ นอกจากนั้นในการด าเนินการตรวจสอบสถานะในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิม เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพก็ไม่สามารถตรวจสอบสถานะในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ
รายเดิมให้มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการขอความร่วมมือ
จากก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ช่วยตรวจสอบและรับรองสถานะและการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุในเขต
ความรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสถานะและการด ารงชีวิต
อยู่ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลด้วยตนเองและไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบสถานะและการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร การน าผลการตรวจสอบสถานะและการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ
ที่ได้จากก านัน ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ บางครั้งได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ท าให้ อบต.ต้องจ่ายเงินผิดพลาดในกรณีโอนเงินให้ผู้สูงอายุผ่านทางบัญชีธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของกณิการ์ แก้วเคียง (2552 , หน้า 32) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่าการอนุมัติ
ผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนตัดหวายเหตุด้วยความจ ากัดด้าน
งบประมาณและก าลังคน บุคลากรไม่เชี่ยวชาญ ไม่สามารถบริหารจัดการเงินสงเคราะห์สนองต่อความ
ต้องการผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ      
(2553 , หน้า 98) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากบุคลากรได้ให้ความสนใจศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานที่ส่วนกลางจัดเตรียมไว้ให้ ปละได้
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางขั้นตอน แบะวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีทักษะ
ในการท างานด้านสังคมสงเคราะห์และผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี  

3. ความเพียงพอของจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ป๎จจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความเพียงพอของ

จ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่าส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ ว ได้ก าหนด
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อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ในงานสวัสดิการสังคม และงาน
สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน คือนักพัฒนา
ชุมชน อยู่ในการก ากับดูแลของหัวหน้าส านักปลัด โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงาน
ตามจ านวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น จ านวน  888 คน และต้องรับเรื่องของผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีจ านวน
เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี อีกทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องกับด้านสวัสดิการของประชาชน เช่นงาน
สวัสดิการคนพิการ งานสวัสดิการเด็กยากไร้ด้อยโอกาสทางสังคม งานส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในด้านต่างๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความไม่เหมาะสมกับ
งานที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 98) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลหนอง
ปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า ป๎จจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้านความเหมาะสมของจ านวนบุคลากรกับภาระงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
เทศบาลได้ก าหนดอ านาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
สังคม โดยมีนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 คน และมีพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 1 คน จ านวนผู้สูงอายุ 
391 คน และเทศบาลต าบลหนองปล้องได้รับความร่วมมือจากก านันผู้ใหญ่บ้านในการประสานงาน
ระหว่างเทศบาลกับผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแจ้งให้ผู้สูงอายุ
ไปรับเงิน และการแจ้งให้เทศบาลทราบเมื่อมีผู้สูงอายุในหมู่บ้านเสียชีวิต มีผลท าให้การด าเนินงานของ
เทศบาลเป็นไปโดยสะดวก 

4. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  
ป๎จจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความเพียงพอของ

วัสดุอุปกรณ์  พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีมีความพร้อมและมีความเพียงพอต่อการใช้งาน  และองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกิ่วสามารตั้งงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานได้เองโดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 98) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลหนอง
ปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า ป๎จจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเทศบาลได้มีการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานเพียงพอกับปริมาณงาน นอกจากนี้ทางเทศบาลยัง
สามารถจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อได้ค่อนข้างสะดวก อีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ก็อยู่ในสภาพ
การใช้งานได้ดี พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ความเพียงพอของงบประมาณ  
ป๎จจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความเพียงพอของ

งบประมาณ พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วเพราะงบประมาณมีความเพียงพอต่อการใช้จ่าย  เนื่องจากงบประมาณที่
ใช้ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตามจ านวนผู้สูงอายุ
ที่ อบต. ได้รับลงทะเบียน และได้รายงานให้จังหวัดทราบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญ
เขตกิจ (2553 , หน้า 99) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าป๎จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความสามารถด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากการด าเนินงานด้านการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุประสบป๎ญหาการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนล่าช้า แต่เทศบาลต าบลหนองปล้องได้แก้ป๎ญหา
ดังกล่าวข้างต้นโดยการยืมเงินสะสมมาเพ่ือจ่ายให้กับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 

6. ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ 
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความร่วมมือของ

บุคลากรในองค์การ พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว เพราะในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว  ทั้งในด้านการช่วยรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่หมู่บ้านด้วยความเต็ม
ใจ และเห็นถึงความส าคัญในการน าเงินไปจ่ายให้แกผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในการด ารงชีวิต
ตามความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 100) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลหนอง
ปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้านความร่วมมือและการสนับสนุนของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
บุคลากรที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้บริการด้วยความเต็มใจ มีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการที่รวมเร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ นอกจากนี้ 
บุคลากรมีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพเป็นภารกิจหลัก ด้วยเหตุผลที่การ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน
กลุ่มผู้สูงอายุที่ประสบป๎ญหาเดือดร้อน และเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ต้อง
ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมบทบาทของเทศบาลในการ
เสริมสร้างคุณภาพของประชาชนในพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
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7. การสนับสนุนจากผู้บริหาร  
ป๎จจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านการสนับสนุนจาก

ผู้บริหาร พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ก าหนดและก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านต่าง 
ๆ ต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุโดยเร็ว ไม่ควรเกินวันที่  5 ของทุกเดือน และมีค าสั่งมอบหมายให้
บุคลากรในหน่วยงานน าเงินเบี้ยยังชีพไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 99) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานสวัสดิการสังคม และ
ความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างาน
โดยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมกัน และร่วมแสดงความสามารถ
ในการท างาน ทั้งนี้หากประสบป๎ญหาในการปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคิดและร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่
เกิดขึ้น อีกทั้งได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ โดยมีโครงการให้
ทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ และได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่
เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของปุณยนุช สุภผา (2553 , หน้า 83) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลสามขา 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมและความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมี
น้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างาน โดยการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการคิด 
เสนอความคิดเห็นร่วมกันและร่วมแสดงความสามารถในการท างาน ทั้งนี้หากประสบป๎ญหาในการ
ปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นและผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาความสามารถอย่างสม่ าเสมอ 

 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

        3.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วสามารถรับจดทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้อย่างครบถ้วน เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนินการก าหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ



 

 

 

  
 

1473 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

กระบวนการขั้นตอนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ง่าย  
เช่น 1) การจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปทุกหมู่บ้าน 2) จัดส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ในการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านเป็นประจ าทุกๆ เดือน 3) การขอความร่วมมือจากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ให้ประกาศติดต่อกันอย่างน้อย 
2 วันต่อสัปดาห์ ประกาศวันละ2 ครั้ง ช่วงเวลาเช้า ประมาณ 06.00 น.  และช่วงเวลาเย็น ประมาณ 
19.00 น. 4) ควรจัดให้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือทางสถานีวิทยุชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 5) อบต. ควรด าเนินการตรวจสอบหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านให้มี
ความพร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงทุกหลังคาเรือน 
        3.1.2  เพ่ือให้การตรวจสอบสถานะและการแสดงการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วควรมีค าสั่ง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนินการตรวจสอบ
สถานะและการแสดงการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ โดยการด าเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง หรือน าข้อมูล
ที่ได้จากตรวจสอบและรับรองสถานะและการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ จากก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่มา
ท าการตรวจสอบซ้ าจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง 
        3.1.3 เพ่ือให้การด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกิ่วมีประสิทธิผลที่ดีเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วที่ก าหนดไว้ เห็นควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้จัดขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามรถและน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
        3.1.4 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วสามารถทราบถึงข้อดี ข้อเสีย จุดบกพร่อง 
และป๎ญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ควรจัดให้มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการ หรือคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และต้อง
ประเมินทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
         3.1.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่วมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เห็นควรก าหนดให้มีส่วนราชการภายในเพ่ิมขึ้น คือกองสวัสดิการ
สังคม เพ่ือรับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ิมข้ึนให้เพียงพอต่อภาระงานที่ต้องปฏิบัติ  
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บทคัดย่อ 

 บทความเรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองแนวใหม่ : โอกาสในการร่วมจัดการศึกษาของเทศบาล 
ปรับปรุงมาจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาล ด้วยแนวคิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance)” มีวัตถุประสงค์คือ  1. เพ่ือศึกษาป๎ญหาและอุปสรรคใน
การจัดการศึกษาของเทศบาล 2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังในการจัดการศึกษาประชาชนในท้ องถิ่น และ   
3.เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดการศึกษาระหว่างเทศบาลกับ ภาคประชาชน โดยมีเทศบาล
นครล าปางเป็นขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการศึกษา และน าเอากรอบแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแนว
ใหม่(New Public Governance) และใช้แนวคิดการร่วมผลิต (coproduction) มาเป็นกรอบหลักในการ
แสวงหาลักษณะความร่วมมือที่เหมาะสม และความเป็นไปการน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการร่วมจัด
การศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน (Mixed Method 
Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case 
Study Research)  และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) ผลการศึกษาพบว่า การจัดการ
ศึกษาของเทศบาลนครล าปางมีแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครล าปาง อย่างไรก็ตามโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปางยังมีป๎ญหาส าคัญด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และมีข้อจ ากัดและอุปสรรคทางการบริหาร เช่น การขาดแคลนก าลังคน  ขณะที่
การน าแนวคิด (Co - production) ภายใต้กรอบความคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New 
Public Governance) มาใช้ในการร่วมจัดการศึกษามีโอกาสและความเป็นไปได้เพราะมีบริบทและการ
ด าเนินการจัดการศึกษาท่ีเป็นอยู่ในป๎จจุบันหลายประการที่เอ้ือต่อการร่วมจัดการศึกษา  

 
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 co-
operation 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  co-
production 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 co-
production 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. บทน า 
 การศึกษาเป็นป๎จจัยส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ทั้งในแง่ ของคุณภาพของ
ประชากร และความสามารถในการแข่งขัน การปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมา กระบวนการส าคัญประการหนึ่ง
คือการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 49 และ
มาตรา 289 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้นและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดย
ค านึงถึงความสอดคล้องและระบบการศึกษาของชาติ นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 มาตรา 41 และมาตรา 42 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความ
พร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานส าคัญหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ หากพิจารณาจากข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวร รษที่สอง           
(พ.ศ.2552 - 2561) (คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา , 2552) ซึ่งมุ่งให้เกิดผลส าคัญสามประการคือ 
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1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษานั้น จากการศึกษาที่ผ่านมา
เปูาหมายดังกล่าวไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร เนื่องจากป๎ญหาหลายประการ 
 ประการแรก ป๎ญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ              
(O - NET)  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2555 แล้วพบว่า 
รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา
คณิตศาสตร์ผลคะแนนเฉลี่ยลดลงต่ ากว่าปี พ.ศ. 2554 หากพิจารณาโดยภาพรวมทั้งสามปี พบว่าวิชา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่า งไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยในวิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษก็ยังอยู่ในระดับต่ ากว่า 30 คะแนน ขณะที่วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
ในระดับ 30 คะแนน 
 ประการที่สอง ป๎ญหาความไม่เท่าเทียมกันในด้านคุณภาพการศึกษา แม้ผลจากการกระจาย
อ านาจด้านการศึกษา จะท าให้ความเทาเทียมในด้านโอกาสการได้รับการศึกษา และความเท่าเทียมใน
ด้านการกระจายทรัพยากรดีขึ้นแต่ความแตกต่างด้านคุณภาพของกลุ่มโรงเรียนยังเป็นป๎ญหาส าคัญ จาก
ผลการสอบ PiSA 2012 (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ , 2556) โรงเรียนในสังกัดส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น มีผลการประเมินในระดับปานกลางค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ 
 ประการที่สาม ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากการศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่ายังไม่มี
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวมากเท่าใดนัก แม้การถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีหลายประการเช่น ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ด้านทรัพยากรในการสนับสนุนการศึกษาเช่นอาคารสถานที่ แต่ในด้านการจัดท าหลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น หรือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์หรือใช้ภูมิป๎ญญาของ
ท้องถิ่นยังมีความเปลี่ยนแปลงน้อยและค่อนข้างน้อย (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2554) สะท้อนให้เห็นว่าการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการมีส่วนร่วม และมิได้พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิน่เท่าที่ควร 
 แนวทางหนึ่งในการแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวก็คือการสร้างความร่วมมือในการบริการจัดบริการ
สาธารณะด้านการศึกษา เพราะการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาจะส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ความสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น เพ่ิมประสิทธิภาพจากการลดภาระในการบริหารและการ
ให้บริการของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการศึกษาอีกด้วย 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรอบแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public 
Governance) ซึ่งมองภาครัฐเป็นตัวแสดงหนึ่งในการจัดบริการสาธารณะร่วมกับตัวแสดงอ่ืนๆที่
หลากหลายในสังคม ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการให้บริการ จึงเป็นกรอบ
ความคิดท่ีน่าสนใจในการศึกษาความเป็นไปได้ในการน ามาใช้กับการจัดการศึกษาของเทศบาล 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาป๎ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของเทศบาล 
 2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังในการจัดการศึกษาประชาชนในท้องถิ่น 
 2.3. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดการศึกษาระหว่างองค์กรเทศบาลกับ ภาค
ประชาชน 
 
3.ทบทวนวรรณกรรม 
 3.1 นิยามของกรอบแนวคิดการบริการกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance) 
 Osborne (2006) เห็นความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนาแนวคิด New Public 
Governance เพ่ือให้สามารถสอดคล้องกับความเป็นจริงและความซับซ้อนของสังคม โดยไม่ได้เป็นเพียง
ส่วนประกอบของ Public Administration (PA) หรือ New Public Administration(NPM)อีกต่อไปโดย
Osborne (2010 , p.5) มองว่าการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม Public Administration (PA) มีจุดแข็งที่
เข้าใจความจ าเป็นของธรรมชาติทางการเมืองในการน านโยบายไปปฏิบัติและการน าส่งบริการสาธารณะ 
รวมถึงความซับซ้อนและความแตกต่างของการจัดท านโยบายและกระบวนการน าไปปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม
การบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม ละเลยความซับซ้อนของกระบวนการที่เป็นส่วนเล็กๆที่มีรายละเอียดจ านวน
มากในการจัดการผลลัพธ์ของกระบวนการนโยบาย ซึ่งแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ New Public 
Administration (NPM)มีความสามารถที่จะจัดการความซับซ้อนในประเด็นดังกล่าวได้ดีด้วยการจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดของ NPM คือการมองกระบวนการนโยบาย
สาธารณะในบริบทง่าย ๆ และให้ความส าคัญกับงานด้านการจัดการมากเกินไป 
 เพ่ือให้มีกรอบความคิดที่สามารถแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความ
ซับซ้อนของนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะในโลกสมัยใหม่ได้ Stephen P. Osborne 
(2010 ,p. 9 - 10) จึงพัฒนาแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ขึ้น (New Public Governance 
)โดยตั้งอยู่บนกรอบความคิดเรื่องการน าส่งบริการสาธารณะ โดยมีรากฐานจากทฤษฎี สถาบันและ
เครือข่าย รวมทั้งยึดโยงกับความเป็นรัฐพหุนิยมซึ่งมีตัวแสดงที่แตกต่างหลากหลายช่วยกันน าส่งบริการ
สาธารณะและมีกระบวนการที่หลากหลายในการให้ข้อมูลกับระบบการจัดท านโยบาย นอกจากนั้นยัง
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบเปิดตามธรรมชาติ ซึ่งพิจารณาถึงแรงกดดันของสถาบันและสภาพแวดล้อม
ภายนอกซึ่งมีอ านาจและผลักดันกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติและการน าส่งบริการสาธารณะ  กรอบ
ความคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ซึ่งตาม
กระบวนการบริการกิจการบ้านเมืองประสิทธิภาพและผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระ
หว่าหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะกับสิ่งแวดล้อม  ศูนย์กลางของกลไกการจัดสรรทรัพยากรคือเครือข่าย
ระหว่างองค์กร ซึ่งความรับผิดชอบสามารถเจรจาต่อรองกันได้ระหว่างองค์กรหรือระหว่างบุคคลใน
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เครือข่าย ที่ส าคัญแต่ละเครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมแต่ก็ต้องพยายามหาทางในการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบ่อยครั้งที่คุณค่าพ้ืนฐานของแต่ละเครือข่ายจะถูกเผยแพร่และถูกท้าทาย 
 3.2 แนวคิดการร่วมผลิต coproduction ในฐานะเครื่องมือส าคัญภายใต้กรอบแนวคิดการ
บริการกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance)  
 แนวคิดการร่วมผลิต co - production ถือเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่มีการน ามา
ประยุกต์ใช้ในหลายประเทศและได้รับความสนใจจากนักวิชาการมากข้ึนใสช่วงสิบปีที่ผ่านมา การร่วมผลิต
เป็นส่วนประกอบส าคัญในการท าให้กรอบความคิด NPG เป็นรูปธรรม แนวคิดการร่วมผลิตมีการพัฒนา
มาหลายทศวรรษ กระทั่งใน ปี1996 ElinorOstrom ได้กล่าวถึงมิติที่ส าคัญของ co - production ไว้ว่า
หมายถึง กระบวนการที่ใช้เป็นป๎จจัยน าเข้าในการผลิตสินค้าและบริการนั้น ด าเนินการโดยป๎จเจกชน ซึ่ง
ไม่ได้อยู่ในองค์กรเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิต การศึกษา สุขภาพ หรือการบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส่วนมากคือหน่วงงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตโดยขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสินค้าและบริการเองหรือ
แรงกระตุ้นจากผู้มีส่วนร่วมที่กระตือรือร้น สินค้าและบริการทั้งหมดล้วนมีศักยภาพที่จะถูกผลิตโดยผู้ผลิต
ตามปกติและโดยคนที่บ่อยครั้งคือลูกค้า ท าให้พลเมืองสามารถแสดงบทบาทที่กระตือรือร้นในการผลิต
สินค้าและบริการที่มีความส าคัญกับพวกเขาเอง ( Ostrom ,1996 cited in Porter, 2012 , pp. 147 -
148) ดังนั้น co - production จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาวิถีทางใหม่ส าหรับพลเมืองในการมีส่วน
ร่วมในการผลิต และจัดหาบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างพลเมืองและรัฐสามารถ พัฒนาขึ้น
บนพ้ืนฐานความไว้วางใจ จริยธรรมและความรับผิดชอบ (Taco Brandsen , 2012 , p. 384) 
 กล่าวได้ว่า การร่วมผลิต co-production คือ การผสมผสานกิจกรรมทั้งของหน่วยงานภาครัฐ
และพลเมืองเพ่ือน าไปสู่การจัดบริการสาธารณะ โดยประกอบด้วยทั้ง มืออาชีพ หรือ ผู้ผลิตประจ า 
(regular producers) และ การผลิตภาคพลเมือง (citizen production) คือประชาชนและกลุ่มต่างๆ ซึ่ง
เข้ามาร่วมผลิตบนพ้ืนฐานของความสมัครใจเพ่ือ ท าให้คุณภาพและปริมาณบริการที่พวกเขาได้รับดียิ่งขึ้น 
(Parks , 1981cited in Victor Pestoff, 2012 , p. 1) 
 จากการทบทวนกรณีศึกษาในการน าแนวคิดการร่วมผลิต ไปด าเนินการในต่างประเทศพบว่ามี
ประเด็นส าคัญที่ควรต้องค านึงถึงดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก การร่วมกันผลิตมีความจ าเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์แบบเครือข่าย โดยมีกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมหลายฝุาย ซึ่งต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ และมีแรงจูง ใจอย่างต่อเนื่อง
ในการเข้าร่วมกระบวนการ การจะเป็นเช่นนั้นได้ผู้มีส่วนร่วมต้องตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าร่วม
ผลิตบริการสาธารณะ มีแรงจูงใจและเปูาหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นพลเมืองที่
กระตือรือร้น  ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการร่วมกันผลิตขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของกลุ่ม และ
ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในภาครัฐ ในบริบทของประเทศไทยอาจมีเพียงบางกลุ่มเช่นองค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรไม่แสวงหาก าไร หรือชุมชนที่มีความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะสามารถด าเนินการได้  
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 ประการที่สอง ผู้ร่วมผลิตภาคพลเมือง ต้องมีทักษะหรือความช านาญที่จ าเป็นในการท าให้การ
ร่วมผลิตประสบความส าเร็จ ทักษะที่จ าเป็นประกอบไปด้วย ความเชี่ยวชาญ ความช านาญในบริการ
สาธารณะที่จะร่วมจัด หรือมีประสบการณ์ในประเด็นป๎ญหาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากนั้นทักษะที่
ส าคัญอีกประการคือ ทักษะในการอยู่ร่วมกันในเครือข่าย ความอดทนในการรับฟ๎งและการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่ม และสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล นอกจากนั้น ยังต้องมี
ทักษะในการเจรจาต่อรองเพ่ือแก้ไขป๎ญหาหรือประสานงานระหว่างกลุ่มกับภาครัฐ ซึ่งเรื่องดังกล่าวใน
บริบทสังคมไทยเป็นความท้าทายประการหนึ่ง โดยเฉพาะระบบราชการไทยซึ่งขาดความยืดหยุ่นและมี
ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ ข้าราชการจ านวนมากก็ยังคงเคยชินกับการใช้อ านาจบังคับบัญชา อย่างไรก็ตาม 
จากการพัฒนาของการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านมา ท าให้ชาวบ้านในชุมชนคุ้นเคยกับการต่อรองกับภาครัฐ
มากขึ้น 
 ประการที่สาม ควรมีกระบวนการในการสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจ เพราะความส าเร็จ
ของการร่วมผลิตขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งในกลุ่มพลเมืองและระหว่าง
พลเมืองกับภาครัฐ การขาดความเชื่อถือซึ่งกันและกันในกลุ่มพลเมืองจะน ามาซึ่งความแตกแยกของ
เครือข่าย และท าให้ขาดเปูาหมายร่วมกันในการน าไปสู่บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจท าให้การร่วม
ผลิตชะงักงันหรือล้มเหลว การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการ
พัฒนา ผลความส าเร็จร่วมกัน การท างานร่วมกัน และการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นส่วนส าคัญที่จะช่ วย
สร้างความเชื่อถือระหว่างกันได้  อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากในกระบวนการ
ร่วมผลิตมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันเป็นจ านวนมาก ดังนั้นความสัมพันธ์ในเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนและ
จัดการได้จากกว่าการบังคับบัญชา ในบริบทสังคมไทย ทัศนคติที่มีระหว่างต่อองค์กรพัฒนาเอกชนกับฝุาย
ราชการในบางกรณีไม่ได้เป็นไปด้วยดีนัก องค์กรพัฒนาเอกชนมักถูกภาครัฐมองว่าเป็นกลุ่มที่พยายาม
สร้างความวุ่นวาย ภาครัฐเองก็ถูกมองว่าทุจริตคอรัปชั่นเต็มไปด้วยกฎระเบียบและไม่มีประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกันในกลุ่มพลเมืองความแตกต่างในด้านคุณค่าและผลประโยชน์ก็น ามาซึ่งความหวาดระแวงซึ่ง
กันและกันได้ง่าย  
 ประการที่สี่ ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับบทบาท ทั้งในการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากระเบียบ
กฎหมาย และปรับทัศนคติในแง่ความเป็นเจ้าของราชการ ข้าราชการต้องมองการบริการสาธารณะเป็น
ของพลเมือง ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพ่ือให้พลเมืองเข้ามามีบทบาทร่วมในการผลิตบริการ
สาธารณะ เป็นคนกลางที่จะพัฒนาศักยภาพของพลเมืองให้มีความพร้อมในการร่วมผลิตบริการสาธารณะ 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 4.1 วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะกรณีการจัดการศึกษาของเทศบาลนครล าปาง เนื่องจากการจัด
การศึกษาของเทศบาลมักมีมาตรฐานและระบบการจัดการศึกษาที่ชัดเจน โดยเลือกศึกษาโรงเรียนใน
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สังกัดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 2 โรงเรียนจากทั้งหมด 6 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนเทศบาล4 บ้าน
เชียงราย 2. โรงเรียนเทศบาล7 ศิรินาวินวิทยา เนื่องจากทั้ง 2 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเช่นเดียวกัน เพ่ือน ามาเทียบเคียงให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 ขั้นตอนที่1 ศึกษาในประเด็นด้านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน ขั้นตอนแรกมี
เปูาหมายที่จะการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของเทศบาล โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ทั้งการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant interview) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งประเด็นในการศึกษาเป็น 4 ประเด็นได้แก่ 1. การบริหารการศึกษาของ
เทศบาลนครล าปางและโรงเรียนในสังกัด 2. นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 ทั้งสี่ประเด็นจะใช้วิธีการใช้วิธีการศึกษา 2 รูปแบบประกอบกันคือ1. ท าการศึกษาด้วยวิธีการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O - NET) ใน
ระดับชั้นต่างๆของนักเรียน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์
ร่วมกับป๎ญหาและอุปสรรคที่ค้นพบในประเด็นอ่ืนๆในการท าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างป๎ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ 2. สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant interview) เครื่องมือใน
การรวบรวมข้อมูลคือ การสังเกต และ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเจ้าหน้าที่สังกัดส านักการศึกษากรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง และครู 
 ขั้นตอนที่2  ศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมและการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มี
เปูาหมายเพื่อศึกษากระบวนการความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ขั้นตอนนี้จึงมีความส าคัญเสมือนเป็นการวางเปูาหมายประการหนึ่งในการวิเคราะห์ว่า
แนวคิดการบริการกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance) จะสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาการศึกษาของเทศบาลได้หรือไม่ โดยแบ่งประเด็นในการศึกษาเป็นสองกลุ่มคือ 1. บทบาทและ
กระบวนการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 2. ความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่น และการตอบสนองความ
ต้องการในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  
 การศึกษาในประเด็นดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องใช้วิธีวิจัยทั้งเ ชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผสมผสานกัน กล่าวคือ  1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยเครื่องมือ
ในการศึกษาคือแบบสอบถาม เพื่อศึกษาในประเด็นระดับความคาดหวังในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของ
นักเรียน และลักษณะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม  ประชากรที่ใช้ศึกษาคือประชาชนเขต
เทศบาลนครล าปางโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) แบ่งตามพ้ืน
ที่ตั้งของสถานศึกษาแต่ละแห่งในเขตเทศบาลนครล าปาง มีประชากรรวมทั้งสิ้น คือ 58,074 คน ก าหนด
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบไปด้วย 
ประชาชนในพื้นท่ีจ านวนทั้งสิ้น 400 คนที่ระดับความคลาดเคลื่อน +- 5%2) และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant interview) เพ่ือศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็น
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (key informant interview) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ และ การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (semi - structured interview เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเลือก
ตัวแทน (typical Case) โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น  
 ขั้นตอนที่ 3 แสวงหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม
จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant 
interview) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเทศบาลเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ การ
สังเกต การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi - structured interview)  เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเลือกตัวแทน (typical Case)   
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 กระบวนการนี้มีเปูาหมายเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการศึกษาทั้งสามขั้นตอนเพ่ือ
แสวงหาข้อเสนอแนวทางในการปฏิรูปการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  จ าแนกประเภทของข้อมูล (categories) 
วางเค้าโครงของข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร มาวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi - structured interview) และข้อมูล
ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (focus group discussion) ที่ได้จากศึกษาเฉพาะกรณี และการศึกษาจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (analytic induction) เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพ่ือหาบทสรุป โดยใช้กรอบความคิดความคิดเรื่อง 
New Public Governance ซึ่งมุ่งสร้างเสริมความร่วมมือตลอดทั้งกระบวนการจัดการศึกษา ตลอดจน
ความคาดหวังและความต้องการของท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขป๎ญหาและอุปสรรคที่ได้รับจาก
การศึกษา เพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดการศึกษากับเทศบาล 
 4.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
 ผู้วิจัยน าหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) มาใช้ โดยใช้ในด้านข้อมูล (data 
triangulation) ด้วยการเทียบเคียงระหว่างกรณีศึกษาจาก 2 โรงเรียน และเปรียบเทียมจากบุคคลซึ่งให้
ข้อมูลที่แตกต่างกันและการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) 
โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณและเครื่องมือในการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้  
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5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 5.1 ป๎ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของเทศบาล 
 5.1.1 ป๎ญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)แสดงให้เห็นถึงป๎ญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นั่นคือมีผลการทดสอบในหลายวิชาของหลาย
โรงเรียนที่อยู่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ แม้ระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศในรายวิชาต่างๆ จะอยู่ใน
ระดับไม่สูงมากนักโดยส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี แต่ก็มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล าปางที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ต่ ากว่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล1 โรงเรียนเทศบาล4 และโรงเรียนเทศบาล7  โดยโรงเรียน
เทศบาล1 มีผลทดสอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา โรงเรียนเทศบาล4 มีผลการทดสอบต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ขณะที่ โรงเรียนเทศบาล7 
มีผลการทดสอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และศิลปะ เทศบาลนครล าปางมีโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้นสามโรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล4 โรงเรียนเทศบาล5 และโรงเรียน
เทศบาล7 มีเพียงโรงเรียนเทศบาล5 เพียงโรงเรียนเดียวที่มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้นการศึกษา
ครั้งนี้จึงเลือกโรงเรียนเทศบาล 4 และเทศบาล 7 เป็นโรงเรียนที่เลือกเป็นกรณีศึกษาเพ่ือการศึกษาป๎ญหา
ของการจัดการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็สะท้อนให้เห็นป๎ญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เช่นเดียวกัน ในที่นี้จะยกเพียงผลการประเมินของโรงเรียนเทศบาล4 และโรงเรียนเทศบาล7 มาใช้
ประกอบในการอภิปรายเท่านั้น โดยในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาพ้ืนฐาน : ประถม
และมัธยมศึกษานั้นจะมีการประเมินทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีตัวบ่งชี้ที่5 ซึ่งให้น้ าหนักร้อยละ 20 เป็นตัว
บ่งชี้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนซึ่งมีผลระดับพอใช้ ขณะที่ผลการประเมินด้านอ่ืนอยู่ในระดับดี 
และดีมาก ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของผู้เรียน 
รวมทั้งแสดงให้เห็นคุณภาพในกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับใน
การศึกษาครั้งนี้ซึ่งพบว่า โรงเรียนเทศบาลมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านงบประมาณ
และบุคลากร รวมถึงได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเทศบาล ผู้บริหารและครูของโรงเรียนก็มีค วาม
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ดูแลเด็กได้เป็นอย่างดี 
 ค าถามส าคัญคือ หากโรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากร ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล
มากกว่าครูในโรงเรียนสังกัดสพฐ. มีครูที่พอเพียง มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการศึกษา ท าไมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจึงต่ าสาเหตุของป๎ญหาประการหนึ่ง อาจเกิดจากความยากในการบูรณาการความรู้ใน
รายวิชาให้เข้ากับโครงงาน ตามแนวคิดคอนสรัคชั่นนิสซึ่มซึ่งเป็นนโยบายหลักด้านการศึกษาของเทศบาล
มาระยะเวลาหนึ่ง  แนวคิดนี้ใช้โครงงานเป็นเหมือนเครื่องมือเสริมความรู้ และมุ่งพัฒนาทักษะในการคิด 
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การวิเคราะห์ ความกล้าแสดงออกของเด็กนักเรียน เพราะการท าโครงงานมุ่งให้เกิดการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองจากการลงมือท า ไม่ได้มุ่งเพ่ือให้สามารถท าข้อสอบได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระบบการทดสอบกับ
วิธีการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกัน  
 นอกจากนั้นจากทั้งแนวนโยบายของส านักการศึกษาเทศบาลนครล าปาง และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียนก็แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับทักษะชีวิตมากกว่า เช่น ความเห็นจาก
ผู้บริหารส านักการศึกษาของเทศบาล ที่เห็นว่าในการจัดการศึกษาของเทศบาลเด็กไม่จ าเป็นต้องเก่งมาก 
แต่ต้องสอนให้เขาเป็นคนดีให้ได้ และต้องพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็ก แทนที่จะเน้นการท่องต ารา 
หรือมีการสอนพิเศษมากมาก แต่ควรจะเน้นพัฒนาทักษะ และคุณธรรม เพราะมองว่าความรู้ในป๎จจุบันหา
ได้ง่าย ดังนั้นการมุ่งไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคุณธรรมเพ่ือให้ปรับตัวอยู่กับสังคม และ
แก้ไขป๎ญหาการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญมากว่า 
 ความเห็นของโรงเรียนเองก็สอดคล้องกับส านักการศึกษา เช่นโรงเรียนเทศบาล4 เห็นว่าการเรียน
นั้นไม่ได้มีแค่ความรู้ที่เด็กได้ไปแต่ยังมีอีกหลายส่วนที่ส าคัญ ทางโรงเรียนยังได้มีการจัดการศึกษาแบบสาม
ฐาน คือ ความรู้ ทักษะชีวิต และคุณธรรม การที่เด็กได้ผลโอเนทสูงนั้น สะท้อนได้ว่าองค์ความรู้ผลสัมฤทธิ์
ของเด็กดี แต่ยังมีอีกหลายองค์ประกอบที่ต้องค านึงถึง อาทิ เด็กมีทักษะชีวิต มีคุณธรรมหรือไม่ ซึ่ง
การศึกษาสามฐานนั้นจะใช้ประเมินประเด็นดังกล่าว เพราะการให้เด็กมีความรู้เชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว
นั้นไม่สามารถอยู่ได้ในสังคม 
 จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเทศบาลนครล าปางและโรงเรียน มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะ
ชีวิตมากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังนั้น การจะแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวได้นั้น ต้องขึ้นกับความสอดคล้อง
ต้องกันของนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษาระดับชาติ กับนโยบายและการน าไปปฏิบัติของท้องถิ่น ว่า
จะมีเปูาหมายอะไร และจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะชีวิตไปด้วยกันได้อย่างไร ซึ่งป๎จจุบันโรงเรียนเองก็
พยายามปรับตัวโดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ดังกรณีของโรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งแต่การจัดโครงสร้าง
องค์กรตามสาระการเรียนรู้ การจัดล าดับห้องเรียน และน าแนวทางการจัดการการศึกษาตามสภาพจริงมา
ใช้ (Participatory Learning and Appraisal , Action) PLA มาใช้ หรือกรณีของโรงเรียนเทศบาล 7 ที่
พยายามปรับปรุงกระบวนการทบทวนรายวิชาก่อนทดสอบ O - NET เป็นต้น 
 5.1.2 ป๎ญหาและข้อจ ากัดด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของเทศบาล  
 ประการแรก ความไม่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของกรมฯต้นสังกัด และป๎ญหาในการประสานงาน 
หน่วยงานต้นสังกัดคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะกรมฯมีบทบาทหน้าที่หลากหลายท าให้ขาด
แคลนผู้ที่มีความเข้าใจเฉพาะด้านในการจัดการศึกษา ขณะที่ส านักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากกรม 
ทั้งในเรื่องงบประมาณ อัตราก าลัง แม้ว่าการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งจะเป็นหน้าที่ของเทศบาล แต่เกณฑ์การ
จัดสรรอัตราก าลังนั้นใช้มานานแล้ว โดยใช้เกณฑ์อัตราส่วนนักเรียนต่อครูเช่น ครู 40 คนต่อ1 ห้องเป็น
หลัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง เพราะในป๎จจุบันครูหนึ่งคนไม่ได้สอนเพียงห้องเดียว แต่ต้องใช้
ครูที่มีความเชียวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน เพ่ือสอนแต่ละสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัด 
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ยังขาดแคลนนักการศึกษาโดยตรงผู้มีความรู้เฉพาะทางที่จะเข้ามาท าหน้าที่ด้านการศึกษา  เนื่องจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงมีบุคลากรในสายปกครองเป็นส่วนมาก ยิ่งไปกว่า
นั้นการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้ดูแลงานด้านการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง ท าให้เกิดป๎ญหาในการประสานงาน 
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กับกระทรวงศึกษาและส านักการศึกษาของเทศบาล เช่น
กระทรวงศึกษามีค าสั่งให้ด าเนินการ  แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่มีค าสั่งมา ส านักการศึกษา
ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 
 ประการที่สอง กฎระเบียบซึ่งไม่สอดคล้องกับกระบวนการท างานจริงท าให้เกิดข้อจ ากัดในการ
ท างาน เพราะระเบียบที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับการท างานของท้องถิ่น ระเบียบในการใช้จ่ายเงินเองก็ท าให้
เกิดป๎ญหา เช่น เมื่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบแล้วออกข้อบกพร่องในการใช้จ่ายเงินจ านวน
มาก ซึ่งถ้าให้ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจะท าให้ไม่สามารถท างานได้ เช่นโรงเรียนได้เงินมาต้องการ
บริหารด้วยการน าไปใช้ซื้อเครื่องดนตรี ซึ่งเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ แต่งบประมาณให้มาเป็นค่าวัสดุท าให้ไม่
สามารถจัดซื้อได ้
 ประการที่สาม ความไม่เพียงพอด้านบุคลากรในส านักการศึกษาของเทศบาล ส านักการศึกษา
ไม่ได้มีหน้าเพียงดูแลด้านโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบทบาทหน้าที่อ่ืนที่หลากหลายทั้งการดูแลงาน
ด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดูแลงานด้านพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นงาน
ด้านบริหารบุคคลของโรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของส านักงานศึกษา ทั้งในการจัดท าทะเบียน การเลื่อนขั้น
เลื่อนเงินเดือน การขอต าแหน่ง เหล่านี้ท าให้บุคคลากรในป๎จจุบัน ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ตาม
โครงสร้างของส านักการศึกษานั้นหากบรรจุต าแหน่งเต็มโครงสร้างจะมีเจ้าหน้าที่ 60 ต าแหน่ง แต่ในความ
เป็นจริง ในป๎จจุบันมีเพียง 16 ต าแหน่งเท่านั้น เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านงบประมาณซึ่งจ ากัดงบประมาณ
ด้านบุคลากรไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 40 ท าให้ไม่สามารถคัดสรรบุคคลากรเพ่ิมได้อย่างพอเพียง รวมทั้งไม่
สามารถ แต่งตั้งบุคลากรในต าแหน่งระดับสูงได้  
 ประการที่สี่ ข้อจ ากัดซึ่งเกิดจากนักเรียน  คุณภาพเด็กในแต่ละโรงเรียน มีพ้ืนฐานทางครอบครัว
ไม่สูงนักหรือมีป๎ญหาทางครอบครัว เช่นเด็กด้อยโอกาส พ่อแม่หย่าร้าง ท าให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปได้ยาก ทางเทศบาลก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่ด้อยโอกาส ขาดโอกาสทางการศึกษา 
ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา ด้านพื้นฐานครอบครัวเพ่ือน ามาดูแล 
 5.2  ความคาดหวังของประชาชนกับการจัดการศึกษาของเทศบาล 
 จากผลการส ารวจประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของเทศบาล โดยในการศึกษาได้แบ่งเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกคือ 
ความคาดหวังด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน และประเด็นที่สอง ความคาดหวังในด้านความรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แม้ว่าการศึกษาทั้งสองประเด็นจะพบว่าความคาดหวังในทุกป๎จจัยอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมดก็ตาม หากยังสามารถน าผลการจัดล าดับความคาดหวังที่ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาล เพ่ือจะทราบว่าการจัดการศึกษาของ
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เทศบาลมีความสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลในอนาคตอีกด้วย 
 5.2.1  ความคาดหวังด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน 
 ความคาดหวังด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน แสดงให้เห็นถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางที่มีต่อลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ความ
คาดหวังที่มีอันดับสูงสุดสี่อันดับแรก คือ ผู้เรียนสามารถบ ารุง ดูแล กตัญํู สร้างความสุข ความสบายใจ
ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองผู้เรียนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
ผู้เรียนสามารถช่วยท ากิจธุระ การงาน และผู้เรียนประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี ล้วนเป็น
ความคาดหวังพ้ืนฐานที่มีต่อครอบครัวทั้งสิ้น โดยการสร้างความสบายใจช่วยเหลืองานการ เป็นลูกที่ดี 
และไม่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดป๎ญหาตามมา ความคาดหวังหลักๆให้นักเรียน เป็นลูกที่ดี ไม่ก่อป๎ญหา 
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ บิดามารดา ผู้ปกครองต้องการมากที่สุด ขณะที่เมื่อพิจารณาถึงสามล าดับท้าย คือ ผู้เรียน
ยึดมั่นในวิถีชีวิตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้เรียนมีการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้เรียนช่วยในการดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว ป๎จจัย
ทั้งสามนั้นล้วนเป็นพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อสังคม อาจกล่าวได้ว่าความคาดหวังของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีต่อนักเรียนนั้น ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในครอบครัว มากกว่าที่จะคาดหวังถึง
พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อสังคมและเมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาก็พบว่าโรงเรียนมีผล
การประเมินในด้านดังกล่าวอยู่ในระดับดีและดีมาก ตลอดจนผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญก็แสดง
ให้เห็นถึงความพยายามในการอบรมสั่งสอน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่ดีต่อนักเรียน
ของครู กล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาของเทศบาลสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่น
ในด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 5.2.2  ความคาดหวังด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ความคาดหวังในด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกประเด็นล้วนมีความคาดหวังในระดับ
มากทั้งสิ้น และแต่ละอันดับก็มีระดับความคาดหวังไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตามการจัดระดับความ
คาดหวังในด้านดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงผลที่น่าสนใจ เพราะแทนที่กลุ่มตัวอย่างจะให้ความส าคัญกับวิชา
หลักซ่ึงใช้ในทดสอบต่าง ๆ และมีความส าคัญในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูง รวมทั้งเป็นวิชาที่คะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าและต้องการพัฒนา เช่น ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรม แต่กลุ่มตัวอย่างกลับให้ความส าคัญกับวิชาซึ่งส่งเสริมสุขภาพและคุณลักษณะของ
นักเรียนมากกว่า โดย สาระความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อนักเรียนมากที่สุดได้แก่ กลุ่มสาระ
ความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ความรู้ด้านศิลปะ ความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งความรู้
เหล่านี้ไม่ได้เป็นวิชาที่หลักที่มีความส าคัญในการเข้าศึกษาต่อมากนัก แต่เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ สุนทรียภาพ และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้เรียน  
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 ขณะที่สาระความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านภาษาไทย มีระดับ
ความคาดหวังรองลงมา สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาตัวผู้เรียนในด้านทักษะชีวิตมากกว่าด้านวิชาการ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวทางการจัดการศึกษาของ
เทศบาล ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีความความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
รวมทั้งการน าวิธีการจัดการศึกษาในแบบ 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
ไม่ได้แตกต่างกันมากในรายวิชาล าดับรองลงมา เช่น ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญท้ังในการศึกษาต่อและต่อความก้าวหน้าในการด าเนินชีวิตในอนาคตของผู้เรียน ก็
แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลให้ความส าคัญต่อสาระความรู้กลุ่มดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้นการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปางจึงพยายามปรับตัวเพ่ือพัฒนาในด้านดังกล่าว 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาของเทศบาลนครล าปางในป๎จจุบัน มีความสอดคล้องกับ 
ความคาดหวังด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน แลความคาดหวังในด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน โดยประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางให้ความส าคัญกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่
ส่งผลต่อครอบครัว มากกว่าที่มีต่อสังคม ขณะที่ความคาดหวังด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็
สอดคล้องกันเพราะผลการศึกษาพบว่าประชานในเขตเทศบาลนครล าปาง ให้ความส าคัญกับสาระวิชาที่
ช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตของผู้เรียนมาก อย่างไรก็ตามโรงเรียนเทศบาลยังต้องพัฒนาในกลุ่ม
สาระความรู้ด้านวิชาการโดยเฉพาะความรู้ที่จ าเป็นต่อความก้าวหน้าในชีวิตของผู้เรียนในสังคมป๎จจุบัน
เช่น ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย 
 5.3 ความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดการศึกษาระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน 
 5.3.1 ป๎จจัยในเชิงบวกต่อการร่วมกันจัดการศึกษากับเทศบาลของภาคประชาชน   
 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางมีความเห็นต่อลักษณะในการร่วมการจัด
การศึกษาทั้งสามรูปแบบใกล้เคียงกัน คือ ลักษณะการร่วมจัดการศึกษากับเทศบาล (co - production) มี
ผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ลักษณะการมีส่วนร่วมโดยการ ร่วมบริหารกระบวนการ
จัดการศึกษาของเทศบาล (co - management) ล าดับสุดท้ายคือ การร่วมวางนโยบาย กรอบ หรือ
แนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - governance) สะท้อนถึงความต้องการในการเข้ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาของเทศบาลสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ของประชาชน เพราะการร่วมจัดการศึกษากับ
เทศบาลนั้น มีลักษณะการมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยให้ความส าคัญกับบทบาทการมีส่วนร่วมในการก ากับ 
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ดูแล การจัดการศึกษาของเทศบาล, การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของเทศบาลและการประเมินคุณภาพของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมโดยจัดการศึกษาร่วมกับเทศบาล
นอกจากนั้นการที่ผลความคิดเห็นในระดับรองลงมาที่ประชาชนเลือกคือ การร่วมในการบริหาร
กระบวนการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - management) ซึ่งมีระดับความร่วมมือเป็นอันดับรองลงมา 
และให้ความส าคัญกับการร่วมวางนโยบาย กรอบ และการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - governance) 
เป็นล าดับสุดท้ายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต้องการเข้ามามีบทบาทมากกว่าเพียงการร่วมเสนอแนะเชิง
นโยบายหรือเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ แต่ต้องการเข้ามามีบทบาทในกระบวนการจัดการศึกษาต่างๆ
มากขึ้น ทั้งในแง่การบริหาร และการเข้าไปมีบทบาทร่วมกับเทศบาลโดยตรงในการจัดการศึกษา 
 ในการศึกษาเชิงคุณภาพก็ยังแสดงให้เห็นถึงป๎จจัยที่เอ้ือต่อการร่วมกันจัดการศึกษาของเทศบาล 
เช่น โรงเรียนเทศบาล4 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนอย่างมาก จากการเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมของ
ชุมชน การให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกกับชุมชน นอกจากนั้นความเอาใจใส่พยายาม
ติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท าให้ครูมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง และการน าแนว
ทางการจัดการศึกษาแบบคอนสตรักชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) ท าให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียนในการจัดการศึกษาของเด็กมากขึ้นกว่าเดิม  
 หลักการส าคัญประการหนึ่งในการร่วมจัดการศึกษา คือ มีความจ าเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์
แบบเครือข่าย โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมหลายฝุายซึ่งต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ 
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในท้องถิ่น การที่
โรงเรียนเทศบาลมีสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มต่างๆ ย่อมเป็นป๎จจัยเชิงบวกที่ส่งผลให้การน าแนวคิดการร่วม
จัดการศึกษาในใช้ในโรงเรียนเทศบาลมีความเป็นไปได้ 
 หลักการส าคัญอีกประการในการร่วมจัดการศึกษา คือ การจัดการศึกษาโดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของผู้เรียน ในกรณีดังกล่าว ตัวอย่างของโรงเรียนเทศบาล 4 
สะท้อนภาพดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เช่นการที่โรงเรียนเทศบาล 4 น าแนวทางการจัดการการศึกษาตาม
สภาพจริงหรือ PLA (Participatory Learning and Appraisal, Action) มาใช้ซึ่งเป็นการจัดการตาม
สภาพจริงบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยครูก็จะมีการจัดท าแผนการสอน
ของตัวเองตามสภาพจริง คือพิจารณาจากบริบทของนักเรียนและโรงเรียน ดูว่าเด็กนักเรียนมี
ความสามารถแค่ไหน มีความต้องการอย่างไร โรงเรียนมีทรัพยากรอะไรบ้าง แล้วจึงวางแผนการสอน 
วิธีการสอน และเนื้อหา ให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริง เป็นการจัดแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
โดยมีเกณฑ์การประเมินอย่างเป็นระบบ แม้ว่าแนวทางการศึกษาดังกล่าวเพ่ิงถูกน ามาใช้และยังไม่สามารถ
ประเมินผลส าเร็จได้ในขณะนี้ แต่แนวคิดดังกล่าวก็สอดคล้องกับหลักการส าคัญในการร่วมกันจัดการศึกษา
ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือให้การจัดการศึกษา
สามารถตอบสนองตัวผู้เรียน แต่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้ดีที่สุด ดังนั้นจึงแสดงถึงความ
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เป็นไปได้ในการน าแนวคิด การร่วมผลิต (co - production) และกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
บ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance) มาใช้ในการจัดการศึกษาของเทศบาล 
 5.3.2 ป๎จจัยในเชิงลบและอุปสรรคที่ต่อการร่วมกันจัดการศึกษากับเทศบาลของภาคประชาชน 
 แม้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการน าแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองแนว
ใหม่ (New Public Governance) มาใช้ในการจัดการศึกษาของเทศบาล แต่ก็ยังมีป๎ญหาและอุปสรรค
บางประการที่อาจท าให้การน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ไม่ประสบความส าเร็จ 
 ประการแรก การที่ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา ประชาชนเองต้องมีความ
พร้อมและมีทักษะที่จ าเป็นในการร่วมการจัดการศึกษาด้วย เพราะการจัดการศึกษาต้องอาศัยความรู้และ
ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบริหาร และด้านการศึกษา หากภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการไม่มี
ความเข้าใจเพียงพอ อาจท าให้เกิดป๎ญหา และความขัดแย้งจากการไม่ยอมรับของนักวิชาการศึกษา ครู 
และผู้บริหารโรงเรียนได้ ดังนั้นกระบวนการสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการ ซึ่งไม่ใช่จะสามารถท าได้ง่ายนักในบริบทของสังคมไทย 
 ประการที่สอง ในการน าแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public 
Governance) มาใช้ ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับบทบาท ทั้งในการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากระเบียบ
กฎหมาย และปรับทัศนคติมองการบริการสาธารณะเป็นของพลเมือง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ด าเนินการได้ง่ายนัก 
เพราะทัศนคติของภาคราชการไทยมักมอกบบริการสาธารณะเป็นของรัฐ และต้องด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐ บางครั้งจึงอาจละเลยประโยชน์ของประชาชน แม้จะมีกฎหมาย และแนวทางในการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาในระดับนโยบายบาย เช่นเปูาหมายของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ซึ่งก าหนดไว้สามประการคือ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา แต่ในทางปฏิบัติช่องทางและโอกาสในการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนยังมีข้อจ ากัด การจะแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวได้จ าเป็นต้องอาศัยความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
และมีความสามารถในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและมีก าลังในการผลักดันประเด็นดังกล่าวให้เกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ใช่สิ่งที่ท าได้ง่ายนัก 
 ประการที่สาม จากผลการศึกษาพบว่าป๎ญหาส าคัญประการหนึ่งของโรงเรียนเทศบาลคือ กลุ่ม
ผู้ปกครอง และประชาชนในท้องถิ่น ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลส่วนมาก
มาจากนอกเขตเทศบาล ดังนั้นการจะสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นจึงเป็นไปได้ยาก เพราะแนวคิดการร่วม
ผลิตมีวัตถุประสงค์ให้ทั้งผู้ให้บริการสาธารณะ และผู้รับบริการสาธารณะร่วมกันจัดบริการสาธารณะ ด้วย
เหตุผลที่ว่าผู้รับบริการย่อมทราบดีว่าตนเองต้องการอะไร และจะท าอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ตามที่
ตนเองต้องการ แต่ในกรณีของเทศบาล ประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้เป็นผู้รับบริการโดยตรง แม้จาก
การศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการจะร่วมจัดการศึกษา และมีสายสัมพันธ์ที่ดี
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กับโรงเรียนก็ตาม หากนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลไม่ใช่บุตรหลานของตนเอง ก็เป็นเรื่องยากที่จะท าให้
ความร่วมมือเป็นไปได้ด้วยดี เพราะผู้ร่วมจัดการศึกษาไม่ได้เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรง  
 กล่าวโดยสรุป การจัดการศึกษาของเทศบาลนครล าปางมีแนวทางในการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง อย่างไรก็ตามโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครล าปางยังมีป๎ญหาส าคัญด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และมีข้อจ ากัดและอุปสรรคทางการ
บริหาร เช่น การขาดแคลนก าลังคน  ขณะที่การน าแนวคิด (Co - production) ภายใต้กรอบความคิด
การบริหารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance) มีความเป็นไปได้ หากสามารถลดหรือ
ขจัดป๎จจัยเชิงลบต่างๆที่เป็นอยู่ได้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
 6.1 การน าแนวทางการร่วมผลิต (co - production) มาใช้ในการจัดการศึกษาของเทศบาลนั้น 
ต้องสร้างเครือข่ายในการร่วมผลิตเพ่ิมข้ึน คือต้องมีท้ังเครือข่ายประชาชนในพ้ืนที่ และเครือข่ายผู้ปกครอง 
เพราะในกรณีของโรงเรียนเทศบาล ประชาชนในพ้ืนที่กับผู้ปกครองเป็นคนละกลุ่มกัน จึงไม่ได้เป็นผู้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการจัดการศึกษา   
 6.2 เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล มีภูมิล าเนาอยู่กระจัดกระจายตาม
ต าบลต่างๆรอบนอกเทศบาลท าให้ยากต่อการประสานงานและสร้างความร่วมมือ กรรมการสถานศึกษามี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง จนสามารถเข้า
มามีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษาได้ 
 6.3 การพัฒนาการร่วมจัดการศึกษาของเทศบาล อาจเริ่มพัฒนาลักษณะความร่วมมือไปทีละ
ระดับ ตั้งแต่ การร่วมวางนโยบาย กรอบ หรือแนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - governance) 
การร่วมบริหารกระบวนการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - management) ไปจนถึงการร่วมจัด
การศึกษากับเทศบาล (co - production) เพ่ือสร้างทักษะ และประสบการณ์ให้กับเครือข่ายผู้ร่วมจัด
การศึกษา ตลอดจนสร้างความยอมรับและความเชื่อถือในฝ๎่งผู้ผลิต คือ ครู ผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ
ศึกษา 
 6.4 ภาครัฐควรแก้ไขกฎระเบียบซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัดในการจัดการศึกษา รวมทั้งให้การสนับสนุน
แนวทางการร่วมจัดการศึกษาอย่างจริงจัง ตามนโยบายที่วางไว้ 
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