
ความเหมาะสม
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวั

กมลลักษณ�  คณาชัย 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 

 
 

บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

ธันวาคม 2557 

ของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการ 
จังหวัดแพร� 



 ความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก�ผู�พิการ 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เกิ๋ง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร� 

 
 
 
 
 

กมลลักษณ�  คณาชัย 

 
 
 
 
 

การค�นคว�าอิสระน้ีเสนอต�อบัณฑิตศึกษาเพ่ือเป4นส�วนหน่ึงของการศึกษาตาม 
หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 

บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

ธันวาคม 2557 
 



APPROPRIATION OF ALLOWANCE SERVICE FOR PEOPLE WITH DISABILITY 
OF MAEKOENG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, 

WANGCHIN DISTRICT, PHRAE PROVINCE. 
 

 
 
 
 
 

KAMONLAK  KHANACHAI 
 
 
 
 
 

An Independent Study  
Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

For the Degree of Master of Public Administration 
 

 
 
 
 

The Graduate School, 
Nation University 
December 2014 



ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 

อําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร� 

 

 

กมลลักษณ�  คณาชัย 

 

 

การค�นคว�าอิสระได�รับการพิจารณาอนุมัติให�นับเป+นส�วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

 

คณะกรรมการสอบการค�นคว�าอิสระ 
 

...........................................................................................................ประธานกรรมการ 

อาจารย� ดร.ถาวร เกียรติไชยากร 

 

.........................................................................................................................กรรมการ 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.โกมณ แพนพา 

 

.........................................................................................................................กรรมการ 

อาจารย� ดร.สุทธิพงศ� นิพัทธนานนท� 

 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
ธันวาคม 2557 



ก 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาตราจารย ดร.โกมณ แพนพา และอาจารย ดร.สุทธิพงศ นิพัทธนานนท

อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา และตรวจทานแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง

และดวยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณ กรรมการการคนควาอิสระทุกทานท่ีชี้แนะและตรวจสอบความถูกตอง

ของงานคนควาอิสระนี้ จนทําใหงานคนควาอิสระสมบูรณยิ่งข้ึน ตลอดจน ผูพิการท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูพิการข ององคการบริหารสวนตําบลแมเก๋ิง  ทุกทานท่ีกรุณาใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม

ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ 

ความสําเร็จจะเกิดข้ึนไมได หากไมไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือดานตางๆ จากเพ่ือน 

M.P.A. รุน 3 ทุกๆ ทาน เปนกําลังใจแกผูศึกษามาโดยตลอด จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สมาชิกทุกคนในครอบครัว ท่ีใหการชวยเหลือและเปน

กําลังใจดวยดีตลอดมา 

ทายสุดนี้ หากงานคนควาอิสระฉบับนี้ จะเกิดประโยชนในทางวิชาการแลว ผูศึกษาขอยก

ความดีแดทานผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดกลาวมา ดวยความเคารพยิ่ง 

 

 

กมลลักษณ  คณาชัย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

ช่ือเรื่องการคนควาอิสระ  ความเหมาะสมของการใหบริการเบี้ยยังชีพแกผูพิการของ

องคการบริหารสวนตําบลแมเก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 

ผูเขียน กมลลักษณ  คณาชัย 

ปริญญา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

อาจารย ดร.ถาวร เกียรติไชยากร            ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกมณ แพนพา    กรรมการ 

อาจารย ดร.สุทธิพงศ นิพัทธนานนท    กรรมการ  

 

บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาความเหมาะสม ของการใหบริ การเบี้ยยังชีพ                 

แกผูพิการขององคการบริหารสวนตําบลแมเก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร และเพ่ือศึกษาปญหาและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการเบี้ยยังชีพแกผูพิการขององคการบริหารสวนตําบลแมเก๋ิง อําเภอวังชิ้น 

จังหวัดแพรซ่ึงประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คนพิการท่ีไดรับเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวน

ตําบลแมเก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร  จํานวน 138 คน ใชกลุมตัวอยางจํานวน 1 03 คน และ ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับขอมูลกลับคืนมาท้ังหมด โดยใชวิธีการสุม

แบบบังเอิญ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบวา คนพิการท่ีไดรับเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลแมเก๋ิง อําเภอ             

วังชิ้น จังหวัดแพร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิงมากกวาเพศ ชาย มีชวงอายุระหวาง 

51 ป ข้ึนไป มากท่ีสุด โดยสวนใหญสมรสแลวและมีการศึกษาอยูในระดับ ชั้นประถมศึกษา                      

(ป. 1-ป. 6) โดยสวนใหญมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน                

นอยกวา 5,000 บาท เปนสวนใหญ 

 ความเหมาะสมโดยรวม ของการใหบริ การเบี้ยยังชีพแกผูพิการขององคการบริหารสวนตําบล             

แมเก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร อยูในระดับปานกลาง 

ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสม ของการใหบริ การเบี้ยยังชีพแกผูพิการของ

องคการบริหารสวนตําบลแมเก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร  เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหานอย 

ตามลําดับ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลแมเก๋ิงควรจัดใหมีกลองรับฟงความคิดเห็นอยางเพียงพอ 
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องคการบริหารสวนตําบลแมเก่ิง ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีเพ่ือใหบริการแกผูพิการอยางท่ัวถึงมากกวานี้ 

องคการบริหารสวนตําบลแมเก๋ิง ควรใหเจาหนาท่ีอธิบายตอบขอสงสัยตางๆ ของผูพิการใหชัดเจน

มากกวานี้ 
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Abstract 

 

The aims of this study were to determine the appropriation of allowance 

service for people with disability ofMaeKoengSubdistrict Administrative Organization, 

Wangchin District, Phrae Province and to classify its own problems and official 

suggestions on this service. The sample consisted of 103 out of the total 138  people 

with disability who had received monthly allowance from MaeKoengSubdistrict 

Administrative Organization. A questionnaire was adopted as a tool for data 

collection. All data collected were responded back, which had been analyzed by 

using statistical software packages with descriptive statistic tools of frequency, 

percentage, mean and standard deviation. 

The results of the study showed that most of the respondents were female. 

Their ages were mostly higher than 51 years with marriage status and were educated 

in primary school level. Their average incomes were less than 5,000 baht per month 

and most of them were people with physical disability. 

The overall appropriation of allowance service for people with disability of 

MaeKoeng Subdistrict Administrative Organization, Wangchin District was at moderated 

level. 

The problems and suggestions on the appropriation of allowance service for 

people with disability ofMaeKoengSubdistrict Administrative Organization described 
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by descending orderof data frequency, concluded that the organization should 

provide adequate opinion drop box, should arrange more officers to provide 

sufficient  allowance service, and officers should be able to clarify the problems and 

provide helpful information regarding the allowance service, respectively.  
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บทที่ 1 
 

 

บทนํา 
 
 

ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

การพัฒนาประเทศท่ัวโลกในป�จจุบันมุ�งเน�นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�มากกว�าท่ีจะเป�นการ
พัฒนาวัตถุ ด�วยเชื่อว�าจะนําไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืนและส�งผลต�อคุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีกว�า 
องค�การอนามัยโลกได�ระบุว�าประมาณร�อยละ 10 ของประชากรโลก เป�นคนพิการ และในพ้ืนท่ีตําบล
แม�เก๋ิง มีผู�พิการท้ังหมด 138 คน คิดเป�นร�อยละ 2.97 ของประชากรในเขตรับผิดชอบ ผู�พิการท่ีมีมาก
ท่ีสุดคือผู�พิการทางกายและการเคลื่อนไหว (อําพร ศรีโยธา : 2550) 

ความพิการ เป�นสถานะทางสุขภาพอย�างหนึ่งซ่ึงแสดงออกมาในลักษณะของการสูญเสีย 
ความสามารถในการทํากิจกรรมต�างๆ ในการดํารงชีวิตในสังคมซึ่งเป�นผลมาจากป�ญหาสุขภาพอื่นๆ 
เช�นการเจ็บปFวย การได�รับการบาดเจ็บ  ในการแก�ป�ญหาหรือควบคุมป�ญหานี้ไม�ให�ขยายตัวกว�างขวาง
และรุนแรงยิ่งข้ึนสามารถกระทําได�ด�วยวิธีการหลักๆ สองประการ คือ การปGองกันความพิการและการ
ฟIJนฟูสมรรถภาพคนพิการในกระบวนฟIJนฟูสมรรถภาพอาจประกอบด�วยการใช�วิธีต�างๆ ท้ังทางด�าน
ร�างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการจัดหาและการให�บริการอุปกรณ�เครื่องช�วยคนพิการ
และบริการท่ีสนับสนุนการดํารงชีวิต ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห�งชาติ พ.ศ.2545 - 2549 
ได�ให�ความสําคัญเน�นท่ีการพัฒนาคนพิการเพราะเป�นทรัพยากรทางสังคมท่ีต�องได�รับการส�งเสริม
ศักยภาพอย�างสูงสุดตามสภาพมีความเสมอภาคท่ีจะได�รับผลจากการพัฒนาเท�าเทียมกับบุคคลท่ัวไป
จนสามารถดํารงชีวิตได�อย�างอิสระ ในครอบครัว ชุมชน สังคม มีส�วนร�วมในการพัฒนาสังคม (ภุชงค�  
เสนานุชและคณะ : 2552) 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วน 
ท�องถ่ินพ.ศ. 2542 “มาตรา 16 ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองค�การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจและ
หน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง (กรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย : พ.ศ.2549) 

จากนโยบายการกระจายอํานาจให�แก�ท�องถ่ิน ส�งผลให�ในปP พ.ศ. 2546 กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย�ได�ถ�ายโอนภารกิจด�านสวัสดิการสังคม และการช�วยเหลือกลุ�มเด็ก
สตรี ผู�สูงอายุ ผู�พิการผู�ติดเชื้อเอดส� และผู�ด�อยโอกาสให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป�นผู�รับผิดชอบ
แทนป�จจุบันองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�ดําเนินการให�บริการด�านเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการตามนโยบาย
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ของรัฐบาลโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให�แก�คนพิการหรือทุพพลภาพ ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2553  (ภุชงค�  เสนานุชและคณะ : 2552)  

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� เป�นหน�วยงานหนึ่งท่ีจะต�อง
ดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน หรือเป�นท่ีพ่ึงของประชาชนในการดําเนินการ
เรื่องการจ�ายเบ้ียยังชีพ เพ่ือให�เงินสงเคราะห�เบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการ ตามแผนกระจายอํานาจให�แก�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542  ป�จจุบันการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพ เป�นสวัสดิการอย�างหนึ่งท่ี
รัฐจัดสรรมาให�เพ่ือช�วยเหลือผู�พิการ การดําเนินงานด�านการสงเคราะห�เบ้ียยังขององค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�เก๋ิง ได�ดําเนินงานไปตามแนวทางหลักเกณฑ� และวิธีการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
งบประมาณได�รับการจัดสรรเป�นเงินอุดหนุนจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินเพ่ือจ�ายให�กับผู�
พิการตามบัญชีรายชื่อท่ีผู�พิการมาลงทะเบียนไว�กับองค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง ซ่ึงดําเนินการ
จ�ายเงินสงเคราะห�เบ้ียยังชีพเดือนละ 1 ครั้ง จํานวนเงิน 500 บาทต�อคน โดยจ�ายเป�นเงินสดผู�พิการ
มารับด�วยตนเอง และผู�พิการมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนมารับแทน แต�ป�ญหาในการดําเนินงานก็มักพบบ�อยๆ 
ว�าป�ญหาการเบิกจ�ายงบประมาณจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินล�าช�า ผู�พิการย�ายภูมิลําเนาแล�ว
ไม�แจ�งให�ทราบ ป�ญหาจํานวนบุคลากรของหน�วยงานมีไม�เพียงพอต�อการบริการผู�พิการ สิ่งเหล�านี้ล�วน
แต�เป�นป�ญหาท่ีทําให�ผู�พิการ หรือผู�มารับบริการไม�ได�รับการตอบสนองความต�องการเท�าท่ีควร 
(กระทรวงมหาดไทย : 2553) 

จากท่ีมาและความสําคัญของป�ญหาดังกล�าว ผู�ศึกษาในฐานะท่ีเป�นบุคลากรซ่ึงเป�นผู�รับผิดชอบ
งานด�านสวัสดิการสังคม ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบล
แม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�ทั้งนี้ เพื่อที่จะนําผลการศึกษามาใช�เป�นแนวทางในการวางแผน 
การให�บริการด�านเบ้ียยังชีพให�มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมในการให�บริการแก�ผู�พิการ ต�อไป 

 
คําถามหลักของการวิจัย 

คําถามหลักของการวิจัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก�ผู�พิการ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�มี ดังนี้ 

การให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
มีความเหมาะสม โดยรวมมากน�อยเพียงใด 
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วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

 วัตถุประสงค�ของการศึกษาความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก�ผู�พิการของ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� มีดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�  
 2. เพ่ือศึกษาป�ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

จากการศึกษาและผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ย
ยังชีพแก�คนพิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ทําให�ได�สมมติฐาน
การวิจัยดังนี้ 
 การให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
มีความเหมาะสมโดยรวม อยู�ในระดับน�อย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบล
แม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ครั้งนี้กําหนดขอบเขตการศึกษาไว� 5 ด�านดังนี้ 

1. ขอบเขตด�านเนื้อหาได�แก�ศึกษาความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก�ผู�พิการ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

2. ขอบเขตด�านประชากรได�แก�คนพิการท่ีได�รับเบ้ียยังชีพขององค�การบริหารส�วนตําบล          
แม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� จํานวน138คน (ปPสํารวจ 2557) 

3. ขอบเขตด�านพ้ืนท่ีได�แก�องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�  
4. ขอบเขตด�านระยะเวลาได�แก�การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช�เวลาดําเนินการทั้งสิ้น

จํานวน8เดือนต้ังแต� เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 

5. ขอบเขตด�านรูปแบบการวิจัยได�แก�การศึกษาความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�ใช�รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) 
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ประโยชน!ท่ีคาดว'าจะได)รับจากการวิจัย 

ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได�รับจากการศึกษาความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ดังนี้ 

1. ทําให�ทราบถึงระดับของความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก�ผู�พิการของ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

2. ทําให�ทราบถึงป�ญหาข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค �การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�  

3. นําข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยไปใช�เป�นข�อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาความเหมาะสม
ของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
ต�อไป 

 

นิยามศัพท!เฉพาะ 

ความเหมาะสม หมายถึง ความสอดคล�อง พอเหมาะ พอดี ของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�
ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่งของบุคลากร
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�พิการให�
ได�รับความสุขและความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น  

เบ้ียยังชีพ หมายถึง เงินท่ีผู�พิการจะได�รับจากองค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร�  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2553  

คนพิการ หมายถึง คนพิการตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิงหมายถึง หน�วยการปกครองท�องถ่ินซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2542 มีฐานะเป�นนิติบุคคล เป�นราชการส�วนท�องถ่ินท่ีมีอํานาจหน�าท่ีตัดสินใจในการบริหารงานตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว� 
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บทที่ 2 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 
 
 

การค�นคว�าอิสระครั้งนี้ศึกษาเรื่องความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก!ผู�พิการของ
องค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร! ผู�ศึกษาจะได�นําเอาองค$ความรู�ต!างๆ ท่ี
เก่ียวข�องมาใช�ประกอบการศึกษาอันจะนําไปสู!ความถูกต�องสอดคล�องกับหัวข�อที่ทําการศึกษา
อย!างชัดเจนและตรงประเด็นโดยจะแบ!งการศึกษาออกเป3น 4 หัวข�อตามลําดับดังนี้ 

1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 
2. สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
4. กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

หลักการเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการ 
 สุพัตรา  เสนะเปรม (2549) รัฐบาลได�ตระหนักถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการมากข้ึนจึงได�มี
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการหลายฉบับ ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
หมวดท่ี  1  บทท่ัวไป 
มาตรา   4  ศักด์ิศรีความเป3นมนุษย$  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย!อมได�รับความคุ�มครอง 
หมวดท่ี  3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
มาตรา  29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว�จะกระทํามิได�เว�นแต!

โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห!งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว�และเท!าที่จําเป3น 
เท!านั้นและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห!งเสรีภาพนั้นมิได� 

มาตรา 30 บุคคลย!อมเสมอกันในกฎหมายและได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายเท!าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท!าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม!เป3นธรรมต!อบุคคลเพราะเหตุแห!งความแตกต!าง
ในเรื่องถ่ินกําเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม!ขัดต!อบทบัญญัติ
แห!งรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได�   
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มาตรา 31 บุคคลย!อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร!างกาย 
มาตรา 55 บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได�รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป3นสาธารณะ

และความช!วยเหลืออ่ืนจากรัฐท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
หมวดท่ี 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห!งรัฐ 
มาตรา 80 รัฐต�องคุ�มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนส!งเสริมความเสมอภาคของหญิง และ

ชายเสริมสร�างและพัฒนาความเป3นปJกแผ!นของครอบครัวและความเข�มแข็งของชุมชนรัฐต�องสงเคราะห$
คนชราผู�ยากไร�ผู�พิการหรือทุพพลภาพและผู�ด�อยโอกาสให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได�  

พระราชบัญญัติการฟLMนฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ. 2534   
มาตรา 14 ให�คนพิการซ่ึงประสงค$จะได�รับสิทธิในการสงเคราะห$การพัฒนาและการ ฟLMนฟู

สมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ยื่นขอจดทะเบียนกลางณสํานักงานคณะกรรมการ ฟLMนฟู
สมรรถภาพหรือต!อนายทะเบียนจังหวัดท่ีสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ$ เด็กเยาวชนผู�ด�อย
โอกาสคนพิการและผู�สูงอายุหรือต!อนายทะเบียนจังหวัดณสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย$จังหวัดท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู!  ในกรณีท่ีคนพิการเป3นผู�เยาว$  คนเสมือนไร�ความสามารถหรือคนไร�
ความสามารถหรือ ในกรณีท่ีคนพิการมีสภาพความพิการถึงข้ันไม!สามารถไปจดทะเบียนด�วยตนเองได�  
ผู�ปกครองผู�พิทักษ$  ผู�อนุบาลหรือบุคคลท่ีดูแลคนพิการแล�วแต!กรณีจะยื่นขอจดทะเบียนแทนก็ได�  แต!
ต�องนําคนพิการหรือหลักฐานว!าเป3นคนพิการไปแสดงต!อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด
แล�วแต!กรณีด�วยการจดทะเบียนการกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิโดยคน
พิการให�เป3นไปตามหลักเกณฑ$ ธีการและเง่ือนไขในระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 15 คนพิการท่ีได�จดทะเบียนตามมาตรา 14 ให�ได�รับการสงเคราะห$ การพัฒนาและ
การฟLMนฟูสมรรถภาพดังต!อไปนี้ 

1. บริการฟLMนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย$ และค!าใช�จ!ายในการรักษาพยาบาลค!า
อุปกรณ$ เพ่ือปรับสภาพทางร!างกายทางสติปOญญาหรือทางจิตใจหรือส!งเสริมสมรรถภาพให�ดีข้ึนตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

2. การศึกษาตามกฎหมายว!าด�วยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพหรืออุดมศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห!งชาติตามความเหมาะสมซ่ึงให�ได�รับโดยการจัดเป3นสถานศึกษา เฉพาะหรือจัด
รวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได� โดยให�ศูนย$เทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให�
การสนับสนุนตามความเหมาะสม 

3. คําแนะนําชี้แจงและปรึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพและการฝJกอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ร!างกายและสมรรถภาพท่ีมีอยู!เพ่ือให�สามารถประกอบอาชีพได�   

4. การยอมรับและมีส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการต!างๆ
ท่ีจําเป3นสําหรับคนพิการ 
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5. บริการภาครัฐในการเป3นคดีความและในการติดต!อกับทางราชการ 
มาตรา 17 เพ่ือเป3นการคุ�มครองและสงเคราะห$คนพิการให�รัฐมนตรีมีอํานาจออกฎกระทรวง

กําหนด 
1. ลักษณะอาคารสถานท่ียานพาหนะหรือบริการสาธารณะอ่ืนท่ีต�องมีอุปกรณ$อํานวยความ

สะดวกโดยตรงแก!คนพิการ 
2. ให�นายจ�างหรือเจ�าของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเข�าทํางานตาม ลักษณะ 

ของงานในอัตราส!วนท่ีเหมาะสมกับลูกจ�างอ่ืน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติพ.ศ. 2542   
หมวด 2  สิทธิและหน�าท่ีทางการศึกษา 
มาตรา 10 การจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานไม!น�อยกว!าสิบสองปRท่ีรัฐต�องจัดให�อย!างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม!เก็บ ค!าใช�จ!ายการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร!องทางร!างกายจิตใจสติปOญญาอารมณ$ สังคมการสื่อสารและ
การเรียนรู�หรือมีร!างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม!สามารถ พึ่งตนเองได�หรือไม!มีผู�ดูแล
หรือด�อยโอกาสต�องจัดให�บุคคลดังกล!าวมีสิทธิและโอกาสได�รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานเป3นพิเศษ
การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองให�จัดตั้งแต!แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม!เสียค!าใช�จ!าย
และให�บุคคลดังกล!าวมีสิทธิได�รับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและความช!วยเหลือ อื่นใดทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ$และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษต�องจัดรูปแบบท่ีเหมาะสมโดย คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

มาตรา 11 บิดามารดาหรือผู�ปกครองมีหน�าท่ีจัดให�บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู!ในความดูแล ได�รับ
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องตลอดจนให�ได�รับการศึกษา 
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพร�อมของครอบครัว 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค$การบริหารส!วนตําบลพ.ศ. 2537   
ส!วนท่ี 3 อํานาจหน�าท่ีขององค$การบริหารส!วนตําบล 
มาตรา 66 องค$การบริหารส!วนตําบลมีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด�าน เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนาธรรม 
มาตรา 67 ภายใต�บังคับแห!งกฎหมายองค$การบริหารส!วนตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตองค$การ

บริหารส!วนตําบล ดังต!อไปนี้ 
1. จัดให�มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 
3. ปTองกันโรคและระงับโรคติดต!อ 
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4. ปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส!งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ส!งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู�สูงอายุและผู�พิการ 

7. คุ�มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
8. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
กระทรวงมหาดไทย (2553) ได�ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยหลักเกณฑ$การ

จ!ายเงินเบ้ียยังชีพความพิการให�คนพิการขององค$กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2553 
หมวด 1 คุณสมบัติของผู�มีสิทธิจะได�รับเงินเบ้ียความพิการ 

 ข�อ 6 คนพิการซ่ึงจะมีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการ ต�องเป3นผู�มีคุณสมบัติและไม!มีลักษณะ
ต�องห�าม ดังต!อไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลําเนาอยู!ในเขตองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินตามทะเบียนบ�าน 
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว!าด�วยการส!งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. ไม!เป3นบุคคลซ่ึงอยู!ในความอุปการะของสถานสงเคราะห$ของรัฐ 
หมวด 2 ข้ันตอนการยื่นคําขอ 
ข�อ 7 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปRให�คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย

ความพิการ ในปRงบประมาณถัดไปด�วยตนเองต!อองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ ท่ีทํา
การองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ิน หรือสถานท่ีท่ีองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินกําหนด โดยมีหลักฐาน
พร�อมสําเนาท่ีผู�ขอรับเงินเบ้ียความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต�อง ดังต!อไปนี้ 

1. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว!าด�วยการส!งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2. ทะเบียนบ�าน 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับกรณีท่ีผู�ขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงค$ขอรับเงินเบ้ีย 

ความพิการผ!านธนาคาร 
ในกรณีท่ีคนพิการเป3นผู�เยาว$ซ่ึงมีผู�แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร�ความสามารถหรือคนไร�

ความสามารถ ให�ผู�แทนโดยชอบธรรม ผู�พิทักษ$ หรือผู�อนุบาล แล�วแต!กรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดง
หลักฐานการเป3นผู�แทนดังกล!าว 

สําหรับคนพิการกรณีอ่ืนนอกจากบุคคลตามวรรคสอง ซ่ึงไม!อาจยื่นคําขอได�ด�วยตัวเองให�
ผู�ดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน โดยให�ผู�ท่ีเชื่อถือได�รับรองสถานะของคนพิการ แต!ต�องนําหลักฐานของ
คนพิการและผู�ดูแลคนพิการไปแสดงต!อเจ�าหน�าท่ีด�วย 
หมวด 3 การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผู�มีสิทธิ 
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 ข�อ 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ$ของทุกปR ให�จังหวัดแจ�งรายชื่อคนพิการท่ีมีสิทธิได�รับเงินเบ้ีย
ความพิการตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ินเพ่ือใช�เป3น
ข�อมูลในการขอต้ังงบประมาณในปRงบประมาณถัดไป 

ข�อ 10 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปR ให�องค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินดําเนินการตรวจสอบ
สถานะความพิการ และการดํารงชีวิตอยู!ของคนพิการ 
 หมวด 4 งบประมาณและวิธีการจ!ายเงินเบ้ียความพิการ 
 ข�อ 12 การจ!ายเงินเบ้ียความพิการให�จ!ายในอัตราเดือนละห�าร�อยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ข�อ 13 การจ!ายเงินเบ้ียความพิการให�แก!ผู�มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให�องค$กรปกครองส!วนท�องถ่ิน
จ!ายเป3นเงินสด หรือโอนเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู�มีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการหรือในนาม
ผู�ดูแลคนพิการเป3นรายเดือนภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน หากล!าช�าเกินกว!ากําหนดดังกล!าว ต�องเป3น
กรณีจําเป3นอันมิอาจก�าวล!วงได� 

ในการจ!ายเงินให�แก! ผู�ดูแลคนพิการ ต�องตรวจสอบจนแน!ใจว!าเป3นบุคคลเดียวกับผู�ดูแลคนพิการ 
และต�องได�รับการยืนยันว!าผู�มีสิทธิได�รับเบ้ียความพิการยังมีชีวิตอยู! 
 หมวด 5 การสิ้นสุดการได�รับเบ้ียความพิการ 
 ข�อ 14 สิทธิของผู�ได�รับเงินเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณี ดังต!อไปนี้ 

1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบัติตามข�อ 6  
3. แจ�งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียความพิการเป3นหนังสือต!อองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินท่ีตน

มีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการ 
 
หลักการเก่ียวกับเบ้ียความพิการและความย่ังยืนของคนพิการไทย 

 อนรรฆ พิทักษ$ธานินให�กรอบคิดและนโยบายต!อคนพิการของรัฐไทยเป3นสิ่งท่ีมีความเปลี่ยนแปลง
และมีพัฒนาการอย!างต!อเนื่องหลังการให�ความสนใจต!อคนพิการอย!างจริงจังในช!วงทศวรรษท่ี 2480 
จนถึงปOจจุบัน ในอดีตความคิดของสังคมและรัฐไทยต!อคนพิการดูเหมือนจะเน�นหนักไปในด�านสังคม
สงเคราะห$ ผ!านการจัดพ้ืนท่ีเฉพาะต!างๆ ให�กับคนพิการ อาทิ สถานสงเคราะห$คนพิการและโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ เป3นต�น ซ่ึงได�สะท�อนให�เห็นการมองคนพิการในฐานะกลุ!มคนท่ีช!วยเหลือตัวเองไม!ได� 
ต�องได�รับการดูแลพิเศษแตกต!างกับคนปกติในสังคม อย!างไรก็ดีต้ังแต!ช!วงปลายทศวรรษท่ี 2520 ถึง
ต�นทศวรรษท่ี 2530 นโยบายและกรอบคิดของรัฐไทยก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไป ไม!ว!าจะเป3นด�าน
การศึกษาที่เริ่มมีการนําแนวคิดการจัดการเรียนร!วมระหว!างคนพิการกับคนปกติมาใช� ด�านการ
ประกอบอาชีพท่ีมีการสนับสนุนการฟLMนฟูสมรรถภาพคนพิการและการทํางานของคนพิการร!วมกับคน
ปกติมากข้ึน และด�านการดูแลฟLMนฟูคนพิการท่ีเปVดโอกาสให�ครอบครัวและชุมชนเข�ามามีส!วนร!วมมาก
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ข้ึน ซ่ึงการดําเนินงานท้ังหลายนี้ได�สะท�อนให�เห็นกรอบการมองคนพิการในฐานะกลุ!มคนท่ีช!วยเหลือ
ตัวเองและสามารถดํารงชีวิตอิสระได�เฉกเช!นเดียวกับคนท่ัวไปในสังคม (หนังสือพิมพ$กรุงเทพธุรกิจ 
ฉบับวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 ) 

นอกจากนี้ความเท!าเทียมทางสังคมและการจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต!อการดํารงชีวิตอิสระ
ของคนพิการยังเป3นสิ่งท่ีถูกทําให�เป3นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยการประกาศใช� พ.ร.บ.ฟLMนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534 ในปR พ.ศ. 2537 รวมถึงการบรรจุประเด็นดังกล!าวนี้ไว�ในรัฐธรรมนูญฉบับปR 
พ.ศ. 2540 และ พ.ศ.2550 

อย!างไรก็ดีเม่ือไม!นานมานี้มีสิ่งหนึ่งท่ีทําให�ผู�เขียนแปลกใจอย!างมากกับนโยบายต!อคนพิการ 
ของรัฐไทย นั่นก็คือ การประกาศโครงการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการท่ีเป3นความร!วมมือระหว!าง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย$ กระทรวงมหาดไทย และ
องค$กรปกครองส!วนท�องถ่ิน โดยโครงการนี้จะดําเนินการสํารวจ จดทะเบียนและทําบัตรประจําตัว
ให�กับคนพิการท่ัวประเทศ รวมถึงจะทําการจ!ายเบ้ียความพิการให�กับผู�ท่ีมีในทะเบียนคนพิการ ใน
อัตราเดือนละ 500 บาท เริ่มต้ังแต!เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 นโยบายการจดทะเบียนคนพิการและ
จ!ายเบ้ียความพิการดังกล!าวนี้ เป3นสิ่งท่ีดําเนินตามกรอบ ของ พ.ร.บ. ส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 ท่ีนํามาใช�แทน พ.ร.บ.ฟLMนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

ความแปลกใจของผู�เขียนอยู!ท่ีว!าความคิดและการดําเนินนโยบายของรัฐไทยต!อคนพิการท่ีดู
เหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอย!างต!อเนื่อง โดยเปลี่ยนจากกรอบคิดแบบสวัสดิการท่ี
รัฐเป3นผู�ให�แต!เพียงอย!างเดียว มาสู!การเน�นให�ความสําคัญกับการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการท่ีรัฐเป3น
ผู�คอยสนับสนุนอยู!ห!างๆ แต!กลับต�องมากลับสู!กรอบเดิมแบบสวัสดิการอีกครั้งจากการจ!ายเบ้ียความ
พิการ  

แม�จะเป3นเรื่องยากท่ีจะปฏิเสธว!าการจ!ายเบ้ียความพิการเป3นนโยบายท่ีสะท�อนให�เห็น 
“ความหวังดี” และ “ความสนใจ” ของรัฐบาลต!อคนพิการ หากแต!ในอีกมุมหนึ่งการจ!ายเบ้ียดังกล!าว
ก็ได�สะท�อนนัยทางสังคมในการมองคนพิการว!าเป3นกลุ!มคน “พิเศษ” ท่ีต�องได�รับความช!วยเหลือจาก
รัฐ ไม!สามารถดํารงชีวิตได�โดยลําพังและมีความแตกต!างกับคนท่ัวไปในสังคม  

นอกจากนี้ผู�เขียนยังมีข�อสังเกตและข�อกังวลเก่ียวกับปOญหาการจัดสรรงบประมาณของ
ภาครัฐและวิธีดําเนินการจ!ายเบ้ียความพิการท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสามประเด็นหลักด�วยกัน คือ 

ประการแรก ปOจจุบันจํานวนคนพิการท่ีจดทะเบียนมีประมาณ 8 แสนคน คิดเป3นร�อยละ 40 
ของคนพิการท่ัวประเทศท่ีมีจํานวนประมาณ 2 ล�านคน และมีความเป3นไปได�ว!าในอนาคตคนพิการ
ท้ังหมดจะได�รับการจดทะเบียน ในแง!นี้รัฐไทยจะต�องใช�เงินประมาณเดือนละ 1 พันล�านบาท หรือปR
ละกว!า 1 หม่ืนล�านบาทในการจ!ายเบ้ียความพิการ ซ่ึงเงินจํานวนดังกล!าวมีแนวโน�มท่ีจะเพ่ิมข้ึนตาม
จํานวนของคนพิการ ในความคิดเห็นของผู�เขียนคิดว!าเงินจํานวนดังกล!าวสามารถนํามาสนับสนุนทาง
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สังคมให�กับคนพิการด�านอ่ืนๆ ท่ีให�ความยั่งยืนมากกว!าการจ!ายเบ้ียความพิการสําหรับใช�ใน
ชีวิตประจําวัน ไม!ว!าจะเป3น การเป3นงบสนับสนุนในการปรับปรุงการคมนาคม อาคารสถานสาธารณะ
สําหรับคนพิการ และการฟLMนฟูสมรรถภาพทางอาชีพของคนพิการ เป3นต�น ซ่ึงสิ่งเหล!านี้ดูจะสิ่งเหล!านี้
แม�จะถูกบรรจุใน พ.ร.บ. ส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 หากแต!ในปOจจุบันก็ยัง
มิได�มีการนํามาใช�อย!างจริงจังและท่ัวถึง คนพิการจํานวนมากท่ีพยายามดํารงชีวิตอิสระต�องประสบ
ปOญหาอุปสรรคมากมายจากการละเลยท่ีจะปรับปรุงการคมนาคมและอาคารสาธารณะ เช!นเดียวกับ
การประกอบอาชีพท่ีคนพิการอีกจํานวนมากมีความต�องการการฝJกฝนอาชีพเพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถ
หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอย!างอิสระได� ในทางเดียวกันเงินจํานวนดังกล!าวแม�จะมีมูลค!าไม!มากเม่ือ
เทียบกับงบประมาณของประเทศ หากแต!ในอนาคตหากมีวิกฤติทางการเงินเงินจํานวนนี้ก็อาจเป3น
ภาระและปOญหาสําหรับรัฐได�เช!นเดียวกัน ซ่ึงหากรัฐตัดภาระโดยการงดการจ!ายเบ้ียความพิการ ในมุม
หนึ่งก็มีความเป3นไปได�ท่ีคนพิการหรือครอบครัวคนพิการท่ีพ่ึงพิงเงินจํานวนนี้เป3นหลัก โดยไม!ได�รับ
การสนับสนุนทางสังคมด�านอ่ืนๆ อาจประสบปOญหาตามมาภายหลัง 

ประการท่ีสอง ปOญหาหนึ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินงานดังกล!าวก็คือการรับรอง “ความ
พิการ” ด�วยเครื่องมือและแบบประเมินทางการแพทย$ ซ่ึงอาจมิได�เป3นปOญหาสําหรับกรณีของคนพิการ
ทางกายท่ีค!อนข�างแสดงความพิการให�เห็นอย!างชัดเจน หากแต!อาจจะเป3นปOญหาในกรณีของคนพิการ
ทางสติปOญญาท่ียังไม!มีแบบประเมินหรือวิธีการคัดแยกท่ีชัดเจน โดยเฉพาะคนพิการทางสติปOญญาใน
ประเภทเก่ียวกับการเรียนรู� (Learning Disabilities -LD) และออสทิสติก ท่ีแทบจะมีพฤติกรรม
เหมือนกับคนท่ัวไปในสังคม นอกจากความซับซ�อนของการคัดกรองแล�ว ความซํ้าซ�อนในการจ!ายเบ้ีย
ของกลุ!มคนต!างๆ ก็อาจจะเป3นปOญหาด�วย เนื่องจากปOจจุบันยังไม!มีความชัดเจนนักในกรณีคนพิการ
สูงอายุท่ีได�รับเบ้ียสูงอายุอยู!แล�ว ซ่ึงหากมีการจ!ายเบ้ียความพิการเพ่ิมเติม จะเป3นการเบิกจ!ายท่ี
ซํ้าซ�อนกันหรือไม!? และหากเม่ือรัฐเลือกท่ีจะจ!ายเบ้ียประเภทเดียวให�กับคนกลุ!มนี้ ปOญหาท่ีจะตามมา
ก็คือในมุมมองของคนพิการสูงอายุจะเป3นการเสียสิทธิในการรับเบ้ียท่ีจะได�อย!างใดอย!างหนึ่งหรือไม! 

ประการท่ีสามปOจจุบันองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินจํานวนหนึ่งมีการจ!ายเบ้ียในลักษณะท่ี 
คล�ายคลึงกันให�กับคนพิการในพ้ืนท่ีอยู!แล�ว การจ!ายเบ้ียความพิการของรัฐท่ีเพ่ิมเข�าไปจะเป3นการทับ
ซ�อนกับบทบาทขององค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินหรือไม!? และจะมีการจัดการอย!างไร? นอกจากนี้จาก
บทเรียนปOจจุบันท่ีองค$กรส!วนท�องถ่ินหลายแห!งไม!ยอมจ!ายเงินเบ้ียผู�สูงอายุตรงเวลา ซ่ึงมีความเป3นไป
ได�ว!ามีการนําเงินดังกล!าวไปใช�ในกิจกรรมส!วนอ่ืนก!อน ปOญหานี้จะเกิดข้ึนกับเบี้ยความพิการด�วย
หรือไม!รัฐส!วนกลางหรือชุมชนควรจะต�องมีการจัดระบบตรวจสอบที่รัดกุมจากบทเรียนที่ผ!านมา
หรือไม! อย!างไร 

จากท่ีกล!าวมา คือ ข�อกังวลและข�อสังเกตเก่ียวกับนโยบายจ!ายเบ้ียความพิการของผู�เขียนใน
ฐานะปOจเจกชนคนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนพร�อมกับความแปลกใจ แปลกใจตรงท่ีว!าในช!วงหลายปRท่ีผ!านมาความ
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พยายามหลักประการหนึ่งของประเทศไทย คือ การลดขนาดและภาระของระบบราชการและรัฐบาล
กลางท้ังด�านการเงินและการบริหาร แต!นโยบายท่ีออกมาในช!วงหลังกลับสะท�อนให�เห็นการอุดหนุน 
และเพ่ิมภาระทางการเงิน(ในโครงการท่ีดูไม!ยั่งยืนนัก) ของรัฐต!อประชากรกลุ!มต!างๆ ซ่ึงในครั้งหนึ่งรัฐ
ไทยมีแนวคิดในการเป3นผู�สนับสนุนกลุ!มคนเหล!านี้ให�สามารถยืนหยัดและดํารงชีวิตอิสระได�ด�วยตัวเอง 
ซ่ึงคนพิการถือได�ว!าเป3นกรณีท่ีสําคัญอันหนึ่ง นี่ดูจะเป3นความขัดแย�งในตัวเองของประเทศไทย
เช!นเดียวกับอีกหลายๆ เรื่องท่ีเกิดข้ึน 

หลักการบริหารขององค#กรปกครองส&วนท�องถ่ิน     
 การบริหารขององค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินมีลักษณะท่ีแตกต!างจากการบริหารงานของ
หน!วยงานรัฐบาลท่ัวไป เนื่องจากองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป3นองค$กรของประชาชนมีความเป3น
อิสระเป3นเอกเทศและไม!อยู!ในสายการบังคับบัญชาของรัฐบาล การบริหารต�องคํานึงถึงความต�องการ
ของประชาชนในท�องถ่ินเป3นสําคัญในขณะเดียวกันการบริหารงานขององค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินก็ไม!
เหมือนการบริหารงานธุรกิจเอกชนเพราะองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินมีเปTาหมายหลักเพ่ือประโยชน$
ของสาธารณชนไม!ใช!เอกชน การบริหารงานขององค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินจึงมีหลักการบางประการ
ท่ีแตกต!างกันออกไปจากการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยท่ัวไป 

การบริหารงานขององค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินให�บรรลุเปTาหมายอย!างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรงตามเจตนารมณ$ของชุมชนและประชาชนในท�องถ่ิน จะต�องคํานึงถึงหลักการสําคัญ
ดังต!อไปนี้ 

1. การบริหารงานโดยมีเปTาหมายเพ่ือประโยชน$ของท�องถ่ินเปTาหมายในการบริหารงานของ
องค$กรปกครองส!วนท�องถิ่น คือ เพื่อปกปTองรักษา และเสริมสร�างผลประโยชน$ของชุมชนและ
ประชาชนในท�องถ่ิน ในการบริหารงานขององค$กรปกครองส!วนท�องถิ่น ผู�บริหารท�องถิ่นจะต�อง
คํานึงถึงประโยชน$ของท�องถ่ินเป3นเปTาหมายในการบริหารงานอยู!ตลอกเวลา และระมัดระวังไม!ให�
ท�องถ่ินต�องสูญเสียประโยชน$ในทุกๆด�าน 

2. การบริหารงานโดยผู�บริหารท่ีมาจากประชาชนในท�องถ่ินผู�บริหารท�องถ่ินซ่ึงเป3นผู�ใช�อํานาจ
ในการบริหารงานของท�องถ่ินแทนประชาชนต�องมาจากประชาชนในท�องถ่ินนั้นๆได�รับการยินยอม
และเห็นชอบจากประชาชนให�ดํารงตําแหน!งและเป3นผู�มีอํานาจหน�าท่ีดังกล!าวไม!ทางตรงก็ทางอ�อม 
และหากบริหารงานผิดพลาด ไม!เป3นท่ีพอใจหรือไม!เป3นท่ีไว�วางใจของประชาชน ประชาชนย!อมมีสิทธิ
ถอดถอนออกจากตําแหน!ง 

3. การบริหารงานตามเจตนารมณ$ของประชาชนในท�องถ่ินการดําเนินการบริหารขององค$กร
ปกครองส!วนท�องถ่ินจะต�องคํานึงถึงเจตนารมณ$ของประชาชนในท�องถ่ินเป3นสําคัญประชาชนในแต!ละ
ท�องถ่ินย!อมมีเปTาหมายและวิถีทางดําเนินชีวิต ค!านิยม หรือความพึงพอใจ ท่ีมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
องค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินจะต�องดําเนินการบริหารงานจัดบริการสาธารณะเพื่อแก�ไขปOญหาและ
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สนองความต�องการของท�องถ่ินในลักษณะท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับเจตจํานงของประชาชนในท�องถ่ิน
นั้น 

4. การบริหารงานโดยเปVดโอกาสให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส!วนร!วมในการบริหารงานของ
องค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินจะต�องเปVดโอกาสให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส!วนร!วมอย!างกว�างขวางโดย
เปVดเผยข�อมูลข!าวสารต!างๆให�ประชาชนในท�องถ่ินได�รับรู� เช!น นโยบาย แผน โครงการ การใช�งบประมาณ 
ความก�าวหน�าของกิจการ และให�โอกาสประชาชนในการเสนอความคิดเห็นอย!างอิสระ ไม!ว!าจะเป3น
การเสนอเพ่ือริเริ่ม คัดค�าน หรือสนับสนุน ตลอดจนเปVดโอกาสให�ประชาชนได�มีส!วนร!วมในการดําเนิน
กิจกรรมต!างๆของท�องถ่ิน รวมท้ังการมีส!วนร!วมในการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานขององค$กร
ปกครองส!วนท�องถ่ิน 

5. การบริหารงานโดยใช�ทรัพยากรท�องถ่ินอย!างมีประสิทธิภาพทรัพยากรในการบริหารงาน
ขององค$กรปกครองส!วนท�องถิ่นไม!ว!าจะเป3นบุคคล เงิน ที่ดิน สิ่งก!อสร�าง วัสดุอุปกรณ$ ล�วนเป3น
ทรัพยากรท�องถ่ินซ่ึงเป3นสมบัติของชุมชนมีประชาชนในท�องถ่ินร!วมกันเป3นเจ�าของ ในการบริหารงาน
ขององค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินทรัพยากรเหล!านี้จะต�องถูกนํามาใช�อย!างมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
คุ�มค!า และก!อให�เกิดประโยชน$สูงสุดแก!ท�องถ่ิน 

นอกจากหลักการสําคัญในการบริหารงานขององค$กรปกครองส!วนท�องถิ่นดังกล!าวข�างต�น
แล�วในระยะหลังยังได�เกิดแนวคิดใหม!เก่ียวกับการบริหารงานของท�องถิ่น ซึ่งสืบเนื่องมาจากการ
ทบทวนและปรับปรุงแนวคิดและวิธีการในการปกครองและบริหารงานภาครัฐในช!วงทศวรรษสุดท�าย
ของศตวรรษท่ี 20 อันได�แก!แนวคิดในเรื่อง gooodgovernance ซ่ึงอาจแปลว!าธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารงานกิจการบ�านเมืองท่ีดี ทําให�ในเวลาต!อมาได�มีการเสนอแนวคิดเรื่อง Local governance ซ่ึง
อาจแปลว!าธรรมาภิบาลท�องถ่ินหรือการบริหารกิจการท�องถ่ิน ท้ังนี้ ธเนศวร$ เจริญเมือง (2551:71-73 ) 
ได�แปล local governance ว!าการบริหารจัดการท�องถ่ินและได�อธิบายว!าการบริหารจัดการดังกล!าว
นี้หมายถึง “กระบวนการดําเนินการร!วมกันโดยหลายภาคส!วนเพ่ือบรรลุกิจการสาธารณะ ในเง่ือนไขท่ี
ไม!อาจใช�อํานาจของรัฐเพียงอย!างเดียวไปบรรลุภารกิจได�” การบริหารจัดการท�องถ่ินจึงเกิดข้ึนบนการ
มีส!วนร!วมของภาคส!วนต!างๆ ท่ีหลากหลาย โดยมีลักษณะเป3นเครือข!ายความสัมพันธ$ระหว!างภาครัฐ
และภาคประชาสังคม 

แนวคิดเก่ียวกับคนพิการ 

1) ความหมายของคนพิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย$ (2546) ตามประกาศกระทรวง 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ$ พ.ศ. 2546 ได�ให�ความ หมาย “คนพิการ” หมายความว!าบุคคลซึ่งมี
ความสามารถถูกจํากัดให�ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันและการมีส!วนร!วมทางสังคมได�โดยวิธีการ
ท่ัวไปเนื่องจากมีความบกพร!องทางการมองเห็นการได�ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารจิตใจอารมณ$
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พฤติกรรมสติปOญญา และการเรียนรู�และ มีความต�องการจําเป3นพิเศษด�านต!างๆ เพื่อให�สามารถ 
ดําเนินชีวิตและมีส!วนร!วมในสังคมได�อย!างบุคคลท่ัวไป 

ในการศึกษาความหมายของคนพิการได�มีการกําหนดประเภทและคําจํากัดความไว� อย!างหลากหลาย 
โดยผู�วิจัยได�รวบรวมมาเป3นความหมายได� ดังนี้ 

พระราชบัญญัติ การฟLMนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ให�ความหมายคนพิการไว� ดังนี้ 
คนพิการหมายถึงคนท่ีมีความผิดปกติหรือบกพร!องทางร!างกายทางสติปOญญาหรือทางจิตใจตาม
ประเภทและหลักเกณฑ$ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

สุรางรัตน$ วศินารมณ$ และคณะ (2534) ให�ความหมายว!าคนพิการคือผู�ซ่ึงมีความบกพร!องทาง
ร!างกายสมองและจิตใจจนทําให�ไม!สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและดําเนินชีวิต เช!นเดียวกับคน
ปกติได� 

ดารุณี อุทัยรัตนกิจ (2538) ได�ให�ความหมายไว�ว!าคนพิการคือคนท่ีมีความผิดปกติหรือบกพร!อง
ของร!างกายสติปOญญาอารมณ$และสังคมซ่ึงความผิดปกติน  ี้อาจรุนแรงส!งผลกระทบต!อการพัฒนาการ
ด�านร!างกายและจิตใจได� 

องค$การอนามัยโลก (WHO อ�างถึงในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2549: 7) ให�ความหมาย 
ความพิการว!าคนพิการหมายถึงเป3นความเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกิดจาก ความชํารุด
หรือความสามารถบกพร!องเป3นผลทําให�บุคคลนั้นไม!อาจแสดงบทบาทหรือกระทําอะไร ให�เหมาะสม
สอดคล�องตามวัยสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อมได� 

พระราชบัญญัติส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (สํานักงานส!งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห!งชาติ, 2550) ได�ให�ความหมายของคนพิการไว�คือบุคคลซึ่ง
มีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข�าไปมีส!วนร!วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร!อง
ทางการเห็นการได�ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารจิตใจอารมณ$พฤติกรรมสติปOญญาการ เรียนรู�หรือ
ความบกพร!องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในด�านต!างๆและมีความจําเป3นเป3นพิเศษที่จะต�องได�รับ
ความช!วยเหลือด�านหนึ่งด�านใดเพ่ือให�สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข�าไปมีส!วนร!วม
ทางสังคมได�อย!างบุคคลท่ัวไปท้ังนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ$ท่ีรัฐมนตรีว!าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย$ประกาศกําหนด 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย$ พ.ศ. 2552 (สํานักงานส!งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห!งชาติ, 2552)  ได�ให�ความหมายคนพิการไว�ดังนี้คนพิการหมายถึง
บุคคลซ่ึงมีความสามารถถูกจํากัดให�ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันและการมีส!วนร!วมทางสังคมได�
โดยวิธีการท่ัวไปเนื่องจากมีความบกพร!องทางการมองเห็นการได�ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารจิตใจ
อารมณ$พฤติกรรมสติปOญญาและการเรียนรู�และมีความต�องการจําเป3นพิเศษด�านต!างๆเพ่ือให�สามารถ
ดําเนินชีวิตและมีส!วนร!วมในสังคมได�อย!างบุคคลท่ัวไป 



11 

 

2) ประเภทของคนพิการ 
ในการศึกษาประเภทของคนพิการได�มีการกําหนดประเภทและคําจํากัดความการพิการไว�

อย!างหลากหลายโดยผู�วิจัยขอสรุปประเภทของความพิการแบบต!างๆไว�ดังนี้ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย$ (สํานักงานส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตคนพิการแห!งชาติ, 2552) ได�กําหนดประเภทของความพิการไว� 6 ประเภท ดังนี้ 
1. ความพิการทางการเห็น 
2. ความพิการทางการได�ยินหรือสื่อความหมาย 
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร!างกาย 
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 
5. ความพิการทางสติปOญญาและทางการเรียนรู� 
6. ความพิการซํ้าซ�อน 
ประเภทของความความพิการคนพิการแต!ละประเภทมีรายละเอียดความพิการในกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟLMนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
กําหนดลักษณะ ดังนี้ 

พิการทางการมองเห็นคือคนท่ีมีสายตาข�างท่ีดีกว!าเม่ือใช�แว!นสายตาธรรมดาแล�ว มองเห็น
น�อยกว!า 6/18 หรือ 20/70 จนมองไม!เห็นแม�แต!แสงสว!างหรือมีเลนส$สายตาแคบกว!า 30 องศาพิการ
ทางการได�ยินและสื่อความหมายการได�ยินเด็กอายุน�อยกว!า 7 ปRลักษณะ ความพิการคือหูตึงปาน
กลางหูตึงมากหูตึงรุนแรงหูหนวกความดังเฉลี่ยเกิน 40 เดซิเบลจนไม!ได� ยินระดับความผิดปกติ 2 ถึง 
5 เด็กอายุเกิน 7 ปRถึงผู�ใหญ!ลักษณะความพิการคือความผิดปกติหู ตึงมากหูตึงรุนแรงหูหนวกความดัง 
55 เดซิเบลข้ึนไประดับความผิดปกติ 2 ถึง 5 การสื่อสาร 

พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวลักษณะความพิการคนท่ีมีความผิดปกติหรือ ความบกพร!อง
ของร!างกายเห็นชัดเจนและคนท่ีสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวทําให�ไม! สามารถประกอบ
กิจวัตรในชีวิตประจําวันได�ระดับความผิดปกติ 3 ถึง 5 

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติกลักษณะความพิการคนท่ีมีความผิดปกติความ
บกพร!องทางจิตใจหรือสมองในส!วนรับรู�อารมณ$ความคิดจนไม!สามารถควบคุม พฤติกรรมท่ีจําเป3นใน
การดูแลตนเองหรืออยู!ร!วมกับผู�อ่ืนระดับความผิดปกติระดั บท่ี 1 และระดับ ท่ี 2   

พิการทางสติปOญญา หรือการเรียนรู�ลักษณะพิการคือคนท่ีมีความผิดปกติหรือ ความบกพร!อง
ทางสติปOญญาหรือสมองจนไม!สามารถเรียนรู�ด�วยวิธีการศึกษาปกติได�พิการซํ้าซ�อนมีความพิการ
มากกว!า 1 ลักษณะข้ึนไป 

3) หลักเกณฑ#ในการกําหนดความพิการแต&ละประเภท 

หลักเกณฑ#กําหนดความพิการทางการเห็นได�แก& 
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1. ตาบอด หมายถึง การท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข�า
ไปมีส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป3นผลมาจากการมีความบกพร!องในการเห็นเม่ือตรวจวัดการเห็น
ของสายตาข�างท่ีดีกว!าเม่ือใช�แว!นสายตาธรรมดาแล�วอยู!ในระดับแย!กว!า 3 ส!วน 60 เมตร (3/60) หรือ 
20 ส!วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระท่ังมองไม!เห็นแม�แต!แสงสว!างหรือมีลานสายตาแคบกว!า 10 
องศา 

2. ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเข�าไปมีส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป3นผลมาจากการมีความบกพร!องในการเห็นเมื่อ
ตรวจวัดการเห็นของสายตาข�างท่ีดีกว!าเม่ือใช�แว!นสายตาธรรมดาแล�วอยู!ในระดับต้ังแต! 3 ส!วน 60 เมตร 
(3/60) หรือ 20 ส!วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย!กว!า 6 ส!วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส!วน 70 ฟุต 
(20/70) หรือมีลานสายตาแคบกว!า 30 องศา 

หลักเกณฑ#กําหนดความพิการทางการได�ยินหรือส่ือความหมายได�แก& 
1. หูหนวกหมายถึงการที่บุคคลมีข�อจํากัดในการ ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการ

เข�าไปมีส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป3นผลมาจากการมีความบกพร!องในการได�ยินจนไม!สามารถ
รับข�อมูลผ!านทางการได�ยินเม่ือตรวจการได�ยินโดยใช�คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ$ 1,000 เฮิรตซ$และ 
2,000 เฮิรตซ$ ในหูข�างท่ีได�ยินดีกว!าจะสูญเสียการได�ยินท่ีความดังของเสียง 90 เดซิเบล ข้ึนไป 

2. หูตึงหมายถึงการท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมี
ส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป3นผลมาจากการมีความบกพร!องในการได�ยินเม่ือตรวจวัดการได�ยิน
โดยใช�คลื่นความถ่ีท่ี 500 เฮิรตซ$ 1,000 เฮิรตซ$และ 2,000 เฮิรตซ$ในหูข�างท่ีได� ยินดีกว!าจะสูญเสีย
การได�ยินท่ีความดังของเสียงน�อยกว!า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล 

3. ความพิการทางการสื่อความหมายหมายถึงการท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป3นผลมาจากการมีความบกพร!อง
ทางการสื่อความหมายเช!นพูดไม!ได�พูดหรือฟOงแล�วผู�อ่ืนไม!เข�าใจเป3นต�น 

 
หลักเกณฑ#กําหนดความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร&างกายได�แก& 
1. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหมายถึงการท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป3นผลมาจากการมีความบกพร!องหรือ
การสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหวได�แก!มือเท�าแขนขาอาจมาจากสาเหตุอัมพาต
แขนขาอ!อนแรงแขนขาขาดหรือภาวะเจ็บปrวยเรื้อรังจนมีผลกระทบต!อการทํางานมือเท�าแขนขา 

2. ความพิการทางร!างกายหมายถึงการท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเข�าไปมีส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป3นผลมาจากการมีความบกพร!อง หรือความผิดปกติ
ของศีรษะใบหน�าลําตัวและภาพลักษณ$ภายนอกของร!างกายท่ีเห็นได�อย!างชัดเจน 
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หลักเกณฑ#กําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก ได�แก& 
1. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหมายถึงการท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม

ในชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป3นผลมาจากความบกพร!องหรือ
ความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส!วนของการรับรู�อารมณ$หรือความคิด 

2. ความพิการออทิสติกหมายถึงการท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเข�าไปมีส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป3นผลมาจากความบกพร!องทางพัฒนาการด�าน
สังคมภาษาและการสื่อความหมายพฤติกรรมและอารมณ$โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง
และความผิดปกตินั้นแสดง ก!อนอายุ 2 ปRครึ่งท้ังนี้ให�รวมถึงการ วินิจฉัยกลุ!มออทิสติกสเปกตรัมอ่ืนๆ 

หลักเกณฑ#กําหนดความพิการทางสติป2ญญาและการเรียนรู�ได�แก& 
การท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส!วนร!วมใน

กิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป3นผลมาจากการมีพัฒนาการช�ากว!าปกติหรือมีระดับเชาว$ปOญญาตํ่ากว!าบุคคล
ท่ัวไปโดยความผิดปกติ นั้นแสดงก!อนอายุ 18 ปRการท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน 
ชีวิตประจําวันหรือการเข�าไป มีส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด�านการเรียนรู�ซึ่งเป3นผลมา
จากความบกพร!องทางสมองทําให�เกิดความบกพร!องในด�านการอ!านการเขียนการคิดคํานวณหรือ
กระบวนการเรียนรู�พ้ืนฐานอ่ืนในระดับความสามารถท่ีตํ่ากว!าเกณฑ$มาตรฐานตามช!วงอายุและระดับ
สติปOญญา 

คณะกรรมการร!วมขององค$การทุนเพ่ือเด็กแห!งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ (UNICEF) อ�างถึง
ในวัลลภาบุญรอด, เฟLyองอรุณปรีดีดิลกและสมใจจิตมั่น, 2546: 4) ได�กําหนดประเภทของเด็กพิการ
ดังนี้ 

1. ตาบอด 
2. มองเห็นได�อย!างเลือนรางหรือบางส!วน 
3. มีความบกพร!องทางการได�ยิน 
4. ปOญญาอ!อน 
5. มีความพิการเก่ียวกับการเคลื่อนไหวซ่ึงเกิดจากความพิการทางสมองความพิการทางแขน

ขาและลําตัว 
6. มีความบกพร!องทางการพูดและการใช�ภาษา 
7. มีปOญหาท้ังด�านการเรียนรู�เฉพาะด�าน (Learning Disabilities)  
8. มีปOญหาทางพฤติกรรมต!างๆ 
9. เรียนหนังสือได�ช�า 

10. มีปOญหาความพิการซํ้าซ�อน 
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ดารุณี อุทัยรัตนกิจ (2538) ได�กล!าวว!ากระทรวงสาธารณสุขสมัยรัฐมนตรีดร. อาทิตย$ อุไรรัตน$
ได�ออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2537) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ พ.ศ. 2534 ได�แบ!ง
ประเภทคนพิการ ดังนี้ 

1. คนพิการทางการมองเห็น 
2. คนพิการทางการได�ยินหรือการสื่อความหมาย 
3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
5. คนพิการทางสติปOญญาหรือการเรียนรู� 
ฟVลิปปzเจมส$ (Philip James อ�างถึงในวัลลภาบุญรอด, เฟLyองอรุณปรีดีดิลก และสมใจ จิตม่ัน, 

2546: 5) ได�แบ!งกลุ!มคนพิการเป3นกลุ!มย!อยต!างๆ ดังนี้ 
1. กลุ!มท่ีมีความบกพร!องทางสมอง (Mentally Retarded) หมายถึงความเฉ่ือยชาคิดช�า

มีปOญหาทางด�านสมองปOญญาอ!อนสามารถแบ!งออกเป3นหลายระดับแต!สําหรับระดับสามารถ เรียนได�มี 
3 ระดับ คือ 

1.1 กลุ!มเรียนช�า (Slow Learner) จะมีระดับสติปOญญา (IntellectualQuotient) หรือ I.Q. 
ระหว!าง 70-90 กลุ!มท่ีสามารถเรียนรู�อยู!ในโรงเรียนปกติได�แต!การรับรู�ทางการ ศึกษาจะช�ากว!าคนปกติ
ต�องใช�เวลามากจึงจะสามารถเรียนได�เช!นเดียวกับคนปกติ 

1.2 กลุ!มปOญญาอ!อนพอเรียนได� (Educable Retarded) หรือปOญญาอ!อน เล็กน�อยจะมีระดับ 
I.Q. ปกติได�แต!การรับรู�ทางการศึกษาจะช�ากว!าปกติต�องใช�เวลามากจึงจะ สามารถเรียนได�เช!นเดียวกับ
คนปกติ 

1.3 กลุ!มปOญญาอ!อนพอฝJกได� (Trainable Retarded) จัดอยู!ในปOญญาอ!อนข้ันปานกลาง
กลุ!มนี้จะมีระดับ  I.Q. อยู!ท่ี 35-49 กลุ!มนี้เป3นกลุ!มท่ีต�องอาศัยผู�เชี่ยวชาญ (Specialist) คือครูพิเศษ
ท่ีมีความเข�าใจและต�องอยู!ในความควบคุมดูแลของแพทย$ 

2. กลุ!มท่ีมีปOญหาทางด�านการเรียนหรือไม!มีสมรรถภาพทางการเรียน (Learning Disabled)  
กลุ!มนี้สามารถเรียนได�แต!อาจจะช�ากว!าปกติต�องอาศัยจิตวิทยาเข�าช!วยเหลือ 

3. กลุ!มที่มีร!างกายไม!ปกติ (Orthopedically Handicaped) เช!นพิการปากมือเท�าหรือ
อวัยวะส!วนอ่ืนแต!สติปOญญาปกติประเภทนี้จะมีสิ่งชดเชยเช!นไม!มีมือก็จะใช�ปากหรือเท�า แทนอยู!ท่ีการ
ฝJกฝนเช!นต�องจัดให�มีโรงเรียนโดยเฉพาะ 

4. กลุ!มคนท่ีมีอารมณ$ไม!ปกติ (Emotionally Disturbed) เช!น มีอารมณ$รุนแรงข้ีโมโหใจน�อย
หงุดหงิดง!าย เป3นกลุ!มท่ีมีมากแม�แต!โรงเรียนปกติอาจเกิดจากสุขภาพไม!ดีมีโรคประจําตัวบางคนมี
ปOญหาครอบครัวพ!อแม!ไม!มีเวลาดูแลต�องช!วยเหลือตนเองไม!มีที่ปรึกษาครอบครัวแตกแยกทะเลาะ
เบาะแว�งปOญหาเหล!านี้จะมาตกท่ีโรงเรียนถ�ามองข�ามไปจะกลายเป3น ปOญหาใหญ!ตามมาซ่ึงภายหลังจะ
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แก�ไขลําบากต�องพยายามสังเกตและใช�จิตวิทยาพยายามดึงส!วนดีท่ี มีอยู!ออกมาเช!นพยายามชักจูง
ความสนใจในด�านงานศิลปะจะช!วยให�สามารถปรับปรุงตนเองให�ดีข้ึน 

5. กลุ!มคนพิการทางตา (Blind) กลุ!มนี้ต�องมีโรงเรียนโดยเฉพาะการเรียนการสอนต�องใช�
ประสาทสัมผัสเช!นใช�มือสัมผัสใช�กลิ่นเป3นการแบ!งแยกสามารถแบ!งระดับออกเป3น 

   5.1 ตาบอด หมายถึง คนท่ีมองไม!เห็นหรืออาจมองเห็นบ�างแต!ไม!มากไม!สามารถใช�สายตา
ข�างท่ีดีท่ีสุดหลังจากการปรับสภาพแล�วให�เป3นประโยชน$ในการเรียนได�การเรียนการสอน ต�องใช�วิธี 
การสอนสําหรับคนตาบอดโดยเฉพาะ 

   5.2 ตาบอดบางส!วนหมายถึงคนท่ีมีความบกพร!องทางสายตาสายตาไม!ปกติสามารถมองเห็น
ได�บ�างอาจมีปOญหาการเรียนรู�หากใช�วิธีการเรียนการสอนสําหรับเด็กปกติ 

6. กลุ!มคนหูหนวก (Deaf) หรือมีความบกพร!องทางการได�ยินกลุ!มนี้เป3น เช!นเดียวกับคนพิการ
ทางตาต�องมีโรงเรียนเฉพาะและด�วยเหตุท่ีไม!ได�ยินอาจทําให�อารมณ$หงุดหงิดได� ง!ายสามารถแบ!งออก
ได� ดังนี้ 

   6.1 คนหูหนวก (Deaf) หมายถึงคนท่ีสูญเสียการได�ยินต้ังแต! 90 เดซิเบลข้ึนไปซ่ึงหากเทียบ
กับคนปกติท่ีสามารถได�ยินที่ระดับ 0-25 เดซิเบลกลุ!มนี้อาจรับรู�เสียงบางอย!างจากการ สั่นสะเทือน
หากสูญเสียการได�ยินระดับนี้มาต้ังแต!กําเนิดจะไม!สามารถพูดได�จึงต�องมีการเรียนภาษา มือเพ่ือใช�ใน
การสื่อสาร 

   6.2 คนหูตึง (Hard of Hearing) หมายถึงคนท่ีสามารถได�ยินท้ังโดยใช� เครื่องช!วยฟOง หรือ 
ไม!ใช�สามารถแบ!งออกเป3น 4 ประเภทดังนี้ 

        6.2.1 หูตึงน�อย-ตึงปานกลาง (20-55 เดซิเบล) ประเภทนี้สามารถพัฒนาการพูดได�โดย
วิธีธรรมชาติ 

6.2.2 หูตึงมาก (56-70 เดซิเบล) สามารถพูดได�แต!ช�าพูดได�น�อยและพูดไม!ชัดถ�ามีการ
จัดการเรียนการสอนร!วมกับคนปกติจะมีปOญหาภายหลัง 

6.2.3 หูตึงอย!างรุนแรง (71-91 เดซิเบล) หมายถึงคนท่ีสูญเสียการได�ยินต�องตะโกน
หรือใช�เครื่องขยายเสียงจึงได�ยิน 

6.2.4 หูหนวก (91 เดซิเบลข้ึนไป) หมายถึงคนแม�ใช�เครื่องขยายเสียงแล�วยังไม!เข�าใจ
เพราะสูญเสียการได�ยินจึงเรียกคนประเภทนี้ว!าคนหูหนวก 
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แนวคิดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ 

แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 

กิติพัฒน$ นนทปOทมะดุลย$ (2550) ได�อธิบายถึงแนวคิดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมว!า
งานสวัสดิการสังคมเป3นงานท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพชีวิตของมนุษย$ในสังคมอย!างไร�ขีดจํากัดเป3นงานท่ี
ไม!มีรูปแบบตายตัวแต! มีหลักการวิธีการและระบบของการดําเนินงานอย!างมีอัตลักษณ$ ของความเป3น
มืออาชีพ (Professional Social Welfare) งานสวัสดิการสังคมมีการปรับตัวยืดหยุ!น ตามสถานการณ$
ของปOญหาและช!วงเวลางานสวัสดิการสังคมไม!ใช!งานท่ีตามแก�ไขหรือฟLMนฟูปOญหา ของผู�เดือดร�อนคน
เป3นรายคนกลุ!มหรือชุมชนแต!งานสวัสดิการสังคมยังเป3นงานในมิติของการ ปTองกันปOญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมทุกคนให�สามารถอยู!ร!วมกันได�อย!างเป3นสุข (Harmony and Happy Life) 
ซ่ึงเป3นเรื่องท่ียากยิ่งและแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time) บุคคล (Persons) ปOญหา (Problems) 
และสถานท่ี (Places) ดังนั้นงานสวัสดิการสังคมจึงต�องมีการปรับกลยุทธ$และกลวิธีการทํางานให�รุดหน�า
เร็วกว!าการเกิดปOญหาของคน และสังคมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในประสบการณ$การทํางานและ
ความคิดเห็นระหว!างผู�ทํางานในอาชีพเดียวกันและต!างวิชาชีพจะทําให�มองเห็นจุดยืนและแนวทางใน
การพัฒนาตนเองมากข้ึน 

ในสังคมไทยด้ังเดิมงานสวัสดิการสังคม เริ่มท่ีบ�านหรือครอบครัวขยายไปสู!เครือญาติเพ่ือนบ�าน
จนถึงพระสงฆ$ท่ีวัดใกล�บ�านเป3นผู�ให�ความช!วยเหลือแก!ผู�เดือดร�อนท้ังด�านการเงินวัสดุต!างๆ หรือการ
ให�คําปรึกษาแนะนําเพ่ือให�สามารถช!วยเหลือตนเองได�จนเป3นท่ีมาของแนวคิด “บ�านวัดโรงเรียนหรือ
บวรท่ีใช�เป3นกลยุทธ$หนึ่งในการบริการสวัสดิการสังคมไทย 

อย!างไรก็ตามวิวัฒนาการของศาสตร$ทางสังคมสงเคราะห$ในงานสวัสดิการสังคมทําให�เกิด
การถ!ายทอดประสบการณ$การทํางานช!วยเหลือเพื่อนมนุษย$มีการจัดการพัฒนาองค$ความรู�เกิด 
แนวความคิดที่หลากลายในการจัดสวัสดิการสังคมเช!นการมีส!วนร!วม ของประชาชน (People 
Participation) การเป3นหุ�นส!วนทางสังคม (Social Partnership) การเป3นผู�ประกอบการทางสังคม 
(Social Entreprenuer) การคุ�มครองทางสังคม (Social Protection) เครือข!ายทางสังคม (Social 
Network) การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) การรับผิดชอบต!อสังคม (Social Responsibility) 
และการบริหารสังคม (Social Administration) เป3นต�น 

นอกจากนี้กลุ!มบุคคลท่ีมีใจบุญทํากุศล (Philantrophy) ได�รวมตัวกันจัดต้ังเป3น กลุ!มชมรม 
สมาคมมูลนิธิเครือข!ายฯหรือเป3นองค$กรเอกชน (Non Government Organization – NGO or Non 
Profit Organization – NPO) องค$กรภาคประชาชน (People Organization – PO) หรือองค$กร
ประชาสังคม (Civil Society Organization – CSO) ท้ังท่ีจดทะเบียนเป3นนิติบุคคลและ ไม!ได�จดทะเบียน
เป3นนิติบุคคลจํานวนมากต!างจัดบริการสวัสดิการสังคมตามความเชื่อและความคิด ของตนเองเช!น
การให�ทุนการศึกษาการแจกสิ่งของเพ่ือการ อุปโภคและบริโภคเพ่ือการยังชีพการรักษาพยาบาลการ
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ฌาปนกิจสงเคราะห$ฯลฯในหลายกรณีท่ีองค$กรเหล!านั้นจัดบริการสวัสดิการ สังคมไม!ใช!เพ่ือประโยชน$
ของผู�รับบริการในการพ่ึงตนเองได� (Self – reliance) ซึ่งเป3นปรัชญาของ “การให�อย!างมีคุณค!า” 
(Valued Giving) และ “การรับอย!างมีศักด์ิศรี” (Human Dignified taking) ซ่ึงได�กําหนดเป3นวาระ
แห!งชาติไทยในปOจจุบัน (National Agenda) 
  

ปOจจุบันรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 บัญญัติให�หน!วยงานรัฐต�องจัดบริการ 
สังคมข้ันพ้ืนฐานให�กับประชาชนอย!างท่ัวถึงเสมอภาคและเป3นธรรมได�แก!การจัดบริการ สังคมด�าน
สุขภาพอนามัยการศึกษาและบริการสวัสดิการสังคมจึงถือว!า “สวัสดิการสังคมเป3นสิทธิ ของประชาชน” 
(Civil Welfare Rights) และเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการสังคมให�ถึงมือประชาชน
กลุ!มเปTาหมายอย!างท่ัวถึง ถูกต�องและเป3นธรรมรัฐจึงได�ออกกฎหมายท่ีเรียกว!า “พระราชบัญญัติส!งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก�ไขเพ่ิมเติม 2550” 

ในกฎหมายฉบับนี้ได�นิยามความหมายของศัพท$ต!างๆท่ีใช�ในการจัดสวัสดิการสังคม เช!น คําว!า
สวัสดิการสังคมองค$การสวัสดิการสังคมการจัดสวัสดิการสังคมผู�รับบริการ สวัสดิการสังคมแนวทางการ
จัดสวัสดิการสังคมกองทุนส!งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมโครงการด�านการจัดสวัสดิการสังคมโครงการ
ด�านปฏิบัติการจัดสวัสดิการสังคม 

สวัสดิการสังคมหมายถึงระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวข�องกับการปTองกันการแก�ไข
ปOญหาการพัฒนาและการส!งเสริมความม่ันคงทางสังคมเพ่ือตอบสนองความจําเป3นข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได�อย!างท่ัวถึงเหมาะสมเป3นธรรมและให�เป3นไปตาม
มาตรฐานท้ังด�านการศึกษาสุขภาพอนามัยท่ีอยู!อาศัยการมีงานทําและการมีรายได�นันทนาการ
กระบวนการยุติธรรมและบริการสังคมท่ัวไปโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป3นมนุษย$สิทธิท่ีประชาชน
จะต�องได�รับและการมีส!วนร!วมในการจัดสวัสดิการสังคม 

องค$การสวัสดิการสังคม หมายถึง 
1. หน!วยงานของรัฐท่ีดําเนินงานด�านการจัดสวัสดิการสังคม 

2. องค$การสาธารณประโยชน$คือองค$การเอกชนท่ีได�รับการรับรองให�ดําเนินงานการจัดสวัสดิการ
การสังคมตาม “พระราชบัญญัติส!งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และ แก�ไขเพ่ิมเติม 2550”  

3. องค$กรสวัสดิการชุมชนคือองค$กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค$ในการจัด
สวัสดิการสังคมให�แก!สมาชิกในชุมชนหรือปฏิบัติงานด�านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข!าย องค$กร
สวัสดิการชุมชนและได�รับการรับรองให�ดําเนินงานด�านการจัดสวัสดิการสังคมตาม “พระราชบัญญัติ
ส!งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และแก�ไขเพ่ิมเติม 2550”  

แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมขององค$กรสวัสดิการสังคมให�แก!
ผู�รับบริการสวัสดิการสังคมให�คํานึงถึงเรื่อง ดังต!อไปนี้ 
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1. สาขาต!างๆ ท่ีจะดําเนินการตามความจําเป3นและเหมาะสมเช!นการบริการทางสังคมการศึกษา
สุขภาพอนามัยท่ีอยู!อาศัยการฝJกอาชีพการประกอบอาชีพนันทนาการและกระบวนการยุติธรรมเป3นต�น 

2. ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนินงานเช!นการส!งเสริมการพัฒนาการสงเคราะห$
การคุ�มครองการปTองกันการแก�ไขและการบําบัดฟLMนฟูเป3นต�นในการจัดสวัสดิการสังคมดังกล!าวให�มี
การส!งเสริมและสนับสนุนให�บุคคลครอบครัวชุมชนองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินองค$กรวิชาชีพสถาบัน
ศาสนาและองค$การอ่ืนได�มีส!วนร!วมด�วย 

 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการ 

พระราชบัญญัติส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (สํานักงานส!งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห!งชาติ, 2550) มาตรา 20 ได�กําหนดให�คนพิการมีสิทธิ เข�าถึงและ
ใช�ประโยชน$ได�จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป3นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช!วยเหลือ
อ่ืนจากรัฐดังต!อไปนี้ 

1. การบริการฟLMนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย$และค!าใช�จ!ายในการรักษาพยาบาล
ค!าอุปกรณ$เครื่องช!วยความพิการและสื่อส!งเสริมพัฒนาการเพ่ือปรับสภาพทางร!างกายจิตใจอารมณ$สังคม 
พฤติกรรมสติปOญญาการเรียนรู�หรือเสริมสร�างสมรรถภาพให�ดีข้ึนตามท่ีรัฐมนตรีว!าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

2. การศึกษาตามกฎหมายว!าด�วยการศึกษาแห!งชาติหรือแผนการศึกษาแห!งชาติตามความเหมาะสม
ในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาท่ัวไปหรือการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษานอกระบบโดยให�
หน!วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและความช!วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
สําหรับคนพิการให�การสนับสนุนตามความเหมาะสม 

3. การฟLMนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพการให�บริการท่ีมีมาตรฐานการคุ�มครองแรงงานมาตรการ
เพ่ือการมีงานทําตลอดจนได�รับการส!งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อสิ่งอํานวยความ
สะดวกเทคโนโลยีหรือความช!วยเหลืออื่นใดเพื่อการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการ
ตามหลักเกณฑ$วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว!าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

4. การยอมรับและมีส!วนร!วมในกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอย!างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานแห!งความเท!าเทียมกับบุคคลท่ัวไปตลอดจนได�รับสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการต!างๆ ท่ีจําเป3นสําหรับคนพิการ 

5. การช!วยเหลือให�เข�าถึงนโยบายแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาและบริการอันเป3น
สาธารณะผลิตภัณฑ$ท่ีมีความจําเป3นต!อการดํารงชีวิตการช!วยเหลือทางกฎหมายและ การจัดหา
ทนายความว!าความแก�ต!างคดีให�เป3นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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6. ข�อมูลข!าวสารการสื่อสารบริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อ
สาธารณะจากหน!วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีได�รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐตามหลักเกณฑ$วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว!าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ในกฎกระทรวง 

7. บริการล!ามภาษามือตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
8. สิทธิท่ีจะนําสัตว$นําทางเครื่องมือหรืออุปกรณ$นําทางหรือเครื่องช!วยความพิการใดๆ ติดตัว

ไปในยานพาหนะหรือสถานท่ีใดๆเพ่ือประโยชน$ในการเดินทางและการได�รับสิ่งอํานวยความสะดวกอัน
เป3นสาธารณะโดยได�รับการยกเว�นค!าบริการค!าธรรมเนียมและค!าเช!าเพ่ิมเติม สําหรับสัตว$เครื่องมือ
อุปกรณ$หรือเครื่องช!วยความพิการดังกล!าว 

9. การจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการตามหลักเกณฑ$วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

10. การปรับสภาพแวดล�อม ท่ีอยู!อาศัยการมีผู�ช!วยคนพิการหรือการจัดให�มีสวัสดิการอ่ืนตาม
หลักเกณฑ$และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

ผู�ช!วยคนพิการให�มีสิทธิได�รับการลดหย!อนหรือยกเว�นค!าบริการค!าธรรมเนียมตามระเบียบท่ี 
คณะกรรมการกําหนด 

คนพิการท่ีไม!มีผู�ดูแลคนพิการมีสิทธิได�รับการจัดสวัสดิการด�านท่ีอยู!อาศัยและการเลี้ยงดูจาก
หน!วยงานรัฐในกรณีท่ีมีสถานสงเคราะห$เอกชนจัดท่ีอยู!อาศัยและสวัสดิการให�แล�วรัฐต�องจัดเงิน
อุดหนุนให�แก!สถานสงเคราะห$เอกชนนั้นตามหลักเกณฑ$และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

ผู�ดูแลคนพิการมีสิทธิได�รับบริการให�คําปรึกษาแนะนําฝJกอบรมทักษะการเลี้ยงดูการจัด
การศึกษาการส!งเสริมอาชีพและการมีงานทําตลอดจนความช!วยเหลืออ่ืนใดเพ่ือให�พ่ึงตนเองได�ตาม
หลักเกณฑ$และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบคนพิการและผู�ดูแลคนพิการมีสิทธิได�รับการ
ลดหย!อนภาษีหรือยกเว�นภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

องค$กรเอกชนท่ีจัดให�คนพิการได�รับสิทธิประโยชน$ตามมาตรานี้มีสิทธิได�รับการลดหย!อนภาษี
หรือยกเว�นภาษีเป3นร�อยละของจํานวนเงินค!าใช�จ!ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
แนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม 

การสนับสนุนทางสังคมก็เป3นอีกปOจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญต!อการพ่ึงตนเองของคนพิการ
เนื่องจากความช!วยเหลือท่ีได�รับจาก บุคคลอ่ืนในสังคมไม!ว!าจะเป3นการให�ความรักความ ดูแลเอาใจใส!  
ให�การยอมรับทําให�คนพิการรู�สึกมีคุณค!าในสังคมรวมถึงการให�ความช!วยเหลือในด�านเงินสงเคราะห$ 
หรือสิ่งของเป3นต�น สิ่งต!างๆ เหล!านี้ก็เป3นส!วนหนึ่งท่ีสามารถทําให�คนพิการ พ่ึงตนเองให�อยู!ในสังคมได� 
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เบอร$รีน!า (อ�างในภัทรพงศ$ ประกอบผล, 2534: 42) กล!าวว!า การสนับสนุนทางสังคม
หมายถึง ความใกล�ชิดการช!วยเหลือโดยให�สิ่งของแรงงานการให�คําแนะนําข�อมูลข!าวสารการให�ข�อมูล 
ปTอนกลับและการมีส!วนร!วมทางสังคม 

บุญเยี่ยม ตระกูลวงศ$ (2528: 171) กล!าวว!า แรงสนับสนุนทางสังคมหมายถึงสิ่งท่ีผู�รับแรง
สนับสนุนได�รับการช!วยเหลือด�านข�อมูลข!าวสารวัสดุสิ่งของหรือการสนับสนุนด�านจิตใจจาก ผู�ให�การ
สนับสนุนซ่ึงอาจเป3นบุคคลหรือกลุ!มแล�วมีผลทําให�ผู�รับนําไปปฏิบัติในทิศทางท่ีผู�รับต�องการ 

จินตนา ยูนิพันธ$ (2529: 4) กล!าวว!า การสนับสนุนทางสังคมเป3นการวิจัยทางจิตวิทยาสังคมท่ี
สําคัญต!อการดํารงชีวิตในสังคมมนุษย$ โดยพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพ่ือให�เกิดความรู�สึกม่ันคงเป3นท่ี
รักเป3นท่ีต�องการเม่ือเกิดเหตุการณ$ท่ีเป3นภาวะวิกฤติหรือมีความเครียดเกิดข้ึนการสนับสนุนทางสังคม
ท่ีเพียงพอจากแหล!งสนับสนุนท่ีบุคคลนั้นมีอยู!จะช!วยบรรเทาความรุนแรง หรือเป3นการปTองกันไม!ให�
ความเครียดนั้นมากระทบจนเกิดความผิดปกติ 

หลักการของการสนับสนุนทางสังคม  
การสนับสนุนทางสังคมมีหลักการสําคัญประกอบด�วย (วันทนีย$  วาสิกะสิน,2541: 99100)  
1. จะต�องมีการติดต!อสื่อสารระหว!าง “ผู�ให�” และ “ผู�รับ” การสนับสนุน 
2. ลักษณะของการติดต!อสื่อสารนั้นจะต�องประกอบด�วย 

2.1 ข�อมูลข!าวสารท่ีมีลักษณะท่ี  “ผู�รับ” เชื่อว!ามีความสนใ จเอาใ จใส!และ มีความรัก
ความหวังดีต!อตนอย!างแท�จริง 

2.2 ข�อมูลข!าวสารท่ีมีลักษณะท่ี “ผู�รับ” เชื่อว!าเขาเป3นส!วนหนึ่งของสังคมและมีประโยชน$
แก!สังคม 

2.3 ข�อมูลข!าวสารท่ีลักษณะท่ี “ผู�รับ” รู�สึกว!าตนเองมีคุณค!าและเป3นท่ียอมรับในสังคม 
3. ปOจจัยนําเข�าของการสนับสนุนทางสังคมอาจอยู!ในรูปของข�อมูลข!าวสารวัสดุสิ่งของหรือ 

ด�านจิตใจ 
4. จะต�องช!วยให� “ผู�รับ” ได�บรรลุถึงจุดหมายท่ีเขาต�องการประเภทของการสนับสนุนทาง

สังคมสิ่งท่ีจะตอบสนองต!อความจําเป3นพ้ืนฐานทางสังคมท่ีทุกคนต�องการติดต!อสัมพันธ$กับคนในกลุ!ม 
สังคมนั้นๆ คือชนิดของการสนับสนุน 

ทอยส$ (1982 อ�างในสุรภากสานติกุล, 2542 : 49-50) ได�อธิบายถึงการสนับสนุนทาง สังคม
ตามแนวความคิดของแคปแลนไว�ว!าเป3นระดับความต�องการพ้ืนฐานทางสังคม (Basic  Sicial Needs) 
ของบุคคลซ่ึงเกิดจากการติดต!อสัมพันธ$กับบุคคลอ่ืนในกลุ!มสังคมและได�แบ!งการ สนับสนุนตามลักษณะ
ของความจําเป3นพ้ืนฐานทางสังคมไว� 5 ชนิดคือ 
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1. การสนับสนุนทางด�านอารมณ$ (Emotional Support) หมายถึงข�อมูลท่ีทําให�บุคคล เชื่อ
ว!าเขาได�รับความรักและการดูแลเอาใจใส! ซ่ึงมักจะได� รับความสัมพันธ$ท่ีใกล�ชิดกันและมีความผูกพัน
ลึกซ้ึงต!อกัน 

2. การสนับสนุนทางด�าน การยอมรับและเห็นคุณค!า (Esteem Support) หมายถึง ความรู�สึก
ท่ีบอกให�ทราบว!าบุคคลเหล!านั้นมีคุณค!าบุคคลอ่ืนยอมรับและเห็นคุณค!านั้นด�วย 

3. การสนับสนุนด�านการเป3นส!วนหนึ่งของสังคม (Social Support or Network) หมายถึง 
การแสดงออกท่ีบอกให�ทราบว!าบุคคลนั้นเป3นสมาชิกหรือส!วนหนึ่งของเครือข!ายทาง สังคมและมีความ
ผูกพันซ่ึงกันและกัน 

4. การสนับสนุนด�านข�อมูลข!าวสาร (Information Support) หมายถึงการให�คําแนะนํา ใน 
การแก�ไขปOญหาหรือการให�ข�อมูลปTอนกลับเก่ียวกับพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล 

5. การสนับสนุนด�านสิ่งของ (Tangible Support) หมายถึงการให�ความช!วยเหลือด�านสิ่งของ 
เงินทองหรือบริการ 

แหล!งสนับสนุนทางสังคม  
แคปแลน (Kaplan อ�างถึงในอุบลนิวัติชัย, 2527: 285) จําแนกกลุ!มบุคคลท่ีเป3นแหล!งของ 

การสนับสนุนทางสังคมไว� 3 กลุ!ม 
1. กลุ!มท่ีมีความผูกพันกันตามธรรมชาติ (Spontaneous  or  Natural Supportive System) 

ประกอบด�วยกลุ!มบุคคล  2ประเภทคือประเภทแรกเป3นบุคคลท่ีอยู!ในครอบครัวสายตรงได�แก!ปูrย!าตา
ยายพ!อแม!  ลูกหลานซ่ึงให�ความผูกพันทางจิตอารมณ$ มีความรักกันอย!างแน!นแฟTนและให�ความช!วย
เหลืออย!างจริงใจประเภทท่ี 2 ได�แก!  ผู�ใกล�ชิดเพ่ือนฝูงเพ่ือนบ�านผู�รู�จักคุ�นเคยคนท่ีทํางานเดียวกัน 

2. องค$กรหรือสมาคมท่ีให�การสนับสนุน (Organized  Support) หมายถึงกลุ!มบุคคลท่ีมา
รวมกันเป3นหน!วยงานชมรมหรือสมาคมซ่ึงไม!ใช!กลุ!มท่ีจัดข้ึนโดยกลุ!มวิชาชีพทางด�านสุขภาพ องค$การ
ลักษณะนี้ได�แก! สมาคมผู�สูงอายุสโมสรไลออนส$ องค$กรทางศาสนาสมาคมแพทย$แผนโบราณตลอดจน
องค$การบางลักษณะท่ีรวมตัวกันตามประเพณีแบบแผนการดํารงชีวิตองค$การ หรือสมาคมดังกล!าว
อาจดําเนินการช!วยเหลือผู�อ่ืนแบบอาสาสมัครส!วนใหญ!ความสัมพันธ$ที่บุคคล ได�รับจากองค$การ 
ลักษณะนี้จะเป3นไปในรูปแบบการประคับประคองทางด�านจิตใจอารมณ$ โดยเฉพาะเมื่อมีปOญหา
เกิดข้ึนในการดํารงชีวิตประจําวัน 

3. กลุ!มช!วยเหลือทางวิชาชีพ (Professional Health Care Workers) หมายถึงบุคคลท่ีอยู!
ในวิชาชีพท่ีให�การส!งเสริมปTองกันรักษาและฟLMนฟูสุขภาพของประชาชน 

จริยา วัตรคมพยัคฆ$ (2531 : 99-100) กล!าวว!าครอบครัวเป3นแหล!งสนับสนุนท่ีมีความสําคัญ
ท่ีใกล�ชิดกับบุคคลมากท่ีสุดโดยมีการติดต!อกันบ!อยครั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยน สิ่งของบริการข�อมูล 
ข!าวสารและช!วยเหลือในการแก�ปOญหารองลงมาคือกลุ!มญาติพ่ีน�องและกลุ!มเพ่ือนแต!อย!างไรก็ตาม
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ความต�องการการสนับสนุนจากแหล!งต!างๆ จะมีมากน�อย แตกต!างกันขึ้นอยู!กับภาวะสุขภาพและ
ความต�องการของบุคคลเป3นสําคัญจากแนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมพอท่ีจะกล!าวได�ว!าการ
ท่ีคนพิการได�รับการสนับสนุนทางด�านอารมณ$การยอมรับและเห็นคุณค!าการเป3นส!วนหนึ่งของสังคม 
ข�อมูลข!าวสารและการสนับสนุนในรูปของเงินสิ่งของและบริการจากเพ่ือนฝูงเพ่ือนบ�านองค$กรภาครัฐ
และเอกชนจะทําให�คนพิการรู�สึกว!าตนเองมีคุณค!าและเป3นท่ียอมรับในสังคมและสามารถ แก�ไขปOญหา 
ต!างๆ ท้ังทางด�านจิตใจอาชีพและสังคมได� ซ่ึงจะนําไปสู!การพ่ึงตนเองต!อไป 

 
แนวคิดเก่ียวกับการให�บริการ 
ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538, หน�า 1) กล!าวว!า งานบริการหมายถึงงานท่ีทําให�ผู�อ่ืนได�รับความ

พอใจสะดวกสบายทําให�ประชาชนพอใจซ่ึงประชาชนทุกคนมีความต�องการและความคาดหวังต!างกัน 
จากความหมายดังกล!าวสรุปได� 

เทคนิคการให�บริการท่ีดี 
ชํานาญภู!เอ่ียม (2548, หน�า 7-8) ได�กล!าวว!าการบริการตรงกับภาษาอังกฤษว!า SERVICE 

หมายถึงคุณภาพของการให�บริการท่ีดีดังนี้ 
 

S = SMILING & SYMPATHY ยิ้มแย�มแจ!มใสเห็นอกเห็นใจประชาชน 
E = EARLY RESPONSE ให�บริการอย!างรวดเร็วและรู�ใจมิต�องให�ประชาชนร�องขอ 
R = RESPECTFUL แสดงออกถึงความเคารพนับถือให�เกียรติประชาชน 
V = VOLUNTARINESS MANNER ให�บริการด�วยความเต็มใจมิใช!ฝLนใจทํา 
I = IMAGE ENHANCING การแสดงออกซ่ึงเสริมภาพพจน$ผู�ให�บริการและองค$กร 
C = COURTESY กิริยาอาการสุภาพอ!อนโยนมีมารยาทดี 
E = ENTHUSIASM มีความกระตือรือร�นในการบริการให�บริการมากกว!าประชาชนคาดหวัง 
 

กุลธนธนาพงศธร (2530, หน�า 22) กล!าวว!าหลักการให�บริการได�แก! 
1. หลักความสอดคล�องต!อความต�องการของบุคคลเป3นส!วนใหญ!กล!าวคือประโยชน$และ

บริการท่ีองค$การจัดให�นั้นจะต�องตอบสนองความต�องการของบุคลากรส!วนใหญ!หรือท้ังหมดไม!ได�เป3น
การจัดให� บุคคลกลุ!มใดกลุ!มหนึ่งโดยเฉพาะมิฉะนั้นแล�วนอกจากจะไม!เกิดประโยชน$สูงสุดในการ
เอ้ืออํานวยและบริการแล�วยังไม!คุ�มกับการดําเนินงานนั้นๆด�วย 

2. หลักความสมํ่าเสมอกล!าวคือการให�บริการนั้นๆต�องดําเนินการอย!างต!อเนื่องและสมํ่าเสมอ
ไม!ทําตามความพอใจของผู�บริหารหรือผู�ปฏิบัติงาน 
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3. หลักความเสมอภาคบริการท่ีจัดนั้นต�องให�จัดให�แก!ผู�มาใช�บริการเสมอภาคและเท!าเทียม
กันไม!มีการให�สิทธิพิเศษแก!บุคคลหรือกลุ!มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะแตกต!างจากกลุ!มคนอ่ืนเห็น
ได�ชัด 

4. หลักความประหยัดค!าใช�จ!ายท่ีต�องการใช�บริการจะต�องไม!มากจนเกินกว!าผลท่ีจะได�รับ 
5. หลักความสะดวกบริการที่จัดให�แก!ผู�รับบริการจะต�องเป3นไปในลักษณะเป3นไปได�ง!าย

สะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไม!มากนักท้ังยังไม!เป3นการสร�างภาระยุ!งยากให�แก!ผู�ให�บริการหรือ
จนเกินไป 

ประหยัด ยะคะนอง (2523, หน�า 20) ได�กล!าวถึงหลักการให�บริการ ดังนี้ 
1. การติดต!อเฉพาะงาน (Specificity) หมายถึงการติดต!อสื่อสารระหว!างลูกค�ากับพนักงาน

จะจํากัดเฉพาะเรื่องงานเท!านั้นพนักงานไม!ควรนําเรื่องส!วนตัวนอกเหนือจากหน�าท่ีมาเก่ียวข�องด�วย 
2. การปฏิบัติโดยเสมอภาคเท!าเทียมกัน (Universality) หมายความว!า พนักงานจะต�อง

ปฏิบัติลูกค�าโดยความเป3นธรรมเช!นการให�บริการตามลําดับก!อนหลังใครมาก!อนก็ได�รับบริการก!อน
เป3นต�น 
 3. การวางตนเป3นกลาง (Affective neutrality) หมายถึงพนักงานจะต�องให�บริการลูกค�าโดย
ไม!เอา 

          อารมณ$ส!วนตัวเข�ามายุ!งเก่ียวกับงานปฏิบัติงานด�วยเหตุผลและใช�หลักความถูกต�องไม!ก�าวร�าว
หรือชวนวิวาทกับผู�มาใช�บริการ 

ซ่ึงหลักท้ังสามนี้ประหยัดยาคะนองกล!าวว!าสอดคล�องกับแนวความคิดด�วยว!าระบบราชการ
ในอุดมคติของแมกซ$เวเบอร$ท่ีได�ให�ทัศนะเก่ียวกับพฤติกรรมในการให�บริการว!าการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป3นประโยชน$ต!อประชาชนมากท่ีสุดคือการให�บริการท่ีไม!คํานึงถึงตัวบุคคลเป3น
ลักษณะการให�บริการปราศจากอารมณ$ 

 
หลักการให�บริการ 
กรมการปกครอง (2536, 3-11) ได�กล!าวถึงหลักการให�บริการท่ีดีว!าหมายถึงการท่ีข�าราชการ

ซ่ึงทํางานติดต!อกับผู�ท่ีมาติดต!อขอรับบริการด�วยความรวดเร็วเสมอภาคเป3นธรรมและมีอัธยาศัยต!อ
ด�วยดีโดยมีหลักการให�บริการดังนี้คือ 

1. การปฏิบัติตน 
1.1 การแต!งกายท่ีดีเหมาะสมเป3นการเสริมสร�างบุคลิกภาพและเป3นท่ีประทับใจแก!ผู�เห็น

และติดต!อด�วยผู�แต!งกายดีไม!จําเป3นต�องเป3นผู�ท่ีมีรูปร!างหน�าตาดี 
1.2 การรักษาเวลาข�าราชการต�องอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1.2.1 เวลามาและกลับตามเวลาราชการไม!มีทํางานสายและกับก!อน 
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1.2.2 การพักกลางวันเป3นไปตามระเบียบของราชการ 
1.2.3 ไม!ผิดนัด 

1.3 หลีกเลี่ยงการใช�อารมณ$การโต�แยงการแสดงความฉุนเฉียวกับผู�ท่ีมาติดต!อ 
1.4 มีมารยาทในการให�บริการผู�มาติดต!องาน 

2. การปฏิบัติงาน 
2.1 การจัดสํานักงานควรดําเนินการดังนี้ 

2.1.1 งานบริการประชาชนควรต้ังอยู!ในส!วนล!างของอาคารและใกล�ทางเข�า- ออก เพ่ือ
สะดวกแก!ประชาชนท่ีไปติดต!อ 

2.1.2 มีแสงสว!างเพียงพอและอากาศถ!ายเทสะดวกไม!ตั้งอยู!ชั้นบังประตูหน�าต!าง 
2.1.3 การจัดโต�ะทํางานควรเป3นไปตามสายงานหรือทิศทางเดินของงานตามลําดับเป3น

เส�นตรงไม!ย�อนไปย�อนมา 
2.1.4 การต้ังตู�เอกสารจะต�องไม!เกะกะและมีท่ีว!างพอท่ีจะเปVดและควรวางชิดฝาผนัง

ห�องไม!ควรวางปVดประตูหน�าต!าง 
2.1.5 สํานักงานต�องสะอาดเรียบร�อยสวยงาม 
2.1.6 สํานักงานควรมีพ้ืนท่ีกว�างขวางพอสมควรและควรจัดท่ีสําหรับผู�มาติดต!อ พร�อม

ท้ังจัดท่ีนั่งรอมีน้ําด่ืมท่ีอ!านหนังสือพิมพ$โทรศัพท$สาธารณะ 
2.1.7 ห�องน้ําสะอาด 

2.2 อุปกรณ$เครื่องมือเครื่องใช� 
2.2.1 อุปกรณ$เครื่องมือเครื่องใช�หรือเอกสารท่ีต�องใช�ร!วมกันควรอยู!ใกล�ชิดกันหรือท่ี

เก่ียวข�องกันใกล�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน 
2.2.2 ต�องเพียงพอเบิกจ!ายใช�สะดวก 
2.2.3 ควรเขียนตัวอย!างคําร�องแบบพิมพ$ต!างๆติดไว�เป3นตัวอย!างแก!ประชาชนพร�อม

ปากกา 
2.3 วิธีการปฏิบัติงาน 

2.3.1 ศึกษาหาความรู�และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต!างๆความสามารถเป3น
คุณสมบัติพ้ืนฐานสําคัญในการปฏิบัติราชการงานบริการประชาชนของทางราชการจะบกพร!องขาด
ประสิทธิภาพถ�าขาดราชการขาดความรู�ความสามารถในการทํางานในหน�าที่ดังนั้นจึงสามารถ
พิจารณาเรื่องความรู�ความสามารถนี้ได�ใน 2 ลักษณะคือ1)ความรู�ความสามารถในงานหน�าท่ีท่ีได�รับ
มอบหมายข�าราชการคนใดได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบงานใดต�องหม่ันศึกษาหน�าท่ีนั้นๆ 2)ความรู�
ความเข�าใจในระบบงานและโครงสร�างการทํางานของหน!วยงาน 
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2.3.2 การปฏิบัติงาน1)ข�าราชการต�องเตือนตัวเองอยู!เสมอว!างานที่รับผิดชอบอยู!เรา
เกิดความรู�ความชํานาญทําให�ดูเหมือนเป3นสิ่งง!ายแต!สําหรับประชาชนแล�เรื่องต!างๆเหล!านี้ไม!ใช!กิจวัตร
ประจําวันเขาย!อมขาดความรู�ความเข�าใจในเรื่อง นั้น2) การซักถามควรทําเพื่อให�ได�ข�อเท็จจริง
ท่ีพิจารณาในเรื่องนั้นด�วยวาจาสุภาพเหมาะสมไม!ให�ประชาชนมีความรู�สึกซักถามเสมือนเป3นผู�กระทํา
ผิดงานบริการใดถ�าผู�รับบริการต�องรอระหว!างดําเนินการควรแจ�งให�ผู�รับบริการทราบพร�อมท้ังแจ�ง
เวลาว!าจะแล�วเสร็จเม่ือใด3) ควรให�ข�าราชการสามารถทํางานแทนกันได�เพราะถ�าหากข�าราชการคน
ใดลาหยุดงานหรือไม!สามารถปฏิบัติงานได�ด�วยเหตุใดข�าราชการคนอ่ืนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได�
งานบริการจะมีความต!อเนื่องไม!ต�องสดุดหยุดลง 

2.4 การจัดลําดับก!อนหลังคนท่ีมาก!อนต�องได�รับบริการก!อน 
3. คําพูดท่ีต�องหลีกเลี่ยงในการทํางาน 
การทํางานท่ีต�องติดต!อให�บริการประชาชนแต!ละวันอาจก!อให�อารมณ$ความหงุดหงิดความเครียด

ซ่ึงข�าราชการต�องควบคุมความรู�สึกเหล!านี้ท้ังท!าทางกิริยาและคําพูดนอกจากนี้ชูวงศ$ฉายะบุตร (2536, 
11-14) ได�เสนอหลักการให�บริการแบบครบวงจรหรือการพัฒนาการให�บริการในเชิงรุจะต�อง เป3นไป
ตามหลักการซ่ึงอาจเรียกวาหลัก Package service ดังนี้ 

1. ยึดการตอบสนองความต�องการจําเป3นของประชาชนเป3นเปTาหมายการบริการของรัฐใน
เชิงรับเน�นการให�บริการตามระเบียบแบบแผนและลักษณะท่ีเป3นอุปสรรคต!อการให�บริการท้ังนี้คือ 

1.1 ข�าราชการมีทัศนคติว!าการให�บริการจะเริ่มข้ึนก็ต!อเม่ือผู�มาติดต!อขอรับบริการมากกว!า
ท่ีจะต�องว!าตนมีหน�าท่ีท่ีจะต�องจัดบริการให�แก!หน!วยงานตามสิทธิประโยชน$ท่ีเขาควรจะได�รับ 

1.2 การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการใช�ดุลพินิจของข�าราชการ เป3นไปเพื่ออํานาจใน
การดุลยพินิจของหน!วยงานหรือปกปTองตัวข�าราชการเองมีลักษณะท่ีเน�นการควบคุมว!าการส!งเสริม
การติดต!อราชการจึงต�องใช�เอกสารหลักฐานต!างๆเป3นจํานวนมากและต�องผู�ตัดสินใจหลายข้ันตอนซ่ึง
บางครั้งเกินกว!าความจําเป3นดังนั้นเปTาหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจรคือการมุ!งประโยชน$
ของผู�รับบริการท้ังผู�ที่มาติดต!อขอรับบริการได�รับบริการเป3นสําคัญซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 1) ข�าราชการ
ต�องถือว!าการให�บริการเป3นภาระหน�าท่ีท่ีต�องดําเนินการอย!างต!อเนื่องพยายามจัดบริการให�ครอบคลุม
ผู�อยู!ในข!ายท่ีจะได�รับบริการทุกคน 2) การกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและการใช�ดุลยพินิจจะต�อง
คํานึงถึงสิทธิประโยชน$ของผู�รับบริการเป3นหลักโดยพยายามให�ผู�รับบริการได�สิทธิประโยชน$ที่ควรจะ
ได�รับอย!างสะดวก 3) ข�าราชการจะต�องเข�าใจว!าผู�รับบริการมีฐานะและศักด์ิศรีเท!าเทียมกับตนมีสิทธิ
ท่ีจะได�รับความเห็นหรือโต�แย�งด�วยเหตุผลความรวดเร็วในการให�บริการโดยที่ในปOจจุบันสังคมโลก
กําลังเป3นสังคมไร�พรมแดนและมีการแข!งขันกันสูงในส!วนของประเทศไทยจะก�าวขึ้นในเวทีโลกทั้งใน
ด�านเศรษฐกิจการเมืองจึงต�องมีการพัฒนาการให�บริการของรัฐจะต�องให�มีความรวดเร็วลดข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให�ทันกับเวลาดังนั้นส!วนราชการต!างๆจะต�องหันมาปรับปรุงองค$กรของตนและ 
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ตัวเจ�าหน�าที่จะต�องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาการให�บริการได�กระซับรวดเร็วโดยจะต�อง 
ปรับปรุง ดังนี้  

1. ระเบียบปฏิบัติต�องปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให�เอ้ืออํานวยต!อการบริการประชาชนลดข้ันตอน
หรือยกเลิกระเบียบปฏิบัติท่ีทําให�เกิดความล!าช�า 

2. มีการกระจายอํานาจในการใช�ดุลยพินิจหรือนุมัติอนุญาตโดยมอบอํานาจให� ข�าราชการ
ตําแหน!งรองๆ ลงมามีอํานาจอนุมัติได� 

3. พัฒนากระบวนการหรือระบบการให�บริการเช!นการใช�เทคโนโลยีเข�ามาช!วยอาจจะเป3น
เครื่องคอมพิวเตอร$หรือเทคนิคการบริการอ่ืนๆเป3นต�น 

2. การให�บริการต�องเสร็จสมบูรณ$อันเป3นเปTาหมายการให�บริการเชิงรุกแบบครบวงจรความสําเร็จ 
สมบูรณ$ของการให�บริการหมายถึงการเสร็จสมบูรณ$ตามสิทธิประโยชน$ท่ีผู�รับบริการโดยท่ีผู�รับบริการ
ไม!จําเป3นต�องมาติดต!อบ!อยครั้งนักการบริการท่ีแล�วเสร็จสมบูรณ$ก็คือการบริการท่ีแล�วเสร็จในติดต!อ
เพียงครั้งเดียวหรือไม!เกินสองครั้งนอกจากนี้การให�บริการท่ีเสร็จสมบูรณ$ยังหมายถึงความพยายามท่ี
จะให�บริการในเรื่องอ่ืนๆท่ีผู�ทําการติดต!อขอรับบริการสมควรจะได�รับด�วย แม�ว!าผู�มารับบริการจะไม!
ได�มาขอรับบริการเรื่องนั้นก็ตาม 

กุลธน  ธนาพงศ$ธร (2530, 303 – 304) ยังได�กล!าวถึงหลักการให�บริการท่ีเหมาะไว�ดังนี้ คือ 
1. หลักความสอดคล�องกับความต�องการของบุคลากรส!วนใหญ!กล!าวคือประโยชน$และบริการ

ท่ีจะจัดให�นั้นต�องตอบสนองความต�องการของบุคลากรส!วนใหญ!หรือท้ังหมดมิใช!เป3นการจัดให�แก!
บุคลากรผู�ใดหรือกลุ!มใดโดยเฉพาะเท!านั้นท้ังนี้เพราะถ�าหากกระทําเช!นนั้นแล�วจะไม!เกิดประโยชน$
สูงสุดในการให�ประโยชน$และบริการและไม!คุ�มค!ากับการดําเนินการนั้นๆ ด�วย 

2. หลักความสมํ่าเสมอกล!าวคือการให�ประโยชน$และบริการนั้นจะต�องดําเนินการอยู!ต!อเนื่อง
สมํ่าเสมอมิใช!ทําๆ หยุดๆ ตามความพึงพอใจของผู�บริหาร 

3. หลักความสนองความต�องการท่ีแท�จริงของบุคลากรกล!าวคือประเภทของประโยชน$และ
บริการท่ีจะจัดให�นั้นจะต�องตอบสนองตรงกับความต�องการท่ีแท�จริงของบุคลากรมิใช!ตรงกับความ
ต�องการหรือความคิดเห็นของผู�บริหารระดับสูงขององค$การเพียงบางคนเท!านั้นด�วยเหตุนี้จัดประโยชน$
และบริการใดๆให�จึงควรมีการสํารวจหาความต�องการที่แท�จริงของบุคลากรในองค$การเสียก!อน
มิฉะนั้นแล�วประโยชน$และบริการท่ีจัดให�จะสูญเปล!าหรือไม!ได� 

4. หลักความเสมอภาคกล!าวคือประโยชน$และบริการท่ีจัดข้ึนนั้นจะต�องให�แก!บุคลากรทุกคน 
ในองค$การอย!างเสมอภาคเท!าเทียมกันไม!มีการเลือกปฏิบัติหรือให�สิทธิพิเศษแก!ผู�ใดหรือกลุ!มใดใน
ลักษณะท่ีแตกต!างไปจากผู�อ่ืนหรือกลุ!มอ่ืนท่ีจะต�องไม!มีการกําหนดเง่ือนไขใดๆท่ีจะทําความไม!เสมอ
ภาคด�วยไม!ว!าจะเป3นในเรื่องเพศอายุสถานภาพทางสังคมความเชื่อทางศาสนาหรือเรื่องอ่ืนใดก็ตาม 
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5. หลักความประหยัดกล!าวคือการที่องค$การหนึ่งจะรับประโยชน$ๆ ให�แก! บุคลากรนั้น
องค$การจะต�องใช�จ!ายเงินจํานวนหนึ่งเพ่ือดําเนินองค$การจะต�องคํานึงถึงความสามารถทางการเงินท่ี
จะจ!ายให�ด�วยนอกจากนี้การจัดประโยชน$และบริการใดๆให�นั้นจะต�องมีลักษณะเป3นการเสริมสร�าง
ความสามารถของบุคลากรในการช!วยตนเองได�ต!อไปในอนาคตมิใช!เป3นการจัดให�ความช!วยเหลือใน
ลักษณะพ่ึงพาอาศัยบุคคลอ่ืนอยู!ตลอด 

6. หลักความสะดวกในการปฏิบัติกล!าวคือประโยชน$และบริการใดๆท่ีจะจัดให�มีข้ึนจะต�อง 
สามารถนําเอาไปใช�ปฏิบัติได�โดยง!ายสะดวกและสิ้นเปลืองทรัพยากรต!างๆไม!มากนักท้ังเป3นการสร�าง
ภาวะยุ!งยากใจแก!บุคลากรขององค$การท่ีจะได�รับประโยชน$และบริการนั้นๆอีกด�วยเช!นกําหนดเง่ือนไข
ให�ผู�ท่ีจะขอรับประโยชน$หรือบริการต�องเสียเงินค!าธรรมเนียมหรือออกเงินสมทบส!วนหนึ่งเป3นต�น 
  
 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท�องถ่ิน 

การปกครองท�องถ่ินหมายถึงการปกครองท่ีรัฐบาลกลางได�ให�อํานาจหรือกระจายอํานาจ
ออกไปให�หน!วยการปกครองท�องถ่ินเพ่ือเปVดโอกาสให�ประชาชนในท�องถ่ินได�มีอํานาจในการปกครอง 
ตนเองและมีส!วนร!วมกันรับผิดชอบท้ังหมดหรือบางส!วนในการบริหารท�องถ่ินของตนตามแนวคิดท่ีว!า
ถ�าอํานาจการ ปกครองมาจากประชาชนในท�องถ่ินแล�วรัฐบาลท�องถ่ินย!อมจะเป3นรัฐบาลของ 
ประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนดังนั้นในการดําเนินงานบริหารการปกครองท�องถ่ินจึง
จําเป3นจะต�องมีองค$กรเป3นของตนเองอันเกิดมาจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลางโดยท่ีองค$กร 
 เหล!านี้จะต�องมีความเป3นอิสระมิได�เป3นส!วนหนึ่งของการบริหารราชการส!วนกลางรวมถึงการท่ีองค$กร
นั้นๆจะต�องมีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงานต!างๆภายในท�องถ่ินในขอบเขตอํานาจ ของตนท่ี
ได�รับการกระจายอํานาจมาจากรัฐบาลกลางอย!างเป3นอิสระอีกด�วย 

ประเวศ วะสี (2551) การปกครองท�องถ่ินหมายถึงกระบวนการในการปกครองส!วนหนึ่ง ของ
ประเทศโดยท่ีมีอํานาจและอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามสมควรซ่ึงอํานาจและอิสระใน
การปฏิบัติหน�าท่ีของท�องถ่ินท่ีว!านี้จะต�องไม!มากจนมีผลกระทบกระเทือนต!ออํานาจอธิปไตยของรัฐ
เนื่องจากองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินมิได�เป3นชุมชนที่มีอํานาจอธิปไตยเป3นของตนเองและแต!ละ
องค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป3นองค$กรท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) รวมถึงการท่ีจะต�องมี 
หน!วยงานท่ีจําเป3น (Necessary Organization) ต!างๆเพ่ืออํานวยประโยชน$ในการปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ให�บริการแก!ท�องถ่ินขององค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินในท�องถ่ินนั้นๆเอง 

ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2526) ได�กล!าวว!าการปกครองท�องถ่ินเป3นระบบการปกครองท่ี
เป3นผลเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐและโดยนัยนี้จะเกิดองค$การทําหน�าท่ี
ปกครองท�องถ่ินโดยคนในท�องถ่ินนั้นๆ องค$การนี้จัดต้ังและถูกควบคุมโดยรัฐบาลแต!ก็มีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายและควบคุมให�มีการปฏิบัติให�เป3นไปตามนโยบายของตนเองได� 
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อย!างไรก็ดีจากคําจํากัดความดังกล!าวนี้จะเห็นได�ว!ามีองค$ประกอบท่ีสําคัญๆ ดังนี้ คือ 
1. หน!วยการปกครองท�องถ่ินจะได�รับการจัดต้ังข้ึนโดยผลแห!งกฎหมายและหน!วยการปกครอง

ท�องถ่ินนั้นๆ จะมีสภาพเป3นนิติ บุคคล 
2. หน!วยการปกครองท�องถ่ินท่ีได�รับการจัดต้ังข้ึนจะต�องไม!อยู!ในสายการบังคับบัญชา(Hierarchy) 

ของหน!วยงานทางราชการเพราะจะต�องเป3นหน!วยงานท่ีมีอํานาจปกครองตนเอง 
3. หน!วยการปกครองท�องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นต�องมีองค$กรที่มาจากการเลือกตั้ง (Election) โดย

ประชาชนในท�องถ่ินนั้นเป3นสําคัญเพ่ือแสดงถึงการเข�ามี ส!วนร!วมทางการเมืองการปกครองของ ประชาชน 
(Political Participation)  

4. หน!วยการปกครองท�องถ่ินนั้นๆ จะต�องมีอํานาจในการจัดเก็บรายได� (Revenue) โดยการ
อนุญาตจากรัฐเพ่ือให�ท�องถ่ินมีรายได�นํามาทะนุบํารุงท�องถ่ินให�เจริญก�าวหน�าต!อไป 

5. หน!วยการปกครองท�องถ่ินนั้นควรมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและมีการควบคุมให�มี
การปฏิบัติให�เป3นไปตามนโยบายของตนตาม ครรลองของการปกครองที่ประชาชนมีส!วนร!วม  
(Public Participation) อย!างแท�จริง 

6. หน!วยการปกครองท�องถิ่นนั้นๆควรมีอํานาจในการออกกฎข�อบังคับเพื่อกํากับให�มี 
การปฏิบัติให�เป3นไปตามนโยบายหรือความต�องการแห!งท�องถ่ินได�แต!ท้ังนี้กฎข�อบังคับท้ังปวงย!อมไม! 
ขัดต!อกฎหมายหรือข�อบังคับอ่ืนใดของรัฐ 

7. หน!วยการปกครองท�องถ่ินเม่ือได�รับจัดต้ังข้ึนแล�วยังคงอยู!ในความรับผิดชอบและอยู!ใน
การกํากับดูแลจากรัฐเพ่ือประโยชน$และความม่ันคงแห!งรัฐและประชาชนในส!วนรวมองค$ประกอบ
ต!างๆท่ีกล!าวมานี้ถือได�ว!าเป3นคุณลักษณะเฉพาะอันสําคัญของการปกครองท�องถ่ินในรูปของการ
ปกครองตนเอง (Local Self Government)  

ประเวศ วะสี (2551) กล!าวถึง องค$กรปกครองท�องถ่ินว!าเป3นฐานท่ีกว�างมากมีองค$กรปกครอง
ท�องถ่ินประมาณ 8,000 องค$กรได�แก!องค$การบริหารส!วนตําบล (อบต.) เกือบทุกตําบลมีเทศบาลซึ่ง
แบ!งเป3นเทศบาลตําบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครและมีองค$การบริหารส!วนจังหวัด (อบจ.) ซ่ึงมีทุก
จังหวัดองค$กรท�องถิ่นเหล!านี้เรียกว!ามีเต็มประเทศอยู!ใกล�ชิดประชาชนมีหน�าที่ในการพัฒนาทุกด�าน
อาจมีปOญหาอยู!บ�างเม่ือเริ่มต�นชุมชนเข�มแข็งเกิดจากการรวมตัวร!วมคิดร!วมทําการรวมตัวร!วมคิดร!วม
ทําจะหยุดยั้งความชั่วต!างๆ และเป3นปOจจัยของความสําเร็จเช!นการแก�ไขปOญหา ความยากจนและการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมชุมชนท่ีมีการรวมตัวร!วมคิดร!วมทําและแก�ปOญหาความยากจนได�จะมีศักด์ิศรีและ
แข็งแรงขนาดท่ีหัวคะแนนก็ซ้ือไม!ได�ความเข�มแข็งของชุมชนท�องถ่ินจึงเป3น ความหวังของประเทศท่ีทุก
ฝrายควรเข�ามาสร�างความเข�าใจและมีส!วนร!วม 
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กรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2551) กล!าวถึงแนวคิดการ ปกครอง
ท�องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 14 มาตรา 283 องค$กร
ปกครองส!วนท�องถ่ินย!อมมีอํานาจหน�าท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน$
ของประชาชนในท�องถ่ินและย!อมมีความเป3นอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการ
สาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอํานาจหน�าท่ีของตนเองโดยเฉพาะโดยต�อง
คํานึงถึงความสอดคล�องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป3นส!วนรวมด�วย 

องค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินย!อมได�รับการส!งเสริมและสนับสนุนให�มีความเข�มแข็งในการ
บริหารงานได�โดยอิสระและตอบสนองต!อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�อย!างมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาระบบการคลังท�องถ่ินให�จัดบริการสาธารณะได�โดยครบถ�วนตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือให�
เกิดความคุ�มค!าเป3นประโยชน$และให�บริการประชาชนอย!างท่ัวถึง 

ให�มีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจเพ่ือกําหนดการแบ!งอํานาจ หน�าท่ี 
และจัดสรรรายได�ระหว!างราชการส!วนกลางและราชการส!วนภูมิภาคกับองค$กรปกครองส!วน ท�องถ่ิน
และระหว!างองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินด�วยกันเองโดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึน ตามระดับ
ความสามารถขององค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินแต!ละรูปแบบรวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดยมีคณะกรรมการประกอบด�วยผู�แทนหน!วยงานราชการที่เกี่ยวข�องผู�แทนองค$กร 
ปกครองส!วนท�องถ่ินและผู�ทรงคุณวุฒิโดยมีจํานวนเท!ากันเป3นผู�ดําเนินการให�เป3นไปตามกฎหมาย 

ให�มีกฎหมายรายได�ท�องถ่ินเพ่ือกําหนดอํานาจหน�าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได�อื่นของ
องค$กรปกครองส!วนท�องถิ่นโดยมีหลักเกณฑ$ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต!ละชนิดการจัดสรร 
ทรัพยากรในภาครัฐการมีรายได�ท่ีเพียงพอกับรายจ!ายตามอํานาจหน�าท่ีขององค$กรปกครองส!วนท�องถ่ิน
ท้ังนี้โดยคํานึงถึงระดับข้ันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท�องถ่ินสถานะทางการคลังของ องค$กรปกครอง
ส!วนท�องถ่ินและความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 

ในกรณีท่ีมีการกําหนดอํานาจหน�าท่ีและการจัดสรรรายได�ให�แก!องค$กรปกครองส!วนท�องถ่ิน  
แล�วคณะกรรมการตามวรรคสามจะต�องนําเรื่องดังกล!าวมาพิจารณาทบทวนใหม!ทุกระยะเวลาไม!เกิน
ห�าปRเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจหน�าท่ีและการจัดสรรรายได�ท่ีได�กระทําไป
แล�วท้ังนี้ต�องคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนให�แก!องค$กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป3นสําคัญ 

กรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ินกระทรวงมหาดไทย (2547) กล!าวว!าพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค$การบริหารส!วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 66 กําหนดให�
องค$การบริหารส!วนตําบลมีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจสังคมและ วัฒนธรรม 

มาตรา 67 องค$การบริหารส!วนตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตองค$การบริหารส!วนตําบล ดังต!อไปนี้ 
1. จัดให�มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนนทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและ 
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สิ่งปฏิกูล 
3. ปTองกันโรคและระงับโรคติดต!อ 
4. ปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส!งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ส!งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู�สูงอายุและผู�พิการ 
7. คุ�มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
8. บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปOญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
9. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการ มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให� 

ตามความจําเป3นและสมควร 
มาตรา 68 องค$การบริหารส!วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค$การบริหารส!วนตําบล 

ดังต!อไปนี้ 
1. ให�มีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
2. ให�มีและบํารุงการไฟฟTาหรือแสงสว!างโดยวิธีอ่ืน 
3. ให�มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
4. ให�มีและบํารุงสถานท่ีประชุมการกีฬาการพักผ!อนหย!อนใจและสวนสาธารณะ 
5. ให�มีและส!งเสริมกลุ!มเกษตรกรและกิจการสหกรณ$ 
6. ส!งเสริมให� มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บํารุงและส!งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8. การคุ�มครองดูแลและรักษาทรัพย$สินขององค$การบริหารส!วนตําบล 
9. หาผลประโยชน$จากทรัพย$สินขององค$การบริหารส!วนตําบล 

10. ให�มีตลาดท!าเทียบเรือและท!าข�าม 
11. กิจการเก่ียวกับการพาณิชย$ 
12. การท!องเท่ียว 
13. การผังเมือง 
แนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง 

ในการศึกษาของแนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงตนเองผู�วิจัยได�ศึกษาท้ังแนวคิดในเชิงทฤษฏีและ
แนวคิดในเชิงปฏิบัติดังต!อไปนี้ 

กษิมดา วิริยะ (2526: 6) กล!าวว!า การพ่ึงตนเองหมายถึงการยอมรับและเชื่อม่ันในความสามารถ 
ของตนเองท่ีกระทําการใดๆได�อย!างถูกต�องและสําเร็จด�วยตนเองไม!เป3นภาระหรือปOญหาแก!ผู�อ่ืน 

บัณฑร อ!อนดํา (อ�างถึงในมงคลพูน เพ่ิมสุขสมบัติ, 2534 : 41) กล!าวว!า การพ่ึงตนเองเป3นเรื่อง
ท่ีสัมพันธ$กับ “องค$กรประชาชน” อย!างชั ดเจนการพ่ึงตนเองไม!ได�หมายถึงคนๆเดียวหรือ กลุ!มเดียว 
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จะพ่ึงตัวเองได�โดยสมบรูณ$ แต!ต�องพ่ึงพาอาศัยกลุ!มอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันด�วยเช!นพึ่งกันระหว!าง
ครอบครัวระหว!างชุมชนจนถึงระหว!างสังคมและมีสมมุติฐานว!าถ�ามีองค$กรประชาชนมาก ก็จะมีแนว
โน�มพ่ึงตัวเองได�มากข้ึน 

ไพบูลย$ เจริญทรัพย$ (2533: 19) ได�ศึกษาเก่ียวกับการชี้วัดความสําเร็จของการพ่ึงตนเอง
ในกลุ!มสัจจกรณ$ ซ่ึงสามารถตรวจสอบความสําเร็จของตนเองได�ด�วยตนเองโดยอาศัยหลัก 5 ประการ
ของการพ่ึงตนเองคือ 

1. การบริการตนเองเน�นท่ีความมุ!งม่ันจะช!วยตนเองก!อน 
2. การช!วยตนเองเป3นการยอมลงทุนพยายามช!วยตนเองอย!างเต็มท่ี 
3. การเลี้ยงตนเองการทํางานต�องครอบคลุมจุดคุ�มทุนของกิจการนั้น 
4. การปลอดตนเองการปลดหนี้สินและปลอดกรพ่ึงพาผู�อ่ืน 
5. การช!วยเหลือผู�อ่ืนเป3นข้ันตอนวัดความสําเร็จของบุคคลนั้นหากผู�นั้นได�รับการพัฒนาให�ดี 

ข้ึนแล�วก็ควรช!วยคนอ่ืนๆ ต!อไปได�  
วิวัฒน$ชัย อัถากร (2530 : 23) ได�ให�ความหมาย ของการพึ่งตนเองว!าเป3นความสัมพันธ$ 

ท่ีเสมอภาคไม!เอารัดเอาเปรียบกันไม!มีการครอบงํากันความสําพันธ$ลักษณะนี้ก็คือการช!วยเหลือ 
เก้ือกูลกันท่ีมีรากฐานแห!งความเสมอภาคและภราดรภาพการพ่ึงตนเองจึงประกอบไปด�วยท้ังความเป3น 
ไทยและความเป3นธรรมโดยมุ!งยืดคนเป3นศูนย$กลางแห!งการพัฒนา 

สุพรรณ ไชยอําพร (2529 : 45) กล!าวว!า ในทางทฤษฏีความพยายามพ่ึงตนเองในแง!มโนทัศน$
จะพิจารณาถึงมิติต!างๆ ประกอบกันดังนี้คือ 

คุณภาพเฉพาะตัว (Self-quality) พิจารณาหน!วยสังคม (Social Unit) ว!ามีความเป3นอิสรภาพ 
(Freedom) ในการคิดพูดตัดสินใจหรือกระทําตามความต�องการภายใต�กฎเกณฑ$ของสังคมมีความ
เสมอภาค (Equality) ในการเรียนรู� รับรู � หรือการได�มาในสิ่งต!างๆและในสังคมนั้น จะต�องไม!ถูก
ครอบงําโดยผู�ใดผู�หนึ่งหรือจากอิทธิพลภายนอกรวมถึงมีการร!วมมือร!วมคิดและร!วมปฏิบัติ 

มีการกระทําอย!างต!อเนื่อง (Continuing Action Process) ท้ังในด�านความคิดและการตัดสินใจ
ในการกระทําในการพิจารณาคว ามพยาย ามพ่ึงตนเองในรูปของกระบวนการคือสามารถ ตอบสนอง
ความต�องการข้ันพ้ืนฐานของบุ คคลและพัฒนาท้ังคุณภาพของบุคคลให�มีจิตสํานึก พ่ึงตนเองและ
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมรวมถึงเพ่ิมบทบาทของคนต!อการควบคุมสิ่งแวดล�อม 

ระดับ (Level) แบ!งเป3นระดับบุคคลระดับท�องถ่ินระดับประเทศและระหว!างประเทศซ่ึง คําว!า 
“Self” หมายถึงบุคคลคนเดียวหรือหน!วยสังคมก็ได� 

โดยมองว!าการศึกษาท่ีผ!านมาเน�นในแง!มหภาคมากกว!าจุลภาคกล!าวคือ เน�นระดับประเทศ
ระหว!างประเทศมากกว!าทั้งๆ ที่ความพยายามพึ่งตนเองระดับบุคคลมีความสําคัญ มาก เพราะเป3น 
รากฐานในการพ่ึงตนเองในระดับต!างๆศูนย$กลางในการ พัฒนาคือการปรับปรุง ความเป3นอยู!และ
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คุณภาพของคนในสังคมให�ดีข้ึนซ่ึงข้ึนอยู!กับการกระทําและทรัพยากรของคนใน สังคมจะเป3นตัว
กําหนดศักยภาพ (Potential) ของการพัฒนาจากแนวคิดต!างๆ ท่ีกล!าวมาสรุปความหมายของการ
พ่ึงตนเองเพ่ือนํามาเป3นกรอบในการวิจัย ดังนี้ 

การพ่ึงตนเองด�านจิตใจ : การยอมรับและเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองความสามารถ ตัดสิน
ใจด�วยตนเองความรู�สึกรับผิดชอบต!อตนเองรวมถึงความสามารถในการแก�ไขปOญหาด�วยตนเอง 

การพ่ึงตนเองด�านเศรษฐกิจ: การมีอาชีพและมีรายได�  
การพ่ึงตนเองด�านสังคม : การช!วยเหลือเก้ือกูลผู�อ่ืนในสังคมและการมีส!วนร!วมในกิจกรรม

ของสังคม 
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของวิคเตอร#วรูม (Vroom) (อัญชลี อ!าน 

วรุฬหวาณิช. 2539:53)  
Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต!อผลลัพธ$  
Instrumentality หมายถึง เครื่องมืออุปกรณ$ วิถีทางท่ีจะไปสู!ความพึงพอใจ 
Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆบุคคลมีความต�องการหลายสิ่งหลาย 

อย!าง ดังนั้นจึงพยามด้ินรนแสวงหาหรือกระทําด�วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต�องการหรือสิ่ง
คาดหวังไว�ซ่ึงเม่ือได�รับการตอบสนองแล�วก็ตามความคาดหวังของบุคคลจะได�รับความพึงพอใจขณะเดียวกัน 
ก็คาดหวังในสิ่งท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ 

พาราสุมาน, ไซแธมอล และ แบรรี ( Parasuraman , Zeithmal and Berry. 1990) ได�ระบุถึง
ปOจจัยหลักท่ีมีผลต!อความคาดหวังของผู�บริการแบ!งออกเป3น 5 ประการได�แก! 

1. การได�รับการบอกเล!า คําแนะนําจากบุคคลอ่ืน 
2. ความต�องการของแต!ละบุคคล 
3. ประสบการณ$ในอดีต 
4. ข!าวสารจากสื่อ และจากผู�ให�บริการ 
5. ราคา 
สรุปได�ว!า ความคาดหวังคือความรู�สึกความต�องการท่ีมีต!อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเป3นอยู!ในปOจจุบันไป 

จนถึงอนาคตข�างหน�าเป3นการคาดคะเนถึงสิ่งท่ีจะมากระทบต!อการรับรู�ของคนเราโดยใช�ประสบการณ$
การเรียนรู�เป3นตัวบ!งบอก 

 ลักษณะความคาดหวัง 
ความคาดหวังเป3นตัวบ!งชี้แห!งความสําเร็จซ่ึงจะช!วยในการตัดสินใจของแต!ละคนในการเลือก

การกระทําไว�ท้ังนี้ท้ังนั้นข้ึนอยู!กับลักษณะและความแตกต!างของแต!ละบุคคลและสภาพแวดล�อมซ่ึง
เป3นองค$ประกอบท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําให�ความคาดหวังนั้นเป3นจริงข้ึนมาได� 
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เกทเซนและคณะ (Getzels; et al 1974 : 132) ได�กล!าวไว�ว!า "ความคาดหวังของบุคคลย!อม
แตกต!างกันเพราะคนเราต�องการแตกต!างกัน 

วูม (Vroom 1964 : 103) ได�มีคติฐานความเชื่อว!าพฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากการ
ตัดสินใจเลือกระหว!างทางเลือกต!างๆโดยพฤติกรรมเหล!านั้นมีระบบ มีความสัมพันธ$กับกระบวนการ
ทางจิตใจ ได�แก!การรับรู�ความเชื่อ เจคติ โดยเกิดจากแรงจูงใจ 

ศรีนิตย$ (2521 : 10) ได�กล!าวไว�ว!าพฤติกรรมทางสังคม ของบุคคลจึงแตกต!างกันตามท่ีบุคคล
ได�กําหนดต!อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงความรู�สึกนึกคิดหรือประเมินโดยมาตรฐานของตนเองเป3นเครื่องวัดความ
คาดการณ$ของแต!ละบุคคล 

การกําหนดความคาดหวัง 
นวลจันทร$ เพ่ิมพูนรัตนกุล (2540:11) กล!าวถึงการกําหนดความคาดหวังตามความคิดของ

เดอเช็คโคว!าการกําหนดความคาดหวังของบุคคลนอกจากข้ึนอยู!กับระดับความยากง!ายของงานแล�วยัง
ข้ึนอยู!กับประสบการณ$ท่ีผ!านมาในครั้งนั้นๆด�วยดังท่ี เดอเช็คโค ได�กล!าวไว�ว!าการท่ีบุคคลเคยประสบ
ความสําเร็จใน การทํางานนั้นๆมาก!อนก็จะกําหนดความคาดหวังในการทํางานในคราวต!อไปสูงข้ึน 
และใกล�เคียงกับความสามารถจริงมากข้ึน แต!ในทางตรงกันข�ามระดับความคาดหวังตํ่าลงมาเพ่ือ
ปTองกันมิให�ตนเกิดล�มเหลว จากการท่ีวางระดับความคาดหวังไว�สูงกว!าความสมารถจริง 

สมลักษณ$ เพชรช!วย (2540 : 12)ได�สรุปความคาดหวังไว�ว!าการท่ีบุคคลจะกําหนดความ 
คาดหวังของคนนั้นจะต�องประเมินความเป3นไปได�ด�วยท้ังนี้เพราะความคาดหวังเป3นความรู�สึกนึกคิด
และคาดการณ$ของบุคคลท่ีมีต!อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆอาจจะเป3นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได�
ความรู�สึกนึกคิดนั้นๆจะมีลักษณะเป3นการประเมินค!าโดยมาตรฐานของตนเองเป3นเครื่องวัดการ
คาดการณ$ของแต!ละบุคคลแม�จะเป3นการให�ต!อสิ่งท่ีเป3นรูปธรรม หรือนามธรรมชนิดเดียวกันก็อาจะ
แตกต!างออกไปได� ท้ังนี้ข้ึนอยู!กับภูมิหลังประสบการณ$ ความสนใจและการเห็นคุณค!าความสําเร็จของ
สิ่งนั้นๆ 

การท่ีบุคคลจะทุ!มเทความพยายามในการทํางานมากน�อยแค!ไหน จึงข้ึนอยู!กับปOจจัย 2อย!าง  
คือระดับความเข�มข�นของความต�องการรางวัลนั้นและความคาดหวังของบุคคลนั้นเองท่ีจะมองว!ามี
ความเป3นไปได�มาน�อยเพียงใดในการได�รับการตอบสนองความต�องการในสิ่งนั้นถ�าเห็นว!ารางวัลท่ีจะ
ได�จากความพยายามนั้นมีคุณค!ากับตนมาก และเป3นไปได�สูงบุคคลก็จะทุ!มเทความสามารถให�มากข้ึน 
แต!ถ�าคิดว!าความเป3นไปได�มีน�อยหรือรางวัลท่ีได�น�อย ก็จะไม!พยายามเพราะคิดว!าเป3นการลงทุนท่ีไม!
คุ�มค!า 
 ป2จจัยกําหนดความคาดหวัง 

พัชรี มหาลาภ(2538 : 14) ปOจจัยท่ีกําหนดความคาดหวังมี 3 ประการ ได�แก! 
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1. กับลักษณะความแตกต!างของแต!ละบุคคล และสภาพแวดล�อมความคาดหวังและการ
แสดงออกจึงแตกต!างกัน เพราะความคิดความต�องการของแต!ละบุคคลเน�นแตกต!างกัน 

2. ข้ึนอยู!กับความยากง!ายของงานและประสบการณ$ท่ีผ!านมาในครั้งนั้นๆกล!าวได�ว!าถ�าบุคคล
เคยประสบความสําเร็จในการทํางานนั้นมาก!อนก็จะทําให�มีการกําหนดระดับความคาดหวังในการทํา
ต!อไปสูงข้ึนและใกล�เคียงสภาพความเป3นจริงมากข้ึน แต!ในทางตรงกันข�ามจะกําหนดความคาดหวังลง
มาก็เพ่ือปTองกันมิให�เกิดความรู�สึกล�มเหลวจากระดับความคาดหวังท่ีตั้งไว�สูงกว!าความสามารถจริง 

3. ข้ึนอยู!กับการประเมินความเป3นไปได� เพราะความคาดหวังเป3นความรู�สึกนึกคิดและการ
คาดการณ$ ของบุคคลท่ีมีต!อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยสิ่งนั้นๆอาจเป3นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได�จะเป3นการ
ประเมินค!าโดยมีมาตรฐานของตนเองเป3นเครื่องวัดของแต!ละบุคคล ซ่ึงการประเมินค!าของแต!ละคนท่ี
มีต!อสิ่งใดสิ่งเดียวกัน ก็อาจแตกต!างกันได� ด�วยข้ึนอยู!กับภูมิหลังประสบการณ$ความสนใจการให�คุณค!า
แก!สิ่งนั้นละบุคคลจากท่ีได�กล!าวมาข�างต�นแสดงให�เห็นว!าความคาดหวังของมนุษย$คาดหวังเกิดจาก
สภาบุคคลได�รับกับความรู�สึกนึกคิดและพฤติกรรม ท่ีแตกต!างกันออกไป ตามความรู� ประสบการณ$
และต�องการแล�วบุคคลจะตัดสินใจ 

 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
 ประวัติองค#การบริหารส&วนตําบลแม&เก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร& 

องค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง ได�แบ!งแยกเขตการปกครองออกจากตําบลแม!ปTาก เม่ือวันท่ี 
20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540 และจัดต้ังเป3นองค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 
พ.ศ. 2542  

วิสัยทัศน# 
องค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง มีวิสัยทัศน$ คือ ประตูสู!แหล!งท!องเท่ียว โดดเด!นวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชาวไทยกะเหรี่ยง ศูนย$รวมเศรษฐกิจชุมชน อําเภอวังชิ้น  
พันธกิจ   
1. การส!งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
2. การส!งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
3. การส!งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
4. การส!งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การส!งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท!องเท่ียว 
6. การพัฒนาแหล!งน้ําสําหรับการเกษตร 
7. การพัฒนาแหล!งน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภค 
8. การพัฒนาระบบคมนาคม 
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9. การพัฒนาการไฟฟTา 
10. การส!งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห$ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
11. การสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สิน 
12. การพัฒนาศักยภาพของคนใน อบต. 
13. การพัฒนาอาคาร สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ$ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. การส!งเสริมการมีส!วนร!วมของประชาชนและองค$กรต!างๆ ในการพัฒนาการเมืองและ

การบริหารท�องถ่ิน 
15. การส!งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปOญญา

ท�องถ่ิน 
16. การสร�างจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ$ฟLMนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
17. การแก�ไขและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ท่ีตั้ง 
องค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง อําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร!ต้ังอยู!ทางทิศเหนือของที่ว!าการ

อําเภอวังชิ้น มีระยะทางห!าง 3 กิโลเมตร และต้ังอยู!ทางทิศใต�ของอําเภอเมือง จังหวัดแพร! มีระยะทาง
ห!าง 76 กิโลเมตรและห!างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 635 กิโลเมตรและต้ังอยู!ในลักษณะภูมิประเทศ 
ท่ีราบสลับภูเขา เป3นปrาเขา มีลําห�วยและแม!น้ํายมไหลผ!าน 

อาณาเขต 
ทิศเหนือติดต!อกับตําบลแม!ปTาก  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร! โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจากขุนห�วย

แม!สิน บริเวณพิกัด NV 617898 ไปทางทิศตะวันออก ตามห�วยแม!สินถึงถนนสายวังชิ้น – ลอง บริเวณ
พิกัด NV 655862 ไปทางทิศเหนือตามถนนสายวังชิ้น – ลองถึงม!อนฤาษี  

บริเวณพิกัด NV 658866 ไปทางทิศตะวันออกตามก่ึงกลางสันม!อนฤาษี ถึงห�วยแห�ง     
บริเวณพิกัด NV 674863 ไปทางทิศตะวันออกตามถนนสายเข�าสู!หมู!บ�านสบปTาก ถึงห�วยข้ีนา
บริเวณพิกัด NV 686854 ไปทางทิศตะวันออกตามห�วยข้ีนา  สิ้นสุดท่ีห�วยแม!บง   
บริเวณพิกัด NV 700840  รวมระยะทางด�านทิศเหนือประมาณ  13.5  กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก  ติดต!อกับ  ตําบลวังชิ้น  จังหวัดแพร!  ตําบลทุ!งแล�ง  อําเภอลอง  จังหวัดแพร! 

โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจากห�วยแม!บง 
บริเวณพิกัด NV 700840  ไปทางทิศใต�ตามแม!น้ํายมสิ้นสุดท่ีห�วยแน  
บริเวณพิกัด NV 649802  รวมระยะทางด�านทิศตะวันออกประมาณ  12  กิโลเมตร 

 ทิศใต�  ติดต!อกับ ตําบลวังชิ้น และตําบลแม!พุง  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร! โดยมีแนวเขตเริ่มต�น 
จากห�วยแน 
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บริเวณพิกัด NV 649802  ไปทางทิศตะวันตกตามลําห�วยแน ถึงห�วยสลก และห�วยหินดํา 
บริเวณพิกัด NV 632797  ไปทางทิศตะวันตกตามลําห�วยหินดํา สิ้นสุดท่ีขุนห�วยสลก 

 บริเวณพิกัด NV 563854   รวมระยะทางด�านทิศใต�ประมาณ  19  กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตก  ติดต!อกับ  ตําบลสันปrาแก�ว และตําบลบ�านบอม  อําเภอแม!ทะ  จังหวัดลําปาง  
โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจากขุนห�วยสลก   
 บริเวณพิกัด NV 573857  ไปทางทิศเหนือตามสันดอยผีปOนน้ํา  ดอยแปเมือง  สิ้นสุดที่ขุน
ห�วยแม!สิน  
 บริเวณพิกัด NV 617898   รวมระยะทางด�านทิศตะวันตกประมาณ  7.5  กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพพ้ืนท่ีในชุมชน 
สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป เป3นพ้ืนท่ีราบสลับภูเขา เป3นปrาเขา มีลําห�วยและแม!น้ํายมไหลผ!าน

สภาพการต้ังบ�านเรือนในชุมชน หมู!บ�าน ปานกลาง ไม!แออัด 
ข�อมูลท�องถ่ิน 
ตําบลแม!เก๋ิงอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร! แบ!งการปกครองออกเป3น 8หมู!บ�าน มีเนื้อท่ีท้ังหมด

ประมาณ  24 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,000 ไร!  โดยพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค$การบริหารส!วนตําบล 
แม!เก๋ิง แบ!งออกเป3น ดังนี้   
 1. เขตการปกครองและประชากร 
 องค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง ได�แบ!งแยกเขตการปกครองออกจากตําบลแม!ปTากเม่ือวันท่ี  
20 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2540  และจัดต้ังเป3นองค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง  เม่ือวันท่ี 14  เดือน  
ธันวาคม พ.ศ. 2542และปOจจุบันแบ!งเขตการปกครองและจํานวนประชากร  ดังนี้ 
  1.1เขตการปกครองบ�านสบเก๋ิง หมู!ท่ี 1 มีจํานวน 181 หลังคาเรือน ประชากร 500 คน 
  1.2เขตการปกครองบ�านเด!น หมู!ท่ี 2 มีจํานวน 85  หลังคาเรือน ประชากร 286 คน 
  1.3เขตการปกครองบ�านปOนเจน หมู!ท่ี 3 มีจํานวน 168 หลังคาเรือน ประชากร 488 คน 
  1.4เขตการปกครองบ�านสลก หมู!ท่ี 4 มีจํานวน 154 หลังคาเรือน ประชากร 507 คน 
  1.5เขตการปกครองบ�านสบปTาก หมู!ท่ี 5 มีจํานวน 235 หลังคาเรือน ประชากร729 คน 
  1.6เขตการปกครองบ�านแม!สิน หมู!ท่ี 6 มีจํานวน 191 หลังคาเรือน ประชากร 657 คน 
  1.7เขตการปกครองบ�านค�างใจ หมู!ท่ี 7 มีจํานวน 286 หลังคาเรือน ประชากร 947 คน 
  1.8เขตการปกครองบ�านค�างคําแสน หมู!ท่ี 8 มีจํานวน 162 หลังคาเรือน ประชากร528 คน 

2. สถานศึกษา สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีดังนี้ 
2.1 มหาวิทยาลัยหรือเทียบเท!า     จํานวน    3    แห!ง 
2.2 วิทยาลัยหรือเทียบเท!า          จํานวน    4    แห!ง 
2.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา         จํานวน   22   แห!ง 



37 

 

2.4 โรงเรียนประถมศึกษา       จํานวน   34   แห!ง 
 3. สถาบันศาสนา 
  3.1 วัด 5  แห!ง 
             3.2 โบสถ$คริสต$   2  แห!ง 
             3.3 สํานักปฏิบัติธรรม   1  แห!ง 
 4. สาธารณสุข 
  4.1 สถานีอนามัยประจําตําบล / หมู!บ�าน 2     แห!ง 
              4.2 อัตราการใช�ส�วมราดน้ําร�อยละ    100 
  5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย#สิน 
             5.1 ศูนย$อปพร.ตําบล   1  แห!ง 
 การบริการพ้ืนฐาน 

1. การคมนาคม 
 1.1 ทางหลวงแผ!นดินสายแพร!  - วังชิ้น - เถิน    1123 

     1.2 ทางหลวงแผ!นดินสายทางลอง - วังชิ้น (แนวเก!า) ตอนเข�าบ�านแม!จอก ระยะทาง 1.613 
กิโลเมตร 

1.3 ทางหลวงชนบทสายทางบ�านใหม!กลาง – บ�านปOนเจนระยะทาง  6.075  กิโลเมตร 
1.4 ทางหลวงชนบทสายทางบ�านปrาไผ! – บ�านสลกระยะทาง  4.493  กิโลเมตร 
1.5 ทางหลวงชนบทสายทางบ�านแม!บงใต� – บ�านนาเวียงระยะทาง  16.235  กิโลเมตร 
1.6 ทางหลวงชนบทสายทางทางหลวงหมายเลข 1024  –  บ�านแม!สินระยะทาง  1.500กิโลเมตร 
1.7 ทางหลวงชนบทสายทางบ�านค�างใจ – บ�านปOนเจนระยะทาง  4.660  กิโลเมตร 
1.8 ทางหลวงชนบทสายทาง  1023  –  บ�านเด!นระยะทาง   3.300  กิโลเมตร 
1.9 ทางหลวงชนบทสายทางบ�านสบปTากระยะทาง  1.520  กิโลเมตร 

 2. การโทรคมนาคม 
2.1 โทรศัพท$สาธารณะ  16  แห!ง 

 3. การไฟฟPา 
3.1 จํานวนหมู!บ�านท่ีไฟฟTาเข�าถึงจํานวน  8  หมู!บ�าน 

   4. แหล&งน้ําธรรมชาติ   18 สาย 
 4.1 ลําห�วย           7      สาย 

4.2 น้ําตก   2      แห!ง 
            4.3 ลําคลอง 1      แห!ง 
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5. แหล&งน้ําท่ีสร�างข้ึน 
              5.1 ฝาย               11     แห!ง 
              5.2 บ!อน้ําต้ืน       134     แห!ง 
              5.3 บ!อโยธา          16     แห!ง 
              5.4 สระ                 3    แห!ง 

6. การประปา 
              6.1 ประปาน้ําซับ   4 แห!ง 
              6.2 ประปาหอสูง   4 แห!ง 
              6.3 เครื่องสูบน้ําพลังงานไฟฟTา   1     เครื่อง 
         6.4 ประปาผิวดิน  2 แห!ง 
 ข�อมูลทางเศรษฐกิจ ได�แก& 
  1. ผลิตภัณฑ$มวลรวมรายได�ประชากรมีรายได�เฉลี่ยต!อหัวต!อปR ประมาณ  20,000.- บาท / คน 
1 ปR (พ.ศ. 2548) 
 2. การเกษตรองค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิงมีพ้ืนท่ีการเกษตร 7,189 ไร! ครอบครัวเกษตร  
จํานวน 1,191 ครอบครัว  สภาพการผลิตด�านพืช / สัตว$ / ประมง มีดังนี้ 
 2.1 การปลูกพืชเกษตรในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม!เก๋ิง นิยมปลูกพืช ข�าว ส�มเขียวหวาน ถ่ัวลิสง 
ข�าวโพด เพ่ือจําหน!ายเป3นรายได�หลัก สําหรับข�าวนิยมปลูกข�าว ปลูกไว�เพื่อบริโภคและจําหน!าย
ในส!วนท่ีเหลือจากบริโภค 
 2.2 การเลี้ยงสัตว$  เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม!เก๋ิงนิยมเลี้ยง โค กระบือ ไว�เป3นจํานวนมาก 
เพ่ือจําหน!ายโดยเฉพาะชุมชนชาวกะเหรี่ยง  และรับจ�างเลี้ยงสุกรของบริษัท  ซีพี  สําหรับสัตว$ปRก  
ได�แก! เป3ด และไก!  เกษตรกรเลี้ยงไว�สําหรับบริโภค ส!วนมากนิยมเลี้ยงพันธุ$พ้ืนเมือง เพราะเลี้ยงง!าย 
 2.3 การประมง  เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม!เก๋ิงนิยมเลี้ยงปลากินพืช  เพาะเลี้ยงง!าย  
โตเร็วเลี้ยงไว�เพ่ือบริโภค  และจําหน!ายเป3นรายได�เสริม  เกษตรกรเลี้ยงในบ!อดิน (สระเก็บกักน้ําในไร!
นา)  สําหรับพันธุ$ปลาท่ีเลี้ยงเกษตรกรรับมาจากสถานีประมงฯ 
  ข�อมูลทางพาณิชย#และการบริการ 
  มีหน!วยงานธุรกิจในเขตองค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง  ดังนี้ 
  1. ปOMมน้ํามันหลอด   4  แห!ง 
  2. ร�านค�า (ขายของชํา)  27 แห!ง 
  3. โรงสีข�าว   18 แห!ง 
  4. ร�านซ!อมรถจักรยานยนต$  1  แห!ง 
  5. โรงเรือนเลี้ยงสุกร   4  แห!ง 
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  6. บ�านพักให�เช!า (รีสอร$ต)   2  แห!ง 
  7. โรงงานน้ําด่ืม    1  แห!ง 
  8. โรงงานตะเกรียบ   1  แห!ง 
 9. ร�านค�าชุมชน    3  แห!ง 
 ข�อมูลทางการท&องเท่ียว 
 มีสถานท่ีท!องเท่ียวท่ีสําคัญ  ได�แก! น้ําตกแม!เก๋ิง (อุทยานแห!งชาติเวียงโกศัย) น้ําตกปOนเจนบ!อ
น้ําร�อนปOนเจน บ!อน้ําพระฤาษี  (บ!อน้ําธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบนยอดเขา) หมู!บ�านชาวเขาเผ!ากะเหรี่ยงหูยาน  
(บ�านค�างใจ) 
 ข�อมูลอ่ืนๆ 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง 
 1.1 ปrาไม�ได�แก!ไม�สักไม�แดงฯลฯ 
               1.2 สัตว$น้ําได�แก!กุ�งหอยปลาตามแหล!งน้ําธรรมชาติ 
 1.3 แร!ธาตุดินลูกรัง 

 โครงสร�างและการบริหารงานประกอบด�วย 
1. สภาองค#การบริหารส&วนตําบลประกอบด�วย 
1.1ประธานสภาอบต.  จํานวน   1  คน 
1.2 รองประธานสภาอบต. จํานวน   1  คน 
1.3 เลขานุการสภาอบต.  จํานวน   1  คน 
1.4 สมาชิกสภาอบต.  จํานวน 14  คน 
มีหน�าท่ี 
1. ให�ความเห็นชอบแผนพัฒนาอบต. เพ่ือเป3นแนวทางในการบริหารกิจการของอบต. 
2. พิจารณาและให�ความเห็นชอบร!างข�อบัญญัติองค$การบริหารส!วนตําบลร!างข�อบัญญัติ

งบประมาณรายจ!ายประจําปRและร!างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ!ายเพ่ิมเติม 
3. ควบคุมการปฎิบัติงานของคณะผู�บริหารให�เป3นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาองค$การ

บริหารส!วนตําบลและกฎหมายระเบียบและข�อบังคับของทางราชการ 
 2.คณะผู�บริหารอบต.ประกอบด�วย 

2.1 นายกองค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง  จํานวน  1 คน 
2.2 รองนายกองค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง  จํานวน  2 คน 
2.3 เลขานุการนายกองค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง จํานวน  1 คน 
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มีหน�าท่ี 
1. บริหารกิจการขององค$การบริหารส!วนตําบลให�เป3นไปตามมติข�อบัญญัติและแผนพัฒนา

อบต. และรับผิดชอบการบริหารกิจการของอบต.ต!อสภาอบต. 
2. จัดทําแผนพัฒนาอบต.และงบประมาณรายจ!ายประจําเพื่อเสนอให�สภาอบต.พิจารณาให�

ความเห็นชอบ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช�จ!ายเงินให�สภาอบต.ทราบอย!างน�อยปRละ 2 ครั้ง 
4. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
3. ฝWายประจําพนักงานส&วนตําบลและพนักงานจ�างประกอบด�วย 
3.1 สํานักงานปลัดอบต. จํานวน 4  คน 
   3.2 ส!วนการคลัง  จํานวน  1  คน 
   3.3 ส!วนโยธา   จํานวน  1  คน 
   3.4 ส!วนการศึกษา  จํานวน  1  คน 
   3.5 พนักงานจ�างตามภารกิจ จํานวน 14 คน 
   3.6 พนักงานจ�างท่ัวไป  จํานวน   2 คน 
มีหน�าท่ี 
1. ปฏิบัติงานประจํา 
2. ปฏิบัติงานตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

สุพัตรา เสนะเปรม (2550 : บทคัดย!อ)ได�ศึกษาความเข�าใจเก่ียวกับการจัดสวัสดิการคนพิการ
ของนายกและปลัดองค$การบริหารส!วนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทราผลการศึกษาพบว!าความเข�าใจ
เก่ียวกับการจัดสวัสดิการคนพิการของผู�บริหารองค$การบริหารส!วนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพ
รวมอยู!ในระดับมากโดยพิจารณาเป3นประเด็น ดังนี้ 

1. ความเข�าใจด�านความรู�เก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีในการจัดสวัสดิการคนพิการและสิทธิคนพิการ
ในการรับบริการสังคมอยู!ในระดับมาก 

2. ความเข�าใจด�าน ความสามารถในการบริหารคนเงินและการจัดการอยู!ในระดับมากส!วน
ความสามารถในการบริหาร วัสดุอุปกรณ$อยู!ในระดับน�อยโดยมีปOจจ  ัยด�านทรัพยากรการบริหาร
เป3นส!วนสําคัญท่ีจะทําให�การ ดําเนินงานบรรลุเปTาหมายหรือวัตถุประสงค$ได�อย!างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลซ่ึงปOจจัยด�านคน คือบุคลากรท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินงานจะต�องมีความรู�ความเข�าใจ
ในการจัดสวัสดิการคนพิการและ มีความพร�อมท่ีจะปฏิบัติงานส!วนปOจจัยด�านเงินคืองบประมาณท่ีมา
จากรายได�ขององค$การบริหารส!วนตําบลปOจจัยด�านวัสดุอุปกรณ$รวมทั้งอาคาร สถานที่ถือเป3นสิ่ง
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อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและปOจจัยด�านการ จัดการถ�าองค$การบริหารส!วนตําบลมีการ
จัดการท่ีดีก็จะทําให�การดําเนินงานจัดสวัสดิการคนพิการประสบความสําเร็จได� 

3. จากการวิเคราะห$ความแตกต!างระหว!างตัว แปรเพ่ือทดสอบสมมติฐานพบว!าปOจจัยท่ีมีผล
ต!อความเข�าใจเก่ียวกับการจัดสวัสดิการคนพิการได�แก! ระดับการศึกษาและงบประมาณขององค$การ
บริหารส!วนตําบลโดยผู�ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ข้ึนไปมีความเข�าใจเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
คนพิการมากกว!าผู�ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว!าปริญญาตรี 

เอ้ืองทิพย$ ไตรบํารุง (2550 : บทคัดย!อ) ได�ศึกษาความต�องการสวัสดิการสังคมของคนพิการ
ในเขต เทศบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาผลการศึกษา พบว!า 

1. ความต�องการสวัสดิการสังคมของ คนพิการในเขตเทศบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา
โดยภาพรวมอยู!ในระดับปานกลางเม่ือ พิจารณาเป3นรายด�าน พบว!าความต�องการสวัสดิการสังคมด�าน
การแพทย$และด�านสังคมอยู!ในระดับมากส!วนด�านความต�องการสวัสดิการสังคมด�านการศึกษาและ
ด�านอาชีพพบว!าอยู!ในระดับปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบความต�องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาปรากฏผลดังนี้ 

   2.1 จําแนกตามเพศโดยภาพรวมพบว!าแตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เม่ือพิจารณาเป3นรายด�านพบว!าความต�องการสวัสดิการสังคมด�านการศึกษาของคนพิการแตกต!างกัน
อย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส!วนความต�องการสวัสดิการสังคมด�านการแพทย$ด�านสังคมและ
ด�านอาชีพของคนพิการพบว!าไม!แตกต!าง 

  2.2 จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมพบว!าแตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เม่ือพิจารณาเป3นรายด�านพบว!าความต�องการสวัสดิการสังคมด�านการศึกษาและด�านอาชีพของคน
พิการแตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส!วนความต�องการสวัสดิการสังคมด�าน
การแพทย$และด�านสังคมของคนพิการพบว!าไม!แตกต!างกัน 

  2.3 จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมพบว!าแตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป3นรายด�านพบว!าความต�องการสวัสดิการสังคมด�านการศึกษาของคนพิการ
แตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส!วนความต�องการสวัสดิการ สังคมด�านการ แพทย$
ด�านสังคมและด�านอาชีพของคนพิการพบว!าไม!แตกต!างกัน  

  2.4 จําแนกตามเวลาช!วงเวลาที่เกิดความพิการโดยภาพรวมพบว!าไม!แตกต!างกันเมื่อ
พิจารณาเป3นรายด�านพบว!าความต�องการด�านสวัสดิการสังคมด�านการศึกษาของคนพิการแตกต!างกัน
อย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ส!วนความต�องการสวัสดิการสังคมด�านการแพทย$ด�านสังคม
และด�านอาชีพของคนพิการพบว!าไม!แตกต!างกัน 
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  2.5 จําแนกตามอาชีพโดยภาพรวมพบว!าไม!แตกต!างกันเม่ือพิจารณาเป3นรายด�าน พบว!า
ความต�องการสวัสดิการสังคมด�านการศึกษาและด�านอาชีพของคนพิการแตกต!างกันอย!าง มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส!วนความต�องการสวัสดิการส  ังคมด�านการแพทย$และด�านสังคมของ คนพิการ
พบว!าไม!แตกต!างกัน 

  2.6 จําแนกรายได�โดยภาพรวมพบว!าแตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือ
พิจารณาเป3นรายด�านพบว!าความต�องการสวัสดิการสังคมด�านการศึกษาด�านสังคมและด�านอาชีพของ
คนพิการแตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส!วนความต�องการสวัสดิการสังคมด�าน
การแพทย$พบว!าไม!แตกต!างกัน 

สํานักนายกรัฐมนตรี (2542 : บทคัดย!อ) โดยสํานักงานสถิติแห!งชาติได�ศึกษาเรื่องสถานภาพ
ของผู�พิการไทย พ.ศ. 2539 ผลการศึกษาพบว!าผู�พิการท้ังชายและหญิงมีรูปแบบของลักษณะความ
พิการไม!แตกต!างแต!ความพิการทางการได�ยินหรือสื่อสารและการมองเห็นมักเป3นผู�สูงอายุ (ร�อยละ 34.3 
และ 15.2 ตามลําดับ) การพิการทางการเคลื่อนไหวแขนขาและการพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมเป3น
ในกลุ!ม แรงงานอายุ 15-59 ปR (ร�อยละ 42.8) และความพิการทางสติปOญญาพบมากในกลุ!มประชากร
วัยเด็ก อายุ 0-14 ปR (ร�อยละ 35.2) การศึกษาทางด�านการมีงานทําพบว!าผู�พิการส!วนใหญ!ร�อยละ 64.3 
ไม!ได�ทํางานและผู�ทํางานร�อยละ 35.7 นั้นส!วนมากเป3นงานในภาคเกษตรกรรมผู�พิการท่ีไม!ทํางานส!วน
ใหญ! เป3นผู�พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมร�อยละ 86.0 และผู�พิการทางสติปOญญาร�อยละ 85.8 สําหรับ
ผู�ท่ีมีงานทําพบว!าผู�พิการทางการได�ยินหรือสื่อสารมีสัดส!วนสูงกว!าผู�พิการลักษณะอ่ืนๆคือร�อยละ 43.2 
และ 1 ใน 3 ของพวกเขาก็ประกอบอาชีพทางเกษตรกร สถานภาพการทํางานพบว!าผู�พิการส!วน ใหญ!
ประกอบธุรกิจส!วนตัวร�อยละ 40.2 ผู�ช!วยธุรกิจครัวเรือนร�อยละ 29.4 และลูกจ�างร�อยละ 27.8 ผู�พิการ
ท่ีเป3นลูกจ�างรัฐบาล/วิสาหกิจน�อยมากเพียงร�อยละ 1.1 ส!วนผู�พิการท่ีเป3นนายจ�างมีเพียงร�อยละ 1.5 
ผู�พิการชายส!วนใหญ!ประกอบธุรกิจส!วนตัวขณะที่ผู�พิการหญิงเป3นผู�ช!วยธุรกิจในครัวเรือนเป3นท่ี
น!าสังเกตว!ามีผู�พิการบางส!วนเป3นลูกจ�างเอกชนนับว!าสังคมยังเปVดโอกาสในการทํางานให�ผู�พิการ
อยู!บ�างดังนั้นพบว!า 2 ใน 3 ของผู�พิการต�องการความช!วยเหลือจากรัฐบาลเช!นการรักษาพยาบาล
การศึกษาพิเศษและการจัดหางานให�ทําเป3นต�น 

สุธนี ตรังคตระการ (2554 : บทคัดย!อ) ได�ศึกษาเรื่อง ความต�องการสวัสดิการเบี้ยความ
พิการของผู�พิการในอําเภอหาดสําราญจังหวัดตรังผลการศึกษาพบว!าผู�พิการในอําเภอหาดสําราญเห็น
ด�วยเป3นอย!างยิ่งต!อการปฏิบัติงาน ด�านสวัสดิการเบ้ียความพิการและค!าใช�จ!ายในการใช�บริการณท่ีทํา
การองค$การบริหารส!วนตําบลจะมีผลต!อความต�องการสวัสดิการเบ้ียความพิการของผู�พิการกล!าวคือ
หากมีค!าใช�จ!ายในการใช� บริการณองค$การบริหารส!วนตําบลน�อยจะทําให�ผู�พิการมีความต�องการ 
สวัสดิการเบ้ียความพิการเพ่ิมข้ึนปOจจัยด�านสถานภาพสมรสพบว!าหากผู�พิการไม!มีครอบครัวจะมีผลทํา
ให�ผู�พิการมีความต�องการได�รับสวัสดิการเพ่ิมข้ึนปOจจัยด�านรายได�พบว!าหากผู�พิการมีรายได�สูงข้ึนจะมี
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ผลทําให�ผู�พิการ มีความต�องการสวัสดิการเบี้ยความพิการของผู�พิการเพิ่มขึ้นผลการศึกษาครั้งนี้
ชี้ให�เห็นว!าการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการของผู�พิการในเขตอําเภอหาดสําราญจังหวัดตรังผู�เก่ียวข�อง
ควรพิจารณาลดค!าใช�จ!ายในการ ใช�บริการณท่ีทําการองค$การบริหารส!วนตําบลพิจารณาถึงรายได�และ
สถานภาพสมรสเพ่ือให�การจัดสวัสดิการสําหรับผู�พิการในเขตอําเภอหาดสําราญจังหวัดตรังเหมาะสม
ตรงตามความต�องการของผู�พิการอย!างแท�จริงซ่ึงจะส!งผลให�การจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการของ
ผู�พิการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ภุชงค$ เสนานุช (2554 : บทคัดย!อ) ได�ศึกษารูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสม
สําหรับคนพิการ โดยองค$กรปกครองส!วนท�องถ่ิน ผลการศึกษาพบว!า 1) รูปแบบและวิธีการจัดบริการ
สังคมสําหรับผู�พิการนั้นมีพัฒนาการอย!างต!อเนื่องจากการสงเคราะห$ช!วยเหลือด�วยความสงสารเห็นอก
เห็นใจมาเป3นเรื่องของการจัดบริการ ตามสิทธิท่ีผู�พิการจะได�รับตามกฎหมายท่ีเน�นการฟLMนฟูสมรรถภาพ
การเสริมสร�างพลังและการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการอย!างไรก็ตามอบต.ยังไม!ได�มีการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการเพ่ือตอบสนองต!อคนพิการเท!าท่ีควรส!วนใหญ!จะเป3นเพียงการให�ความ
ช!วยเหลือเฉพาะหน�าและการจ!ายเบ้ียยังชีพ สําหรับคนพิการเท!านั้น 2) ผลการทดลองรูปแบบและ
วิธีการจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการท่ีเหมาะสมควรมีกระบวนการ5 ข้ันตอนดังนี้  1) การสร�างความ
เข�าใจร!วมระหว!างผู�พิการและภาคีเครือข!ายท่ีเกี่ยวข�อง 2) การจัดทําฐานข�อมูลคนพิการของท�องถิ่น
3) วางแผนงานเพ่ือแก�ไขปOญหา/ คนพิการเน�นให�ผู�พิการและภาคีเครือข!ายได�มีส!วนร!วมในการวางแผน  
4) การดําเนินการโดยให�กลุ!ม คนพิการและองค$การบริหารส!วนตําบลเป3นแกนหลักและ 5) การติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการบทเรียนการทํางานร!วมกันระหว!างผู�ท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด 

ข�อเสนอแนะจากการศึกษาคือรูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมสควร มีลักษณะ
พหุลักษณ$ในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนอง ความต�องการผู�พิการ รวมท้ังความสอดคล�องกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของแต!ละท�องถ่ินโดยสนับสนุนกลุ!มคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองซ่ึง
จะนําไปสู!การพัฒนาท่ียั่งยืนและสามารถพ่ึงตนเองได�อย!างมีศักด์ิศรี และมีคุณค!าท่ีสําคัญอบต.และ
ภาคีเครือข!ายควรมีบทบาทสําคัญในการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการให�มีประสิทธิภาพ 

นิธีทัศน$ โคกคาน (2547 : บทคัดย!อ) ศึกษาถึงการพ่ึงตนเองของคนพิการทางกายใน อําเภอ
หนองเรือจังหวัดขอนแก!นผลการศึกษาพบ ว!าการพ่ึงตนเองของคนพิการทางกายมีการ พ่ึงตนเองด�าน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยู!ในระดับมากการพ่ึงตนเองของคนพิการทางกายด�านเศรษฐกิจอยู!ใน
ระดับปานกลางการพ่ึงตนเองของคนพิการทางด�านสังคมอยู!ในระดับปานกลางการพ่ึงตนเองของคน
พิการทางกายทุกด�านรวมกันอยู!ในระดับมากส!วนปOจจัยท่ีมีความสัมพันธ$กับการ พ่ึงตนเองของคน
พิการทางกายพบว!ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยประสบการณ$การ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องอาจสรุปได�คือทําให�ทราบถึงความต�องการสวัสดิการ ของ
คนพิการในด�านต!างๆดังนี้คือด�านการศึกษาด�านอาชีพด�านการแพทย$และด�านสังคมรัฐบาล พยายาม
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จัดสวัสดิการในด�านต!างๆเหล!านี้ให�คนพิการเข�าถึงบริการได�ทุกคนแต!คนพิการยังไม!สามารถเข�าถึง
สวัสดิการเหล!านี้ได�อย!างท่ัวถึงรัฐบาลจึงเกิดแนวคิดการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ ข้ึนมาเพ่ือให�คน
พิการท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายแล�วทุกคนได�รับสวัสดิการอย!างท่ัวถึงประเด็นท่ีน!าสนใจคือเบ้ียความ
พิการท่ีรัฐบาลต�องการให�ถึงมือคนพิการทุกคนแท�จริงแล�วมีการบริหารจัดการ ท่ีทําให�คนพิการได�รับ
ประโยชน$อย!างแท�จริงหรือไม! 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 เพ่ือให�การศึกษาวิจัยครั้งนี้ปรากฏภาพท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจะแสดงถึงความสัมพันธ$ระหว!าง
ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 

1. ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระ ได�แก! การให�บริการเบ้ียยังชีพแก!คนพิการขององค$การบริหาร
ส!วนตําบลแม!เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร! 

2. ตัวแปรตาม ได�แก! ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก!คนพิการขององค$การ
บริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร! 

จากการศึกษาองค$ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก!คนพิการขององค$การบริหารส!วน
ตําบลแม!เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร!ผู�ศึกษาได�กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
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        ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัยเก่ียวกับความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก!ผู�พิการของ     

องค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร! 

การให�บริการเบ้ียยังชีพแก!คนพิการ

ขององค$การบริหารส!วนตําบล         

แม!เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร! 

ความเหมาะสมของ

การให�บริการเบ้ียยัง

ชีพแก!คนพิการของ

องค$การบริหารส!วน

ตําบลแม!เก๋ิง อําเภอ 

วังชิ้น จังหวัดแพร! 

ปOญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ 

การให�บริการเบ้ียยังชีพแก!คนพิการ

ขององค$การบริหารส!วนตําบลแม!เก๋ิง 

อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร! 

สถานภาพท่ัวไป 

-  เพศ  

-  อายุ  

-  การศึกษา 

-  สถานภาพสมรส 

-  ประเภทความ 

   พิการ 

-  รายได�ต!อเดือน 



บทที่ 3 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ ท่ีมุ�งศึกษาความเหมาะสมของการให"บริการเบี้ยยังชีพ
แก�ผู"พิการขององค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�โดยได"ทําการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือให"ได"ข"อมูลท่ีถูกต"องตามหลักวิชาการ และมีความน�าเชื่อถือตรงกับ
ข"อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จึงได"กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยท่ีประกอบด"วยหัวข"อและรายละเอียด ซ่ึงผู"วิจัยจะได"
ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช"ในการรวบรวมข"อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข"อมูล 
3.4 การวิเคราะห(ข"อมูล 
3.5 สถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห(ข"อมูล 
 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช"ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ดังนี้ 

1. ประชากรได"แก� ผู"พิการท่ีได"รับเบ้ียยังชีพของ องค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอ          
วังชิ้น จังหวัดแพร� จํานวน138คน 

2. กลุ�มตัวอย�าง ได"แก� คนพิการท่ีได"รับเบ้ียยังชีพขององค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร�จํานวน 103คนโดยได"มาด"วยวิธีการ ดังนี้ 

2.1 การหาขนาดของกลุ�มตัวอย�างการหาขนาดของกลุ�มตัวอย�างในการวิจัยครั้งนี้ โดยการ
ใช"สูตรของทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane, 1973 : 727 - 728)  

 
สูตร  n =        N 

         1 + Ne2 
 เม่ือ  n = ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 
   N = จํานวนประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�าง(0.05)  
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แทนค�า n =       138   
      1 + 138(0.05)2 
  = 102.60 
 ได"ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 102.60 คน เพ่ือให"การวิจัยครั้งนี้ถูกต"องตามหลักการวิจัย 

ดังนั้น จึงต"องใช"จํานวนตัวอย�าง 103 คน 
 2.2 เทคนิควิธีสุ�มตัวอย�างการวิจัยครั้งนี้ ได"ดําเนินการสุ�มตัวอย�างตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยใช"สูตรการหาขนาดกลุ�มตัวอย�างของทาโร�
ยามาเน� ได"กลุ�มตัวอย�างท้ังหมด 103 คน 

ข้ันท่ี 2 สุ�มกลุ�มตัวอย�างท่ีนํามาศึกษา จนครบจํานวนท่ีกําหนดในข้ันท่ี 1โดยการสุ�มแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) จากผู"พิการท่ีได"รับเบ้ียยังชีพขององค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

 
เครื่องมือท่ีใช"ในการรวบรวมข"อมูล 

เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด"วย แบบบันทึกข"อมูล
(Opinion Form) และแบบสอบถาม (Questionnaire) 

1. แบบบันทึกข"อมูล ใช"เพ่ือรวบรวมข"อมูลจากแหล�งข"อมูลท่ีเป�นเอกสาร วรรณกรรมงานวิจัย 
บันทึกการประชุม ข"อมูลทางสื่ออิเลคทรอนิคส((Website) และข"อมูลเอกสารจากหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข"องกับความเหมาะสมของการให"บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู"พิการขององค(การบริหารส�วนตําบล       
แม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

2. แบบสอบถาม เป�นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป�นแบบสํารวจรายการ (Check List) ท่ีครอบคลุม
เก่ียวกับความเหมาะสมของการให"บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู"พิการขององค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�รวมท้ังแบบสอบถามปลายเปiดของปjญหาและข"อเสนอแนะ โดยแบ�งแบบสอบถาม
ออกเป�น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เป�นแบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม คือ ผู"พิการท่ีได"รับเบ้ียยัง
ชีพขององค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร� 
 ตอนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามความเหมาะสมของการให"บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู"พิการขององค(การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�ซ่ึงมีลักษณะเป�นแบบสอบถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการแปลความหมายของเบสท( 
    ตอนท่ี 3 เป�นแบบสอบถามปลายเปiด(Open Ended) ของปjญหาและข"อเสนอแนะเก่ียวกับ
การให"บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู"พิการขององค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� เพ่ือให"
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามได"แสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ 
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 3. วิธีการสร"างแบบสอบถาม จากการเก็บรวบรวมข"อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องนั้น 
ผู"วิจัยได"นํามาสร"างเป�นแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังนี้ 
      ข้ันท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง 
      ข้ันท่ี 2 รวบรวมความรู"ท่ีได"จากข้ันท่ี 1 มาสร"างเป�นข"อคําถามของแบบสอบถาม โดยพิจารณา
ให"ครอบคลุมตรงกับวัตถุประสงค(และสมมติฐานของการวิจัย 
      ข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีได"จากข้ันท่ี 2 เสนอผู"ทรงคุณวุฒิทางการวิจัย เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต"อง สอดคล"องกับวัตถุประสงค(และสมมติฐานของการวิจัย แล"วปรับปรุงแก"ไขให"สมบูรณ( 
      ข้ันท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีได"รับการปรับปรุงแก"ไขสมบูรณ(แล"ว จากข้ันท่ี 3 เสนอผู"เชี่ยวชาญ
เพ่ือตรวจสอบความถูกต"องและความแม�นตรงตามเนื้อหา (Content Validity) รวมทั้งการใช"ภาษา
ท่ีเหมาะสม แล"วนํามาหาค�าดัชนีความสอดคล"อง (IOC) โดยมีรายนามผู"เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1. รศ.กฤษฎา   ศรีธรรมา       มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
2. ดร.สุขพัฒน( อนนท(จารย( มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
3.นายณัฐวุฒิ  เต็มเขียว นายกองค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 
โดยผู"เชี่ยวชาญจะพิจารณาให"ความเห็นว�าแบบสอบถามแต�ละข"อคําถามท่ีต"องการ

วัดนั้น มีความถูกต"อง แม�นตรงตามเนื้อหา และสอดคล"องกับวัตถุประสงค(ของการวิจัยหรือไม� ซ่ึง
กําหนดความเห็นของผู"เชี่ยวชาญไว"เป�น 3 ระดับ ดังนี้ 

1   หมายความว�า    สอดคล"อง 
0   หมายความว�า    ไม�แน�ใจ 
-1  หมายความว�า    ไม�สอดคล"อง 
แล"วจึงนํามาหาค�าดัชนีความสอดคล"องในแต�ละข"อคําถาม โดยการ ใช"สูตรคํานวณ 

ดังนี้  

สูตร   IOC  = ∑ R  
       N 

เม่ือ  IOC    แทน ค�าดัชนีความสอดคล"อง 

   ∑ R    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู"เชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผู"เชี่ยวชาญ 

 
 ข้ันท่ี 5 นําข"อเสนอแนะท่ีได"จากข้ันท่ี 4 นั้นมาปรับปรุงแก"ไข แล"วนําไปทดลองใช" (Try Out) กับ
กลุ�มประชากรท่ีมีลักษณะใกล"เคียง ท่ีไม�ใช�ประชากรท่ีจะนํามาศึกษา แล"วนํามาหาค�าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ด"วยวิธีการหาค�าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach�s 
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alpha coefficient)และได"ค�าความเชื่อมั่นเท�ากับ 0.90จึงถือว�าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นท่ี
ยอมรับได" 

ข้ันท่ี 6 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก"ไขสมบูรณ(แล"วจากขั้นที่ 5 ไปเก็บรวบรวมข"อมูล
ต�อไป 
 
การเก็บรวบรวมข"อมูล 

ผู"วิจัยได"ดําเนินการเก็บรวบรวมข"อมูลตามลําดับดังนี้  
 1. ขอหนังสือ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่นลําปาง ถึง นายกองค(การบริหารส�วน
ตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� เพ่ือขอเก็บข"อมูลกลุ�มตัวอย�างในการศึกษา 
 2. ผู"วิจัยเดินทางไปเก็บข"อมูลด"วยตนเองโดยใช"แบบสอบถามจากผู"พิการท่ีได"รับเบ้ียยังชีพของ
องค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว"  
 

การวิเคราะห'ข"อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู"วิจัยได"ใช"สถิติในการวิเคราะห(ข"อมูล ดังนี้ 

 1. วิเคราะห(สถานภาพท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค�าความถ่ี (Frequency) 
และการหาค�าร"อยละ (Percentage) แล"วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะห(ข"อมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของการให"บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู"พิการขององค(การ

บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� โดยการหาค�าเฉลี่ย X (Arithmetic Mean) และ
การหาค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) แล"วนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง  
 เกณฑ(ที่ใช"ในการวิเคราะห(ค�าเฉลี่ยได"ใช"เกณฑ(ในการแปลความหมายของเบสท(
(Best,J.W.,1981 อ"างถึงใน เกรียงเลิศติรธรรมเจริญ, 2544 : 47) ตามระดับความเหมาะสมของการ
ให"บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู"พิการขององค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ดังนี้  
     ค�าเฉลี่ย     4.50 - 5.00 หมายความว�า การมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
     ค�าเฉลี่ย     3.50 - 4.49 หมายความว�า การมีความเหมาะสมในระดับมาก 
     ค�าเฉลี่ย     2.50 - 3.49 หมายความว�า การมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
     ค�าเฉลี่ย     1.50 - 2.49       หมายความว�า การมีความเหมาะสมในระดับน"อย 
     ค�าเฉลี่ย     1.00 - 1.49 หมายความว�า การมีความเหมาะสมในระดับน"อยท่ีสุด 
 3. วิเคราะห(ปjญหาและข"อเสนอแนะเกี่ยวกับการให"บริการเบี้ยยังชีพแก�ผู"พิการขององค(การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� แล"วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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สถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห'ข"อมูล 
 สถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห(ข"อมูลความเหมาะสมของการให"บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู"พิการของ
องค(การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ดังนี้ 

1. ค�าดัชนีความสอดคล"อง IOC (Index of Item - Objective Congruence : IOC) จากสูตร 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542 : 113-114) ดังนี้ 

สูตร   IOC  = ∑ R 
               N 

เม่ือ  IOC แทน ค�าดัชนีความสอดคล"อง 

   ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู"เชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผู"เชี่ยวชาญ 
 

2. ค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) จากสูตร (กัลยา วานิชย(บัญชา,2554: 34-35) ดังนี้ 

สูตร  α =  k             1 - ∑ si
2 

     k - 1        s2
t 

เม่ือ  α แทน ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   k แทน จํานวนข"อคําถาม 

   s2
i แทน คะแนนความแปรปรวนแต�ละข"อ 

   s2
t แทน คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 

3. ค�าความถ่ีเป�นจํานวนเต็มท่ีได"จากการนับข"อมูล 
4. ค�าร"อยละค�าร"อยละจะแสดงความหมายของค�าและสามารถนําค�าท่ีได"ไปเปรียบเทียบได"

โดยหาค�าร"อยละจากสูตร ดังนี้ 
 

สูตร  P =  f 
    N 

เม่ือ    P แทน ค�าร"อยละ   
   f แทน ความถ่ีท่ีต"องการแปลงให"เป�นค�าร"อยละ 
   N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 

x  100 
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 5. ค�าเฉลี่ย จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105)ดังนี้ 

สูตร   X� = 
∑ X�
N

 

 

เม่ือ   X� แทน ค�าเฉลี่ย 

   ∑ X� แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ�ม 
   N แทน จํานวนคะแนนในกลุ�ม 
 
 6. ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานS.D.จากสูตร(สุวิมล ติรการนันท(, 2548 : 203) ดังนี้ 
 

สูตร  σ = �∑ (x - µ)
2

N
 

เม่ือ  σ แทน ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   X แทน ข"อมูลแต�ละรายการ 
   µ แทน ค�าเฉลี่ย 
   N แทน จํานวนของข"อมูลของกลุ�มประชากร 



บทที่ 4 
 
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 

การศึกษาความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบล
แม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� มีวัตถุประสงค�เพ่ือทราบระดับความเหมาะสมในการให�บริการเบ้ียยัง
ชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิงซ่ึงประชากรท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก� ผู�พิการท่ีได�รับ
เบ้ียยังชีพขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�  จํานวน 138 คน และใช�
กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 103 คน โดยการสุ�มแบบบังเอิญ ใช�แบบสอบถามเป7นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลและได�รับข�อมูลคืนมาท้ังหมด จํานวน 103 ชุด คิดเป7นร�อยเปอร�เซ็นต� ผู�ศึกษาได�
ดําเนินการกําหนดรหัสและบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร� และเพ่ือความเข�าใจท่ีตรงกันในการแปล
ความหมายข�อมูลจึงกําหนดสัญลักษณ�ท่ีใช�ในการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล ดังนี้ 

 

  X� แทน ค�าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผู�ศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล ตามวัตถุประสงค�ของการศึกษาเก่ียวกับความเหมาะสม
ของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิงอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�
จากนั้นวิเคราะห�ข�อมูลด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทางสถิติ แล�วนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1.การวิเคราะห�ความเหมาะสมโดยรวมในการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�เก๋ิงอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�โดยแสดงผลเป7นค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล�ว
แปลผลเป7นความเรียง 

2. การวิเคราะห�สถานภาพท่ัวไปของผู�พิการ ผู�ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงผลเป7นค�าความถ่ี 
และค�าร�อยละประกอบความเรียง 

3. การวิเคราะห�ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�เก๋ิงอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� โดยแสดงผลเป7นค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล�ว
แปลผลเป7นความเรียง 

4. การวิเคราะห�ปNญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� โดยแสดงผลเป7นค�าความถ่ีประกอบความเรียง 
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1. การวิเคราะห�ความเหมาะสมโดยรวมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก%ผู�พิการขององค�การบริหาร
ส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร% 

 
ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมโดยรวมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหาร

ส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงตามตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมโดยรวมของการให�บริการ
เบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

 

ข�อคําถาม 
ระดับความเหมาะสม 

X S.D. แปลความ 
 
ความเหมาะสมโดยรวมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�           
ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร� 
 

 
3.39 

 
0.22 

 

 
ปานกลาง 

 
จากตาราง 1 พบว�า ความเหมาะสมโดยรวมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก�ผู�พิการของ

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� อยู�ในระดับปานกลางแต�หากพิจารณาจาก
ค�าเฉลี่ยแล�วจะพบว�า ความเหมาะสมโดยรวมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การ

บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อยู�ในระดับปานกลางค�อนข�างสูง (X� = 3.39) 
 
2. การวิเคราะห�สถานภาพท่ัวไปของผู�พิการผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผลการวิเคราะห�สถานภาพท่ัวไปของผู�พิการ จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส 
ประเภทความพิการ และรายได�เฉลี่ยต�อเดือน ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงค�าความถ่ีและค�าร�อยละของผู�พิการผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพท่ัวไป 
 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 
เพศ   
  ชาย 34 33.00 
  หญิง 69 67.00 

รวม 103 100 
อายุ   
  ไม�เกิน 20 ปU 4 3.90 
  21-35 ปU 17 16.50 
  36-50 ปU 34 33.00 
  51 ปUข้ึนไป 48 46.60 

รวม 103 100 
การศึกษา 

ไม�ได�เรียน 
ประถมศึกษา(ป.1 – ป.6) 

 
5 
83 

 
4.90 
80.60 

มัธยมศึกษาตอนต�น(ม.1 – ม.3) 15 14.60 
รวม 103 100 

สถานภาพสมรส   
                    โสด 7 6.80 
                    สมรส 63 61.20 
                    หม�าย/หย�า 33 32.00 

รวม 103 100 
ประเภทความพิการ   

พิการทางการเห็น 7 6.80 
พิการทางการได�ยินหรือสื่อความหมาย 41 39.80 
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย 
พิการทางการเรียนรู� 

45 
10 

43.70 
9.70 

รวม 103 100 
รายได�เฉล่ียต%อเดือน   
  น�อยกว�า 5,000 บาท 78 75.70 
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  ระหว�าง 5,000- 10,000 บาท 25 24.30 
รวม 103 100 

 
  
จากตาราง 2 พบว�า ผู�พิการท่ีตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป7นเพศหญิงมากกว�าเพศชายโดย

เพศหญิง คิดเป7นร�อยละ 33.00 มีช�วงอายุระหว�าง 51 ปU ข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป7นร�อยละ 46.60 ส�วนใหญ�
สมรสแล�ว คิดเป7นร�อยละ 61.20 และมีการศึกษาอยู�ในระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) เป7นส�วนใหญ� คิดเป7น
ร�อยละ 80.60 โดยมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกายเป7นส�วนใหญ� คิดเป7นร�อยละ 43.70 
และส�วนใหญ�มีรายได�เฉลี่ยต�อเดือนน�อยกว�า 5,000 บาท คิดเป7นร�อยละ 75.70 

เม่ือพิจารณาจากเพศ พบว�า ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้นจังหวัด
แพร� ท่ีตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�เป7นเพศหญิง จํานวน 69 คน (ร�อยละ 67.00) และเป7นเพศชาย 
จํานวน 34 คน (ร�อยละ 33.00)   

เม่ือพิจารณาจากอายุ พบว�า ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร� ที่ตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�มีอายุระหว�าง 51 ปUขึ้นไป จํานวน 48 คน(ร�อยละ 46.60) 
รองลงมา คือ มีอายุระหว�าง 36-50 ปU จํานวน 34 คน (ร�อยละ 33.00) มีอายุระหว�าง 21-35 ปU 
จํานวน 17 คน (ร�อยละ 16.50) และมีอายุไม�เกิน 20 ปU จํานวน 4 คน (ร�อยละ 3.90) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากสถานภาพสมรส พบว�า ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิงอําเภอ            
วังชิ้น จังหวัดแพร� ท่ีตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�สมรสแล�ว จํานวน 63 คน (ร�อยละ 61.02) รองลงมา คือ 
หย�า/หม�าย  จํานวน 33 คน (ร�อยละ 32.00) และเป7นโสด จํานวน 7 คน (ร�อยละ 6.80) ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาจากการศึกษา พบว�า ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร� ท่ีตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จํานวน 83 คน 
(ร�อยละ 80.60) รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�น (ม.1-ม.3) จํานวน 15 คน (ร�อยละ 
14.60) และไม�ได�เรียน จํานวน 5 คน (ร�อยละ 4.90) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากประเภทความพิการ พบว�า ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�ที่ตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร�างกาย จํานวน 45 คน (ร�อยละ 43.70) รองลงมา มีความพิการทางการได�ยินหรือสื่อความหมาย 
จํานวน 41 คน (ร�อยละ 39.80) มีความพิการทางการเรียนรู� จํานวน 10 คน (ร�อยละ 9.70 )และมี
ความพิการทางการมองเห็น จํานวน 7  คน (ร�อยละ 6.80) ตามลําดับ 

และ เม่ือพิจารณาจากรายได�เฉลี่ยต�อเดือน พบว�า ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบล
แม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ท่ีตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�มีรายได�น�อยกว�า 5,000 บาท จํานวน 
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78 คน (ร�อยละ 75.70) และมีรายได�เฉลี่ยต�อเดือนระหว�าง 5,000-10,000 บาท จํานวน 25 คน (ร�อยละ 
24.30)  
 
3. การวิเคราะห�ความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก%ผู�พิการขององค�การบริหารส%วน

ตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร% 
 

 การวิเคราะห�ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพ

แก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
 

ข�อคําถาม 
ระดับความเหมาะสม 

X S.D. แปลความ 
 
1. มีการประชาสัมพันธ�ให�คนพิการมาลงทะเบียนเพ่ือ

รับเบ้ียยังชีพตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล
เป7นไปอย�างท่ัวถึง 

 
3.68 

 
0.66 

 
มาก 

2. มีการชี้แจงถึงข้ันตอน วิธีการ ระเบียบ กฏหมาย 3.81 0.69 มาก 
3. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�พิการมี

ความเหมาะสม 3.45 0.62 ปานกลาง 
4. มีความตรงต�อเวลาการจ�ายเบ้ียความพิการของคน

พิการ 3.32 0.65 ปานกลาง 
5. มีวิธีการจ�ายเบ้ียความพิการของคนพิการท่ี

เหมาะสม 3.45 0.56 ปานกลาง 
6. เจ�าหน�าท่ีพูดจาสุภาพ 3.43 0.50 ปานกลาง 
7. เจ�าหน�าท่ีมีความเอาใจใส� กระตือรือร�นในการ

ให�บริการ 3.46 0.50 ปานกลาง 
8. เจ�าหน�าท่ีให�บริการโดยไม�เลือกปฏิบัติ 3.28 0.67 ปานกลาง 
9. เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบให�บริการมีเพียงพอในการ

ให�บริการ 3.46 0.50 ปานกลาง 
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10. มีความเอาใจใส� เต็มใจและเป7นกันเองกับผู�มารับ
บริการ 3.38 0.51 ปานกลาง 

11. เจ�าหน�าท่ีสามารถอธิบาย ข�อสงสัยต�างๆให�เข�าใจ
ได�ง�าย 3.27 0.74 ปานกลาง 

12. ข้ันตอนการจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�พิการมีความ
สะดวกรวดเร็ว 3.51 0.54 มาก 

13.งบประมาณท่ีจัดไว�สําหรับการจ�ายเบ้ียยังชีพ        
ผู�พิการมีจํานวนท่ีเพียงพอ 3.44 0.50 ปานกลาง 

14. เจ�าหน�าท่ีเป7นผู�มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีแก�ผู�มารับ 
บริการ เช�น ยิ้มแย�มแจ�มใส พูดจาไพเราะมีความ
สุภาพ 3.45 0.50 ปานกลาง 

15. เจ�าหน�าท่ีให�บริการผู�มารับบริการทุกคนอย�างเท�า
เทียมกัน 3.24 0.72 ปานกลาง 

 
ตาราง 3 (ต�อ) 
 

ข�อคําถาม 
ระดับความเหมาะสม 

X S.D. แปลความ 
16. เจ�าหน�าท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตต�อการให�บริการ

จ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�พิการ 2.95 0.90 ปานกลาง 
17. เจ�าหน�าท่ีสามารถตอบข�อซักถามได�อย�างชัดเจน 3.36 0.54 ปานกลาง 
18. เจ�าหน�าท่ีสามารถให�บริการได�ตามระยะเวลาท่ีได�

มีการแจ�งไว� 3.39 0.49 ปานกลาง 
19. มีกล�องสําหรับรับฟNงความคิดเห็นของผู�มารับ

บริการ 3.28 0.65 ปานกลาง 
20. มีการจัดบริการพิเศษสําหรับผู�รอรับบริการ เช�น 

หนังสือพิมพ�  โทรทัศน� เป7นต�น 3.32 0.68 ปานกลาง 
21. มีการจัดเตรียมสถานท่ีผู�มารับบริการอย�าง

เพียงพอ 3.38 0.60 ปานกลาง 
22. มีป]ายบอกทิศทางและสถานท่ีท่ีชัดเจนง�ายต�อ

การมาใช�บริการ 3.23 0.66 ปานกลาง 
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23. มีท่ีนั่งรอเพียงพอสําหรับผู�ท่ีมารอรับบริการ 3.35 0.72 ปานกลาง 
24. ทําเลท่ีตั้งของสถานท่ีรับบริการสะดวกสบายใน

การเดินทางมารับบริการ 3.36 0.50 ปานกลาง 
25. มีการจัดพ้ืนท่ีสําหรับกรอกแบบฟอร�มต�างๆอย�าง

เพียงพอ 3.42 0.74 ปานกลาง 
26. สถานท่ีจอดรถมีจํานวนเพียงพอ 3.44 0.62 ปานกลาง 
27. มีแผ�นป]ายประกาศ/เอกสาร แสดงข้ันตอนในการ

ติดต�อขอรับเบ้ียยังชีพอย�างชัดเจน 3.32 0.78 ปานกลาง 
28. มีเอกสารแนะนําให�ความรู�ในการรับบริการเบ้ีย

ยังชีพแก�ผู�พิการ 3.44 0.65 ปานกลาง 
29. มีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพียงพอ เช�น                 

น้ําด่ืม เก�าอ้ี 3.46 0.67 ปานกลาง 
โดยรวม 3.39 0.22 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 3 พบว�า ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิงอําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร� เห็นว�า

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิงมีความเหมาะสมโดยรวมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการอยู�ใน

ระดับปานกลาง (X� = 3.39) และเม่ือพิจารณาในแต�ละข�อคําถามปรากฏ ดังนี้ 
 
ข�อคําถามท่ี 1 การประชาสัมพันธ�ให�คนพิการมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบาย

เร�งด�วนของรัฐบาลเป7นไปอย�างทั่วถึง พบว�า ผู�พิการผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว�าการประชาสัมพันธ�
ให�คนพิการมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาลเป7นไปอย�างทั่วถึงมี

ความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก(X�= 3.68) 
ข�อคําถามท่ี2การชี้แจงถึง ข้ันตอน วิธีการ ระเบียบ กฏหมายพบว�า ผู� พิการผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว�า การชี้แจงถึงข้ันตอน วิธีการ ระเบียบ กฏหมายมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก 

(X�= 3.81) 
ข�อคําถามท่ี 3กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�พิการมีความเหมาะสมพบว�า ผู�พิการ

ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�พิการมีความเหมาะสม มีความ

เหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง(X�= 3.45) 
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ข�อคําถามท่ี 4 ความตรงต�อเวลาการจ�ายเบ้ียความพิการของคนพิการ พบว�า ผู�พิการผู�ตอบ
แบบสอบถาม เห็นว�าความตรงต�อเวลาการจ�ายเบ้ียความพิการของคนพิการมีความเหมาะสมอยู�ใน

ระดับปานกลาง (X�= 3.32) 
ข�อคําถามท่ี 5 วิธีการจ�ายเบ้ียความพิการของคนพิการท่ีเหมาะสม พบว�า ผู�พิการผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว�าวิธีการจ�ายเบ้ียความพิการของคนพิการท่ีเหมาะสมมีความเหมาะสมอยู�ในระดับ

ปานกลาง (X�= 3.45) 
ข�อคําถามท่ี 6 เจ�าหน�าท่ีพูดจาสุภาพ พบว�า ผู�พิการผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว�าเจ�าหน�าท่ี

พูดจาสุภาพ มีความเหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง(X�= 3.43) 
ข�อคําถามท่ี 7 เจ�าหน�าท่ีมีความเอาใจใส� กระตือรือร�นในการให�บริการ พบว�า ผู�พิการผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว�าเจ�าหน�าท่ีมีความเอาใจใส� กระตือรือร�นในการให�บริการ มีความเหมาะสมอยู�ใน

ระดับปานกลาง (X�= 3.46) 
ข�อคําถามท่ี 8 เจ�าหน�าท่ีให�บริการโดยไม�เลือกปฏิบัติพบว�า ผู�พิการผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว�า

เจ�าหน�าท่ีให�บริการโดยไม�เลือกปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง (X�= 3.28) 
ข�อคําถามท่ี 9 เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบให�บริการมีเพียงพอในการให�บริการพบว�าผู�พิการผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว�าเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบให�บริการมีเพียงพอในการให�บริการมีความเหมาะสมอยู�ใน

ระดับปานกลาง (X�= 3.46) 
ข�อคําถามท่ี10ความเอาใจใส� เต็มใจและเป7นกันเองกับผู�มารับบริการพบว�า ผู�พิการผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว�าความเอาใจใส� เต็มใจและเป7นกันเองกับผู�มารับบริการ มีความเหมาะสมอยู�ใน

ระดับปานกลาง (X�= 3.38) 
ข�อคําถามท่ี 11 เจ�าหน�าท่ีสามารถอธิบาย ข�อสงสัยต�างๆให�เข�าใจได�ง�ายพบว�า ผู�พิการผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว�าเจ�าหน�าท่ีสามารถอธิบาย ข�อสงสัยต�างๆให�เข�าใจได�ง�าย มีความเหมาะสมอยู�ใน

ระดับปานกลาง (X�= 3.27) 
ข�อคําถามท่ี 12 ข้ันตอนการจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�พิการมีความสะดวกรวดเร็ว พบว�า ผู�พิการ

ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�าข้ันตอนการจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�พิการมีความสะดวกรวดเร็ว มีความ

เหมาะสมอยู�ในระดับมาก (X�= 3.51) 
ข�อคําถามท่ี 13 งบประมาณท่ีจัดไว�สําหรับการจ�ายเบ้ียยังชีพผู�พิการมีจํานวนท่ีเพียงพอพบว�า 

ผู�พิการผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�างบประมาณท่ีจัดไว�สําหรับการจ�ายเบ้ียยังชีพผู�พิการมีจํานวน         

ท่ีเพียงพอ มีความเหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง (X�= 3.44) 
ข�อคําถามท่ี 14 เจ�าหน�าท่ีเป7นผู�มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีแก�ผู�มารับ บริการ เช�น ยิ้มแย�มแจ�มใส 

พูดจาไพเราะมีความสุภาพ พบว�า ผู�พิการผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�าเจ�าหน�าท่ีเป7นผู�มีอัธยาศัยไมตรีท่ี
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ดีแก�ผู�มารับ บริการ เช�น ยิ้มแย�มแจ�มใส พูดจาไพเราะมีความสุภาพมีความเหมาะสมอยู�ในระดับปาน

กลาง (X�= 3.45) 
ข�อคําถามท่ี 15 เจ�าหน�าท่ีให�บริการผู�มารับบริการทุกคนอย�างเท�าเทียมกันพบว�า ผู�พิการ

ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�าเจ�าหน�าท่ีให�บริการผู�มารับบริการทุกคนอย�างเท�าเทียมกันมีความ

เหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง (X�= 3.24) 
ข�อคําถามท่ี 16 เจ�าหน�าท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตต�อการให�บริการจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�พิการ

พบว�า ผู�พิการผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�าเจ�าหน�าท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตต�อการให�บริการจ�ายเงินเบ้ียยัง

ชีพผู�พิการมีความเหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง (X�= 2.95) 
ข�อคําถามท่ี 17 เจ�าหน�าท่ีสามารถตอบข�อซักถามได�อย�างชัดเจน พบว�า ผู� พิการผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว�าเจ�าหน�าท่ีสามารถตอบข�อซักถามได�อย�างชัดเจน มีความเหมาะสมอยู�ในระดับปาน

กลาง(X�= 3.36) 
ข�อคําถามท่ี 18 เจ�าหน�าท่ีสามารถให�บริการได�ตามระยะเวลาท่ีได�มีการแจ�งไว�พบว�า ผู�พิการ

ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว�าเจ�าหน�าท่ีสามารถให�บริการได�ตามระยะเวลาท่ีได�มีการแจ�งไว�มีความ

เหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง (X�= 3.39) 
ข�อคําถามท่ี 19 มีกล�องสําหรับรับฟNงความคิดเห็นของผู�มารับบริการพบว�า ผู�พิการผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว�ามีกล�องสําหรับรับฟNงความคิดเห็นของผู�มารับบริการ มีความเหมาะสมอยู�ใน

ระดับปานกลาง (X�= 3.28) 
ข�อคําถามท่ี 20 การจัดบริการพิเศษสําหรับผู�รอรับบริการ เช�น หนังสือพิมพ�  โทรทัศน� เป7น

ต�นพบว�า ผู� พิการผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�าการจัดบริการพิเศษสําหรับผู�รอรับบริการ เช�น 

หนังสือพิมพ�  โทรทัศน� เป7นต�น มีความเหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง (X�= 3.32) 
ข�อคําถามท่ี 21 การจัดเตรียมสถานท่ีผู�มารับบริการอย�างเพียงพอ พบว�า ผู�พิการผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว�าการจัดเตรียมสถานท่ีผู�มารับบริการอย�างเพียงพอ มีความเหมาะสมอยู�ในระดับ

ปานกลาง (X�= 3.38) 
ข�อคําถามท่ี 22 มีป]ายบอกทิศทางและสถานท่ีท่ีชัดเจนง�ายต�อการมาใช�บริการ พบว�า ผู�พิการ

ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�ามีป]ายบอกทิศทางและสถานท่ีท่ีชัดเจนง�ายต�อการมาใช�บริการมีความ

เหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง (X�= 3.23) 
ข�อคําถามท่ี 23 มีที่นั่ งรอเพียงพอสําหรับผู� ที่มารอรับบริการ พบว�า  ผู�พิการผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว�ามีที่นั่งรอเพียงพอสําหรับผู�ที่มารอรับบริการมีความเหมาะสมอยู�ในระดับ

ปานกลาง (X�= 3.35) 
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ข�อคําถามท่ี 24 ทําเลท่ีต้ังของสถานท่ีรับบริการสะดวกสบายในการเดินทางมารับบริการ
พบว�า ผู�พิการผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�าทําเลท่ีตั้งของสถานท่ีรับบริการสะดวกสบายในการเดินทาง

มารับบริการมีความเหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง (X�= 3.36) 
ข�อคําถามท่ี 25 การจัดพ้ืนท่ีสําหรับกรอกแบบฟอร�มต�างๆอย�างเพียงพอพบว�า ผู�พิการผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว�าการจัดพ้ืนท่ีสําหรับกรอกแบบฟอร�มต�างๆอย�างเพียงพอมีความเหมาะสมอยู�ใน

ระดับปานกลาง (X�= 3.42) 
ข�อคําถามท่ี 26 สถานท่ีจอดรถมีจํานวนเพียงพอพบว�า ผู�พิการผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�า

สถานท่ีจอดรถมีจํานวนเพียงพอมีความเหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง (X�= 3.44) 
ข�อคําถามท่ี27แผ�นป]ายประกาศ/เอกสาร แสดงข้ันตอนในการติดต�อขอรับเบ้ียยังชีพอย�าง

ชัดเจน พบว�า ผู�พิการผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�าแผ�นป]ายประกาศ/เอกสาร แสดงข้ันตอนในการ

ติดต�อขอรับเบ้ียยังชีพอย�างชัดเจนมีความเหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง (X�= 3.32) 
ข�อคําถามท่ี 28 เอกสารแนะนําให�ความรู�ในการรับบริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการ พบว�าผู�พิการ

ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�าเอกสารแนะนําให�ความรู�ในการรับบริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการมีความ

เหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง (X�= 3.44) 
และ ข�อคําถามท่ี 29 สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพียงพอ เช�น น้ําด่ืม เก�าอ้ีพบว�า ผู�พิการ

ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว�าสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพียงพอ เช�น น้ําด่ืม เก�าอ้ีมีความเหมาะสม

อยู�ในระดับปานกลาง (X�= 3.46) 
 

4. การวิเคราะห�ป>ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเบี้ยยังชีพขององค�การบริหารส%วน
ตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร% 

 

 การวิเคราะห�ปNญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงค�าความถ่ีและอันดับของปNญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�
ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

 
ท่ี ป>ญหาและข�อเสนอแนะ ความถ่ี (คน) อันดับ 
1 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง ควรจัดให�มีกล�องรับ

ฟNงความคิดเห็นอย�างเพียงพอ 
 

25 
 
1 

2 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิงควรจัดให�มีเจ�าหน�าท่ี
เพ่ือให�บริการแก�ผู�พิการอย�างท่ัวถึงมากกว�านี้ 

 
17 

 
2 

3 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิงควรให�เจ�าหน�าท่ี
อธิบาย ตอบข�อสงสัยต�างๆของผู�พิการให�ชัดเจน
มากกว�านี้ 
 

 
 

12 

 
 
3 

 
จากตาราง 4 พบว�า ปNญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยัง

ชีพแก�ผู�พิการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� เรียงลําดับความถ่ีจาก
มากไปหาน�อย ตามลําดับ ได�แก�องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง ควรจัดให�มีกล�องรับฟNงความคิดเห็น
อย�างเพียงพอ (25 คน) องค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง  ควรจัดให�มีเจ�าหน�าที่เพื่อให�บริการแก�
ผู�พิการอย�างท่ัวถึงมากกว�านี้ (17 คน) และองค�การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง ควรให�เจ�าหน�าท่ีอธิบาย 
ตอบข�อสงสัยต�างๆของผู�พิการให�ชัดเจนมากกว�านี้ (12 คน) 



 

บทที่ 5 
 
 

สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก%
ผู�พิการ ขององค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร% และเพ่ือศึกษาป.ญหาและ
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเบ้ียยังชีพแก%ผู�พิการ ขององค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร% ซ่ึงประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คนพิการท่ีได�รับเบ้ียยังชีพขององค�การบริหาร
ส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร% จํานวน 138 คน ใช�กลุ%มตัวอย%างจํานวน 103 คน และ
ใช�แบบสอบถามเป7นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล และได�รับข�อมูลกลับคืนมาท้ังหมด โดยใช�วิธีการ
สุ%มแบบบังเอิญ ทําการวิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติด�วยสถิติเชิงพรรณนา คือ 
ค%าความถี่ ค%าร�อยละ ค%าเฉลี่ย และค%าส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงต%อไปนี้จะได�นําเสนอตามลําดับ 
ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 สรุปผลสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
พบว%า คนพิการท่ีได�รับเบ้ียยังชีพขององค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร%

ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เป7นเพศหญิงมากกว%าเพศชายโดยเพศหญิง คิดเป7นร�อยละ 67.00 มีช%วง
อายุระหว%าง 51 ปBข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป7นร�อยละ 46.60 ส%วนใหญ%สมรสแล�ว คิดเป7นร�อยละ 61.20 และ
มีการศึกษาอยู%ในระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6) เป7นส%วนใหญ% คิดเป7นร�อยละ 80.60  โดยมีความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือร%างกายเป7นส%วนใหญ% คิดเป7นร�อยละ 43.70 และส%วนใหญ%มีรายได�เฉลี่ยต%อ
เดือนน�อยกว%า 5,000 บาทคิดเป7นร�อยละ75.70 

ตอนท่ี 2 สรุปผลความเหมาะสมโดยรวมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก,ผู�พิการของ
องค-การบริหารส,วนตําบลแม,เก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร, 

พบว%า ความเหมาะสมโดยรวมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก%ผู�พิการขององค�การบริหารส%วน

ตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร%อยู%ในระดับปานกลาง (X� = 3.39) ซ่ึงไม%เป7นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว� 

ตอนท่ี 3 สรุปผลป1ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเบ้ียยังชีพแก,ผู�พิการของ
องค-การบริหารส,วนตําบลแม,เก๋ิง อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร, 



61 

 

พบว%า ป.ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเบ้ียยังชีพแก%ผู�พิการขององค�การบริหาร
ส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร% เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน�อยตามลําดับ ได�แก% 
องค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง ควรจัดให�มีกล%องรับฟ.งความคิดเห็นอย%างเพียงพอ (25 คน) องค�การ
บริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง ควรจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�บริการแก%ผู�พิการอย%างท่ัวถึงมากกว%านี้  (17 คน) 
และองค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง ควรให�เจ�าหน�าท่ีอธิบายตอบข�อสงสัยต%างๆ ของผู�พิการให�ชัดเจน
มากกว%านี้ (12 คน) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก%ผู�พิการขององค�การบริหาร
ส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร%พบว%า ผู�พิการเห็นว%า องค�การบริหารส%วนตําบลแม%เกิ๋ง 

มีความเหมาะสมโดยรวมของการให�บริการเบ้ียยังชีพอยู%ในระดับปานกลาง (X� = 3.39) แสดงให�
เห็นว%าผู�พิการท่ีได�รับเบ้ียยังชีพขององค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง อาจจะยังไม%พอใจในการให�บริการ
เบี้ยยังชีพแก%ผู�พิการขององค�การบริหารส%วนตําบลแม%เกิ๋งมากนักหรือผู�พิการท่ีได�รับเบ้ียยังชีพของ
องค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิงอาจจะเกิดความไม%ชอบต%อการให�บริการเบี้ยยังชีพแก%ผู�พิการของ
องค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิงหรือมีความรู�ความเข�าใจในการให�บริการเบ้ียยังชีพแก%ผู�พิการของ
องค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิงไม%ดีพอ หรือผู�พิการที่ได�รับเบี้ยยังชีพขององค�การบริหารส%วนตําบล
แม%เก๋ิงอาจจะเกิดความไม%แน%ใจและไม%ไว�วางใจการให�บริการเบี้ยยังชีพแก%ผู�พิการขององค�การบริหาร
ส%วนตําบลแม%เกิ๋ง จึงไม%กล�าท่ีจะพิจารณาตัดสินใจว%าจะให�ค%าน้ําหนักไปในทิศทางใด จึงตอบในระดับ
ปานกลางไว�ก%อน ซ่ึงเป7นปกตินิสัยของคนไทย อย%างไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคล�องกับ
การศึกษาของภุชงค� เสนานุช (2554) ได�ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสม
สําหรับคนพิการ โดยองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน ผลการศึกษาพบว%า1) รูปแบบและวิธีการจัดบริการ
สังคมสําหรับผู�พิการนั้นมีพัฒนาการอย%างต%อเนื่องจากการสงเคราะห�ช%วยเหลือด�วยความสงสารเห็นอก
เห็นใจมาเป7นเรื่องของการจัดบริการ ตามสิทธิท่ีผู�พิการจะได�รับตามกฎหมายท่ีเน�นการฟPQนฟูสมรรถภาพ
การเสริมสร�างพลังและการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการอย%างไรก็ตามอบต.ยังไม%ได�มีการพัฒนารูปแบบ
และวิธีการจัดสวัสดิการเพ่ือตอบสนองต%อคนพิการเท%าท่ีควรส%วนใหญ%จะเป7นเพียงการให�ความช%วยเหลือ
เฉพาะหน�าและการจ%ายเบี้ยยังชีพ สําหรับคนพิการเท%านั้น 2) ผลการทดลองรูปแบบและวิธีการ
จัดสวัสดิการสําหรับคนพิการท่ีเหมาะสมควรมีกระบวนการ 5 ข้ันตอนดังนี้ 1) การสร�างความเข�าใจ
ร%วมระหว%างผู�พิการและภาคีเครือข%ายท่ีเก่ียวข�อง 2) การจัดทําฐานข�อมูลคนพิการของท�องถ่ิน 3)
วางแผนงานเพ่ือแก�ไขป.ญหา/คนพิการเน�นให�ผู�พิการและภาคีเครือข%ายได�มีส%วนร%วมในการวางแผน 4) 
การดําเนินการโดยให�กลุ%ม คนพิการและองค�การบริหารส%วนตําบลเป7นแกนหลักและ 5) การติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการทํางานร%วมกันระหว%างผู�ท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด 
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ข�อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหน,วยงาน 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําให�ทราบถึงระดับความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ยยังชีพ
แก%ผู�พิการขององค�การบริหารส%วนตําบลแม%เกิ๋ง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร%โดยรวมว%าอยู%ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น เพ่ือให�เกิดความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก%ผู�พิการให�มากข้ึน ผู�วิจัยจึง
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. องค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร%ควรท่ีจะเพ่ิมช%องทางการรับฟ.งความ
คิดเห็นของผู�พิการท่ีได�รับเบ้ียยังชีพขององค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง อย%างเพียงพอ เช%น กล%องรับฟ.ง
ความคิดเห็นเว็ปไซต�  เป7นต�น 

2. องค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร% ควรจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีอย%างเพียงพอ
เพ่ือให�บร ิการแก%ผู�พิการอย%างท่ัวถึงในการตอบข�อสงสัย ข�อกฎหมาย สิทธิประโยชน�ต%างๆ ของผู�พิการ
เพ่ือให�เกิดความเหมาะสมและอํานวยความสะดวกให�กับผู�พิการท่ีมารับบริการ 

 
ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1.1 ควรนําข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก%ผู�พิการ
ขององค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร%นี้ ไปใช�เป7นแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุง และแก�ไขเก่ียวกับการให�บริการเบ้ียยังชีพแก%ผู�พิการมากยิ่งข้ึน 
     1.2 ควรจัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพให�กับบุคลากรด�านการให�บริการในองค�การ
บริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง อย%างน�อยปBละ 2 ครั้ง เช%น การสร�างทีมงาน การบริการแบบมีคุณภาพ เป7นต�น 
 2. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงป.ญหาและอุปสรรคในการให�บริการเบ้ียยังชีพแก%ผู�พิการของ
องค�การบริหารส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร% 
     2.2 ควรมีการศึกษาป.จจัยท่ีมีอิทธิพลต%อการให�บริการเบ้ียยังชีพแก%ผู�พิการขององค�การบริหาร
ส%วนตําบลแม%เก๋ิง อําเภอวังชิน้ จังหวัดแพร% 
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เลขท่ีแบบสอบถาม����... 

 
แบบสอบถาม 

 
เร่ือง 

ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 
อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร� 

���������������..�����������������������... 

 
คําช้ีแจง 
 การศึกษาในครั้งนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทสาขา
รัฐประศาสนศาสตร& มหาวิทยาลัยเนชั่นลําปาง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค&เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก�
ผู�พิการขององค&การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� แบบสอบถามฉบับนี้แบ�งออกเป�น 
3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการให�บริการเบี้ยยังชีพแก�ผู�พิการของ

องค&การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
ตอนท่ี 3 สอบถามป9ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการของ

องค&การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
2.  แบบสอบถามฉบับนี้เป�นแบบสอบถามท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือทําการศึกษาเรื่อง

ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค&การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร�ข�อมูลต�างๆที่ได�จากท�านจะเป�นประโยชน&และมีคุณค�าอย�างยิ่งต�อการศึกษาในครั้งนี้
ดังนั้นผู�ศึกษาใคร�ขอความร�วมมือจากท�านกรุณาตอบแบบสอบถามให�ครบทุกข�อตามความเป�นจริง
คําตอบของท�านจะไม�มีผลกระทบต�อตัวท�านแต�ประการใดเพราะผู�ศึกษาจะเก็บเป�นความลับโดยจะเสนอ
ผลงานในภาพรวมเท�านั้น 

ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีกรุณาให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 

กมลลักษณ&  คณาชัย 
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แบบสอบถาม 
ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 

อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร� 
 

คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช�อง�ท่ีตรงตามความเป�นจริงของท�าน 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 

1.� ชาย    2. � หญิง 
 

2. อายุ 

1. � ไม�เกิน 20ป@   2. � 21-35ป@ 

3. � 36-50 ป@    4. � 51 ป@ข้ึนไป 
 

3. การศึกษา 

1. � ไม�ได�เรียน    2. � ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 

3. � มัธยมศึกษาตอนต�น (ม.1 - ม.3) 4. � มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  

5. � ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)     6. � ปริญญาตรีหรือสูงกว�า 
 

4. สถานภาพสมรส 

1. � โสด    2. � สมรส 

3. � หย�า / หม�าย   4. � อ่ืนๆ (ระบุ) ................ 
 

5. ประเภทความพิการ 

 1. � พิการทางการเห็น   2. � พิการทางการได�ยินหรือสื่อความหมาย

 3. � พิการทางการเคลื่อนไหว  4. � พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม         
          หรือทางร�างกาย            หรือออทิสติก    

5. � พิการทางสติป9ญญา  6. � พิการทางการเรียนรู� 
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6.  รายได�ต�อเดือน 

 1. � น�อยกว�า 5,000 บาท  2. � ระหว�าง 5,000 - 10,000 บาท 

 3. � มากกว�า 10,000 บาท 
 
ตอนท่ี 2  ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค&การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 

อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช�องระดับความเหมาะสม 
 

ข�อคําถาม 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

1. มีการประชาสัมพันธ&ให�คนพิการมาลงทะเบียนเพ่ือ
รับเบ้ียยังชีพตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาลเป�นไป
อย�างท่ัวถึง 

     

2. มีการชี้แจงถึงข้ันตอน วิธีการ ระเบียบ กฎหมาย      
3. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�พิการมี

ความเหมาะสม 
     

4. มีความตรงต�อเวลาการจ�ายเบ้ียความพิการของ                
คนพิการ 

     

5. มีวิธีการจ�ายเบ้ียความพิการของคนพิการท่ี
เหมาะสม 

     

6. เจ�าหน�าท่ีพูดจาสุภาพ      
7. เจ�าหน�าท่ีมีความเอาใจใส� กระตือรือร�นในการ

ให�บริการ 
     

8. เจ�าหน�าท่ีให�บริการโดยไม�เลือกปฏิบัติ      
9. เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบให�บริการมีเพียงพอในการ

ให�บริการ 
     

10. มีความเอาใจใส� เต็มใจและเป�นกันเองกับผู�มารับ
บริการ 

     

11. เจ�าหน�าท่ีสามารถอธิบาย ข�อสงสัยต�างๆให�เข�าใจ
ได�ง�าย 
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12. ข้ันตอนการจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�พิการมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

     

13. งบประมาณท่ีจัดไว�สําหรับการจ�ายเบ้ียยังชีพ                    
ผู�พิการมีจํานวนท่ีเพียงพอ 

     

14. เจ�าหน�าท่ีเป�นผู�มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีแก�ผู�มารับ
บริการ เช�น ยิ้มแย�มแจ�มใส พูดจาไพเราะมีความ
สุภาพ 

     

 
 
 

 
ข�อคําถาม 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

15. เจ�าหน�าท่ีให�บริการผู�มารับบริการทุกคนอย�างเท�า
เทียมกัน 

     

16. เจ�าหน�าท่ีมีความซ่ือสัตย&สุจริตต�อการให�บริการ
จ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�พิการ 

     

17. เจ�าหน�าท่ีสามารถตอบข�อซักถามได�อย�างชัดเจน      
18. เจ�าหน�าท่ีสามารถให�บริการได�ตามระยะเวลาท่ีได�มี

การแจ�งไว� 
     

19. มีกล�องสําหรับรับฟ9งความคิดเห็นของผู�มารับบริการ      
20. มีการจัดบริการพิเศษสําหรับผู�รอรับบริการ เช�น 

หนังสือพิมพ&โทรทัศน& เป�นต�น 
     

21. มีการจัดเตรียมสถานท่ีผู�มารับบริการอย�างเพียงพอ      
22. มีปPายบอกทิศทางและสถานท่ีท่ีชัดเจนง�ายต�อการ

มาใช�บริการ 
     

23. มีท่ีนั่งรอเพียงพอสําหรับผู�ท่ีมารอรับบริการ      
24. ทําเลท่ีตั้งของสถานท่ีรับบริการสะดวกสบายในการ

เดินทางมารับบริการ 
     

25. มีการจัดพ้ืนท่ีสําหรับกรอกแบบฟอร&มต�างๆอย�าง      
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เพียงพอ 
26. สถานท่ีจอดรถมีจํานวนเพียงพอ      
27. มีแผ�นปPายประกาศ / เอกสาร แสดงข้ันตอนในการ

ติดต�อขอรับเบ้ียยังชีพอย�างชัดเจน 
     

28. มีเอกสารแนะนําให�ความรู�ในการรับบริการเบ้ียยัง
ชีพแก�ผู�พิการ 

     

29. มีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆเพียงพอ เช�น น้ําด่ืม 
เก�าอ้ี 

     

 
ตอนท่ี 3 ป9ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค&การบริหารส�วน

ตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 
 

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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การหาค�า IOC ของแบบสอบถาม 

เรื่อง ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค#การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง 

อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร� 

 

ตอนท่ี 1 ผู�เช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ข�อคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
2 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
3 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
4 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 

5 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
6 0 0 1 1 0.33 ไม�สอดคล�อง 
7 
 

1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 

 

ตอนท่ี 2 ผู�เช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ข�อคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
2 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
3 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
4 0 1 1 2 0.66 สอดคล�อง 
5 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
6 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
7 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
8 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
9 1 1 1 3 0.00 สอดคล�อง 
10 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
11 1 -1 0 0 0.00 ไม�สอดคล�อง 
12 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
13 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
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14 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
15 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
16 -1 0 1 0 0.00 ไม�สอดคล�อง 
17 
 

1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 

 

ตอนท่ี 2 ผู�เช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ข�อคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
18 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
19 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
20 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
21 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
22 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
23 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
24 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
25 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
26 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
27 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
28 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
29 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
30 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
31 
 

1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 

 

จากตาราง จะเห็นได�ว�าแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม

พบว�า มี 1 ข�อคําถามท่ีมีค�า IOC น�อยกว�า 0.50 คือ ข�อคําถามท่ี 6 เนื่องจากไม�มีความสอดคล�องกับ

วัตถุประสงค7ท่ีศึกษา จึงไม�ได�นําข�อคําถามดังกล�าวมาใช�เป=นแบบสอบถาม 

ส�วนตอนท่ี 2 ความเหมาะสมของการให�บริการเบ้ียยังชีพแก�ผู�พิการขององค7การบริหารส�วน

ตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�พบว�า มี 2 ข�อคําถามท่ีมีค�า IOC น�อยกว�า 0.50 คือข�อคําถามท่ี
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11 และ 16 เนื่องจากไม�มีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค7ท่ีศึกษา จึงไม�ได�นําข�อคําถามดังกล�าวมาใช�

เป=นแบบสอบถาม 



ประวัติผูวิจัย 

 

 

ช่ือ – สกุล  นางสาวกมลลักษณ  คณาชัย 

วันเดือนปเกิด  1 พฤศจิกายน 2519 

ท่ีอยูปจจุบัน  176 ม.10 ต.แมปาก อ.วังชิ้น จ.แพร 54160 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2538  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนลองวิทยา  

พ.ศ. 2540  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)  

                            โรงเรียนลําปางเทคโนโลย ี

พ.ศ. 2542  ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่ัวไป (คอมพิวเตอร 

ธุรกิจ)สถาบันราชภัฏลําปาง 

ประวัติการทํางาน 

   พ.ศ. 2547 - 2548 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู 

   อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

   พ.ศ. 2548 - 2550 เจาหนาท่ีธุรการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสรอย 

อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 

   พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน นักพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมเก๋ิง  

อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร 
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