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การทํา Visual treatment objective (VTOการ) โดยคอมพิวเตอร (Part 1) 
 
Visual treatment objective by computerize 
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บทคัดยอ 
 เนื่องจากการวิเคราะหเพ่ือจะไดขอมูลเกี่ยวกับคนไขจัดฟนใชเวลามากและจะตองเกี่ยวของกับแลปมากจึง
ทําใหเสียเวลาในการประมวลผล และทําใหวิเคราะหไมไดทันที ทําใหการบอกแผนการรักษาคนไขทําไดชา  
 ปจจุบันจึงมีการนําคอมพิวเตอรมาใชวิเคราะหขอมูล เพื่อลดขั้นตอนในแลป ทําใหสามารถบอกแผนการ
รักษาคนไขไดเร็วขึ้นมาก 
 
คําสําคัญ : การวางแผนการรักษาคนไขจัดฟนโดยคอมพิวเตอร  
 
Abstract 

By using computer , We can express all we think about orthodontic treatment 
planning so easy for all patients. Included before treatment , during treatment and the end of 
the treatment by visualize presentation. 

Keyword : VTO,orthodontic diagnosis and planning , computer template , media presentation 
 

บทนํา 
 การที่จะพยายามใหคนไขเขาใจแผนการรักษา ในสมัยกอนจะตองใชจินตนาการเพื่ออธิบายคนไขใหเขาใจ 
แตในปจจุบัน เราสามารถใชคอมพิวเตอร เพ่ือแสดงกระบวนการรักษาตั้งแตตนจนจบ ดวยความรวดเร็วและแมนยํา 
อีกทั้งยังสามารถแสดงเมื่อส้ินสุดการรักษาเพื่อเปนตัวชวยในการตัดสินใจในการรับการรักษาไดงายขึ้น 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนตัวอยางใหทันตแพทยสามารถนําไปประยุกตการวางแผนการรักษาทางการจัดฟน  
2. เพื่อใหคนไขเขาใจแผนการรักษาไดงายขึ้น 
3. เพื่อประเมิณผลการรักษา ทุกๆ6 เดือนวาเปนไปตามแผนการรักษาหรือไม 

 
 
 
 
 

�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



การวางแผนการรักษาในอดีต (ป 1970-1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในสมัยกอนเมื่อเรา ถาย เอกสเรย และ พิมพปาก การประเมินผล และการวางแผนการรักษา เราตอง 
สงขอมูลไปตางประเทศเพื่อใหไดผลลัพธกลับมา ตองใชเวลานาน ทําใหกระบวนการรักษาเปนไปไดชา การเสนอ
แผนการรักษาใหคนไขทราบทําไดชา เพราะกวาจะไดผลวิเคราะห จากตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปจจุบันมีการพัฒนาแบบกาวกระโดด สามารถนําเทคโนโลยีมาประมวลใชในชีวิตประจําวันของทันตแพทย
ไดงายขึ้น เชนการวางแผนการรักษาจากภาพถายรังสี cepharograph , postero anterior view , 
orthopantomography หรือแมแตใน โมเดล เราสามารถนํา รูปจําลองแบบฟนไปแทนที่เพื่อจะแสดงผลการรักษา 
กอนทํา ระหวางทํา และ เม่ือสําเร็จการรักษา อีกท้ังยังสามารถ คาดเดาการเจริญเติบโตของขากรรไกร กระดูก และ
ฟน ได(คาดเดาต้ังแต 2>10 ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางแบบจําลองฟน สาํหรับ โมเดล และชองปาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง รูปแบบจําลองฟน สําหรับ Orthopantomograph 
 
 
 
 
 

�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง รูปแบบจําลองฟน สําหรับ Postero-anterior View 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง รูปแบบจําลองฟน สําหรับ lateral cephalograph 
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ดวยความอนุเคราะหรูปแบบจําลองฟน จาก ทพ. รังสิ ถาวรังกรู ท.บ.ท 2604 
ตัวอยางการนาํ รูปแบบจําลองไปใช 
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Using Computer for Orthodontic Treatment Planning 
Material conclusion 

- Computer and Powerpoint program (2017) 
- Template of tooth and structure 
- Orthodontic Data’s patient (X-ray, model, photo) 

Methods conclusion 
- X-ray 2 dimension 3 films 

1) Frontal view (Antero-posterior) 
2) Lateral view (Cephalography) 
3) Tooth panoramic view (Orthopantomograph) 

 For evaluation 
1) Before treatment 
2) VTO ( 2 years to 10 years of age) aim of treatment in 2 years or in 10 years 

= “Beginning with the end in mind” 
3) Final treatment 

X Xi
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Before treatment, VTO and final treatment using for evaluate 
a) All changes between before treatment and final treatment 
b) All changes between VTO and final treatment 
 

Result 
I - ผลที่ไดจากการเล่ือนฟนไปสู final treatment by imagination นั้น การกระทําใน model จะไดเปน

ประโยชน เพื่อดูการเปล่ียนแปลงในแนว “Top View Dimension Setup”สามารถแสดงการแกไขการรักษาฟนที่
ซอนเกในทุกรูปแบบ จนฟนหลังเรียงเปนระเบียบเรียบรอย (Model Setup) 

a. ในธรรมชาติจริงๆ ถาฟนเรียงเรียบรอยแลวใชเนื้อที่เทาใด (เฉพาะฟนบนและฟนลาง) 
b. ในการรักษา ถามีความผิดปกติของฟน และกระดูกขากรรไกรรวมกัน ถาจะใหใชงานไดตองใชเนื้อที่เพิ่ม

อีกเทาใด 
รวมท้ัง a & b ก็จะเห็นไดวาในตอนจบของการรักษาฟนทั้งระบบควรจะไปวางอยู ณ บริเวณใดใน

ขากรรไกรและฟนบนสบกับฟนลางอยางไร 
II - ผลลัพธจาก “Frontal View Set up Dimension” จะตรวจเพ่ือรักษา ในกรณีที่ใบหนาไมสมมาตร 

(Asymmetry),การเอียงของการสบฟน เปนตน เพื่อปนประโยชนในการจัดฟน สําหรับการผาตัดขากรรไกร (โดยการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของกระดูกใบหนา) 

III - ผลลัพธจาก “Lateral View Set upDimension”จะเกิดประโยชน จากการดู VTO เพื่อ  
� ฟนบน :ใชกําหนดวัตถุประสงคในการรักษาโดยการ set up profile ลวงหนาจากการset smile line 

และ smile arc 
� ฟนลาง : ใชกําหนด Mechanicในการรักษาโดยดูจากการ set up ฟนลางใหอยูกึ่งกลาง symphysis 
การevaluateการรักษาดวยการจัดฟน โดยใช VTO นั้น ควรจะ evaluate ทุกๆ 6 เดือน เพ่ือเปน “แผน

ที่” ในการเดินทางสูเปาหมายตามวัตถุประสงคโดยใช Mechanic ตามประสบการณของทันตแพทย จัดฟนนั้นๆ (=
เข็มทิศ) นั่นเอง 

 การตรวจประเมินทุก 6 เดือนนั้น กระทําไดโดยเอา VTO มา Superimpositionกับ X-ray 
Cephalograph หลังการรักษาแลว ก็จะตรวจสอบไดวาควรจะดําเนินการรักษาตออยางไร?กับทั้งยังตรวจสอบกับ
final Treatment ไดอีกดวย แสดงวา การ imagination ต้ังแตตนนั้นถูกตองกี่เปอรเซ็นตกับตอนจบการรักษา 

 ถาพลาด 20–30% ตองสรุปใหไดวามีผลจากปจจัยอะไร (เพื่อเตรียมแกไข Mechanic ใน case ตอไป) 
 สวนการเปรียบเทียบ Before และ Final Treamentนั้น เปนการแสดงการเล่ียนแปลงตามจริง วาการ

รักษาใน case นั้นๆจะดําเนินการรักษาซํ้าๆแบบเดิมไดหรือไมอยางไร? 
IV - ผลลัพธ จาก “Tooth Panoramic View Set up Dimension”จะเปนประโยชน ในการ 

presentation ใหผูปวยเห็นไดชัดเจนวาถอนซี่ใด,เลื่อนฟนอยางไร,ตั้งฟนเชนไร ใช Mechanic แบบใด ในแบบมี 
movement ชัดเจน (มีภาพเคลื่อนไหวประกอบ) 

VTO - ก็วางแผนลวงหนา กับสาขาอื่นๆได เชน ทันตกรรมประดิษฐ ปริทันตวิทยา ฯลฯ 
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สรุป 
 อาจจะมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหผลสรุปไมไดเปนตามการวางแผนท้ังหมด เชน ฝมือทันตแพทย การใหแรง
ในการรักษา ความรวมมือของคนไข แตโดยรวมผลการรักษา คอยขางไปในทางที่วางแผนไว สุดทายตองประเมิน
ผลการรักษาทุก 6 เดือน ดังนั้นเมื่อมีเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น ทําใหการรักษาเปนไปไดอยางรวดเร็วขึ้นและสามารถ
อธิบายคนไขใหเขาใจกระบวนการรักษาไดงายขึ้น สมกับคําพูดที่วา Begin with the end in mind ทําใหคนไข
เขาใจภาพไดโดยไมตองจินตนาการ 
 

อางอิง 
Prediction , planning construction and mechanics Vol.1 , Dr. Robert M. Rickettes D.D.S, M.S. , NMD 

,1998 
Prediction , planning construction and mechanics Vol.2 , Dr. Robert M. Rickettes D.D.S, M.S. , NMD 

,1998 
Provocations and perceptions in cranio-facial orthopedics Vol.1 , Dr. Robert M. Rickettes D.D.S, 

M.S. , NMD ,1998 
Provocations and perceptions in cranio-facial orthopedics Vol.2 , Dr. Robert M. Rickettes D.D.S, 

M.S. , NMD ,1998 
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การแกไขฟนหมุน 
 
Rotation tooth correction 
 
ผูวิจัย   ชนกานต  จินดาโรจนกุล 

คณะทันตแพทยศาสตร สาขาทันตกรรมจัดฟน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
ฟนหมุน ลักษณะคือการที่ฟนบิดหรือหมุนออกจากแนวแกนฟนเดิมในแนวลิ้นใกลกลางหรือไกลกลาง 

สาเหตุของการเกิดฟนหมุนขึ้นอยูกับหลายปจจัยและการรักษาฟนหมุนขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการหมุน
ของฟน ฟนหมุนที่ไดรับการรักษาแลว มีโอกาสที่จะคืนกลับสูตําแหนงเดิมไดงาย ดังนั้นการคงสภาพฟนภายหลัง
การรักษาอยางถูกวิธีเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมากทางทันตกรรมจัดฟน 
 
คําสําคัญ : ฟนหมุน, การรักษาทางทันตกรรมจัดฟน, การคงสภาพฟน 
 
Abstract 

Tooth rotation, is defined as mesiolingual or distolingual intraalveolar 
displacement of the tooth around its longitudinal axis. Tooth rotation has multifactor
causes and the treatment in each case is depend on severity of rotation. After treatment,
rotated tooth has high rate of relapse, the maintenance phase with proper technique is
also an important treatment phase for orthodontic therapy.

Keywords : Tooth rotation, Orthodontic therapy, Maintenance phase
 

ฟนหมุน (Tooth rotation) คือฟนที่มีการบิดหมุนในทิศทาง mesiolingual หรือ distolingual โดย
บิดหมุนรอบแนวแกนฟน (longitudinal axis)1 อัตราการเกิดฟนหมุนพบประมาณ 2.1-5.1% ของจํานวน
ประชากร2 

 

สาเหตุของฟนหมุนน้ันสามารถเกิดไดจากหลายปจจัย2 ดังนี้ 
1. ปากแหวงและเพดานโหว 
2. การไดรับอุบัติเหตุ (trauma) บริเวณ premaxilla ทําใหมีการเคลื่อนของหนอฟน  
3. การเกิดพยาธิสภาพ ท่ีเกิดบริเวณขางเคียงแลวสงผลตอการขึ้นของฟน เชน cyst, tumor ซึ่ง

นอกจากจะทําใหฟนขึ้นผิดจากแนวท่ีควรเปนแลว ยังอาจจะทําใหรากฟนผิดรูป (dilacerations) รากละลาย 
(root resorption) หรือพยาธิสภาพขวางการข้ึนของฟนซี่นั้นๆ 

4. ฟนน้ํานมหลุดชาการกําหนด ทําใหฟนแทไมสามารถข้ึนมาตรงตามตําแหนงที่ควรจะเปน  
5. ลําดับการขึ้นของฟนที่ผิดจากปกติ หรือฟนแทขึ้นชาการปกติ ทําใหชองวางนอยลง สงผลใหฟนที่ขึ้น

ลําดับสุดทายมักจะข้ึนนอกแนวการเรียงตัวปกติและฟนหมุนได  
6. ฟนเกิน (supernumerary tooth) มักพบที่ขากรรไกรบนบนระหวางฟนตัดซี่ที่ 1 เรียกวา Mesiodens 

ซึ่งการขึ้นของฟนเกินนี้อาจทําใหฟนตัดซี่ที่ 1 ที่ขึ้นมาภายหลังเกิดการบิดหมุนผิดจากตําแหนงที่ควรจะเปน 
7. การไดรับแรงที่ไมสมดุล แรงจากริมฝปาก, ลิ้น, หรือนิสัยที่เก่ียวของกับชองปากที่ผิดปกติ 
8. ขากรรไกรไมมีที่เพียงพอสําหรับการขึ้นของฟน 
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การรักษาฟนหมุนควรใชแรงที่เหมาะสมเพื่อปองกันอันตราบท่ีจะเกิดขึ้นกับฟนและเนื้อเยื่อรอบปราก
ฟน โดยขนาดของแรงท่ีแนะนํานั้นประมาณ 35-60 กรัม1 ซึ่งสามารถใชแรงได 2 ลักษณะ คือ 

1. ใชแรงเดียวในการเคลื่อนฟนซึ่งจะทําใหเกิดการเคลื่อนฟนแบบ rotate รวมกับ translate หรือ 
couple force  

2. ใชแรงสองแรงท่ีมีขนาดเทากัน ใหแรงนั้นกระทําทิศทางตรงขามกัน ซึ่งจะทําใหเกิดการเคลื่อนฟน
แบบ rotate เพียงอยางเดียว 
 

 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการแกไขฟนหมุน5 มีดังตอไปนี้ 

1. Removable Appliance 

ตัวอยางเชน การใช labial bow รวมกับ Z- spring หรือ double cantilever spring1 ใชในกรณีที่
ฟนหมุนนั้นหมุนผิดจากแนวสวนโคงฟนไมมาก 

2. Semifixed Appliance  
ตัวอยางเชน การใช Whip Appliance แกไขฟนเข้ียวหมุน3 

 
3. Fixed Appliance4,5 เชน 

1) NiTi archwire ใสเขาไปใน bracket slot ของฟนที่เราตองการแกไขฟนหมุน โดยอาศัย
คุณสมบัติ superelastic ของลวด NiTi ซึ่งจะคืนรูปหลังจากไดรับแรงกระทํา  

2) Rotating wedge ซึ่งทําหนาที่เปน fulcrum ระหวางลวดกับ bracket  
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3) Rotating spring ใน bracket ท่ีมี vertical slot ซึ่งมีใชเปนปกติในเครื่องมือ Begg 
technique  

 

 
4) Palatal/Lingual attachments รวมกับ elastic chain ใช couple force ในการเคลื่อนฟน 

 
5) Ligature rotation tie มัดเขากับ Palatal/Lingual attachments แลวผาดผาน 

interproximal เพื่อไปยึดกับ arch wire โดยอาศัย couple force ในการเคลื่อนฟน 

 
6) Wire bending โดยการดัดลวดและ loop เพื่อนํามาใชแกไขฟนบิดหมุนและเปนการลด

ผลกระทบตอฟนขางเคียง รูปรางของลวดและ loop จะข้ึนอยูกับตําแหนงที่ตองการใหฟนเคลื่อน 
7) Overlay technique เปนการนําลวดที่มีขนาดเล็กและมี flexibility สูงเพียงพอที่จะ

สามารถ ใสเขาไปในbracket ของฟนที่ตองการบิดหมุนได โดยจะใสซอนกับ main arch โดยจะไมใส main 
arch ในฟนที่บิด เหมาะสําหรับฟนที่มีการบิดหมุนขอนขางมาก 

 
8) Toe-in หรือ Toe-out bend ในการแกไขฟนกรามบิดหมุน 
9) Transpalatal arch (TPA) ใชลวด stainless steel ขนาด 0.8-0.9 mm. moment ท่ีได

จะข้ึนอยูกับการ design และการ activate เครื่องมือ 
 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 ฟนที่ไดรับการแกไขฟนหมุนแลวนั้น พบวาการ relapse จะเกิดขึ้นหลังจากถอดเครื่องมือภายใน 5 
ชั่วโมง การแกไขฟนหมุนนั้นมีการ relapse ไดงายที่สุด เนื่องจาก supracrestal fiber จะตองใชเวลาในการ 
remodel หลังจากถอดเครื่องมือ ใชเวลาถึงเกือบ 1 ป โดยที่นานกวา fiber อื่นๆ ที่ใชเวลาประมาณ 6 เดือน6 
ดังนั้นการคงสภาพของฟนหมุนที่ไดรับการแกไขแลวมีความสําคัญอยาง วิธีในการคงสภาพฟนหมุนที่ไดรับการ
แกไขแลวสามารถทําไดโดย 

1. Overcorrection คือการรักษาหรือเคลื่อนฟนใหมากกวาที่ตองการเพื่อชดเชยการ relapse เชนการ
ใสลวดหรือยังคงใส elastic หลังจากแกไขฟนหมุนแลว7 

2. Retention period นานกวาปกติ เชน การใช fixed retainer ภายหลังจัดฟนเสร็จ หรือการใส 
retainer ใหนานกวาปกติ7  

3. Circumferential supracrestal fiberotomy (CSF)6,7 การรักษาฟนที่หมุนพบวาภายหลังภายหลัง
การรักษา supracrestal fiber เปน fiber สําคัญในการดึงรั้งใหฟนหมุนกลับไปสูแนวเดิม ดังนั้นจึงมีการแนะนํา
ใหทํา Circumferential supracrestal fiberotomy ซึ่งเปนการตัดการยึดเกาะ supracrestal fiber กับ 
cementum และทําใหเกิดการ reorganize fiber ใหม วิธีนี้สามารถลดอัตราการ relapse ไดถึง 30% 8  

นอกจากประเมินการรักษาและเลือกวิธีในการรักษาฟนที่บิดหมุนใหเขาสูแนวสวนโคงฟนแลวนั้น ส่ิงที่
สําคัญอีกสวนหนึ่งนั้นคือการคงสภาพหลังการรักษาเพื่อปองกันการคืนกลับของฟนที่บิดหมุน 
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สารยึดติดทางทันตกรรมจัดฟน 
 
Bonding in orthodontics
 
ผูวิจัย   ทิพยจุฑา  พรเลิศธนพงษ 

คณะทันตแพทยศาสตร สาขาทันตกรรมจัดฟน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
การใชสารยึดติดทางทันตกรรมจัดฟนนั้น เร่ิมเปนที่นิยมมากข้ึน และยังมีสวนเกี่ยวของในงานทันตก

รรมจัดฟน ซึ่งสารยึดติดในปจจุบันนี้มีมากมายหลายชนิดในทองตลาด มีกลไกการยึดติด และวิธีการใชที่แตกตาง
กัน การยึดติดอยางมีประสิทธิภาพเปนปจจัยที่สําคัญในการรักษาทาง ทันตกรรมจัดฟน โดยคาความเข็งแรงการ
ยึดติด ที่เหมาะสมสําหรับการติดแบร็คเก็ตควรจะเปนแบบก่ึงถาวร คือสูงพอท่ีจะตานแรงจากการจัดฟน และ
แรงบดเคี้ยว การจะใชงานสารยึดติดทาง ทันตกรรมจัดฟนใหเกิดผลสําเร็จสูงสุดนั้น ทันตแพทยจึงควรมีความรู
ความเขาใจในสาร ยึดติดทาง ทันตกรรมจัดฟนที่จะใชเปนอยางดีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานท่ีเปน
ประโยชสูงสุด 
 
คําสําคัญ : สารยึดติดทางทันตกรรมจัดฟน, ความแข็งแรงการยึดติด, แบร็คเก็ต 
 
Abstract 

The boning systems is the important part of Orthodontics treatment. Nowaday, 
the dental adhensive is more popular in Orthodontics for alternative options to bond 
directly of the bracket to enamel structure. The decision of use should to concern the 
bonding properties such as bond strength, filler value, etc. The dentist should have a 
knowledge of indication of dental adhesives and bonding in Orthodontics for used to 
maximum effective in the operation. 

Keywords : Bonding, Bond strength, Bracket,
 

การรักษาทันตกรรมจัดฟนในปจจุบัน นิยมเคลื่อนฟนโดยใหแรงผานเครื่องมือแบร็กเก็ต และ  ไดนําการ
ใชสารยึดติดมาใชในการยึดติดระหวาง แบร็กเก็ตกับผิวเคลือบฟนและใหแรงผา เคร่ืองมือนี้ ซึ่งขอดีของการใช
สารยึดติด คือใหความสวยงาม สามารถทําความสะอาดไดงายลดการระคายเคืองตอ เหงือกและไมเกิดชอง
ระหวางฟน การใชสารยึดติด อยางมีประสิทธิภาพ  เปนปจจัยที่สําคัญในการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟน โดยคา
ความแข็งแรงการยึดติด ที่เหมาะสม  สําหรับการติดแบร็คเก็ตควรจะเปนแบบ ก่ึงถาวร คือสูงพอที่จะตานแรง
จากการจัดฟนและ แรงบดเค้ียวแตไมควรจะใชแรงมากเกินไปใน การทา สารยึดติด ซึ่งจะทําใหเกิดความ
เสียหายตอพื้นผิว  ของฟน หรือวัสดุบูรณะ โดยReynolds ในป 1975  ไดเสนอวาคาความแข็งแรงการยึดติดที่
เพียงพอ ตอ การใชงานทางคลินิกสําหรับการยึดแบร็คเก็ตกับผิว เคลือบฟน ควรมีคาอยูในชวง 6-8 MPa  
(เมกะปาสคาล) 
 สารยึดติดในปจจุบันสามารถแบงได 2 ประเภท คือ Total etch adhesive bonding และ self etch 
adhesive bonding 
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1. Total etch adhesive bonding  
 acid etching จะกําจัดผิวเคลือบฟน ซึ่งจะทําใหพื้นผิวมีลักษณะเปนรู และ fluid resins นี้จะแทรก

ซึมเขาไปในรูที่เกิดขึ้นและสราง resin tag ขึ้นมา  
ดังรูปภาพที่ 1 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 Total etch adhesive bonding 
 
2. Self etch adhesive bonding  

เปน minimal etching คือ  ลดขั้นตอนการใชกรดกัดและลางน้ํา โดย active ingredient คือ 
methacrylated phosphoric acid ester ที่จะไปละลายแคลเซียมออกจาก hydroxyapatite โดยแคลเซียมท่ี
ถูกละลายออกมา นั้นจะกอตัวเกิดเปน complex ซึ่งจะไมเกี่ยวของกับ primer polymerization โดยขณะที่
กรดกัดที่ผิว เคลือบฟนนั้น monomerจะแทรกตัวลงใน enamel rods ในเวลาเดียวกัน และที่ความลึกที่เทากัน
ดวย ดังรูปภาพที่ 2 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 self etch adhesive bonding 
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ขั้นตอนการทาสารยึดติดระหวางแบร็คเก็ตกับผิวเคลือบฟน ประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1. Cleaning 
2. Enamel conditioning  

 2.1 Moisture control 
 2.2 Enamel pretreatment  

3. Sealing  
4. Bonding  

4.1 Transfer 
4.2 Positioning 
4.3 Fitting 
4.4 Removal of excess 

 
1. Cleaning  

คือการทําความสะอาดผิวฟนดวย conventional pumice เพ่ือกําจัดplaque และ organic pellicle 
โดยการทําความสะอาดผิวฟน เพื่อเพิ่ม wettability  
 

 
 

รูปภาพที่ 3 การทําความสะอาดผิวฟน 
 
2. Enamel conditioning แบงไดเปน 

2.1 Moisture control การควบคุม ความชื้น 
  2.2 Enamel pretreatment หลังขั้นตอน การควบคุมความชื้น ทาconditioning solution or gelลง
บนผิวเคลือบฟน เปนเวลา 15-30 วินาที แลวลางออกและควบคุมความชื้นอีกคร้ัง (หากเกิด การปนเปอนใหลาง
ผิวเคลือบฟนดวยสเปรยน้ํา และ ใชกรดเปนเวลา 2-3 วินาที แลวลางน้ําออก) แลวเปาลมใหแหงจนผิวฟนมี
ลักษณะเปนฝาขาว (dull frosty appearance) ถาพบวาผิวฟน ไมมีลักษณะฝาขาวใหทําการ etching ใหม 
โดยacid etching ทําใหเกิด mechanical retention โดยความเขมขนของกรดที่แนะนําคือ 37% และใช เวลา
ที่แนะนําคือ 15-90 วินาที  
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รูปภาพที่ 4 การทากรดที่ผิวเคลือบฟน 
 
3. Sealing ทา primer  

บางๆบนผิวเคลือบฟนที่ผานการ etching แลว และเปาลมเบาๆเปนเวลา1-2 วินาที และติด แบร็
คเก็ตลงบนผิวฟนทันทีหลังจากทา primer ใน กรณีที่ใช self-etching primer (รวมข้ัน conditioning และ
primer ไวในstepเดียว) มีขั้นตอน การbond คือ ควบคุมความชื้นท่ีผิวฟน,ทา self-etching primer ลงบนผิว
ฟนแลวถู ประมาณ 3 วินาทีแลวเปาลม 

 

 
 

รูปภาพที่ 5 การทาprimer 
 
4. Bonding  

4.1 Transfer วางแบร็คเก็ตลงบนผิวฟน 
4.2 Positioning จัดตําแหนงใหถูกตองอยู กึ่งกลางฟนขนานแนวแกนฟนและระดับ ความสูงที่ ถูกตอง  
4.3 Fitting กดbracket ใหแนบกับผิวฟน  
4.4 Removal of excess การกําจัด adhesive สวนเกินออก เพื่อลดการระคายเคือง  ตอเหงือก         

ลดการสะสมคราบplaque และลดอัตรา การเกิดเหงือกอักเสบ 
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รูปภาพที่ 6 การติดแบร็คเก็ตลงบนผิวฟน 
 

ในการที่จะทําใหเกิดคาความแข็งแรงการ ยึดติดที่ดี คือหลีกเลี่ยงการปนเปอน (contaminate) เล่ียง
การขยับขณะที่ adhesive กําลังแข็งตัวและใช adhesive ท่ีมีความแข็งแรงปจจัยที่ทําใหประสบ ความสําเร็จใน
การยึดติด (bond) ไดแก 
1. Tooth surface and surface treatment 

คือการทําใหผิวฟนหรือวัสดุบูรณะฟน มีสภาพท่ีเอื้อตอการยึดติด (bond) กับแบร็คเก็ต หรือ tube 
มากข้ึน โดยแบงเปน 2 กรณีคือ 

1.1 mechanical surface treatment  
การเพิ่มความขรุขระท่ีผิวฟนหรือวัสดุ บูรณะฟน เชน grinding, sandblast, etching 
1.2 chemical surface treatment 
การทําใหเกิดพันธะเคมีระหวางผิววัสดุกับ adhesive เชน การทาprimer, plastic conditioner 

2. Design of the attachment base 
วัสดุที่นํามาใชทําแบร็คเก็ต ในปจจุบันมี 3 ชนิดไดแก 
2.1 plastic bracket  
ทํามาจาก polycarbonate มักใชเพื่อ ความสวยงามแตความแข็งแรงในการตานทานตอ การแตกหัก

คอนขางนอย slot เกิดการสึก และดูดน้ํา จึงไมคอยนิยมนํามาใช จะใชในกรณีที่ระยะเวลาใน การรักษาสั้นๆ  
2.2 ceramic bracket 

  เปนการผสมผสานคุณสมบัติความสวยงาม ของ plastic bracket และคุณสมบัติของ metal bracket 
โดย ceramic bracket จะ bond กับ enamel ดวย 2 mechanic คือ mechanical retention โดยอาศัย 
undercut และ indentation ของฐาน bracket และ bond chemical bonding กับ silane coupling agent  
 

 
 

รูปภาพที่ 7 ceramic bracket 
 
 
 

�


การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



2.3 metal bracket 
  จะbond กับenamel โดยอาศัย mechanical retentionจาก meshที่ฐานbracket 
 

 
 

รูปภาพที่ 8 metal bracket 
 
3. Bonding material 

 วัสดุควรมีคุณสมบัติ dimensional stability, มีความเหลวท่ีวัสดุจะสามารถแทรกซึมไปใน enamel 
ที่ผานการเตรียมผิวแลว, มีความแข็งแรง, ใชงานไดงายและลดการสะสมของคราบจุลินทรีย 
 การใชสารยึดติดอยางมีประสิทธิภาพ เปน ปจจัยที่สําคัญในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนเพื่อ ใหเกิด
การยึดติดที่ดีระหวางแบร็คเก็ตกับผิวเคลือบ ฟน เครื่องมือแบร็คเก็ตไมหลุดงาย มีการยึดอยูที่ดี ดังนั้น เพื่อการ
ทํางานท่ีประสิทธิภาพทันตแพทย ควรทราบ ขั้นตอนการทํางานวัสดุที่จะใชยึดติดเพื่อ ประสิทธิภาพที่ดีในการ
ทํางานตอไป 
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การวิเคราะหแบบจําลองฟนดวยโปรแกรมเพาเวอรพอย(Microsoft Powerpoint) 
 
Model analysis with Microsoft Powerpoint 
 
ผูวิจัย   พรชัย  ไกรสิทธิกุล 
 

บทคัดยอ 
วิเคราะหแบบจําลองฟนเพ่ือการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนนั้นมีวิธีวิเคราะหหลายวิธีเชนการ

วิเคราะหขนาดฟนดวยวิธีวิเคราะหของบอลตัน(Bolton analysis)ซึ่งเปนวิธีที่ทันตแพทยจัดฟนสวนใหญนิยมใชและมี
ประโยชนในการวางแผนการรักษาทางการจัดฟน การวิเคราะหขนาดของความกวางของสันเหงือกดานหนา(Anterior 
arch width)และดานทาย(Posterior arch width)ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของคนไทยเพื่อ
ประโยชนในการวางแผนขยายขากรรไกรรวมทั้งมีรูปภาพของแบบจําลองฟนผูปวย ที่มีการแบงแยกจัดเก็บรูปภาพ
ใบหนาผูปวย รูปภาพในชองปากผูปวย และรูปภาพแบบจําลองฟนในดานตางๆ วิธีการวิเคราะหแบบจําลองฟนเร่ิม
จากการวัดวิเคราะหดายมือและวีเนียรคาริปเปอร(Veenear caliper) การวัดวิเคราะหโดยการใชคอมพิวเตอรและ
ซอฟแวรที่ทําข้ึนเฉพาะ โดยทั่วไปซอฟแวรที่ใชจะมีราคาคอนขางสูงและการแกปญหาของซอฟแวรหลังจากที่ซื้อมาใช
อาจจะมีปญหา บทวิชาการนี้จะเปนการประยุกติ์การใชซอฟแวร ไมโครซอฟเพาเวอรพอย(Microsoft Powerpoint)
ซึ่งหาซ้ือไดงาย และมีใชสวนใหญประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฎิบัติการไมโครซอฟวินสโดว 

 
คําสําคัญ : การวิเคราะหแบบจําลองฟน,วิธีวิเคราะหของบอลตัน,การวิเคราะหขนาดของความกวางของสัน

เหงือกดานหนาและดานทาย,ไมโครซอฟเพาเวอรพอย 
 

Abstract  
Model analysis such as Bolton s analysis , a tooth-size analysis commonly used as a 

diagnostic tool in orthodontic treatment . There are many analyses for prediction of Arch 
size analysis for patients who need orthodontics treatment. Apply the Microsoft powerpoint 
software for model analysis and arch width in anterior and posterior. This software are 
widely used in the computer that are run in Microsoft windows . 

Keyword : Bolton analysis,Anterior arch width,Posterior arch width,Microsoft powerpoint 
 

บทนํา 
โดยทั่วไปการวางแผนการทางทันตกรรมจัดฟนนั้นตองใชขอมูลจากการตรวจในชองปากการศึกษาภาพรังสี 

ภาพถายใบหนาผูปวย และ การวิเคราะหแบบจําลองฟนของผูปวย เก่ียวกับรูปรางและขนาดของฟนและการ
วิเคราะหขนาดของฟนเพื่อนํามาพิจารณาในการจัดเรียงฟนบนขากรรไกรไดอยางเหมาะสม การวิเคราะหขนาดฟนมี
หลายวิธี โดยทั่วไปนิยมใชวิธีวิเคราะหของบอลตัน (Bolton’s tooth-size analysis) ถามีขนาดฟนบนและฟนลาง
ไมไดสัดสวนกันจะไมสามารถทําใหมีการสบฟนตามอุดมคติได ในป 1958 Bolton ศึกษาเรื่องความไมสมดุลของ
ขนาดฟนที่สัมพันธกับการรักษาการสบฟนที่ผิดปกติ โดยทําการศึกษาในผูปวยจํานวน 55 รายซึ่งมีการสบฟนที่ดีและ
หาอัตราสวนของขนาดฟนในแนวใกลกลางไกลกลางของฟนบนและฟนลาง อัตราสวนที่หาไดคือ อัตราสวนผลรวม

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ของขนาดฟนลางตอผลรวมของขนาดฟนบนของฟน 12 ซี่ (overall ratio) เทากับผลรวมของขนาดฟนลาง 12 ซ่ี 
หารดวยผลรวมของขนาดฟนบน12 ซี่ มีคาเทากับรอยละ 91.3 และอัตราสวนผลรวมของขนาดฟนลางตอผลรวมของ
ขนาดฟนบนของฟนหนา 6 ซี่(anterior ratio) เทากับผลรวมของขนาดฟนหนาลาง 6 ซ่ีหารดวยผลรวมของขนาดฟน
หนาบน 6 ซ่ีมีคาเทากับรอยละ 77.  

overall ratio=(ผลรวมของขนาดฟนลาง 12ซ่ี)/(ผลรวมของขนาดฟนบน12ซี่)=91.3% 
anterior ratio=(ผลรวมของขนาดฟนหนาลาง6ซี่)/(ผลรวมของขนาดฟนหนาบน6ซี่)=77%  

 
เนื้อเรื่อง 

การวิเคราะหแบบจําลองฟนมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยวิเคราะหและมีการเปรียบ  เทียบวิธี
วิเคราะหของบอลตันเชนโปรแกรมคอมพิวเตอร ควกิเซฟ (QuickCeph) แฮทส(HATS) และ ออโธแคด (OrthoCad) 
กับวิธีวิเคราะหแบบปกติและพบวาการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทั้ง 3 โปรแกรมน้ันใชเวลานอยกวาการวัด
วิเคราะหดวยมือ(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหแบบจําลองฟนที่มีโดยทั่วไปเปนโปรแกรมท่ี
จัดทําขึ้นในตางประเทศซึ่งมีราคาคอนขางสูงและไมมีคามาตรฐานของคนไทย การประยุกตใช Microsoft office 
powerpoint ในการทําการวิเคราะหแบบจําลองฟนโดยการเขียนชุดคําสั่งเพิ่มเติม (Macro). ให Microsoft office 
powerpoint ทําหนาที่ในการบันทึกขอมูลจุดตางๆที่จะทําการวัดขนาด แลวประมาลผลการวิเคราะหแบบจําลองฟน 
โดยสามารถวิเคราะหทั้งขนาดฟน ขนาดของแนวโคงฟนและการวิเคราะหเนื้อที่ดวยวิธีตางๆ ซ่ึงมีการเปรียบเทียบกับ
คาปกติของคนไทยไดแก วิธีวิเคราะห ของบอลตัน ซึ่งเปนวิธีที่ทันตแพทยจัดฟนสวนใหญนิยมใชและมีประโยชนใน
การวางแผนการรักษานอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหความกวางและความสูงของแนวโคงฟนที่วัดไดตามวิธีของ  
Korkhaus (8)(9)(10)(11) การนําคอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหแบบจําลองฟนมีการทดลองและวิจัยการใชงานรูปแบ
ตางๆแตสวนใหญจะเปนโปรแกรมท่ีทําขึ้นมาโดยเฉพาะ(12)(13) 
 
วิธีการใชงานโปรแกรมวิเคราะหแบบจําลองฟนดวย Microsoft office powerpoint 2016 
คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

1. เครื่องคอมพิวเตอรที่มีซีพียูซึ่งทางไมโครซอฟทแนะนําใหเปนเครื่องท่ีมีซีพียู  เปนเพนเทียม (Pentium) 
ขึ้นไป 

2. มีระบบปฏิบัติการ วินโดวส 8 (Windows 8) ขึ้นไป 
3. จอภาพและการดแสดงผลท่ีสนับสนุนการทํางานของวินโดวส และกําหนดความละเอียดของหนาจอเปน 

1024 x 768 พิกเซล 
4.เมาสหรืออุปกรณชี้ (pointing device) ที่สนับสนุนการทํางานบนวินโดวส 

ขอกําหนดในการใชงานโปรแกรมวิเคราะหแบบจําลองฟน 
1. ชื่อ และนามสกุล เลขประจําตัวของผูปวยเปนรหัสประจําระเบียนของผูปวยเพื่อชวยในการจัดเก็บ 
2. รูปที่นํามาจัดเก็บในโปรแกรมน้ีตองแปลงใหมีนามสกุล .jpg (JPEG File InterchangeFormat)  
3. แบบจําลองฟนที่จะนํามาถายภาพดวยกลองถายภาพ จะตองทําจุดอางอิงใหหางกัน 10 มม และการ

ถายภาพควรถายใหกลองตั้งฉากแอยูไกลจากแบบจําลองฟนเพื่อลดการบิดเบี้ยวของภาพถาย 
 หลักการเขียนชุดคําสั่งมารโคร(14) Macro for Microsoft powerpoint 2016 ปกติในสภาพทั่งไปใน
หนาจอคอมพิวเตอรที่ใชแสดงภาพจะเสมื่อนแผนกราฟซึ่งแตละตําแหนงจะมีจุดแสดงตําแหนงคูลําดับเอกและวาย
(X,Y)การเขียนชุดคําส่ังจะเร่ิมตั้งแตมีเหตุการณคลิ๊กเมาสปุมขวาคร้ังแรกจะเปนจุดอางอิงที่หนึ่งและจุดอางอิงสองท่ีมี
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ระยะหางคงท่ีคือ10มม.จะเปนระยะอางอิงเพื่อใชในการวัดระยะหางระหวางสองจุดในการวัดขนาดของฟนที่ตําแหนง
ใกลกลาง (Mesial) และตําแหนงไกลกลาง(Distal)ซึ่งก็คือเมื่อคลิ๊กเมาสปุมซายที่ตําแหนงไกลกลางของฟนซี่16                 
(16 Distal) และทุกตําแหนงที่มีการคล๊ิกเมาสปุมซายตามคําสั่งจนจบ การคํานวณหาระยะก็จะใชสมการทาง
คณิตศาสตร2 สมการ 

1. การหาระยะหางระหวางจุดสองจุด D = Abs ( Sqr((a - C) ^ 2 + (b - d) ^ 2))(15)(16)(17)(18) 
2. การหาระยะระหวางจุดหางจากเสนตรง Public Function a_to_line_bc(ByVal x2 As Single, 

ByVal y2 As Single, ByVal x1 As Single, ByVal y1 As Single, ByVal x3 As Single, ByVal y3 As Single) As 
Single 

' point a=x2, y2 linebc=point x1, y1-----x3y3 
Dim d34, c4, m, C, c2, Y, x4, y4 As Single 
'y1 = m * x1 + c ''''''make line bc 
'y3 = m * x3 + c 
m = (y3 - y1) / (x3 - x1) 
C = y1 - (m * x1) 
'y4 = m * x4 + c 
' find x4, y4 on line bc 
If (m = 0) Then 
x444 = x2 
y444 = y1 
Else 
' y2=-1/m*x2+c4 
c4 = y2 + (x2 / m) 'c4 value ok 
'y4 = -1 / m * x4 + c2 
'y4 = mx4 + c 
x444 = (c4 - C) / (m + (1 / m)) 
y444 = ((-1 / m) * x444) + c4 
End If 
a_to_line_bc = Format(Abs(Sqr((x444 - x2) ^ 2 + (y444 - y2) ^ 2)), "###.##") 
End If 'scale=mm 
End Function 
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รูป 1 แสดงการเปดฟงช่ันใหใช มารโคร โหมด (Enable Macro Mode) 

รูป 2 วงกลมสีดําตําแหนงบนซายแสดงการสลับการเปดหนาตาง ระหวาง วิชวลเบสิกส และเพาเวอรพอยท 

การเริ่มใชโปรแกรมเพาเวอรพอยทจะตองเปดการใชงานฟงชั่นมารโครในชองแอดวานซ และทรัสทเซ็นเตอร 
(Advance setting and Trust center enable all macros) ดังแสดง(19)ในภาพรูปท่ี1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมื่อมีการเปกการใชฟงชั่นมารโครแลวตําแหนงบนซายจะมีตัวเลือกการสลับการใชงานเพื่อใหเขียน
โปรแกรมวิชวลเบสิกสและคําสั่งตางๆดังรูปที่ 2. 
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การใชงานโปรแกรมนั้นเริ่มเลือกภาพแบบจําลองฟนโดยกดปุม Select Model Image แลงจะมีภาพแบบจําลอง
ฟนที่เตรียมไวที่สําคัญคือภาพแบบจําลองฟนจะตองมีการวัดระยะเพื่อใชอางอิงโดยอาจจะถายภาพพรอมไมบรรทัดดัง
ตัวอยางรูปที่3 หลังจากมีภาพแบบจําลองฟนปรากฏบนสไลดใหเริ่มวิเคราะหแบบจําลองฟนโดยกดปุม Mark Point  
 การเริ่มวิเคราะหแบบจําลองฟนใหทําตามคําสั่งซึ่งจะอยูตําแหนงลางซายของภาพแบบจําลองฟนโดยให
คลิ๊กเมาสขวาเพื่อกําหนดจุด2จุดที่มีระยะหาง10 มม.ในภาพที่4 แสดงจุดสีน้ําเงินโปรแกรมจะใชฟงชั่นระยะหาง
ระหวางจุด2จุดเพ่ือที่จะแปลผลวาถาระยะหางระหวาง2จุดที่ไดออกมาเปนหนวยมิลลิเมตร.หลังจากการคล๊ิกเมาส
ขวา2จุดแลวใหเริ่มกําหนดจุดตามคําสั่งโดยใชเมาสซายกําหนดจุดตางๆบนภาพแบบจําลองฟนซึ่งจะใชวิเคราะห
ขนาดของฟนแตละซี่และความกวางของสันเหงือกทั้งดานหนาและหลัง (AAW,PAW,AAH,PAH) 

 รูป 3 แสดงปุม Select Model Image และ ปุม Mark Points 

รูป 4 แสดงคําสั่งบริเวณดานลางซายในวงกลมและจุดสีน้ําเงิน2จุดที่ตําแหนงวงกลมสดีําบนขวา 
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การกําหนดจุ-ดตางๆใหทําตามคําส่ังจนครบและเมื่อกําหนดจุดครบทุกจุดแลวจะมีหนาจอเล็กแจงใหผู
กําหนดจุดทราบดังแสดงภาพท่ี 5 ใหกดปุมตกลงในหนาจอเล็กนั้นภาพแสดงแบบจําลองฟนและจุดตางๆจะหายไป 
สไลดตอไปจะแสดงผลการวิเคราะหทั้งหมดดังแสดงภาพที่6. 
 

 

รูป 5 แสดงจอคําสั่งเมื่อการกําหนดจุดครบทุกจุดแลว 

รูป 6 แสดงผลการวิเคราะหทั้งหมด 
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สรุป 
การวิเคราะหแบบจําลองฟนมีการวิเคราะหหลายแบบและการวิเคราะหแบบจําลองฟนของ Bolton’s และ

การวิเคราะหความกวางของสันเหงือกของ Kockhaus’s นั้นมีประโยชนในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัด
ฟนการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมเพาวเวอรฟอยท  (Micrisoft Powerpoint) สามารถนํามาใชไดสะดวกและ
ประหยัดเวลาท้ังสามารถเปนการเก็บรวบรวมขอมูลของคนไขแตละรายไดงายในราคาท่ีไมสูงข้ันตอนตอไปจะไดทํา
การวิจัยผลการใชโปรแกรมเพาวเวอรฟอยท (MicrisoftPowerpoint) ในการวิเคราะหแบบจําลองฟนในดานความ
เที่ยงตรงความรวดเร็วสะดวกสะบายของผูวิเคราะห  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประชากรและกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 
1-4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จํานวนกลุมตัวอยาง 189 คน เครื่องมือที่ใชคือ
แบบสอบถามลักษณะทั่วไป แบบสอบถามความเครียด แบบสอบถามความเครียดและการเผชิญความเครียด 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาพยาบาลมี

ความเครียดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 1.79, S.D. = 0.027) และพบวาความเครียดและการเผชิญ

ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.24, S.D. = 0.094)  
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนํามาเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดการกับความเครียด  การสงเสริม

สุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาลและนํามาประยุกตใชในการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนและ
กอนการข้ึนฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลตอไป 
 

คําสําคัญ : นักศึกษาพยาบาล, ความเครียดและการเผชิญความเครียด 
 
ABSTRACT 

This description research purposed to study stress of nursing and coping 
strategies of Nursing student at Faculty of nursing in Rajabhat Chaiyaphum University. 
The sample group were 189 nursing students at faculty of Nursing in Rajabhat 
Chaiyaphum University. The research instruments used in data collection comprised 3 
sets:a general guestionnaire, concerning stress and stress coping. Data were analyzed by 
using percentage, mean and standard deviation.The results were as follow: nursing 
students perceived stress overall were moderate level ( x = 1.79, S.D. = 0.027).Stress and 
Stress coping overall were moderate level ( x = 3.24, S.D. = 0.094) 

The result in this study serve as data base information to develop stress 
management program and apply to prepare the readiness of nursing students practice.

Keywords : nursing students , stress and Coping strategies 
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บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่  21 ในทุกๆมิติอยางรวดเร็วทั้งดานเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมและสังคมท่ีมีความสลับซับซอน สงผลตอวิถีการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เกิดผลกระทบตอ
การจัดการศึกษาในทุกระดับ การจัดการศึกษาจึงตองมีการปรับกระบวนทัศนใหมเพื่อเตรียมผูสําเร็จการศึกษาให
มีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมยุคปจจุบัน และพรอมจะออกไปประกอบอาชีพตอไป 
สามารถดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษที่ 21 ได (กมลรัตน เทอรเนอรและคณะ.2558) ดังนั้นทักษะสําคัญที่ตองมี
คือทักษะการเรียนรู (Learning Skill) ซึ่งตองกาวขามสาระวิชาไปสูทักษะเพื่อการดํารงชีวิต โดยการคนควาเอง
ของผูเรียนและมีครูอาจารยชวยแนะนํา ซึ่งในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงมีการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรใน
การจัดการเรียนรูโดยเนนที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่เกิดกับตัวผูเรียน เพ่ือ
ใชในการดํารงชีวิตในสังคมในปจจุบันและในอนาคต สิ่งสําคัญของการจัดการศึกษาคือการจัดใหมีการศึกษา
ตลอดชีวิต ซึ่งถือเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหผูเรียนมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังใน
ระดับทองถิ่น ระดับประเทศชาติ ระดับอาเซียน และระดับโลก เปนตน 

ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรจึงตองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการของสังคม ไดมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล และเปนท่ียอมรับทั้งในและตางประเทศ ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 เปนการเตรียมนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ มุงเนนทั้งดานวิชาการและวิชาชีพที่
ตองการพัฒนาคนใหสมดุลรอบดานทั้งในดานวิชาการ ความคิดความสามารถ มีทักษะสูง มีความสามารถในการ
สรางสรรคนวัตกรรม ความดีงาม มีมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตครบถวนทุกมิติ  (อณัญญา ลาลุนและคณะ.2560) ซึ่งสาขา
พยาบาลศาสตรเปนการจัดการศึกษาที่เก่ียวของกับชีวิตมนุษย เปนการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตามที่
หลักสูตรการศึกษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและเกณฑสภาการพยาบาลไดกําหนดไวอยางตอเนื่องเปน
ขั้นตอนในแตละชั้นปการศึกษา จึงอาจทําใหนักศึกษาพยาบาลในแตละชั้นปตองมีการปรับตัวอยูเสมอ เนื่องจาก
การเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตรมีลักษณะเฉพาะ ประกอบกับวัยของนักศึกษาเปนชวงอายุระหวาง 18-
21 ป เปนวัยที่มีพัฒนาการของวัยรุนตอนปลายและเริ่มเขาสูวัยผูใหญตอนตน อาจมีความไมมั่นคงทางจิตใจ มี
อารมณออนไหวงาย ประกอบกับเด็กกลุมนี้เปนเด็กที่มีความเปนตัวของตัวเอง คิดเร็ว ทําเร็ว มีความม่ันใจใน
ตนเอง ชอบความทาทาย นิยมสื่อสารผานเทคโนโลยีที่ทันสมัย (เยาวลักษณ โพธิดารา.2554) ผนวกกับการเรียน
การสอนพยาบาลตองพบเจอกับอาจารยที่มีความหลากหลาย อาจารยบนหอผูปวยที่มีความแตกตาง ความ
หลากหลายวัฒนธรรมของผูรับบริการ ซ่ึงอาจเปนชองวางที่สงผลตอความวิตกกังวล ความเครียดของนักศึกษา 
รวมทัง้สังคมและส่ิงแวดลอมเปลี่ยนไปตลอดชวงของการจัดการเรียนการสอน จะตองออกฝกปฏิบัติตามสถานท่ี
ตางๆ ตองเผชิญกับสิ่งทาทายตาง ๆ ที่มีอิทธิพลเปนอยางมาก มีการปรับตัวตลอดเวลา ความแตกตางดังกลาวนี้
หากนักศึกษาพยาบาลไมสามารถปรับตอการเปลี่ยนแปลงไดจะสงผลตอพฤติกรรมท่ีเปนปญหาหรือเส่ียงตอ
ความเครียด ความวิตกกังวล และมีผลตอประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาได 

การศึกษาสาขาการพยาบาลเปนการเรียนที่หนักและตองมีความรับผิดชอบสูง เรียนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติควบคูกันไป เพราะการสอนภาคปฏิบัติถือวาเปนหัวใจสําคัญของการเรียนพยาบาล ซ่ึงจะตองใชทั้ง
ศาสตรและศิลปในการใหการพยาบาล เปนแกนกลางของการศึกษาทางการพยาบาลเพื่อจะไดนําความรูทาง
ทฤษฏีไปบูรณาการหรือประยุกตใชในการปฏิบัติจริงบนหอผูปวยตางๆ รวมถึงการออกแบบนวัตกรรมตางๆ
ขณะที่ออกฝกปฏิบัติ นักศึกษาอาจเกิดความขัดแยงและความคับของใจ ทําใหมีแนวโนมวิตกกังวลและเกิด
ความเครียดไดสูง จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมาพบวานักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพมีความเครียด
แตกตางกัน โดยพบวานักศึกษาพยาบาลศาสตรมีระดับความเครียดมากกวานักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพสาขา
อื่นๆ และนักศึกษาพยาบาลยังตองเผชิญความเครียดมากที่สุด จากการศึกษาของชาบานและคณะ (Shaban 
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,I.A.,et.2012) ยังพบวาสาเหตุของความเครียดของนักศึกษาพยาบาลเกิดจากการเรียนและการไดรับมอบหมาย
งานจากวิชาตางๆ ซ่ึงนักศึกษาตองใชความระมัดระวังอยางมาก มีสติ มีความรับผิดชอบ เสียสละและอดทนเปน
อยางสูง จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาเกิดความเครียดได  หากเกิดความเครียดอยางตอเนื่องเปนเวลา
ยาวนานหรือมีความเครียดอยูในระดับสูง นักศึกษาไมสามารถปรับตัวไดจะสงผลตอการเรียนสาขาพยาบาล
ศาสตรได เปนเหตุทําใหเกิดปญหาสุขภาพจิตตามมา ทําใหนักศึกษามีปญหากับการเรียน ทําใหประสิทธิภาพการ
เรียนรูลดลง ฝกปฏิบัติไดไมมีประสิทธิภาพ เปนตน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและใหความสนใจตอความเครียดและการเผชิญความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร หากเม่ือนักศึกษามีความเครียดเกิดขึ้นและไมสามารถปรับตัวได จะทํา
ใหเกิดผลกระทบท่ีเนื่องและนําไปสูปญหาสขุภาพทางดานรางกายและจิตใจตามมา ผูวิจัยจึงตระหนักและสนใจที่
จะศึกษาระดับความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนแกไขปญหาและสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลและเตรียมความพรอมในการผลิต
บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยสํารวจ (Descritive research) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปน
นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1-4 ปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) กลุมตัวอยางที่ใชจํานวน 189 คน ดําเนินการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 
18 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปและแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล จํานวน 13 ขอ และแบบสอบถามความเครียดและการเผชิญความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาล จํานวน 11 ขอ โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถามและพิจารณาความสอดคลองของ
เครื่องมือ ขอคําถามมีคาระหวาง .70-.87 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
โครงการวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร ดังนี้ 

1. ทําหนังสือถึงคณบดีเพื่อขออนุญาตทําการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมแบบสอบถาม 
2. ผูวิจัยดําเนินการพบนักศึกษาพยาบาลศาสตรทุกชั้นป และชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและขอ

ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม หลังจากกลุมตัวอยางไดใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย ผูวิจัยนํา
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับตัวอยางจํานวน 189 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอง 
ไดจํานวนชุดของขอมูลที่มีครบถวนสมบูรณทั้งสิ้น 189 ฉบับ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

โดยการวิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยการแจกแจงความถ่ี การหาคารอยละ คาเฉลี่ย (
�

x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 

��
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป พบวานักศึกษาพยาบาลสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 95.8 และเปนเพศ
ชายรอยละ 4.3 เปนนักศึกษาพยาบาลชัน้ปที่ 1 และ 2 รอยละ 26.45 ช้ันปที่ 3 รอยละ 25.9 และช้ันปที่ 4 รอย
ละ 21.7 สวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในชวง 2.50-2.99 รอยละ 42.9 และมีคะแนนสะสมเฉล่ีย              
3.00 – 3.49 รอยละ 31.2 นักศึกษาพยาบาลสวนใหญอาศัยหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย รอยละ 55.5 
รองลงมาพักที่หอพักมหาวิทยาลัย รอยละ 33.9 และรายไดของนักศึกษาพยาบาลสวนใหญอยูในชวง 3,000-
5,000 บาท คิดเปนรอยละ 56 รองลงมามีรายได 5,100-7,000 บาท รอยละ 32 ซึ่งสวนใหญมีรายไดที่พอใช 
รอยละ 89.4 และไมพอใชรอยละ 10.9 ตามลําดับ 

 จากการศึกษาพบวาความเครียดของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  = 1.79, 
S.D. = 0.02) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและมีความเครียดอยูในระดับสูง คือมี

ความเครียดจากการรูสึกตกใจ ต่ืนเตนทุกคร้ังที่ถูกอาจารยซักถาม ( x  = 2.26, S.D. = 0.59) รองลงมาคือมี

ความเครียดจากการรูสึกตกใจ ต่ืนเตนทุกคร้ังที่ที่ตองสอบเพื่อวัดผลการเรียน ( x  = 2.21, S.D. = 0.62) และ

พบวาความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.24, 
S.D. = 0.09) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การท่ีนักศึกษาหวังวาทุกสิ่งทุกอยางจะดี

ขึ้นอยูในระดับสูง ( x  = 3.80, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ คิดหาวิธีการตางๆเพ่ือแกปญหาหรือควบคุม

สถานการณ ( x  = 3.75, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบวาความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร  ปการศึกษา 2560 คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 1.79, S.D. = 0.02) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดและมีความเครียดอยูในระดับสูง คือมีความเครียดจากการรูสึกตกใจ ต่ืนเตน

ทุกครั้งที่ถูกอาจารยซักถาม ( x  = 2.26, S.D. = 0.59) รองลงมาคือมีความเครียดจากการรูสึกตกใจ ต่ืนเตนทุก

ครั้งที่ที่ตองสอบเพื่อวัดผลการเรียน ( x  = 2.21, S.D. = 0.62) และนักศึกษารูสึกออนเพลียหรือเหนื่อยงาย       

( x  = 2.16, S.D. = 0.58) ตามลําดับ อธิบายไดวา การศึกษาวิชาชีพการพยาบาล มีลักษณะการเรียนการสอนที่
เขมงวด เนื้อหาในแตละรายวิชาที่มากและมีความซับซอน มีลักษณะการสอนที่มีลักษณะมุงพัฒนาความ
รับผิดชอบ ประกอบดวยอาจารยผูสอนเองตองพยายามใหนักศึกษาไดความรู มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล
ที่ถูกตอง และมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักศึกษาสามารถใหการพยาบาลแกผูรับบริการ สามารถบูรณาการและนํา
ความรูมาประยุกตใชไดอยางถูกตองในผูปวยแตละราย เนื่องจากในการเรียนการสอนจึงมีทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะภาคปฏิบัติซึ่งเปนแกนกลางของการศึกษาทางการพยาบาล ในบางครั้งนักศึกษาอาจ
เครียดจากความยากลําบากในการที่จะประยุกตหรือนําความรูที่เปนทฤษฏีมาชวยหรือดูแลผูรับบริการไดใน
ขณะนั้นๆ จึงทําใหนักศึกษาพยาบาลเกิดความวิตกกังวล กลัวคิดวาตัวเองจะทําไดไมดี กลัวทําหรือตอบคําถาม
อาจารยไมถูกตอง เหตุการณดังกลาวจึงกอใหเกิดความเครียดในดานการรับรูและการแปลสถานการณที่กอ ให
เกิดความเครียดได ดังนั้นจึงเปนสาเหตุที่ทําใหรางกาย ถูกกระตุนและมีการตอบสนองตางๆ จึงเปนสาเหตุของ 
ความเครียดได ดังนั้นบางรายวิชาอาจมีการมอบหมายงานใหไปทําเพิ่มเติมและมีการซักถามและทบทวนความรู
ในบางรายวิชาใหแกนักศึกษาพยาบาล ในขณะเดียวกันนักศึกษาพยาบาลอยูในชวงเปล่ียนผานจากวัยรุนตอน
ปลายสูวัยผูใหญตอนตน ซึ่งตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆดาน มีปจจัยทั้งภายในและภายนอกมากระทบ 
รวมทั้งตองรับผิดชอบตัวเองในขณะที่กําลังเรียนหนังสือ ยังปรับตัวไดไมเต็มที่ดังนั้นจึงอาจทําใหนักศึกษามีความ
ตืน่เตน ตกใจไดงาย รวมทั้งหากตองมีกิจกรรมตางๆท่ีเสริมหลักสูตรอาจทําใหนักศึกษายังบางเวลาไมได สงผลให
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นักศึกษาพักผอนไดไมเพียงพอ สิ่งตางๆเหลานี้ลวนกอใหเกิดความเครียดแกนักศึกษาพยาบาลได  ซ่ึงสอดคลอง
กับ วันดี สุทธรังษีและคณะ (2547) ที่ศึกษาพฤติกรรมการจัดการความเครียด และปจจัยที่เกี่ยวของของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวามีความเครียดในระดับปานกลาง 
และสอดคลองกับการศึกษาของ คริสตินและคณะ (Christine K.L.et.al.,2009) ท่ีศึกษาความเครียดและการ
เผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ฝกภาคปฏิบัติ พบวานักศึกษาพยาบาลมีความเครียดอยูในระดับปาน
กลาง การศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคลองกับชุติมา อนันตชัย และคณะ(2555) ที่ไดศึกษาสาเหตุ ระดับความเครียด 
และการเผชิญความเครียดในการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล พบวานักศึกษา
พยาบาลมีความเครียดอยูในระดับปานกลาง เปนตน 
 การเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล พบวาการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.24, S.D. = 0.09) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

การที่นักศึกษาหวังวาทุกสิ่งทุกอยางจะดีขึ้นอยูในระดับสูง ( x  = 3.80, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ คิดหาวิธีการ

ตางๆเพื่อแกปญหาหรือควบคุมสถานการณ ( x  = 3.75, S.D. = 0.84) ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากนักศึกษาสวน
ใหญพักอาศัยอยูใกลกันและมีกลุมเรียนที่ไมมีความหลากหลาย ดังนั้นจึงทําใหนักศึกษาพยาบาลสามารถปรับตัว
ตอการเปล่ียนแปลง รวมถึงปรับตัวตอเพ่ือนักศึกษาได ในการเรียนและการฝกปฏิบัติจึงทําใหนักศึกษามีลักษณะ
ที่คุนเคยกัน สามารถปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาเร่ืองการเรียนได อีกทั้งสถาบันไดมีการสงเสริมใหนักศึกษาได
เขาถึงแหลงสนับสนุนทางสังคมอื่นๆ เพื่อชวยเหลือเมื่อมีความเครียด มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาและอาจารย
ประจําชั้นปเพื่อใหนักศึกษาสามารถปรึกษาปญหา บอกแหลงขอมูลที่เอื้อตอการสืบคนขอมูลที่นาเชื่อถือ การมี
หองสมุดที่ทางโรงพยาบาลจัดไวเพื่อใหนักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลเก่ียวกับโรคและการพยาบาลผูปวยเม่ือ
นักศึกษาสนใจ การมีพี่สถาบันในแตละแผนกที่นักศึกษาไปฝกปฏิบัติใหการดูแลแบบพ่ีนอง สถาบันไดมีการจัด
กิจกรรมตางๆในแตละชั้นปเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาพยาบาลสามารถเลือกใชวิธีการแกไขปญหาไดและมีความ
เหมาะสม จึงสามารถลดความเครียดของตนเองลงได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จิราภรณ สรรพวีรวงศ และ
คณะ(2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกับความเครียด การจัดการความเครียดและความตองการความชวยเหลือของนักศึกษา
พยาบาล พบวานักศึกษาพยาบาลสามารถจัดการความเครียด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และนักศึกษา
สามารถเลือกใชวิธีการจัดการกับปญหาไดหลายวิธี และสอดคลองกับซ่ึงสอดคลองวันดี สุทธรังษีและคณะ 
(2547) ที่ศึกษาพฤติกรรมการจัดการความเครียด และปจจัยที่เกี่ยวของของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวามีพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดไดในระดับปานกลาง และ
สอดคลองกับการศึกษาของ มณฑา ล้ิมทองกุลและสุภาพ อารีเอื้อ (2552) ท่ีศึกษาแหลงความเครียด วิธีการ
เผชิญความเครียด และผลลัพธการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ในการฝกภาคปฏิบัติครั้ง พบวามี
การจัดการกับความเครียดไดในระดับปานกลาง ซ่ึงถือวานักศึกษาพยาบาลสามารถเลือกใชวิธีในการปรับตัวได
อยางเหมาะสมจะชวยใหปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอตัวนักศึกษาพยาบาลนั่นคือเมื่อเกิด
ความเครียด ณ ขณะนั้นนักศึกษาพยายามที่จะแกปญหานั้นใหลุลวงไปเพ่ือใหความเครียดของตนบรรเทาลง ท้ัง
การพยายามหาวิธีการตางๆ การพยายามควบคุมสถานการณที่เกิดขึ้น ทําใหสามารถผานเหตุการณดังกลาวไป
ดวยดี และเหมาะสม การทําใจใหยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแมไมเปนไปตามที่คาดหวังจะชวยใหความรูสึกที่เกิดขึ้น
ผอนคลาย มีความสบายใจเกิดขึ้น ดังนั้นการที่สามารถจัดการกับความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพทําให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูที่ดี สามารถปรับตัวได ไมสงผลกระทบตอการเรียนรู ทําใหใชชีวิตไดอยางมีความสุขและ
การเรียนมีประสิทธิภาพ ไมเกิดความเครียดหรือปญหาทางดานสุขภาพตามมา 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยนี้ควรมีการเตรียมความพรอมนักศึกษาพยาบาลกอนขึ้นฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ 

จัดหาแหลงเรียนรูในชองทางตางๆมากข้ึน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู มีทักษะการปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสู
ความมั่นใจ ลดความวิตกกังวล ความเครียด ควรมีระบบใหความชวยเหลือในดานสุขภาพ ระบบการติดตาม และ
ใหความชวยเหลือนักศึกษาเพื่อลดความเครียดและสงเสริมใหนักศึกษาสามารถเผชิญความเครียดไดเหมาะสม 
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ทักษะการรูดิจิทัลของบุคลากรสาธารณสุขในยุค Thailand 4.0 (ยุคดิจิทัล) 
 
Digital literacy of Public Health Personnel in Thailand 4.0 Era (The Digital Era) 
 
ผูวิจัย   ฐาวรี  ขันสําโรง 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การเตรียมความพรอมของบุคลากรสาธารณสุขในยุค Thailand 4.0 หรือ ยุคดิจิทัล เพื่อมุงไปสูการเปน

พลเมืองดิจิทัลและสนับสนุนยุทธศาสตรการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพ (Thailand Health 4.0) ชวย
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศสูการเปนประเทศท่ีมั่นคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน และถือเปนหนาที่ที่
สําคัญที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได การทํางานดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไมวาจะเปนเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
เทคโนโลยีของอุปกรณสื่อสารที่ทันสมัย สื่อหรือขอมูลมากมายมหาศาลในโลกดิจิทัลตองอาศัยทักษะการรูดิจิทัล 
ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขจึงควรมีทักษะการรูดิจิทัล ซึ่งเปนทักษะของบุคคลในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เขาถึงและการสื่อสารกันใชในจัดการ วิเคราะห ประเมินผลสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการสรางความรูใหมและ
สื่อสารไปยังผูอื่นได สงผลตอสังคมโดยรวมในการสรางโอกาสการเขาถึงขอมูลตางๆ เกิดความคิดสรางสรรคและ
การสรางนวัตกรรม และความเปนพลเมืองดิจิทัล ซ่ึงสามารถพัฒนาทักษะน้ีไดโดยใชหลักการยอมรับการใช
เทคโนโลยีใหมๆ ดวยการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซ่ึงเปนหลักการที่มีประสิทธิภาพ พรอม
ทั้งอาศัยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีใหม 2 ประการคือ การรับรูประโยชนและความงายใน
การใชระบบของเทคโนโลยีที่สงผลใหผูใชมีความตั้งใจเขาใชงานเทคโนโลยีนั้น การมีทักษะการรูดิจิทัลจะชวย
สรางความเปนพลเมืองดิจิทัลใหกับบุคลากรสาธารณสุข หรือหมายถึง การมีความพรอมในการทํางานดาน
สาธารณสุขในยุคดิจิทัลของบุคลากรสาธารณสุขนั่นเอง 
 
คําสําคัญ : ทักษะการรูดิจิทัล, Thailand 4.0, บุคลากรสาธารณสุข 
 
Abstract 

The public health personnel should be ready in preparation for Thailand 4.0 in 
order to support healthcare evolutionary strategy and propel its policy to be stable, 
prosperous and sustainable country. This is their inevitable duty. Working with modern 
technology such as internet, up to date communication equipment and tremendous 
information of digital world needs many skills. It is very important for them to have 
skills in using technology for communication and analyzing information technology 
(I.T.) in order to gain some new knowledge and pass it on to the people. This can be a 
way to drive the whole society to get an opportunity to access the various information 
and creative ideas which help them to create an innovation workplace. The skills can be 
developed by accepting new technology according to their self-efficacy. This is an 
efficient principle which depends on two kinds of factors; acknowledging its advantages 
and being uncomplicated to use it. Therefore, having skills of digital usage can help 
public health personnel to be ready in working with it. 

Key words : Digital literacy, Thailand 4.0, Public Health Personnel
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บทนํา 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน 

ศตวรรษที่ 21 ถือไดวาเปนยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเปนยุคที่เกิดการเปล่ียนแปลงของโลกในหลายๆ ดาน
ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมอันนําไปสูการปรับตัวเพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันทามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน ทุกประเทศท่ัวโลกมุงสูกระแสใหมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกวา สังคมความรู ( Knowledge-
Based Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) ที่ตองใหความสําคัญตอ
การใชความรู (Knowledge) และนวัตกรรม (Innovation) เปนปจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกวาการใช
เงินทุน ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหขอมูลขาวสารและความรู ซึ่งประกอบกันเปน  “สารสนเทศ” นั้น 
สามารถล่ืนไหลไดสะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับบุคคล ระดับองคกร 
ระดับสังคม จนถึงระดับประเทศและระหวางประเทศ กลายเปน “โลกไรพรหมแดน” อันเนื่องมาจากอิทธิพล
ของเทคโนโลยีดังกลาว การพัฒนาคนในสังคมใหมีความรูดานเทคโนโลยีที่รุดหนาไป เพ่ือตามโลกท่ีเต็มไปดวย
ความรูใหมและนวัตกรรมใหทัน จึงเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (ไพรัช ธัชยพงษและพิเชษ 
ดุรงคเวโรจน, 2541) การพัฒนาเทคโนโลยีที่กาวไกลผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทที่เชื่อมโยง
ตอเนื่องกัน ในลักษณะเศรษฐศาสตรเครือขาย หรือที่เรียกวา (Networked economy) เกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหวางประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและ
สารสนเทศ สงผลใหโลกมีสภาพเหมือนเปนหน่ึงเดียวและมีการแขงขันสูงท่ีเกิดผลกระทบในวงกวาง (Systemic 
and Dynamism) ตอผูผลิต ผูบริโภคอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน กลายเปนจุดเริ่มตนของกระบวนที่ทําให
ทรัพยากรมนุษยเกิดการปรับตัวพัฒนาใหเปนทรัพยากรมนุษยที่อยูในโลกใบใหมที่ตางจากโลกใบเดิม แมวา
เทคโนโลยีจะเพิ่งเกิดขึ้นเม่ือไมนานมานี้ ราว พ.ศ. 2500 เทคโนโลยีที่ถูกสรางและพัฒนาขึ้นไดกลับเขาไปมี
บทบาทและแทรกซึมเขาไปในทุกอณูของวิถีชีวิตของมนุษยและสังคม (ชิดชบา คําแสนเดช, 2553: ระบบ
ออนไลน) และความลํ้ายุคของเทคโนโลยใีนปจจบุันไดพัฒนาจนทาํใหโลกพลกิโฉมไดเลย (Scientific American, 
2016; The Momentum, 2556: ระบบออนไลน) ดังตัวอยางตอไปนี้ 

� Nanosensors & Internet of Nano Things คือ เทคโนโลยีที่เล็กที่สุดในโลกไดถูกนํามาใชในเสน
ใยเสื้อผา รถยนต โดรน (Drone) บาน ไปจนถึงในตัวมนุษย เชน อวัยวะในรางกายมนุษยจะมีเซ็นเซอรจิ๋ว 
(Nanosensor) ที่มีอนุภาคระดับนาโนคอยบันทึกและสงขอมูลไปยังสมารทโฟน (Smart phone) คอมพิวเตอร 
หรืออุปกรณที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตได (Internet of Things) อุปกรณรอบตัวมนุษยจะส่ือสารและทํางานกันเอง 
โดยที่มนุษยไมตองออกคําสั่ง เชน บานอัจฉริยะปลดล็อกประตูทันทีที่จับความเคล่ือนไหวของเจาของบานได 
เปนตน เทคโนโลยีนาโนนี้ยังมีประโยชนอยางมากสําหรับการติดตามอาการผูปวย เชน การฝงนาโนเซ็นเซอรใน
หัวใจเทียม ซึ่งจะสงสัญญาณเตือนแพทย เม่ือเกิดความผิดปกติ เปนตน 

� New Generation of Batteries คือ แบตเตอรี่เก็บพลังงานไวใชที่บาน เปนพลังงานทางเลือกที่
ชวยเก็บพลังงานสําหรับบานไวใชไดทั้งวันทั้งคืน ปจจุบันบริษัท Fluidic Energy ไดคิดคนพัฒนาแบตเตอร่ี
สังกะสี-อากาศ (Zinc-air Battery) ข้ึน สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตยและลมไดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง
ความกาวหนานี้อาจทําใหกวา 1.2 พันลานคนทั่วโลกเขาถึงไฟฟาจากพลังงานทางเลือกในปพ.ศ. 2563  

� Blockchain คือ ธนาคารอยูบนมือของมนุษย สกุลเงินดิจิทัลหรือบิตคอยน (Bitcoin) จะเขามา
แทนสกุลเงินทั่วไป เชื่อมโยงกับบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งเปนระบบจัดการฐานขอมูลแบบหนึ่งที่ตั้งอยูบน
บัญชีธุรกรรมออนไลน ชวยใหการทําธุรกรรมออนไลนสะดวกรวดเร็วขึ้น และไมตองผานตัวกลางอยางธนาคาร
หรือสถาบันการเงินอีกตอไป ดังนั้นตนทุนและคาธรรมเนียมตางๆ จะลดลงดวย นอกจากนี้มีความปลอดภัยสูง 
เพราะผูใชตองบันทึกความเปนเจาของสินทรัพยและยืนยันตัวตนผานการเขารหัสขั้นสูง ท่ีสําคัญสามารถ
ตรวจสอบเจาของขอมูลบัญชีไดดวย เนื่องจากขอมูลถูกบันทึกและแชร (Data sharing) กันทั้งระบบ พรอมกันนี้
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ยังมีระบบอัลกอริทึม (Algorithm) ตรวจสอบการแลกเปล่ียน (Transaction) และปองกันการปลอมแปลงขอมูล 
ซึ่งเทคโนโลยีนี้ยังรับรองความปลอดภัย การซ้ือขายเงินตราดิจิทัล เชน บิตคอยน เปนตน และการทําธุรกรรม
อื่นๆ เชน การกูยืมเงิน การขายหลักทรัพย การโอนเงินขามประเทศ เปนตน 

� 2D Materials คือ วัสดุสองมิติ ซึ่งเปนสสารที่มีความหนาระดับนาโนเมตรหรือนอยกวา ขนาดของ
วัสดุสองมิติมีขนาดเล็กมากเพียงหนึ่งหรือสองอะตอม หรือไมมีความหนาเลยจึงถูกเรียกวา วัสดุสองมิติ เสมือน
อุปกรณไฮเทคท่ีมีเนื้อเปนเนื้อเดียวกับผิวหนัง วงการวิทยาศาสตรกําลังพัฒนาวัสดุ 2 มิติ เชน แกรฟน 
(Graphene) เปนวัสดุสุดล้ําที่มีความหนาแคอะตอมเดียวเทานั้น แตมีคุณสมบัติแข็งกวาเหล็กและเพชร มีความ
ยืดหยุนสูง นําไฟฟาและความรอนไดดี ในตางประเทศ ศูนยดูแลผูสูงอายุไดคิดคนแผนเซ็นเซอรพิมพสามมิติจาก
แกรฟน และติดบนเส้ือผาของผูสูงอายุ วิธีนี้จะทําใหผูดูแลรูวาสุขภาพของผูสูงอายุเปนอยางไร และคอยดูแล
ความปลอดภัยไดอีกดวย นอกจากนี้ แกรฟนจะนํามาผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแทนซิลิคอนในอนาคตอันใกลนี้ 

� Autonomous Vehicle คือ รถยนตที่ไมตองมีขับรถหรือไรคนขับ หลายบริษัท เชน Tesla 
Motors, BMW, Ford และ Mercedes-Benz รวมทั้งบริษัท Google กับ Apple กําลังแขงกันพัฒนารถยนตไร
คนขับ เพื่อใหมั่นใจวาการเดินทางจะยิ่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งกวาการมีคนขับ ขณะที่ระบบขนสง
มวลชน รถบรรทุกสินคา และบริการ Car sharing ก็จะเริ่มใชระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเชนกัน 

� Organ-on-Chips คือ ไมโครชิปที่เลียนแบบการทํางานของอวัยวะมนุษย โดยเปลี่ยนแผนไมโครชิป 
(Micro chip) ใหมีขนาดเทาเมโมรีสติก (Memory stick) ใหเปนเสมือนอวัยวะมนุษย สถาบันวิจัย Wyss 
Institute กําลังพัฒนาไมโครชิปที่เลียนแบบการทํางานของอวัยวะมนุษยเพื่อใชทดลองยาและสารเคมี ไมวาจะ
เปน ตับ กระดูก หัวใจ ปอด ซ่ึงทํางานไดเหมือนอวัยวะจริง เชน การดูดซึมของเซลล การหายใจ การบีบและหด
ตัวของกลามเนื้อ และ Organ-on-Chips ยังใชตรวจสอบสารพิษในส่ิงแวดลอมไดดวย ขอดีของเทคโนโลยีนี้คือ 
ไมตองทําการทดลองกับสัตวหรือคนอีกตอไป 

� Perovskite Solar Cells คือ แผงโซลารรุนใหมที่ผลิตจากเพอรอฟไกต (Perovskites) ซ่ึงจะเปน
แหลงพลังงานของคนทั้งโลก นักวิจัยจากสถาบันเอ็มไอทีและมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สหรัฐอเมริกา ไดรวมกัน
พัฒนาแผงโซลารรุนใหมที่ผลิตจากเพอรอฟไกต (Perovskites) ไดสําเร็จ วัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติดูดกลืนแสงได
ดีกวาซิลิคอนซ่ึงนิยมใชผลิตแผงโซลารในปจจุบัน เพอรอฟไกตมีความหนาไมถึง 1 ไมโครเมตร นํ้าหนักเบา ผลิต
เปนแผนฟลมได มีตนทุนต่ํากวา และปลอยกาซเรือนกระจกนอยกวาแผงโซลารที่ผลิตจากซิลิคอน 

� Open AI Ecosystem (AI : Artificial Intelligence หรือปญญาประดิษฐ) เปนสิ่งประดิษฐที่มี
ความสามารถคลายมนุษยหรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย ไดแก โปรแกรม  (Software) ตาง ๆ ที่ใชกับ
คอมพิวเตอร ซึ่งแบงความสามารถเปน 4 ประการคือ การกระทําคลายมนุษย (Acting Humanly) การคิดคลาย
มนุษย (Thinking Humanly) การคิดอยางมีเหตุผล (Thinking rationally) และ กระทําอยางมีเหตุผล (Acting 
rationally) AI จะกลายเปนผูชวยคนสําคัญที่รูใจมนุษยและฉลาดจนสามารถทํางานแทนมนุษย เชน ทํา
การเกษตร ดูแลผูสูงอายุ และจัดการดูแลดานการเงินสวนบุคคล เปนตน 

� Optogenetics คือ การควบคุมระบบประสาทออปโตเจเนติกสดวยเทคโนโลยีแสง 
(Optogenetics) เปนการสรางประวัติศาสตรหนาใหมของวงการแพทย โดยเฉพาะการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบ
ประสาท ความผิดปกติของสมอง หรือแมกระท่ังการดัดแปลงความทรงจํา วงการแพทยนํา Optogenetics นี้ไป
สานตอในการรักษาทหารผานศึก และผูปวย PTSD (Post-traumatic Stress Disorder) ที่เคยประสบอุบัติเหตุ
หรือผานเร่ืองราวเลวรายมากอน เพราะบางความทรงจํารุนแรงและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นมาก 
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� Systems Metabolic Engineering คือ วิศวกรรมเมตาบอลิซึม เปนการปรับปรุงกิจกรรมในระดับ
เซลลดวยการดัดแปลงการขนสงของเซลลและฟงกชันการควบคุมของเซลลโดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงทางพันธุ
วิศวกรรม และเมตาจีโนมิกส (Metagenomics) เปนการศึกษาสารพันธุกรรมทั้งหมดของสังคมจุลินทรียใน
สิ่งแวดลอมหน่ึงๆ เพื่อหาความสัมพันธของกลุมประชากร และวิเคราะหถึงองคประกอบในความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ Systems Metabolic Engineering ชวยทําใหคนพบยีนใหมเร็วขึ้นและออกแบบยีนในสิ่งมีชีวิตหรือ
สรางรหัสพันธุกรรมใหมไดเอง ซ่ึงนําไปสูการผลิตยารักษาโรคและกําจัดเซลลรายหรือมะเร็งในรางกาย 
นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานท่ีศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิศวกรรมเมตาบอลิซึมโดยวิธีจุลชีพสังเคราะห เพื่อพัฒนาการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพใหเปนพลังงานสะอาดใชแทนน้ํามันที่กําลังจะหมดไปจากโลก 

สําหรับประเทศไทย การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยูในภาวะเรงดวนที่รัฐบาลพยายามเรง
ผลักดันในหลายประเด็น เชน การจัดตั้งกระทรวงใหม คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การสราง
ยุทธศาสตรชาติทางดานเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้เพราะการพัฒนาดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาที่มุงเนนสรางเสริม
เศรษฐกิจและสังคมใหมีคุณคา กลาวคือ เปนการพัฒนาดิจิทัลที่บูรณาการเขากับเศรษฐกิจและสังคมในการ
ขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปขางหนา แตหากมองยอนไปในอดีตและมองไปในอนาคตจะพบวาการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลนั้นมีความจําเปนและมีบริบทที่เปล่ียนไปอยางมาก โดยไดถูกประยุกตเขากับชีวิตคนไทยและเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินชีวิต เพราะในปจจุบันคนไทยอยูกับดิจิทัลเกือบตลอดเวลา ตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน เชน การ
ใชโทรศัพทสมารทโฟน สิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนดจิิทัล เปนตน (สถิตยโชค โพธิ์สอาด, 2559) ดังนั้น การเพ่ิม
ความรูความเขาใจและสมรรถนะแหงการรูเทาทันในเรื่องเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนยุคที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกิดขึ้นอยางมากมาย รวมทั้งมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู การทํางาน ทั้งตอบุคคล สังคม และ
ประเทศชาติ จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได อีกทั้งยังเปนความทาทายตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใชชีวิต 
รวมถึงการทํางานของคนในยุคดิจิทัลดวย ดังนั้นเปาหมายท่ีสําคัญของการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลคือ 
ประชาชนควรมีทักษะการรูดิจิทัลและการเพิ่มกําลังคนดานเทคโนโลยีใหมากขึ้น (ณัฐกฤตา โกมลนาค, 2557: 171) 
นโยบาย Thailand 4.0 และ Thailand Health 4.0  

Thailand 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่
เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ดานตางๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหมที่เปล่ียนแปลงอยางเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได Thailand 4.0 เปนความมุงมั่นของ
นายกรัฐมนตรีที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู  “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปล่ียนจากการผลิตสินคา  “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง 
“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน (สุวิทย เมษ
อินทรี, 2559: ระบบออนไลน) Thailand 4.0 มาจากการแบงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยออกเปน 4 
ยุค คือ ยุค 1.0 เปนยุคเกษตรกรรม จากนั้นกลายเปนยุค 2.0 ที่มีการนําเครื่องจักรเขามาชวยงานหรือเปนยุค
ของอุตสาหกรรมเบา ยุค 3.0 เปนยุคอุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนจากตางชาติ อยางไรก็ตามเศรษฐกิจใน
ยุค 3.0 ยังมีความเปราะบางตอสถานการณโลก และประเทศไทยยังไมสามารถกาวขามความเปนประเทศรายได
ปานกลางได ดังนั้นจึงนํามาสูยุค 4.0 ท่ีเนนที่การแกปญหาใหประเทศหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง จึงตอง
พัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา New Economy Model มีการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ประชาชนสามารถสรางรายไดไดดวยตนเอง ตองมีการปฏิรูปทั้งโครงสรางในทุกมิติ ไมวาจะเปน ภาคธุรกิจ 
การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เนนการผลิตโดยใชแรงงาน เครื่องจักร และทรัพยากร 
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เปลี่ยนมาเปนการผลิตบนฐานความรูและเทคโนโลยี โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเขามาต้ังในประเทศไทย
และมีความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินใหมากขึ้น ที่เรียกวา 
“ประชารัฐ” โดยมีเปาหมายอยูที่ 5 อุตสาหกรรมหลัก ไดแก (1) Food, Agriculture & Bio-tech (2) Health, 
Wellness & Bio-Medical (3) Smart Devices, Robotics & electronics (4) Digital & Embedded 
Technology และ (5) Creative, Culture & High Value Service (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2559) 
นโยบาย Thailand 4.0 จะขับเคลื่อนใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน 3 มิติที่สําคัญ ไดแก 1) การเปลี่ยนจากการผลิต
สินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 2) การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยอุตสาหกรรมไปสูการ
ขับเคลื่อนดวย เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และ 3) การเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน (สุวิทย เมษอินทรี, 2559: ระบบออนไลน) 

สวน Thailand Health 4.0 หมายถึง การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงจาก
ระบบเดิม (แบบ Analog) ใหเปนระบบใหม (แบบ Digital) โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือหลักในการปฏิรูป
ระบบ เน่ืองจากเทคโนโลยีไดเขามาเปนสวนหนึ่งในการใชชีวิตของประชาชนสวนใหญ ทั้งในเร่ืองการทํางาน การ
จัดการกิจวัตรประจําวันจนถึงการพักผอนหยอนใจ การใชเทคโนโลยีชวยการดูแลสุขภาพของประชาชนจะทําให
เกิดผลลัพธที่กวางขวาง มีผลตอประชาชนสวนใหญในระดับสูงอยางที่ไมเคยเปนมากอน หนวยงานหลักที่มี
บทบาทในการจัดระบบดูแลสุขภาพคือ กระทรวงสาธารณสุข จึงตองกําหนดยุทธศาสตรหลักเพื่อขับเคลื่อนการ
ปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพไปสู Health 4.0 (วรรษา เปาอินทร, 2560: 31) และสอดคลองกับโมเดลขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 ดวย โดยอาศัยระบบนิเวศนในการขับเคลื่อนเพื่อนําไปสูความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนของประเทศ 
(ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559: 1) ระบบบริการสาธารณสุขไทยใน
ปจจุบันถึงแมจะประสบผลสําเร็จในการขยายความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุขในทุกจังหวัดและมี
หลักประกันสุขภาพถวนหนาแกประชาชนไทย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่
จําเปน แตยังพบความไมเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข เนื่องจากขาดการกระจายของบุคลากร
สาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทยที่เหมาะสม เทคโนโลยีทางการแพทยไดมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว 
ทําใหการดูแลรักษาผูปวยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากข้ึน แตขณะเดียวกันก็มีภาระคาใชจายที่เพิ่มมากขึ้น
ดวย จึงเปนความทาทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและลดความเหลื่อมลาในการเขาถึงบริการ
สุขภาพและสาธารณสุขของประชาชน การขับเคลื่อนการดําเนินงานในระบบบริการสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
จําเปนตองใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดําเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข
ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารตามแผนแมบทเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศไทย แมวาการ
ดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศจะมีแนวปฏิบัติที่ดี แตการมุงประเด็นไปที่การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสุขภาพของประชาชนตามแนวทางของ eHealth ขององคการอนามัย
โลก (World Health Organization: WHO) และสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International 
Telecommunication Union: ITU) ท่ีหลายประเทศไดนํามาเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานชวยใหสามารถ
ตอบโจทยที่ตรงตอภาระงานดานสุขภาพไดมากกวา เพราะมุงเปาหมายไปท่ีสุขภาพของประชาชนเปนหลัก โดย
การนําเอาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) มาชวย
ใหประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เปนธรรมและ(ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559: 6) 

eHealth หรือ Health IT เปนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงการ
บริการที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง โดยมีการใชทรัพยากรสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบที่ยั่งยืน พัฒนา
ระบบสารสนเทศในการรองรับการเชื่อมโยงขอมูลผูปวยและสถานพยาบาลทั้งภายในและตางประเทศ รวมท้ัง
การพัฒนา Health Care Logistics พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีทางการ

�
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แพทย เรงรัดพัฒนาระบบการเขาถึงบริการสุขภาพและพัฒนาหนวยบริการสุขภาพ สําหรับประชาชนท่ีมีความ
ตองการบริการรูปแบบพิเศษ ประชาชนตามพื้นที่หางไกล การใหการบริการการแพทยฉุกเฉินตามนโยบาย “ใช
บริการไดทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์” การสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน การศึกษารวมกันระหวางสาขาวิชาชีพ 
และการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (ศูนยเทคโนโลยีและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2559: 6) โดยสรุป ประโยชนของ eHealth ท่ีมีตอประชาชน มีดังนี้ 

� ชวยใหผูปวยเขาถึงระบบบริการสุขภาพไดสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 
� ขอมูลสุขภาพ ขอมูลการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถบันทึกและสงตอขอมูลไดอยางมี

คุณภาพ ผลการตรวจหองปฏิบัติการไดเร็วกวาที่เคย การวินิจฉัยโรคดีขึ้น การดูแลรักษาดียิ่งข้ึน สามารถดึง
ขอมูลมาจากหลายแหลงไดอยางสะดวก รวดเร็ว ชวยใหแพทยมีขอมูลมากย่ิงขึ้น ชวยในการวินิจฉัยไดมากขึ้นทํา
ใหการรักษามีความเหมาะสม สามารถใชขอมูลไดในยามท่ีตองการ ผูปวยสามารถไดรับการดูแลรักษาจาก
ระยะไกล 

� ความกาวหนาในเทคโนโลยี eHealth ในระบบบริการสุขภาพ ทําใหผูปวยสามารถไดรับการให
คําปรึกษาผาน VDO และติดตามอาการใน 24 ชั่วโมง โดยใชความกาวหนาในดานเทคโนโลยีติดตามอาการ
ผูปวย ดวยการถายทอดขอมูลผาน Wireless จากน้ันสงสัญญาณระยะไกลไปยังผูดูแล ถาเปนกรณีฉุกเฉินก็
สามารถแจงใหเพื่อนบานทราบหรือโทรติดตอเพื่อขอความชวยเหลือจากบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล  

� ชวยใหประชาชนสามารถจัดการสุขภาพของตัวเอง eHealth จะชวยประชาชนในการจัดการ
สุขภาพของเขาเอง โดยการใหขอมูลสุขภาพที่เชื่อถือไดและชวยในการส่ือสารกับผูใหบริการดูแลสุขภาพ
ประชาชนสามารถเขาถึงคําแนะนําและขอมูลสุขภาพ eHealth ใหบริการเคร่ืองมือเพื่อนําไปสูชีวิตที่มีสุขภาพดี 
มีความยืดหยุน เหมาะสมกับชีวิตที่วุนวายของในยุคปจจุบันผานทางเทคโนโลยีที่มีอยู ใหประชาชนสามารถที่จะ
จัดการสุขภาพของตนเอง eHealth มีศักยภาพที่จะปฏิวัติการดูแลสุขภาพ ปรับปรุงสุขภาพในระดับโลกและ
เปลี่ยนวิธีการในการดูแลสุขภาพ ดวยขอมูลที่สามารถนํามาใชเพื่อปรับปรุงการใหบริการดานการดูแลสุขภาพ
และพัฒนาวิธีการรักษาโดยความรวมมือของผูเชี่ยวชาญ เพราะขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งสําคัญเทคโนโลยีถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ือความปลอดภัย การนํา eHealth มาใชจะชวยลดกรณีฉุกเฉินไดถึงรอยละ 60 ลดการรักษาใน
โรงพยาบาลไดถึงรอยละ 40 eHealth สามารถชวยลดคาใชจายในระบบสุขภาพ ที่สําคัญที่สุดคือ ชวยลดอัตรา
การตาย คนไขไดรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ และเพิ่มความสุขความพึงพอใจในครอบครัว  

นอกจากนี้ กลไกหลักในการขับเคลื่อนใหเกิด Health 4.0 ประกอบดวย เทคโนโลยีสําคัญที่เปนหลัก 7 
ประการ (วรรษา เปาอินทร, 2560: 31) คือ 

1. Social Webs and Network เปนเทคโนโลยีที่ออกแบบมาใหผูคนสามารถเชื่อมโยงและติดตอกันได
ผานอินเทอรเน็ตโดยมีคาใชจายต่ํามาก เราจะไดเห็นการใช LINE, Facebook, YouTube เปนตน ในการ
เชื่อมโยงการสื่อสารเพ่ือดูแลรักษา ระหวางประชาชนดวยกันเอง ระหวางประชาชนกับแพทย และระหวางกลุม
วิชาชีพที่ทํางานสุขภาพ มากขึ้น สงผลใหเกิดการสรางความรับรู ความเขาใจและเปดชองทางส่ือสารไดมากขึ้น
ชวยเพิม่ประสิทธิภาพ ลดคาใชจายในระบบการดูแลสุขภาพไดมากข้ึน 

2. Mobile Application เปนการใชอุปกรณพกพาติดตัวในการติดตอ ส่ือสาร คนหาขอมูล รับสงภาพ 
เสียงภาพเคลื่อนไหว ใหถึงตัวบุคคลในเวลาอันรวดเร็วโดยการพัฒนา Application ท่ีสนับสนุนการดูแล สุขภาพ
และการเสริมประสิทธิภาพการใหบริการของหนวยบริการสุขภาพตางๆ จะทําใหสามารถลดจํานวนครั้งที่ผูปวย
ตองมาพบแพทย ลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัดในสถานพยาบาลไดมาก ดังที่เร่ิมเห็นการพัฒนาระบบงาน
ใหดีขึ้นในสถานพยาบาลบางแหง ที่สามารถบอกเวลานัดหมายไดแมนยําและติดตอกับผูปวยผานMobile 
Application ทําใหผูปวยที่แพทยนัดมาตรวจไมจําเปนตองมานั่งรอเปนเวลานาน สามารถมาท่ีหนาหองตรวจได
กอนเวลานัดเพียง 5-10 นาที ชวยลดความแออัดและลดการเสียเวลารอคอยของผูปวยไดมาก 
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3. Internet of Things ทุกสิ่งเชื่อมโยงกับอินเทอรเน็ตเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการฝงอุปกรณ
สื่อสารไวในสิ่งของตางๆ เพื่อใหสงสัญญาณแกระบบหรือผูที่เกี่ยวของผานทางอินเทอรเน็ตได โดยอุปกรณที่ใช
สวมใส (Wearable devices) จะสามารถบันทึกกิจกรรมที่มีผลตอสุขภาพ เชน นับกาวที่เดิน ความถ่ีและ
ระยะเวลาที่ออกกําลังกาย การไปอยูในสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมเปนอันตรายตอสุขภาพ แลวสงสัญญาณเขาสู
ระบบอินเทอรเน็ต บันทึกเปนขอมูลสุขภาพสวนบุคคล สงตอใหกับแพทยประจําตัว ไปใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อแนะนําการปรับพฤติกรรมตอไปหรือกรณีผูปวยที่เจ็บปวยเรื้อรังก็สามารถติดอุปกรณที่สามารถสงสัญญานบ
อกชีพจร อุณหภูมิรางกายหรือตรวจจับการพลัดตกหกลม เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถสงสัญญาณไปยัง
โรงพยาบาลเพื่อใหสงทีมแพทยฉุกเฉินมาชวยดูแลไดทันเวลา 

4. Cloud Computing เปนระบบที่การจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลขอมูลเกิดขึ้นในเคร่ือง
คอมพิวเตอรขนาดใหญซึ่งอยูตางสถานที่หรืออาจอยูในตางประเทศ แตรับสงขอมูลกันผานระบบอินเทอรเน็ต ทํา
ใหลดคาใชจายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและระบบจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ  ลดการซื้อโปรแกรมราคาแพง
เปลี่ยนเปนการจายคาใชตามเวลาและพื้นที่ที่ใชงาน เทคโนโลยีนี้จะทําใหประชาชนสามารถจัดเก็บขอมูลสุขภาพ
สวนตัวไดโดยมีคาใชจายต่ํามาก สามารถสงตอขอมูลใหแพทยหรือระบบอัตโนมัติแปลผลและวิเคราะหผลเพื่อ
นํามาใชประโยชนในการดูแลสุขภาพไดการจัดตั้ง  Private Cloud ของกระทรวงสาธารณสุขแลวให
สถานพยาบาลทั้งหมดมาใชทรัพยากรสวนกลางจะทําใหประหยัดงบประมาณ (ท่ีสถานพยาบาลแตละแหงตอง
จัดซื้อเคร่ือง Server และโปรแกรมฐานขอมูลของตนเอง) ลงไปไดอยางมาก เพ่ือประสิทธิภาพและสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลไปใชประโยชนรวมกันได 

5. Big Data and Health Analytics เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลที่กาวหนาขึ้นทําใหเราสามารถเก็บ
ขอมูลจํานวนมหาศาลไวไดทั้งหมดโดยมีคาใชจายไมมาก ขอมูลสุขภาพของประชาชนไทยทุกคนจะถูกจัดเก็บไว
ในระบบ Cloud Computing ไดตั้งแตแรกเกิดจนถึงวันตาย แพทยที่รักษาผูปวยจะไมตองเสียเวลาซักถาม
เรื่องราวในอดีตจากตัวผูปวย (ซ่ึงมักจะจําไมได เชน ฉีดวัคซีนอะไรไปบางแลวในวันเวลาใด มีประจําเดือนครั้ง
แรกเม่ืออายุเทาไร เปนตน) แตจะสามารถเรียกขอมูลจากระบบมาใชประกอบการวินิจฉัยโรคและการรักษาได
ทันที เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษา เทคโนโลยีวิเคราะหขอมูลที่กาวหนามากข้ึนจะทําให
สามารถนํากรณีการรักษาผูปวยมาวิเคราะหเพ่ือคนหาวิธีการรักษาท่ีดีที่สุดที่เหมาะสมกับโรคที่ผู ปวยเปน และ
เหมาะสมกับลักษณะของผูปวยแตละคนได 

6. Robotics วิทยาการหุนยนตมีการพัฒนามาจนถึงข้ันใชงานจริงเพื่อชวยดูแลสุขภาพไดหลายดานใน
โรงพยาบาล แพทยสามารถทําผาตัดไดโดยการเจาะรูเล็กๆเขาไปในรางกายผูปวยแลวขยายภาพอวัยวะภายในให
เห็นบนหนาจอ จากนั้นแพทยสามารถบังคับแขนกลหรือเครื่องมือผาตัดใหดําเนินการตามขั้นตอนการผาตัดได
อยางแมนยํา ถูกตําแหนงไดมากข้ึน ลดความผิดพลาดและชวยใหผูปวยออกจากโรงพยาบาลไดเร็วขึ้น ในบานที่มี
ผูปวยที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ อาจใชหุนยนตชวยเตือนใหกินยาควรตรวจจับวามีอาการผิดปกติหรือไม และ
ยังสามารถสงสัญญาณติดตอสื่อสารขอความชวยเหลือจากหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลไดดวย 

7. Artificial Intelligences ปญญาประดิษฐ เปนเทคโนโลยีที่สามารถทําใหเกิดระบบอัตโนมัติที่ชวย
ดูแลสุขภาพประชาชนได โดยพัฒนาใหมีรูปแบบ Mobile application ใหผูใชสามารถสงขอมูลใหระบบชวย
วิเคราะหและใหคําแนะนําได เชน ใหผูใชปอนขอมูล เพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูงเขาไปแลวชวยคํานวณวามีความ
เสี่ยงเปนโรคอวน หรือขาดอาหารหรือไมสําหรับกรณีการเจ็บปวยนั้น เปนที่รับรูกันมานานแลวการเจ็บปวยทั่วไป
ในผูที่ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 80 สามารถดูแลรักษาไดดวยตนเองไมจําเปนตองมาพบแพทย ระบบ
ปญญาประดิษฐอาจชวยวินิจฉัยโรคหวัดธรรมดา โดยสอบถามอาการเจ็บปวยจากผูใชระบบรับภาพผนังดานหลัง
ลําคอที่ออกมาเปนภาพแลวสงไปใหระบบวิเคราะหวามีการอักเสบติดเชื้อในผนังลําคอหรือไม  จากนั้นชวย
วินิจฉัยวาเปนโรคหวัดธรรมดาหรือเปนโรคคออักเสบติดเชื้อที่ตองไปพบแพทย หากพบวา เปนโรคหวัดธรรมดาก็
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สามารถแนะนําการดูแลรักษาเบื้องตนดวยตนเองไดหากไมแนใจในระบบ ผูใชระบบก็ยังสามารถสงขอมูลไปให
แพทยชวยประเมิน วินิจฉัยและใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมไดดวย การประยุกตใชระบบปญญาประดิษฐในโรงพยาบาล
รัฐที่มีผูปวยมากเกินขีดจํากัด อาจชวยลดภาระงานลงไดมาก เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผูปวย 

กลาวโดยสรุป Thailand Health 4.0 เปนยุทธศาสตรการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัล 
ของกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคลองกับโมเดลขับเคลื่อน Thailand 4.0 ของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม สูเปาหมายประเทศม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ฉะนั้นแลว บุคลากร
สาธารณสุขควรมีทักษะการรูดิจิทัลเพื่อเปนพลเมืองดิจิทัลของประเทศและสนับสนุนยุทธศาสตรการปฏิรูประบบ
การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลอยางจริงจัง 

ผลกระทบของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่มีตอมนุษย 
อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ถูกสรางขึ้นอยางมากมายไดมีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยและสังคม 

จึงมีผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ (ปรานอม หยวกทอง, 2555) ดังนี้  
ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยี มีดังนี้  

ดานคุณภาพชีวิต  
- มนุษยใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอร และโปรแกรมซอฟแวรชวยใหเกิดความรวดเร็วและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน  
- มนุษยใชระบบโทรคมนาคมในการส่ือสารท่ีรวดเร็ว เชน การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ติดตอสื่อสาร

ในขณะเดินทางไปยังที่ตางๆ มนุษยใชหุนยนตชวยในอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองเสี่ยงกับอันตราย หรือในงานที่
ตองการความแมนยําและความรวดเร็วในการผลิต เชน หุนยนตสําหรับงานสํารวจ หุนยนตที่ใชงานในอวกาศ 
เปนตน  

- มนุษยนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานการแพทยใหมีความเจริญกาวหนาขึ้นมาก เชน 
เครื่องมือตรวจคลื่นหัวใจท่ีทันสมัย มีเครื่องเอกซเรยภาคตัดขวางท่ีสามารถตรวจดูอวัยวะตางๆ ของรางกายได
อยางละเอียด เคร่ืองมือชวยในการผาตัดที่ทําใหคนไขปลอดภัยมากย่ิงข้ึน รวมท้ังการผลิตยาและวัคซีนสมัยใหม
ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงเขาชวยดวย  

ดานสังคม  
- เทคโนโลยีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมสารสนเทศ กลาวคือ 

เปนสังคมที่ใชสารสนเทศในการตัดสินใจและการกระจายขอมูลขาวสารไปไดทั่วทุกหนแหงแมแตถิ่นทุรกันดาร 
ซึ่งจะกอใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม 

- เทคโนโลยีทําใหเกิดชุมชนเสมือน ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีความสนใจเรื่องเดียวกัน สามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรูซึ่งกันและกันได และความรูเหลานี้จะถูกบันทึกไวในระบบคอมพิวเตอรและ
สามารถเรียกใชไดตามตองการ  

ดานการเรียนการสอน  
- การสรางโปรแกรมจําลองสถานการณ ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาของบทเรียนไดอยางชัดเจน 

เชน การจําลองสภาวะสิ่งแวดลอม การจําลองระบบมลภาวะ การจําลองการไหลของของเหลว หรือแมแตการ
นําเอาคอมพิวเตอรมาจําลองใหผูเรียนไดอยูในสภาพที่เสมือนจริง เชน จําลองการเดินเรือ จําลองการขับ
เครื่องบิน จําลองการขับรถยนต เปนตน ซึ่งลดความผิดพลาดจากความเสียหายและความเสี่ยงจากการไดรับ
อันตรายของผูเรียนลงได  

- เทคโนโลยีทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learning) ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจโลก รวมทั้งเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทําใหมนุษยตองขวนขวายพัฒนา
ตนเอง และปรับตนเองใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง โดยการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรูทั่วโลก  
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ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยี มีดังนี้  
คุณภาพชีวิต  

- โรคอันเกิดจากการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลานาน ไดแก อาการบาดเจ็บของกลามเนื้อ
บริเวณขอมือเนื่องจากจับเมาส หรือใชแปนพิมพเปนเวลานาน อาการปวดคอ ไหล และหลัง การเกิดปญหาดาน
สายตาเนื่องจากเพงมองที่หนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานานติดตอกัน เปนตน 

- โรคทนรอไมได (Hurry sickness) เกิดกับผูที่ใชงานอินเทอรเน็ต ซ่ึงทําใหผูใชเปนคนข้ีเบื่อ 
หงุดหงิดงาย ใจรอน เครียดงาย ความอดทนลดลง ทนรอเคร่ืองดาวนโหลดนานไมได จะกระวนกระวาย ซ่ึงจะ
เปนพฤติกรรมติดตัวไปใชในการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันดวย หากมีอาการมาก อาจจะเขาขายโรค
ประสาทได 

- มนุษยเกิดความเครียดจากการเลือกใชขอมูลและสารสนเทศที่มีอยูอยางมากมายรวมถึง
ความเครียดจากความวิตกกังวลวาจะมีการนําคอมพิวเตอรมาทดแทนแรงงานของคน  

ดานสังคม  
- การขาดทักษะทางสังคม เนื่องจากอินเทอรเน็ตทําใหเกิดการส่ือสารพันไดโดยไมตองพบเจอกัน 

ซึ่งพบวาปจจุบันคนในสังคมจะนิยมใชบริการเครือขายสังคม หรือที่เรียกวา social network มากข้ึน เชน LINE 
Instagram Facebook Twitter เปนตน ทําใหความสัมพันธระหวาบุคคลในสังคมนอยลง ทักษะทางสังคมท่ีใช
ในการปฏิสัมพันธและการส่ือสารระหวางกัน ไดแก ทักษะการพูด การฟง  การทํางานรวมกัน รวมทั้งความ 
สามารถในการเขาใจถึงสถานการณที่หลากหลาย กฎกติกาในสังคม และการคิดคํานึงถึงคนรอบขางอยางเขาอก
เขาใจ ซึ่งทักษะทางสังคมเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนสําหรับทุกเพศทุกวัย ดังนั้นการขาดทักษะทางสังคมจะทําให
คนขาดการทําความเขาใจผูอื่น ไมมีการทํางานรวมกัน จนกระท่ังอาจกอใหเกิดความขัดแยงกันในสังคมข้ึนได  

- การเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอรมากขึ้นและรุนแรงขึ้น เทคโนโลยีเปนเครื่องมือหนึ่งในการกอ
อาชญากรรมไดงาย ผูไมหวังดีอาจใชเทคโนโลยีในทางที่ผิด เชน การขโมยขอมูลของบริษัทและนําไปเปดเผยกับ
บริษัทคูแขง การเจาะระบบของธนาคารและเปลี่ยนแปลงขอมูลเงินในบัญชีธนาคารใหสูงข้ึน การลอลวงผูที่เลน
อินเทอรเน็ตและกอคดีลวงละเมิดทางเพศ การเผยแพรขอมูลที่ไมชอบดวยกฎหมายในแงมุมตาง ๆ ท้ังภาพลามก
อนาจาร การพนันออนไลน การจําหนายของผิดกฎหมาย หรือเผยแพรขอมูลที่มีเนื้อหาแอบแฝงแนวคิด กาวราว 
รุนแรง การสงไวรัสคอมพิวเตอรเขาไปทําลายขอมูลของผูอื่น เปนตน  

ดานการเรียนการสอน  
ผลกระทบในทางลบกับการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นหากผูสอนใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ทั้งหมด และปลอยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนที่มีประสบการณนอยอาจตีความไดไมถูกตอง รวมถึงการใช
อินเทอรเน็ตในทางที่ผิด ดังนั้น ผูสอนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีกับการเรียนการ
สอน รวมทั้งใหคําแนะนํา อบรมส่ังสอนดานคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปกับการใชเครือขายอินเทอรเน็ต 

ทักษะการรูดิจิทัลของคนในสังคมยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นอยางมากมาย ในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีผลกระทบตอชีวิตความ

เปนอยู การทํางาน ทั้งตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดของคนในยุคดิจิทัลดวย ดังนั้น 
ประชาชนควรมีทักษะการรูดิจิทัล (ณัฐกฤตา โกมลนาค, 2557: 171) เม่ือกลาวถึงทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ผูคนสวนใหญมักจะนึกถึงทักษะท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตนทั้งเรื่องของฮารดแวร ซอฟตแวร สวน
ติดตอผูใช และโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน รวมไปถึงการใชอุปกรณตอพวง
คอมพิวเตอร (Peripherals) ตางๆ (แววตา เตชาทวีววรรณ, 2559) แตทักษะของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพนั้นควรประกอบไปดวยทักษะในการใชความหลากหลายของการใชงานเทคโนโลยี  ไมวาจะเปน
ทักษะดานการทํางานของเทคโนโลยีที่ตองรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะการคิด
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เชิงวิเคราะหและประเมินสารสนเทศดิจิทัล ทักษะการทํางานรวมกันทางออนไลน และทักษะการสรางความ
ตระหนักรูในการใชเทคโนโลยี ทั้งหมดนี้เราเรียกวาเปน “ทักษะการรูดิจิทัล” (เดนพงษ สุดภักดี, 2557) การรู
ดิจิทัลเปนทักษะของบุคคลในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเขาถึงและการส่ือสารกันใชในจัดการ  วิเคราะห 
ประเมินผลสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการสรางความรูใหมและส่ือสารไปยังผูอื่นได ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมาก
เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัล เปนการเปดโอกาสของการมีสวนรวมในการเรียนรูแบบใหม มีผลตอสังคมโดยรวมใน
การสรางโอกาสการเขาถึงขอมูลตางๆ เกิดความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม และความเปนพลเมือง
ดิจิทัล (โสมรัศมิ์ พิบูลยมณี, 2560) ทักษะการรูดิจิทัลเปนทักษะท่ีเกี่ยวของกับการรูสารสนเทศ (Information 
Literacy) ท่ีผูใชควรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือคนหา ประเมิน สราง และสื่อสาร
สารสนเทศดิจิทัล โดยใชทั้งทักษะพุทธิพิสัย (ความสามารถทางสติปญญา) และทักษะทางเทคนิค โดยเปนการใช
งานอยางมีวิจารณญาณและมีความตระหนักรูทางสังคม ดังนั้นทักษะการรูดิจิทัลจึงเปนทักษะที่สําคัญในยุค
ปจจุบันและอนาคต ซึ่งถูกกําหนดเปนทักษะสําคัญของการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 และเปนสมรรถนะหลัก
ในการเรียนรูตลอดชีวิตของนโยบาย Thailand 4.0 (แววตา เตชาทวีวรรณ, 2559)  

ทักษะการรูดิจิทัล (Digital Literacy) สําหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเปนเรื่องสําคัญเนื่องจาก
การเรียนในปจจุบันไดถูกปรับเปล่ียนรูปแบบไปดวยการใชอุปกรณที่ทันสมัย เชน Notebook, Tablet, Smart 
phone, Smart watch เปนตน การสงขอมูลผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การติดตอสื่อสารแลกเปล่ียนผานสื่อ
สังคมออนไลน สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่เปลี่ยนไปทําใหความรูและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ไมเพียงมี
ความรูในเนื้อหาเทานั้น แตยังตองรวมไปถึงทักษะดานขอมูลและการสื่อสาร ทักษะในการคิดและการแกไข
ปญหา ทักษะการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะในการรูจักใชประโยชนจากเครื่องมือสมัยใหมที่เปน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (วรพจน วงศกิจรุงเรืองและอธิป จิตตฤกษ, 2554) ความสามารถสําหรับ
ทักษะการรูดิจิทัลสามารถแบงเปนสวนสําคัญ 3 สวน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 
2559) ไดแก (1) การใช (Use) หมายถึง ทักษะมวลรวมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย
ตั้งแตพื้นฐาน เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ไปถึงเทคนิคข้ันสูงสําหรับการเขาถึงและใชความรู เชน 
การใชโปรแกรมคนหา (search engine) รวมถึงเทคโนโลยีอุบัติใหม เชน Cloud Computing เปนตน (2) การ
เขาใจ (Understand) หมายถึง ทักษะท่ีชวยใหเกิดการคิด วิเคราะห ประเมิน สังเคราะหสื่อดิจิทัล จนทําให
เขาใจถึงบริบทที่เกี่ยวของกับเนื้อหา การพัฒนาทักษะการจัดการสารสนเทศและความรับผิดชอบตอสิทธิความ
เปนเจาของ รวมถึงการมีสวนรวมในสังคมดิจิทัล และ (3) การสรางสรรค (Create) หมายถึง ทักษะในการผลิต
หรือสรางเนื้อหาผานเทคโนโลยีที่หลากหลายอยางถูกตองและสรางสรรค การสื่อสารโดยใชความหลากหลายของ
สื่อดิจิทัลเปนเครื่องมือ โดยคํานึงถึงจริยธรรม การปฏิบัติทางสังคม การสะทอนสิ่งที่ฝงอยูในการเรียนรู และการ
ใชชีวิตประจําวัน 

อยางไรก็ตาม ความสามารถในการใชเทคโนโลยีของผูใชจะถูกนํามาใชหรือถูกขัดขวางข้ึนอยูกับการที่
ผูใชรบัรูถึงความสามารถทางดานเทคโนโลยีของผูใชแตละบุคคลหรือไม (Beaudry and Pinsonneault, 2005) 
เพราะเมื่อรับรูถึงความสามารถของตนแลวจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช เทคโนโลยีโดยผูใชเอง นักวิจัย
ทางดานเทคโนโลยีไดมีการศึกษาความหลากหลายของโครงสรางทางสังคมและทางปญญา (Compeau and 
Higgins, 1995; Hill, Smith, and Mann,1987; Taylor and Todd, 1995; Torkzadeh and Koufteros, 
1994; Yi and Venkatesh, 1996) พบวา โครงสรางที่สําคัญอยางหนึ่งที่ใชในการตรวจสอบความสามารถของ
บุคคลที่จะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับทุกสาขาความรู รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลคือ การ
รับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)(Doll and Torkzadeh, 1989) ซ่ึงเปนการคาดคะเนตนเองของ
บุคคลจากสิ่งที่ตนเองไดรับรูและสรุปออกมาจากการกระทําซ้ําๆ โดยใชความคิดของตนเองอางอิงซ่ึงจะสงผล
กระทบตอการกระทําของบุคคล (Bandura, 1986; Torkzadeh, Koufteros, and Pflughoeft, 2003) ใน
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โครงสรางทางดานจิตวิทยา การรับรูความสามารถของตนเอง คือ ความเชื่อในการแสดงบทบาทในภาวะฉุกเฉิน
โดยอาศัยแรงจูงใจในตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือบุคคลนั้นมีแรงจูงใจใหรูสึกวาหรือแนใจวาจะทํากิจกรรมนั้น
ไดสําเร็จ แมวางานท่ีเริ่มทํานั้นบุคคลนั้นจะไมเคยทํามากอน (Bandura, 1977, 1982; Torkzadeh, 
Koufteros, and Pflughoeft, 2003) ซึ่งทักษะดานเทคโนโลยี ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัวแปรคือ การทําความ
เขาใจคําศัพทที่เกี่ยวของกับอุปกรณทางดานเทคโนโลยี, การเรียนทักษะข้ันสูงของโปรแกรมและซอฟแวร, การ
แกไขปญหาของเทคโนโลยีได (วันเพ็ญ วิโรจนเจริญวงศ มณเฑียร รัตนศิริวงศวุฒิ และ มนตชัย เทียนทอง , 
2556) นอกจากน้ันแลว การยอมรับการใชเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญและเปนจุดเริ่มตนของฉันทะ (ความรักใน
สิ่งท่ีทํา) และวิริยะ (ความมุงมั่นเอาจริง) ที่จะทําใหผูใชสามารถใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนได งานวิจัยเก่ียวกับ
ระบบสารสนเทศ (Information system) ในระดับนานาชาติไดใหความสําคัญกับทฤษฎีการยอมรับการใช
เทคโนโลยี เพื่อใชอธิบายวิธีการและเหตุผลการยอมรับการใช เทคโนโลยีใหมๆ ของแตละบุคคลหรือแตละ
องคการ และพบวา เปนหลักการท่ีมีประสิทธิภาพ (สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศจตุรภัทร, 2555) โดยปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีใหมๆ คือ การรับรูประโยชนของเทคโนโลยี ซึ่งไดรับอิทธิพลโดยตรง
จากคุณภาพของขอมูลและความงายของการใชงาน โดยที่คุณภาพของระบบและความสามารถในการใชระบบ
ดวยตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูถึงความงายของการใชระบบ ดังนั้นเมื่อผูใชรับรูประโยชนและความงาย
ในการใชระบบ จะสงผลโดยตรงใหผูใชมีความตั้งใจเขาใชงานเทคโนโลยีนั้น (นิตยา วงศใหญ, 2560) 

 

บทสรุป 
การเตรียมความพรอมของบุคลากรสาธารณสุขในยุค Thailand 4.0 หรือ ยุคดิจิทัล เพื่อมุงไปสูการเปน

พลเมืองดิจิทัลและสนับสนุนยุทธศาสตรการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพ (Thailand Health 4.0) ชวย
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศสูการเปนประเทศท่ีมั่นคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และถือเปนหนาที่ที่
สําคัญที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได การทํางานดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไมวาจะเปนเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
เทคโนโลยีของอุปกรณสื่อสารที่ทันสมัย สื่อหรือขอมูลมากมายมหาศาลในโลกดิจิทัลตองอาศัยทักษะการรูดิจิทัล 
ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขจึงควรมีทักษะการรูดิจิทัล ซึ่งเปนทักษะของบุคคลในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เขาถึงและการสื่อสารกันใชในจัดการ วิเคราะห ประเมินผลสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการสรางความรูใหมและ
สื่อสารไปยังผูอื่นได สงผลตอสังคมโดยรวมในการสรางโอกาสการเขาถึงขอมูลตางๆ เกิดความคิดสรางสรรคและ
การสรางนวัตกรรม และความเปนพลเมืองดิจิทัล ซ่ึงสามารถพัฒนาทักษะน้ีไดโดยใชหลักการยอมรับการใช
เทคโนโลยีใหมๆ ดวยการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซ่ึงเปนหลักการที่มีประสิทธิภาพ พรอม
ทั้งอาศัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีใหม 2 ประการคือ การรับรูประโยชนและความงายใน
การใชระบบของเทคโนโลยีที่สงผลใหผูใชมีความตั้งใจเขาใชงานเทคโนโลยีนั้น การมีทักษะการรูดิจิทัลจะชวย
สรางความเปนพลเมืองดิจิทัลใหกับบุคลากรสาธารณสุข หรือหมายถึง การมีความพรอมในการทํางานดาน
สาธารณสุขในยุคดิจิทัลของบุคลากรสาธารณสุขนั่นเอง 
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การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวช
สถิติโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข 
 
The Study of Medical Statistician Official's Work Practices as Specified in a Standard 
Job Description and the Actual Practice Level of Medical Statistician Officials in 
Hospitals Located in Health Region 11, Ministry of Public Health, Thailand 
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นายพีระ  ดีเลิศ 
ภาควิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงาน
เวชสถิติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ เจาพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 132 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  คือ แบบสอบถามการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือดานความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 คน ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.96 โดยสวน
ที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยใชการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
สวนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลใน
เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.39) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
ดานการปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับมาก ( x = 2.48) และดานการกํากับดูแล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูใน
ระดับปานกลาง ( x = 2.30) เม่ือพิจารณารายขอดานการปฏิบัติการ พบวา การใหรหัสโรคและหัตถการเวชระเบียน
ผูปวยในมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 85.70 อยูในระดับมาก( x = 2.81) และการนําเสนอรายงานทางการ
แพทยแกผูบริหารระดับสูงขึ้นไป มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 69.40 อยูในระดับปานกลาง ( x = 2.01) 

ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวง
สาธารณสุข พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.30) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการปฏิบัติการมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับมาก ( x = 2.37) และดานการกํากับดูแล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง 
( x = 2.16) เม่ือพิจารณารายขอดานการปฏิบัติการ พบวาการใหรหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผูปวยในมีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.70 อยูในระดับมาก ( x = 2.81) และการสงขอมูลตัวชี้วัดของโรงพยาบาลผานทาง
เว็บไซตของกระทรวงสาธารณสุขมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 42.90 อยูในระดับปานกลาง ( x = 1.93) 
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 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปพัฒนาขอบเขตการปฏิบัติงานดานเวชระเบียน โดยกําหนดขอบเขต
งานเวชระเบียนใหมีความชัดเจนมากข้ึน เพื่อใหเจาพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลให
การบริการดานสุขภาพมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
คําสําคัญ : การปฏิบัติงาน เจาพนักงานเวชสถิติ มาตรฐานกําหนดตําแหนง โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 
 
Abstract 

This study was a descriptive research with two objectives; 1) to study work practices 
specified in a standard job description of medical statistician officials and 2) to study the 
actual practice level of medical statistician officials. The study’s sample included 132 

medical statistician officials in hospitals located in Health Region 11, recruited by a 
purposive sampling method. Data collection instrument was a two-part questionnaire 
validating by three experts resulting in a reliability level of 0.96. Results from the first part 
of the questionnaire (demographic data) were analyzed by frequency and percentage and 
presented in a table format with description. The second-half data were analyzed by 
arithmetic mean and standard deviation calculation. 

Results regarding medical statistician official job description showed that the overall 
work practices were in a high level (x̄= 2.39). In terms of dimensions, the results revealed 
that most respondents rated an operation dimension as a high level (x̄= 2.48) and the lowest 
rating dimension, a regulation dimension was rated as a moderate level (x̄= 2.30). In terms 
of items, most respondents (85.70%) rated a medical and procedure coding item as a high 
level (x̄= 2.81) and the lowest rating item, a medical report presentation for higher-level 
administration item was rated as a moderate level (x̄= 2.01) by 69.40% of the respondents. 

The overall actual practice of medical statistician officials in hospitals located in 
Health Region 11 was in a moderate level (x̄= 2.30). In terms of dimensions, the results 
revealed that most respondents rated an operation dimension as a high level (x̄= 2.37) and 
the lowest rating dimension, a regulation dimension was rated as a moderate level (x̄= 2.16). 
In terms of items, most respondents (85.70%) rated a medical and procedure coding item as 
a high level (x̄= 2.81) and the lowest rating item, a hospital indicator data submission via the 
Ministry of Public Health’s website item was rated as a moderate level (x̄= 1.93) by 42.90% 
of the respondents. 

The results from this study could be used to develop a medical record practice 
framework by tailoring a traditional medical record practice framework to be more explicit 
to strengthen the effectiveness of medical statistician official’s medical record practices and 

to enhance the quality of health service systems. 

Key Word (s) : work practice, medical statistician official, job description standard, 
hospital located in Health Region11
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บทนํา 
 ขอมูลของผูที่มารับบริการเปนสารสนเทศที่สําคัญของโรงพยาบาลซึ่งมีการบันทึกลงใน เวชระเบียน ดังนั้น
เวชระเบียนจึงเปนเอกสารทางการแพทยทุกประเภทที่ใชบันทึกและเก็บรวบรวมประวัติของผูรับบริการ  ทั้งประวัติ
สวนตัว และขอมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษา จากการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพแนวใหมทําใหมีการ
ปรับเปล่ียนลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน คือ ใหบริการขอมูลสถิติกับบุคลากรตางๆรวมทั้งดูแล เวชระเบียน
ทั้งที่เปนเอกสารและ ฐานขอมูลอิเล็คทรอนิคสในระบบคอมพิวเตอรเครือข ายใหมีความถูกตอง ครบถวน มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลทางดานเวชสถิติ เพื่อการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ  ของทาง
โรงพยาบาล โดยตองคํานึงถึงความถูกตอง ครบถวน แตอยูภายใตเวลาท่ีตองทําใหทันตามกระบวนการของการ
บริการในสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบวาการทํางานของเจาหนาที่เวช
สถิติจะมีภาระงานหลายดานทําใหบางครั้งไมสามารถทํางานใหทันเวลาตามที่กําหนด  
 ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและการปฏิบัติงานจริง
ของ เจาพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปพัฒนา
ขอบเขตงานดานเวชระเบียน โดยกําหนดขอบเขตงานเวชระเบียนใหมีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อใหเจาพนักงานเวช
สถิติปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหการบริการดานสุขภาพมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ  โรงพยาบาล ในเขต
สุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข 
 2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11  กระทรวง
สาธารณสุข 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยการศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและการปฏิบัติงานจริงของ
เจาพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ผูวิจัยศึกษาขอมูลการปฏิบัติงานของเจา
พนักงานเวชสถิติ ไดแก ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (สํานักงาน ก.พ.,2551)และศึกษาการ
ปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุขซึ่งกําหนดลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ 3 ดานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงไดแก ดานปฏิบัติการ ดานการกํากับดูแลและดานการบริการ 
 

วิธีการวิจัย  
มีขั้นตอนในการดําเนินการศึกษา ดังน้ี 
1. รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม  
2. ประชากรที่ศึกษา 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาเวชสถิติที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่  11 
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 132 คน 
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3. กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาเวชสถิติที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 11 

กระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมดจํานวน 132 คน โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 
4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

4.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม  
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของเจาพนักงานเวชสถิติที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลในเขต

สุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข  
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและ การปฏิบัติงานจริง

ของเจาพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข 
  4.2 ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตลอดจนเครื่องมือการวัดที่เกี่ยวของกับภาระงานดานเวชระเบียน 
 2. ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับภาระงานดานเวชระเบียน 
 3. กําหนดขอบเขตโครงสรางเนื้อหาใหมีความครอบคลุมแนวคิดและวัตถุประสงค สรางขอคําถามและ
กําหนดเกณฑในการใหคะแนน 
 4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข 
 4.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภาระงานดานเวชระเบียนของเจาพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 
โดยใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานเวชระเบียน 1 ทาน และดานวิจัย 2 ทาน ทําการตรวจสอบ
เครื่องมือ 
 4.4 การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหกลุมตัวอยางทราบ อธิบายใหเขาใจ
วาการเขารวมวิจัยในคร้ังขี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของกลุมตัวอยาง ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเก็บไวเปนความลับ
และจะนําเสนอมาในลักษณะภาพรวม หากกลุมตัวอยางตองการถอนตัวสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได  
  4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุขใน
ระหวางเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560  
  4.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการศึกษา 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห โดยใชสถิติดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปและเพื่อตรวจสอบขอตกลงเบ้ือตน 
 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ โรงพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง ระดับ
การศึกษาสูงสุด กลุมงานท่ีสังกัด อายุ ประสบการณการทํางาน และรายได โดยใชการคํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแก 
ความถี ่(Frequency) และ รอยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะหเพ่ือการตอบคําถามการวิจัย 
 การวิเคราะหการปฎิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและการปฏิบัติงานจริงของเจาหนาที่  เวชสถิติ 
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข โดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการวิเคราะหตารางไขว (Cross-tabulation) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไป 
 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ขอมูลทั่วไปของเจาพนักงานเวชสถิติ  โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ที่ 11 
กระทรวงสาธารณสุข โดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 81.60 มีอายุอยูระหวาง 20 – 29 
ป มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 55.10 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน มีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 76.50 
ปฏิบัติงานในตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติระดับปฏิบัติงานมีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 66.30 มีประสบการณ
การทํางาน 1 – 9 ป มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 48.00 ระดับการศึกษาสูงสุด คือปริญญาตรีมีจํานวน 51 คน 
คิดเปนรอยละ 52.00 กลุมงานที่สังกัด คือ กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทยมี
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 56.10 มีรายไดอยูในชวง 8,001 – 15,000 บาท มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 6 
  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลใน เขตสุขภาพท่ี 11 
กระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 2.39) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับมาก ( x = 
2.48) และดานการกํากับดูแล มีคาเฉล่ียนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง ( x = 2.30)  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ จําแนกเปนราย
ขอดานการปฏิบัติการ พบวา การใหรหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผูปวยในมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 
85.70 อยูในระดับมาก ( x = 2.81) และการนําเสนอรายงานทางการแพทยแกผูบริหารระดับสูงขึ้นไป มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คิดเปนรอยละ 69.40 อยูในระดับปานกลาง ( x = 2. 01) 

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ  จําแนกเปนราย
ขอดานการกํากับดูแล พบวา การกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 
71.40 อยูในระดับมาก ( x = 2.39) และการวางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานเวชระเบียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คิดเปนรอยละ 81.60 อยูในระดับปานกลาง ( x = 2.20)  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ  จําแนกเปนราย
ขอดานการบริการ พบวา การใหคําปรึกษาการใหรหัสโรคและรหัสหัตถการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.90 
อยูในระดับมาก ( x = 2.59) และจัดอบรมเก่ียวกับสารสนเทศดานเวชระเบียนของโรงพยาบาล เชน การใชโปรแกรม
การจัดกลุมโรค (DRGs) การใชระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสมีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ คิดเปนรอยละ 55.10 อยูในระดับ
ปานกลาง ( x = 2. 02) 

การปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ พบวา โดยรวมอยูในระดับ  ปานกลาง              

( x = 2.30) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับมาก ( x = 2.37) และดาน
การกํากับดูแล มีคาเฉล่ียนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง ( x = 2.16) 

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ จําแนกเปนรายขอ  ดานการปฏิบัติการ 
พบวา การใหรหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผูปวยในมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.70 อยูในระดับมาก 
( x = 2.81) และสงขอมูลตัวชี้วัดของโรงพยาบาลผานทางเว็บไซตของกระทรวงสาธารณสุขมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด           
คิดเปนรอยละ 42.90 อยูในระดับปานกลาง ( x = 1.93) 
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เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ จําแนกเปนรายขอดานการกํากับดูแล พบวา
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 71.40 อยูในระดับมาก          
( x = 2.39) และรวมปฏิบัติงานวางแผนงานและยุทธศาสตรเครือขายสุขภาพมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ 
53.10 อยูในระดับปานกลาง ( x = 1.94)  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ จําแนกเปนรายขอดานการบริการ พบวา 
การใหคําปรึกษาการใหรหัสโรคและรหัสหัตถการมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 94.90 อยูใน ระดับมาก             
( x = 2.59) และจัดอบรมเก่ียวกับสารสนเทศดานเวชระเบียนของโรงพยาบาล เชน การใชโปรแกรม การจัดกลุมโรค 
(DRGs) การใชระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 55.10 อยูในระดับปานกลาง        
( x = 2.02) 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ  ที่ 11 
กระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามขนาดโรงพยาบาล  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติจําแนกตามขนาด
โรงพยาบาลพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.50) เม่ือพิจารณาตามขนาดโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลทั่วไป
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับมาก( x = 2.68) และโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดอยู
ในระดับมาก ( x = 2.40) 
 การปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข จําแนก
ตามขนาดโรงพยาบาล  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติจําแนกตามขนาดโรงพยาบาลพบวา 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.41) เม่ือพิจารณาตามขนาดโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลทั่วไปมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
อยูในระดับมาก ( x = 2.64) และโรงพยาบาลศูนยมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.26) 
 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ  โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ที่ 11 
กระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามตําแหนง 

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติจําแนกตาม
ตําแหนงจําแนกตามตําแหนง พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 2.37) เม่ือพิจารณาตามตําแหนง พบวา ตําแหนง
เจาพนักงานเวชสถิติระดับปฏิบัติงานมีคาเฉล่ียมากที่สุด อยูในระดับมาก ( x = 2.50) 

ระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข 
จําแนกตามตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติจําแนกตามตําแหนงโดยรวมอยูในระดับ  ปานกลาง                
( x = 2.29) เมื่อพิจารณาตามตําแหนง พบวา ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับมาก ( x = 2.44) 

  

อภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและการปฏิบัติงานจริงของเจา
พนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผล
ตามลําดับของวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

จากการศึกษาวิจัย พบวาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ 
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข โดยรวมมีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

��
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เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการปฏิบัติการมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ จําแนกเปนราย

ขอดานการปฏิบัติการ พบวา การใหรหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผูปวยในมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ซึ่งมีระดับการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ จําแนกเปนราย
ขอดานการกํากับดูแล พบวา การกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  ซึ่งมีระดับการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ  จําแนกเปนราย
ขอดานการบริการ พบวา การใหคําปรึกษาการใหรหัสโรคและรหัสหัตถการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ซ่ึงมีระดับการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติจําแนกตามขนาด
โรงพยาบาลพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลท่ัวไปมีคาเฉลี่ย
มากที่สุด ซึ่งมีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากและโรงพยาบาลชุมชน 

 เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานเวชสถิติ  จําแนกตาม
ตําแหนงจําแนกตามตําแหนง พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตําแหนง พบวา ตําแหนง เจา
พนักงานเวชสถิติระดับปฏิบัติงานมีคาเฉล่ียมากที่สุดซึ่งมีระดับการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

สังเกตไดวาเจาพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติงาน
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ พลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) และมี
ระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชญานันทน ตางใจ (2556) ท่ีไดศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเวชสถิติในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 
พบวาเจาพนักงานเวชสถิติมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

 จากการศึกษาวิจัย พบวาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

 เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ จําแนกเปนรายขอดาน  การปฏิบัติการ 
พบวา การใหรหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผูปวยในมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซ่ึงมีระดับ การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ  จําแนกเปนรายขอดานการกํากับดูแล พบวา           
การกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีระดับ การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ จําแนกเปนรายขอดานการบริการ พบวา 
การใหคําปรึกษาการใหรหัสโรคและรหัสหัตถการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

เจาพนักงานเวชสถิติมีภาระงานในปริมาณมากและมีภาระงานหลายดาน ทั้งภาระงาน ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงและภาระงานนอกเหนือมาตรฐานกําหนดตําแหนง ภายใตระยะเวลาที่กําหนด จึงเปนผลใหเจา
พนักงานเวชสถิติมีไมเพียงพอตอภาระงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของแสงเทียน อยูเถา (2556) ท่ีไดศึกษา
เกี่ยวกับการวัดสมรรถนะงานเวชระเบียนและบุคลากรดานเวชระเบียนในโรงพยาบาล ของประเทศไทย พบวา 
บุคลากรมีไมเพียงพอกับภาระงานของงานดานเวชระเบียนที่มีปริมาณมากข้ึน กวางขึ้น บุคลากรบางกลุมปฏิบัติงาน
ไมตรงตามสายงาน จึงควรมีการกระจายภาระงานใหเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะของชญานันทน ตางใจ 
(2556) ท่ีไดเสนอแนะไวในการศึกษาการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน เวชสถิติในโรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขที่10 วา ควรมีการกระจายภาระงาน และมอบหมายงานใหตรงตามทักษะของบุคลากร 
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สังเกตไดวาเจาพนักงานเวชสถิติมีการปฏิบัติงานหลายดาน แสดงวาเจาพนักงานเวชสถิติ  มี
ความสามารถในการปฏิบัติมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนพมาศ ศรีอนุชิต (2549) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เวชสถิติ โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย พบวา ระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เวชสถิติอยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและการปฏิบัติงานจริงของเจาพนักงานเวชสถิติ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข มีประเด็นตางๆที่ตองแกไขและปรับปรุงดังนี้ เนื่องจากมีการ
แบงระดับการปฏิบัติงานออกเปน 3 ระดับ คือระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย ทําใหการแปลผลระดับการ
ปฏิบัติงานไมละเอียดเทาที่ควร 
การทําวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรศึกษาการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเวชสถิติและของนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 
2. ควรศึกษาการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเวชสถิติ ในระดับประเทศ 
3. ควรแบงระดับการปฏิบัติงานออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย 

ระดับนอยที่สุด เพื่อใหการแปลผลระดับการปฏิบัติงานมีความละเอียดยิ่ง 
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ความรอบรูดานสุขภาพ : เปาหมายหน่ึงของการปฏิรูปประเทศไทยดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 
ผูวิจัย   รองศาสตราจารย ดร.ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) เปนแนวคิดหลักที่ใชเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานดาน
การสงเสริมสุขภาพ (Health promotion) ใหมีประสิทธิภาพ และปจจุบันประเทศไทยโดยกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินงาน “การปฏิรูปความรอบรูและการสื่อสารสุขภาพ” เปนนโยบายหนึ่งที่สําคัญ
ของการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและอยูในยุทธศาสตรชาติ20ปและเปนวาระแหงชาติ (National 
agenda) ถาจะมองลักษณะของงานดานการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมถือวางานดานสุขศึกษาจะมี
ผลตอการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพนี้ นโยบายนี้จึงเปนความทาทายของงานสุขศึกษาและงานสาธารณสุข
อยางมาก รวมถึงบทบาทหนาที่ของบุคลากรสาธารณสุขที่ทําหนาที่ใหการศึกษา(Education) แกประชาชนดวย 
เอกสารนี้นําเสนอแนวคิด คํานิยาม และระดับข้ันของความรอบรูดานสุขภาพซึ่งนาจะเปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
ปรับปรุงความรอบรูดานสุขภาพของกลุมเปาหมายใหถึงขั้นวิจารณญาณอันจะนําไปสูการคิด การใชกระบวนการ
ทางปญญาเพื่อปองการและแกปญหาสุขภาพของชุมชนโดยรวม โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน การบูรณาการ
ระหวางองคกรตางๆในลักษณะสหวิชาการทั้งของรัฐและเอกชนเพ่ือเปาหมายท่ีพึงประสงคของชุมชนโดยรวม
และเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชน รวมถึงผลลัพธดานบวกท่ีจะมีตอปจเจกบุคคลดวย การพัฒนาความรู
และทักษะของนักสุขศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและควรมุงเนนไปที่โครงการสุขภาพ
ในชุมชนและทองถิ่น (Community/area-based health program) 
 
คําสําคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ/สุขศึกษา/การพัฒนาพลังความสามารถ 
 
ความรอบรูดานสุขภาพกับการสงเสริมสุขภาพและผลลัพธทางสุขภาพ (Health Literacy, Health 
Promotion and Health Outcome) 
 ในระยะหลายสิบปที่ผานมาผูที่เกี่ยวของกับงานดานสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพซึ่งรวมถึงนักวิชาการ
ดานพฤติกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร นักสุขศึกษาและองคกรระหวางประเทศโดยเฉพาะองคการอนามัยโลก
ไดมีความพยายามที่จะหาแนวทางและมาตรการตางๆในการที่จะชวยใหประชากรโลกมีสุขภาพดีทั้งดานรางกาย 
จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยเฉพาะดานการสงเสริมสุขภาพเพื่อความมีสุขภาวะและปองกันโรคไรเชื้อเรื้อรัง
ตางๆซ่ึงเปนปญหาดานการแพทยและสาธารณสุขของทุกๆประเทศทั่วโลก องคการอนามัยโลกรวมกับองคกรที่
เกี่ยวของอื่นๆไดจัดการประชุมนานาชาติดานการสงเสริมสุขภาพเพื่อพิจารณาและกําหนดแนวทางเพ่ือพัฒนา
งานดานการสงเสริมสุขภาพหลายครั้ง โดยคร้ังที่1ไดจัดขึ้นในป ค .ศ.1986 (พ.ศ.2529) ณ กรุงออตตาวา 
ประเทศแคนาดา ซ่ึงไดสรุปแนวทางในการพัฒนางานดานการสงเสริมสุขภาพ 5 ประการและแนวทางน้ีหลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนางานดานการสงเสริมสุขภาพเร่ือยมาจนถึงปจจุบันก็
ยังใชประโยชนไดอยู  แนวทาง5ประการหรือเรียกวา กฎบัตรออตตาวาเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ            
(The Ottawa Charter for Health Promotion) มีดงัตอไปนี้  
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 1. สรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public Policy) 
 2. สรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพ (Create Supportive Environments) 
 3. เสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen Community Actions) 
 4. พัฒนาทักษะสวนบุคคล (Develop Personal Skills) 
 5. ปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพใหเหมาะสมกับความตองการของประชาชนรวมท้ังการพัฒนาบุคลากร 
(Reorient Health Services) 
 หลังจากการประชุมนานาชาติดานการสงเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 ไดมีการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพใน
ทุกๆกลุมประชากรเชน โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Health Promoting School), โครงการชุมชนสงเสริม
สุขภาพ (Health Promoting Community/Healthy city), โครงการสถานประกอบการสงเสริมสุขภาพ (Health 
Promoting Workplace)เปนตน ซึ่งเปนที่นายินดีที่หนวยงานสุขภาพดานสาธารณสุขไดตื่นตัวและใหความสําคัญ
มากขึ้นตอการปองกันโรค หากการสงเสริมสุขภาพประสบผลสําเร็จก็จะชวยปองกันโรคตางๆโดยเฉพาะโรคเร้ือรัง
ที่เปนปญหาในปจจุบัน เชนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เปนตน 
และจะมีผลตอการลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลท้ังของรัฐและของครอบครัวอยางมาก 
 อยางไรก็ตามหลังจากการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพครั้งที่1แลวไดมีการจัดการ
ประชุมระหวางประเทศเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพหลายครั้งโดยมีจุดเนนแตกตางกันแตก็เพื่อวัตถุประสงคที่
สําคัญคือใหงานสงเสริมสุขภาพประสบผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกชุมชนนั่นเอง  
หลังจากการประชุมนานาชาติครั้งที่1 พ.ศ.2529 องคการอนามัยโลกไดจัดประชุมนานาชาติเรื่องการสรางเสริม
สุขภาพตอเนื่องมาเรื่อยๆจนในป พ.ศ.2552 ไดมีการประชุมครั้งที่7 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา การประชุม
ระดับโลกเร่ืองการสงเสริมสุขภาพครั้งที่7ครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อพิจารณาสวนขาดหรือชองวางในการดําเนินงาน
ดานสุขภาพและบทบาทของการสงเสริมสุขภาพเพื่ออุดชองวางนั้นๆ การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษากรณีตัวอยางและกิจกรรมของที่ประชุมกลุมใหญไดจัดใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ5ประเด็นตอไปนี้ 

1.) การสรางพลังอํานาจของชุมชน (Community empowerment) 
2.) ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (Health literacy and health 

behavior) 
3.) การสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ (Strengthening health systems) 
4.) พันธมิตรและความรวมมือของภาคสวนตางๆ (Partnerships and intersectoral 

actions) 
5.) การสรางความสามารถ/ศักยภาพเพ่ืองานสงเสริมสุขภาพ (Building Capacity for 

Health Promotion) 
เปนที่คาดหวังวาประเด็นตางๆดังกลาวจะชวยแกไขปญหาตางๆที่รุมเราสุขภาพของประชากร

โลกซึ่งประเทศตางๆกําลังเผชิญกับปญหาใหมๆที่เกิดขึ้น เปนตนวาการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังทั้งในประเทศที่มี
ฐานะเศรษฐกิจต่ําและปานกลาง ภาวะโลกรอน ภาวะความไมปลอดภัยและความรุนแรงในภูมิภาคตางๆ ความ
ไมยุติธรรมในการใหบริการดานสุขภาพและสาธารณสุขแกประชาชนทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ภาวะ
คุกคามเหลานี้ยิ่งทําใหเกิดปญหาสุขภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้นและงานดานการสงเสริมสุขภาพยิ่งจะมี
ความสําคัญและจําเปนในงานดานสุขภาพ/สาธารณสุขของประเทศ เปนกลยุทธที่คุมคาที่จะขาดไมไดและจําเปน
จะตองบูรณาการเขาไปในระบบสุขภาพในสภาวะท่ีสังคมกําลังเผชิญกับภาวะคุกคามดังกลาว 

 
 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
 

การประชุมดานการสงเสริมสุขภาพครั้งที่ 7 ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยาที่จัดโดยองคการอนามัยโลกท่ี
กลาวมาแลวถือวาเปนการใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพแกประเทศตางๆใหให
ความสําคัญตอการสรางความเขมแข็ง ศักยภาพและการมีสวนรวม ความรวมมือของชุมชน รวมถึงการพัฒนา
ระบบสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (Health literacy and Health Behavior) ซึ่ง
ปจจัยท้ังสองประเด็นท่ีมีความสัมพันธกัน อาจจะกลาวไดวาความรอบรูดานสุขภาพเปนระดับความรูระดับสูงสุด
ที่บุคคลสามารถคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ผานการประเมินแลววา ดี ไมดี เหมาะสม 
ไมเหมาะสม และพรอมจะทําพฤติกรรมน้ันๆแลวหากไดรับการกระตุนที่เหมาะสมหรืออยูในสภาวะท่ีงายตอการ
กระทําพฤติกรรมหรือปจจัยอื่นๆที่สนับสนุนใหเกิดพฤติกรรม ดังตัวอยาง แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินการสงเสริม
สุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาชารตเตอรดังไดกลาวมาแลวอันเปนขอเสนอแนะจากการประชุมระดับนานาชาติ
เร่ืองการสงเสริมสุขภาพคร้ังที่1 ณ ประเทศ แคนาดารวมถึงปจจัยอื่นๆที่ระบุไวในหัวขอการประชุมที่กรุงไนโรบี
นอกเหนือจากการพัฒนาดานความรอบรูดานสุขภาพ ปจจัยดังกลาวไดแกความเขมแข็งของชุมชน ความเขมแข็ง
ของระบบสุขภาพ ศักยภาพของผูใหบริการสุขภาพและความรวมมือของพันธมิตรที่เกี่ยวของ เปนตน 

ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพในทุก
ระดับตั้งแตระดับองคกร (องคกรแหงความรอบรูดานสุขภาพ : Health Literate Organization) ระดับทองถิ่น 
ระดับประชาชน รวมถึงผูปวยในสถานพยาบาลตางๆ ซ่ึงแนวนโยบายดานการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพนี้
สืบเนื่องจากการนําเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดาน “การปฏิรูปความรอบรูและการสื่อสารสุขภาพ” และใหกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขเปนแกนหลักในการดําเนินการ เพื่อสนองตอบตอเปาหมายการปฏิรูปความรอบรูดานสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขไดตั้งหนวยงานใหรับผิดชอบดานการพัฒนาดานความรอบรูดานสุขภาพขึ้นคือ สํานักงาน
โครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพ่ือเพิ่มความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน (สขรส.) ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1.) เรงรัดการกําหนดชุดองคความรู ทักษะและพฤติกรรมจําเปนพื้นฐานที่ประชากรไทย
จําเปนตองรู เพ่ือสรางรากฐานท่ีแข็งแรงสูการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพสมบูรณ สมวัย 

2.) จัดทําเครื่องมือประเมินและประเมินผลความรอบรูดานสุขภาพของประชากรไทยอายุ 15
ปขึ้นไปทุก3ป 

3.) พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการยกระดับความรอบรูดานสุขภาพ
ของประชากรไทย  

4.) ผลักดันการศึกษาและวิจัย และจัดใหมี Center of Excellence ความรอบรูดานสุขภาพ
และการสื่อสารสุขภาพ 

5.) สรางกลไกขับเคล่ือนและผลักดันหนวยงานของกรมอนามัย เปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ
มุงสูกรมอนามัย 4.0 ใหเกิดสัมฤทธิ์ผล1 

  นิยามและแนวคิดของความรอบรูดานสุขภาพที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขใชอางอิงคือ “ความ
รอบรูดานสุขภาพคือ ความรอบรู ความสามารถดานสุขภาพของบุคคลในการที่จะกลั่นกรอง ประเมินและ
ตัดสินใจที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรม เลือกใชบริการและผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางเหมาะสม”2 
  ตามนโยบายดังกลาวขางตน จึงเปนสิ่งที่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับจะตองใหความสําคัญกับแนวคิด
และนโยบายนี้โดยเฉพาะบุคลากรที่ทําหนาที่หลักดานการใหการศึกษา (Education) แกประชาชนทุกกลุมอายุ 
ซึ่งที่จริงแลวการใหการศึกษาเปนสิ่งที่เจาหนาที่สาธารณสุขและทางการแพทยจะตองจัดใหกับประชาชนหรือ
ผูปวยท่ีมารับบริการการรักษาอยูแลว ควบคูกับการใหบริการการปองกันโรคและโดยเฉพาะนักสุขศึกษาซึ่งมี
หนาที่ในการวางแผน ดําเนินงาน ดานสุขศึกษา (หรือการจัดการศึกษาดานสุขภาพ) อยูแลว จะไดตระหนักถึง
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของตนเองตามบทบาทหนาที่ที่มี ซึ่งการที่มีการใหความสําคัญตอการพัฒนาความ
รอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) นี้เปนการสะทอนใหเห็นวางานดานการใหการศึกษาจะตองดําเนินการให
ดีกวาเดิมหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติของประชาชนหรือกลุมเปาหมาย
หรือกลุมเสี่ยงตางๆจะตองมีแนวทางการดําเนินงาน มีวิธีการ กลยุทธ และความรวมมือรวมใจจากทุกฝายที่จะ
ชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางมีประสิทธิภาพท่ีเก่ียวของกับการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและ
การปฏิบัติตนเมื่อไดรับการรักษา รวมถึงเม่ืออยูในระยะฟนฟูสภาพ (Rehabilitation) ดวย 
 การใหความสําคัญตอความรอบรูดานสุขภาพนี้ยังสะทอนใหเห็นวางานสุขศึกษาหรือการใหการศึกษา
ยังไมประสบผลสําเร็จเปนที่พอใจที่จะนําไปสูการปฏิบัติของประชาชนหรือผูปวยอยางแทจริงและย่ังยืน ซ่ึงเปน
ประโยชนตอนักสุขศึกษาหรือบุคลากรที่จะทําหนาที่ดานการใหการศึกษาแกประชาชน กลุมเปาหมาย ผูปวย 
หรือเจาหนาที่ที่ใหบริการผูปวยโดยตรงและผูที่มีหนาที่การพิจารณากฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาธารณะที่
จะมีผลตอสุขภาพ ซึ่งตามแนวคิดหลักของการสงเสริมสุขภาพนั้นจําเปนจะตองอาศัยการมีนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) และวิธีการที่จะนํานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพไปดําเนินการในทองที่ 
(Policy Implementation) ตามขอเสนอแนะของกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ท่ีไดกลาวมาแลว  
 เพื่อใหเขาใจแนวคิด คําจํากัดความและกระบวนการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพย่ิงข้ึน ขอนําเสนอ
ขอมูลท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 
ความรอบรูดานสุขภาพคืออะไร  
มีหนวยงานท่ีใชคําภาษาไทยของคําวา “Health Literacy” แตกตางกันดังนี้ 

1. “ความแตกฉานดานสุขภาพ” (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 
2. “การรูเทาทันดานสุขภาพ” (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) 
3. “ความฉลาดทางสุขภาวะ” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) 
4. “ความรอบรูดานสุขภาพ” (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข , 

2557:7) 
5. “ความรูแจงแตกฉานดานสุขภาพ” ((กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวง

สาธารณสุข, 2559) 
อนึ่งในเอกสารนี้จะใชคําวา “การรอบรูดานสุขภาพ” 
 คําวา “Health Literacy” ไดปรากฏข้ึนในวรรณกรรมดานสุขภาพเปนเวลา 130กวาปมาแลว3 ดังใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา คํานี้ไดนํามาใชในการอธิบายถึงความสัมพันธระหวางระดับความสามารถในการอานออก 
เขียนได (Literacy) ของผูปวยและการปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย และในการอธิบายความสัมพันธ
ดังกลาวไดใชชื่อการมีความรอบรูดานสุขภาพนี้วา Functional health literacy และไดใหคําจํากัดความของ
ภาวการณมี Functional health literacy ที่เหมาะสมวาหมายถึง “ความสามารถในการประยุกต ทักษะการ
อานออก เขียนได (Literacy skills) กับเอกสารทางดานสุขภาพได เชนการเขาใจใบสั่งยา, ใบนัด, คําอธิบายใน
ใบกํากับยา, เขียนที่อยูที่บานเพื่อใหเจาหนาที่ไปใหบริการสุขภาพที่บานในโครงการใหการดูแลที่บาน3 และ
งานวิจัยท่ีไดใชนิยามของคําวา Health literacy ดังกลาว ไดพบวา functional literacy ในระดับที่ต่ําของ
ผูปวยเปนอุปสรรคสําคัญของการใหการศึกษาแกผูปวยเร้ือรัง3 
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 อยางไรก็ตามถือวาคํานิยามของ Health Literacy ดังกลาวขางบนเปนคํานิยามที่แคบ ไมไดคลอบคลุม
สิ่งที่ควรจะลึกมากกวานั้นซึ่งเปนเปาหมายสําคัญที่จะตองพัฒนาใหบุคคลมีความรอบรูดานสุขภาพในระดับที่
มากกวานั้น อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคของปจเจก
บุคคล และชุมชนสวนรวม ไมใชเพียงอานออกเขียนไดเทานั้น และไมไดมุงที่ปจเจกบุคคลอยางเดียว 
 ในกลุมนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับ การอานออกเขียนได (Literacy Studies)4 ไดกลาวถึงระดับของ
ความสามารถดานการอานออกเขียนได 3 ระดับดังนี้ 
  ระดับที่ 1 ความรอบรูขั้นพ้ืนฐาน (Basic/Functional literacy)  เกี่ยวของกับทักษะ
พื้นฐานในการดํารงชีวิตไดแก ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน ที่จําเปนตอความเขาใจและการ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับคําจํากัดความ “ที่แคบ” ของความรอบรูดานสุขภาพที่กลาวมาขางตน 
  ระดับที่ 2 ความรอบรูขั้นการมีปฏิสัมพันธ (Communicative/Interactive literacy) 
ความรอบรูหรือการรูหนังสือในระดับท่ีสูงขึ้น ใชทักษะดานปญญา (พุทธิปญญา : Cognitive Skills) และทักษะ
ทางสังคม (Social skills) ในระดับที่สูงขึ้นกวาระดับที่ 1 ทําใหสามารถมีปฏิสัมพันธในกิจกรรมตางๆและ
กิจกรรมรวมกับบุคคลอื่นๆในสังคม 
  ระดับที่ 3 ความรอบรูขั้นวิจารณญาณ (Critical literacy) ความรอบรูดานทักษะทาง
ปญญาในระดับที่สูง (Advanced cognitive skills) ถาผนวกกับทักษะทางสังคมจะชวยใหบุคคลสามารถ
ประยุกตใชขาวสาร ขอมูลที่ไดรับในการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบและใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน
และสามารถควบคุมสถานการณ เหตุการณตางๆของชุมชนและประชาชนท่ัวไปได ความรอบรูในข้ันนี้ไมไดเกิด
จากการพัฒนาสติปญญาอยางเดียวแตอาศัยการไดรับหรือมีประสบการณเกี่ยวกับขอมูล ขาวสารท่ีเพิ่มขึ้นดวย 
อาจจะไดจากบุคคลอื่นหรือแหลงขาวอื่นๆ รวมทั้งทักษะสวนบุคคลและความสามารถแหงตน (Self-efficacy) ท่ี
เกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับความรอบรูระดับขั้นวิจารณญาณนี้มีความสัมพันธกับแนวคิดทางการ
พัฒนาทางการศึกษาของ Paulo Freire5 นักการศึกษาชาวบราซิลที่เปนตนคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ใหกับประชาชนชาวบราซิลที่ดอยโอกาส นอกจากชวยใหสามารถอานออกเขียนไดแลวยังเปนการชวยให
ประชาชนเกิดพลัง (Power) ในการที่จะรวมกันคิด วิเคราะห ปญหาของชุมชนและชวยกัน รวมกันในการ
วางแผน ดําเนินการ เพ่ือแกไขปญหาและปองกันปญหาของชุมชนซึ่งถือวาเปนหลักคิดสําคัญในการสรางพลัง
อํานาจ (Empowerment) ใหกับชุมชน6 
 ตามแนวคิดของความสามารถในการอานออกเขียนได (Literacy) ดังกลาวขางบน Nutbeam3ไดแบง
ระดับของการรับรูดานสุขภาพ (Health literacy) ออกเปน 3 ระดับดังนี้ 
  ระดับที่ 1 ความรอบรูดานสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Functional health literacy) 
ไดแกความสามารถในการฟง พูด อานและเขียนที่จําเปนตอความเขาใจและการปฏิบัติในชีวิตประจําวันซึ่งเปน
คํานิยามที่แคบ หากจะเปรียบระดับพฤติกรรมการเรียนรูของ Benjamin Bloom และคณะฯ7 ก็คือการจําได 
การเขาใจซึ่งเปนระดับตนๆของทักษะดานสติปญญา (Cognative Domain) ซ่ึง Bloom ใชคําวา “knowing” 
(การรู) และ “understanding” (เขาใจ) 
  ระดับที่ 2 ความรอบรูดานสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ (Interactive health literacy)
  ความรอบรูดานสุขภาพระดับนี้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสวนบุคคลรวมถึงทักษะทางสังคม 
การพัฒนาความสามารถสวนบุคคลในการนําความรู ขอมูลสุขภาพไปใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถมี
ปฏิกิริยาเก่ียวของสัมพันธกับผูอื่น 
  ระดับที่ 3 ความรอบรูดานสุขภาพข้ันวิจารณญาณ (Critical health literacy) เปน
ทักษะทางปญญาและสังคมระดับสูงขึ้น สามารถวิเคราะหขาวสาร ขอมูลทางสุขภาพและประยุกตใชขาวสารดาน
สุขภาพเพื่อแกปญหาและปองกันปญหาของสังคมสวนรวมและมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
 

เศรษฐกิจและการเมืองเพื่อประโยชนดานสุขภาพของสังคมและปจเจกบุคคลดวย ซึ่งแนวคิดนี้เปนเปาหมายสําคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะเนนการเพิ่มความเขมแข็งของชุมชน การสรางพลังอํานาจ (Empowerment) 
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทุกระดับของชุมชน รวมถึงการบูรณาการงานตางๆเพื่อการพัฒนาสังคมรวมถึง
สุขภาพที่ดีของชุมชนสวนรวม แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพข้ันวิจารณญาณนี้เปนส่ิงทาทาย
งานดานสุขศึกษาเปนอยางมาก และนักสุขศึกษาหรืองานสุขศึกษาควรจะมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหความรอบรู
ดานสุขภาพขั้นวิจารณญาณเกิดขึ้นในประชาชนในชุมชน ในกลุมผูเก่ียวของกับการพัฒนาดานสุขภาพ รวมถึงการ
พัฒนางานสาธารณสุขในระดับทองที่หรือ (Area-based health program, Community-based health 
program) ซึ่งนาจะเปนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนางานดานสาธารณสุขใหสามารถแกปญหาไดตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน ถึงเวลาหรือยังที่งานสุขศึกษาจะตองพัฒนาเพื่อรับมือกับสิ่งทาทายนี้ เพื่อใหประชาชน
และกลุมบุคคล ชุมชน ไดเกิดความรอบรูดานสุขภาพขั้นวิจารณญาณนี้และนําไปใชเพื่อประโยชนของปจเจกบุคคล
และสังคมสวนรวมและชุมชน สังคมมีสุขภาพดี สามารถแกปญหาสุขภาพตางๆไดดวยตัวชุมชนเองและอยางยั่งยืน 
 ในประเด็นเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพข้ันวิจารณญาณนี้สอดคลองกับแนวคิดทางจิตวิทยาการ
เรียนรูและนักการศึกษากลุมพุทธิปญญา (Cognitivism) และสรรคนิยม (Constructionism) ซ่ึงใหความสําคัญ
เก่ียวกับกระบวนการทางพุทธิปญญา (Cognitive Process) หรือกระบวนการทางปญญาซึ่งเปนกระงบวนการ
การประมวลผลของสมองหรือกระบวนการคิด 
 เพื่อความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพข้ันวิจารณญาณ จะขอทําแนวคิดของนัก
การศึกษาท่ีเปนที่รูจักกันดีทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในกลุมนักการศึกษาของประเทศไทยคือ Benjamin 
S. Bloom7 ที่จัดพิมพหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดหลักเพื่อใชในการจัดการศึกษาที่เรียกวาอนุกรมวิธานของ
วัตถุประสงคทางการศึกษา (Taxonomy of Educational Objective) ซ่ึงนักการศึกษาไดใชเปนหลักในการจัด
การศึกษาตลอดมาเปนเวลานาน Bloom ไดแบงพฤติกรรมการเรียนรูออกเปน 3 ดานคือ ดานพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ดานเจตพิสัย (Affective Domain) และดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ใน
พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยนั้น (หรือกลาวโดยทั่วไปก็คือความรูแตเปนความรู ความคิด ปญญา ที่เกิดขึ้นหรืออยาก
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ซ่ึงจะหมายถึงผูที่ไดรับประสบการณการเรียนรู (Learning Experiences) ซึ่งอาจจะเปน
นักเรียน ผูปวย ประชาชน กลุมคน ที่ครูหรือเจาหนาที่หรือกลุมบุคคลไปจัดการศึกษาให) ดังนั้นจึงแบงพุทธิพิสัย
เปนระดับตั้งแตระดับที่งายจนถึงระดับที่ยากข้ึน ซับซอนมากข้ึนซ่ึงผูเรียนตองคิด ตองใชปญญาในการคิดในการ
แกปญหาและคาดวาหากคิดไดอยางรอบดาน อยางมีเหตุผลโดยใชปญหาเปนหลักในการคิดก็นาจะสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติเพ่ือแกปญหานั้นๆได ตามแนวคิดของอนุกรมวิธานวัตถุประสงคการศึกษาฉบับที่ตีพิมพ            
ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) ไดแบงขั้นของพุทธิพิสัยออกเปน 6 ข้ันดังแสดงในภาพที่ 1   
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 อนุกรมวิธานวัตถุประสงคทางการศึกษาของ Benjamin S. Bloom (ค.ศ.1956)7 
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ขั้นของพุทธพิสัยนี้ถา ผู เรียนสามารถทําไดทุกขั้นตอนจะรวมเรียกวาการใชปญญาคิดอยางมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) หรือกระบวนการทางปญญา (Cognitive Process) 
 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกาภิวัฒนทําใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทาง
วิชาการของนักจิตวิทยาการเรียนรู นักการศึกษาอยูตลอดเวลา ทําใหเกิดการปรับปรุงแกไขอนุกรมวิธานเดิมของ 
Bloom เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดปจจุบันที่เนนการพัฒนาสติปญญาของผูเรียนเพื่อการแกปญหา จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงอนุกรมวิธานของวัตถุประสงคการศึกษาโดย David R. Krathwohl ซ่ึงเปนผูรวมงานกับ Benjamin 
S. Bloom ในการเขียนหนังสือเลมแรก ไดรวมกับ Lovin W. Anderson และไดปรับปรุงอนุกรมวิธานของ
วัตถุประสงคการศึกษาใหม ชื่อวา “Bloom’s Taxonomy :A Forty-years Retrospective” และไดปรับปรุง
พุทธพิสัยใหมเปน 6 มิติ เรียกวามิติกระบวนการพุทธิปญญา (Cognitive Process Dimension) ดังแสดงใน
ภาพที่2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 มิติของอนุกรมวิธานที่ปรับปรุงใหม พ.ศ.25548 
 
หากจะพิจารณาอนุกรมวิธานใหมนี้กับความรอบรูดานสุขภาพขั้นวิจารณญาณก็นาจะเกี่ยวของกับ

กระบวนการทางพุทธิปญญาในระดับการวิเคราะห การประเมินและการสรางสรรค ซึ่งนาจะเปนความทาทายอีก
ประการหนึ่งของงานสุขศึกษาวาจะประยุกตกระบวนการจัดกิจกรรมอยางไรท่ีจะใหเกิดตามวัตถุประสงคเหลานี้ 
การจัดกิจกรรมจะตองเนนการใหเกิดกระบวนการคิดจากปญหาที่เปนศูนยกลางที่นําไปสูกระบวนการคิดรวมกัน
โดยใชปญหาของพื้นที่เปนฐานการเรียนรู (Problem-based learning)  

แนวคิดหลักของการคิดอยางมีวิจารณญาณนี้สอดคลองกับแนวคิดทางพุทธศาสนาซ่ึงพระพรหม
คุณากรณ (ป.อ.ปยุตโต ปจจุบันพระพุทธโฆษาจารย) ไดกลาวไวในหนังสือพุทธธรรม9เก่ียวกับ โยนิโสมนสิการ : 
วิธีการแหงปญญา ซึ่งมีแนวคิดเก่ียวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ (หรืออาจจะครอบคลุมมากกวา ผูเขียน) 
จึงขอนําเสนอแนวคิดของโยนิโสมนสิการของทานพระพุทธโฆษาจารยเพื่อประโยชนในการนําไปใชในการพัฒนา
ความคิดอยางมีวิจารณญาณของกลุมเปาหมายโดยสังเขปตอไปนี้ 

โยนิโสมนสิการ เปนกระบวนการพัฒนาทางปญญาของบุคคลใหใชความคิดอยางถูกวิธี เปนการใช
ความคิดอยางอิสระ รูจักใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระบบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตางๆอยางตื้นๆ 
ผิวเผิน พิจารณา ปรากฏการณที่เปนผลใหรูจักสภาวะท่ีเปนจริง หรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไขดวยการ
คนหาสาเหตุและปจจัยตางๆที่สัมพันธกัน (หรือเรียกวาวิธีคิดแบบอริสัจจ หรือคิดแบบแกปญหาเพื่อการดับทุกข) 
เปนข้ันสําคัญในการสรางปญญา ทําใหทุกคนชวยตนเองได และนําไปสูจุดหมายของพุทธธรรมอยางแทจริง9 วิธี
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คิดแบบโยนิโสนมสิการนี้มีการทํางาน 2 ชวงคือ ข้ันตอนการรับรูอารมณหรือประสบการณจากภายนอกและตอน
คิดคนพิจารณาอารมณหรือเร่ืองราวที่เก็บเขามาภายใน 

การจัดประสบการณการเรียนรูที่เริ่มตนจากปญหาเปนหลัก (Problem-based learning) จะใชการ
ประยุกตหลักการของโยนิโสมนสิการไดอยางดี กลาวคือ การใหผูเรียนไดวิเคราะหสาเหตุของปญหาใหชัดเจนวา
เกิดจากอะไร เพราะเหตุใด พรอมทั้งใหวิเคราะหเปาหมายของตนเอง หรือของชุมชน วาตองการอะไร เปนไปได
หรือไม จากนั้นจึงคิดวิธีการปฏิบัติที่จะกําจัดสาเหตุของปญหาโดยใหสอดคลองกับการจะบรรลุ เปาหมายท่ี
กําหนดไวนั้น เปนตน10 

ถาแบงชนิดของความรอบรูดานสุขภาพออกเปน 3 ข้ันตามแนวคิดของคําวาความรอบรูหรือการอาน
ออกเขียนได (Literacy) ทางการศึกษาแลวจะ พบวาระดับความรอบรูดานสุขภาพระดับวิจารณญาณนั้นนาจะ
เปนเปาหมายท่ีทุกสังคมตองการโดยเฉพาะในสภาวะปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงดานตางๆมากมาย มีความ
สลับซับซอน และตองการแกปญหาอยางรอบคอบและโดยผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝาย ตองการการดําเนินงาน
การแกปญหาที่ตองมีสวนรวมของทุกภาคสวน มีการบูรณาการระหวางองคกร ระหวางงาน (Participatory-
Integration and holistic approach) จากแนวคิดเก่ียวกับ Literacy ดังกลาว องคการอนามัยโลกใหคําจํากัด
ความ ความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) ในลักษณะท่ีกวางขึ้นดังตอไปนี้ 

องคการอนามัยโลกไดใหความหมายวา “เปนกระบวนการทางปญญา (Cognitive skills) และทักษะ
ทางสังคม (Social skills) ที่กอใหเกิดแรงจูงใจและความสามารถของปจจัยบุคคลที่จะเขาถึง เขาใจ และใชขอมูล
เพื่อสงเสริมและดํารงไวซึ่งการมีสุขภาพดี”11 

ความรอบรูดานสุขภาพมีความหมายมากกวาการอานขาวสารขอมูลดานสุขภาพ การไปตรวจตามนัด
จะตองเกี่ยวของกับการปรับปรุงเพ่ือชวยใหประชาชนเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและพัฒนาใหประชาชนมี
ความสามารถที่จะใชขอมูลดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ ความรอบรูดานสุขภาพเปนสิ่งจําเปนตอการสราง
พลังอํานาจ (Empowerment)3  

ตามแนวคิดของ Nutbeam3 ระบุวาคํานิยามของความรอบรูดานสุขภาพดังกลาวขางบนสะทอน
แนวคิดของระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ของแนวคิดดาน literacy (คือ Interactive และ Critical literacy) 
นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นการขยายขอบเขตของเนื้อหา วิธีการ การสื่อสารในงานสุขศึกษาซ่ึงจําเปนจะตองมี
หากจะมีจุดมุงหมายใหเกิดความรอบรุดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นของ
ชุมชนสวนรวมอยางแทจริง ซึ่งเปนที่ตองการของสังคมปจจุบัน 

ในดานที่เก่ียวกับ “เน้ือหา” ของสุขศึกษาเพื่อเปาหมายของกิจกรรมดานสุขศึกษาในการเพิ่มพูนความรู 
ความเขาใจและความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นไมไดมุงหวังเฉพาะใหประชาชนปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดํารงชีวิตหรือการใชบริการสาธารณสุขเทานั้น แตจะตองมากกวานั้น กลาวคือเปาหมายของงานสุขศึกษาจะตอง
ใหประชาชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ (Determinants of health) ท่ีเกี่ยวของกับ
สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม และจะตองมีเปาหมายโดยตรงตอการสงเสริมสุขภาพของปจเจกบุคคลและ
พฤติกรรมรวมของสังคม (Collective actions) ที่จะมีผลตอการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเหลานี้เพื่อแกไขปญหา
สุขภาพของชุมชน 

ในแงผลประโยชน (Benefits) ที่จะไดรับจากการปรับปรุงความรอบรูดานสุขภาพ แนนอนผลประโยชน
ยอมมุงหวังใหเกิดกับบุคคลเชนมีพฤติกรรมการดํารงชีวิตหรือแบบแผนการดํารงชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ (Healthy 
lifestyle behaviors) รวมถึงการใชบริการดานการแพทยและสาธารณสุขและย่ิงกวานั้นจะตองมุงหวังใหเกิดผล
สําเร็จในระดับที่สูงขึ้น ครอบคลุมชุมชนที่กวางข้ึน เกิดผลประโยชนทางสังคมเชนเกิดความรวมมือ มีกิจกรรม
ของสังคมรวมกันเพ่ือสุขภาพและทําใหเกิดการพัฒนาทุนทางสังคม (Social capital) ซ่ึงเก่ียวของกับทุนที่เปน
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วัตถุ เงิน และคุณลักษณะตางๆเชน ความเอื้อเฟอ เผื่อแผ ชอบชวยเหลือผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น การรวมตัวกัน รวมคิดรวมทํา เปนตน 

ในดานที่เก่ียวกับวิธีการทางการศึกษา (Method of Education) และการส่ือสาร ซ่ึงกิจกรรมดานสุข
ศึกษาจะตองเนนการสื่อสารที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธ การมีสวนรวมและการวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ (Critical 
Analysis) ซ่ึงวิธีการและการส่ือสารเหลานี้จะคลายกับการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดความสํานึกอยางมี
วิจารณญาณ (Critical Conseiousness) ท่ีเสนอและดําเนินการโดย Paulo Friere นักการศึกษาชาวบราซิลที่
กลาวมาขางตน อยางไรก็ตามความรอบรูดานสุขภาพตองอาศัยความรอบรูพื้นฐานในดานความสามารถการอาน 
เขียน พูด บุคคลท่ีมีระดับความสามารถในดานความรอบรูขั้นพื้นฐานท่ีสูงไมไดหมายความวาบุคคลนั้นจะมีสวน
รวมในกิจกรรมสุขศึกษาในระดับการมีความสัมพันธและการส่ือสารเสมอไป แตโครงการการจัดการศึกษาโดย 
Paulo Freier4 กับกลุมประชาชนท่ีมีทักษะตํ่าหรือไมมีทักษะในการอานและเขียนก็สามารถทําใหกลุมนี้เกิด
ความสามารถดานการอานเขียนในระดับมีวิจารณญาณได (Critical literacy) ได3 

ตามแนวคิดข้ันของความรอบรูดานสุขภาพ 3 ขั้นตอนดังกลาวขางตน Nutbeam3ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการประยุกตใชความรอบรูดานสุขภาพ 3ข้ัน ในงานดานการสงเสริมสุขภาพ (Model of health 
literacy) โดยพิจารณา 4 มิติ คือ เปาหมายทางการศึกษา (Education goal), เนื้อหาของกิจกรรมการ
ดําเนินการ (Content of a particular form of activity), ผลลัพธที่คาดหวัง (Outcome expected) และ
การปฏิบัติของเจาหนาที่สาธารณสุข (Actions which could be taken by health workers) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ3 

ระดับความรอบรู
ดานสุขภาพและ
เปาหมายทางการ

ศึกษา 

เนื้อหา 

ผลลัพธ 
ตัวอยางกิจกรรมดาน

การศึกษา* ประโยชนตอปจเจกบุคคล 
ประโยชนตอชุมชน/

สังคม 

ค ว า ม ร อ บ รู ด า น
สุขภาพขั้นพื้นฐาน ; 
ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ มู ล
สุขภาพ 

ก า รถ า ยทอดข อมู ล
เกี่ยวกับความเสี่ยงดาน
สุ ขภ าพแ ละบ ริก า ร
สุขภาพ 

มีความรูเกี่ยวกับความเส่ียง
ดานสุขภาพเพิ่มขึ้น ไดรับ
ความรู เ กี่ ย วกับบริ ก า ร
สุขภาพเพิ่มขึ้น ปฏิบัติตาม
คําแนะนําของแพทย 

เพิ่ มการมี ส วนร วม ใน
โครงการสุ ขภาพของ
ประชาชน (เชนการคัด
กรอง การไดรับภูมิคุมกัน
โรค) 

ใหขอมูลผานชองทางการ
สื่ อ ส า ร ต า ง ๆ  ก า ร ใ ห
การศึกษาปจเจกบุคคล
และผานการส่ือสารตางๆ 

ค ว า ม ร อ บ รู ด า น
สุ ข ภ า พ ขั้ น ก า ร มี
ปฏิ สั มพัน ธ  ;  ก า ร
พั ฒน า ทั ก ษ ะ ส ว น
บุคคล 

เหมือนขั้นที่ 1 และให
โอกาสเพื่อพัฒนาทักษะ
เพื่อใหเกิดสิ่งแวดลอมที่
สนับสนุน 

มีความสามารถเพิ่มขึ้นใน
การที่จะปฏิบัติสิ่ งตางๆ
ดวยตนเองตามความรูที่
ไดรับ เพิ่มภาวะรับการจูง
ใจและเพิ่มความมั่นใจใน
ตนเอง 

เพิ่มความสามารถที่จะทํา
ให เกิดบรรทัดฐานของ
สังคมการมีปฏิสัมพันธกับ
กลุมตางๆในสังคม 

จัดกิจกรรมสื่อสารเฉพาะ
กลุ มตามความตองการ
เฉพาะ, สนับสนุนใหชุมชน
สามารถชวยตนเองและมี
กลุมที่ใหการสนับสนุนทาง
สังคมใชชองทางการส่ือสาร
หลายชองทาง 

ค ว า ม ร อ บ รู ขั้ น
วิจารณญาณ : การ
ส ร า ง พ ลั ง ใ ห กั บ
ป จ เ จก บุ ค คลและ
ชุมชน 

เหมือนกับขั้นที่1และ
ขั้ นที่ 2 และ ให ข อ มู ล
เกี่ ยวกับตัว ช้ีวั ดด าน
สุขภาพที่เกี่ยวกับสังคม
และเศรษฐกิจ รวมถึง
โ อ ก า ส เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด
นโยบายหรือเกิดการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก ฏ
ระเบียบขององคกรเพื่อ
สนับสนุนการสงเสริม
สุขภาพ 

ปจเจกบุคคลสามารถขจัด
ป ญ ห า ต า ง ๆ ที่ เ ป น
ตัวกําหนด/ชี้วัดสุขภาพได 

พัฒนาความสามารถท่ีจะ
ปฏิ บั ติ กิ จ ก ร รมต า งๆ
เ กี่ ย ว กั บ ตั ว ชี้ วั ด ท า ง
สุ ข ภ า พ ด า น สั ง ค ม 
เศรษฐกิจรวมถึ งมีพลัง
ความสามารถเพิ่ มขึ้ น 
( C o m m u n i t y 
Empowerment)  

ใหความช วย เห ลือด าน
เ ท ค นิ ค เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น 
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ชุ ม ช น 
ติดตอสื่อสารกับผูนําชุมชน
และนักการเมือง อํานวย
ความสะดวกให เกิดการ
พั ฒ น า ชุ ม ช น 
( C o m m u n i t y 
Development) 
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*โปรดสังเกตวาใชคําวา “การศึกษา” ซ่ึงไมไดจํากัดเฉพาะสุขศึกษาหรือนักสุขศึกษา แตเปนกิจกรรมการศึกษาท่ี
เปนบทบาทของเจาหนาที่ทางดานสุขภาพ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) และบทบาทของความรอบรูดาน
สุขภาพตอการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและงานดานสาธารณสุขโดยรวม สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนใน
การพิจารณาบทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุขในการที่จะพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของปจเจกบุคคล ชุมชน 
กลุมบุคคล องคกร และผูเกี่ยวของตางๆใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพขั้นสูงสุดคือ ขั้นวิจารณญาณที่จะนําไปสู
การปองกันปญหาสุขภาพ การแกปญหาอื่นๆที่เกี่ยวของกับสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและสนับสนุนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศของ
รัฐบาลปจจุบัน 
นักสุขศึกษาหรือเจาหนาที่สาธารณสุขควรมีทักษะดานใดบางเพื่อเพิ่มพูนความรอบรูดานสุขภาพ 
 เพื่อใหบรรลุเปาหมายความรอบรูดานสุขภาพข้ันวิจารณญาณและใหเกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชนหรือ
ในพื้นที่ นอกจากจะทําใหเกิดองคกรแหงความรอบรูดานสุขภาพ (Health literate organization) ซ่ึงเปน
เปาหมายหนึ่งของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมแลว ตามเนื้อหาและรูปแบบของความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy model) 
ที่เสนอแนะโดย Nutbeam3 แลวนาจะมีความจําเปนที่จะเสริมสรางใหเกิดชุมชน/ทองถิ่น รอบรูดานสุขภาพ 
(Health literate community) ซึ่งเปนขอเสนอหนึ่งของขอเสนอ 10 ขอของสภาปฏิรูปฯ เพ่ือสรางพลัง
ความสามารถใหชุมชนอันประกอบดวยกลุมตางๆที่มีความสนใจและต้ังใจจะพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนท่ีสามารถ
ปองกันปญหาสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพไดดวยชุมชนเอง อันจะมีผลตอสุขภาพท่ีดีของปจเจกบุคคลและ
ประชาชนสวนรวมและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยเนนความรวมมือ การบูรณาการ การระดมสรรพกําลังตางๆ
ในชุมชน การมีสวนรวมทุกภาคสวน เปนตน 
ความรูและทักษะที่จําเปนในการรวมกลุมของชุมชนดังกลาวนี้ ไดแกความรูและทักษะดานตอไปนี้ 

1. การศึกษาและวินิจฉัยปญหาในชุมชน 
2. การมีสวนรวมโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community-based participation) 
3. การจัดการชุมชน (Community organization) 
4. การเสริมพลังความสามารถ (Empowerment) 
5. พฤติกรรมศาสตรพื้นฐาน 
6. การดําเนินการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary approach) 
7. การดําเนินการแบบบูรณาการ (Intergrational approach) 
8. การเปนวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 
9. การรวมกลุมและใชทีมงานดานการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชนเชน 

ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร, นักวิชาการดานการตลาด, ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตสื่อ รวมถึง
ผูเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. หลักและวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ฯลฯ 
 

สรุป  
แนวคิดเก่ียวกับการรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) มีมานานแลว แตยังขาดความเขาใจที่ถูกตอง

รวมกันอยางชัดเจน หลังการประชุมนานาชาติดานการสงเสริมสุขภาพครั้งที่ 7 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ได
มีการต่ืนตัวอยางมากโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งประจวบกับชวงการเมืองในประเทศท่ีมีการกําหนดนโยบาย
การปฏิรูปประเทศในชวง 20 ปขางหนาและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและ
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สิ่งแวดลอมของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไดเนนเรื่อง “การปฏิรูปความรอบรูและการสื่อสารสุขภาพ” 
เปนแนวทางปฏิรูปหนึ่งและไดกําหนดใหมีการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนอยูในยุทธศาสตรชาติ 
20ป อยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนพัฒนาดานสาธารณสุข อยางไรก็ตาม “การพัฒนา
ชุมชน ทองถิ่นใหเปนชุมชนรอบรูดานสุขภาพ (Health literate communities)” ก็เปนขอเสนอหนึ่งของสภา
ปฏิรูปประเทศ แตภายใตกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อางอิงคือ “ความรอบรูและความสามารถดานสุขภาพของบุคคลในการที่จะกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจที่
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใชบริการและผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางเหมาะสม”2 คาดวาขอเสนอแนะจาก
เอกสารฉบับนี้นาจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานพัฒนาการดานความรอบรูดานสุขภาพในชมุชนไมมากก็นอย 
ซึ่งยังคงตองการการศึกษา วิจัย อีกมากเพื่อใหการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพเกิดประโยชนตอชุมชน 
สนองตอบความตองการ ปญหาของชุมชนอยางแทจริง และสรางความเขมแข็งแกชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน และประเทศเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
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การศึกษาการดําเนินงานสรางสุขภาพดี วิถีพุทธ ในการปองกันและแกไขปญหาโรคเร้ือรัง             
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
 
A Buddhist Health Promotion Program for Prevention Solving Chronic Diseases 
Problem Prankratai District Khampangphet Province 
 
ผูวิจัย   รองศาสตราจารย ดร.สุรีย จนัทรโมลี 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานสรางสุขภาพดีวิถีพุทธ ในการปองกันและแกไขปญหา

โรคเร้ือรังในกลุมผูสูงอายุ อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือน
กันยายน 2559 เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เปนการวิจัยประเภทสํารวจ เครื่องมือที่ใชคือแบบ
สัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม แบบสอบถาม และแบบสังเกตการณการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ในการ
ดําเนินงานการสรางสุขภาพดีวิถีพุทธ ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุ จํานวน 65 คนท่ีเขารวมโครงการ มีการปฏิบัติตาม
เทคนิค 3 ส. 3 อ. 1 น. มีสุขภาพดีขึ้น รอยละ 76.9 มีกิจกรรมออกกําลังกาย รอยละ 81.5 ผอนคลายอารมณ รอย
ละ 89.2 ผูสูงอายุมีความเคยชินกับการสวดมนตทําสมาธิเปนวิถีชีวิตประจําวัน และมีการปฏิบัติสม่ําเสมอ เขาวัด
สนทนาธรรมกับพระสงฆ รอยละ 100  

 
คําสําคัญ : การดําเนินงานสรางสุขภาพดี วิถีพุทธ การปองกันแกไขโรคเรื้อรัง ผูสูงอาย ุ
 
Abstract  

The research was aimed to study a Buddhist Health Promotion Program for 
Prevention Solving Chronic Diseases Problem, Prankratai District Khampangphet Province. 
The study was Carried out during January to September 2016. The data were collected by 
using In-depth Interview, Focus-group, Questionnaire and Observation form. The 
participation on network groups in working on a Buddhist Health Promotion Program. The 
results of the study found that the implementation had been made through the participation 
of the committees in the village. The 65 elderypeople who had participated in the program 
enhancing Buddhism Oriented. They were practice desirable health behavior in regard to 
technique “ 3 S” “3 O” and “1 N” , made people had a good health 76.9% , Exercise 81.5% 

Relaxation 89.2% Be acquainted with praying, meditation and practice them as one of their 
daily living activities, and have regular Buddhism related dialogue with monks 100% 

Key words : Buddhist Health Promotion Program, Buddhism Thought, Prevention 
Solving Chronic Diseases Problem, Eldery
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บทนํา 
 โรคเร้ือรังเปนโรครักษาไมหาย ผูสูงอายุสวนใหญที่มีโรคเร้ือรัง จะไมแสดงอาการ บางครั้งจะทราบเม่ือมี
อาการมาก หรือมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นแลว จึงมักมีผูเรียกโรคกลุมนี้วา “เพชฌฆาตเงียบ” (Silent Killer) โรค
เร้ือรังสามารถควบคุมและสามารถปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนได ผูปวยโรคเร้ือรังจะมีสุขภาพดี ชีวิตยืนยาว ตอง
ใสใจปฏิบัติตัว มีพฤติกรรมสรางสุขภาพ ไดแก ออกกําลังกาย บริโภคอาหารถูกหลักและการจัดการความเครียด 1 

กระทรวงสาธารณสุขโดยมูลนิธิอุทัย สุดสุข รวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไดนํานวัตกรรมองคความรูการสรางสุขภาพดีวิถีพุทธ เพื่อการปองกันและแกไขปญหาโรคเรื้อรัง 6 โรค ไดแก 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งและโรคเอดส มูลนิธิ
อุทัย สุดสุข ดําเนินโครงการหมูบานตนแบบสุขภาพดีวิถีพุทธจังหวัดละ 1 หมูบาน ตั้งแตป พ.ศ. 2553 และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน มีการถอดบทเรียนเปนระยะๆ จนถึงป พ.ศ.2556 ไดสรุปผลการสรางสุขภาพดีวิถีพุทธโดย
ใชเทคนิค 3ส. 3อ. 1น. ควบคูกับมาตรการทางการแพทยและสาธารณสุขและมาตรการทางสังคม รวมทั้งการนําหลัก
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันเปนรายบุคคลในระดับหมูบานหรือชุมชนโดยเนน
กระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย (บวร.สอ.) ของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมสุขภาพดีวิถีพุทธทั้ง 12 เขต
สุขภาพ ปจจุบันมีการขยายการดําเนินงานตามหมูบานทั่วประเทศไทย แตละหมูบานจะมีการปฏิบัติแตกตางกันตาม
ศักยภาพของคนในชุมชนตามทรัพยากรที่มี ตามวัฒนธรรม สังคมแตละทองถิ่น 
 ทางพระพุทธศาสนา ไดมีพุทธพจน ความสําคัญของสุขภาพความวา “อาโรคฺยปรมา ลาภา” ความไมมีโรค
เปนลาภอยางย่ิง ซึ่งในพระไตรปฎกไดบรรจุคําสอนของพระพุทธเจาเก่ียวกับโรคโดยตรงไวใน “โรคสูตร วาดวยโรค” 
ความวา “มีโรค 2 อยาง คือ โรคทางกาย และโรคทางใจ คนที่ไมมีโรคทางกายในแตละปหรือหลายป แมยิ่งกวารอย
ป ยังพอมีอยู แตผูจะกลาวอางวาตนเองไมมีโรคทางใจ ตลอดระยะเวลา แมแตครูเดียวหาไดโดยยาก ยกเวนผูหมด
กิเลสแลว” อยางไรก็ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนใหใชปญญาในการดํารงชีวิต และใหชวยเหลือเกื้อกูล
สังคมดวยเชนเดียวกัน การดูแลสุขภาพ ทางการแพทยและการสาธารณสุขเนนใหความสําคัญของการชวยเหลือ
พึ่งพาตนเอง ในการดูแลสุขภาพเปนเบ้ืองตน หากเหลือความสามารถของตนเอง จึงพึ่งพาคนอ่ืน เชน บุคลากร สถานี
อนามัยและโรงพยาบาล เปนตน ในทางพระพุทธศาสนาก็มีพุทธพจนสงเสริมการพึ่งพาตนเองวา “อตตาหิ อตตโน 
นาโถ ตนเปนที่พึ่งแหงตน” สวนการใหบริการแกผูอื่นนั้น สมเด็จพระมหิตตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราช
ชนก ไดทรงสอนใหนึกถึงประโยชนของผูอื่นเปนที่หนึ่ง ประโยชนสวนตนเปนที่สอง ซึ่งสอดคลองกับคําสอนของพระ
พุทธองคใน สังคหวัตถุ 4 คือ ทาน หมายถึง การให การเสียสละ การแบงปนเพื่อประโยชนแกคนอื่น ชวยปลูกฝงให
เปนคนที่ไมเห็นแกตัว แบงปนกัน ปยะวาจา หมายถึง การพูดจาดวยถอยคําไพเราะออนหวาน จริงใจ ไมพูดหยาบ
คายกาวราว พูดในสิ่งที่เปนประโยชน เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีตอกัน อัตถจริยา หมายถึง ชวยเหลือกัน และ 
สมานัตตา หมายถึง การเปนผูมีความสมํ่าเสมอ โดยประพฤติตัวใหมีความเสมอตนเสมอปลาย วางตัวดี เปนตน ใน
การปองกันและแกไขปญหาสุขภาพใหเกิดการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องและย่ังยืนจําเปนตองอาศัยศาสตรและศิลป
ดานการแพทย การสาธารณสุข บูรณาการเขากับศาสนาธรรม ซึ่งเปนหลักยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนโดยสวนใหญ 
มีหลักคําสอนที่สามารถหยิบยกหรือนํามาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวันได  
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 ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตผูสูงอายุโรคเรื้อรังในการดูแลสุขภาพตัวเอง ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางมีคุณภาพ มีความสงบสุข สุขสบายกายใจ สงเสริมและดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวใหมีความสุข 
ปรับพฤติกรรม สงเสริมสุขภาพดี มีความสุขในปนปลายชีวิต ชีวิตมีความปลอดภัย มีธรรมในใจ มีกิจกรรมธรรมะใน
กลุม ทําสมาธิ สวดมนตภาวนาและเขาวัดสนทนาธรรมกับพระสงฆผูรูและมีชีวิตกับครอบครัวที่อบอุน สราง
ครอบครัวใหมีพฤติกรรมสุขภาพดี วิถีพุทธ 
รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทําการเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือน
กันยายน 2559 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูสูงอายุในหมูบานคุยปารัง ตําบลวังควง อําเภอพรานกระตาย 
จังหวัดกําแพงเพชร ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีโรคเรื้อรังประจําตัวอยางนอย 1 โรค และสมัครใจเขารวมกิจกรรม
สุขภาพดี วิถีพุทธ จํานวน 65 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม แบบสอบถาม 
และแบบสังเกตการณการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ในการดําเนินงานการสรางสุขภาพดี วิถีพุทธ  
คําถามการวิจัย  

การศึกษาการดําเนินงานสรางสุขภาพดี วิถีพุทธ ในการปองกันและแกไขปญหาโรคเรื้อรัง อําเภอพราน
กระตาย จังหวัดกําแพงเพชรเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคทั่วไป 
เพื่อศึกษาการดําเนินงานสรางสุขภาพดีวิถีพุทธในการปองกันแกไขปญหาโรคเร้ือรัง หมูบานคุยปารัง ตําบล

วังควง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานสรางสุขภาพดีวิถีพุทธในการปองกันและแกไขปญหาโรคเร้ือรังในผูสูงอายุ ดวย
เทคนิค 3ส. 3อ. 1น. 

2. เพื่อศึกษาการสรางสุขภาพดีวิถีพุทธในการปองกันแกไขปญหาโรคเร้ือรังในผูสูงอายุ 
3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย (บวร.สอ.) ในการปองกันแกไขโรคเร้ือรังของผูสูงอายุ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดาํเนินงานสร้างสุขภาพดวีถิพีุทธของผู้สูงอายุในชุมชน 

กิจกรรมวิถีพุทธของผูสูงอายุ 
3 ส. สวดมนต สมาธิ สนทนาธรรม  

�  ปฏิบัติสวดมนต นั่งสมาธิ สนทนาธรรม 
 - ปฏิบัติเปนกิจวัตรประจาํวัน  
- ปฏิบัติทุกวนัพระ  
- ปฏิบัติที่วัด ที่บาน  
- ปฏิบัติตามอาชีพและโอกาส 

3 อ. อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ  
- รณรงคปรับพฤติกรรมบริโภค เลิก ลด ละ อาหาร หวาน มนั เค็ม 

-  จัดใหมีการผลิตและใชสมุนไพร ใชสมุนไพรอยางมีความรู 
ออกกําลังกาย – เปนประจํา สม่ําเสมอ 
อารมณ – การจัดการความเครียด การผอนคลายตามวิถีพุทธ 
1 น. นาฬิกาชีวิต ปฏิบัติวิถีพุทธโดยประยุกต ผสมผสานกับการดูแลสุขภาพใน
ชีวิตประจาํวนั 

การมีสวนรวม 

1. รวมคิด 

2. รวมดําเนนิการ 

3. รวมประเมินผล 

4. รวมรับผลประโยชน 

คณะกรรมการในชุมชน 
โครงสราง 

ภาคีเครือขาย บวร สอ. ประกอบดวย 
1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (ผอ.รพ.สต.) 
2. ผูนาํศาสนา/พระ 
3. ผูอํานวยการโรงเรียน/คณะครู 
4. ผูแทนองคการบริหารสวนตาํบล 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมูบาน (อสม.) 

บทบาทหนาที่คณะกรรมการใน
การปองกันแกไขโรคเร้ือรังใน

ผูสูงอาย ุ

1. จัดทําแผนทีท่างเดนิ
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
การ 

2. จัดระบบตรวจคัดกรองโรค
เร้ือรัง 

3. จัดระบบสงตอ 
4. จัดเวทีประชาคม 
5. การคัดเลือกหัวขอธรรมท่ีนํามา

ประยุกต 
6. จัดกิจกรรมสรางสุขภาพและ

ปองกันโรคเร้ือรังโดยบูรณา
การหลักพุทธธรรม 

7. จัดเผยแพรและประชาสัมพนัธ 
8. จัดระบบติดตามและ

ประเมินผล 
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูสูงอายุที่ปฏิบัตกิิจกรรม 3ส 3อ 1น จําแนกตามรายกิจกรรม (n = 65) 

กิจกรรมการปฏิบัติ/เวลาปฏิบัติ ปฏิบัต ิ ไมไดปฏิบัต ิ
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. กิจกรรม 3 ส. 
 - สวดมนต                       (05.00 - 07.00 น.) 

                       (19.00 - 22.00 น.) 
 - นั่งสมาธิ                       (05.00 - 07.00 น.) 

                       (19.00 - 22.00 น.) 
- สนทนาธรรม                    ( 19.00 – 22.00 น.) 
2. กิจกรรม 3 อ 

2.1 อาหารถูกหลักโภชนาการ 
2.1.1 ดื่มน้ํา 2-3 แกว                (05.00 น.) 
                                 (22.00 น.) 
2.1.2 รับประทานอาหารเชา          (07.00-08.00 น.) 
(มื้อหนัก) 
2.1.3 รับประทานอาหารกลางวัน      (12.00-13.00 น.) 
(มื้อหนัก) 
2.1.4 รับประทานอาหารเย็น          (19.00-22.00น.) 
(มื้อเบา) 
2.2 ออกกําลังกาย 
2.2.1 ตามความเหมาะสม             (05.00-07.00 น.) 
                                 (16.00-17.00 น.) 
2.2.2 ตามภารกิจประจาํวัน           (08.00-12.00 น.)  
                                 (13.00-16.00 น.) 
2.3 อารมณดี                       (05.00-07.00 น.) 
(ผอนคลาย สบายอารมณ)            (17.00-18.00 น.)  
                                 (19.00-22.00น.) 
3. กิจกรรม 1 น.  
3.1 ปฏิบัติกิจวัตรประจําวนั            (05.00-22.00 น.) 
ดวย 3 ส 3 อ 
3.2 นอนหลับสบาย                  (22.00-05.00 น.) 
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ผลการวิจัย 
 จากตารางที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับกลุมตัวอยางผูสูงอายุ จํานวน 65 คน ที่เขารวมกิจกรรมสรางสุขภาพดีวิถีพุทธ 
ดวยเทคนิค 3 ส. 3 อ. 1 น. ผลการศึกษาพบวา ในรอบปที่ผานมาผูสูงอายุไดเรียนรู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มี
การปฏิบัติ 3 ส. รอยละ 84.6 ทําสมาธิ รอยละ 61.5 สนทนาธรรมกับพระ รอยละ 40 กิจกรรม 3 อ รับประทาน
อาหารเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 96.9 ออกกําลังกายตามภารกิจประจําวัน รอยละ 81.5 สวนดานจิตใจ อารมณดีขึ้น ผอน
คลาย สบายอารมณ รอยละ 89.2 มีการปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรม 1 น. ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวย 3 ส. 3 อ. รอยละ 
93.4 นอนหลับสบาย รอยละ 87.7       
 

การอภิปรายผล 
 อภิปรายตามวัตถุประสงคขอที่ 1 การดําเนินงานสรางสุขภาพดี วิถีพุทธ ในการปองกันแกไขปญหาโรค
เรื้อรังดวยเทคนิค 3ส. 3อ. 1น. มีการบูรณาการกิจกรรม 3ส. 3อ. 1น. เขากับการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมมีความ
ยุงยาก สวนเวลาในการสวดมนตที่บานไดปรับตามความสะดวกของบุคคล มีการแลกเปล่ียนเรียนรูปฏิบัติตอเนื่อง
และเห็นผลจริง ผูสูงอายุที่ปฏิบัติสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 86.2 ผูสูงอายุรอยละ 100 ไดเขารวมประชุมเวที
ประชาคมของหมูบานทําใหเขาใจแผนการปฏิบัติสรางสุขภาพดี วิถีพุทธ จึงใหความรวมมือดีในการปรับพฤติกรรม
บริโภคอาหารเพ่ือปองกันโรคเรื้อรัง เขาใจพุทธดํารัส คําแนะนําใหบริโภคอาหารตาง ๆ โดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 
คือ รูจักพิจารณากิน ใช ดวยการคํานึงถึงคุณคาที่แทจริง กินใหพอดีจะไมเกิดโทษ แตใหคุณประโยชน สงเสริมชีวิตที่
ดีงาม หลอเลี้ยงรางกายใหอยูอยางผาสุก2  
 อภิปรายตามวัตถุประสงคขอที่ 2 การสรางสุขภาพดี วิถีพุทธ ในการปองกันแกไขปญหาโรคเรื้อรัง เม่ือ
ผูสูงอายุปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. ทําใหจิตใจสบาย เพราะผูสูงอายุมีความศรัทธา การสวดมนตทําสมาธิและมีโอกาสได
สนทนาธรรมะกับพระสงฆที่มีความรูดานสุขภาพผสมหลักธรรมะ มีความเชื่อมั่นทําใหเกิดการปฏิบัติตอเนื่อง และยึด
ปรัชญาสุขภาพดีไมมีขาย อยากไดตองทําเอง ประชาชนใหความสําคัญตอการสงเสริมสุขภาพ สรางความรูสึก
รับผิดชอบสุขภาพตัวเอง ทางพุทธศาสนามีพุทธพจนสงเสริมพึ่งพาตน “ อตตาหิอตตโนนาโถ ตนแลเปนที่พึ่งแหง
ตน” สรางความตระหนักในการปองกันโรคเร้ือรัง โดยการทําใจสงบมีสมาธิ มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพรวมไปดวย เนน
การดูแลสุขภาพตัวเองอยางตอเนื่อง 
 อภิปรายตามวัตถุประสงคขอที่ 3 การมีสวนรวมของภาคีเครือขายและของประชาชนในชุมชน ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานสรางสุขภาพดีวิถีพุทธ 3ส. 3อ. 1น. คณะกรรมการสรางสุขภาพดี ประกอบดวย 
 1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังควง 2. ผูนําศาสนา พระสงฆ มรรคนายก                     
3. ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครู 4. องคการบริหารสวนตําบล 5. ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน 6. อาสาสมัคร 
สาธารณสุข (อสม.) 7. ประชาชนชาวบาน หมอดินอาสา คณะกรรมการดําเนินงานสรางสุขภาพดีวิถีพุทธทั้ง 7 กลุม 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนวิทยากรแกนนําสรางสุขภาพดี และไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจาก
คณะกรรมการจังหวัด เรียกวา คณะกรรมการสรางสุขภาพดี วิถีพุทธ หรือเรียกวาภาคีเครือขาย บวร.สอ. ดําเนินงาน
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ครอบคลุม 12 หมูบาน กิจกรรมดําเนินการ เชน มีการติดตอสื่อสารโดยหอกระจายขาว 
เฟสบุค ไลน โทรศัพท รายการวิทยุชุมชน ซ่ึงมีพระเปนเครือขายจัดรายการวิทยุ “ธรรมะสบาย สบาย สไตลลั่นทุง” 
จัดหลักสูตร 2 วัน อบรมผูสูงงอายุใชเทคนิค 3ส. 3อ. 1น. หลังอบรมกลุมผูสูงอายุไดผลดี ทุกคนมีความรูในการ
ประยุกตเทคนิค 3ส. 3อ. 1น. ไดนํานาฬิกาชีวิตมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ไดปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา 
เรียกไดวาเมื่อนําไปปฏิบัติแลวไดผลจริง มองเห็นผลดี อสม.มีการนําสมุนไพรและกิจกรรมทางสุขภาพจิตมา
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ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ชุมชนไดปรับจัดสถานที่ออกกําลังกายในชุมชน อํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุและ
ประชาชน ผลของการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุใหความสําคัญของการปองกันโรคเร้ือรัง จัด
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในชุมชนในการสงเสริมสุขภาพดี พัฒนาสุขภาพจิตแกผูสูงอายุ ประชาชนมีความรัก
สามัคคี ดูแลชวยเหลือ เอื้ออาทรตอกันดี มีความสุข ไมมีลักขโมย ไมมียาเสพติด มีการจัดมาตรการทางสังคมรวมกัน
ในชุมชน 3 มาตรการ คือ  
 1. งดสูบบุหร่ีและดื่มสุรา หามนําสุรามางานศพ  
 2. นักเรียนรวมสรางกฎระเบียบ หามสูบบุหร่ี ดื่มสุราในบริเวณวัด โรงเรียน  
 3. ไมมีน้ําปลาบนโตะอาหาร  
 ภาคีเครือขายปฏิบัติตัวเปนตัวอยางที่ดีโดยการดูแลสุขภาพตนเองใหมีสุขภาพดี แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี          
การดูแลสุขภาพของนักเรียน จากการสังเกตนักเรียนสุขภาพดี มีสมาธิในการเรียน ระมัดระวัง เอ้ืออาทร นําไปปฏิบัติ
ในครอบครัว ครูจัดกิจกรรมฝกสมาธินักเรียน ทุกวันอังคารแตงชุดขาวไปโรงเรียน พระรวมจัดกิจกรรมธรรมะใน
โรงเรียน ฝกอบรมนักเรียนเปนมรรคทายกนอย ผูนําศาสนา พระสงฆ ไดปรับปรุงวัดใหเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรม เนน
การดูแลสรางสุขภาพดีวิถีพุทธ จัดใหมีกิจกรรมสวดมนต สนทนาธรรมทุกวันอาทิตยและทุกวันพระ มีประชาชนมารวม
จํานวนมาก พระสงฆมีสุขภาพดี มีความสุขในการนําวิถีพุทธมาประยุกต พระสงฆมีการสวดมนตใหมีเสียงดังเพิ่มขึ้น
เปนการบริหารปอด ปลูกฝงแนวคิดใหประชาชน ฝกจิตดีงาม มองโลกในแงดี เปล่ียนวิธีคิด คือ คิดบวก พระสงฆมี
กิจกรรมบริหารรางกาย เพื่อสรางสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น สอดคลองกับหลักธรรมในพระไตรปฎกของอุทัย สุดสุข3  

 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคเร้ือรังที่ไดเขารวมโครงการดีขึ้น มี
ความรูเรื่องโรคเร้ือรัง การปองกันโรคแทรกซอน มีการปรับพฤติกรรมการกินเค็มลดลง มีสติในการควบคุมอารมณดี
ขึ้น ทําใหบรรยากาศในครอบครัวไมมีการโตเถียงกัน ลดปญหาขัดแยงในครอบครัว 
 

สรุป 
 จากการศึกษาการดําเนินงานสรางสุขภาพดี วิถีพุทธในการปองกันและแกไขปญหาโรคเรื้อรัง อําเภอพราน
กระตาย จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมสรางสุขภาพดีวิถีพุทธ มีการนําเทคนิค 3 ส. 3 อ.             
1 น. มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ผูสูงอายุไดเรียนรู ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ มีการสงเสริมปรัชญาแนวคิด 
“สุขภาพดีไมมีขาย อยากได ตองทําเอง” การดูแลรับผิดชอบสุขภาพตัวเอง พึ่งตนเองเนนการชวยตัวเอง  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะดานการปฏิบัติ 
 1. ในการปองกันโรคเร้ือรังในผูสูงอายุ ควรไดรับการสนับสนุน ดูแล อํานวยความสะดวกจากสมาชิก
ครอบครัว ภาคีเครือขาย ใหนําเทคนิค 3ส. 3อ. 1น. ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันใหตอเนื่องตามหลักวิถีพุทธ 
 2. ควรนําวิถีพุทธและหลักธรรมมาประยุกตในการดูแลผูสูงอายุติดเตียงหรือผูปวยวาระสุดทาย (end of 
life) เพื่อชวยดานจิตใจของผูปวยและครอบครัว และการเตรียมความพรอมในการตอนรับวันสุดทายของชีวิตอยางมี
ความสุขและสุขภาพจิตที่สงบ 
 3. การดูแลสุขภาพวิถีพุทธ ควรนํามาประยุกตใชในทุกกลุมอายุ เริ่มฝกตั้งแตวัยเด็ก วันเรียน วัยทํางาน 
และวัยสูงอายุ 
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ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
1. กระทรวงสาธารณสุข ควรจัดใหมีการประยุกตการสรางสุขภาพดี วิถีพุทธ กับกระทรวงอื่น และ

หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข เปนนโยบายสาธารณสุข หรือกําหนดเปนวาระแหงชาติ 
2. ควรสนับสนุนแตละหมูบานในการประยุกตสุขภาพดี วิถีพุทธ 3ส. 3อ. 1น. มีการประสานความรวมมือ

ใชหลัก “บวร” บาน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาการสรางสุขภาพดีวิถีพุทธในชุมชนโดยใชการรวมพลังเครือขายขับเคลื่อน
สุขภาพดีวิถีพุทธในกลุมวัยทํางาน 

2. ศึกษาในกลุมนักเรียน การสรางเสริมสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธ เปนความรวมมือระหวาง 
บาน วัด และโรงเรียน 

3. นําหลักธรรมทางศาสนาพุทธที่ควรปฏิบัติในชีวิตประจําวันมาศึกษาเพิ่ม เชน ไตรสิกขา ธรรมบําบัด 
ธรรมโอสถ และการสรางสุขภาพทางสังคม เชน เบญจศีล เบญจธรรม สังคหวัตถุ 4 ละเวนอบายมุข 6 

4. ปรับหลักธรรมะใหเปนรูปธรรม เพื่อนําไปศึกษาวิจัยในกลุมพฤติกรรมเสี่ยง กลุมนักโทษในเรือนจํา  
วัยรุนเกเร หรือผูปวยโรคเร้ือรังในโรงพยาบาล หรือผูปวยติดเตียงที่บาน 

5. นําทฤษฎีจิตบําบัดในรายท่ีมีปญหาสุขภาพจิต ใน 5 กลุมเปาหมาย 
6. ทําการศึกษาในกลุมพระสงฆ เพื่อคนหาพระสงฆที่มีภาวะผูนํา มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสุขภาพดีวิถี

พุทธประจําวัดและรวมมือกับหนวยงานตางๆ โรงเรียน สถานศึกษา 
7. พระสงฆควรจะศึกษารูปแบบการจัดการอบรม การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธให

ประชาชนไดทํากิจกรรมสวดมนต ภาวนา ฝกสมาธิ สนทนาธรรมะ 
8. ควรศึกษาเปรียบเทียบหมูบานที่มีการดําเนินงานสรางสุขภาพดี วิถีพุทธ กับหมูบานท่ีไมมีการดําเนินงาน 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
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ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 
Factors Affecting the Performance for the Health Promotion of the Elderly of the 
Village Public Health Volunteers in Tambon Sara Long Ruea Huai Krachao 
District Karnchanaburi Province
 
ผูวิจัย    ศิริกัญญา  ฤทธิ์แปลก 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรูในการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ ปจจัยดานแรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 2) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ปจจัยดานแรงสนับสนุนทาง
สังคม กับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ 
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และ 3) ศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ปจจัยดานแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีมีตอการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ประชากร
เปาหมายท่ีใชในการศึกษาเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานของจังหวัดอุบลราชธานี  ป พ.ศ. 2560 
จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.95 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษาวิจัยพบวา           
1) ปจจัยสวนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 70.83 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 
67.50 มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปน รอยละ 48.33 มีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด คิด
เปน รอยละ 85.00 และไมไดดํารงตําแหนงอื่นๆ ในหมูบานมากท่ีสุด คิดเปน รอยละ 80.00 และสวนใหญไมมี
ผูสูงอายุในครอบครัว คิดเปนรอยละ 72.50 อายุเฉล่ีย 42 ปอายุมากที่สุด 62 ป นอยที่สุด 27 ป ระยะเวลาการ
เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเฉลี่ย 8 ป มากที่สุด 22 ป นอยที่สุด 1 ป มี มีรายไดเฉล่ีย 6,533.52 
บาทตอเดือน มีรายไดมากที่สุด 32,700บาทตอเดือน รายไดนอยที่สุด 6,000 บาทตอเดือน เม่ือรวมรายไดทั้ง
ครอบครัว พบวา มีรายไดเฉลี่ย 18,701.40 บาทตอเดือน มีรายไดมากที่สุด 65,000บาทตอเดือน รายไดนอย
ที่สุด 6,000 บาทตอเดือน ปจจัยดานความรู พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลสระลงเรือ 
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญมีความรูในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 50.59 ปจจัยดานแรงสนับสนุนทางสังคม พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลสระลง
เรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมทั้งสี่ดานในการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับมาก (�  = 3.85) และการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจังหวัดอุบลราชธานี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง           
(� = 3.26) 2) อายุ ความรูในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและแรงสนับสนุนทางสังคมทั้ งส่ีดานมีความสัมพันธ
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กับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลสระลงเรือ อําเภอ
หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานและการมีผูสูงอายุในครอบครัวมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและการดํารงตําแหนงอ่ืนในหมูบานไมมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายขุองอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี  
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Abstract 

The research aimed study 1) the bio-social factors, the factors of the elderly 
health promotion knowledge, social support and the performance for the health 
promotion of the village public health volunteers in Tambon Sara Long Ruea Huai 
Krachao District Karnchanaburi Province 2) the relations between the factors in question 
and the performance by the village public health volunteers. The Population target used
in the study were 120 village public health volunteers of Tambon Sara Long Ruea Huai 
Krachao District Karnchanaburi Province in 2017. The research instrument was a 
questionnaire with a confidence value equivalent to 0.95. Statistics used in data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient 
analysis.The research findings were as following 1) As regards the bio-social factors, it 
was found that the samples were mainly females (70.83%), aged 42 on average, married 
(67.50%), average monthly income being 6,533.52 baht, family income per month being 
18,701.40 baht, they had a primary education (48.33%), had a farming occupation 
(85.00%), had been the village health volunteers for 8 years on average, and they had no 
elderly in their family (72.50%).The village public health volunteers in the study had a 
moderate degree of knowledge regarding health promotion (50.59%), they had social 
support at a good level (� =3.85) and their performance for health promotion was at a 
very good level (� =3.26). 2) Ages, knowledge on health promotion for the elderly and 
social support were related to the volunteers’ performance in health promotion for the 
elderly with a statistical significance of 01. Duration of being volunteers and having the 
elderly in their family were related to the performance of the village public health 
volunteers with a statistical significance of 0.05. Gender, marital status, educational 
levels, occupations, income 
were not related to the performance for health promotion of the volunteers in the study.  

Keywords : Performance for the Health Promotion of the Elderly , village public 
health volunteers
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บทนํา 
ในสังคมโลกปจจุบันสถานการณประชากรกําลังเปนที่ไดรับความสนใจโดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับ

โครงสรางประชากรท่ีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องซึ่งเปนสังคมที่เขาสู  "สังคมผูสูงอายุ" (Aging 
Society) องคการสหประชาชาติ (UN) ไดนิยามวาประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปเปนสัดสวนเกิน 10% 
หรืออายุ 65 ปขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging 
Society) (Cobb, 2006 : 154) ประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น และไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว จาก
จํานวนประชากรทั้งหมด 64.5 ลานคน เปนผูสูงอายุ 60 ปขึ้น 9.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.5 ของประชากร 
(ประเวส วะสี, 2550 : 19)สถานการณสุขภาพผูสูงอายุจากการสํารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจรางกาย
พบวา โรคท่ีมักพบในผูสูงอายุ ไดแกโรคความดันเลือดสูง เบาหวาน ขออักเสบ ขอเสื่อม โรคถุงลมโปงพอง 
หลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง หลอดเลือดหัวใจตีบ กลามเนื้อหัวใจตาย และอัมพาต มีผูสูงอายุวัยปลายคืออายุ 70 
ปขึ้นไปเปนโรคความดันโลหิตสูงมากกวารอยละ 60 โรคเบาหวานมากวารอยละ 10 มีภาวะอวนรอยละ 35 สวน
ใหญเปนผูสูงอายุเพศหญิง มีฟนไมครบ 20 ซ่ีมากกวารอยละ 70 (สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2559 : 
36-38) 

แนวโนมการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุและสถานการณสุขภาพผูสูงอายุดังกลาว มีผลกระทบโดยรวมตอ
นโยบายและงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซึ่งตองมีการปฏิบัติงานและการรายงาน
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ประกอบดวย การรวมตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพผูสูงอายุ การเย่ียม
บานผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การสํารวจขอมูลและการจัดทําทะเบียนผูสูงอายุ และการเฝาระวัง 
ควบคุม ปองกันโรคเชิงรุก กิจกรรมการดังกลาวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ นับวาเปนกลยุทธที่จะชวยใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนํามา
ซึ่งการมีสุขภาพดี สามารถดํารงชีวิตไดดวยตนเองโดยไมเปนภาระตอครอบครัวและสังคม อสม.จึงเปนผูมี
ความสําคัญในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขภาพอนามัย เปน
ตนแบบในการสรางสุขภาพ โดยการสื่อสาร สรางสุขภาพ เฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรังใน
ชุมชน นําไปสูการพัฒนาการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชน ครอบครัวและชุมชน ดังนั้นบทบาทที่สําคัญ
ของ อสม. คือเปนผูจัดการสุขภาพ เปนผูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ.2ส. และนําบุคคลในครอบครัว
ปฏิบัติตาม สามารถเปนบุคคลตนแบบและเปนแกนนําในการสรางสุขภาพคนในครอบครัว และสภาวะแวดลอม
ที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2556 : 4-5) 

จากความสําคัญของแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานดาน
การ สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยไดใชแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดาน
ความรูและทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเปนประโยชนในการนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชในการพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การวางแผนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุปจจัยดานแรง

สนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบล
สระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับกับการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ ปจจัยดานแรงสนับสนุนทางสังคม กับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
1) ประเภทของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการดําเนินงาน

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรีโดยใชวิธีวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlational Research) 

2) ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และ
ปจจัยดานแรงสนับสนุนทางสังคม 

ตัวแปรตาม ไดแกการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

3) ประชากรและกลุมตัวอยาง  
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรเปาหมายไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลง

เรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 2560 จํานวน 126 คน 

4) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยไดสรางจากแนวคิดเกี่ยวกับ

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวน
บุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานสภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาการเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

ประจําหมูบาน การดํารงตําแหนงอื่นในหมูบาน และการมีผูสูงอายุในครอบครัว มีจํานวนทั้งส้ิน 10 ขอ 
โดยเติมคําลงในชองวาง และกําหนดใหเลือกตอบ (Check lists) สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูใน
การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 3อ.2ส. ขอคําถามเปนแบบสอบถามเปนแบบปลายปดมี 2 
ตัวเลือก ไดแก ถูก ผิด ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 30 ขอ การจัดกลุมระดับความรูมี
วิธีการกําหนดเกณฑตามชวงคะแนน ไดแกความรูในระดับสูง รอยละ 80 ข้ึนไป ความรูในระดับปานกลาง รอย
ละ 60 –79 ความรูในระดับนอย ต่ํากวารอยละ 60 แบบสอบถามสวนท่ี 2 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .82 สวนท่ี 3 
เปนแบบสอบถามเก่ียวกับกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 
ประกอบดวยแรงสนับสนุนดานอารมณ แรงสนับสนุนดานการประเมินผล แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสารและ
แรงสนับสนุนดานเคร่ืองมอื จํานวน 31 ขอ 

 
 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานความรูเก่ียวกับการสงเสริม
สุขภาพผูสงูอายุ 

ปจจัยดานแรงสนับสนนุทางสังคม 

การปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมูบาน 
ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
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ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบคํา ถามแบบเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ คือ มากที่สุดมาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คะแนนท่ีใหในขอความทางบวก เรียงจาก 5 คะแนนไปถึง 1 
คะแนน สวนคะแนนขอความทางลบเรียงจาก 1 คะแนนไป 5 คะแนน การแปลผล แบงระดับคะแนนเปน 5 
ระดับ คือมากที่สุด (คะแนนระหวาง 4.21 - 5.00) มาก (คะแนนระหวาง 3.41 – 4.20) ปานกลาง (คะแนน 
ระหวาง 2.61 – 3.40) นอย (คะแนนระหวาง 1.81– 2.60) นอยที่สุด (คะแนนระหวาง (1.00 – 1.80) (บุญชม 
ศรีสะอาด 2545:165-166) แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .93 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามการ
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 32 ขอ ประกอบดวย การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ
ผูสูงอายุ การติดตามเยี่ยมบานผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตามหลัก 3อ.2ส. และการสํารวจขอมูลและ
การจัดทําทะเบียนผูสูงอายุ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบคําถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 4 ระดับ การแปลผล แบงระดับคะแนนเปน 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจํา (คะแนนระหวาง 
3.26 – 4.00) ปฏิบัติบอยครั้ง (คะแนนระหวาง2.51 – 3.25) ปฏิบัติบางคร้ัง (คะแนนระหวาง 1.76– 2.50) ไม
ปฏิบัติ (คะแนนระหวาง 1.00 – 1.75) (บุญชม ศรีสะอาด 2545:165-166) 
 5) การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยเขาพบผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรีเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย และขอความรวมมือในการเขารวมประชุมประจําเดือนกับ อสม.
เพือ่การเก็บรวบรวมขอมูล การดําเนินการกับประชากรเปาหมายโดยนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ผานการ
ทดลองใช(Try out) ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ .83 ชี้แจงผูชวยนักวิจัยเพื่อทําความเขาใจขอ
คําถามแตละสวนของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยและ ผูชวยนักวิจัยเก็บขอมูล
ตามที่ไดนัดหมายกับ อสม. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบสอบถามที่มีความครบถวนสมบูรณจํานวน 
120 ชุด ลงรหัสในบบสอบถามแลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

6) การวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรูเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ปจจัยดานแรง

สนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบล
สระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

1) ปจจัยสวนบุคคล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวย
กระเจาจังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 70.83 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 67.50 
มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปน รอยละ 48.33 มีอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด คิดเปน 
รอยละ 85.00 และไมไดดํารงตําแหนงอื่นๆ ในหมูบานมากท่ีสุด คิดเปน รอยละ 80.00 และสวนใหญไมมี
ผูสูงอายุในครอบครัว คิดเปนรอยละ 72.50 อายุเฉล่ีย 42 ปอายุมากที่สุด 62 ป นอยที่สุด 27 ป ระยะเวลาการ
เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเฉลี่ย 8 ป มากที่สุด 22 ป นอยที่สุด 1 ป มี มีรายไดเฉล่ีย 6,533.52 
บาทตอเดือน มีรายไดมากที่สุด 32,700บาทตอเดือน รายไดนอยที่สุด 6,000 บาทตอเดือน เม่ือรวมรายไดทั้ง
ครอบครัว พบวา มีรายไดเฉลี่ย 18,701.40 บาทตอเดือน มีรายไดมากที่สุด 65,000บาทตอเดือน รายไดนอย
ที่สุด 6,000 บาทตอเดือน ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ  

1. หญิง 
2. ชาย 

 
82 
38 

 
70.83 
29.17 

สถานภาพ 
1. โสด 
2. สมรส 
3. หมาย หยาราง แยก 

 
34 
58 
28 

 
28.33 
48.33 
23.34 

ระดับการศึกษา 
1. ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
2. ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. มัธยมศึกษาตอนตน 
5. ประถมศึกษา 
6. ไมไดเรียน 

 
10 
16 
12 
12 
58 
12 

 
8.34 
13.33 
10.00 
10.00 
48.33 
10.00 

อาชีพ 
1. เกษตรกรรม 
2. รับจาง 
3. คาขาย 
4. อื่นๆ  

 
102 
4 
6 
8 

 
85.00 
3.33 
5.00 
6.67 

การดํารงตําแหนงอื่นในหมูบาน 
1. กรรมการหมูบาน 
2. ไมไดดํารงตําแหนงอื่นๆ 

 
96 
24 

 
80.00 
20.00 

การมีผูสูงอายุในครอบครัว 
1. มี 
2. ไมมี 

 
87 
33 

 
72.50 
27.50 

 
2) ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญมีความรูในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 50.59 รองลงมามีความรูอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 43.41 โดยมี
คะแนนสูงสุด 34 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 17 คะแนน 

3) ปจจัยดานแรงสนับสนุนทางสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลสระลงเรือ 
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมท้ังสี่ดานในการปฏิบัติงานเพื่อการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุในชุมชนโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ยเทากับ 3.85  

4) การปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบล  
สระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีคาเฉล่ียเทากับ 3.26 
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2. ผลศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับกับการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ ปจจัยดานแรงสนับสนุนทางสังคม กับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา อายุ (X2) ความรูดาน
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (X6) การไดรับการสนับสนุนทางดานอารมณ (X7) การไดรับการสนับสนุนการให
การประเมินผล (X8) การไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร (X9) และการไดรับการสนับสนุนทางดาน
เครื่องมือ (X10) มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและการมีผูสูงอายุในครอบครัวมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลง
เรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรูดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

และแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมกับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  

ตัวแปร X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y 
X2 1 0.08 -0.03 0.34** 0.02 0.14** 0.18** 0.15** 0.03 0.17** 
X3  1 0.47** 0.03 0.05 0.00 0.07 0.10 -0.01 0.06 
X4   1 0.47** -0.01 -0.02 0.00 0.02 -0.12* 0.07 
X5    1 0.00 0.11* 0.10* 0.13** -0.01 0.11* 
X6     1 0.21** 0.24** 0.26 0.25** 0.14** 
X7      1 0.74** 0.65** 0.35** 0.45** 
X8       1 0.71** 0.45** 0.55** 
X9        1 0.41** 0.45** 
X10         1 0.47** 
Y          1 

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 **มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
X1 หมายถึง การมีผูสูงอายุในครอบครัว 
X2 หมายถึง อายุ 
X3 หมายถึง รายไดตอเดือน 
X4 หมายถึง รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 
X5 หมายถึง ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
X6 หมายถึง ความรูดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
X7 หมายถึง การไดรับการสนับสนุนทางดานอารมณ 
X8 หมายถึง การไดรับการสนับสนุนการใหการประเมินผล 
X9 หมายถึง การไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร 
X10 หมายถึงการไดรับการสนับสนุนทางดานเคร่ืองมือ 
Y หมายถึง การปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
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อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริม 

สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 สวน การมีผูสูงอายุในครอบครัว และระยะเวลาการเปนอสม. มีความสัมพันธกับ
การปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรีคาเฉล่ียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนเพศ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและการดํารงตําแหนงอ่ืนไมมีความสัมพันธในการศึกษาครั้งนี้ การอธิบายปจจัย
สวนบุคคลแตละดานไดดังนี้ 

1.1 ดานอายุ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อธิบายไดวาถาอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อายุที่มากขึ้นจะทําใหมีประสบการณในการดําเนินงานท่ีมากขึ้นดวย สอดคลองกับ
การวิจัยของทศพร ชูศักดิ์ (2554 : 146) ศึกษาเร่ืองรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) พ้ืนที่สาธารณสุขเขต 18 พบวา
วัยวุฒิมีผลตอประสบการณการทํางาน รวมไปถึงความพึงพอใจในงานและการเห็นคุณคาในตนเอง สวนตัวแปรที่
มีอิทธิพลทางออมตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ไดแกการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในงาน สัมพันธภาพในชุมชน คุณลักษณะความเปนอาสาสมัครและลักษณะงาน  

1.2 ดานการมีผูสูงอายุในครอบครัว มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายได วา 
การมีผูสูงอายุในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อาจจะทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานไมมีเวลาในการทํากิจกรรมที่เสียสละออกไปปฏิบัติงานเพราะตองคอยดูแลผูสูงอายุที่บาน แตในทางตรง
ขามผูที่ไมมีผูสูงอายุในครอบครัวมีความพรอมในการดูและผูสูงอายุมากกวา และมีเวลาวางในการดํา เนินงาน
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนไดมากกวาผูที่มีผูสูงอายุในครอบครัว ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
คุณภาพ คงเจือ (2552 : 59) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน วรรณี สุขะ (2553 : 61) ศึกษาเรื่องการสรางเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.)ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลพบวา
ประสบการณของ อสม. ที่ปฏิบัติงานกับผูสูงอายุมาหลายปจะสงผลใหการปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 

1.3 ดานระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี อธิบายไดวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมานาน ยอม
ตองมีความรู ทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานดานนี้มากขึ้นตามไปดวย ทําใหมีการปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุไดดีสอดคลองกับการศึกษาของ อํานาจ รุงสวาง (2553 : 99) ศึกษาเร่ืองผลของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังกายตอขนาดของรอบเอว และคา
ดัชนีมวลกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ที่มีภาวะอวนของตําบลหวยเหตุ อําเภอตะพาน
หิน จังหวัดพิจิตร รายงานยืนยันวา ปจจัยดานระยะเวลาในการทํางานของ อสม. มีผลตอการปฏิบัติงาน  

1.4 ดานเพศ ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อธิบายไดวา อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานเปนบคุคลที่สมัครใจเขามาทํางานในแบบจิตอาสา ซึ่งมีความสนใจและความมีจิตอาสา
ที่จะใหการชวยเหลือ ดูแลประชาชนในหมูบานประกอบกับมีบทบาทหนาท่ีที่ไดรับหมอบหมายเหมือนกันทุกคน 
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ซึ่งบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไมไดใชศักยภาพที่แตกตางของสรีระรางกายระหวางเพศ ทําใหปจจัยดานเพศ
ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  
   1.5 ดานสถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายไดวา 
สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน เพราะอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนการทํางานในแบบจิตอาสา ครอบครัวจะเปนแรง
สนับสนุนหนึ่งในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา ดวงจิตต นะนักวัฒน (2550 : 47-49) ศึกษาปจจัยที่
มีความสัมพันธตอการดูแลตนเองของผูสูงอายุกรณีศึกษาตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และออม
จิตร พงษธีระดุล (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของ
ของบุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบวาสภาพสมรสไมมีผล
ตอความแตกตางดานสถานภาพสมรสของอสม. 
   1.6 ดานการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายไดวา การ
ดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุไมจําเปนจะตองสําเร็จระดับการศึกษาที่ สูงก็สามารถปฏิบัติงานได เพราะ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจะไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยการฝกอบรมเปนประจําและมีเจาหนาที่
สาธารณสุขเปนพี่เล้ียงในการดําเนินการ สอดคลองกับการศึกษาของสุเมธ พรหมอินทร (2551 : 133) ศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพตามบทบัญญัติแหงชาติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบวาระดับการศึกษาไมสัมพันธกับความสามารในการปฏิบัติงาน 
   1.7 ดานอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายไดวา การดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดมีการดําเนินงานมาเปนระยะเวลายาวนาน
พอสมควร โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการนั้นเปนกิจกรรมเดิมที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานคุนเคยและ
เรียนรูกลวิธีการดําเนินงานไดแลว จึงทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสามารถดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุไดโดยไมมีผลตออาชีพของตนเอง ซ่ึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุเมธ พรหมอินทร (2551: 133) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพตามบทบัญญัติแหงชาติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  จังหวัดสตูล 
พบวาอาชีพไมมีความสัมพันธกับการพฤติกรรมเชนกัน 
   1.8 ดานการดํารงตําแหนงอื่น ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายไดวา 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมูบานนอกจากจะมีบทบาทในการใหบริการดานสุขภาพ รวมการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ แกประชาชนในพ้ืนที่แลว การประสานความรวมมือระหวางผูนําชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและภาคีเครือขายอ่ืนๆ ที่มีอยูในชุมชนเพ่ือรวมสนับสนุนการจัดบริการดานสุขภาพดานตางๆ ทําใหการ
ดําเนินงานดานสุขภาพของชุมชนจึงเปนรูปแบบของการดําเนินรวมกันของภาคีเครือขาย การดํารงตําแหนง
หลายตําแหนงของหมูบานจึงไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ สมศักดิ อรุณแสงศิลป (2550 :บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและ
การบริหารคุณภาพบริการกับผลการดํา เนินงานของศูนยสุขภาพชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  
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  1.9 ดานรายไดตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายไดวา 
รายไดตอเดือนไมมีผลตอการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่แตกตางกันเนื่องจากกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุเปนงานท่ีมีงบประมาณสนับสนุนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และมีบางกิจกรรมไมมีคาใชจาย
ในการดําเนินการ ทําใหรายไดตอเดือนไมมีผลตอการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จึงไมจําเปนตองให
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตองใชเงินสวนตัวในการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุกัญญา 
วัฒนาโภคยกิจ (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานควบคุมวัณโรคของหัวหนา
สถานีอนามัยจังหวัดราชบุรี ผลพบวารายไดไมใชเปนตัวแปรที่สําคัญตอการปฏิบัติงานควบคุมวัณโรค 

1.10 ดานรายไดของครอบครัวตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อธิบาย
ไดเชนเดียวกับดานรายไดตอเดือน  

2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุกับการปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อธิบายไดวา ถาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานมีความรูในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุมาก ยอมทําใหการปฏิบัติงานดานการดําเนิน
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมากข้ึนเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
มินตรา สาระรักษ (2553 : 39) เรื่องการสรางศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวาการให
ความรูและพัฒนาทักษะเก่ียวกับการดูแลประชาชนเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพหรือ
การดําเนินชีวิตประจําวัน จําเปนตองไดรับทราบขอมูลและคําแนะนําในการปฏิบัติตัวที่ตอเนื่องจากบุคล าการ
ทางดานสาธารณสุข ไดใหขอเสนอแนะวาผูที่มีความใกลชิดกับประชาชนคือ อสม. จะเปนกลุมบุคคลที่ตองให
ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพในดานการดูแลและการสรางเสริมสุขภาพในเบื้องตนใหทันสมัย และ
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และเพื่อใหเกิดความมั่นใจในศักยภาพ ควรเปนแบบอยางที่ดี สามารถเปนที่
ปรึกษาดานการดูแลสุขภาพเบื้องตนสําหรับประชาชนในทองถิ่น นอกจากนี้มีการศึกษาของพิเรืองรอง ศรีวิบูลย 
(2556 : 77) เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษยและการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  
ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมพบวา ความรูที่จําเปนตอ อสม. เรียงลําดับความสําคัญ
จากมากไปนอย คือ ดานการเฝาระวังและปองกันปญหาสาธารณสุข รองลงมา คือ ดานเปนผูสื่อขาวสาร
สาธารณสุขและดานเปนผูใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน ดานเปนผูใหคําแนะนําถายทอดความรูดานสุขภาพ 
ดานเปนแกนนําในการชักชวนเพื่อนบานเขารวมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน ดานดูแลประสิทธิ
ประโยชนดานสาธารณสุขของประชาชนในหมูบาน ดานหมุนเวียนกันปฏิบัติงานท่ีศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) การศึกษาของมณินทรา สุขประเสริฐ (2558 : 70) เร่ือง ความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่ออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กับความรูเรื่องโรคเอดสของผูรับบริการสาธารณสุขในอําเภอเมืองปทุมธานีให
ขอคิดเรื่องความรูไววาควรไดรับการฟงขอมูลขาวสารที่หลากหลาย ทันสมัย ซึ่งจะสงผลตอความรูของ อสม.  

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการไดรับการสนับสนุนทางดานอารมณ การไดรับการสนับสนุน
การใหการประเมินผล การไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร และการไดรับการสนับสนุนทางดาน
เครื่องมือ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี         
มีความสัมพันธ พบวา กันทางบวกกับการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อธิบายไดวา การปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหากไดรับการสนับสนุนปจจัยท่ีสําคัญไดแกดานเครื่องมือมืออุปกรณ 
งบประมาณ ความรูวิชาการและการติดตามประเมินผล ยอมทํา ใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมี
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ศักยภาพและความพรอมในการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
คุณภาพ คงเจือ (2552 : 54) เร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
วรรณี สุขะ (2553 : 71) เรื่อง การเสริมสรางบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน : กรณีเทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และชูวงศ เจริญสวัสดิ์ (2554 : 49) 
เร่ือง สมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตองคการบริหารสวนตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ที่ยืนยันผลการศึกษาที่บงบอกถึงแนวคิดทฤษฎี การสนับสนุน การจูงใจ การไดรับการยก
ยองตอสังคม สงผลใหการปฏิบัติงานของ อสม. มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

1.1 จากการศึกษาพบวา ปจจัยขอมูลสวนบุคคลดานอายุ และระยะเวลาการเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขกับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสระลงเรือ 
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ดังนันการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานแหงนี้ ควร
นํามาใชในการพิจารณาเพื่อทําใหการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุมีคุณภาพ ดังนั้นควรคัดเลือก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่มีอายุและประสบการณในการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ที่มีระยะเวลานาน จึงจะเปนประโยชนในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหสําเร็จตอไป 

1.2 จากการศึกษาพบวา ความรูที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีนอยที่สุดคือ ความรูในการ
แบงประเภทผูสูงอายุ และการใหความหมายผูสูงอายุ ซึ่งจากการศึกษายังพบวาความรูเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ดังนั้นในหลักสูตรของการอบรมควรเนนการปรับกระบวนทัศนในความเขาใจความหมายของ
ผูสูงอายุ เพือ่ใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเขาถึงเหตุและผลในการดูแลผูสูงอายุอยางแทจริง 

1.3 จากการศึกษาพบวา ความรูดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ดังนันอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานที่ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ตองผานการอบรมพัฒนาศักยภาพดานความรู และตอง
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1. การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหประสบผลสําเร็จนั้น อาจจะตองอาศัยปจจัยภายนอก
ของการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมูบานรวมดวย เชน การดําเนินงานตามระบบการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ซ่ึงกิจกรรมของการดําเนินงานตามระบบดังกลาวครอบคลุมการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ แตตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวน ไดแก สหสาขาวิชาชีพดาน
สาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผูนําทางศาสนา ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ตอไป ควรมีการศึกษาปจจัยดังกลาวรวมดวย 

2.2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และกลุมอื่นๆ เชน 
อาสาสมัครดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ (อผส.) วากลุมใดมีผลลัพธของการปฏิบัติงานดานการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุไดดีกวากัน 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา                
ของผูรับบริการผูปวยนอกโรงพยาบาลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
 
Factors Influencing the Perception of the Universal Health Coverage Rights of Health 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการรับรูสิทธิการรักษาระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาของผูมารับบริการผูปวยนอกในโรงพยาบาลไทรนอย และปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูสิทธกิาร
รักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของผูมารับบริการผูปวยนอกโรงพยาบาลไทรนอยอําเภอไทรนอย จังหวัด
นนทบุรี 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูปวยนอกที่มารับบริการในโรงพยาบาลไทรนอยจํานวน 287 คน ท่ี
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน แลวเลือกสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย เก็บขอมูล โดยใช
แบบสอบถาม แลววิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน ไดแก Chi-square test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ Pearson’s correlation เพ่ือวิเคราะห
ความสัมพันธของปจจัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

ผลการศึกษาพบวา การรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของผูรับบริการผูปวยนอก
โรงพยาบาลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรีอยูในระดับมาก (x̄ = 3.59) และเมื่อพิจารณารายดานพบวาการ

รับรูดานสิทธิการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลและดานสิทธิในความเปนสวนตัวมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (x̄ = 3.60) อยูใน
ระดับมาก และพบวาปจจัยจากผูใหบริการที่มีความสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนาของผูรับบริการผูปวยนอกโรงพยาบาลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ไดแก สถานภาพสมรสและรายได 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวาทั้งการประชาสัมพันธผานสื่อและการประชาสัมพันธโดยตรง
สัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดย
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูบริหารควรจัดทําแผนในการประชาสัมพันธการรักษาในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาในใหแกประชาชนหรือในหนวยงานตางๆ เพื่อสรางความรูความเขาใจแกผูมารับบริการใหเพิ่มมากขึ้น  

 
คําสําคัญ : ปจจัยการรับรูสิทธิ ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ผูรับบริการผูปวยนอก 

	�
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Abstract 
This research is a Descriptive Research and the aimed were to study the perception 

level of the universal health coverage rights of health patrons in Sainoi Hospital and to study 
factors influencing the perception level of the universal health coverage rights of health 
patrons in Sainoi Hospital, Sainoi District, Nonthaburi. 

This study samples were 287 out-patient department patrons who received health 
services in Sainoi Hospital. The sample of this research is calculated by using Taro Yamane 
(Yamane, 1973) formula with 95% confidence level. Simple random sampling was used to
select a group of subjects for this study. Data collection instrument was a questionnaire. 
Statistics for data analysis included descriptive statistics (i.e., frequency, percentage, and 
standard deviation) and inferential statistics (Chi-square test and Pearson’s correlation). The 
statistical significant level of inferential statistics results were set at 0.05 and 0.01, 
respectively.

Study results revealed that the perception level of the universal health coverage 
rights of health patrons in Sainoi Hospital was in a high level (x̄=3.59). In terms of 
perceptions, the medical care decision and privacy right were in a high level (x̄=3.60). 

Hypothesis testing results indicated that marital status and income per month relevant to 
health patrons was statistically significant related to the perception of the universal health 
coverage rights of health patrons in Sainoi Hospital, Sainoi District, Nonthaburi at 0.05.
Moreover, the media and the direct public relation dimensions were statistically significant 
related to the perception of the universal health coverage rights at 0.01. Health 
administrators should have a plan for public relations regarding health service coverage 
under the universal health coverage scheme with people and other organization.

Key Word (s) : Factors Influencing the Perception, Universal health coverage, Health Patrons
 

บทนํา 
โครงการประกันสุขภาพถวนหนาเปนโครงการในระบบบริการสุขภาพของไทยท่ีมีการพัฒนาข้ึนเพื่อให

ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึง อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในดานบริการทาง
การแพทย การสงเสริมสุขภาพ และการควบคุมโรค ตามความจําเปน (กระทรวงสารณสุข, 2559) โดย ประชาชน
สามารถเลือกใชบริการสุขภาพที่ตนพึงพอใจ โดยใหการคุมครองรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและ
ควบคุมโรค การฟนฟูแกประชากรทุกชวงวัย ไดทั้งในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน (สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ, 2545) ปจจุบันหลายประเทศไดมีการประกาศสิทธิผูปวยหรือกฎบัตรผูปวยขึ้น เพ่ือรับรองใหเกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติ สําหรับประเทศไทยองคกรสหวิชาชีพดานสุขภาพไดจัดทําประกาศสิทธิและขอพึงปฏิบัติ
ของผูปวยและแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการคุมครองสิทธิผูปวย โดยมุงหวังใหเกิดความเขาใจ ลดความขัดแยง 
และนําไปสูความไววางใจซึ่งเปนพื้นฐานสูผลการรักษาพยาบาลที่ดี และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูปวย (องคกร
วิชาชีพดานสุขภาพ, 2558)  
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อยางไรก็ตามสภาพสังคมไทยในปจจุบันยังพบปญหาการเรียกรองสิทธิผูปวยอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากขาว
การรองเรียนถึงความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล จนถึงมีการดําเนินคดีทางกฎหมาย แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติการ
รักษาสิทธิผูปวยของบุคลากรทางการแพทยซึ่งถือไดวาเปนบุคคลที่ใกลชิดผูปวยมากที่สุดยังไมเปนไปตามความคาดหวัง
ของผูปวย จึงควรมีการพัฒนาการใหความสําคัญและการรักษาสิทธิผูปวย เพื่อรักษามาตรฐานการใหบริการใหเปนที่
ไววางใจ ปองกันการฟองรอง ซ่ึงมีผลโดยตรงตอคุณภาพบริการ อีกทั้งยังสามารถสงผลตอการตัดสินใจที่จะเลือกใชหรือไม
เลือกใชบริการของผูปวยไดในครั้งตอไป (อัญชลี รงสุวรรณาภรณ, 2553; วิจิตร ระวิวงศ, 2543) 

โรงพยาบาลไทรนอยเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ใหบริการรักษาพยาบาลทั้งในดานสงเสริม
สุขภาพ รักษาพยาบาล ควบคุมปองกันโรค และฟนฟูสุขภาพ มีบุคลากรที่ใหบริการทั้งแพทย และสหสาขาวิชาชีพ 
บุคลากรทุกคนจึงตองมีความเขาใจในสิทธิผูปวยเปนอยางดี เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิของผูปวย 
จากการสัมภาษณผูมารับบริการผูปวยนอกในโรงพยาบาลไทรนอย วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ประชาชนยังขาด
ความเขาใจในเรื่องสิทธิพื้นฐานที่ตนเองมี และไมสามารถบอกสิทธิของผูปวยไดบางขอ อีกทั้งการทราบสิทธิของ
ผูปวยนั้นไมไดเกิดจากความเขาใจหรือจากการไดรับขาวสาร แตเกิดจากความไวใจและเชื่อ ใจในจรรยาบรรณ และ
เชื่อมั่นในความรูความสามารถของบุคลากรทางการแพทย ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถวนหนาของผูรับบริการผูปวยนอกโรงพยาบาลไทร
นอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือใหทราบถึงการรับรูสิทธิระบบประกันสุขภาพถวนหนาท่ีเปนสิ่งสําคัญที่ตอง
สงเสริมใหผูมารับบริการมีการรับรูสิทธิระบบประกันสุขภาพถวนหนาของตนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะไดรับการรักษา
ผลประโยชนอันพึงได ปองกันไมใหผูปวยถูกละเมิดสิทธิการรักษา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของผูมารับบริการผูปวยนอกใน

โรงพยาบาลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี  
2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของผูมา

รับบริการผูปวยนอกในโรงพยาบาลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยจากผูใหบริการ 
- การประชาสัมพนัธผานส่ือ 
- การประชาสัมพนัธโดยตรง 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสาร (2549) 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ  - อายุ 
- สถานภาพ - รายได 
- ระดับการศึกษา 

การรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา 

- ดานสทิธิที่จะไดรับบริการทางสุขภาพ 
- ดานสทิธิที่จะไดรับขอมูล 
- ดานสทิธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 
- ดานสทิธิในความเปนสวนตัว 
ที่มา : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(2558) 
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วิธีการวิจัย 
1. รูปแบบการศึกษา  

การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม (Questionnaire)  
2. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูรับบริการผูปวยนอกโรงพยาบาลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
จํานวน 1,016 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, 2560) กลุมตัวอยาง คือ ผูรับบริการผูปวยนอก
โรงพยาบาลไทรนอย อําเภอไทรนอย ที่กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) 
ไดเทากับ 287 คน เลือกสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การเขียนฉลากหมายเลขใหเทากับจํานวนของผูที่มารับบริการผูปวยนอกในแตละวันแลวมวน
ใสภาชนะ (จํานวนของผูมารับบริการผูปวยนอกเฉลี่ยตอวันประมาณ 250 คน)  

ขั้นตอนที่ 2 จับฉลากหมายเลขของผูปวยนอกที่มารับบริการในแตละวันโดยทําการเก็บขอมูลแบบสอบถาม 
60 คนตอวัน จนไดกลุมตัวอยางตามที่ตองการ  
3. เครื่องมือวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ไดสรางจากแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย
ที่เก่ียวของ แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส รายได ระดับการศึกษา เปนคําถามเลือกตอบ (Check list) จํานวน 5 ขอ  

สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจากผูใหบริการจํานวน 17 ขอ ประกอบดวยคําถาม
ดานการประชาสัมพันธผานสื่อจํานวน 10 ขอ และการประชาสัมพันธโดยตรงจํานวน 7 ขอ โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะแบบมารตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2540) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน ต้ังแต 1-5 คะแนน ซึ่งหมายถึง มีปจจัยจากผูใหบริการในระดับ นอยที่สุด นอย 
ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามลําดับ    

กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนน เปนดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป, 2539)  
คาเฉลี่ย   การแปลความหมายของคะแนน  
4.50-5.00  มีปจจัยจากผูใหบริการอยูในระดับมากที่สุด  
3.50-4.49  มีปจจัยจากผูใหบริการอยูในระดับมาก  
2.50-3.49  มีปจจัยจากผูใหบริการอยูในระดับปานกลาง  
1.50-2.49  มีปจจัยจากผูใหบริการอยูในระดับนอย  
1.00-1.49  มีปจจัยจากผูใหบริการอยูในระดับนอยที่สุด  
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถวนหนาดานสิทธิที่

จะไดรับบริการทางสุขภาพจํานวน สิทธิที่จะไดรบัขอมูล สิทธิการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล และสิทธิในความเปน
สวนตัว มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2540) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน ต้ังแต 1-5 คะแนน ซึ่งหมายถึง มีการรับรูสิทธิการรักษาในระบบประกัน
สุขภาพถวนหนาในระดับ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามลําดับ 
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กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนน เปนดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป 2539)  
คาเฉลี่ย   การแปลความหมายของคะแนน  
4.50-5.00  มีการับรูสิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา อยูในระดับมาท่ีสุด  
3.50-4.49  มีการับรูสิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา อยูในระดับมาก 
2.50-3.49  มีการับรูสิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา อยูในระดับปานกลาง  
1.50-2.49  มีการับรูสิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา อยูในระดับนอย  
1.00-1.49  มีการับรูสิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา อยูในระดับนอยที่สุด  

เกณฑการแปลผลความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กําหนดเกณฑแปลความหมาย 5 ระดับดังนี้ 
(พวงรัตน ทวีรตัน, 2540)  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .81 ขึ้นไป  มีความสัมพันธในระดับสูง  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .61 - .80  มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .41 - .60  มีความสัมพันธในระดับสูงปานกลาง  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .20 - .41  มีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ํา  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .20   มีความสัมพันธในระดับต่ํา 

แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองวัตถุประสงค จากนั้นนําผลการ
ประเมินไปคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of ltem Objective Congruence) (สุรพงษ คงสัตย และ
ธีรชาติ ธรรมวงศ, 2551) และปรับปรุงเนื้อหาตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliabillity) โดยนําไปทดลองใช (Try out) กับผูที่เขารับบริการผูปวยนอกที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลหนองหญาไซ จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบวา มีคาเทากับ 0.956  
4. การเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอนดังนี้  

1. ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือและอนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรนอย  

2. ผูวิจัยติดตอผูรับผิดชอบประสานงานดานการวิจัยของโรงพยาบาลไทรนอย  
3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ดวยตนเอง 
4. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถาม 
5. ผูวิจัยจัดการขอมูล แลวนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอ  

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
วิเคราะหขอมูลปจจัยดานบุคคลโดยใชการคํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ วิเคราะหขอมูล

ปจจัยจากผูใหบริการและการรับรูสิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถวนหนาโดยการคํานวณคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพ
ถวนหนา โดยใชสถิติ Chi-square test และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจากผูใหบริการกับการรับรูสิทธิการ
รักษาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา โดยใชสถิติสหสัมพันธ Pearson’s correlation 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.8 สวนใหญอายุระหวาง 36 – 45 ป 

รอยละ 28.9 สถานภาพสมรสคู รอยละ 78.7 รายได (เฉล่ียตอเดือน) ระหวาง 5,001 – 10,000 รอยละ 63.8 และ
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 41.8 และพบวาปจจัยจากผูใหบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

(x ̄ = 3.33) โดยท้ังการประชาสัมพันธผานสื่อ (x ̄ = 3.35) และการประชาสัมพันธโดยตรง (x ̄ = 3.31) อยูในระดับ
ปานกลาง (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปจจัยจากผูใหบริการ รายดานและภาพรวม (n=287)  

รายการ 
คาเฉลี่ย 

(x̄) 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (SD) 
ระดับปจจัย 

จากผูใหบริการ 

1. การประชาสัมพันธผานส่ือ 3.35 0.58 ปานกลาง 
2. การประชาสัมพันธโดยตรง 3.31 0.57 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.48 ปานกลาง 
เมื่อศึกษาการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของผูมารับบริการผูปวยนอก

โรงพยาบาลไทรนอย ผลที่ไดพบวา การรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (x ̄ = 3.59) เม่ือพิจารณารายดานพบวาการรับรูดานสิทธิการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลและดานสิทธิ

ความเปนสวนตัวมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x ̄ = 3.60) สวนดานสิทธิที่จะไดรับบริการทาง
สุขภาพและดานสิทธิที่จะไดรับขอมูล มีคาเฉล่ียเทากัน โดยคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x ̄ = 3.59) (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ ถวน
หนา จําแนกรายดานและภาพรวม (n=287) 

รายการ 
คาเฉลี่ย 

(x̄ ) 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (SD) 
ระดับการรับรู 
สิทธิการรักษา 

1. ดานสิทธิที่จะไดรับบริการทาง 
    สุขภาพ 

3.59 0.56 มาก 

2. ดานสิทธิที่จะไดรับขอมูล 3.59 0.56 มาก 
3. ดานสิทธิการตัดสินใจในการ

รักษาพยาบาล 
3.60 0.57 มาก 

4. ดานสิทธิในความเปนสวนตัว 3.60 0.54 มาก 
รวม 3.59 0.50 มาก 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ระดับการศึกษา กับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนดานบุคคล พบวา เพศหญิงและเพศชายมีการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 64.30 และรอยละ 35.7 ตามลําดับ เมื่อทดสอบโดยใชสถิติ Chi – square พบวาเพศไม
มีความสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เชนเดียวกับอายุและระดับการศึกษา             
ที่ไมมีความสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สวนสถานภาพสมรสและรายได 
(เฉลี่ยตอเดือน) มีความสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางระดับตัวแปรปจจัยสวนบุคคลกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา (n=287) 

ตัวแปรปจจัย 
สวนบุคคล 

ระดับ ��2 p-value 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. เพศ 
ชาย 
 
หญิง 

 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 

 
70 

(35.7) 
126 

(64.30) 

 
31 

(10.8) 
54 

(18.80) 

 
0 

(0.00) 
5 

(1.70) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
3.34 

 
0.34 

2. อาย ุ(ป) 
15 - 25 
 
26 - 35 
 
36 - 45 
 
46 - 55 
 
56 ข้ึนไป 
 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 

 
26 

(9.10) 
41 

(14.30) 
57 

(19.90) 
52 

(18.20) 
20 

(5.90) 

 
11 

(3.80) 
19 

(6.60) 
24 

(8.40) 
23 

(8.00) 
7 

(2.40) 

 
1 

(0.30) 
1 

(0.30) 
2 

(0.70) 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
6.69 

 
0.96 

 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด   
3. สถานภาพสมรส 
โสด 
 
คู 
 
หยา/หมาย/แยกกนัอยู 
 

 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 

 
24 

(8.40) 
165 

(57.50) 
7 

(2.40) 

 
27 

(9.40) 
56 

(19.50) 
2 

(0.70) 

 
1 

(0.30) 
4 

(1.40) 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
15.71 

 

 
0.01** 

 

4. รายได (บาท) 
0 – 5,000 
 
5,001 – 10,000 
 
10,001 ข้ึนไป 
 

 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 

 
31 

(10.80) 
135 

(47.00) 
30 

(10.50) 

 
37 

(12.90) 
43 

(15.00) 
5 

(1.70) 

 
1 

(0.30) 
4 

(1.40) 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
27.81 

 

 
0.00** 

5. ระดับการศึกษา 
ประถมศกึษา 
 
มัธยมศึกษาตอนตน 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ปวส./อนุปริญญา 
 
สูงกวาปรญิญาตร ี
 

 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
63 

(22.00) 
81 

(28.20) 
21 

(7.30) 
24 

(8.40) 
7 

(2.40) 

 
19 

(6.60) 
37 

(12.90) 
11 

(8.40) 
12 

(4.20) 
6 

(2.10) 

 
3 

(1.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
8.54 

 
0.74 

**p-value < 0.05 
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เมื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยจากผูใหบริการกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ซึ่งทั้งการ
ประชาสัมพันธผานส่ือและการประชาสัมพันธโดยตรงสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (ตารางที่ 4) 

 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจากผูใหบริการ กับการรับรูสิทธิการรักษา ในระบบหลัก 

ประกันสุขภาพถวนหนา 

ปจจัยจากผูใหบริการ 
การรับรูสิทธิการรักษาในระบบ 
หลักประกันสุขภาพถวนหนา p-value 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

การประชาสัมพันธผานส่ือ 
การประชาสัมพันธโดยตรง 

0.520** 
0.449** 

0.00 
0.00 

รวม 0.580** 0.00 
** p-value < 0.01 
 

อภปิรายผล  
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา พบวา สถานภาพสมรสและรายไดเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา  โดยผูปวยนอกท่ีมีสถานภาพสมรสคูมีความรูเกี่ยวกับสิทธิการรักษาในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนสูงกวาผูปวยนอกที่มีสถานภาพสมรสอ่ืนๆ และผูปวยนอกที่มีรายได (เฉลี่ยตอเดือน)              
5,001-10,000 บาท มีการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาสูงกวาผูปวยที่มีรายไดในระดับอื่น 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเขมมารี รักษชูชีพ และจิตรลดา ตรีสาคร (2558) ที่ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารตอ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวาปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดลวนมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารตอระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยางไรก็ตามผลการศึกษาคร้ังนี้แตกตางจากผลการวิจัยของเผาพันธ จิรวิกรานตกุล (2548) ท่ีพบวาเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ระยะทางจากบานมาที่ศูนยสุขภาพชุมชน ประเภทสิทธิบัตร และการรับรูสิทธิ
ประโยชน และขั้นตอนการมารับบริการ ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพของผูมีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาในศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดบุรีรัมย และจากการศึกษาครั้งนี้พบวา เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงแตกตางจากผล
การศึกษาของศิริพร ปรางประสิทธิ (2536) ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการทางการแพทยของ
ผูประกันตน ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พบวาเพศมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใชบริการทางการแพทย ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ
แตกตางจากผลการศึกษาของทิพาพันธ ศศิธรเวชกุล และคณะ (2538) ซ่ึงพบวา ผูปวยที่มีอายุมากมีความความ
ตระหนักตอสิทธิของผูปวยในโรงพยาบาลเอกชนสูงกวาพยาบาลที่มีอายุนอย นอกจากนี้ยังแตกตางจากผลการศึกษา
ของวิชาญ บุญคํ้า (2557) ท่ีพบวา อายุ ระดับการศึกษา และความตองการใชบริการสุขภาพ เปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการใชบริการสุขภาพของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
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สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกัน สุขภาพถวนหนา ไดแก การ
ประชาสัมพันธผานส่ือและการประชาสัมพันธโดยตรง ที่มีความสัมพันธกับการรับรูสิทธิการรักษาในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา แสดงใหเห็นวาการประชาสัมพันธผานสื่อ และส่ือจากบุคคลทําใหผูปวยไดรับขอมูล
ขาวสารท่ีความหลากหลายเก่ียวกับสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (ฉวีวรรณ โกมโลทก, 2544) 
อยางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้แตกตางจากงานวิจัยของ อาภาณัฎฐ สุวรรณอัฑฒ (2543) ที่ศึกษาความพึงพอใจ
ของผูประกันตนตอการใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาลเอกชน ซ่ึงพบวาความพึงพอใจของผูประกันตนใน
ดานไดรับขอมูลขาวสารและการประชาสัมพนัธโดยตรงจากเจาหนาที่สถานบริการสาธารณสขุ อยูในระดับต่ําสงผลให
มีความพึงพอใจในการใชบริการทางการแพทยของผูปวยแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ  
จากผลการวิจัยที่พบวา การประชาสัมพันธผานส่ือและการประชาสัมพันธโดยตรง มีความสัมพันธกับการ

รับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จึงควรนํามาใชเปนแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธให
ผูปวยรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในโรงพยาบาลอื่นๆ และหากมีการศึกษาปญหาของ
การรับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา รวมถึงการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
รับรูสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนานาจะเปนประโยชนตอการสงเสริมการเขาถึงขอมูลสิทธิ
ผูปวยอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชยาแกปวด

ของเกษตรกรบานพัฒนา ตําบลบานเด่ือ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 240 คน โดยใช
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูเกี่ยวกับการใชยาแกปวดอยู ในระดับสูงและมี
พฤติกรรมการใชยาแกปวดอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 97.1 และ 63.3 ตามลําดับ) แตมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ใชยาแกปวดไมเหมาะสม เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชยาแกปวดของ
กลุมตัวอยางพบวา ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวดมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการใชยาแกปวดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

จากผลการศึกษานี้ควรที่จะหาแนวทางในการสรางความเขาใจ เนนการแกไขพฤติกรรมและปรับ
ทัศนคติการใชยาใชยาแกปวดที่ไมเหมาะสม และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดขีองเกษตรกร  

 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการใชยาแกปวด, การใชยาแกปวด, เกษตรกร 

 
Abstract 

The aim of this study was to investigate the factors related with 
knowledge, attitude and behavior of agriculturist in using analgesics at Ban Noi Pattana, 
Ban Duea Sub-district, Kaset Sombun District, Chaiyaphum Province in among of 240
agriculturists was selected by purposive sampling technique. The data was collected by 
questionnaires. Statistics based on data analysis including frequency, percentage, mean, 
standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.

The results indicated that the samples had the average percentages of knowledge 
about analgesics use at high level and behavior in using analgesic at moderate levels 
(97.1% and 63.3%, respectively). However, their attitudes towards analgesic usage were 
quite inappropriate with an average percentage of 67.5%. According to the results of the 
correlation, attitude towards analgesic use and analgesic drugs use behavior. 
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Finding from this study can be used to promote appropriate of knowledge, 
attitude and understanding to improve behavioral of analgesic use. Additional of the 
promotion of self-medication more accurately that lead to improving the quality of 
people's life. 

Key Word (s) : Behavior of analgesic use, analgesic drug, agriculturist Analgesic 
drug, Agriculturist

 

บทนํา 
เกษตรกรเปนอาชีพหลักของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิ

ประเทศและสภาพภูมิอากาศที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํานาขาว ซึ่ง
พบไดมากท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะประกอบอาชีพ
หลักคือ อาชีพเกษตรกรรม และเม่ือพิจารณาจากสถานที่ทํางานและลักษณะการทํางาน พบวา ผูที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรตองใชกลามเนื้อและกระดูก ในการยก เอื้อม เอ้ียวตัว รวมทั้งดึงและลากในลักษณะทาทางที่มี
ความซ้ําซากอยางตอเนื่องในพื้นท่ีโลงแจง สภาพอากาศรอนจัดตลอดเวลา สิ่งเหลานี้ถือเปนปจจัยเส่ียงตออาการ
ปวดเมื่อยตามอวัยวะตางๆ ของรางกาย รวมถึงอาการปวดศีรษะ หนามืด และในปจจุบันจากภาวะโลกรอน ทํา
ใหอากาศรอนมากขึ้นทุกป โดยเฉพาะประเทศไทยเปนเมืองรอน ความรอนยิ่งเพิ่มทวีคูณ อาจจะสงผลกระทบ
และมีโอกาสเสี่ยงตอหลายๆ โรคตามมาโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เชน โรคหัวใจ โรคความ
ดันโลหิตสูง เปนตน  

อาการปวดหรือความเจ็บปวดเปนความรูสึกที่แสดงถึงความผิดปกติในรางกายของมนุษย โดยสวนใหญ
อาการปวดท่ีพบบอยมักมีสาเหตุมาจากการทํางานหรือการประกอบอาชีพ และจากขอมูลการประกอบอาชีพ
ของประชาชนไทย พบวา ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก ซึ่งเปนอาชีพที่ตองใชแรงในการ
ทํางานอยางมาก ลักษณะการทํางานตองยกของหนัก มีงานเคลื่อนไหวรางกายในลักษณะซ้ําๆ เชน กมๆ เงยๆ 
อีกท้ังตองอยูกลางอากาศที่รอนจัดเปนเวลานาน (วารสารพยาบาลทหารบก, 2559) จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
อาการปวดเมื่อยตามรางกาย จนอาจตองใชยาเพื่อบรรเทาอาการปวด ซึ่งการใชยาบรรเทาอาการปวดเปนวิธีที่
นิยมใชกันอยางแพรหลายในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉลาด ภิรพัฒน และ
คณะ, 2546) และผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2553 พบวายาที่ประชาชนคนไทย
เลือกใชเปนอันดับแรกคือ ยาแกปวด เพ่ือใชในการรักษา หรือบรรเทาอาการปวดตางๆ เชน แกปวดเมื่อย
กลามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดทอง เปนตน (สํานักงานสถิติ , 2555) และพบขอมูลคนไทยสวนใหญมีพฤติกรรมการ
ซื้อยามารับประทานเอง อาจทําใหใชยาไมถูกตอง มีการใชยาเกินความจําเปนหรือใชยาเกินขนาด จนทําใหเกิด
การดื้อยาตามมา จึงทําใหมีอัตราการใชยาแกปวดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป (ศูนยวิทยาการเฝาระวังและ
พัฒนาระบบยา, 2555) 

จากปญหาที่กลาวนี้จึงมีการใชยาแกปวดจํานวนมาก เปนเหตุใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะทําการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับการใชยาแกปวดในประชากรบานนอยพัฒนา ตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
ซึ่งประชากรกลุมนี้สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรตองใชแรงงานอยางหนัก เมื่อเกิดความเจ็บปวยขึ้น 
ประชากรกลุมนี้มีความรูเกี่ยวกับการใชยาแกปวดอยางไร มีวิธีการใชยาแกปวดอยางไร มีการเลือกใชยาแกปวด
อยางไร และรวมไปถึงแหลงที่มาของยาแกปวด รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมการใชยาแกปวด เพื่อนําไปสูการให
ความรูเกี่ยวกับยาแกปวดที่ถูกตอง วิธีการรับรูขาวสารท่ีครบถวน เพื่อใหประชาชนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชได เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาและปองกันพฤติกรรมการใชยาแกปวดไดอยางถูกตอง นําไปสู
การพัฒนาคุณภาพที่ดีของเกษตรกรท้ังในครอบครัว ชุมชน และประเทศท่ีดีตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาความรูเกี่ยวกับการใชยาแกปวดของเกษตรกรบานนอยพัฒนา ตําบลบานเดื่อ อําเภอ

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
2) เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวดของเกษตรกรบานนอยพัฒนา ตําบลบานเดื่อ อําเภอ

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
3)  เพื่ อ ศึกษาพฤติกรรมการใชยาแกปวดของเกษตรกรบานนอยพัฒนา ตํ าบลบ าน เดื่ อ  

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
4) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาแกปวดของเกษตรกร บานนอยพัฒนา 

ตําบลบานเด่ือ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดและทฤษฎีแบบจําลองของ KAP MODEL ของชารท (Schwartz, 1975) มา

ประยุกตใช ซึ่งผูวิจัยเลือกใช KAP MODEL รูปแบบที่ 2 อธิบายวา ความรู ทัศนคติ มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
และทําใหเกิดพฤติกรรมตามมา ซึ่งกลาวไดวาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมมีผลตอเนื่องกัน เชน ทัศนคติมีผล
ตอพฤติกรรมและพฤติกรรมมีผลมาจากทัศนคติ ซึ่งทั้งหมดจะมีพื้นฐานมาจากความรู จึงสรุปตัวแปรจาก
การศึกษามาเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
          

           
           
           
           
           
   

 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชยาแกปวดของเกษตรกรบานนอยพัฒนา 
ตําบลบานเด่ือ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้  

 

ความรูเกี่ยวกับการใชยาแกปวด 
วิธีการใชยาแกปวด 

สรรพคุณของยาแกปวด 
ประโยชนของยาแกปวด 

ผลขางเคียงของยาแกปวด 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวด 
ความคิด 
ความเชื่อ 
ความรูสึก 

พฤติกรรมการใชยาแกปวด 
การกระทํา 

การแสดงออก 
การตอบสนอง 
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชาชนในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรบานนอยพัฒนา ตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ 

จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คํานวณหาขนาดงกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรการประมาณคาสัดสวนของแดเนียล (Daniel, 2009) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 240 คน 
2. เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากการศึกษาขอมูลและตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ เปน
แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน คือ 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได  
โรคประจําตัว สถานที่พักอาศัย สถานภาพ โรคประจาตัว ประวัติการใชยาแกปวด ประเภทของการใชยาแกปวด
และระยะเวลาการใชยาแกปวด จํานวน 10 ขอ มีลักษณะใหผูตอบเลือกตอบหรือเติมคําลงในชองวางตามความ
เปนจริง 2) แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับการใชยาแกปวด จํานวน 11 ขอ มีลักษณะเปนคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Rating Scale) 2 ระดับ คือ ใช และ ไมใช 3) แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวด จํานวน 
8 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไม
เห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 4) แบบสอบถามพฤติกรรมการใชยาแกปวด จํานวน 9 ขอ มีลักษณะเปนมาตรา
สวนประเมินคา (Rating Scale) 4 ระดับคือ ซึ่งการแปลผลคะแนนถือตามเกณฑคะแนนเฉลี่ยของ Bloom 
(1968) โดยแบงออกเปน 3 ระดับคือ ระดับสูง (คาคะแนน 3.67-5.00), ระดับปานกลาง (คาคะแนน 2.34-3.66) 
และระดับตํ่า (คาคะแนน 1.00-2.33)  

นํามาทดสอบความเชื่อมั่น โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach เพ่ือวัด
ความสอดคลองภายในของขอความแตละสวนในแบบสอบถาม ไดแก ขอมูลทั่วไป ความรูเกี่ยวกับการใชยาแก
ปวด ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวด และพฤติกรรมการใชยาแกปวดของเกษตรกรบานนอยพัฒนา ตําบลบาน
เดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.73 0.75 และ 0.77 
ตามลําดับ  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 ขอหนังสือขออนุญาตจากคณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ถึง นางคําเพียร คงมวงหมู กํานันตําบลบานเดื่อ 
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลขอความรวมมือในการเก็บแบบสอบถามกับเกษตรกรบานนอยพัฒนา 
ตาํบลบานเด่ือ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 

3.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากเกษตรบานนอยพัฒนาตําบลบานเดื่อ 
อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ดวยตนเอง 

3.3 ผูวิจัยทําการตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูลในแบบสอบถาม 
3.4 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปประมวลผลและวิเคราะหผลการศึกษาพรอมแปลขอมูลเปนรหัสพรอม

บันทึกลงคอมพิวเตอร 
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive study) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
รอยละ (Percentage) พิสัย คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนตน วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของประชากร ความรูเกี่ยวกับการใชยาแกปวดทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแก
ปวดกับพฤติกรรมเก่ียวกับการใชยาแกปวดของเกษตรกรบานนอยพัฒนา ตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ 
จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะหขอมูลโดยใชไควสแควร (Chi-square test) และสถิติสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวา 0.05 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 240 คน ซ่ึงเปนเกษตรกรที่อาศัยอยูในบานนอยพัฒนา ตําบลบานเดื่อ 

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาตามลําดับดังนี้ 
1) ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางมีทั้งหมด 240 คน เปนเพศหญิง (รอยละ 58.8) โดยมีอายุอยูในชวง 48 ปขึ้นไป อายุเฉล่ีย 

49.49 ป มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 79.2) รายไดตอปอยูในชวง 10,001-50,000 บาท 
(รอยละ 35.8ฉ พักอาศัยอยูในบานตนเอง (รอยละ 97.9) สวนใหญไมมีโรคประจาตัว (รอยละ 73.3) และจาก
ขอมูลการใชยาแกปวด พบวามีการใชยาแกปวดมากที่สุด คือ ยาพาราเซตามอล ยาแกอักเสบ และยาคลาย
กลามเนื้อ (รอยละ 99.2, 52.5 และ 48.8 ตามลาดับ) (ดังตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของเกษตรกรบานนอยพัฒนา ตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ  

จังหวัดชัยภูมิ (n=240) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
ชาย 141 58.8 
หญิง 99 41.2 

อายุ (ป)   
18-32  23 9.6 

33-47  82 34.2 
ตั้งแต 48 ข้ึนไป 135 56.2 

ระดับการศึกษา   
ไมไดเรียนหนังสือ 1 0.4 

ประถมศึกษา 190 79.2 

มัธยมศึกษาตอนตน 25 10.4 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 19 7.9 
อนุปริญญา/ปวส. 4 1.7 

ปริญญาตรีข้ึนไป 1 0.4 
รายไดตอป (บาท)   
ต่ํากวา 10,000  32 13.3 
10,001-50,000 86 35.8 
50,001-100,000 76 31.7 
100,001-500,000 33 13.8 

มากกวา 500,001 13 5.4 
สถานที่พักอาศัย   
บานตนเอง 235 97.9 
บานเชา 5 2.1 
สถานภาพ   
สมรส 202 84.2 
หมาย 15 6.2 
โสด 13 5.4 
หยาราง/แยกกันอยู 10 4.2 
โรคประจําตัว   
ไมมี 176 73.3 
มี 64 26.7 
ประเภทยาแกปวดท่ีเคยใช   
ยาพาราเซตามอล   
เคยใช 238 99.2 
ไมเคยใช 2 0.8 
ยาแกอักเสบ   
เคยใช 126 52.5 
ไมเคยใช 114 47.5 
ยาคลายกลามเนื้อ   
เคยใช 123 51.2 
ไมเคยใช 117 48.8 
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2) ความรูเกี่ยวกับการใชยาแกปวดของเกษตรกร 
ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับการใชยาแกปวด จําแนกตามระดับคะแนนความรู โดยแสดง

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับสูง (รอยละ 97.1)            
มีคะแนนความรูเฉล่ียเทากับ 9.29±0.95 คะแนน โดยกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยความรูมากท่ีสุดในประเด็น 
กอนรับประทานยาควรอานฉลากเอกสารกากับยาเสมอ รองลงมาคือการใชยาตอเนื่องกันเปนระยะเวลานานๆ 
กอใหเกิดผลเสียตอการทางานของตับและไต และนอยที่สุดคือ การรับประทานยาแกปวดควรรับประทานหลัง
อาหาร 15-60 นาที (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางท่ี 2 ระดับความรู เกี่ยวกับการใชยาแกปวดของ เกษตรกรบานนอยพัฒนา ตําบลบานเด่ือ  

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ (n=240) 

ระดับความรูเกี่ยวกับการใชยาแกปวด จํานวน (คน) รอยละ 

สูง (ตั้งแต 8 คะแนนข้ึนไป) 233 97.1 
ปานกลาง (6-7 คะแนน) 7 2.9 

ต่ํา (ต่ํากวา 6 คะแนน) 0 0 
Mean=9.29, S.D.= 0.95, Min=6, Max=11   

 

3) ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวดของเกษตรกร 
ผลการวิเคราะหระดับทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวด จําแนกตามระดับคะแนนทัศนคติ โดยแสดง

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับต่ํา (รอยละ 67.5) มี
ระดับทัศนคติปานกลาง (รอยละ 32.5) มีคะแนนเฉล่ียทัศนคติเทากับ28.19±3.18 โดยกลุมตัวอยางมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติมากที่สุดในประเด็น การรับประทานยาครบตามจานวนและรับประทานตรงเวลาท่ีระบุบนฉลากยา
อยางเครงครัดเปนเร่ืองสําคัญ รองลงมาคือ การใชยาควรใชยาเมื่อมีความจําเปนเทานั้น และนอยที่สุดคือ การ
รับประทานยาแกปวดเพื่อปองกันกอนท่ีจะมีอาการเจ็บปวย (ดังตารางที่ 3) 

 
ตารางที่  3 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวดของเกษตรกรบานนอยพัฒนา ตําบลบานเดื่อ  

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ (n=240) 

ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวด จํานวน (คน) รอยละ 

สูง (ตั้งแต 40 คะแนนข้ึนไป) 0 0 
ปานกลาง (30-39 คะแนน) 78 32.5 

ต่ํา (ต่ํากวา 30 คะแนน) 162 67.5 
Mean=28.19, S.D.= 3.18, Min=17, Max=38   

 

4) พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชยาแกปวดของเกษตรกร 
ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชยาแกปวด จําแนกตามระดับคะแนนพฤติกรรม โดย

แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชยาแกปวดอยูระดับปานกลาง 
(รอยละ 63.3) รองลงมาคือ มีพฤติกรรมการใชยาแกปวดที่เหมาะสม (รอยละ 35.8) และมีพฤติกรรมการใชยา
แกปวดท่ีไมเหมาะสม (รอยละ 0.8) มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเทากับ 26.89±3.24 โดยกลุมตัวอยางมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมมากท่ีสุดในประเด็นบอกชื่อยาท่ีเคยแพกอนซื้อยาจากรานขายยาหรือรับยาจากโรงพยาบาล 
รองลงมาคือ มีการรับประทานยาแกปวดเปนยาบํารุงรางกาย และนอยที่สุดคือ รับประทานยาแกปวดโดยไม
ปรึกษาแพทยและเภสัชกร (ดังตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมเก่ียวกับการใชยาแกปวดของเกษตรกรบานนอยพัฒนา ตําบลบานเด่ือ  
อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ (n=240) 

ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชยาแกปวด จํานวน (คน) รอยละ 

สูง (ตั้งแต 40 คะแนนข้ึนไป) 86 35.8 
ปานกลาง (30-39 คะแนน) 152 63.3 

ต่ํา (ต่ํากวา 30 คะแนน) 2 0.8 
Mean=26.89, S.D.= 3.24, Min=20, Max=35   

 
5) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาแกปวด 

1) ความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาแกปวดของกลุมตัวอยาง P=0.590 เมื่อ
กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับยาแกปวด เชน วิธีการใช ประโยชน สรรพคุณ และผลขางเคียงจากการใชยาแก
ปวด จึงสงผลใหมีพฤติกรรมการใชยาแกปวดดี ซึ่งไมยอมรับสมสมติฐานของวิจัย 
                       2) ทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาแกปวดของกลุมตัวอยาง P<0.001 เม่ือกลุม
ตัวอยางมีทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวดไมดี สงผลใหมีพฤติกรรมการใชยาแกปวดไมดีตาม ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานของการวิจัยในคร้ังนี้ (ดังตารางที่ 5) 

 
ตารางท่ี 5 ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมเก่ียวกับการใชยาแกปวดของเกษตรกร 

บานนอยพัฒนา ตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ (n=240) 

ตัวแปร r p-value 

ความรูเกี่ยวกับการใชยาแกปวด 0.035 0.590 
ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวด 0.237 0.001* 

*p-value<0.05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1) พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชยาแกปวด 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกับการใชยาแกปวดของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
อยูในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายไดจากการศึกษาจริงจากแบบสอบถาม ซึ่งจากขอมูลกลุมตัวอยางจะมี
การบอกชื่อยาที่เคยแพกอนซื้อกับรานขายยาหรือยาจากโรงพยาบาล ซึ่งเปนพฤติกรรมเชิงบวก แตกลับมีการ
รับประทานยาแกปวดเปนยาบาํรุงรางกาย ซึ่งเปนพฤติกรรมเชิงลบ จึงสงผลใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชยา
แกปวดอยูในระดับปานกลาง 
2) ความรูกับพฤติกรรมการใชยาแกปวด 

จากผลการศึกษาความรูกับพฤติกรรมการใชยาแกปวดของกลุมตัวอยาง พบวา ควา มรูไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาแกปวด เมื่อกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับยาแกปวด เชน วิธีการใช 
ประโยชน สรรพคุณ และผลขางเคียงจากการใชยาแกปวด สงผลใหมีพฤติกรรมการใชยาแกปวดอยูใน 
ระดับดี สามารถอภิปรายไดจากผลการศึกษาจริงจากการเก็บแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางมีความรูอยูใน
ระดับสูง กอนรับประทานยามีการอานฉลากและเอกสารกากับยากอนเสมอ รูวาหากรับประทานยาแกปวด
ตอเนื่องกันเปนระยะเวลานานๆ กอใหเกิดผลเสียตอการทางานของตับและไต จึงทาใหความรูไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชยาแกปวด 
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3) ทัศนคติกับพฤติกรรมการใชยาแกปวด 
จากผลการศึกษาทัศนคติกับพฤติกรรมการใชยาแกปวดของกลุมตัวอยาง พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการใชยาแกปวด เมื่อกลุมตัวอยางมีทัศนคติเก่ียวกับการใชยาแกปวดไมดี สงผลใหมีพฤติกรรมการ
ใชยาแกปวดไมดีตาม สามารถอภิปรายไดจากผลการศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามและสังเกตจริง พบวากลุม
ตัวอยางมีทัศนคติอยูในระดับต่ํา มีความเชื่อวาตองรับประทานยาแกปวดกอนที่จะมีอาการจะทําใหไมมีความ
เจ็บปวดเกิดขึ้น และมีความเชื่อวาการรับประทานยาพาราเซตามอลผสมกับน้ําปลาจะทําใหหายจากอาการปวด
ทองเร็วขึน้ จึงทาใหทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาแกปวด 
4) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาแกปวด 

จากการศึกษาจริงจากการเก็บแบบสอบถาม พบวา ความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาแก
ปวด กลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับสูง มีความรูเกี่ยวกับยาแกปวด เชน วิธีการใช ประโยชน สรรพคุณ และ
ผลขางเคียงจากการใชยา กอนรับประทานยามีการอานฉลากและเอกสารกากับยากอนเสมอ รูวาหาก
รับประทานยาแกปวดตอเนื่องกันเปนระยะเวลานานๆ กอใหเกิดผลเสียตอการทางานของตับและไต และพบวา
ทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาแกปวด กลุมตัวอยางมีทัศนคติอยูในระดับต่ํา มีความเชื่อวาตอง
รับประทานยาแกปวดกอนที่จะมีอาการจะทาใหไมมีความเจ็บปวดเกิดขึ้น และมีความเชื่อวาการรับประทานยา
พาราเซตามอลผสมกับน้ําปลาจะทาใหหายจากอาการปวดทองเร็วนั้นหมายความวาผลของความรู และทัศนคติ
ของกลุมตัวอยางสงผลทาใหพฤติกรรมการใชยาแกปวดอยูในระดับปานกลาง 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมสุขภาพของเกษตรกรในบาน
นอยพัฒนา ตําบลบานเด่ือ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 

1) ควรมีการจัดกิจกรรมปรับเปล่ียนทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาแกปวด 
2) ควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการใชยาแกปวดท่ีถูกตองเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการสรางความ

ตระหนักใหมีพฤติกรรมการใชยาแกปวดที่ถูกสูงขึ้น 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1) ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่สงผลทําใหเกิดพฤติกรรมการใชยาแกปวด 
2) ควรมีการศึกษาความเสี่ยงหรืออันตรายตางๆ จากการใชยาแกปวด 
3) ควรมีการศึกษาหาแนวทางการแกไข และสงเสริมสุขภาพ 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
Factors related to performance electronic medical record personnel in community 
hospital in Suphanburi province
 
ผูวิจัย    วิไลพร  ไกรเทพ  
    สุกัญญา  ตั้งวงค  

สาขาวิชา เวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
อาจารยที่ปรึกษา   อาจารยสายฝน ตันตะโยธิน 
   อาจารยเฉลิมชัย เพาะบุญ 

ภาควิชา เวชระเบียน สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสใน

โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ บุคลากรดานเวช
ระเบียนท่ีใชงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ในโรงพยาบาลชมุชน จังหวัด สุพรรณบุรี ไดแก นักเวชสถิติ เจาหนาที่เวช
สถิติ และเจาหนาที่หองบัตร จํานวน 53 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยแบงเปน 
4 ตอน ไดแก ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยาสังคม ปจจัยดานระบบงานเวชระเบียน และสมรรถนะของ
บุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.92 สถิติที่ใชในกา ร
วิเคราะหขอมูลประกอบดวยการหาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหหาคาไคสแควร (Chi – Square) และการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson’s correlation) 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง คดิเปนรอยละ 87.80 อยูในชวง
อายุ 30-39 ป คิดเปนรอยละ 46.30 มีระดับการศึกษาตากวาปริญญาตรี คิดเปน รอยละ 87.80 มีประสบการณใช
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส อยูระหวาง 1-15 ป คิดเปนรอยละ 95.1 การเขารับการอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 
พบวา เคยผานการอบรม คิดเปนรอยละ 58.5 หรือการอบรมการใชงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล 
พบวา เคยผานการอบรมคิดเปนรอยละ 53.7 

ดานสมรรถนะ บุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅=4.44) และเม่ือ

พิจารณารายดานพบวา สมรรถนะเฉพาะมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด ( =4.54) รองลงมาสมรรถนะ

หลักมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด ( =4.35) 
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เมื่อทดสอบโดยสหสัมพันธของเพียรสัน พบวา ความปลอดภัยของระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสมี
ความสัมพันธกับสมรรถนะ ของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส การบํารุงรักษาระบบงานเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกสมีความสัมพันธ กับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสมีความสัมพันธอยางมีนัย
สาคัญทางสถิติที่ 0.00 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส การวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส และการกําหนดนโยบายของการ
ปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองเกี่ยวกับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 
 
คําสําคัญ : ปจจัย ความสัมพันธ สมรรถนะ บุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 
 
Abstract  

This research aimed to study the competency of medical record personnel in terms of 
Electronic Medical Records (EMRs) in community hospitals in Suphanburi and to study 
factors influencing the competency regarding an EMR usage of medical record personnel in 
community hospitals in Suphanburi. Study population were three groups of medical records 
related personnel who used an EMR in community hospitals in Suphanburi, including the 53

medical statisticians, medical statistics clerks and medical record staff members. Data 
collection instrument was a four-part questionnaire; personal factors, psychosocial factors, 
medical record system factors and the competency regarding an EMR usage of medical 
record personnel. The reliability coefficient of this questionnaire was established at 0.92. 

Statistics for data analysis included frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, Chi-square and Pearson’s correlation. 

Results indicated that the majority of respondents were female (87.80%), between 
30-39 years old (46.30%), with the highest degree as below Bachelor’s degree (87.80%) and 
had used an EMR between 1-15 years (95.1%). In terms of basic computer trainings, 58.5%

of the respondents attended some basic computer trainings. Incidentally, 53.7% of the 
respondents received an EMR training in their hospitals. 

EMR system’s safety was related to the competency regarding an EMR usage of 

medical record personnel.  
Additionally, EMR system’s maintenance was related to the competency regarding 

an EMR usage of medical record personnel at the statistically significance level of 0.00. 

Results from this study could be used as a guideline for EMR competency 
development and medical record personnel’s competency development planning, as well as 

suggested practical policies to be more correspond with EMRs. 

Key Word (s) : Factors, Relation, Competency, Electronics Medical Record Personnel
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บทนํา 
ปจจุบันระบบการใหบริการสาธารณสุขของประเทศไทยมีการพัฒนาและกาวหนาไปมาก ในกวา 10 ป ที่

ผานมา มีสวัสดิการและระบบหลักประกันสุขภาพตางๆ หลากหลาย เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการดาน
การแพทยและสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง สงผลใหอัตราการสูญเสียของผูปวยลดลงอยางมากในชวงระยะเวลาหลายป
ที่ผานมา อีกท้ังการพัฒนาเทคนิคยา และวิธีการตรวจรักษาผูปวยไดมีความกาวหนาไปอยางมากเชนกัน และดวย
ความกาวหนาการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศดังที่ไดกลาวมาแลวสงผลใหโรงพยาบาลตางๆ
ทั้งของรัฐและเอกชน มีจํานวนผูปวยที่มารับบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสวนทางกับจํานวนแพทยและบุคลากรทางการ
แพทยที่ใหบริการอยูในปจจุบัน ดวยปริมาณงานและภาระที่เพิ่มมากข้ึนของแพทย และบุคลากรทางการแพทยใน
โรงพยาบาล ทําใหเกิดปญหาในเรื่องการบริหารจัดการขอมูลผูปวยขึ้นอยางมาก ทั้งในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
หรือ ระบบสารสนเทศขอมูลผูปวยสาหรับโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) แบบเอกสารซึ่งก็คือ
แฟมเวชระเบียนผูปวย โดยแพทยและบุคลากรทางการแพทยเกิดความไมสะดวกในการใชงาน และไมสามารถใช
ขอมูลที่มีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ปญหาที่พบในการบริหารจัดการเวชระเบียนผูปวยนอก เชน การรอคอยคนหา
แฟมกรณีผูปวยไมไดนัดไวลวงหนา การคนหาแฟมไมพบเนื่องจากแฟมหาย หรืออยูระหวางการถูกยืมเพื่อการ
ตรวจสอบหรือการทําวิจัย เอกสารเส่ือมสภาพจากการใชงาน เอกสารถูกทาลายโดยภัยธรรมชาติ เชนไฟไหม น้ําทวม 
แมลงกัดกินเอกสาร การรวบรวมเอกสารเขาจัดเก็บในแฟมไมครบถวน  ผูปวยนําแฟมเวชระเบียนออกนอก
โรงพยาบาล การจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร (โรงพยาบาลแพร, 2558) 

การบริหารงานที่ดีนั้น ปจจัยที่จะชวยใหการบริหารที่สําเร็จ นอกจากบุคลากร เงิน วัสดุ ครุภัณฑและ
สารสนเทศแลวยังตองอาศัยขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการผูบริหารจําเปนจะตองเปนบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบสูงซึ่งจะตองเปนผูบริหารที่สามารถบริหารงานชวยใหองคกรฟนฝาอุปสรรคท้ังหลายไปได ทั้งนี้การ
จัดการเกี่ยวกับสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพนั้นตองนําเทคโนโลยีนั้นจะตองนาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวย ไดแก 
เครื่องคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารตางๆ ระบบสารสนเทศจึงเปนเสมือนเคร่ืองมือชิ้นสําคัญที่จะชวยให
ผูบริหารสามารถแกปญหาตางๆไดอยางสะดวกและรวดเร็ว (ภาณุวัฒน รัตยาภาส, 2540) การปรับระบบสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสมกับแนวทางพฤติกรรมของงสังคมนั้นคือจะตองนําเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับความตองการขององคกรและพฤติกรรมของคนในองคกรผลที่เกิดขึ้นจึงอาจเปนการลดขีดความสามารถ
หรือระดับการใชงานลงเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการขององคกรและคนในองคกรจะตองมีการปรับตัวใหเหมาะสม
กับเทคโนโลยีบาง ระบบสารสนเทศไดเขามาแทนท่ีกระบวนการทํางานแบบเดิมอยางรวดเร็วและกวางขวางทาใหเกิด
เปนกระบวนการทํางานแบบ อิเล็กทรอนิกส (Electronic workflow) ซ่ึงชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของ
องคกรไดเปนอยางมากและยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารใหสูงขึ้นดวย (สัลยุทธ สวางวรรณ, 2546) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของบุคลากรดานเวช ระเบียนอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด 

สุพรรณบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล

ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 

ปจจัยดานบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
   ประสบการณใชงานเวชระเบียน 
- อิเล็กทรอนิกส 
   การผานการอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนหรือ 
- เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 

 
ปจจัยดานความรู 

- ความรูดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 
- ความรูดานคอมพิวเตอรเบื้องตน 
- คว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ กฎ ห ม า ย ธุ ร ก ร ร ม

อิเล็กทรอนิกส 
(Davis, 1989 อางใน อรทัย เลื่อนวัน ,2555) 

 
ปจจัยดานระบบงานเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส 
- ความปลอดภัยของระบบงานเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส 
- การบํารุงรักษาระบบงานเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส 
(เดวิส,1989 อางใน ศักรินทร ตัน สุพงษ, 
2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียน 
อิเล็กทรอนิกส 

- สมรรถนะหลัก 
- ดานเวชระเบียน 
- ดานรหัสทางการแพทย 
- ดานการเรียกเก็บคา รักษาพยาบาล 
- ดานคุณลักษณะดานการ 
 ประสานงานท่ีด ี
- ดานทัศนะคติที่ดีและมีใจรักวชิาชพี 
- สมรรถนะเฉพาะ 
- ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ดานกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
- ดานการจัดการมาตรฐานระบบ 
บริการสุขภาพ 
(นพมาส เครือสุวรรณ, 2559) 
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วิธีการวิจัย 
1. รูปแบบการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม (Questionnaires) 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร คือ บุคลากรดานเวชระเบียนของโรงพยาบาลชุมชนท่ีใชงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสใน
จังหวดั สุพรรณบุรี ทั้งหมด 53 คน 

2.2 กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ประชากรทั้งหมดของบุคลากรดานเวชระเบียนที่ใชงานเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 41 คน 
3. เครื่องมอื 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม มี 4 ตอน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณการ
ใชเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส การผานการอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส เปนขอคําถาม
ปลายปดแบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 6 ขอ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานความรู ไดแก แบบวัดความรูดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส แบบ
วัดความรูคอมพิวเตอรเบื้องตน และแบบวัดความรูเกี่ยวกับกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งแบบสอบถามเปน
แบบถูก-ผิด (True False) จานวน 30 ขอ ตอบถูกไดขอละ 1 คะแนน ตอบผิดไดขอละ 0 คะแนน 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ไดแก ความปลอดภัยของ
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส และการบํารุงรักษาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะซ่ึงแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ 
ผูวิจัยไดตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวยดานเวชระเบียน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและการทําประเมินโดยคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) 

2. การตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) โดยนําแบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานความรู ปจจัยดานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส และแบบวัดความรู
เกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช  (Try out) กับกลุมที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง โดยนําไปใชกับบุคลากรเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส จํานวน 30 คน 

3. การตรวจสอบการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบวัดความรูดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส  ดาน
คอมพิวเตอรเบื้องตน ดานกฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

4. การหาระดับความยาก (p) และอํานาจจําแนกของขอสอบ (r) ของแบบทดสอบความรูการวิเคราะห
ความยากงายและอํานาจจําแนก (พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน) 
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4.1 นําแบบสอบถามชุดที่ทดลองใชมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (Difficulty Index) พบวาคา
ความยากงายมีคาระหวาง 0.60 - 0.80 

4.2 นําแบบวัดความรูชุดที่ทดลองใชมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (Discriminant Index) 
พบวามีคาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 0.2 - 0.4 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

4.1 ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือและอนุญาตในการเก็บขอมูลจากวิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทยและ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 8 แหง ทางไปรษณีย 

4.2 ผูวิจัยโทรศัพทติดตอผูรับผิดชอบประสานงานดานการวิจัยของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จํานวน 8 แหง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย 

4.3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามทาง Google Docs ไปยังโรงพยาบาลและสง
แบบสอบถามกลับคืนผูวิจัยในระยะเวลาที่กําหนด 

4.4 เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนมา ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของขอมูล จากนั้นทําการ
แยกขอมูล คิดคะแนนรวมแตละชุด และจัดเตรียมตารางในการวิเคราะหขอมูล แลวนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อการ
นําเสนอ  
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

5.1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานบุคคล โดยสถิติที่ใชในการคํานวณ ไดแก ความถี ่รอยละ  
5.2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานความรู โดยสถิติที่ใชในการคํานวณ ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
5.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส  โดยสถิติที่ใชในการคํานวณ ไดแก 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
5.4 การวิเคราะหขอมูลสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส  โดยสถิติที่ใชในการคํานวณ 

ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
6.5 การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธของปจจัยดานบุคคลกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส โดยสถิติไคสแควร (Chi – Square) 
6.6 การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธของปจจัยดานความรูกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส โดยสถิติที่ใชในการคํานวณ ไดแกสหสัมพนัธของเพียรสัน (Pearson’s correlation) 
6.7 การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธของปจจัยดานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสกับสมรรถนะของ

บุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส โดยสถิติที่ใชในการคํานวณ ไดแก สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
correlation) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปและนําเสนอผลได ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานบุคคล 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 87.80 อยูในชวงอายุ 30-39 ป คิดเปนรอยละ 
46.30 มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 87.80 มีประสบการณใชเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส อยู
ระหวาง 1-15 ป คิดเปนรอยละ 95.1 การเขารับการอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน พบวาเคยผานการอบรม คิด
เปนรอยละ 58.5 หรือการอบรมการใชงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล พบวา เคยผานการอบรม คิด
เปนรอยละ 53.7  
2. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานความรู  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ความรูดานคอมพิวเตอรเบื้องตน และ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส มีความรูอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 90.20 รองลงมาอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 9.80 และไมพบผูมีความรูอยูในระดับต่ํา  
3. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 

ปจจัยดานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.62) เม่ือพิจารณา
รายดานปจจัยระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสดานความปลอดภัยของขอมูลเวชระเบียน อิเล็กทรอนิกส มี

คาเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูในระดับมากที่สุด (  = 4.71)  
4. ผลการวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 

สมรรถนะบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.44) และเม่ือ พิจารณา

รายดานพบวาสมรรถนะเฉพาะมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด ( =4.54) สมรรถนะหลักบุคลากรดาน

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก ( =4.35)  
5. การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 

จากการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส เม่ือทดสอบโดย Chi – square พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ประสบการณการใชเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส ไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางเพศกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส (n = 41) 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ระดับสมรรถนะ รวม 

จํานวน 
(รอยละ) 

��2 p-
value มากที่สุด 

(รอยละ) 
มาก 

(รอยละ) 
ปานกลาง 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอยที่สุด
(รอยละ) 

1. เพศ 
ชาย 
 
หญิง 
 
รวม 

 
2 

(4.9) 
28 

(68.2) 
30 

(73.1) 

 
2 

(4.9) 
5 

(12.2) 
7 

(17.1) 

 
0 

(0.0) 
2 

(4.9) 
2 

(4.9) 

 
1 

(2.4) 
1 

(2.4) 
2 

(4.9) 

 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 

 
5 

(12.2) 
36 

(87.8) 
41 

(100.0) 

 
5.557 

 
0.135 

2. อายุ 
20-29 ป 
 
30-39 ป 
 
40 ป ขึ้นไป 
 
รวม 

 
9 

(22.0) 
17 

(41.5) 
4 

(9.8) 
30 

(73.2) 

 
3 

(7.3) 
2 

(4.9) 
2 

(4.9) 
7 

(17.1) 

 
2 

(4.9) 
0 

(0.0) 
0 

(0. 0) 
2 

(4.9) 

 
2 

(4.9) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
2 

(4.9) 

 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 

 
16 

(39.0) 
19 

(46.3) 
6 

(14.7) 
41 

(100.0) 

 
12.886 

 

 
0.168 

 

3. ประสบการณ
การใชเวชระเบียน 
อิเล็กทรอนิกส 
1-5 ป 
 

 
 
 

15 
(36.2) 

 
 
 
1 

(2.4) 

 
 
 
1 

(2.4) 

 
 
 
1 

(2.4) 

 
 
 
0 

(0.0) 

 
 
 

18 
(43.4) 

 
 
 

3.006 
 

 
 
 

0.391 

6-10 ป 
 
รวม 
 

15 
(36.2) 
30 

(73.2) 

6 
(15.6) 

7 
(17.1) 

1 
(2.4) 
2 

(4.9) 

1 
(2.4) 
2 

(4.9) 

0 
(0.0) 
0 

(0.0) 

23 
(56.6) 
41 

(100.0) 

  

 
6. การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธของปจจัยดานความรูกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 

จากการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานความรูกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส พบวาไมมีความสัมพันธกันทั้งในภาพรวม (r = 0.182) และรายดาน ไดแก ความรูดานคอมพิวเตอร
เบื้องตน (r = 0.128) และความรูดานกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (r = 0.009) (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธของปจจัยดานความรูกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส         
(n= 41) 

ปจจัยดานความรู คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) P-value 
1. ความรูดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 
2. ความรูดานคอมพิวเตอรเบื้องตน 
3. ความรูเกีย่วกบักฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

0.182 
0.128 
0.009 

 

0.255 
0.424 
0.956 

 
รวม 0.178 0.267 

 

7. การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธของปจจัยดานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสกับสมรรถนะของ
บุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 

จากการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสกับสมรรถนะของ
บุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส  พบวาทั้งความปลอดภัยของระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส               
(r = 0.640) และการบํารุงรักษาระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส (r = 0.604) มีความสัมพันธกับสมรรถนะของ
บุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธของปจจัยดานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสกับสมรรถนะของบุคลากรดาน         
เวชระเบียนอเิล็กทรอนิกส (n = 41) 

ปจจัยดานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) P-value 
1. ความปลอดภัยของระบบงานเวชระเบียน 
   อิเล็กทรอนิกส 
2. การบํารุงรักษาระบบงานเวชระเบียน 
   อิเล็กทรอนิกส 

0.640 ** 
 

0.604 ** 
 

0.000 
 

0.000 
 

รวม 0.657 ** 0.000 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวช

ระเบียนอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน ไมมีแตกตางกันระหวางเพศ มีแหลงเรียนรูหลากหลายที่ทําใหมีความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ และมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานสอดคลองกับงานวิจัยของ ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) พูนสุข ภูสุข (2555) และนง
ลักษณ สวัสดิผล (2541) และผลการวิจัยพบวาการผานการอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนและเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส ไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากผูที่ไดเขารับการ
อบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส อาจจะมีความรูนอยกวาหรือเทากับผูที่ไมไดเขารับการ
อบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสที่มีประสบการณในการทํางานมานาน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศศิพร เหมือนศรีชัย (2554) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ ERP Software ของผูใชงานดาน
บัญชีพบวาปจจัยความพรอมตอการเปล่ียนแปลงและการอบรม สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี จะสงผลตอการนํา
โปรแกรมมาใชในองคกรที่สุด 
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สําหรับความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรูกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบวาความรูดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะ
ของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานโดยอาศัย
ประสบการณและความเคยชิน จนสามารถปฏิบัติงานได ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวเนตร ธงยศ (2549 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาผลกระทบของความรูความสามารถทางนวัตกรรมและประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชทีี่มผีล
ตอความสําเร็จขององคกรของบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวาความรูความสามารถทางนวัตกรรมและ
ประสิทธิภาพการทํางานมีความสัมพันธตอองคกร ผลการวิจัยพบวาความรูดานคอมพิวเตอร เบื้องตน ไมมี
ความสัมพันธกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส  เนื่องจากบุคลากรดานเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานโดยอาศัยประสบการณและความเคยชิน จนสามารถปฏิบัติงานได ซึ่งไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อัมพรสักก อังคทะวานิช และคณะ (2553) ไดนําเสนอการศึกษาการพัฒนาทางทักษะของนักศึกษาใน
ดานการ ใชงานซอฟตแวรที่นักศึกษาสนใจ พบวา นักศึกษาที่เขารวมโครงการนั้นจะสามารถพัฒนาผลงานทาง
มัลติมีเดียไดดียิ่งขึ้น สวนความรูเกี่ยวกับกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสพบวาความรูเก่ียวกับกฎหมายธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากบุคลากรดานเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานโดยอาศัยประสบการณและความเคยชินจนสามารถปฏิบัติงานได  ซึ่งไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของจิราภรณ เรืองรักษ (2553) ไดศึกษาทัศนคติของผูประกอบการตอกฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พบวากฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. วาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 พ.ร.ก. วาดวยวิธีการปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
2553 และ พ.ร.ก.วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 แตกตางกัน ผลจาก
การวิจัยครั้งนี้ สามารถใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ และ พ.ร.ก. ที่เก่ียวของกับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และใชสาหรับการวางแผนเพ่ือสรางความรูความเขาใจที่ดีใหแกผูประกอบการเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดเพื่อใหมีกฎหมายที่ตอบสนองและครอบคลุมการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 สวนความสัมพันธระหวางปจจัยดานระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส กับสมรรถนะของบุคลากรดาน
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาความปลอดภัยของระบบงาน
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกับสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส  เนื่องจาก
บุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสใหความสาคัญกับความปลอดภัยของขอมูลผูปวย ถือวาเปนขอมูลเปนประวัติ
ที่ใชในการรักษาผูปวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สตีเฟน ที. แพเรนท และ เจฟเฟรย เอส แมคคัลลัฟ (Stephen 
T. Parente and Jeffrey S.McCullough) ศึกษาเร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและความปลอดภัยของผูปวย: 
หลักฐานจากฐานขอมูล ไดทาการศึกษาดานความปลอดภัยของผูปวย โดยศึกษาฐานขอมูลผูปวยในของเมดิแครเปน
เวลา 4 ป พบวา การบันทึกขอมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส มีผลดีเล็กนอยและมีผลกระทบทางบวกในดานความ
ปลอดภัยของผูปวย นอกจากนี้การบํารุงรักษาระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสมีความสัมพันธกับสมรรถนะของ
บุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสสามารถดูแลบํารุงรักษา
ระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสใหใชงานไดตามความตองการ และแกไขปญหาไดเมื่อระบบงานเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส เกิดปญหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมเกียรติ จงประสิทธิ์พร, สุรพล ราษฏรนุย, ยงวิทย ทองนาค 
(2541) ไดศึกษาปญหาของเคร่ืองจักรมีผลกระทบตอการผลิตไดแก เครื่องจักรเสียหยุดกะทันหัน เชน ตลับลูกปนใน
มอเตอรขับแตกไมสามารถเดินเคร่ืองตอไปไดตองหยุดเคร่ือง และทําการแกไขอยางเรงดวนทําใหมีผลกระทบตอการ
ผลิตและเปาหมายการผลิต 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1. ใชเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 
2. ใชในการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 
3. ใชในการกําหนดนโยบายของการปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองเกี่ยวกับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลในภาพรวมของบุคลากรดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสใน

โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด สุพรรณบุรี ดังนั้นการศึกษาในคร้ังตอไป อาจศึกษาทั้งเขตสุขภาพที่ 5 เพ่ือใหไดขอมูลที่
ละเอียดมากข้ึนละเจาะลึกมากข้ึน 

2. การศึกษาในคร้ังถัดไปควรมีการเพ่ิมปจจัยดานอื่นๆ เพื่อดูวามีความสัมพันธกับสมรรถนะของบุคลากร
ดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 
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ความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจในกระตาย 
 
Heart Rate Variability in Rabbits 
 
ผูวิจัย   วรกาญจน  บุญเหาะ 
 

บทคัดยอ 
คาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจ (Heart rate variability) เปนวิธีที่ใชในการวัดการทํางาน

ของระบบประสาทอัตโนวัติ (Autonomic nervous system) ซึ่งอัตราการเตนของหัวใจจะถูกกําหนดดวยระบบ
ประสาทอัตโนวัติ ปจจุบันไดมีการนําการวัดคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจมาใชในการประเมินความ
เสี่ยงในการเสียชีวิตของผูปวยในโรงพยาบาล และการตอบสนองในการรักษา โดยจะมีวิธีการหาคาความแปรปรวน
ของอัตราการเตนของหัวใจเปน 2 วิธี นั่นก็คือ วิธีโดเมนเวลา (time domain) และ วิธีโดเมนความถี่ (frequency 
domain) โดยคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจแบบชวงความถ่ีสูงและชวงความถ่ีต่ํานั้นเปนคาที่มี
นัยสําคัญในการศึกษาโดยมีความสัมพันธเกี่ยวของกับระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้เมื่อนําคาความ
แปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจแบบความถี่ต่ํามาทําสัดสวนกับความถี่สูง (LF/HF) คานี้สามารถนําไปเปน
พารามิเตอรสําหรับการดูคาความสมดุลของระบบประสาทอัตโนวัติได (Berntson et al., 1997; Task-Force., 
1996) และคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจแบบชวงความถ่ีต่ําแบบอัลตราและชวงความถ่ีต่ํามากนั้น
จะมีความสัมพันธกับระบบการควบคุมอุณหภูมิ (thermoregulation) และไต ระบบประสาทอัตโนวัติของสัตวแต
ละสปขีสไมเหมือนกัน ดังนั้นชวงระยะความถี่ที่ใชในการวัดคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจในแตละสป
ชีสมีความแตกตางกันไปดวย 

 
คําสําคัญ : ความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจ อัตราการเตนของหัวใจ หัวใจ ประสาทอัตโนวัติ 

กระตาย 
 
Abstract 

Heart rate variability (HRV) is a method to determine autonomic nervous system. 
Therefore, heart rate is controlled by autonomic nervous system. Currently heart rate 
variability has been introduced to many hospitals for analysis mortality risk of patients and 
progression of treatments. There are 2 main methods of heart rate variability; time domain 
and frequency domain. Thereby, low and high frequency components involve in 
cardiovascular system regulation, while the ratio of low to high frequency components 
(LF/HF) could represent sympatovagal balance (Berntson et al., 1997; Task-Force., 1996).
Very and ultra-low frequency components relate to thermoregulation and renal system. 
Moreover autonomic nervous system of each species are not similar. Thereby, bands of 
frequency domain should be specific to each species. 

Key word : Heart rate variability, heart rate, cardiac, autonomic nervous system rabbit
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บทนํา 
 การวัดความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจ (Heart rate variability) เปนวิธีที่ใชในการวัดการทํางาน
ของระบบประสาทอัตโนวัติ (Autonomic nervous system) อันไดแก ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic 
nervous system) และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic nervous system) คาความแปรปรวนของ
อัตราการเตนของหัวใจนั้นจะข้ึนอยูกับอัตราการเตนของหัวใจ (Heart rate) โดยอัตราการเตนของหัวใจจะถูกกําหนด
ดวยระบบประสาทอัตโนวัติ ในปจจุบันไดมีการนําการวัดคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจมาใชในการ
ประเมินและคาดคะเนความเส่ียงในการเสียชีวิตของผูปวยที่เปนโรคและภาวะเก่ียวของและไมเกี่ยวของกับระบบหลอด
เลือดและหัวใจ (cardiovascular system) ตัวอยางเชน ภาวะหัวใจลมเหลว (Heart failure), โรคเบาหวาน (Diabetes 
mellitus), ภาวะเสนเลือดในสมองแตกเฉีบยพลัน (Stroke), โรคความจําเสื่อม (Alzheimer’s disease) และโรคอื่นๆ 
อีกมากมาย (Vanderlei, Pastre, Hoshi, Carvalho, & Godoy, 2009) รวมทั้งนํามาเปนคาในการวัดการตอบสนองตอ
การรักษาสําหรับผูปวยที่อยูในหองพักฟนผูปวยวิกฤติ (intensive care unit) (Winchell & Hoyt, 1996) และนอกจาก
ที่มีการศึกษาในมนุษยแลวยังมีการศึกษาคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจในสัตวชนิดตางๆ อีกดวย 
 จากการศึกษาการหาคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจในสิ่งมีชีวิตสปชีสตางๆ นั้นสามารถ
นําไปใชเปนตัวแทนในการหาความสัมพันธระหวางความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจกับความเสี่ยงในการ
เสียชีวิตในผูปวย และยังมีความเก่ียวเนื่องกับการทํางานของระบบประสาทอัตโนวัติกับการควบคุมอัตราการเตนของ
หัวใจอีกดวย โดยมีทั้งวิธีโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ีซึ่งปจจัยสําคัญในการเลือกใชวิธีก็คือปริมาณขอมูลที่สามารถ
เก็บได หากมีขอมูลของคลื่นไฟฟาหัวใจปริมาณมากก็สามารถหาคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจแบบ
โดเมนเวลาได แตหากมีขอมูลจํากัดก็สามารถเขาสูตร FFT เพ่ือหาคาแบบวิธีโดเมนความถ่ีได และคาระยะความถ่ี
ของความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจในแตละสปชีสนั้นก็มีความแตกตางกันไปอีกดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจในกระตาย  

2. สามารถนําคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจกระตายไปประยุกตใชในวงการแพทยและ         
สัตวแพทยตอไปได 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
กระตายเปนสัตวทดลองท่ีนิยมใชในการทดลองยาตางๆ กอนท่ีจะนําไปทดลองในขั้นสูงตอไป หากทราบถึงความ

แปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจในกระตายปกติ จะทําใหสามารถคาดคะเนถึงผลกระทบของตัวยาตางๆ ที่นํามาใชใน
การทดลองในอนาคตตอความแปรปรวนชนิดนี้ได และสามารถนํามาประยุกตใชในวงการแพทยและสัตวแพทยตอไปได 
 

วิธีการวิจัย 
กระตายพันธNew Zealand white เพศผูสุขภาพดี จํานวน 10 ตัว น้ําหนักระหวาง 1.8-2.8 กิโลกรัม ถูกฝก

ใหอยูในกลองบังคับกระตายเพ่ือใหนิ่งและคุนชินวันละ 1 ชั่วโมงเปนเวลา 7 วันกอนจะเริ่มทําการวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ 
 การวัดคลื่นไฟฟาหัวใจจะตองโกนขนกระตายที่อกดานซายและใชelectrodeแปะสามตําแหนงบริเวณอก 
จากนั้นตอสายเขาเคร่ืองวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจและบันทึกขอมูลของแตละตัวในขณะท่ีสงบนิ่งไมขยับตัว เมื่อไดขอมูล
แลวก็นํามาเขาโปรแกรม LabChart 8.0 ((PowerLab 16, ADInstruments, New Zealand) เพ่ือหาคาความ
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แปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจในกระตาย จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยนํามาหาคาเฉลี่ยและระยะคา
ความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจปกติในกระตาย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจในกระตายพันธ New Zealand white เพศผู
สุขภาพดี จํานวน 10 ตัวนั้นไดผลการวิเคราะหขอมูลจากการเขาคํานวนในโปรแกรมLabChart 8.0 และนํามาหา
คาเฉลี่ย โดยพบวา อัตราการเตนของหัวใจกระตายเฉล่ียอยูที่ 217.59±30.67 คร้ังตอนาที  

ในสวนของความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจแบบวิธีโดเมนเวลาเมื่อใช R-R interval 1024 ชวง
ในการคํานวน พบวาคาSDNN มีคาอยูที่ 17.49±12.32 มิลลิวินาที  
 

อภิปรายผล 
คาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจเปนคาที่ใชกันอยางแพรหลายในวงการแพทย ในขณะที่วงการ

สัตวแพทยนั้นเริ่มมีการนําคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจมาศึกษาในกันมากขึ้นในชวงทศวรรษท่ีผานมา 
การหาคาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจนั้นจะตองทําการวัดอัตราการเตนของหัวใจในทุกๆ จังหวะ 

โดยจะมีวิธีการหาคาแบงไดเปน 2 วิธีใหญๆ นั่นก็คือ วิธีโดเมนเวลา และ วิธีโดเมนความถ่ี โดยในการศึกษานี้ได
ทําการศึกษา คาความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจแบบวิธีโดเมนเวลาจะเปนการวิเคราะหหาคาทางสถิติดวย
โปรแกรม LabChart 8.0 จากการใชชวงคลื่นไฟฟาหัวใจกระตายที่ไมมีคลื่นแทรก และไมมีการขยับตัวของกระตายทดลอง 
เพราะจะทําใหคาระยะหางของการเตนของหัวใจผิดเพี้ยนไปได นอกจากนี้ยังตองคิดเฉพาะชวงท่ีการเตนของหัวใจเปน
ปกติเทานั้น หากมีการเตนผิดจังหวะสวนข้ึนมาจะตองทําการตัดจังหวะการเตนนั้นออก สงผลใหชวงระยะการเตนของ
หัวใจที่ปกตินั้นหางยิ่งขึ้นไป นี่คือตัวแปรสําคัญที่จะทําใหคาของความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มสูงขึ้นได  
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การศึกษาการเปล่ียนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง               
(เสนจราจร) กรณีศึกษา ทางหลวงชนบทในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
The study of the changes in Reflectivity Value and Thickness of Road Surface 
Markings Case study of rural roads in Kanchanaburi.
 
ผูวิจัย   รติกา  โพธิ์ศรีทอง 
   สาขา วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง(เสนจราจร) 

เปนการศึกษาบนถนนโครงขายในความรับผิดชอบของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของถนนผิวจราจรลาดยางที่มีอายุการใชงาน
ตั้งแตปที่ 1 ถึง ปที่ 5 ปละ 5 สายทาง เพื่อนําขอมูลมาเปรียบการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนา ผล
จากการศึกษาในคร้ังนี้ ทําใหทราบใหถึงอัตราการเปล่ียนแปลงคาสะทอนแสงและความหนา มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงลดลงในแตละป และแตละสายทางจะไมเทากัน โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนจะมีตัวแปรท่ี
ทําคาสะทอนแสงเปล่ียนแปลงลดลง มาจาก ปริมาณการจร และความหนาของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง โดยมี
ความสัมพันธกัน สายทางที่มีปริมาณการจราจรมากและความหนานอย คาสะทองแสงของเคร่ืองหมายจราจรบน
ผิวทางมีแนวโนมจะเปล่ียนแปลงลดลงมาก สําหรับคาความหนาของเคร่ืองหมายจราจรผิวทาง (เสนจราจร)           
สายทางท่ีมีปริมาณการจราจรมาก แนวโนมอัตราการเปล่ียนแปลงของความหนา จะลดลงมากตามไปดวย  

 
คําสําคัญ : เสนจราจร, คาสะทอนแสง, ความหนา 
 
ABSTRACT 

The study of the changes in reflectivity Value and the thickness of road surface 
markings studies the rood that are withen the response biliy of the Deparfment of Rural 
Roads Kanchanaburi The objectireis to study the changes in reflectivity valve and 
thickness of the roads that are paved with asphalt within the Last 1 to 5 years, looking at 
5 routes per year of use, in order of compare the changes in refleetivity value 
andtheckness The results of this study willdemonstvate that the rate of change in 
reflectivity value and thickness deelines each year. And eaeh route is not eguel whearby 
therafe of change in reflectivity value will have variables that reduce the reflectivity 
value, such as traffie volume and density of voad maerking on the pavement surface both 
of which are velated. Road with high traffic volume and low thickness have the 
tendeucies to have declined rates of change. The veflected light of the tvaffic on the 
surfaee of in reflectivify value of road surface markings The stomaeh is likely to decline. 
For the thickness of road surface marking routes that have high volumes of traffic tend to 
have reduced rates of change in thickness accordingly 

Keywords : road surface markings, reflectivity Value , the thickness 
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บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) เปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะสงผลใหผูใชเสนทางสัญจร
ไป – มา บนทางลาดยางหรือคอนกรีตไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหถนนสามารถรับปริมาณการสัญจรไป – มา 
ไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งการทําเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทางจะทําดวยวัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงลงบน ผิวทางโดยวิธีพน (Spray) อัดรีด (Extrude) 
หรือวิธีปาดลาด (Screed) ในระยะแรกๆ ของการทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) อาจมองเห็นได
ชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน หากระยะเวลาผานไปการสะทอนแสงของเสนจราจรอาจลดลงตามระยะเวลา
การใชงานจากสาเหตุตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหวางกลางวันและกลางคืน การเสียดสีระหวาง
ลอรถกับเสนจราจรทําใหเกิดการหลุดรอนของสีเสนจราจรหรือเกิดจากการเสื่อมสภาพของสีเสนจราจรเอง               
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางจะมีผลตอการมองเห็นทิศทางการสัญจร         
ไป – มา ลดลงตามไปดวย ซ่ึงการมองเห็นนี้เปนปญหาอีกอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน กอใหเกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินมูลคามหาศาลในแตละป 

 ในปจจุบันการตีเสนจราจรใหมจะกําหนดโดยใชอายุการใชงานเปนตัวกําหนดเพื่อตีเสนจราจรใหมโดย
ไมทราบคาการสะทอนแสงของเสนจราจร ซึ่งหากมีขอมูลคาสะทอนแสงของเสนจราจรใน แตละป อาจใชเปน
ขอมูลในการกําหนดวาควรมีการตีเสนจราจรใหมเมื่อใด เพ่ือเปนการอํานวย ความสะดวกและปลอดภัยใหกับ
ผูใชเสนทาง 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงคาสะทอนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) ของทาง

หลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาความหนาของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร)  ของทาง

หลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
3. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคาสะทอนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบน ผิว

ทาง (เสนจราจร) ของทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่มีอายุการใชงาน 1 ป ถึง 5 ป เพ่ือหาอายุการ
ใชงานของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางท่ีเหมาะสม 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) 
บนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ขนาด 2 ชองการจราจร ผิวจราจร ลาดยางในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี 

2. ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง 
(เสนจราจร) บนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ขนาด 2 ชองการจราจร ผิวจราจร ลาดยางใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอายุการใชงาน ดังตอไปนี้ 

ปที่ 1 จํานวน 5 สายทาง 
ปที่ 2 จํานวน 5 สายทาง 
ปที่ 3 จํานวน 5 สายทาง 
ปที่ 4 จํานวน 5 สายทาง 
ปที่ 5 จํานวน 5 สายทาง 
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วิธีดําเนินงาน 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) 

จะทําการศึกษาในถนนโครงขายในความรับผิดชอบของ สํานักงานทางหลวงชนบท จังหวัดกาญจนบุรี แบง
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการไดดังนี้ 
1. รวบรวมขอมูล 
 สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรีมีถนนโครงขายในความรับผิดชอบ 87 สายทางระยะทาง 
1,587.36 กิโลเมตร แบงเปนผิวจราจรลาดยาง 1,085.340 กิโลเมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 8.660 
กิโลเมตร ผิวจราจรลูกรัง 493.360 กิโลเมตร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุร ี
แผนที่โครงขายสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 

 
2. การคัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการศึกษา 

2.1 ทางหลวงชนบทที่มีอายุการใชงาน 1 ป กอสรางแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ.2553 มีจํานวนท้ังส้ิน 9 สาย
ทางระยะทาง 17.500 กิโลเมตร 
แผนท่ีเสนทางที่ทําการศึกษา 
   2.1.1 ทางหลวงชนบท กจ. 4052 ตอนบานหนองไกเหลือง (กม.ที่ 3+200-4+800) 
   2.1.2 ทางหลวงชนบท กจ. 4052 ตอนบานหนองโพธิ์ (4+825-5+925) 
   2.1.3 ทางหลวงชนบท กจ. 4004 ตอนบานรางสาลี่ (กม.ท่ี 5+000-7+000) 
   2.1.4 ทางหลวงชนบท กจ. 4066 ตอนบานสํารอง (กม.ท่ี7+7007+900)  
   2.1.5 ทางหลวงชนบท กจ. 4052 ตอนบาเขาปูคง (กม.ท่ี3+000-5+000)  

2.2 ทางหลวงชนบทที่มีอายุการใชงาน 2 ป กอสรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2552 มีจํานวนท้ังสิ้น 14 
สายทางระยะทาง 57.331 กิโลเมตร 
แผนท่ีสายทางที่ทําการศึกษา 

2.2.1 ทางหลวงชนบท กจ.5061 ตอนบานหนองหญาปลอง (กม.ท่ี 0+000 – 2+500) 
2.2.2 ทางหลวงชนบท กจ.5061 ตอนบานพยอมงาม (กม.ที่ 5+000 – 7+500) 
2.2.3 ทางหลวงชนบท กจ6040 ตอนบานวังกระแจะ (กม.ที่ 14+000 – 16+750) 
2.2.4 ทางหลวงชนบท กจ.5059 ตอนบานพุหวา (กม.ท่ี 5+000 – 7+500) 
2.2.5 ทางหลวงชนบท กจ.4044 ตอนบานดงตาอินทร (กม.ท่ี 1+000 – 3+500) 
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2.3 ทางหลวงชนบทที่มีอายุการใชงาน 3 ป กอสรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2551 มีจํานวนท้ังสิ้น 11 
สายทางระยะทาง 19.415 กิโลเมตร 

แผนท่ีเสนทางที่ทําการศึกษา 
2.3.1 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4023 ตอนบานถ้ําพุหวา (กม.ท่ี 5+000 – 7+000) 
2.3.2 ทางหลวงชนบทสาย ทางเขาถํ้าโบราณ (กม.ที่ 0+000 – 3+270)  
2.3.3 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4062 ตอนบานหนองหวาย (กม.ที่ 12+000 – 14+500)  
2.3.4 ทางหลวงชนบทสาย กจ.3036 ตอนบานหนองขาว (กม.ที่ 0+000 – 2+000)  
2.3.5 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4071 ตอนบานหนองจั่น (กม.ที่ 0+000 – 2+150)  

2.4 ทางหลวงชนบทที่มีอายุการใชงาน 4 ป กอสรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2550 มีจํานวนท้ังส้ิน 9 สาย
ทางระยะทาง 19.250 กิโลเมตร 

แผนท่ีเสนทางที่ทําการศึกษา 
2.4.1 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4022 ตอนบานหนองประดู (กม.ท่ี 1+000 – 3+000)  
2.4.2 ทางหลวงชนบทสาย บานพุประดู (กม.ท่ี 1+000 – 1+500)  
2.4.3 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4050 ตอนบานหนองแกใน (กม.ท่ี 5+400 – 7+400)  
2.4.4 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4011 ตอนบานศรีสุขเจริญ (กม.ท่ี 9+000 – 11+000)  
2.4.5 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4023 ตอนบานทุงนาคราช (กม.ท่ี 7+000 – 8+400)  

2.5 ทางหลวงชนบทที่มีอายุการใชงาน 5 ป กอสรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2549 มีจํานวนท้ังส้ิน 8 สาย
ทางระยะทาง 17.200 กิโลเมตร 

แผนท่ีเสนทางที่ทําการศึกษา 
2.5.1 ทางหลวงชนบทสาย กจ.5072 ตอนบานบอหวา (กม.ท่ี 0+000 – 2+000)  
2.5.2 ทางหลวงชนบทสาย กจ.3001 ตอนบานนาพระยา (กม.ที่ 9+000 – 11+000)  
2.5.3 ทางหลวงชนบทสาย กจ.3036 ตอนบานดอนเจดีย (กม.ท่ี 2+000 – 4+000) 
2.5.4 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4022 ตอนบานหวยน้ําโจน (กม.ท่ี 4+000 – 6+000) 
2.4.5 ทางหลวงชนบทสาย ทางเขาวัดสวนปาหลวงตามหาบัว (กม.ท่ี 0+000 – 1+600)
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ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง  
1. เก็บขอมลูคาสะทอนแสงและความหนาเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง(เสนจราจร) 

1.1. ผลท่ีไดจากการเก็บขอมูลคาสะทอนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง(เสนจราจร)  
ที่มีอายุการใช งานในปที่ 1 ถึง ปที่ 5 มีขอมูลดังนี้ 
แผนภูมทิี่ 1.1 แสดงคาสะทอนแสงเครื่องหมายจราจร 5 ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี่ 1.2 แสดงคาความหนาเคร่ืองหมายจราจร 5 ป 
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2. วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล 
การวิเคราะหคาการสะทอนแสงและความหนาเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางไดนําเสนอโดยแผนภูมิที่

2.1 จากขอมูลที่เก็บปละ 5 สายทาง ทั้งหมด 5 ป รวม 25 สายทาง  
แผนภูมทิี่ 2.1 แสดงคาการสะทอนแสงและความหนาเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางเสนสีขาวและสีเหลือง  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คาสะทอนแสงและคาความหนาท่ีไดมีคาลดลงตามเวลา และจากการวิเคราะหขอมูลเครื่องหมายจราจร

บนผิวทางเสนขาวและสีเหลือง ทําใหทราบวาความหนามีผลกับคาการสะทอนแสง โดยดูจากปที่ 5 มีคาสะทอน
แสงและคาความหนาท่ีเพิ่มขึ้นเหมือนกัน 
แผนภูมทิี่ 2.2 แสดงปริมาณจราจร 5 ป 
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แผนภูมทิี่ 2.3 แสดงคาสะทอนแสงเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 5 ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2.4 แสดงความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 5 ป 
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สรุปขอมูลแผนภูมิที่ 2.2 - 2.4 คาสะทอนแสงและคาความหนากับปริมาณจราจรที่ไดมีคาไมตรงตามที่
คาดการณไวทําใหสรุปไดวาปริมาณจาจรไมมีผลกับคาการสะทอนแสงและคาความหนามากนัก สวนการ
วิเคราะหคาสะทอนแสงกับคาความหนาพบวามีความสัมพันธกันกลาวคือคาความหนามากคาสะทอนแสงก็จะมาก
ตามไปดวย 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เสนจราจร) 
จากการศึกษาในปที่ 1 ถึงปที่ 5 ทําใหทราบการเปล่ียนแปลงคาสะทอนแสงและความหนาของเสนจราจรมี
อัตราการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

ปที ่
คาสะทอนแสง
mcd.lx-1.m-2 

การเปลี่ยนแปลง 
%คาสะทอนแสง 

คาความหนา 
(mm.) 

การเปลี่ยนแปลง 
%คาความหนา 

1 
เสนสีขาว 200 ลดลง 33.33% 2.30 ลดลง 23.33% 

เสนสีเหลือง 120 ลดลง 40% 2.25 ลดลง 25% 

2 
เสนสีขาว 125 ลดลง 58.33% 1.75 ลดลง 41.67% 

เสนสีเหลือง 75 ลดลง 62.50% 1.50 ลดลง 50% 

3 
เสนสีขาว 80 ลดลง 73.33% 1.30 ลดลง 65.67% 

เสนสีเหลือง 40 ลดลง 80% 1.00 ลดลง 66.67% 

4 
เสนสีขาว 50 ลดลง 83.33% 2.30 ลดลง 66.67% 

เสนสีเหลือง 40 ลดลง 80% 2.25 ลดลง 75.00% 

5 
เสนสีขาว 35 ลดลง 88.33% 0.75 ลดลง 75% 

เสนสีเหลือง 30 ลดลง 85% 0.50 ลดลง 83.33% 
  
 จากผลการศึกษาเห็นสมควรใหดําเนินการตีเสนจราจรใหม เม่ือใชงานไปแลว 2 ปเนื่องจากคาสะทอน
แสงเมื่อปที่ 3 ต่ํากวาคาสะทอนแสง เม่ือหมดระยะเวลาประกันผลงานในปที่ 2 
 

ขอเสนอแนะ 
ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของคาสะทอนแสงและความหนาของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง  

(เสนจราจร) ในครั้งนี้ มีขอจํากัดในดานขอมูลยอนหลังเนื่องจากกรมทางหลวงชนบทไดทําการเก็บขอมูลคา
สะทอนแสงและความหนาของเสนจราจรเมื่อประมาณ 2 ป ที่ผานมา ทําใหการเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังทําได
เพียงถึงปที่ 2 เทานั้นตั้งแตปที่ 3 – 5 ไดเปรียบเทียบกับขอกําหนดของกรมทางหลวงชนบทในงานทํา
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางดวยวัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง 
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เครื่องบดกะลามะพราวควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
 
Coconut shell grinder with microcontroller 
 
ผูวิจัย วีระกร  วันทอง   

สาขา วิศกรรมไฟฟาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ผลตอการลดขนาดเคร่ืองบดกะลามะพราวและการทํางานของ

เครื่องบดกะลามะพราว.โดยเครื่องบดกะลามะพราวมีสวนประกอบหลัก คือ 1) ตนกําลังเปนมอเตอรไฟฟา
กระแสสลับ ขนาด 380 โวลต 3 แรงมา 2) ชองปอนมีขนาด 3) ชุดบด 4) ระบบถายทอดกําลัง โดยมีสายพาน
ถายทอดกําลัง พูลเลยจะสงกําลังจากมอเตอรไปยังพูลเลย ชุดบด มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 และ 18 เซนติเมตร 
ไดทําการทดสอบท่ีความเร็วรอบ 600, 700 และ 800 รอบตอนาที และอัตราการปอน 53.35,..41.58 และ.28.82 .
กิโลกรัมตอชั่วโมง  

ผลการทดสอบพบวาเครื่องบดกะลามะพราวที่มีความสามารถบดไดละเอียดที่สุด ท่ีชองตะแกรง 1.6 
มิลลิเมตร ท่ีความเร็วรอบ 800 ตอนาที และท่ีอัตราการปอน 53.35 กิโลกรัมตอชั่วโมง ใหผลการทดสอบดีที่สุด 
โดยขนาดอนุภาคของกะลามะพราวบดเฉล่ียอยูที่  0.0365 นิ้ว และความสามารถในการทํางานของเคร่ืองอยูที่ 
46.84 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
 
ABSTRACT

This project aims to study factors affecting size reduction grinding coconut and 
functionality. Grinding Coconut Shell By grinding coconut are main components :                   
1.) Electric motor power into 380 volts AC 3 HP 2.) Input size. 3.) The grinding                            
4.) Transmission systems. The power transmission belt Pulley to transmit power from the 
motor pulley to the ground. Diameter and 18 cm were tested at nine _ speeds around 600, 
700 and 800 ... rpm. And the rate of applicator OR ... 53.35 .. 28.82 .. 41.58 ... and .... .... kg 
per hour.
 Test results show that the grinder can grind the coconut with the most detailed. The 
grille 1.6 mm at a speed of 800 rounds per minute and the flow rate of 53.35 kg per hour 
Ricci. The best results by size. Particles of crushed husk average of 0.0365 inches, and the 
ability to operate the machine at 46.84 kg per hour. 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือออกแบบและสรางแผงทดลองการควบคุมมอเตอร 
2. เพ่ือศึกษาการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร 
3. เพ่ือศึกษาโปรแกรม Visual Basic เพ่ือใชในการแสดงรายละเอียดวงจรควบคุมมอเตอร 
4. เพื่อศึกษาการทํางานของอุปกรณที่ใชในการควบคุมมอเตอรเชน Magnetic contactor และ Time Relay 
5. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลดขนาดของเคร่ืองบดกะลามะพราว 
6. เพ่ือศึกษาสวนประกอบและลักษณะการทํางานของ เคร่ืองบดกะลามะพราว  
7. เพ่ือศึกษาขนาดชิ้นสวนของกะลามะพราวบด 
8. เพ่ือศึกษาขนาดชองตะแกรงท่ีใชทดสอบ  
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการลดขนาดของกะลามะพราวใหมีความละเอียดตามกรอบเเนวคิดดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการทํางานของเคร่ืองบดกะลามะพราว  
 2. ศึกษาการลดขนาดของกะลามะพราว 
 3. ใชไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล PIC เปนตัวควบคุม 
  4. ใชโปรแกรม Visual Basic ในการรับสงขอมูล  
 

วิธีการวิจัย 
ผูวิจัยไดดาํเนนิการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาหัวขอวิจัย 
 2. นําเสนอโครงงานวิจัย 
 3. ศึกษาวงจรควบคุมมอเตอร 
 4. ศึกษาการเขียนโปรแกรม Visual Basic 
 5. ศึกษาการเขียนโปรแกรม Microcontroller 
 6. ออกแบบการสรางเคร่ืองบดกะลามะพราว 
 7. เตรียมอุปกรณในการสราง 
 8. เขียนโปรแกรม Visual Basic 
 9. เขียนโปรแกรม Microcontroller เพื่อใชในการตรวจสอบวงจรควบคุมมอเตอร 
 10. ลงมือสรางแบบจําลองการตอวงจรควบคุมมอเตอร 
 11. ทดสอบการทํางานของแบบจําลองการตอวงจรควบคุมมอเตอร 
 12. สรางเคร่ืองบดกะลามะพราว 

13. ตรวจหาขอผิดพลาด และทําการปรับปรุงแกไข 
 14. ทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การออกแบบโปรแกรม  
การออกแบบโปรแกรมแบงออกเปน 3 สวนคือ 

1. สวนของโฟลวชารด 
2. สวนของการเขียนโคดโปรแกรมภาษาซี 
3. สวนของการคอมไฟลและการอัดโปรแกรมลงในไมโครคอนโทรลเลอร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
สวนของโฟลวชารด 

 
 
สวนของการเขียนโคดภาษาซี 

โคดโปรแกรมภาษาซีเขียนตามโฟลวชารทโดยใชฟงชัน่ คําสั่ง และตัวดาํเนินการในภาษาซี 
โดยการทํางานของโปรแกรมจะอานจากบรรทัดบนลงมาบรรทดัลางการออกแบบโปรแกรมสําหรับโครงงานจะ 
เเสดงในภาคผนวก 
สวนของการคอมไฟลและการอัดโปรแกรมลงในไมโครคอมพิวเตอร 
การคอมไพล 

โคดโปรแกรมภาษาซีเปนภาษาซึ่งมีความใกลเคียงกับภาษามนุษยทําใหงายตอความเขาใจเมื่อเขียนโคด
ภาษาซีแลวจะตองคอมไฟลดวยคอมไพลเปนภาษาเครื่องโปรแกรม CCS C Compiler ปรากฏดังรูป 
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รูปเเสดง ปรแกรม CCS C Compiler 

 
การอัดโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร 

โคดโปรแกรมภาษาซีจะมีนามสกุลเปน C เชน LAB_1.C เท่ือทําการคอมไพลเปนภาษาเครื่องแลวไฟลของ
โคดโปรแกรมจะมีนามสกุล HEX เชน LAB_1.HEX เปนตน เมื่อไดไฟลนามสกุล HEX แลวก็จะทําการโหลดไฟล 
HEX ลงในตัวไมโครคอนโทรลเลอรโดยใชฮารดแวรโปรแกรมเมอรของ THAI MCU และใชซอฟแวรของ WIN PIC 
ในการโหลดไฟลโปรแกรมลงสูไมโครคอนโทรลเลอร ดังรูป 

 

 
 

รูปเเสดง โปรแกรมเมอรรุน K128 Clone 
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รูปเเสดง โปรแกรม WIN PIC 

 
การออกแบบโครงสรางและวงจรควบคุม 
 นอกจากการออกแบบโปรแกรมท่ีใชควบคุมการทาํงานของระบบแลวจะตองออกแบบโครงสรางและตัว
วงจรอ่ืนๆ ประกอบดวย เชน วงจรควบคุมมอเตอรและในที่นี้จะอธิบายเฉพาะวงจรควบคุมมอเตอรเทานั้น 
การออกแบบโครงสรางเครื่องบดกะลามะพราว 
 โครงสรางของเคร่ืองบดกะลาไดใชเหล็กมาขึ้นรูปและนํามาเช่ือมติดกับเปนโครงสรางและบนโครงสราง
ประกอบไปดวยแกนติบดหยาบดานบนและแกนติบดหยาบดานลาง ติดตัง้มอเตอร กลองวงจรควบคุมและอ่ืนๆ 
 
 

 
 

รูปเเสดง โครงสรางเคร่ืองบดกะลามะพราว 
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รูปเเสดง โครงสรางและองคประกอบของเคร่ืองบดกะลามะพราว 
 
 
 

 
 

รูปเเสดง โครงสรางเคร่ืองบดกะลามะพราว (โครงสรางจริง) 
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การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอรเคร่ืองบดกะลามะพราว 
 มอเตอรเครื่องบดกะลามะพราวที่ใชขนาด 3 แรงมา 380 โวลท ความเร็วรอบ 1480 รอบตอนาที tree 
phase ลดความเร็วรอบลงมาท่ี 900 รอบตอนาที ขับพูเลยสงกําลังดวยสายพาน  
 

 
รูปเเสดง วงจรควบคุมมอเตอรเครื่องบดกะลามะพราว 

 

 
 

รูปเเสดง มอเตอรเคร่ืองบดกะลามะพราว 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การทดสอบและการเก็บผลโปรแกรมควบคุมระบบเคร่ืองบดกะลามะพราวดวยไมโครคอนโทรลเลอร มี

ลําดับข้ันการทดลองและไดผลดังนี้ 
การทดลองการทํางานของโปรแกรม 
มอเตอร 
เมื่อสภาวะมีกะลามะพราว เมื่อเปดเคร่ือง SWITCH STRT  
 

 
 

 จากรูปวงจรควบคุมมอเตอร มอเตอรรับคําสั่งที่สงตอมาจากรีเลยที่ถูกขับโดยทรานซิสเตอร TR1 และ 
ทรานซิสเตอรรับสัญญาณ output เปนสัญญาณลอจิก (0,1) จากไมโครคอนโทรลเลอรและใช osilliscope 
ตรวจวัดที่ขา output RB0 (ขา6)ของไมโครคอนโทรลเลอร เทียบกักราวด ผลที่ไดมอเตอรจะตองทํางานและผลทาง 
osilliscope channel A จะตองปรากฏ 5 โวลท  
 

 
 

รูปเเสดง การวิเคราะหแรงดันดวยออสซิโลสโคป 
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รูปเเสดง หนาปดกลองควบคุม 
 
 

 
 

รูปเเสดง การวัดความเร็วรอบ 
 

 
 

รูปเเสดง การวัดคา แรงดันไฟฟา และคากระแสไฟฟา
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รูปเเสดง ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบกับอัตราการใชไฟฟาเฉลี่ย 
 

การวิเคราะหผลการทดลอง 
 จากเงื่อนไขการเขียนโปรแกรมกําหนดใหมอเตอรทํางานไดเมื่อจะตองมีกะลามะพราว และหรือใน
ชวงเวลาที่ตั้งการทํางานกําหนดไว จึงจะหยุดทํางาน หรือเมื่อกะลามะพราวหมด โดยการทํางานใหมนี้จะสามารถ
ทําไดก็ตอเมื่อมีกะลามะพราวเขามาในการบดใหม 
 จากการตรวจวัดผลทาง output ของไมโครคอนโทรลเลอรโดยใช oscilloscope จับหาแรงดันไฟฟาที่ 
port RB0 (ขา6), RB1(ขา7), RB3(ขา9), RB4(ขา10) และ RB5(ขา11) พบวามีแรงดันไฟฟา DC ปรากฏ 5 โวลท 
ในขณะท่ีมอเตอรทํางานและมีแรงดันไฟฟาเปนศูนยเมื่อมอเตอรหยุดทํางาน ผลท่ีปรากฏเปนการทํางานทางลอจิก 
(0,1) และจากวงจรจะใชทรานซิสเตอรทําหนาที่เปนสวิทชโดยได รับการไบแอสดวยลอจิก “1” (5 V) จากขา 
output ของไมโครตอนโทรลเลอรจากการวิเคราะหอัตราการใชไฟฟา ความเร็วรอบ และอัตราการปอน จะพบวา
จะมีการแปรผกผันซึ่งกันและกัน  
 

อภิปรายผล 
โครงการวิจัยเครื่องบดกะลามะพราวควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งไดสรางขุดเครื่องบด

กะลามะพราวขึ้นมา 1 ชุด ผูจัดทําโครงงานไดดําเนินการทดสอบและไดข อสรุปผลวิเคราะหและขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ 
วิเคราะหผลการทดลองการทํางานของโปรแกรม 
 1. การทดสอบโปรแกรมระบบควบคุมมอเตอรเคร่ืองบดกะลามะพราว แผลทดสอบโปรโตบอรดพบวาการ
ทํางานของโปรแกรมสามารถทําใหมอเตอรเคร่ืองบดกะลามะพราวทํางานได 
 2. การทดสอบโปรแกรมชุดระบบควบคุมมอเตอรเครื่องบดกะลามะพราวกับโครงสรางของเครื่องบด
กะลามะพราว พบวาการทํางานของโปรแกรมสามารถทําใหมอเตอรเคร่ืองบดกะลามะพราวทํางานได 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากการทดสอบโปรแกรมระบบควบคุมมอเตอรเครื่องบดกะลามะพราวทั้ง 2 กรณี พบวาโปรแกรม
สามารถทํางานไดตามเงื่อนไขที่กําหนด ปละสามารถพัฒนาโปรแกรมใหใชควบคุมอุปกรณตางๆ ไดอีกมากมาย เเละ
สามารถตอยอดไปเปนชุดควบคุมสําหรับเครื่องจักรทางการเกษตรชนิดอื่นๆไดอีกหลากหลายชนิดตอไป 

 

เอกสารอางอิง 
[1] N. Ghamry, "A Microcontroller-Based Design for Digital Hearing Aid Devices", International 

Journal of Emerging Trends in Engineering and Development, vol.4, pp. 407-415, July. 
2013. 

[2] M. A. Mazidi, R.M. Kinlay & D. Causey, (2008) “PIC Microcontroller”, Prentice Hall Inc.,pp 24. 
[3] Arvind SK, Arun TA, Madhukar TS.2014. Speed Control of DC motor using PIC16F877A  
Microcontroller. Multidisciplinary Journal of Research in Engineering and Technology. 223-234. 
[4] Lee SH, Li YF, Kapila V.2004. Development of a Matlab-Based Graphical User Interface  
Environment for PIC Microcontroller Projects. Proceedings of the American Society for Engineering 

Education Annual Conference & Exposition. 
[5]  Molnikar M, Mohorcic M. 2008. A framework for developing a microchip PIC microcontroller 

based applications. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education. 81-91. 
[6] Schneider D. 2006. Introduction to the 16-bit PIC24F Microcontroller Family. WebSeminar 

byMicrochip Technology Inc. 
[7] ดร.เดชฤทธ มณีธรรม และสําเริง เต็มราม คัมภีรไมโครคอนโทรลเลอรPIC : จัดพิมพโดย บ.เพชรเกสรเกษมพร้ิน

ติ้ง กรุป จํากัด  
[8] ประจิน พลังสันติกุล PIC WORKS Examples and C Source Code : จัดพิมพโดยบริษัทแอพซอฟทเทค 

จํากัด 
[9] ผศ.สานนท เจริญฉาย การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม กรณีตัวอยางภาษาซี : จัดพิมพโดย หจก. เซน ปร้ินติ้ง 

จังหวัดนนทบุรี 
[10] ทีมงานสมารทเลิรนนิ้ง PIC Microcontroiier Learning By Doing ดวยภาษา C : จัดพิมพโดย หางหุนสวน

สามัญสามรทเลินนิ้ง 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
 

รูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน 

 
The Environmental Education Curriculum Model For The Development of Public 
Mind in Children and Youths At The Juvenile Observation and Protection Center  
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารยปาณัสมกัญ  เจิมพิพัฒน 
 

บทคัดยอ    
เนื่องจากปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอและเสื่อมโทรมลงไปมาก สวนหนึ่งเกิดจากการขาด

จิตสํานึกของประชากร ดังนั้นการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีถูกตองควรแกไข และใหความรู ความเขาใจกับ
ประชากรในเบื้องตน โดยการพัฒนาจิตสาธารณะผานกระบวนการการเรียนรูหลักสูตรส่ิงแวดลอม ซ่ึงเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กเปนกลุมคนกลุมหนึ่งที่ควรไดรับการสงเสริมใหมีความรู ความเขาใจ เพื่อ
เกิดจิตสํานึกและความตระหนักทางส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการรณรงคและรักษสิ่งแวดลอมตอไปใน
อนาคต ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชน โดยผูวิจัยมีความเชื่อวาจิตสํานกึสาธารณะนัน้ควรปลกูฝง
จนติดเปนนิสัย การที่จะฝกใหเดก็และเยาวชนแตละคนมีจิตสํานึกสาธารณะเพ่ิมขึ้นควรชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมอัน
ขาดจิตสํานึกสาธารณะกอใหเกิดปญหาตางๆ อยางไร พรอมทั้งนําหลักสูตรไปจัดอบรมเพื่อหาประสิทธิภาพกับ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการจัดอบรม
ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มีความรู ความ
เขาใจ เกิดความตระหนัก ความหวงแหนและรักษทรัพยากรธรรมชาติยิ่งข้ึน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดสระบุรี จํานวน 80 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
ไดแก เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีจํานวน 30 คน ที่ไดมาจากการ
สมัครใจ การวิจัยครั้งนี้ เปนการสรางและทดลองใชรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
สําหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี  เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ผูวิจัยแบงการเสนอผลการวิจัย ออกเปน 3 สวน ตามขั้นตอนในการสรางและ
ทดลองใชหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กฯ 
สวนที่ 1 ผลการสํารวจความตองการจําเปนและความตองการในการฝกอบรม พบวา เด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอม จําเปนตองไดรับ
ความรูความเขาใจในเร่ืองสิ่งแวดลอม สวนที่ 2 ผลการสรางหลักสูตร ผูวิจัยไดปรึกษาการสรางหลักสูตรกับ
ผูทรงคุณวุฒิและผูวิจัยเนนใหฝกอบรมลักษณะที่เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรม ได
แสดงออกทั้งดานความคิดเห็นและการกระทํา ประกอบการบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง การใช
กิจกรรมศิลปะ การเรียนรู การวิเคราะห และการมีสวนรวมในการแกปญหา สวนที่ 3 ผลการฝกอบรม และการ
ประเมินหลักสูตรฝกอบรม พบวาผูเขารับการอบรมสวนใหญมีความเห็นวาหัวขอของเนื้อหาในการฝกอบรม มี
ความเหมาะสม เขารับการฝกอบรม รอยละ 20 มีความเห็นวาควรเพ่ิมกิจกรรมและเกมใหมากขึ้น ประโยชนที่
ไดรับจากหลักสูตรฝกอบรม คือ 1.ไดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี  ซ่ึงสามารถนําหลักสูตรดังกลาวไปใชกับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจฯ อ่ืนได โดยปรับเนื้อหาสาระใหเหมาะสมกับพื้นที่ และ 2.เปนการสงเสริมใหเกิดจิต
สาธารณะ และจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผลของการฝกอบรมทําใหเด็กและเยาวชนในสถาน
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พินิจฯ ผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจดานสิ่งแวดลอม อันนําไปสูความตระหนักที่ดีในการอนุรักษ 
รูจักใชประโยชนจากทรัพยากรเพ่ือผลในระยะยาว ไดอยางคุมคาและเหมาะสม  

 

บทนํา 
สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร  

เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเติบโตดังกลาว
ตองแลกดวยทรัพยากรธรรมชาติที่รอยหรอและเสื่อมโทรมลงไป ตลอดชวงระยะเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา
กระท่ังถึงปจจุบัน สถานการณปญหาธรรมชาติสิ่งแวดลอมถูกควบคุมและถูกทําลาย เปนปญหาที่วิกฤตอยางมาก
ในสังคมไทยและสังคมโลก ในขณะที่ประเทศไทยมีขอจํากัดทั้งในดานการพัฒนาศักยภาพคน การเสริมสรางฐาน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสงผลตอ
คุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมในการพัฒนาประเทศ แมการพัฒนาเศรษฐกิจจะบรรลุผลตามความมุงหมาย 
แตไดนําไปสูผลการพัฒนาที่ไมพึงปรารถนาทางดานสังคม สะทอนใหเห็นปญหาสังคมไทยที่ชัดเจนข้ึน ปญหา
หนึ่งท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันคือ ระบบคุณคาที่ดีงามในอดีตเร่ิมเสื่อมถอยลงโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนทั้งเรื่อง
จิตสํานึกสาธารณะ (Public Mind หรือ Public Consciousness หรือ Public Spirit หรือ Public Concern 
หรือ Publicness) ความเอื้ออาทร การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความสํานึกตอสวนรวมเปนลักษณะหนึ่งของจิต
สาธารณะ ซึ่งในปจจุบันกําลังไดรับความสนใจอยางยิ่ง เพราะจิตสาธารณะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจ
ใหเจริญตามทันเทคโนโลยี จิตสาธารณะ คือ การแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสวนรวม พรอมที่จะเสียสละ
และอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม มีความปรารถนาที่จะชวยแกปญหาใหแกผูอื่นหรือสังคม ดวยความเต็มใจ ใน
การปลูกฝงจิตสาธารณะนั้น ควรทําการปลูกฝงใหเกิดขึ้นตั้งแตวัยเด็ก เพราะเปนชวงที่เด็กมีความไวตอการ
ปลูกฝงและสงเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง เพราะเด็กยังเปน “ไมออน ท่ีดัดงาย” เพราะในวัยเด็กจะ
สามารถเห็นความแตกตาง สามารถคิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะวัตถุออกเปนหมวดหมูขั้นตอน รูสึกคิดโดยใช
การสรางความสัมพันธเชื่อมโยงได เด็กจะเร่ิมสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัวแทนการสนใจตนเอง ปจจุบันเรามีปญหา
สิ่งแวดลอมเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษยขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงสมดุล
ของสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอจนทําใหธรรมชาติของระบบตางๆ ในสิ่งแวดลอมเสียไป จึงมีความจําเปน
ที่มนุษยจะตองติดตามเรียนรูโดยวิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมท่ีมีตอระบบนิเวศและการดํารงชีวิตของมนุษย  

เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดและศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหฝกอบรมอยูในสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนเหลานี้เปนสวนหนึ่งของสังคมจึงควรไดรับสิทธิทางดานการศึกษาและความรู
ความเขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอมทัดเทียมกับเด็กและเยาวชนปกติทั่วไป ซึ่งเด็กและเยาวชนกลุมนี้ควรไดรับการ
สงเสริมใหมีความรู ความเขาใจ เพื่อเกิดจิตสํานึกและความตระหนักทางสิ่งแวดลอม เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
รณรงคและรักษสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เปนกลุม
ที่ขาดโอกาสทางความรูและการเรียนรูดานส่ิงแวดลอม และควรไดรับโอกาสอบรม เรียนรู เร่ืองสิ่งแวดลอมเพื่อ
เปนประโยชนตามความมุงหมายของมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 แนวคิดการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะแกผูกระทําผิดที่เปนเด็ก
และเยาวชนจะเปนกรอบสําหรับการทําความเขาใจเด็กและเยาวชนที่เปนกลุมเปาหมายของการอบรมคร้ังนี้ เพ่ือ
เปนพื้นฐานสําหรับการพิจารณาหาวิธีการจัดการอบรมใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะ เพราะ
กลุมเปาหมายของการจัดการส่ิงแวดลอมศึกษาเปนเด็กและเยาวชนท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางจากเด็กและ
เยาวชนปกติทั่วไป จากการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนกระทําผิดจะมีสภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคมแตกตางจากเด็กปกติ หรือเรียกวาเด็กมีอาการถูกกระทบทางสังคม (Batered Child Syndrome)  
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ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม อาจจัดกระทําไดทั้งที่พฤติกรรม
โดยตรงหรือจัดกระทําที่ความรูคิด ความรูสึก เพื่อใหพฤติกรรมเกิดการเปล่ียนแปลงก็ได  ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 1 และควรพัฒนาควบคูไปพรอมกับการพัฒนาคุณลักษณะทางจิตใจของบุคคล ตามตารางที่ 1 
ของ ชาย โพธิสิตา (2540: 14 – 15) และลัดดาวัลย เกษมเนตร (2549: 2-3) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 1 องคประกอบของนิยาม และตัวชี้วัดจิตสาธารณะ 

องคประกอบ ตัวชี้วัด 
� การใช 1.  

2. 
การดูแลรักษาของสวนรวม ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาที่ 
ลักษณะการใชของสวนรวม รูจักใชของสวนรวมอยางประหยัด และ
ทะนุถนอม  

� การถือเปนหนาที่ 1.  
2.  

การทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อสวนรวม 
การรับอาสาที่จะทําบางอยางเพื่อสวนรวม 

� การเคารพสิทธิ 1.  
2.  

การไมยึดครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเอง  
การเปดโอกาสใหผูอื่นไดสามารถใชของสวนรวมนั้น 

 
ในการบมเพาะจิตสํานึกสาธารณะ ควรพิจารณาใหครอบคลุมองคประกอบท่ีสําคัญ คือ 
 องคประกอบแรก คือ เปนการทําใหผูเรียนรูถึงประโยชนที่ตนเองจะไดจากการรักษาสิ่งแวดลอม
สาธารณะเอาไว องคประกอบที่สอง คือ การทําใหผูเรียนตระหนักและระลึกรูหนาที่และความรับผิดชอบตอสวน
รวม แมวาจะปฏิบัติเร่ืองสวนตัวในปริมณฑลสาธารณะ ก็ตองทําอยางรับผิดชอบตอสวนรวมไปดวย การบมเพาะ
จิตสํานึกสาธารณะในระดับนี้ใชแนวคิดบุคคลเพื่อสังคม เปนการสํานึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม  โดยท่ีกลุม
หรือสังคมมีความสําคัญเหนือกวาตน องคประกอบที่สาม คือ การเคารพสิทธิผูอื่น มีมิติเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 

2. เปลี่ยนที่ความรูสึกแลวสงผลไป

เปลี่ยนที่พฤติกรรม กรณีที่ไมสามารถ

ควบคุมสภาพแวดลอมได 

1. เปลี่ยนที่พฤติกรรม 
โดยตรงไดโดยใชหลักการ 
เรียนรูวางเง่ือนไขกรณีที่ 
ควบคุมสภาพแวดลอมได 

3. เปลี่ยนที่ความรูคิด แลวสงผลไป
เปลี่ยนที่พฤติกรรม กรณีที่ไมสามารถ

ควบคุมสภาพแวดลอมได 
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สวนวิธีการที่จะใชปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปญญาเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะใหกับเด็กและเยาวชนนั้น 
กิจกรรมศิลปะ กับ ความสนุก จะไดถูกนํามาใชในการอมรมแกเด็กและเยาวชนกลุมนีด้วย เพราะกิจกรรมศิลปะ
เปนเครื่องมือที่ดีและเหมาะสมมากอยางหนึ่งในการสงเสริมความคิดสรางสรรค เปนการสรางความเพลิดเพลิน  
และชวยใหเด็กและเยาวชนกลุมนี้เกิดความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่อง ชวยสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได
แสดงออกทางอารมณ ความรูสึก และจินตนาการ เด็กและเยาวชนกลุมนี้จะไดรับการสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ผานกระบวนการเรียนรูทางธรรมชาติ โดยวิธีการทางศิลปะผานการสัมผัสธรรมชาติจริง เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
และนําไปสูการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่เปนมิตรตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดวยเชื่อวาเมื่อเด็ก
และเยาวชนเกิดสํานึกที่ดีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแลว ในอนาคตเม่ือเด็กและเยาวชนเหลานี้เติบโตขึ้นก็จะ
เปนคนท่ีมีคุณภาพ มีคุณคาตอสังคมและส่ิงแวดลอม ผูวิจัยคาดวาการใชกิจกรรมศิลปะจะสามารถสงเสริม
ความคิดสรางสรรคและเปนประโยชนตอเด็กและเยาวชนกลุมนี้ได  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน โดยผูวิจัยมีความเชื่อวาจิตสํานึกสาธารณะนั้นควร
ปลูกฝงจนติดเปนนิสัย การที่จะฝกใหเด็กและเยาวชนแตละคนมีจิตสํานึกสาธารณะเพ่ิมขึ้นควรชี้ใหเห็นวา
พฤติกรรมอันขาดจิตสํานึกสาธารณะหรือพฤติกรรม เฉยชาตอการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
สวนรวมนั้นกอใหเกิดปญหาตางๆ ที่สงผลกระทบตอทั้งตนเองและสวนรวมอยางไร พรอมทั้งนําหลักสูตรไปจัด
อบรมเพื่อหาประสิทธิภาพกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายของการจัดอบรมครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสระบุรี มีความรู ความเขาใจ เกิดความตระหนัก ความหวงแหนและรักษทรัพยากรธรรมชาติยิ่งข้ึน 
แนวคิด ความหมาย และปจจัยของจิตสํานึกสาธารณะ (Common Good) 

จิตสํานึกสาธารณะ เปนคําศัพทที่มีผูใชคําแตกตางกันออกไป เชน จิตสาธารณะ จิตสํานึกตอสวนรวม 
จิตสํานึกทางสังคม ความสํานึกทางสังคม รวมไปถึงคําที่เกี่ยวของ เชนการเห็นประโยชนสวนรวม เปนตน ซึ่งคํา
เหลานี้มีความหมายใกลเคียงกัน ดังนี้ 

ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540: 14) ใชคําวา จิตสํานึกตอสาธารณสมบัติและใหความหมายในเชิง
พฤติกรรมไววา คือ การใชสาธารณสมบัติอยางรับผิดชอบ หรือการรับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ ซึ่งมีนัยสอง
ประการ ไดแก 

1. รับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ ดวยการหลีกเลี่ยงการใชและการกระทําที่จะกอใหเกิดความชํารุด
เสียหายตอสาธารณสมบัตินั้น ๆ รวมไปถึงการถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลสาธารณสมบัติในวิสัยที่ตน
สามารถทําได เชน การแจงผูมีหนาที่เก่ียวของเม่ือไดพบความเสียหายเกิดขึ้น เปนตน 

2. การเคารพสิทธิในการใชสาธารณสมบัติของผูอื่น เพราะสาธารณสมบัติคือของท่ีคนทั่วไปมีสิทธิ์ในการ
เขาถึงและใชประโยชน ดังนั้นการใชสาธารณสมบัติอยางรับผิดชอบในแงนี้จึงหมายถึงการคํานึงวาคนอื่นก็มีสิทธิใน
การใชเชนเดียวกัน จะตองไมยึดสาธารณสมบัตินั้นไวเปนของสวนตัวและไมปดกั้นโอกาสการใชประโยชนของผูอื่น
ในงานวิจัยของ ชาย โพธิสิตาและคณะ (2540:112) ที่ทําการศึกษาจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ : ศึกษากรณี
กรุงเทพมหานคร ไดสรุปความเขาใจของจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติหรือจิตสํานึกสาธารณะไวเปนสองระดับ คือ 

ระดับที่ 1 เปนจิตสํานึกแบบที่บุคคลไมตองทําอะไรมาก เพียงแตไมกอใหเกิดความเสียหายหรือไม
ทําลายสาธารณสมบัติที่ตนใชก็พอ ซึ่งเปนการแสดงออกวาบุคคลมีความเขาใจวาควรหรือไมควรปฏิบัติอยางไร
กับสาธารณสมบัติ 

ระดับที่ 2 เปนระดับที่บุคคลกระทําการอันแสดงวาเขามีความรับผิดชอบที่ดีตอสาธารณสมบัติไมวาจะ
ไดใชหรือไมใชสาธารณสมบัตินั้นก็ตาม เชน การมีสวนในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติที่ชํารุดเสียหาย 
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ชัยวัฒน ถิรพันธ (2542: 21-23) กลาววา จิตสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตสํานึกสาธารณะ 
(Public Consciousness) ซึ่งคําวา “สาธารณะ” หมายถึง กิจสมบัติ ส่ิงของสถานที่ที่มิไดเปนของปจเจกบุคคล
ใด ท้ังยังอาจหมายรวมถึงความเปนสวนรวมและสังคมไดอีกซ่ึงจิตสาธารณะมีความหมายในแงความเปนพลเมือง
ผูรูตื่น ตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่จะสรางสรรคสังคมสวนรวมของคนสามัญ พลเมืองที่รุก เรียกรอง
การมีสวนรวม และตองการที่จะจัดการดูแลกําหนดชะตากรรมของตนและชุมชน 

พระไพศาล วิสาโล (2544: 15) ใหความหมาย จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึงความสํานึกใสใจและพรอม
จะมีสวนรวมในกิจการสาธารณะ รวมถึงความเคารพและหวงแหนในสมบัติสวนรวม ทั้งนี้โดยตระหนักถึง
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นทั้งตนเองและสวนรวม ในจิตสํานึกดังกลาว มิใชครอบครัว ญาติมิตร คนรอบขาง หรือ
ชุมชนละแวกบานตนเทานั้น หากคลุมไปถึงคนอ่ืน ๆ อีกมากมายซ่ึงอยูหางไกลออกไป แมจะตนไมรูจักและไม
เคยเห็น แตก็รูอยูวาเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ตนสังกัด 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสรางจิตสาธารณะมี 2 แนวทาง คือ 

1. แนวความคิดสังคมเพื่อบุคคล แนวความคิดสังคมเพื่อบุคคล Herbert Spencer (Ian Robertson. 
1977: 12) เช่ือวาการท่ีปจเจกบุคคลเขาเปนสมาชิกของสังคม เพราะเขามีเจตจํานงที่จะใหตัวเองมีความมั่นคง
ปลอดภัย คนสรางสังคมขึ้นมาก็เพ่ือประโยชนของตนเอง จุดมุงหมายและหนาที่ของสังคมไมใชเพื่อตัวสังคมเอง 
หากแตเพื่อปจเจกบุคคลนั่นคือสังคมรับใชบุคคลหรือสังคมเพื่อบุคคล “บุคคลจะมีสํานึกตอผูอื่น ตราบเทาที่เขา
ประจักษวาสวนรวมหรือสังคมคือแหลงที่มาแหงความมั่นคงและปลอดภัยที่สําคัญสําหรับชีวิตสวนตัวของเขา 
ตรงกันขามเมือ่ใดท่ีปจเจกบุคคลประจักษวาสังคมไมสามารถใหสิ่งนี้ได (เชน กรณีสังคมไมมีความยุติธรรม สังคม
เต็มไปดวยการกดขี่ เปนตน) จิตสํานึกก็จะมีไดยาก ”เปนจิตสํานึกเพื่อความอยูรอดปลอดภัยของบุคคล หรือ
จิตสํานึกที่มีตัวบุคคลเปนศูนยกลาง การสงเสริมใหเกิดจิตสํานึก ทําไดโดยทําใหสังคมเปนแหลงที่ใหความมั่นคง
ปลอดภัยอยางแทจริง เพื่อใหปจเจกตระหนักวา ความม่ันคงปลอดภัยของเขา ไมสามารถจะดํารงอยูไดเลยถา
ปราศจากความมั่นคงปลอดภัยของสังคม สังคมเปน “เคร่ืองมือ” ท่ีมนุษย “สราง” ขึ้นมาเพ่ือความอยูรอด และ
มั่นคงปลอดภัยของตน  

2. แนวความคิดบุคคลเพื่อสังคม เปนแนวคิดที่มองกลับดานกันกับแนวความคิดสังคมเพื่อบุคคล คือ 
เห็นวา สังคมเปนสิ่งที่มีอยู ดํารงอยูไดดวยตัวของมันเอง ไมใชเครื่องมือที่ปจเจกสรางขึ้น เพ่ือความอยูรอด การ
ดํารงอยูของสังคมมิไดขึ้นอยูกับปจเจก “บุคคลเปนฝายที่ตองยอมใหแกสังคม หรือข้ึนอยูกับสังคม บุคคลมีหนาที่
รับใชเปาหมายของสังคม” เอมิลี เดิรกฮาม (Emile Durkheim) (Ian Robertson. 1977: 13) เชื่อวากลุมคน 
เปนเพียงวัตถุดิบที่สังคมจะเกิด และสิ่งที่จะทําใหเกิดสังคมไมใชความปรารถนาท่ีจะมั่นคงปลอดภัยของแตละคน 
หากแตเปนความสัมพันธตอกันอยางยั่งยืนของคนเหลานั้น  เบื้องหลังความสัมพันธนี้ เรียกวา อารมณ 
(Sentiment) ความรูสึกผูกพันวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุม (Sense of Belonging) และระบบความเชื่อรวมกัน
ของคนในกลุม (Belief System) บุคคลยอมปฏิบัติตามกลุมแมจะขัดใจ เพราะ “สํานึกในกลุม” (Collective 
Conscience) สํานึกในกลุมดํารงอยูไดเพราะ 3 ส่ิงขางตน บุคคลไมเพียงสํานึกวากลุมมีความสําคัญเหนือกวาตน
เทานั้น แตยังสํานึกวา ตนเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้นดวย สังคมสมัยใหมมีความซับซอน ความสัมพันธอันเปนสิ่ง 
“เชื่อมประสาน” คือความผูกพันเชิงพันธะสัญญา (Contractual Relations) ทําให “สํานึกกลุม” ดํารงอยูได 
โดยที่แตละคนแตละหนวยที่แตกตางกัน ตางสํานึกวา ผูอื่น กลุมอื่น เปนสวนหนึ่งในสังคมเดียวกัน หนาที่แตละ
หนวย ยังผลใหสังคมดํารงอยูได เฉกเชน อวัยวะท่ีแตกตางกัน อันประกอบเปนองคอินทรีย(Organism) เรียกวา 
เอกภาพแบบองคอินทรีย (Organic Solidarity) คือ เกิดขึ้นและดํารงอยูไดเพราะการทําหนาที่ของอวัยวะแตละ
สวนท่ีแตกตางกัน “เปนสํานึกที่มีสังคมเปนศูนยกลาง”สรุปจากแนวความคิดสังคมเพื่อบุคคล และแนวความคิด
บุคคลเพื่อสังคม จิตสํานึกสาธารณะอาจเกิดข้ึนและดํารงอยูบนพื้นฐานของความสนใจในผลประโยชนที่ตัวเองจะ
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ไดรับจากสวนรวม (Self Interest) หรืออาจจะเกิดขึ้นและดํารงอยูโดยอาศัย ความสํานึกในสวนรวม สํานึกตอ
ผูอื่นเปนท่ีตั้ง ปราศจากความสนใจในผลประโยชนที่ตนจะไดรับโดยสิ้นเชิงก็ได 

สําหรับการวิจัยนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะใหกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ซึ่งจะ
เติบโตเปนพลเมืองที่ดีตอไปในอนาคต จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง สํานึกในประโยชนสํานึกในผลกระทบท่ีพึงมี
ตอชุมชนและสังคมโดยรวม โดยผูที่ตองรับผลนั้นอาจไมเห็นตัวตนชัดเจนวาเปนบุคคลใด ทราบแตเพียงวาสังคม
โดยรวมตองไดรับผลแนนอน ประกอบดวยสวนประกอบ 3 ดาน คือ  

1. ดานความรูความเขาใจเชิงจิตสํานึกสาธารณะ เปนความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ หนาที่ของตนเอง
และผูอื่นในการใชทรัพยสินสวนรวม รูผลที่เกิดจากการกระทําหรือความเปนไปและการรูเทาทันการเปล่ียนแปลง
ของสิ่งแวดลอมและโลก  

2. ดานความคิดเชิงจิตสํานึกสาธารณะ เปนกระบวนการหรือลักษณะการคิดที่บุคคลใชเปนหลักในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับจริยธรรม  

3. ดานการปฏิบัติตนของบุคคลเชิงจิตสํานึกสาธารณะ เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการหลีกเลี่ยงการ
ใชหรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม  การถือเปน
หนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทําได  และการเคารพสิทธิในการใชของ
ของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุมโดยไมยึดครองของสวนรวมมาเปนของตน ตลอดจนไมปดกั้นโอกาส
ของบุคคลอื่นที่จะใชของสวนรวมนั้น 
ความหมายของกิจกรรมศิลปะ  

จากการศึกษาความหมายของกิจกรรมศิลปะพบวา มีคนที่ใชคําในทางศิลปะที่แตกตางกันออกไป เชน 
ศิลปะ ศิลปศึกษา เปนตน ถึงแมจะมีผูใชคําที่แตกตางกันออกไป แตในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอใชคําวากิจกรรม
ศิลปะโดยมีผูใหความหมายถึงกิจกรรมศิลปะไวดังนี้ 

ศิลปศึกษา หมายถึง การนํากิจกรรมทางศิลปะมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
เด็กในดานตาง ๆ แตไมไดมีจุดหมายเพื่อเตรียมตัวใหเด็กเติบโตข้ึนเปนศิลปนหรือจิตรกรในอนาคตแตประการใด 
ซึ่งการใหคํานิยามศัพทนี้ไดสอดคลองกับความหมายของกิจกรรมทางศิลปะสรางสรรคที่วา กิจกรรมศิลปะ 
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานศิลปศึกษาตาง ๆ ไดแก การวาด การระบายสี การปน การพิมพภาพ การ
พับ การตัด การฉีก การปะ และการประดิษฐเศษวัสดุที่มุงพัฒนากระบวนการสรางสรรค การรับรูเกี่ยวกับความ
งามและสงเสริมกระตุนใหเด็กแตละคนไดแสดงออกตามความรูสึกและความสามารถของตน  

วิรุณ ตั้งเจริญ (2535, หนา 60) ไดใหความหมายของศิลปะเด็กไววา ศิลปะเด็ก คือ ศิลปะที่เด็ก
แสดงออกตามสภาพความสนใจ การรับรูและความพรอมของเด็กแตละคน โดยการแสดงออกนั้นจะแสดงออก
ดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ผานวัสดุที่เหมาะสมและปรากฏเปนผลงานศิลปะที่รับรูไดดวยประสาทตา  

องคการ อินทรัมพรรย และคณะ (2536, หนา 268) ไดกลาวถึงความสําคัญของศิลปะวากิจกรรมศิลปะ
นั้นทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย อันไดแก 1) การเปนผูรูจักกาลเทศะ ใหเด็กรูจักแบงแยกเวลาเลนกับ
เวลาทํางานไดอยางเหมาะสมและใหเด็กรูจักการรอโอกาสเม่ือตองใชอุปกรณรวมกับผูอื่น 2) การเปนผูที่กลาพูด 
กลาแสดงออกในส่ิงที่ตนคิด 3) การเปนผูที่รูจักสังเกตสิ่งรอบตัวแลวนําไปใชในการทํากิจกรรมศิลปะในดานตาง 
ๆ 4) การเปนผูรักความเปนระเบียบ รักความสวยงามและรักความสะอาด 5) การเปนผูรูจักรักของใชที่เปน
สวนตัวและสวนรวม การมีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกันการเปนคนรูจักประหยัด ใชอุปกรณและวัสดุในขนาด
และจํานวนท่ีจําเปนตอรูปแบบของงาน และการเปนผูมีความรับผิดชอบ 

จากความสําคัญของกิจกรรมศิลปะที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา มีความสําคัญในการชวยพัฒนาทางดาน
รางกาย อารมณ และเปนเครื่องมือในการส่ือความเขาใจของเด็ก รวมท้ังสงเสริมเรื่องกระบวนการการเรียนรู
แบบกลุม และพัฒนาในเร่ืองความคิดสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลายในเร่ือง
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การรูจักกาลเทศะ การกลาแสดงออก รูจักสังเกต การเปนคนท่ีมีระเบียบมีน้ําใจ รูจักแบงปนทั้งส่ิงของสวนตัว
และสวนรวม และทําใหเปนคนที่มีความรับผิดชอบ  
 
ขอมูลและประวัติสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  

ในสมัยที่ยังใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 การปฏิบัติตอเด็กที่กระทําความผิด ตามกฎหมาย ศาล
ไดแตพิเคราะหถึงความรูสึกผิดชอบของเด็กประกอบกับลักษณะของความผิดที่เด็กไดกระทําลง แลวกําหนดโทษ
ไปตามความเหมาะสมกับความผิด และความรูสึกรับผิดชอบของเด็ก สวนการควบคุมเด็กที่กระทําผิด ในป พ.ศ.
2450 ไดมีการจัดตั้งโรงเรียนดัดสันดานข้ึนที่เกาะสีชัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยใหอยูในความดูแลของ
กรมตํารวจ ตอมาไดโอนกิจการโรงเรียนดัดสันดานใหอยู ในการดูแลของกรมราชทัณฑ ตอมาในป พ.ศ.2478 ได
ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา โดยมีบทบัญญัติใหศาลมีอํานาจ ส่ังใหเด็กที่มีอายุในเขตบังคับ (อายุไมครบ 15 
ป) ที่ไมไดไปเรียนอยูในโรงเรียนประถมศึกษา โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรไปไวในโรงเรียนฝกอาชีพ และ
ตอมาไดตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 และพระราชบัญญัติจัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก พ.ศ.
2479 ขึ้นใชบังคับ โดยไดมีบทบัญญัติวางวิธีปฏิบัติตอนักโทษและตอเด็กที่ตองคําพิพากษาใหหนักไปในทาง
ฝกอบรม ไมใชการทําโทษเชนแตกอน กรมราชทัณฑจึงไดจัดตั้งโรงเรียนฝกอาชีพ สําหรับเด็กที่กระทําผิดที่มีอายุ
ยังไมครบ 18 ป และแยกควบคุมผูตองโทษคร้ังแรกที่มีอายุ ต่ํากวา 25 ป ไวเปนพิเศษ โดยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนดัด
สันดานเปนโรงเรียนฝกอาชีพ พรอมกับ ยายจากเกาะสีชังมาตั้งอยูที่ตําบลเกาะใหญ อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน พ.ศ. 2481 ไดมีบทบัญญัติใหกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงมหาดไทย เปนเจาหนาที่จัดการกับเด็กนักเรียนและเด็กอนาถาที่ประพฤติตนไมสมควร แกวัยและให
ศาลมีอํานาจส่ังถอนอํานาจปกครองบิดามารดาหรือผูปกครองเด็กที่ใชอํานาจปกครอง โดยมิชอบเสียบางสวน
หรือท้ังหมดได และต้ังเจาหนาที่ใหเปนผูปกครองแทนกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดใหมีสารวัตรนักเรียนออกทํา
การตรวจตราดูแลความประพฤติของเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานคร สวนกรมประชาสงเคราะหไดจัดตั้งสถาน
สงเคราะหเปนที่ใหการเลี้ยงดูและอบรมข้ึน เชน สถานสงเคราะหเด็กออน โรงเรียนชาติสงเคราะห โรงเรียน
ประชาสงเคราะห วิทยาลัยพิบูลประชาสรรค เยาวชนสถานทุงมหาเมฆ และเยาวชนสถานบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของเด็กที่กระทําผิดมาโดยตลอด และเห็นวาบทบัญญัติของกฎหมาย ท่ี
เก่ียวของยังมีขอบกพรองและมีอุปสรรคอยูหลายประการ ทั้งกฎหมายท่ีบัญญัติไวก็เฉพาะสําหรับการ ปฏิบัติตอ
เด็กหลังจากศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งแลว สวนวิธีปฏิบัติตอเด็กในระหวางที่ถูกจับกุมและ ระหวางการ
พิจารณาคดีไมมีกฎหมายบัญญัติวิธีการไว เด็กจึงไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับผูใหญกระทําความผิดซึ่งเปนการไม
เหมาะสมและมีผลเสียหายแกเด็ก จึงไดตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและ เยาวชน พ.ศ. 2494 และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 กระทรวงยุติธรรม จึงไดจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน 
กลาง กับสถานพินิจและคุมครองเด็กกลางข้ึนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2495 โดยมี ที่ทําการชั่วคราว
อยูที่อาคารศาลแขวงพระนครใต (เดิม)  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาปญหาจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

สระบุรีที่มีตอการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
2. เพ่ือสรางรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเด็กและเยาวชนในสถาน

พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี  
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3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ในดานจิตสาธารณะ ความรู เจตคติ และ
ความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม  
ขอบเขตของการศึกษา  

1.กลุมประชากรที่ศึกษาวิจัย คือ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สระบุรี  

2.รูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ศึกษาเฉพาะปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติปาไมจาก
การขาดจิตสํานึกสาธารณะของเด็กและเยาวชน 

3. วิธีการวัดผลโดยใชการเปรียบเทียบความรู  จิตสํานึก และพฤติกรรม กอนและหลังการใช
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา (Pre-test and Post-test)  
สมมติฐานการวิจัย  

หลังการฝกอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มีความรู 
ความเขาใจ และความตระหนักในปญหาส่ิงแวดลอม สูงกวากอนไดรับการฝกอบรม และมีจิตสํานึกสาธารณะ
ในทางที่ดีขึ้น 
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ (The Development of Public-minded Consciousness) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการดานความรูความเขาใจ ดานความรูความเขาใจเชิงจิตสํานึกสาธารณะ 
ดานการใชเหตุผลในการตัดสินใจเชิงจิตสํานึกสาธารณะ และดานพฤติกรรมเชิงจิตสํานึกสาธารณะเพื่อใหมีสํานึก
ในประโยชน สํานึกในผลกระทบที่พึงมีตอชุมชน และสังคมโดยรวมโดยผูที่ตองรับผลนั้นอาจไมเห็นตัวตนชัดเจน
วาเปนบุคคลใด ทราบแตเพียงวาสังคมโดยรวมตองไดรับผลแนนอน  

กิจกรรมศิลปะ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานศิลปะดานตางๆ ซึ่งเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน
ไดแสดงออกอยางอิสระเพ่ือเสริมพัฒนาการในทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และความคิด
สรางสรรค แตการทํากิจกรรมศิลปะดังกลาวไมไดมุงเนนใหเด็กและเยาวชนตองเปนจิตรกรในอนาคตเทานั้น 
เพราะศิลปะเปนแคการแสดงออกอีกทางหนึ่งเพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดความคิดสรางสรรค 

ความตระหนัก หมายถึง การที่บุคคลมีความรูสึกที่จะรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและตองการท่ีจะ
ปองกัน แกไขและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น 

เด็ก หมายถึง บุคคลอายุยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ 
เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ  
เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กและเยาวชนท่ีอยูใน

ระหวางการดําเนินคดีทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และช้ันพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงไมไดรับการ
ปลอยตัวชั่วคราว จึงตองอยูในการควบคุม ดูแล ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 

วิธีดําเนินการการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดสระบุรี 

จํานวน 80 คน  
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสระบุรีจํานวน 30 คน ที่ไดมาจากการสมัครใจและยินยอมเขารวมอบรมของเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจฯ  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอยูใน

สถานพินิจฯ  
 ตอนที่ 2 ความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม ไดแก ความสนใจในการเขาฝกอบรม ความรู

ในประเด็น เนื้อหาของสถานการณปจจุบันเกี่ยวกับปญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และความสนใจที่
ตองการไดรับความรูเพิ่มเติม และขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ตอนที่ 3 ความรูดานจิตสาธารณะ ไดแก สถานการณการขาดจิตสํานึกสาธารณะของเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจฯที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความเขาใจในเร่ืองจิตสาธารณะ และการประเมิน
พฤติกรรมดานจิตสาธารณะ 
การวิเคราะหขอมูล  

นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ดวยคาสถิติ จํานวน และ
รอยละ 

 

ผลการวิจัย  
การสรางและทดลองใชหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะเด็กและเยาวชนในสถาน

พินิจและคุมครองเด็กฯ ผูวิจัยแบงการเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 สวน ตามขั้นตอนในการสรางและทดลองใช
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กฯ 
สวนที่ 1 ผลการสํารวจความตองการจําเปนและความตองการในการฝกอบรม 
 ผลการสํารวจดวยแบบสอบถามความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมกับกลุมเปาหมาย คือ 
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พบวา เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองสิ่งแวดลอม ปญหาส่ิงแวดลอม 
และขาดจิตสาธารณะ 
สวนที่ 2 ผลการสรางหลักสูตร 

ผลการสรางหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จําเปนตองอาศัยทรัพยากรตางๆ ในการดําเนิ นงาน ไดแก 
งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ ตลอดจนวิทยากรและอาคารสถานท่ีฝกอบรม 
สวนที่ 3 ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม และการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 

ผลการทดสอบความรู เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ จิตสาธารณะ กอนและหลังการฝกอบรม เม่ือนํา
แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ จิตสาธารณะ (แบบทดสออบความรู 20 ขอ) ไปดําเนินการ
ทดสอบความรูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ซึ่งเปนผูเขารับการอบรม กอนและหลังการฝกอบรม โดยใช
แบบทดสอบเดียวกัน พบวา ผูเขารับการอบรมสวนใหญมีความเห็นวาหัวขอของเนื้อหาในการฝกอบรม มีความ
เหมาะสมมาก ทุกหัวขอทุกวิชา เนื้อหามีความยากงาย ความทันสมัย อยูในระดับความเหมาะสมมาก สวนใหญมี
ความเห็นวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอด สื่อความหมายชัดเจน เขาใจงาย ใชเทคนิคจูงใจเหมาะสม 
แตมีผูเขารับการฝกอบรม รอยละ 20 มีความเห็นวาควรเพิ่มกิจกรรมและเกมและสันทนาการใหมากข้ึน เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการฝกกอบรมแลว พบวาคะแนนความรูเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 30 และผลการ
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วิเคราะหคาสถิติ t - test แลวพบคาสถิติที่ไดมากกวาคาวิกฤต แสดงวามีความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการสรางและทดลองใชรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ

สําหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี  เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ผูวิจัยแบงข้ันตอนการสรางหลักสูตรฝกอบรมออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1.ขั้น
เตรียมการสรางหลักสูตรฝกอบรม 2.ข้ันสรางหลักสูตรฝกอบรม 3.ข้ันตอนการฝกอบรม และประเมินผลหลักสูตร
ฝกอบรม สรุปผลการทดลองไดดังนี้ 

การสรางหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารวิชาการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษาการสราง
หลักสูตรฝกอบรมทางสิ่งแวดลอมศึกษา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจ
ความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมนําไปสอบถามเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จํานวน 70 คน นํา
ผลท่ีไดจากการสํารวจความจําเปนและความตองการมาพิจารณารวมกับขอมูลดานการพัฒนาจิตสาธารณะ 
กําหนดเปนโครงการและองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมโดยใชหลักการสิ่งแวดลอมศึกษา และจุดมุงหมาย
ของส่ิงแวดลอมศึกษา เปนแนวทางในการสรางหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งหลักสูตรดังกลาวไดผานการตรวจ
พจิารณาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมและความเปนไปได จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน 
และนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช ผูวิจัยไดนําหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิไป
ทดลองใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีขั้นตอนการเตรียมการเพ่ือทดลอง และขั้นทดลองหลักสูตรฝกอบรมท่ีสรางขึ้น
และไดดําเนินการฝกอบรมระหวาง วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2560 เปนระยะเวลา 2 วัน โดยใชสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ตําบลหวยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เปนสถานที่
ฝกอบรม โดยมีกลุมตัวอยางเขารับการฝกอบรม 30 คน การฝกอบรมเปนไปตามกําหนดการและแผนการ
ฝกอบรม (Pre-test) ประเมินการฝกอบรมดวยการวิธีการสังเกต ซักถาม การมีสวนรวม และประเมินผลหลังจาก
การสิ้นสุดการฝกอบรมดวยการทดสอบความรูและวัดเจตคติ (Post-test) โดยใชขอสอบชุดเดียวกันกับกอนการ
ฝกอบรม และประเมินความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับดวยแบบการประเมินผลการฝกอบรม จากนั้นขอมูลที่
เก็บรวบรวมไดทั้งหมดมาวิเคราะห t-test ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรูและเจต
คติกอนและหลังการฝกอบรม ผลของการฝกอบรม พบวาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรีที่เขารับ
การฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความคิดรวบยอดทางสิ่งแวดลอมในทิศทางที่ดีเพิ่มข้ึนเกี่ยวกับเรื่องการ
มีจิตสาธารณะเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และผลการประเมินหลักสูตร ส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิต
สาธารณะสําหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ พบวาหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมทั้งดานวัตถุประสงค 
ขอบเขตเน้ือหาสาระ กระบวนการในการฝกอบรม และรูปแบบการวัดและประเมินผล  
ประโยชนที่ไดรับจากหลักสูตรฝกอบรม 

1.ไดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งสามารถนําหลักสูตรดังกลาวไปใชกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
อื่นได โดยปรับเนื้อหาสาระใหเหมาะสมกับพื้นที่ 

2. เปนการสงเสริมใหเกิดจิตสาธารณะ และจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผลของการ
ฝกอบรมทําใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจดานสิ่งแวดลอม อัน
นําไปสูความตระหนักที่ดีในการอนุรักษ รูจักใชประโยชนจากทรัพยากรเพ่ือผลในระยะยาว ไดอยางคุมคาและ
เหมาะสม  
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ขอเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยและ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  
 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย หลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ที่สรางขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสามารถทําใหผูเขา
รับการฝกอบรมมีความรูเพ่ิมขึ้น มีความตระหนักและมีจิตสาธารณะในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเปนการ
ชวยแกปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ที่สรางขึ้นนี้  ตองปรับปรุงเนื้อหาสาระใน
หลักสูตรใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่นําไปใช และควรเพิ่มกิจกรรมใหมากขึ้น เพื่อความ
สนุกสนานของผูเขารวมกิจกรรม 
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 
THE DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES OF TAK 
 
ผูวิจัย   ประสิน  โสภณบุญ 
 

บทคัดยอ 
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเปนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจของไทยเพื่อรองรับการพัฒนาเศรฐ
กิจบนเสนทางที่สําคัญ 2 เสนทาง ไดแก เสนทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจตะวันออก..-..ตะวันตก..หรือ..เสนระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก..-..ตะวันตก ท่ีเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกและมหาสมุทรแปซิฟก
ทางตะวันออก ซึ่งอยูในเขตไทยระยะทางยาวที่สุด และเสนทางหลวงสายเอเชียสาย 1 ที่เปนเสนทางเชื่อม
ระหวางทวีปเอเชียกับยุโรป เพ่ือเชื่อมโยงเมืองโมเรหในรัฐมณีปุระทางตะวันออก ของอินเดีย เขากับ “อําเภอแม
สอด”..ในจังหวัดตากของไทย โครงการกอสรางทางหลวงซ่ึงเปรียบเสมือน “สะพานเศรษฐกิจ” ซ่ึงเชื่อมอินเดีย
เขากับภูมิภาคอาเซียนสามารถใชเวลาในการเดินทางเพียง 14 ชั่วโมงหากถนนสายนี้แลวเสร็จ คาดวาจะชวยให
การคาขายขามชายแดนระหวางไทย เมียนมา และอินเดีย จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นและ จะสามารถชวยยนระยะเวลา
ในการเดินทาง และขนสงสินคาไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
ABSTRACT 
 The development of special economic zones exposed to economic development 
area of Thailand to support the development of economy on the path were two major 
routes linking East-West Economic Corridor :EWEC. The balcony East economy-West 
The connection between the Indian Ocean and Eastern Pacific Ocean to the west of 
Thailand, which was the longest distance. And Asian Highway Route number one of a 
route linking Asia with Europe. To link Moreh town in Manipur of India to the west of 
"Mae Sot" in Tak province of Thailand. This was like a highway construction project 
"Economic bridge" linking India into the ASEAN region can take only 14 hours to travel 
this road completed. was expected to allow trade across the frontier between Thailand, 
Myanmar and India to expand and increase. You can help shorten the duration of the trip. 
And shipping more convenient and faster. 

Keyword (s) : Development, Special Economic, Zones / Links
 

บทนํา  
ความเปนมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่19 มกราคม 2558 เร่ือง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดย
กําหนดใหทองที่ตําบลทาสายลวด ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลแมกาษา ตําบลแมกุ ตําบลแมตาว ตําบลแมปะ 
ตําบลแมสอด และตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด ตําบลชองแคบ ตําบลพบพระ และตําบลวาเลย อําเภอพบพระ 
ตําบลขะเนจ้ือ ตําบลแมจะเรา และตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เปน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก” 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากประกอบไปดวยพื้นที่บางสวนของ 3 อําเภอชายแดน 14 ตําบล ใน
จังหวัดตาก มีพื้นที่ 886,875 ไร หรือ 1,419 ตารางกิโลเมตร ไดแก 
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(1) อําเภอแมสอด ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตําบล  
(2) อําเภอแมระมาด ครอบคลุมพื้นท่ี 3 ตําบล   
(3) อําเภอพบพระครอบคลุมพื้นท่ี 3 ตําบล   

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต้ังอยูบนเสนทางที่สําคัญ 2 เสนทาง ไดแก เสนทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ตะวันออก..-..ตะวันตก.หรือเสนระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก..-..ตะวันตก (East-West Economic Corridor 
:EWEC)ท่ีเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกและมหาสมุทรแปซิฟกทางตะวันออกมีระยะทางยาว 
1,450 กิโลเมตร อยูในเขตไทยระยะทางยาวที่สุดคือประมาณ 950 กิโลเมตร และเสนทางหลวงสายเอเชียสาย 1 
(Asian Highway : AH1) ท่ีเปนเสนทางเชื่อมระหวางทวีปเอเชียกับยุโรปซ่ึงนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีแหง
อินเดีย ประกาศเรงเดินหนาโครงการเมกะโปรเจคต กอสรางทางหลวงถนนความยาวถึง 3 ,200 กิโลเมตร เพื่อ
เชื่อมโยงเมืองโมเรหในรัฐมณีปุระทางตะวันออก ของอินเดีย เขากับ “อําเภอแมสอด”..ในจังหวัดตากของไทย 
โครงการกอสรางทางหลวงซึ่งเปรียบเสมือน “สะพานเศรษฐกิจ” ซ่ึงเชื่อมอินเดียเขากับภูมิภาคอาเซียนสามารถ
ใชเวลาในการเดินทางเพียง 14 ชั่วโมงซึ่งในปจจุบันการเดินทางจากรัฐมณีปุระของอินเดียมายังเมืองมัณฑะเลยข
องเมียนมา อาจจะตองใชเวลากวา 48 ชั่วโมงหรือ 2 วัน แตหากถนนสายนี้แลวเสร็จ คาดวาจะชวยใหการคา
ขายขามชายแดนระหวางไทย เมียนมา และอินเดีย จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นสูงถึง 60 เปอรเซ็นต จะสามารถชวยยน
ระยะเวลาในการเดินทางและขนสงสินคาลงไดอยางสําคัญ ซึ่งหากนโยบายนี้ประสบความสําเร็จจะสงผล ให
อินเดียมีทางออกสูทะเลเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่งที่เปนเสนทางเชื่อมระหวางทวีปเอเชียกับยุโรป 

 
สถานการณการคาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 ชายแดนของประเทศไทยฝงอําเภอแมสอด จังหวัดตากนั้นถือเปนประตูฝงตะวันตกที่สําคัญเปนอยาง
มากตอการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไปยังเมียนมาและอินเดีย เพราะเปนเสนทางการขนสงที่สะดวกที่สุดที่
จะสามารถเขาไปยังกรุงยางกุงเมืองเศรษฐกิจสําคัญของเมียนมา รัฐบาลไทยไดสนับสนุนงบประมาณกวา 1,000 
ลานบาทในการสรางถนนจากเมียวดีไปยังกอกะเร็ก ระยะทาง40 กิโลเมตร ซ่ึงไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
เปนที่เรียบรอยแลวคาดวาจะทําใหมูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ สถิติมูลคาการสงออกการคา
ชายแดนของดานแมสอด 3 ปที่ผานมา มีดงันี้ 
  ป 2558   64,240  ลานบาท 
  ป 2559   79,627  ลานบาท 
  ป 2560 (ณ มิ.ย. 2560) 61,422  ลานบาท 
 คาดวา หากการลงทุนและปรับปรุงดานโครงสรางพื้นที่ฐานมากข้ึนโดยเฉพาะระบบการขนสงโลจิสติกส 
จะชวยสงผลทําใหประตูของประเทศไทยทางฝงแมสอดสามารถขยายตลาดสินคาของไทยไปยังประเทศเมียนมา 
อินเดีย และยุโรปไดในอนาคตอันใกล ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอินเดีย นายนเรนทรา โมดี ได
มีการเปดเผยเดินหนาโครงการสรางถนนความยาว 3,200 กิโลเมตร เช่ือมเมืองโมเรห ในรัฐมณีปุระของอินเดีย
เขากับอําเภอแมสอด จะทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง 60 เปอรเซ็นต ทําใหในปจจุบันมีนักลงทุน
สนใจเขามาลงทุนในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากมากมายทั้งจากนักลงทุนไทยและนักลงทุนจากตางประเทศ  
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(1) โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

สถิติโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน (โรงงาน) 
เงินทุน 
(ลบ.) 

แรงงาน (คน) แรงมา (HP) 

สถิติโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก 

448 8,010.081 48,389 190,919.64 

สถิติโรงงานทีไ่ดรับใบอนุญาตฯ 
(สะสมตั้งแต 19 ม.ค. 58 – ปจจุบัน) 

85 1,492.422 5,298 21,391.52 

สถิติโรงงานท่ีแจงเริ่มประกอบกิจการ 
(สะสมตั้งแต 19 ม.ค. 58 – ปจจุบัน) 

58 1,064.816 3,831 13,084.78 

(ขอมูลสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560) 
(2) ความสนใจของนักลงทุนในเขตพื้นท่ีเขตเทศบาลนครแมสอด 
Bevery Hills Condo Maesot(อยูในขั้นตอน EIA)  5,000  ลานบาท 
คอนโด (CP Land , Rize Condo)    1,000  ลานบาท 
โรงแรม (Hop Inn , CP Land)    500  ลานบาท 
หางสรรพสินคา (Lotus , Makro , Robinson ฯลฯ)  3,000  ลานบาท 
โครงการอาคารพาณิชย (Best Groove , Theme ฯลฯ) 500  ลานบาท 
หาแยกกรุป 2559 สาขาแมสอด (วัสดุกอสราง)  500  ลานบาท 
โรงพยาบาลเอกชนแมสอดราม    200  ลานบาท 
     รวม  10,700  ลานบาท 
(3) ความสนใจของนักลงทุนในพื้นที่ SEZ ตาก (อ.แมสอด อ.แมระมาด และ อ.พบพระ) 
Vee Condo      200  ลานบาท 
Best Condo      200  ลานบาท 
The Master Condo     200  ลานบาท 
หมูบาน วีรยา      50  ลานบาท 
มามา โฮมมารท (วัสดุกอสราง)    500  ลานบาท 
Mega Home (วัสดุกอสราง)    500  ลานบาท 
โรงพยาบาลแมสอดอินเตอร (เครือวิชัยเวช)   500  ลานบาท 
The Rich Condo     500  ลานบาท 
     รวม  2,650  ลานบาท 

2. เรื่องของพ้ืนที่เมืองที่มีลักษณะพิเศษ (การแกปญหาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก)  
2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เทศบาลนครแมสอดวิสัยทัศน 
“ เมืองศูนยกลางการคา พัฒนาบริการ มุงประสานความรวมมือเมืองพี่เมืองนอง นครแมสอด - เมีย

วดี(Sister City) เพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และการปกครองเพื่อ
นําไปสู มั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมีความสุข” 

คานิยม 
M = Mutual Interest การคํานึงถึงผลประโยชนรวมกันระหวางสวนราชการและภาค 

สวนตาง ๆ 
 A = Accountability การทํางานท่ีใหความสําคัญตอความรับผิดรับชอบตอประชาชน 
 E = Economic Border  การทํางานโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจชายแดนเปนตัวตั้ง 
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S = Service-Minded การทํางานโดยมีจิตใจท่ีมุงเนนการความเปนเลิศดานการ
ใหบริการประชาชน 

 O = Operational Orientation  การทํางานท่ีมุงเนนการปฏิบัติใหบรรลุผล 
 T = Territorial Specificity การทํางานโดยมุงเนนความจําเพาะของพื้นที่  

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. พัฒนาระบบการคาการลงทุนที่ครบวงจร 
2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมตอการคาการลงทุน การขนถายสินคาที่สะดวกรวดเร็ ว 

การพัฒนาระบบ/รูปแบบการใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
3. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค สาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดลอม และสงเสริม 

การทองเที่ยวโดยพัฒนาแมสอดเปนศูนยกลางการทองเท่ียวที่สําคัญของภูมิภาค 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในพ้ืนที่ 
5. พัฒนานครแมสอดสูการเปน Smart City  

เปาประสงค 
1. เพ่ิมศักยภาพ “นครแมสอด” ไปสูการเปนเมืองศูนยกลางการคา การลงทุน การทองเที่ยวในระดับ

ภูมิภาค 
2. “นครแมสอด” สามารถพัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ

เพียงพอสําหรับประชาชนทุกคน 
3. “นครแมสอด-เมียวดี” เมืองพี่นองแหงการพัฒนาท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน แผนพัฒนา “นครแมสอด” เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงานท่ีจะเกิดขึ้นของ “นครแมสอด” 
2. สรางกลไกการบริหารที่เปดพื้นท่ีใหกับสวนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ไดมีสวนใน

การตัดสินใจเชิงนโยบายตอการทํางานของนครแมสอด 
3. ปรับปรุงและพัฒนา ระเบียบกฎเกณฑ และขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานของนครแมสอดใหเอ้ืออํานวยตอการบริหารจัดการในพื้นที่อยางมีเอกภาพ  
4. พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพียงพอในการใหบริการและ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. จัดระบบการใหบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่  
6. จัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จดานการคา การลงทุน เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการ และ

เปนแหลงบริการใหขอมูล การติดตอประสานงาน และอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
7. พัฒนาระบบงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพดานการคลัง มีกระบวนการติดตามและ

ประเมินผล สามารถตรวจสอบได และมีวินัยทางการคลัง  
8. จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการเมืองในลักษณะของ 

Smart City 
กลยุทธ 

1. การประสานแผนรวมกันระหวางทั้งหนวยงานในพื้นที่ และสวนราชการในเมืองเมียวดี 
2. สรางความเขาใจของบทบาท อํานาจหนาที่ ระบบบริหารงานของนครแมสอดแกบุคลากร และ

ประชาชน 
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3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความรูความสามารถ สอดคลองกับบทบาทภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย 

4. สรางภาคีเครือขายในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานงบประมาณ การเงิน การคลัง ใหมีขีดความสามารถรองรับ

กับภารกิจที่เพิ่มขึ้นของนครแมสอด 
6. เพิ่มสวัสดิการและสรางหลักประกันในการทํางาน รวมถึงความกาวหนาในหนาที่ เพื่อเปนการ

สรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 
7. การเตรียมความพรอมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผัง

เมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองสูศูนยกลางการคาชายแดน  
8. เผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกประชาชนและหนวยงานตางๆ ที่

เก่ียวของ  
9. ดูแล กํากับติดตามการดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย พรอมทั้งรวบรวม และจัดทําฐานขอมูลที่เชื่อมโยง

กับขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ 
11. ศึกษากฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของนครแมสอด พรอมทั้งเสนอแนะแนว

ทางแกไข ปรับปรุง ขอกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่อเปนการเอ้ืออํานวยเจาหนาที่นครแมสอดในการปฏิบัติหนาที่  
12. นครแมสอดเปนเจาภาพหลักในการออกแบบระบบ และการใหบริการสาธารณะ 
การปฏิรูปการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : ศึกษา

เฉพาะเทศบาลนครแมสอดตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการปกครอง
ทองถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สืบเนื่องจากการพิจารณาผลกระทบจากการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอัน
เปนนโยบายของรัฐบาลตอบทบาทและอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครแมสอดในขณะนี้ยังไมมีความชัดเจน อัน
เนื่องมาจากการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาครัฐ ยังอยูในระหวางการรางกฎหมายใหมีองคกรในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งหากกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชแลวจะตองพิจารณาตอไปวา
หนวยงานใดจะมีภารกิจจัดบริการสาธารณะและควบคุมดูแลพื้นที่ในเรื่องใด หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาในสวน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลนครแมสอดวายังมีขีดความสามารถในการดําเนินงานภายใตกฎหมายในรูปแบบ
เทศบาลนครไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เพียงใด และจําเปนจะตองปรับปรุงโครงสราง อํานาจหนาที่ หรือ
แกไขกฎหมายเปนการเฉพาะ โดยจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษหรือไม ดังนั้น การจะแกไข
ปรับปรุงกฎหมายใหเทศบาลนครแมสอดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในขณะน้ี จึงเห็นควรรอการดําเนินการไวกอน จนกวาจะมีกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และไดศึกษา
ผลกระทบอีกคร้ังหนึ่ง อยางไรก็ตาม ถึงแมกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษจะยังไมมีผลบังคับใช แตขอเท็จจริงพื้นที่
ในเขตเทศบาลนครแมสอดมีลักษณะพื้นที่พิเศษโดยสภาพที่เปนอยูในขณะนี้ กลาวคือ เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และกอนหนานี้ก็เปนเขตสงเสริมการลงทุนการคาชายแดน การมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานเปนจํานวน
มาก การเปนเมืองทองเท่ียวที่มีจุดสนใจหลายดานและการท่ีเทศบาลนครแมสอดตองเปนศูนยกลางในการแกไข
ปญหาในภาพรวม เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังการเปนพื้นที่รองรับความเจริญที่เกิดจากการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบตอการบริหารงานของเทศบาลนครแมสอด 
ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงเห็นควรกําหนดแนวทางการบริหารงานของเทศบาลนครแมสอด ซึ่งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของนครแมสอด            
ใหสามารถแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ภายใตกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบัน ดังนี้ 
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1. รัฐควรใหการสนับสนุนโครงการสําคัญที่แกไขปญหาผลกระทบจากการเปนเมืองที่มีลักษณะพิเศษ
และอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลนครแมสอด แตเปนโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแมสอด
โดยสนับสนุนงบประมาณเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปนกรณีพิเศษ สําหรับในทางปฏิบัติอาจพิจารณาโครงการ
ดังกลาวรวมกับสวนราชการอื่นที่มีโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือปองกันการซํ้าซอนและบูรณาการ
โครงการท่ีเกี่ยวของ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานัก
งบประมาณเปนหนวยงานพิจารณาโครงการ 

2. รัฐควรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนเงินกอนจํานวนหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคใหนําไปใชในกิจการท่ี
เกิดผลกระทบจากเมืองลักษณะพิเศษดานตางๆ ในลักษณะเดียวกับที่ปจจุบันไดจัดสรรเปนเงินอุดหนุนทั่วไป
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเฉพาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือใหนํางบประมาณไปใชในการพัฒนา
และปองกันรักษาความสงบเรียบรอย อันเกิดจากสถานการณความไมสงบ ถาเปนกรณีนี้ก็อาจนําไปจัดสรรใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในพื้นท่ีลักษณะพิเศษอ่ืนดวย 

3. องคการบริหารสวนจังหวัดตากควรอุดหนุนงบประมาณจากเงินรายไดที่จัดเก็บในเขตเทศบาลนคร
แมสอดกลับคืนไปใหเทศบาลนครแมสอด ในลักษณะการอุดหนุนโครงการที่แกไขปญหาผลกระทบซ่ึงมีระเบียบ
รองรับการดําเนินการดังกลาวอยูในขณะนี้  

4. ในเรื่องการจัดโครงสราง กรอบอัตรากําลัง และการบริหารงานบุคคลของสวนราชการในสังกัด
สํานักงานเทศบาลนครแมสอด โดยหลักการตามกฎหมายที่มีอยู เทศบาลอาจจัดโครงสราง และกรอบอัตรากําลัง
ที่ตางไปจากที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดไดอยูแลว ดังนั้น หากเทศบาลนครมีรายไดเพียงพอ 
และจํานวนอัตรากําลังไมเกินกวาจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด ก็สามารถปรับสวนราชการและกําหนดสายงาน
ในกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจของเทศบาลที่มีความหลากหลายและมีปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้นได 

5. เร่ืองการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสวนท่ีเกินกําลังขีดความสามารถของเทศบาลนครแมสอดเห็นควร
ใหจังหวัดตากตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรแกไขปญหาเมืองแมสอดและทองถิ่นโดยรอบเพื่อใหสวนราชการท่ี
เก่ียวของเขารวมบูรณาการแกไขปญหาใหเกิดเอกภาพในการบริหารงาน 

ประเด็นเรงดวนที่ขอรับการสนับสนุนการปฏิรูปการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นทีห่รือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : ศึกษาเฉพาะเทศบาลนครแมสอด 

คณะกรรมการประสานงานระหวางสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   
(วิป 2 ฝาย) ไดสงเร่ืองการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษนครแมสอด ใหแกคณะกรรมาธิการ
การปกครองทองถิ่น สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหความเห็น ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นชอบ
ดวยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการดานการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยเห็นควรกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเทศบาลนครแมสอดเพ่ือเปนศูนยกลาง
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกใหชัดเจน และเพื่อเตรียมความพรอมในการเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษในโอกาสตอไป ซึ่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในลักษณะเปนการ
อุดหนุนเฉพาะกิจขอใหเสนอเรื่องผานกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับการกลั่นกรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ใหสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นั้น 
ประกอบกับมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝาย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ และสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ครั้งที่ 35/2559 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม 301 ชั้น 3 ตึก
บัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ไดพิจารณารายงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานการปกครองทองถิ่น 
เรื่อง “การปฏิรูปการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลนครแมสอด”..เพ่ือแกปญหาผลกระทบจากการเปนเมืองที่มีลักษณะพิเศษและอยูในอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลนครแมสอด แตเปนโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแมสอด โดยสนับสนุน
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งบประมาณเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปนตนซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติใหกระท รวงมหาดไทย 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ พรอมรายงานตอคณะกรรมการประสานงาน 
3 ฝาย ทราบ ทุก 3 เดือนนั้น 

เทศบาลนครแมสอด ในฐานะตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ภาคราชการ ภาคเอกชน 
และประชาชนในพ้ืนที่ จึงขอรับการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษเทศบาลนครแมสอด 
เพื่อเสนอเร่ืองผานกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับการกล่ันกรองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ใหสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12งตอไปนี้ 

2.4 ขอรับการสนับสนุนและผลักดันรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะ
พิเศษ เทศบาลนครแมสอด พรอมแผนงานโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดย
เสนอเร่ืองผานไปยังกระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของตอไปดวย   

ตามที่คณะกรรมการประสานงานระหวางสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (วิป 2 ฝาย) ไดสงเรื่องการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษนครแมสอด ใหแก
คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหความเห็น ซ่ึงคณะกรรมาธิการ
พิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการดานการมีสวนรวมและการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยเห็นควรกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเทศบาล
นครแมสอดเพื่อเปนศูนยกลางของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกใหชัดเจน และเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษในโอกาสตอไป ซึ่งโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลในลักษณะเปนการอุดหนุนเฉพาะกิจขอใหเสนอเรื่องผานกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับ
การกลั่นกรองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ใหสอดรับกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นั้น  

ประกอบกับมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝาย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติและ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ครั้งที่ 35/2559 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม 301 ชั้น3 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ไดพิจารณารายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการปกครอง
ทองถ่ิน เรื่อง “การปฏิรูปการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครแมสอด” เพื่อแกปญหาผลกระทบจากการเปนเมืองที่มีลักษณะพิเศษและอยูใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลนครแมสอด แตเปนโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแมสอด โดย
สนับสนุนงบประมาณเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เปนตน ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติใหกระทรวงมหาดไทย 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ พรอมรายงานตอคณะกรรมการประสานงาน 
3 ฝาย ทราบ ทุก 3 เดือน  

อยางไรก็ตาม ถึงแมกฎหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะยังไมมีผลบังคับใช แตขอเท็จจริงพื้นที่ใน
เขตเทศบาลนครแมสอดมีลักษณะพ้ืนที่พิเศษโดยสภาพที่เปนอยูในขณะนี้ กลาวคือเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และกอนหนานี้ก็เปนเขตสงเสริมการลงทุนการคาชายแดน การมีแรงงานเขามาทํางานเปนจํานวนมาก 
การเปนเมืองทองเที่ยวที่มีจุดสนใจหลายดาน และการที่เทศบาลนครแมสอดตองเปนศูนยกลางในการแกไข
ปญหาในภาพรวมเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการเปนพื้นที่รองรับการพัฒนาความเจริญของเมือง
อยางรวดเร็วแบบกาวกระโดดอีกดวย 
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ขอเสนอ : เพื่อใหเทศบาลนครแมสอดซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่หรือเมื องที่มี
ลักษณะพิเศษสามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางพอเพียง สรางความ
เชื่อมั่นใหแกนักลงทุนและนักทองเที่ยวที่เขามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงความสัมพันธบานพี่
เมืองนอง Sister City (แมสอด-เมียวดี) ตามนโยบายของรัฐบาล และเชื่อมโยงยุทธศาสตรในการพัฒนาของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลางของจังหวัดตากและอําเภอแมสอดดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหการสนับสนุน
และผลักดันรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษเทศบาลนครแมสอด พรอมแผนงาน
โครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโดยเสนอเรื่องผานไปยังกระทรวงมหาดไทยและหนวยงาน
อื่นที่เก่ียวของตอไปดวย 

2.5 ความยุงยาก ปญหา อุปสรรคในการทํางาน 
1. ปญหาดานแรงงานตางดาวในพื้นที่เทศบาลนครแมสอดมีแรงงานตางดาวทั้งที่มาประกอบ

อาชีพ เคล่ือนยาย และต้ังถิ่นฐานในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึ้นซ่ึงมีอัตราสูงกวาประชากรที่ถือสัญชาติไทย 
2. ปญหาเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกดานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีปริมาณที่ไมเพียงพอตอการบริโภคอุปโภคของประชากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากเชน ถนน ไฟฟา ประปา เปนตน 

3. ปญหาระบบประปาและเรื่องการทิ้งขยะของชาวพมาที่ริมแมน้ําเมยประเด็นปญหาคือ 
พื้นที่ตนแมน้ําเมย เริ่มตั้งแตอําเภอพบพระ จังหวัดตาก เกษตรกรจํานวนมากไดเปดหนาดินทําการเกษตรในชวง
ฤดูฝน ซึ่งพื้นที่ดินบริเวณนั้นเปนดินแดง ดินฝุนรวนสีแดงเมื่อเปดหนาดินมากๆทําใหดินแดงไหลลงสูตนแมน้ํา
เมย กลายเปนสีแดงทั้งลําน้ํา 

4. การท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลริมแมน้ําเมย ลงสูแมน้ําเมยของชาวพมามีชาวพมานําขยะและส่ิง
ปฏิกูลจํานวนมากมากองไวริมแมน้ําเมย บริเวณทาเรือขนสงสินคาทา 8บานทาอาจ หมูที่ 3ตําบลทาสายลวด 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และขยะไดเร่ิมไหลลงสูแมน้ําเมย 

5. คลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลนครแมสอด เปนการใหบริการท่ีชวยแกปญหาการรอคิวรับ
บริการจากโรงพยาบาลแมสอดแกประชาชนในชุมชนใหสามารถเขาถึงบริการดานสาธารณสุขไดอยางทันทวงที 
เร่ิมเปดดําเนินการมาต้ังแตป 2552 เปนตนมา มีผูมารับบริการเพิ่มมากข้ึน 

6. เทศบาลนครแมสอดมีงบประมาณไมเพียงพอท่ีจะใชในการจัดบริการสาธารณะท่ีเพิ่มขึ้น
จากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนื่องจากเทศบาลนครแมสอดมีพื้นที่อยูใจกลางเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

7. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรักษาความมั่นคงงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครแมสอดมีจํานวนบุคลากรและอุปกรณเครื่องมือไมเพียงพอตอปริมาณงานท่ี
เพิ่มมากขึ้นทั้งในปจจุบันที่มีการขออนุญาตกอสรางอาคารสูงในพื้นที่จํานวนมาก 
3. ประโยชนที่จะไดรับ 

3.1 ภาคประชาชน 
(1) การจัดเก็บภาษีรายได ภาษีศุลกากร ภาษีแรงงาน ภาษีรถและพาหนะ ฯลฯ เมื่อเก็บภาษี

ดังกลาวได จะนํามาพัฒนาทองถิ่นพิเศษโดยการบริหารจัดการตัวเอง  
(2) ไดรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพมากขึ้น ถนนหนทาง ไฟฟา ประปา การ

ปองกันภัยตางๆ จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วฉับไว มีงบประมาณที่พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของตัวเอง
แบบทั่วทุกพื้นที่ 
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(3) ประชาชนจะไดรับการดูแลดานสาธารณสุขและการพยาบาล อยางมีคุณภาพ และไดรับ
การพัฒนาดานการแพทยที่ทันสมัย ทันตอการรักษาโรคตาง ๆ และจะมีโรงพยาบาลเพิ่มข้ึน มีแพทยและ
พยาบาลและเจาหนาที่ฝายตางๆมาเสริมการทํางานดูแลประชาชนจากงบประมาณที่เกินพอรวมทั้งจัดสราง
โรงพยาบาลชุมชนของคนทองถิ่นเองและการยกระดับคลินิกชุมชนเปนโรงพยาบาลชุมชน 

(4).ดานการศึกษาของบุตรหลาน จะเพิ่มทวีขึ้น ทั้ งทางดานบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยไดมีการเตรียมการรองรับไวระดับหนึ่งแลว เชน โครงการ
อุทยานการเรียนรูวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมทีปงกรรัศมีโชติ โรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมัธยม) การจัดตั้งโพธิ
วิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตาก สถานท่ีตั้งอําเภอแมสอดซึ่ง อยูระหวางดําเนินการและโครงการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีการเรียนฟรีอยางมีคุณภาพ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา 

(5) การกีฬา มีการพัฒนาและยกระดับการแขงข้ันจากทองถิ่นพิเศษไปสู ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ ซ่ึงปจจุบันผูบริหารเทศบาลเมืองแมสอด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาลกอสรางสนามกีฬามาตรฐาน ฟุตบอล เซปกตะกรอ บาสเกตบอล วอลเลยบอล ฯลฯ รวมท้ังลูวิ่งยาง
ตาต้ัม สระวายน้ํา ไฟฟาสนาม ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะและเทคนิคของการกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

(6) ดานสิ่งแวดลอม มีการสรางระบบปองกันน้ําทวม ระบบกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ระบบบําบัด
น้ําเสียน้ําเนาที่แกไขแบบเบ็ดเสร็จ มีการปรับปรุงภูมิทัศนและทัศนียภาพบานเรือนของประชาชนใหสวยงาม           
มีการปลูกตนไมรอบเมือง เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม 

(7) ทองถิ่นพิเศษจะมีการลงทุนของภาคธุรกิจและการทองเที่ยว สงผลประโยชนโดยตรงถึง
ประชาชนในพ้ืนที่ เกิดการจางงาน กระจายรายได มีงานทํา บุตรหลานที่จบการศึกษามีงานรองรับทุกสาขา
อาชีพ 

(8) ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตที่เปนสุข เรียกวา อยูดี กินดี มีสุขภาพ
อนามัยดีมีการรักษาพยาบาลที่ดีทันสมัย มีรายไดจากการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน มีงานทํา มีอาชีพ 

โดยผูบริหารทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จะทํางานแบบคิดรวมกันกับประชาชนในทองถิ่น และ
นําไปสูการปฏิบัติทั้งระบบท่ีรวดเร็วและมีงบประมาณพอเพียงในการบริหารจัดการ ทํางานดูแลประชาชนได
ทั่วถึง และกระจายการบริหารงานท่ัวไปทุกพื้นที่แบบถึงหนาประตูบาน 

3.2 ภาคเอกชนไดรับ 
การปกครองแบบรูปแบบพิเศษ ทําใหเศรษฐกิจเติบโต มีการเขามาลงทุนของภาคธุรกิจ ทําให

ภาคเอกชนมีความมั่นใจ นักธุรกิจและนักลงทุนจะหันมาใหความสนใจกับเศรษฐกิจเมืองใหมที่ “นครแมสอด” 
เกิดการจางงานกระจายรายไดสูชุมชน การดําเนินธุรกิจที่ตอเนื่องและเชื่ อมโยงระหวางกลุมนักธุรกิจ เอกชน 
ลูกจางสูประชาชนในชุมชน การพัฒนาที่ตามมาหลายดานทั้งเศรษฐกิจ การคา คุณภาพชีวิต การสรางงานและ
พัฒนารายได รวมไปถึงความมั่นใจของนักลงทุน นักธุรกิจ ภาคเอกชนตางๆโดยคาดวาจะเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น
ใน “นครแมสอด” ทําใหมีการพัฒนาพ้ืนที่ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังการพัฒนาการคาและ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน (พมา)การเปน “นครแมสอด” ในทางการพัฒนาแลวก็มีฐานะไมตางอะไรกับ
จังหวัดเมียวดี ของพมา “นครแมสอด” คือนครศูนยกลางการคา เสนทางประตูการคา ศูนยกลางภูมิภาค
อาเซียนท่ีสําคัญจุดหนึ่ง บนระเบียงเศรษฐกิจ อิสเวตสอิโคโนมิค คอริดอร เปนเหตุผลท่ีจะสรางความ
เจริญเติบโตใหกับ “นครแมสอด” ทั้งระบบและเชื่อมั่นวาภายใน 1-2 ปนี้  “นครแมสอด” จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนนครลักษณะพิเศษชายแดน ที่จะสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทย
อยางมหาศาล 
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3.3 ประเทศชาติไดรับ  
(1) เพ่ิมมูลคาการคาชายแดน การทองเท่ียว เนื่องจากนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ

และนักลงทุนมีความมั่นใจ ที่ตองการเขามาลงทุนทําธุรกิจในทองถิ่นพิเศษ เพราะคําวาทองถิ่นพิเศษ ยอมมีความ
พิเศษในการพัฒนาและการดําเนินกิจกรรมท่ีมีความเปนพิเศษในตัวเองอยูแลว  

(2) กอใหเกิดรายไดทั้งในภาพการลงทุนและภาคของประชาชนในทองถิ่นพิเศษ มีการกระจาย
รายไดและเงินไปสูประชาชนในทองถิ่นพิเศษ ทุกพื้นที่ เกิดรายไดในการเก็บภาษีอากร มาพัฒนาทองถ่ินและ
ประเทศชาติเพิ่มทวีคูณขึ้นอีกเทาตัว  

(3) ประเทศไดรับการพัฒนาที่ เปนการตอเนื่ องจากทองถิ่นพิ เศษ ดานเทคโนโลยี 
สาธารณูปโภค การคา การลงทุน ที่จะขยายฐานทางเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาที่ควบคูกับรัฐบาล  

(4) มีขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม ดานการทองเที่ยว สู
มาตรฐานสากล 

(5) สามารถแกไขปญหาการคาขายชายแดน การทองเที่ ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ประชากรแฝง การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และสินคาหนีภาษี 

(6) สนองตอบการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไทย  
3.4 สนองงานโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(1) โครงการรักษปารักษน้ําและฟนฟูระบบนิเวศปาไมในพื้นที่ทรงงาน 
(2) โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติแมสอด 
(3) องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแมสอด” 
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การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุของไทยที่สงผลตอคานิยมทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 
Stepping into the Thai Elderly Society that affects the values of higher education 
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัสพงศ  คลังกรณ 
 

บทคัดยอ 
ในขณะที่สังคม โลกกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งแตละประเทศจะเขาสูสังคมผูสูงอายุแตกตางกันไป

ตามสภาพแวดลอมของแตละประเทศ เชน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางดานการแพทย การ
โภชนาอาหารสําหรับประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ สรุปวาไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตั้งแตป 
2005โดยมีประชากรผูสูงอายุ รอยละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศและคาดวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณ ในชวงป 2024-2025 อีกไมกี่สิบปขางหนา สังคมไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มขั้น สวนทาง
กับอัตราการเกิดที่มีแนวโนมลดลง เนื่องจากผูหญิงยุคใหมเปนเวิรกก้ิงวูแมนมากข้ึน สนใจเรื่องการทํางาน
มากกวาคิดจะมีครอบครัว นี่ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโครงสรางประชากรไทยกําลังคอย ๆ เปล่ียนแปลง คานิยม
ที่วาเรียนจบสายสามัญคือความภาคภูมิใจ ไดใบปริญญาไดเปนเจาคนนายคน อาจจะตองคิดใหม เพราะใน
ปจจุบัน ความตองการ การศึกษาในสายอาชีพกําลังมาแรง จากตัวเลขบัณฑิตลนงาน เพราะขาดทักษะเฉพาะ
ทาง เรียนจบมาไมตรงคุณสมบัติ ที่ภาคธุรกิจตองการ ประกอบกับความขาดแคลนของตลาดแรงงานฝมือที่มี
ความเชี่ยวชาญสูง  

 
คําสําคัญ : สังคม , คานิยม , อุดมศึกษา 
 
Abstract 

While in society The world is entering the elderly society. Each country entering 
the elderly society varies according to the environment of each country, such as 
economic growth. Medical Development Nutrition for Thailand National Statistical
Office Thailand is approaching the elderly society since 2005, with 10.4 percent of the 
population, and is expected to enter the elderly society in 2024-2025 in the next few 
decades. Thai society will step into the elderly society fully. The trend is declining. 
Because modern women are more workmanship. Do not worry about the family. This is 
one of the reasons why Thai population structure is gradually changing. I have a degree 
as a boss. May have to rethink At present, the demand for education in the industry is 
strong. The number of graduates. Because of lack of specialized skills. I do not qualify. 
The business sector needs. The lack of skilled labor market.

Keywords : society, values, higher education
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บทนํา 
 องคการสหประชาชาติ (United Nations:UN)ไดใหนิยาม ผูสูงอายุ (Older person) หมายถึง 
ประชากร ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกวา 60ปขึ้นไปและไดแบงระดับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปน 3 ระดับ 
ไดแก 1. ระดับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ป
ขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ปมากกวารอยละ7ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ 2. ระดับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged 
society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ60ปขึ้นไป มากกวารอยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ
หรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ป มากกวารอยละ14 ของประชากรท้ังประเทศ แสดงวาประเทศนั้นเขาสูสังคม
ผูสูงอายุโดยสมบูรณ 3. ระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มท่ี (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปขึ้นไปมากกวา รอยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางเต็มที่ ทั้งนี้องคการสหประชาชาติ คาดการณวา ในชวงป 2001-2100 เปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ โลกกําลัง
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งแตละประเทศจะเขาสูสังคมผูสูงอายุแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละ
ประเทศ เชน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางดานการแพทย การโภชนาอาหารสําหรับประเทศ
ไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ สรุปวาไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตั้งแตป 2005โดยมีประชากรผูสูงอายุ รอย
ละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศและคาดวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ในชวงป 2024-2025 อีกไมกี่สิบ
ปขางหนา สังคมไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มขั้น สวนทางกับอัตราการเกิดท่ีมีแนวโนมลดลง 
เนื่องจากผูหญิงยุคใหมเปนเวิรกกิ้งวูแมนมากข้ึน สนใจเรื่องการทํางานมากกวาคิดจะมีครอบครัว สาวโสดก็เลย
ครองเมืองกันเพียบ นี่ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโครงสรางประชากรไทยกําลังคอย ๆ เปลี่ยนแปลงไป และดู
เหมือนวา ในอนาคตเราอาจจะเผชิญกับสภาวะที่ขาดแคลนแรงงานก็เปนได ในสมัยกอนเด็กจบใหม หรือ
คนทํางานหลายคนอาจจะไดยินถึงเรื่องที่วาบางองคกรมีนโยบายในกา รคัดสรรบุคคลโดยการเลือก
สถาบันการศึกษา หรือคัดเฉพาะเด็กเกรดดี เด็กเกียรตินิยมเทานั้น ซ่ึงจะจริงตามท่ีเปนกระแสอยูหรือหรือไม คง
ไมสําคัญเทาความจริงในปจจุบนั ที่องคกรตาง ๆ มากมาย อาแขนรับเด็กจบใหมจากหลากหลายสถาบัน ปจจุบัน
ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษามานั้นอาจจะมีสวนบางในการรับบุคคลนั้นเขาทํางาน แตสิ่ง
เหลานั้นก็ไมไดการันตีวาบุคคลนั้นจะสามารถทําไดอยางเต็มประสิทธิภาพ หรือทํางานไดตอบโจทยองคกรอยาง
ที่ตั้งเปาหมายไว แลวอะไรคือปจจัยที่ HR มองหาจากเด็กจบใหม 

จากผลสํารวจของ jobsDB เร่ืองส่ิงที่ HR มองหาจากเด็กจบใหม และใหความสําคัญในการสัมภาษณ
งานนั้นประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ๆ ก็คือ 

1. มีประสบการณในการฝกงาน 75% การฝกงานเปรียบเสมือนการไดทํางานในบรรยากาศจริง งานที่
นักศึกษาฝกงานไดทําสามารถถูกพิจารณานําไปใชในชีวิตการทํางานจริง ๆ ได หากเปนผลงานท่ีสรางสรรค และ
ตอบโจทยความตองการขององคกร การท่ีเด็กจบใหมไดมีประสบการณการฝกงาน จึงเปนผูที่มีราศีดีกวาเด็กจบ
ใหมคนที่ไมมีประสบการณฝกงานแมจะอยูในมหาวิทยาลัยที่เปนท่ียอมรับในวงกวาง 

2. มีประสบการณการทํางานนอกเวลา 49% การทํางานนอกเวลานอกจากจะแสดงถึงประสบการณ
การทํางานที่จริงจังแลว ยังสามารถบงบอกถึงทักษะการแบงเวลาไดอยางดีเยี่ยม บริหารเวลาทั้งเรื่องงาน และ
เร่ืองเรียนไดอยางลงตัว ซึ่งเร่ืองนี้ ไมเก่ียวกับชื่อเสียงของสถาบันอีกเชนเดียวกัน 

3. เคยทํากิจกรรมนอกหลักสูตร 41% การทํากิจกรรมนอกหลักสูตร แสดงถึงความใฝรู ความ
กระตือรือรนที่จะหาประสบการณนอกตํารา ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่นายจาง หรือผูประกอบการทุกคนตองการ 
เพราะคนจําพวกนี้จะสรางสรรคผลงานท่ีดี เกินที่ตั้งเกณฑไว  
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สิ่งท่ีองคกรตองการก็คือ บุคคลากรที่มีความสามารถ และทัศนคติที่ดี เขามาทํางานรวมกันในองคกรได
อยางปกติสุข สถาบันการศึกษาอาจเปนใบเบิกทางที่บอกใหผูประกอบการทราบถึงที่มาของวุฒิการศึกษาของเรา 
ซึ่งโลกแหงการทํางานนอกรั้วมหาวิทยาลัยนั้น อาจไมไดมองที่สี ที่สถาบันการศึกษาเปนหลัก แตหากเปนฝมือ
การทํางาน และการเขากับสังคมการทํางานมากกวาการให คํานิยาม สังคมผูสูงอายุ 

องคการสหประชาชาติ (United Nations:UN)ไดใหนิยาม ผูสูงอายุ (Older person) หมายถึง
ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกวา 60ปขึ้นไปและไดแบงระดับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปน 3 ระดับ 
ไดแก 

1. ระดับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ปมากกวารอยละ7ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

2. ระดับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ60ป
ขึ้นไป มากกวารอยละ20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ป มากกวารอยละ14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ 

3. ระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 65 ปขึ้นไปมากกวา รอยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่ 

ทั้งนี้องคการสหประชาชาติ คาดการณวา ในชวงป 2001-2100 เปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ โลกกําลัง
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งแตละประเทศจะเขาสูสังคมผูสูงอายุแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละ
ประเทศ เชน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางดานการแพทย การโภชนาอาหาร 

สําหรับประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ สรุปวาไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตั้งแตป 2005โดย
มีประชากรผูสูงอายุ รอยละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศและคาดวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ในชวง
ป 2024-2025 จริง ๆ แลว  
โครงสรางของสังคมกับการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางของสังคมมีการเปล่ียนแปลงมาตลอดทุกยุคทุกสมัยอยูแลว ขึ้นอยูกับสถานการณทางการ
เมือง สังคม เศรษฐกิจในชวงนั้นที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และคนในแตละยุค แตละสมัยก็จะมี
พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟสไตล ความรูความสามารถ คานิยม การบริหารจัดการที่แตกตางกันออกไป 
ทางสหรัฐอเมริกา และโลกตะวันตก จึงไดจัดแบงกลุมคนออกเปนรุนตาง ๆ 8 เจเนอเรชั่น ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ซึ่งเกณฑการจัดแบงรุนนี้ก็เปนที่นิยมใชกันไปท่ัวโลกดวย 

กลุมที่ 1. Lost Generation คือ ประชากรยุคแรกที่เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2426-2443 หรือในชวงทศวรรษ
ที่ 80 ปจจุบันคนกลุมนี้เสียชีวิตไปหมดแลว จึงถูกตั้งชื่อวา "Lost Generation" เหตุการณที่สําคัญท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตของคนยุคนี้ก็คือ การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1  

กลุมที่ 2. Greatest Generation หรือที่รูจักกันวา G.I. Generation คนกลุมนี้เกิดในชวงป พ.ศ. 
2444-2467 คือยุคกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 พวกเขาจึงกลายมาเปนกําลังหลักของการตอสูในชวงสงครามโลก
คร้ังที่ 2 เม่ือสงครามสงบ เกิดสภาพเศรษฐกิจตกต่ําไปท่ัวโลก คนรุนนี้จึงเปนกําลังสําคัญในการฟนฟูและพัฒนา
เศรษฐกิจใหกลับมาดีขึ้นอีกคร้ัง  

ผูคนในยุคนั้นจะมีความเปนทางการสูง ผูชายจะใสสูทผูกเนคไทเมื่อออกจากบาน คนในสังคมจะมีแบบ
แผนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความคิด ความเห็น ความเชื่อเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อม่ันรัฐบาล 
อํานาจรัฐ มีจิตสํานึกความเปนพลเมืองรวมกัน  
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กลุมที่ 3. Silent Generation หมายถึงคนท่ีเกิดในชวง พ.ศ. 2468-2488 ประชากรรุนนี้จะมีไมมาก
เทารุนอื่น ๆ เพราะเปนชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 พอดี และหลังจากนั้นก็เขาสูยุคเศรษฐกิจตกต่ํา ดังนั้น ผูคนจึงมี
ชีวิตความเปนอยูที่ยากลําบาก ตองทํางานหนักในโรงงาน หามรุงหามคํ่า คนรุนนี้จึงมีความเครงครัดตอระเบียบ
แบบแผนมาก มีความจงรักภักดีตอนายจาง และประเทศชาติสูง เคารพกฎหมาย เปนยุคท่ีผูหญิงเริ่มออกมา
ทํางานนอกบานกันมากข้ึน กระทั่งเวลาผานไป เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว คนในรุนนี้จึงไดรับโอกาสมากขึ้น มีชองทาง
การสรางกิจการของตัวเอง รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ เปนรากฐานจนถึงปจจุบันนี้  

กลุมที่ 4. เบบี้บูมเมอร (Baby Boomer) หรือ Gen-B หมายถึงคนท่ีเกิดระหวางป พ.ศ. 2489 – 2507 
หรือในยุคส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สาเหตุ ที่เรียกวา "เบบี้บูมเมอร" ก็เพราะวาหลังจากสงครามโลกครั้ งท่ี 2 
สงบลง บานเมืองที่ผานการสูรบไดรับความเสียหายอยางหนัก ประชากรท่ีเหลืออยูในแตละประเทศจึงตองเรง
ฟนฟูประเทศใหกลับมาแข็ง แกรงมั่นคงอีกคร้ัง แตทวา...สงครามที่ผานพนไปก็ไดครากําลังพล และแรงงานไป
เปนจํานวนมาก ประเทศเหลานี้จึงขาดแรงงานในการขับเคลื่อน ประเทศ คนในยุคนั้นจึงมีคานิยมท่ีจะตองมีลูก
หลาย ๆ คน เพื่อสรางแรงงานข้ึนมาพัฒนาประเทศชาติ จึงเปนที่มาของคําวา "เบบี้บูมเมอร"  

ปจจุบันนี้ คนยุคเบบี้บูมเมอรคือคนที่มีอายุตั้งแต 49 ปขึ้นไป และเร่ิมเขาสูวัยชราแลว คนกลุมนี้จึงเปน
คนที่มีชีวิตเพื่อการทํางาน เคารพกฎเกณฑ กติกา มีความอดทนสูง ทุมเทใหกับการทํางานและองคกรมาก สูงาน 
พยายามคิดและทําอะไรดวยตัวเอง เปนเจาคนนายคน ถูกครอบครัวสั่งสอนมาใหเปนคนประหยัด อดออม จึงมี
การใชจายอยางรอบคอบ และระมัดระวัง คน ในยุคอื่น ๆ อาจจะมองคนยุคเบบี้บูมเ มอรวาเปนพวก 
"อนุรักษนิยม" เปนคนที่เครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี แตคนกลุมนี้ถือวานาจะมีจํานวนมากท่ีสุดในสังคม
ปจจุบันเลยทีเดียว  

เหตุการณสําคัญที่คนในรุนนี้เคยประสบ หรือเคยไดยินก็คือ ขาวความสําเร็จของการสงนักบินอวกาศไป
เหยียบดวงจันทร ขาวการทําสงครามเวียดนาม เปนตน  

กลุมที่ 5. เจเนอเรช่ัน เอ็กซ (Generation X) หลัง จากยุคเบบ้ีบูมเมอรสงผลใหเด็กเกิดมากข้ึน ปญหา
ที่ตามมาก็คือ ทรัพยากรท่ีมีอยูในโลกนี้ไมเพียงพอที่จะจัดสรรใหไดทุกคน เมื่อเปนเชนนี้ ประชาชนจึงกลับมานั่ง
คิดวา หากไมควบคุมอัตราการเกิดไว สุดทายแลวคนทั้งโลกก็จะขาดแคลนอาหาร ดังนั้น จึงเกิดเปนยุค "เจเนอเร 
ชั่น เอ็กซ" (Generation X) หรือเรียกสั้น ๆ วา "Gen-X" ที่เปนกระแสตีกลับจากยุคเบบ้ีบูมเมอร มีการควบคุม
อัตราการเกิดของประชากร อยางเชนในประเทศจีนก็มีการรณรงคใหคนมีลูกไดเพียง 1 คนเทานั้น คนยุคนี้จะ
เกิดอยูในชวงป พ.ศ. 2508-2522 อาจเรียกอีกชื่อวา "ยับป" (Yuppie) ที่ยอมาจาก Young Urban 
Professionals เพราะ เกิดมาพรอมในยุคที่โลกมั่งค่ังแลว จึงใชชีวิตอยางสุขสบาย เติบโตมากับการพัฒนาของ
วิดีโอเกม, คอมพิวเตอร, สไตลเพลงแบบฮิปฮอป และอาจทันดูทีวีจอขาวดําดวย  

ปจจุบัน คนยุค Gen-X เปนคนวัยทํางาน มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไปแลว พฤติกรรมของคนกลุมนี้ที่เดนชัด
มากก็คือ ชอบอะไรงาย ๆ ไมตองเปนทางการ ใหความสําคัญกับเรื่องความสมดุลระหวางงานกับครอบครัว 
(Work–life balance) มีแนวคิดและการทํางานในลักษณะรูทุกอยางทําทุกอยางไดเพียงลําพังไมพึ่งพาใคร เปน
ตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปดกวาง มีความคิดสรางสรรค  

อยางไรก็ตาม หลายคนใน Gen-X มีแนวโนมที่จะตอตานสังคม ไมไดเชื่อเรื่องศาสนา และ ไมไดยึด
ขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก เปนคนท่ีมีความยืดหยุนในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป อยางเชนมอง
วาการอยูกอนแตง หรือการหยารางก็เปนเร่ืองปกติ เชนเดียวกับเรื่องเพศท่ี 3 ซ่ึงตางจากกลุมเบบี้บูมเมอรที่มอง
เร่ืองพวกนี้เปนเร่ืองผิดจารีตประเพณี เปนอยางยิ่ง  
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กลุมที่ 6. เจเนอเรช่ัน วาย (Generation Y) ถัดจากยุค Gen-X ก็คือ ยุคเจเนอเรชั่นวาย (Generation 
Y) หรือ ยุค Millennials ซึ่งก็คือคนที่เกิดอยูในชวงป พ.ศ. 2523–2540 คนกลุมนี้เติบโตขึ้นมาทามกลางความ
เปลี่ยนแปลง และคานิยมที่แตกตางระหวางรุนปูยาตายาย กับ รุนพอแม แตก็รับเอาความ เจริญรุดหนาของ
เทคโนโลยี และอินเทอรเน็ตเขามาแทรกอยูในการดํารงชีวิตประจําวันดวย  

ยุคนี้จะเปนยุคที่เศรษฐกิจกําลังเติบโตเปนอยางมาก ทําใหพอแมที่คอนขางจะประสบความสําเร็จใน
ชีวิตแลวจะดูแลเอาใจใสลูก ๆ เปนอยางดี เด็กยุคนี้จึงมักจะถูกตามใจตั้งแตเด็ก ไดในสิ่งท่ีคนรุนพอแมไมคอยได 
มีการศึกษาดี มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก มีความเปนตัวของตัวเองสูง ไมชอบถูกบังคับใหอยูกรอบ ไมชอบ
อยูในเง่ือนไข ชอบเสพขาวสารผานชองทางตาง ๆ ที่หลากหลาย มีอิสระในความคิด กลาซัก กลาถามในทุกเรื่อง
ที่ตัวเองสนใจ ไมหว่ันกับคําวิจารณ มีความเปนสากลมาก มองวาการนิยมชมชอบวัฒนธรรม หรือศิลปนตางชาติ
เปนเร่ืองธรรมดา  

ปจจุบัน คนกลุมนี้อยูในทั้งชวงวัยเรียน และวัยทํางาน และจากการท่ียุคนี้เปนยุคที่มีเทคโนโลยีเขามา
เก่ียวของ จึงไมนาแปลกใจที่คนกลุมนี้จะมีความสามารถในการทํางานที่เก่ียวกับการ ติดตอส่ือสาร ชอบงานดาน
ไอที ใชความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ รวมทั้งสามารถทําอะไรหลาย ๆ อยางไดในเวลาเดียวกัน เรียกไดวาสามารถ
ใชเครื่องมือเครื่องไมไดอยางคลองแคลว อยางท่ีเราอาจจะเคยเห็นภาพคนยุคใหมที่นั่งเลน iPad ไปดวย คุย
โทรศัพทไปดวย แถมบางคนยังกินขาวไปพรอม ๆ กันดวยอีกตางหาก  

ในเรื่องการทํางาน คนกลุมนี้ตองการความชัดเจนในการทํางานวาสิ่งท่ีทํามีผลตอตนเองและตอหนวย 
งานอยางไร และชอบทํางานเปนทีม ตางจากกลุม Gen-X ท่ีชอบวันแมนโชวมากกวา เพราะคนในวัย Gen-X จะ
ถูกฝกมาแบบนั้น ตางจากวัย Gen-Y ที่เติบโตมาพรอมกับการประชุม การระดมความคิดเห็น แตทวาคนกลุมนี้
จะไมคอยอดทนเหมือนรุนพอรุนแมนัก หวังที่จะทํางานไดเงินเดือนสูง ๆ แตไมอยากไตเตาจากการทํางาน
ขางลางข้ึนไป คาดหวังในการทํางานสูง ตองการคําชม กลุม Gen-Y มักจะจัดสรรเวลาใหงานและชีวิตสวนตัวใน
จุดท่ีสมดุลกัน พอหลังเลิกงานอาจไปทํากิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อสรางความสุขใหกับตัวเอง เชน ไปเลนฟตเนส ไป
พบปะสังสรรคกับเพ่ือนฝูง จะไมคอยหมกมุนอยูกับงานเหมือนกับคนรุนกอน  

นอกจากนี้ กลุม Gen-Y จะเปนคนมองโลกในแงดี มีใจชวยเหลือสังคม รักษา ส่ิงแวดลอม มี
ความสัมพันธที่ดีและแนนแฟนกับพอแม  

กลุมที่ 7. เจเนอเรชั่น ซี (Generation Z) Gen-Z คือ คํานิยามลาสุดของคนรุนใหมในยุคปจจุบัน 
หมายถึงคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป เทียบ อายุแลวก็คือวัยของเด็ก ๆ นั่นเอง เด็ก ๆ กลุม Gen-Z นี้ จะ
เติบโตมาพรอมกับส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายที่อยูแวดลอม มีความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีตาง ๆ 
และเรียนรูไดเร็ว เพราะพอแมใชสิ่งเหลานี้อยูในชีวิตประจําวัน แตสิ่งหนึ่งท่ีเด็กรุน Gen-Z แตกตางจากรุนอื่น ๆ 
สมัยท่ียังเปนเด็กอยูก็คือ เด็กรุนนี้จะ ไดเห็นภาพที่พอและแมตองออกไปทํางานท้ังคู ตางจากรุนกอน ๆ ที่อาจจะ
มีพอออกไปทํางานคนเดียว ดวยเหตุผลนี้ เด็ก Gen-Z หลาย ๆ คนจึงไดรับการเล้ียงดูจากคนอ่ืนมากกวาพอแม
ของตัวเอง และนอกจาก 7 เจเนอเรชั่นที่บอกไปแลว ปจจุบันนี้ยังมีคํานิยามเพิ่มขึ้นมาอีก 1 กลุม แตไมไดจัดอยู
รวมกับ 7 เจเนอเรชั่นขางตน คือ กลุม "Gen-C" เปนคําใหมที่ Google และ Nielsen บัญญัติ ใชสําหรับเรียก
กลุมคนยุคใหมที่ไมไดแบงตามอายุเหมือน 7 เจเนอเรชั่นขางบน แตจัดกลุมตามพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ 
อินเทอรเน็ต และโซเชียลเน็ตเวิรก ทั้งนี้ คนที่จะถูกจัดเขากลุม Gen-C นั้น ก็คือคนกลุม Baby Boommer และ 
Gen-X ที่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตัวเอง หันมาสนใจเทคโนโลยีมากขึ้น ไปจนถึงขั้นเสพติดการเชื่อมตอ 
แตไมรวมคนกลุม Gen-Y เปนพวก Gen-C ดวย นั่นเพราะคนกลุม Gen-Y ปกติก็จะมีการเชื่อมตอโลกไรสายเปน
ประจําอยูแลว ตางกับคนกลุม Baby Boommer และ Gen-X ท่ีในอดีตแทบไมเคยยุงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย 
แตเมื่อเขาสูยุคเทคโนโลยีมากข้ึน พฤติกรรมของคนเหลานี้จึงตองเปลี่ยนไปตามโลก สําหรับคน Gen-C นั้น จะมี
นิสัยท่ีเห็นเดนชัดมาก ๆ คือ จะมีการเชื่อมตอตลอดเวลา มีการอัพเดทขอมูล สนใจขาวสารท่ีไดรับรูมาในโลกไซ
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เบอร พรอมจะแชรตอทุกเมื่อ ติดตามดูคลิปในยูทูบมากกวานั่งดูโทรทัศน เหมือนกับสังคมออนไลนกลายเปน
สวนหน่ึงในชีวิตของตัวเองไปแลว และคนกลุมนี้ก็ยังกลายมาเปนผูขับเคล่ือนวัฒนธรรมใหม ๆ ดวย  

คนกลุม Gen-C นี้ แมจะชอบโพสตขอความมากมาย แตก็จะโพสตดวยความระมัดระวังกวาคน Gen-Y 
ที่อาจจะโพสตตามอารมณมากกวา ตางกับคน Gen-C ท่ีจะโพสตเพื่อแบงปนความรู ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร ฯลฯ ถาเราลองเหลียวมองไปรอบ ๆ ตัว เราก็จะไดพบกับคนรุนตาง ๆ ที่ยังหลงเหลืออยูในปจจุบันก็คือ 
Baby Boomer, Gen-X, Gen-Y และ Gen-Z ซ่ึงนักการตลาด นักธุรกิจ ผูบริหารองคกรตาง ๆ จะให
ความสําคัญกับเรื่องนี้มากทีเดียว เพราะจะชวยทําใหพวกเขาไดเรียนรูและเขาใจบุคคลในวัยตาง ๆ ไดดีขึ้น เพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเร่ืองตาง ๆ สวนตัวเราเอง การไดเขาใจสิ่งเหลานี้ก็จะชวยลดชองวางระหวาง
วัยในครอบครัว และลดชองวางในสังคมการทํางานไดดี 
บทวิเคราะห คานิยมทางการศึกษาที่เปลียนแปลงตามกระแสของสังคม 

จบการศึกษาเปนเสมือนกาวแรกของการเดินออกไปสูโลกกวาง ที่เหลาเด็กจบใหมจะตองพบเจอกับสิ่ง
ตาง ๆ มากมายในชีวิต พวกเราตางมุงมั่นที่จะไขวควาชีวิตที่ดี มีการงานท่ี มั่นคง ดวยความมั่นใจอยางเต็มเปยม
ในศักยภาพของตัวเองวาจะตองผานพนทุกอยางไปดวยดี และกาวขึ้นไปสูจุดสูงสุดในชีวิต แตถึงอยางนั้น แค
เพียงประสบการณ 4 ปของเรา อาจจะยังไมเพียงพอสําหรับการเผชิญหนาตอโลกของความเปนจริง  ผูเขียน
บทความจึงไดวิเคราะหในประเด็นตางๆดังนี้  

ประเด็นที่ 1. โลกแหงความเปนจริง ไมไดเหมือนกับสิ่งเราคาดไว  ตลอดระยะเวลา 4 ป ที่ศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัย ถูกปลูกฝงใหเห็นภาพของโลกที่แสนสดใส มองวาทุกส่ิงลวนเปนเรื่องงาย เพราะวาเราคือบัณฑิตผู
มีศักยภาพของสังคม แตแทที่จริงแลว ภาพที่สวยหรูนั้นก็ไมตางจากคําโกหก เพราะโลกไมไดงายขนาดนั้น การใช
ชีวิตคือการดิ้นรนและฟนฝา พวกเราที่เปนบัณฑิตใหมลวนแตดอยประสบการณ  และขาดการเตรียมพรอม 
ดังนั้นเพ่ือการกาวออกไปเผชิญตอโลกไดอยางมั่นคง การเตรียมตัวใหพรอมรับตอส่ิงตาง ๆ จึงเปนเรื่องที่สําคัญ
อยางยิ่ง 

ประเด็นที่ 2. ปริญญานั้นไมไดมีความหมายอะไรเลย จากสถิติลาสุดของสํานักขาวเอพีระบุวา อัตราการ
วางงานในหมูผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอยูสูงถึง 53% นั่นหมายความวา มีบัณฑิตจบใหมเกินกวาคร่ึงที่ยงั
เตะฝุน ซึ่งเปนผลมาจากอัตราการแขงขันที่สูงมากในตลาดแรงงาน ผสมกับความตองการแรงงานในตลาดท่ี
นอยลงหลังจากหลายอุตสาหกรรมตองเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ ผลการเรียนของเหลา
บัณฑิตก็มักมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.00 ซ่ึงนั่นทําใหเราแทบจะไมมีความแตกตางไปจากบัณฑิตคนอ่ืน ๆ เลย ดังนั้นการ
ไดรับงานนักศึกษาจบใหมอาจจะไมงายอยางที่หลายคนคิด และปริญญาก็อาจจะไมไดชวยใหไดงานเสมอไป 

ประเด็นที่ 3. เทคโนโลยีเปนส่ิงที่ทําใหหางานไดยากข้ึน เทคโนโลยีเขามาเปนปจจัยสําคัญเบื้องหลังชีวิต
ที่เต็มไปดวยความเรงรีบ ดังเชนการทําธุรกรรมผานระบบออนไลน หรือกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตาง ๆ 
แตถึงแมวาเทคโนโลยีจะทําใหเราเกิดความสะดวกสบายในชีวิต มันก็เปนสิ่งที่เขามาลดบทบาทความสําคัญ และ
ลดความจําเปนในการจางงานมนุษยเชนกัน อยางไรก็ตามยังนับเปนเรื่องดีที่อุตสาหกรรมหลายประเภทยังคง
ตองการแรงงานมนุษย เขาไปควบคุมการทํางาน และดําเนินงานในสิ่งท่ีผูใชบริการทําผานระบบออนไลนของ
บริษัทอยู 

ประเด็นที่ 4. การเกิดความคิดวา ชีวิตตอนเรียนมหาวิทยาลัยคือช วงชีวิตที่ดีที่สุด หากกําลังคิดวา
ชวงเวลา 4 ปในมหาวิทยาลัยเปนชวงชีวิตที่ดีที่สุดของแลวถือ คิดผิดแลวละ เพราะไมมีเหตุผลใด ๆ ที่จะบอกได
วาทําไมชวงเวลาเหลานั้นจะตองเปนเวลาในชีวิตท่ีดีที่สุด ขณะที่โลกภายนอกยังมีกิจกรรมตาง ๆ รออยูอีก
มากมาย มหาวิทยาลัยเปนเพียงบันไดใหเรากาวไปสูชีวิตท่ีดีที่สุดของเราเทานั้น แตถาเม่ือไหรก็ตามที่เราเกิด
ความคิดแบบนี้ขึ้นมาแลวละก็ นั่นก็คงเปนสัญญาณวาชีวิตของเรากําลังอยูในชวงขาลง ทําใหเราเกิดความโหยหา
ชวงเวลานั้นมากเหลือเกินเทานั้นเอง 
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ประเด็นที่ 5. นักเรียนที่สอบไดเกรด C เปนผูขับเคล่ือนโลก เปนเร่ืองธรรมดาสําหรับนักศึกษาทั้งหลาย
ที่จะพยายามเรียนรู และมุงมั่นทําขอสอบเพ่ือควาเกรด A มาครอง ในขณะที่ใครอีกหลายคนที่ทําขอสอบไดเพียง
เกรด C กลับใชชวงเวลาในการเรียนรูนั้น เพ่ือหาทางกอต้ังกิจการของตัวเอง ซ่ึงจริง ๆ แลว สัญชาตญาณในการ
เปนเจาของธุรกิจนี้ตางหากที่จะสรางประโยชนใหแกเราได มากกวาความรูที่มีอยูเพียงในตํารา ซ่ึงไมสามารถ
นํามาเปนคูมือในการใชชีวิตได จนบางครั้งอาจเปนเร่ืองตลกเม่ือมหาวิทยาลัยไดกลายมาเปนสถานที่ ซึ่งนักเรียน
ที่สอบไดเกรด A สอนนักเรียนที่สอบไดเกรด B วาจะทํางานใหนักเรียนท่ีสอบไดเกรด C ไดอยางไรบาง 

ประเด็นที่ 6. ผูกมิตรสรางสัมพันธ อาจารยบางคนอาจจะเคยแนะนําแลววาเครือขายของเปนสิ่งสําคัญ 
เพราะวาเราไมไดรอบรูในทุก ๆ ส่ิงบนโลก แตเพ่ือน ๆ และคนรูเราอาจจะมีความรูในสิ่งตาง ๆ เหลานั้น ดังนั้น
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองเลือกคบหากลุมคนที่หลากหลาย จากกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ และจับตาดู
วาพวกเขามีการทํางานรวมกันอยางไรบาง เราควรจะคบหาทั้งเพื่อนที่เปนเด็กเรียนและเด็กกิจกรรม เพราะใคร
จะรูวาสักวันเราอาจจะตองโทรศัพทไปขอความชวยเหลือจากคนรูจักของเราก็ได 
 

บทสรุป และแนวทางแกใข 
หลายมหาวิทยาลัยของไทยกําลังขาดทุนและไมอาจจะอยูรอดไดจนอาจจะตองเลิกกิจการในระยะเวลา

อันใกล บางมหาวิทยาลัยตองปรับตัวโดยแบงที่ดินผืนงามจัดสรรสรางคอนโดมิเนี่ยมเพื่อหารายได และลดขนาด
องคกรลง ปญหาขางตนเหลานี้สมทบเพ่ิมเติมขึ้นเรื่อยๆ และตอไปย่ิงจะแยลง ผูเขียนมีความเห็นสวนตัววา
ภายในสิบปนี้จะมีมหาวิทยาลัยหลายแหงตองเลิกกิจการเพราะขาดทุนจนอยูไมไหว (ในปจจุบันโรงเรียนเอกชนก็
เลิกกิจการไปมากมาย เพราะท่ีนั่งในโรงเรียนของรัฐนั้นมีลนเกินความตองการอยูแลว) ดังนั้นมหาวิทยาลัยไทยคง
ตองปรับตัวกันอีกมาก ทางออกในการปรับตัวที่จําเปนตองเกิดขึ้นในอนาคตไดแก การยุบเลิกมหาวิทยาลัยที่ไมมี
คุณภาพหรือขาดทุนมากเพราะถึงอยางไรก็ไมมีทางคุมทุน อาจจะตองมีการควบรวมกิจการ (Merger and 
Acquisition) ของมหาวิทยาลัยเอกชน ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ควรเขามาแกปญหาโดยการยุบรวมมหาวิทยาลัย
ของรัฐเอง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็ก ใหมีขนาดใหญขึ้น ใชทรัพยากรรวมกันมากข้ึน ทําให
มหาวิทยาลัยตางๆ มีความเขมแข็งมากข้ึน ในอดีตที่ผานมานักการเมืองมีสวนผลักดันใหเกิดมหาวิทยาลัยในแทบ
ทุกจังหวัดของประเทศไทย แตปจจุบันมีสถาบันที่สอนระดับอุดมศึกษาไมต่ํากวาสองรอยแหง ซึ่งมากเกินไป
สําหรับประเทศไทยซ่ึงจริงๆ แลวไมควรมีสถาบันอุดมศึกษาเกินกวาจํานวนจังหวัดของประเทศเสียดวยซํ้าไป 
ทางออกนี้อาจจะเจ็บปวดสําหรับสถาบันอุดมศึกษาบางแหงแตก็มีความจําเปนตองทํา และควรมีนโยบายหาม
เปดสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มอีกตอไปแลว กระทรวงศึกษาธิการควรเรงพิจารณาควบรวม ยุบ ใหสถาบันอุดมศึกษา
ที่ออนแอ ขนาดเล็ก ไมไดมาตรฐาน รวมกันให เขมแข็ง มีขนาดใหญขึ้น และมีมาตรฐานดี 

ประเทศไทยจําเปนตองมีแผนการศึกษาแหงชาติ กําหนดทั้งปริมาณและคุณภาพ ในการผลิตบัณฑิต 
มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ใหตรงกับความตองการ สาขาใดที่มีบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ลนเกินความ
ตองการและไรคุณภาพก็ควรคอยๆ ลดจํานวนลงไปและปดไปเพ่ือใหเกิดความสอดคลองระหวางอุปสงคกับ
อุปทาน ไมปลอยใหแขงกันผลิตเพื่อหารายได ขายปริญญากันจนเกรอ เกินความตองการที่แทจริงของประเทศใน
บางสาขาโดยเฉพาะในสาขาสังคมศาสตร แมในสังคมศาสตรสาขาท่ีเรียนยากหนอยเชน การบัญชี ก็มีคนเรียน
นอยและขาดแคลนท้ังๆ ที่เปนวิชาชีพและมีรายไดดีพอสมควร กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) สมควรยกเลิก
การปลอยกูยืมทางการศึกษาสําหรับสาขาวิชาที่ไมมีความจําเปน มีมากพอ มีลนความตองการของตลาด และ
ควรพิจารณาใหกูยืมตามจํานวนเงินเดือนหรือศักยภาพท่ีแตละคนจะไดรับเงินเดือน หากนักเรียนนักศึกษา
สาขาวิชาใดสถาบันใดที่จะมีรายไดดีหลังสําเร็จการศึกษา เปนสาขาวิชาขาดแคลน และจําเปนสําหรับ
ประเทศชาติ ก็ควรจะใหกูยืม เชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ซึ่งขาดแคลนอยางหนัก สวนสาขาที่ไมขาดแคลน 
เชน รัฐศาสตร ก็ไมควรใหกูยืม เปนตน 

��	
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มหาวิทยาลัยตองลดการพึ่งพารายไดจากการเรียนการสอนลงไป แตเนนไปท่ีการทํางานวิจัยที่นําไปสู
การพัฒนาประเทศและสามารถนํานวัตกรรม งานวิจัย มาผลิตและสรางรายได และ/หรือ ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ มหาวิทยาลัยตองเนนรายไดจากการวิจัยที่สร างนวัตกรรมและนําไปสู เชิงพาณิชย
(Commercialization) ออกมาทําใชไดจริง สงออกไดจริง ลดตนทุนไดจริง นําพาประเทศกาวพนกับดักรายได
ปานกลาง ขณะเดียวกันก็เปนแหลงรายไดสําคัญของมหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในระดับ
บัณฑิตศึกษาตองรับนักศึกษาใหลดลงแตมีคุณภาพเขมขน ขณะเดียวกันอาจารยมหาวิทยาลัยตองหาเงินทุนวิจัย
ไดมากจากภาคเอกชนเพื่อนํามาจางนกัศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการเรียน ทํางานวิจัยชวยอาจารย สรางทั้งคน
และสรางทั้งงานท่ีชวยในการพัฒนาประเทศ นักศึกษาจะตองเปนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยตองเรงพัฒนาหลักสูตรในลักษณะของสหกิจศึกษา โดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝกงาน การต้ังโจทยการวิจัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
แหงหนึ่งที่ผูเขียนไดทราบมาวาอาจารยในหลักสูตรจะเดินสายพบภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเพ่ือหาโจทยการ
วิจัยและทุนวิจัย พรอมใหหนวยงานนั้นๆ สงนักศึกษามาเรียนในหลักสูตร และนําปญหาโจทยการวิจัยนั้นๆ ให
นักศึกษาที่หนวยงานนั้นๆ สงมาเรียนทําเปนวิทยานิพนธจนสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนวิธีการที่ไดประโยชนทุกฝาย 
หนวยงานไดคนมีความสามารถตรงตามท่ีตองการ หนวยงานได know how ไปใชในการแกปญหา อาจารยได
โจทยการวิจัยที่นําไปใชในเชิงพาณิชยไดจริง นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ นักศึกษา
ไดทุนมาเรียน ไดมาเรียนรูที่ทําใหทฤษฎีไดปะทะกับการปฏิบัติอยางแทจริง  

 มหาวิทยาลัยไทยตองเนนไปที่การศึกษาตอเนื่องและการฝกอบรมวิชาชีพ ที่แกไขปญหาในการทํางาน
ใหหนวยงานตางๆ มากขึ้น และตองไมใชงานฝกอบรมประเภทฉาบฉวย ท่ีไมกอใหเกิดทักษะ ความรู 
ความสามารถ ที่ดีขึ้นของบุคลากร แตตองเปนการฝกอบรมหรือการศึกษาตอเนื่องที่ทําใหพนักงานและคนไทยมี
ความรูทักษะ ความสามารถในการทํางานไดดีขึ้นจริง ทั้งนี้ตลาดดานนี้ยังเปดกวางกวาตลาดนักศึกษาระดับ
เยาวชนเนื่องจากเราเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัวแลว 
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ตามรอยศาสตรพระราชา เพ่ือการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
 
ACCORDING TO KING, A SCIENCE TOURISM SUSTAINABLE
 
ผูวิจัย   พรเพ็ญ  เพชรสุขศิร ิ
 

บทคัดยอ 
ศาสตรพระราชา...ศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดํารัส เมื่อป 

2554 วา “เปาหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพื่อปรับปรุงชีวิต
ความเปนอยูของคน โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม ใหคนมีความสุข โดยตองคํานึงเร่ืองสภาพภูมิศาสตร ความเชื่อทาง
ศาสนา เช้ือชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แมวาวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แตที่สําคัญคือนักพัฒนาจะตองมี
ความรัก ความหวงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย จะเห็นไดวาการพัฒนาเก่ียวของกับมนุษยชาติ 
และเปนเร่ืองของจิตใจ” 

 
คําสําคัญ : การพัฒนาที่ยั่งยืน, ศาสตรพระราชา 
 
Abstract 

The science of the King ... the science for sustainable development. King's speeches 
were. When the year 2554 that "targets in the development of his Majesty was ' sustainable 
development ', in order to improve the lives of people, environment, people, happy to take 
into account geographical conditions subject races, religious beliefs and social-economic 
backgrounds, although there were a variety of ways to develop but, most importantly, the 
developer will need to have concern and love, responsibility, and respect for your fellow 
humans can see that developments relating to humanity, and it was a matter of the mind." 

Keyword : Sustainable development,Science of King 
 

บทนํา 
คนไทยมีปญหาพระราชาก็ทรงคิดหาทางแกไขโดยศาสตรพระราชา มีคํากลาวถึง “ศาสตรพระราชา”            

มานานหลายปที่ผานมา เชน ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน, ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน, ศาสตร
พระราชาจากภูผาสูมหานที ซึ่งในตางประเทศตางทราบวาเปนแนวคิดตามแนวพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ในความคิดแวบหนึ่งคนไทยนี่ชางโชคดี ที่เจอปญหาอะไร พระราชาของ
เราก็หาทางแกไขไวให มีคําถามวา “คนไทยรูจักศาสตรของพระราชาดีแคไหน และเคยนําไปปฏิบัติกันหรือยัง”           
มาเร่ิมตนท่ีตัวเรา และตอไปก็คนรอบขาง แลวขยายออกวงกลางไปสูสังคมและประเทศชาติในที่สุด ตัวอยางปญหา
เชน ทุกคร้ังที่คนไทยมีปญหา น้ําเสีย น้ําทวมดินถลม ไฟปา พระองคทานก็จะคิดศาสตรมาแกไข เมื่อประเทศไทยฝน
แลงพระองคทานก็มีศาสตรในการทําฝนเทียม หรือ ฝนหลวง ที่เรียกวา “ฟากฟาลงภูผา ผานทุงนาสูมหานที”          
เมื่อประชาชนชาวกทม.น้ําทวม พระองคทานก็คิดศาสตรที่ชื่อวาโครงการแกมลิง ที่คลองมักกะสัน เพื่อแกไขปญหา 
โครงการขุดคลองลัดโพธิ์ หรือ การแกไขปญหาน้ําเสีย ใชผักตบชวาท่ีเรียกวา “ใชอธรรมปราบอธรรม” (The use of 
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vice to defeat vice) และก็มีกังหันชัยพัฒนา เติมออกซิเจน มีคําถามหนึ่งวา “ทําไมคนไทยรักพระราชาของเขา
ไดมากขนาดยอมตายแทนได” คําตอบก็คือพระราชา ทรงหวงใยประชาชนของพระองค และทําเพื่อบําบัดความทุกข
ทุกอยางของประชาชนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย กวา 70 ป จึงเปนหนาที่ของคนไทยที่ตองศึกษาศาสตรแหง
พระราชา และชวยกันดําเนินการตามรอยพระบาท หรือ “การเดินตามรอยเทาพอ” ท่ีตองศึกษาแนวทาง ท่ีพระองค
ทานไดทรงงานและวางแนวทางหาหนทางแกไขปญหาของประชาชนไว ที่ทุกคนรูจักกันในนาม “ศาสตรพระราชา” 
หรือ “ศาสตรแหงพระราชา” ในแงแนวคิด ปรัชญา และการปฏิบัตินั้น “การรักพระราชาของเรา” นั้นก็คือการ
ปฏิบัติบูชาตามคําสอน หากคนไทยทุกคน ชวยกันทํา กันปฏิบัติ และขยายผลการปฏิบัติใหกวางขวาง จะยิ่งเกิดผลดี
ในการปฏิบัติ “เชิงสัญลักษณ” มากขึ้น ที่ปกติเหลาบรรดาขาราชการและพสกนิกรท่ัวไปทุกคนก็ไดทํากันอยูแลว 
เชน คําขวัญ สโลแกน ที่เขียนขึ้นปาย ติดเส้ือ ติดรถ ตาง ๆ อาทิ “เราเกิด ในรัชกาลท่ี 9” ซ่ึงเรียกรวมๆกันวา 
“ปฏิบัติบูชา” ชวยกันทํา สังคมก็จะดียิ่งขึ้น การเขียนใหดูสวยดูดีดูเทห แตไมชวยกันทํา ชวยกันปฏิบัติ ก็จะไม
เรียกวา “รักพระองคทานอยางแทจริง” การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนเวลาเกือบ 20 ปที่คนไทยรูจัก “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” พระราชทานเปนแนวทางในการนําพาประเทศไทยใหขามพนวิกฤตเศรษฐกิจครั้ง
ใหญที่เกิดขึ้นเมื่อป 2540 หรือ “วิกฤตตมยํากุง” หรือ ชวงวิกฤตเศรษฐกิจ “ฟองสบูแตก” จนหลายภาคสวนนอมนํา
หลักปรัชญานี้ไปเปนแนวทางปฏิบัติ โดยอาจารยยักษ หรือ ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร ผูเด็ดเดี่ยวตามรอยในหลวงให
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตไดศึกษาและเขียนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง มาตลอดตั้งแตป 2540 จวบจนทุกวันนี้ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดรับการนําไปประยุกตใชอยางแพรหลาย ท้ังในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจ
และส่ิงแวดลอม และสถานศึกษา จนประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม โดย “มูลนิธิมั่นพัฒนา” ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 
25 กรกฎาคม 2557  

 
ศาสตรพระราชา...ศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดํารัส เมื่อป 2554 วา  “เปาหมายในการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ ‘การพัฒนาท่ียั่งยืน’ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของคน โดยไมทําลาย
สิ่งแวดลอม ใหคนมีความสุข โดยตองคํานึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจ สังคม แมวาวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แตที่สําคัญคือนักพัฒนาจะตองมีความรักความหวงใย ความ
รับผิดชอบ และการเคารพในเพ่ือนมนุษยจะเห็นไดวาการพัฒนาเก่ียวของกับมนุษยชาติและเปนเรื่องของจิตใจ”เมื่อ 
28 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกลาวในรายการ “ศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ
อยางยั่งยืน”ในการพัฒนาเศรษฐกิจสูยุคไทยแลนด 4.0 รวมท้ังการพัฒนาประเทศเพ่ือกาวเขาสูสังคมโลกทั้งในระดับ
ภูมิภาค และ ในระดับโลก เพื่อนอมนําพระราชดํารัสขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชที่ให 
“ประชาชนเปนศูนยกลาง” ของการพัฒนา มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงในพ้ืนที่ 
ประชาชนมีสวนรวม และไดประโยชนจากการพัฒนาอยางแทจริ ง ใหมีความ อยูดี กินดี รัฐบาล ฯพณฯ พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดเชื่อมโยง “ศาสตรพระราชา”ในเร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP 
- Sufficiency Economy Philosophy) กับ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development 
Goals) ประสบความสําเร็จ ในการสรางความตระหนักและการยอมรับในเวทีระหวางประเทศในระดับ หนึ่ง 
ยกตัวอยาง ไดแก (1) ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง เพ่ือแกปญหาการขาดน้ํากินและน้ําใช, การขาดที่ดินทํา
กิน ซึ่งมีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีอยางงาย (2) ธนาคารอาหารเปนกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบย่ังยืน 
ใหเด็กนักเรียนทุกคนนําไปลงทุน เพื่อประกอบอาชีพทําการเกษตรและปศุสัตวขนาดเล็ก (3) โรงเรียนพระดาบส         
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จัดใหมีการสอนวิชาชีพ หลักสูตร 1 ป มุงใหสามารถนําไปประกอบอาชีพไดจริง เสริมดวยทักษะชีวิต ใหสามารถ
ดํารงตน ไดอยางเหมาะสม (4) กังหันชัยพัฒนา เปนการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ํา ลดกล่ิน น้ําไมเนาเสีย เปนที่อยู
อาศัยของสัตวน้ําได (5) บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จํากัด ดําเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก 
“ประชารัฐ”ท่ีไมมุงเนนผลกําไรจากการประกอบการลองมาดูเนื้อหาโดยสรุปของ “ศาสตรแหงพระราชา” ที่สําคัญ
เหลานี้กัน อาทิ  
โครงการฝนหลวง จากฟากฟาลงภูผา ผานทุงนาสูมหานที 

วิธีทําฝนหลวงมีอยู 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 กอกวน คือการดัดแปรสภาพอากาศหรือกอนเมฆใน
ขณะนั้นเพื่อกระตุนใหมวลอากาศ ชื้นไหลพาขึ้นสูเบื้องบนอันเปนการชักนําไอน้ําหรืออากาศชื้นเขาสูกระบวน การ
เกิดเมฆ ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงใหอวน คือการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อทําใหเมฆเจริญขึ้นจนมีขนาดใหญหนาแนนและ
พรอมที่จะตกลงมาเปนฝน ข้ันตอนที่ 3 โจมตีคือการดัดแปรสภาพอากาศท่ีจะกระตุนใหเม็ดละอองเมฆปะทะชนกัน
แลวรวมตัว เขาดวยกัน จนมีขนาดใหญขึ้น ขณะเดียวกันก็เปนการลดแรงไหลพาข้ึนเบื้องบน เพื่อใหเม็ดน้ํา มีขนาด
ใหญตกลงสูเบื้องลางแลวเกิดเปนฝนตกลงมาสูเปาหมาย 
ฝายชะลอความชุมชื้น(Check Dam) หรือฝายแมว  

การใชวัสดุธรรมชาติที่หางายในทองถิ่นเชนกอนหินและไมเพื่อกอเปนฝายขวางรองน้ําหรือหวยเล็กๆทํา
หนาที่กักกระแสน้ําไวใหไหลชาลงและใหน้ําสามารถซึม ลงใตผิวดินสรางความชุมชื้นในบริเวณนั้น อีกทั้งยังชวยดัก
ตะกอนดินและทราย ไมใหไหลลงสูแหลงน้ําเบื้องลาง แฝก การปลูกหญาแฝกตามแนวระดับเพื่อชวยชะลอความชุม
ชื้นไวในดิน โดยรากของหญา แฝกจะขยายออกดานขางเปนวงเสนผาศูนยกลางไมเกิน 50 เซนติเมตรและจะแทงลง
ไป เปนแนวลึกใตดิน 1-3 เมตรแลวสานกันเปนแนวกําแพงดูดซับความชุมชื้นใหแกผิวดิน ทฤษฎีใหม เปนการสราง
แหลงน้ําขนาดเล็กบนผิวดินในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรโดยแบง ที่ดินสําหรับใชขุดเปนสระเก็บน้ําใหสามารถใช
ทําการเกษตรไดตลอดปและสามารถ เลี้ยงปลาไปพรอมๆกันนอกจากน้ีบริเวณขอบสระยังสามารถใชปลูกพืชผักสวน
ครัว ไดอีกดวย โครงการแกมลิงหลักการของโครงการ คือเมื่อเกิดน้ําทวมก็ขุดคลองชักน้ําใหไหลมารวมกันเก็บไว ใน
แหลงพักน้ําแลวจึงคอยทําการระบายลงสูทะเลผานทางประตูระบายน้ําในชวงที่ ปริมาณน้ําทะเลลดลง ขณะเดียวกัน
ก็สามารถสูบน้ําออกจากคลองท่ีเปนแกมลิงลงสู ทะเลตลอดเวลาเพ่ือที่น้ําจากตอนบนจะไดไหลลงมาไดเรื่อยๆและ
เมื่อใดก็ตามที่ ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงกวาระดับน้ําในคลองที่เปนแกมลิงก็ใหปดประตูระบายน้ํากั้นไมใหน้ําทะเลไหล
ยอนกลับเขามา การใชน้ําดีไลน้ําเสีย เปนการนําน้ําคุณภาพดีจากแมน้ําเจาพระยาสงเขาไปไลน้ําเสียตามคลองใน 
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไดแกคลองบางเขน คลองบางซ่ือ คลองแสนแสบ คลองเทเวศรและ คลองบางลําภูเพื่อ
ชวยลดปญหา ความเนาเสียของน้ําในคลองตางๆคลายกับ การ “ชักโครก”คือปดและเปดน้ําใหไดจังหวะตามเวลาน้ํา
ขึ้น-น้ําลงหากน้ําขึ้น สูงก็เปดประตูน้ําใหน้ําดีเขาไปไลน้ําเสียครั้นน้ําทะเลลงก็เปดประตูถายน้ําเสียออกจากคลองไป
ดวย กังหันน้ําชัยพัฒนา กังหันชัยพัฒนา หรือ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนชาแบบทุนลอย เปนกังหันน้ําเพื่อ
บําบัดน้ําเสียดวยวิธีการเติมอากาศ ทํางานโดย การหมุนปน เพื่อเติมอากาศใหน้ําเสียกลายเปนน้ําดี สามารถ
ประยุกตใชบําบัดน้ําเสียจากการอุปโภคของประชาชน น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ิมออกซิเจน ใหกับ
บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทางการเกษตร ใชบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากชุมชนและอุตสาหกรรมลักษณะเปนเครื่องกลหมุนชา
แบบทุนลอยเพื่อชวยเติมออกซิเจนที่ผิวน้ํา 

การบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรีย 2 วิธี วิธีที่ 1 การใชน้ําหมักชีวภาพ โดยการใชน้ําหมักชีวภาพปริมาณ 
1 ตอ 500 สวนราดลงท้ังในน้ําทิ้งจากครัวเรือน ตลาดสดฟารมปศุสัตวหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหจุลินทรียชวย
ยอยสลาย อินทรียสารในแหลง น้ํานอกจากนี้น้ําหมักชีวภาพยังสามารถนําไปใชไดดีในการปรับสภาพน้ําในบอประมง
ทั้งบอเลี้ยงกุงและปลาไดเปนอยางดี วิธีที่ 2 ลูกระเบิดจุลินทรีย เปนการบําบัดและฟนฟูแหลงน้ําใหดีขึ้นดวยจุลินทรีย
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เชนเดียวกับการใชน้ํา หมักประกอบดวยโคลนจากทองน้ํา 50กิโลกรัม,รา 10 กิโลกรัม,ปุยอินทรียเม็ดหรือ ผง 50 
กิโลกรัมและน้ําหมักชีวภาพที่หมักจนไดที่แลว 3 เดือนขึ้นไปโดยนําทุกอยางมาผสมเขาดวยกันจนสามารถปนเปน
กอนขนาดเทาลูกเปตองนําไปผ่ึงไวในที่รม จนแหงสามารถนําไปบําบัดน้ําไดโดยใชในอัตราสวน 5 กิ โลกรัมตอน้ํา 1 
ลานลิตร หรือ 25 กิโลกรัมตอพื้นที่ไรทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพน้ําที่เนาเสีย ในบริบทของทองถ่ินนั้นปจจุบันไดมีการนอม
นําแนวพระราชดําริดังกลาว มาปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตาม “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน ในดานการเกษตร
และแหลงน้ํา” (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ซ่ึงเปนทางเดินที่ถูก
ทางแลว เราชาว อปท. มาชวยกันนําทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมกันหนอย 
การคลับเคลื่อนตามรอยศาสตรพระราชาเพ่ือการทองเที่ยวที่ยังยืน 

ททท. รวมมือUNDP และสยามนิรมิตเปดโครงการเปดใหผูสนใจไดเขาชม ระหวางวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ณ เอ็มโพเร่ียม แกลอร่ี (Emporium Gallery) แถลงขาวเปดตัวอยางเปนทางการไปแลวสําหรับ“ตามรอย
ศาสตรพระราชาเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน” เปนการรวมมือกันระหวางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ(UNDP)เพื่อสรางความยั่งยืนใหแกการทองเที่ยว นอมนําหลัก เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ใน
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกตใชเพื่อสรางความย่ังยืนใหกับการ
ทองเที่ยวของไทย โดยเฉพาะการทองเที่ยวชุมชน ในประสบการณ Local Experience นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวา
การการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กลาววา “เม่ือชวงตนป ๒๕๖๐ ททท.ไดนําแนวคิด “Local Experience” มาใช
ในการทําการตลาดการทองเที่ยว สงผลใหนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางประเทศมีการเดินทางไปทองเที่ยวในจังหวัด
ตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งยังมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึนตามลําดับ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานตางๆ สืบ
สานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP – Sufficiency Economy Philosophy) หรือ “ศาสตรพระราชา” 
เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ททท.จึงไดนอม
นําศาสตรพระราชามาใชในการจัดการพื้นที่ทองเท่ียว โดยเนนการทองเที่ยวชุมชน เพื่อใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืน” 
นางสาว นาเดีย ราชีต(Ms. Nadia Rasheed) ผูแทนผูบริหาร ของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกกลาววา “รูสึกเปนเกียรติที่ไดรวมมือกับททท. โดยหัวใจหลักคือพัฒนาใหชุมชนสามารถสรางรายไดได
ดวยตนเองและมีชีวิตที่ยั่งยืน”  
ในขณะท่ีคุณพัณณิน กิติพราภรณ ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทสยามนิรมิต จํากัดกลาววา “ดวยความที่ชอบ
ทองเที่ยวอยูแลวจึงรูสึกยินดีที่ทางททท.เปดกวางดานการทองเที่ยว สนับสนุนการทองเที่ยวชุมชน นอกจากจะเปน
การเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนแลว ยังเปนการเผยแพรสถานที่ทองเที่ยวใหมๆอีกดวย” โดยโครงการไดนอมนําแนวคิด
ดานการพัฒนามนุษย และการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”และหลักการ เขาใจ เขาถึง และ
พัฒนาลงพัฒนาพื้นที่ ๔ ชุมชน ไดแก ชุมชนบานปงหวยลาน จังหวัดเชียงใหม ชุมชนบานหนองสาน จ.สกลนคร 
ชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี และชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญตามพระราชดําริ จังหวัดชุมพร
ดําเนินการหาขอมูลพรอมทั้งเขาไปเสริมสรางทั้งความรู ความเขาใจและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรในชุมชน
ใหแกคนในพื้นที่ เพื่อนําไปปรับปรุงใหเกิดเปนชุมชนแหงการทองเที่ยวแบบยั่งยืนทั้งในตัวบุคคลทองถิ่น เกษตรกร
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยผลงานจากการลงพื้นท่ีจะเผยแพรผานนิทรรศการ เปดใหผูสนใจไดเขาชม ระหวางวันที่ 
๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เอ็มโพเร่ียม แกลอร่ี (Emporium Gallery) ชั้น M ศูนยการคา ดิเอ็มโพเร่ียม 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักเปนอยางดีวาพื้นที่นับลานไรในภูมิภาค
ตางๆ ของประเทศไทยมีปญหาท้ังในเร่ืองเคมีและชีวภาพอยูหลายลักษณะ และดินขาดความอุดมสมบูรณ เชน พื้น
ที่ดินพรุ พื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด พ้ืนที่ดินทราย และพื้นที่ดินเค็มในหลายภูมิภาค จึงทําใหราษฎรมีฐานะยากจนเพราะการ
เพาะปลูกไดผลผลิตต่ํา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2522 โดยใหตั้งอยูในพื้นที่ดินที่มีปญหา เพ่ือแกไข
ปญหาและดําเนินการพัฒนาพื้นที่ใหเปนพื้นที่ตนแบบ ซึ่งเนนการพัฒนาดานการเกษตรสมบูรณแบบ ตั้งแตการแกไข
ปญหาเดิมของดิน พัฒนาดินใหมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการเพาะปลูก การจัดระบบการเพาะปลูกและเล้ียง
สัตว การพัฒนาแหลงน้ํา การฟนฟูสภาพปา ตลอดจนการสงเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมพ้ืนบาน เพื่อเปนแหลงการ
สรางรายไดเสริมใหแกชาวบานในชุมชน ศูนยศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดดําเนินการท้ังสิ้น
จํานวน 6 ศูนยทั่วประเทศ ไดแก ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน-จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน-จังหวัดจนัทบุรี ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ-จังหวัดเพชรบุรี ศูนยศึกษาการ
พัฒนาภูพาน-จังหวัดสกลนคร ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ -จังหวัดเชียงใหม และ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง-จังหวัดนราธิวาส 

 
 

 

สรุป 
ดวยความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง

รัชกาลที่ 9 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จึงไดนอมนําศาสตรแหงพระราชามาใชในการจัดการดานการ
ทองเที่ยวมาโดยตลอด และลาสุด ททท.ไดรวมมือกับโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) จัดแถลงขาว
โครงการ “ตามรอยศาสตรพระราชา เพ่ือการทองเที่ยวที่ยั่งยืน” ณ สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร นายยุทธศักดิ์ 
สุภสร ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กลาวในการแถลงขาววา โครงการดังกลาวจัดขึ้นเพ่ือนอมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวยการนอมนํา
หลักเขาใจ เขาถึง และพัฒนา อันเปนหลักการทรงงานของพระองคทาน เพื่อสรางความย่ังยืนใหกับการทองเที่ยว
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ของไทย โดยเฉพาะการทองเที่ยวชุมชนในประสบการณ Local Experience ผูวาการ ททท. กลาวตอวา ททท.ไดนํา
แนวคิด “Local Experience” มาใชในการทําการตลาดการทองเที่ยวเม่ือตนป 2560 สงผลใหนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศเดินทางทองเท่ียวในจังหวัดตางๆ เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึนตามลําดับ 
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานตางๆ สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - Sufficiency 
Economy Philosophy) หรือ “ศาสตรพระราชา” เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - 
Sustainable Development Goals) ททท.จึงไดนอมนําศาสตรพระราชามาใชในการจัดการพ้ืนที่ทองเที่ยว โดย
เนนการทองเที่ยวชุมชน เพื่อใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืน ผูวาการ ททท.กลาวตอวา โครงการ “ตามรอยศาสตร
พระราชา เพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน” ไดนอมนําแนวคิดดานการพัฒนามนุษย และการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนหลักการ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ลงพัฒนาพื้นที่ 4 ชุมชน พรอมเขาไป
เสริมสรางความรู ความเขาใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรในชุมชนใหชาวบานในพ้ืนที่นําไปใชปรับปรุงเปน
ชุมชนแหงการทองเที่ยวแบบย่ังยืน ทั้งตัวบุคคล ทองถิ่น เกษตรกร และทรัพยากรธรรมชาติ โดยพื้นที่ดังกลาว
ประกอบดวย 1. ชุมชนบานปงหวยลาน จังหวัดเชียงใหม หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูใกลโครงการพัฒนาพื้นที่หวย
ลาน ภายในมีสถานีเพาะชํากลาไม สถานีประมงน้ําจืดขนาดเล็ก และอางเก็บน้ําหวยลานตามพระราชดําริ เพื่อ
แกปญหาภัยแลง ชาวบานในชุมชนมีการทําสินคาหัตถกรรม อาทิ การจักสานไม ไผ การทอผา และการสานใบตาล              
2.ชุมชนบานหนองสาน จังหวัดสกลนคร อดีตเปนพ้ืนที่สีแดงในเขตปาภูพาน ใกลกับพระตําหนักภูพาน อันเปนพื้นที่
ทรงงานหลักในเขตภาคอีสาน ปจจุบันชาวชุมชนบานหนองสานไดนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิต อาทิ การทําเกษตรผสมผสาน และเปนหมูบานที่มีชื่อเสียงในเรื่องผายอมคราม 3. ชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัด
จันทบุรี เปนชุมชนเกาแกตั้งอยูริมน้ํา เคยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคากับตางประเทศมาตั้งแตสมัยรัชกาล
ที่ 5 ในพื้นที่มีโครงการพระราชดําริคือ คลองภักดีรําไพ สรางขึ้นเพื่อแกปญหาน้ําทวมอยางยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรี 
และภายในชุมชนมีสถาปตยกรรม อาคารบานเรือน ตึกแถว วิถีชีวิตของชาวชุมชนท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว หาชม
ไดยาก 4. ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญตามพระราชดําริ จังหวัดชุมพร เปนพื้นที่แกมลิงตามตามแนว
พระราชดําริ เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัย ชาวชุมชนตางนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช และมีการสงเสริม
การทองเที่ยวภายในชุมชน ผูวาการ ททท.กลาวตอวา การดําเนินการตามโครงการ “ตามรอยศาสตรพระราชา เพื่อ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน” แบงการทํางานเปน 4 ระยะ โดยระยะแรก เปนการศึกษาขอมูล การวิเคราะหปญหาทาง
สังคมและลงพ้ืนที่, ระยะที่สอง เปนการพัฒนาแผนธุรกิจทองเท่ียวชุมชน เชน การสรางเสนทางทองเท่ียว การจัดการ
เร่ืองกิจกรรมประเพณีในพื้นที่ชุมชน, ระยะที่สาม เตรียมการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือการประชาสัมพันธ และระยะ
ที่สี่ การเปดตัวชุมชนตอสาธารณะเพื่อการสรางเศรษฐกิจชุมชนผานการทองเที่ยว “ททท.คาดวาโครงการดังกลาวจะ
สามารถสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนโดยผานการทองเท่ียว ขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริม
การทองเที่ยวในแบบ Local Experience ใหมีการเติบโตอยางตอเนื่องและย่ังยืน” ผูวาการ ททท.กลาว ทางดาน
นางสาวนาเดีย ราชีด (Ms.Nadia Rasheed) ผูแทนผูบริหารโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก กลาวในการแถลงขาววา รูสึกเปนเกียรติที่ไดรวมมือกับ ททท. โดยหัวใจของโครงการน้ีคือพัฒนาใหชุมชน
สามารถสรางรายไดดวยตนเองและมีชีวิตที่ยั่งยืน ขณะท่ี นางสาวพัณณิน กิติพราภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท สยามนิรมิต จํากัด ตัวแทนจากภาคเอกชน กลาววา รูสึกยินดีที่ทาง ททท.เปดกวางดานการทองเที่ยว 
สนับสนุนการทองเที่ยวชุมชน เพราะนอกจากจะเปนการเพิ่มรายไดใหกับชุมชนแลว ยัง เปนการเผยแพรสถานท่ี
ทองเท่ียวใหมๆ ใหชาวไทยและตางชาติรับทราบของดีและอัตลักษณวิถีความเปนไทยอีกดวย ทั้งนี้ โครงการ “ตาม
รอยศาสตรพระราชา เพ่ือการทองเที่ยวที่ยั่งยืน” จะมีการจัดแสดงเปนนิทรรศการ และเปดใหผูสนใจไดเขาชม 
ระหวางวันท่ี 4-8 ตุลาคม 2560 บริเวณเอ็มโพเรียม แกลอร่ี (Emporium Gallery) ชั้น M ศูนยการคาดิเอ็มโพเรียม 
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การตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี  
จังหวัดชัยนาท 
 
DECISION ON THE ELECTION OF LOCAL ADMINISTRATORS IN DONG 
KHON MUNICIPALITY SANKHABURI CHAI NAT
 
ผูวิจัย    ภูวนัย  เพ็ชรไปร 

อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงคอน 

อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ และเพื่อรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตําบลดงคอน 
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จํานวน 250 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ที่
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พรอมทั้งเปรียบเทียบแรงจูงใจของประชาชน โดยใชสูตร T- Test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One - Way ANOVA) ดวยคาสถิติทดสอบ F - Test เพ่ือทดสอบสมมุติฐานหาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน อําเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีแรงจูงใจตอการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะห
เปนรายดาน พบวาแรงจูงใจภายใน ประชาชนมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก และดานแรงจูงใจภายนอก ประชาชน
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จากสมมติฐานพบวา ประชาชนท่ีมีเพศแตกตางกัน มีแรงจูงใจตอการตัดสินใจเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นไมแตกตางกัน ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีแรงจูงใจตอการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินไม
แตกตางกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจตอการตัดสิน ใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นไม
แตกตางกัน ประชาชนท่ีมีอาชีพที่แตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : การตัดสินใจ การเลือกตั้ง การเมืองทองถิ่น 
 
Abstract 

Research Decision on the election of local administrators in the area of Dong Khon 
Subdistrict Administrative Organization. Sankhaburi Chai Nat The purpose is to study. To 
compare And to gather problems and suggestions regarding the decision-making of local 
leaders in Dong Khon Municipality. Sankhaburi Chai Nat They were classified by gender, 
age, education and occupation. 
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The samples used in this study consisted of People in Dong khon Municipality 
Sankhaburi Tools used in research. A questionnaire was used for data analysis. The data 
were analyzed by percentage, mean, arithmetic mean. standard deviation T-Test and one-
way ANOVA were used to compare the motivation of the population using the F-Test test 
statistic to test the difference hypothesis at level 0.05 

The research found that Decision on the election of local administrators in Dong 
Khon Municipality. Sankhaburi Chai Nat The motivation for decision making of local 
administrators was at a high level. When analyzing each side. Found that internal motivation 
Public opinion Very high And external motives. The public opinion is at a high level. From 
the assumption that People with different sex. There was no difference in the motivation for 
the decision of the local administration. People of different ages. There was no difference in 
the motivation for the decision of the local administration. People with different education 
levels There was no difference in the motivation for the decision of the local administration. 
People with different occupations 

Keywords : Decisions, elections, local politics
 

บทนํา 
การปกครองสวนทองถิ่น หรือการปกครองทองถิ่น เปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมีความสําคัญ

ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางย่ิงชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกลาว
ในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดวา รัฐบาลซ่ึงเปนกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น 
ยอมมีภาระหนาที่อยางมากมายในการบริหารประเทศใหประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 
(Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแหงชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แตยอม
เปนไปไมไดที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการใหกับประชาชนไดทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปญหา
เกี่ยวกับความลาชาในการดําเนินงาน การที่อาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได และรวมทั้ง
ขอจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจาหนาที่ดําเนินงานใหทั่วถึงได เมื่อเปนดังนี้ การลดภาระ
ของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบตอความตองการของ
ชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชนนั้น ๆ จึงเปนผลใหการปกครองทองถ่ิน
มีบทบาทและความสําคัญเกิดขึ้น (สถาบันพระปกเกลา. 2560 : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?) 

การปกครองทองถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองทองถ่ินจะ
เปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันมีสวนไดสวนเสียใน
การปกครอง การบริหารทองถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินที่ตนอยูอาศัยอัน
จะนํามาซ่ึงความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด 

การปกครองทองถ่ินทําใหประชาชนรูจักทองถ่ินการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใชเปนการปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน 
โดยเปนการที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง ซึ่งผูบริหารทองถิ่นนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบ
บริหารทองถิ่นโดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชนแลว ผูบริหารทองถิ่นจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทาง
ประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซ่ึงจะทําให
ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของตนเองตอทองถิ่น และมีสวนรับรูถึงปญหาและแกไขปญหาทองถิ่นของตน 
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การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเปนหลักสําคัญของการกระจายอํานาจ 
เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แตละทองถ่ินยอมมีปญหาและความ
ตองการที่แตกตางกัน ประชาชนจึงเปนผูมีความเหมาะสมที่จะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในทองถิ่ นนั้นมากท่ีสุด และ
กิจการบางอยางเปนเร่ืองเฉพาะทองถิ่น ไมเก่ียวกับทองถิ่นอื่น ๆ และไมมีสวนไดสวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึง
เปนการสมควรที่จะใหประชาชนทองถิ่นดําเนินการดังกลาวเอง ท้ังนี้การแบงเบาภาระดังกลาวทําใหรัฐบาลมีเวลาที่
จะดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ ๆ หรือกิจการใหญ ๆ ระดับชาติอันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม และมี
ความคลองตัวในการดําเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน 

การปกครองทองถิ่นสามารถสนองตอบความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากทองถิ่นมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน ความตองการ และปญหายอม
ตางกันออกไป ผูที่ใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดเปนอยางดีก็
คือ หนวยการปกครองทองถ่ินนั้นเอง 

การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผูนําหนวย
การปกครองทองถิ่นยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในทองถ่ินยอม
เปนพื้นฐานท่ีดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย 

การปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองท้ังทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยสรุป ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น สามารถแบงออกเปนสองดวย คือ 
ดานการเมืองการปกครอง และการบริหาร กลาวคือในดานการเมืองการปกครองนั้นเปนการปูพื้นฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเรียนรูการปกครองตนเอง สวนดานการบริหารนั้น เปนการแบงเบาภาระรัฐบาลและ
ประชาชนในทองถิ่นไดหาทางสนองแกปญหาดวยตนเอง ดวยกลไกการบริหารตาง ๆ ทั้งในแงของการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการจัดการ เปนตน 

การปกครองสวนทองถิ่น เปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ เพราะเปน
สถาบันท่ีฝกหัดใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง ทําใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของทองถ่ิน
อันเปนที่อยูของตนเอง เกิดความหวงแหนและความรับผิดชอบตอชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนผลใหประชาชนมีความรูสึกที่
ดีตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองทองถิ่นมีหลายรูปแบบ ที่สอดคลองกับการปกครองระดับชาติ 
เชน องคการบริหารสวนตําบล ภาวการณในปจจุบัน บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล มีความสําคัญอยางย่ิงตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ท้ังนี้เพราะองคการบริหา รสวน
ตําบล ที่จัดต้ังขึ้น นอกจากจะมีฐานะเปนนิติบุคคล มีงบประมาณและบุคลากรเปนของตนเองแลว ยังมีอํานาจในการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบายหรือทิศทางในการพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจในการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายของ
ทองถิ่น สําหรับความสําเร็จขององคการบริหารสวนตําบลในการปฏิบัติหนาที่เกิดประสิทธิภาพ(Efficiency) ตอการ
พัฒนาทองถ่ินและสรางความพึงพอใจ (Satisfaction) ใหกับประชาชนในชุมชน นอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยดาน
สมรรถนะ (Capability) ขององคการบริหารสวนตําบลในการบริหารจัดการ (Administration) ทรัพยากรทางการ
บริหารขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแลวปจจัยดานการมีสวนรวม (Participation) ของ
ประชาชนตอการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล การมีสวนรวมของประชาชนตอระบบ 
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การเมืองการปกครองในทุกรูปแบบและทุกระดับ จะกอใหเกิดการควบคุมจากประชาชน ( Popular 
Control) ตอบุคคลที่ดํารงตําแหนงตาง ๆ ในหนวยการปกครองนั้น ๆ ทําใหบทบาทของบุคคลที่ดํารงตําแหนงใน
องคกรการเมืองไดกระทําบทบาทของการกระทําจริง (Actual Role) ใหมีความสอดคลองตองกัน จึงเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญมากในการขับเคลื่อนองคาพยพการพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ภาวะผูนําขององคกรที่ดีถือเปนสวนที่มีความสําคัญ
เปนอยางย่ิง เพราะในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่ทรงคุณคาในการบริหารงานสาธารณะแลว ยอมขึ้นอยูกับ
ความรูความสามารถของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ในการวางกรอบนโยบายท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ิน
ไดดีและเกิดประโยชนผลในทางปฏิบัติ ประกอบกับความตอเนื่องในการดํารงตําแหนง และความพรอมของคณะ
ผูบริหารที่มาชวยบริหารองคกร และศักยภาพดานอื่นๆ ทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก สิ่งเหลานี้จะเปน
สวนเสริมสรางการพัฒนาองคกรไดอยางมีทิศทาง มีเปาหมาย กระบวนการระบบความคิดในการตัดสินใจใชสิทธิ
เลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นของประชาชนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการบริหารงานทองถิ่นในปจจุบัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน 
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน 
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  

3. เพ่ือรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวของแลวบูรณาการเปนกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 

  ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 

การตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน 

อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 1. แรงจูงใจภายใน 
 2. แรงจูงใจภายนอก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําดงคอน 

อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จํานวนทั้งหมด 250 คน โดยมุงเนนศึกษาแรงจูงใจของ ตอการตัดสินใจเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่น ในเขตองคบริหารบริหารสวนตําบลควนมะพราว  
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําดงคอน อําเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท (Likert Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 40 ขอ 
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะ แรงจูงใจของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต

เทศบาลตําดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) 
ทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามกอนนําไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ  เกณฑการแปลผล

ตามคาคะแนนเฉลี่ยผูวิจัยใชเกณฑในการแปรผล ของเบส (Best. 1970 : 190) โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย 
 

ผล/สรุปผล 
การศึกษาการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลดงคอน อําเภอรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (3) เพื่อรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ
การตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผล
การศึกษาสรุปได ดังนี้ 

1. ประชากรกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.3 และเปน มีอายุ 
50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 36.8 มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 54.9 ประกอบ
อาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 31.9  

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พบวา ประชาชนมีแรงจูงใจตอการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินโดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน พบวา ดานแรงจูงใจภายในมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก และ
ดานแรงจูงใจภายนอกมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มี
แรงจูงใจตอการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษา เร่ือง การตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน อําเภอ

สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
ดานแรงจูงใจภายในพบวา ประชาชนมีแรงจูงใจตอการตัดสินใจเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นโดยรวม อยูใน

ระดับเห็นดวยมาก เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน พบวา ดานแรงจูงใจภายใน โดยรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก โดยขอที่มีความตองการสูงสุด 3 ลําดับ ลําดับแรกคือ ผูสมัครรับเลือกตั้ งที่เอาใจใสดูแลทุกขสุขของ
ประชาชน ลําดับที่ 2 มีคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรมในการบริหารงาน และลําดับที่ 3 ผูสมัครรับเลือกตั้งมี
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คุณธรรม จริยธรรมซ่ือสัตย สุจริต ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) เปนสิ่งผลักดันจาก
ภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความตองการ
สิ่งตางๆ สิ่งเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวร เชน คนงานท่ีเห็นองคการคือสถานที่ใหชีวิตแกเขาและ
ครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ และองคการบางแหงขาดทุนในการดําเนินการก็ไมไดจายคาตอบแทนท่ีดีแต
ดวยความผูกพันพนักงานก็รวมกันลดคาใชจายและชวยกันทํางานอยางเต็มที่ (Domjan.1996: 199) ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของพิเชษฐ พรหมเช็ก (2554 : 76) ไดดําเนินการศึกษาภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม วาเปนปจจัยที่มีผลทํา
ใหพฤติกรรมการตัดสินใจของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป สิ่งเหลานี้ไดแก สติปญญา ความเฉลียวฉลาด 
(intelligence) การศึกษา ประสบการณ ขอมูลที่ไดรับ บุคลิกภาพ ปจจัยทางอารมณ ภาณุพงษ ดอกอินทร (2551) 
ไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น : 
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลยางโยภาพ อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่พบวา ในดานความเปน
ผูนํา ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น ตองมีความคิดวิสัยทัศน ในการพัฒนาทองถิ่น รองลงมาคือผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่นที่ยินดีรับฟงเอาใจใส ดูแลทุกขสุขของความคิดเห็นของ และผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา
ทองถิ่นมีความเขาใจและเห็นใจผูอื่น ในดานการบริหารงาน เห็นดวยที่ผูบริหารงานทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
มีความสามารถ กํากับดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน รองลงมาเห็นดวยที่ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภา
ทองถิ่นมีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใชเหตุผลและขอมูลที่ถูกตอง ในดานจริยธรรม เห็นดวยที่ผูบริหารทองถ่ิน 
และสมาชิกสภาทองถิ่น เปนผูรูจักบาปบุญคุณโทษ รองลงมาเห็นดวยที่ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน มี
ความออนนอมถอมตน และในดานบุคลิกภาพ เห็นดวยที่ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีสุขภาพจิตที่ดี 
ยิ้มแยมแจมใส รองลงมาเห็นดวยที่ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นมีมารยาทดี สุภาพออนโยนและออนนอม
ถอมตน และเห็นดวยที่ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถ่ินมีความนาเชื่อถือและวางใจได  

ดานแรงจูงใจภายนอก พบวา ประชาชนมีแรงจูงใจตอการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินโดยรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจโดยรวมประชาชนมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอดจะมีความตองการสูงสุดอยู 3 ลําดับ คือ ตั้งใจสรางความเจริญใหกับทองถ่ิน นโยบายการบริหารงาน และใช
อํานาจโดยชอบธรรมในระหวางอยูในอํานาจ ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) เปนสิ่ง
ผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาจจะเปนการไดรับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คําชม หรือยก
ยอง แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองส่ิงจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีที่ตองการสิ่งตอบแทน
เทานั้น (เกษรา ดวงมณี. (2545 : บทคัดยอ) และสอดคลองงานวิจัยของศุภโชค รัตโน (2552 : บทคั ดยอ) ท่ีได
ทําการศึกษาทัศนคติทางการเมืองของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาแดง อําเภอดอน
มดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาแดงอยู
ในระดับปานกลาง ประชาชนมีทัศนคติเลือกผูบริหารทองถ่ินที่มีความเสียสละใหแกประชาชนและเปนกันเองกับทุก
คน และไมเลือกผูบริหารที่มีความเห็นแกตัว ฉอราษฎรบังหลวง เอาประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม มี
ความตั้งใจจะไปใชสิทธิเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและเลือกผูบริหารทองถิ่นที่ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและควบคุม
อารมณได พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนอยูในระดับปานกลาง เลือกนายกองคการบริหารสวนตําบลเหลา
แดง โดยพิจารณาจากทีมที่ทําประโยชนใหแกชุมชนและสามารถสรางรายไดเสริมใหแกประชาชนในพ้ืนที่ได เลือก
บุคคลที่ไดรับการยอมรับและเคารพนับถือจากประชาชนตลอดจนเปนผูมีบทบาทในการประนีประนอมกับผูสมัครที่
เปนคูแขงและเลือกผูบริหารที่ยึดหลักนิติธรรม มีคุณธรรม มีความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวม ไมยุงเก่ียวกับ
อบายมุขทั้งปวง 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ควรมีการรณรงคใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เห็น
ความสําคัญของการเลือกตั้ง และไปใชสิทธิเลือกผูบริหารทองถิ่น เพื่อการพัฒนาของเทสบาล 

2. ควรมีการจัดทําประชาพิจารณของคณะผูบริหาร เพื่อใหประชาชนไดมีสิทธิแสดงความคิดเห็น 
โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองระดับทองถิ่น ที่ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจ ใหประชาชนไดรับทราบและมี
สวนรวมชวยเสนอแนวคิดตอการสรางแรงจูงใจในการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหมีผูลงสมัครรับเลือกตั้งบริหาร
พัฒนาทองถิ่นเปนไปตามความตองการของประชาชนมากที่สุด  

3. ควรจะมีการรณรงคใหทุกฝายที่มีสวนเก่ียวของกับการเลือกตั้ง มีสวนรวมในการสอดสองดูแล มีความ
รวมมือกันทุกฝายเพื่อใหเกิดเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ 
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กระบวนการแกไข บําบัด ฟนฟู และการปองกันการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนเพ่ือการ
พัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน 

 
The process of modification, therapy, rehabilitation and prevention on repeat 
behavioral of children and youth to sustainable of Thai society 
 
ผูวิจัย   สืบพงศ  สุขสม 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความคิดเห็นตอกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของไทยใหมี
คุณภาพที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเปนที่ทราบกันโดยท่ัวไปวาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน มีหลายปจจัย
ดวยกัน ไมวาจะเปนปญหาทางดานครอบครัว ปญหาดานความบกพรองทางจิตใจหรือรางกาย ปญหาดานทาง
เศรษฐกิจ ปญหาดานสภาพแวดลอมในชุมชน และปญหาดานความออนดอยทางสติปญญาหรือประสบการณของเด็ก
และเยาวชน ลวนเปนปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ซ่ึงหากปลอยปละละเลยไมใหความสนใจเด็ก
และเยาวชนเหลานั้น ยอมจะนําพาสังคมและประเทศชาติไปในทางที่เสื่อมเสีย ประกอบกับสภาวการณในปจจุบัน
การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนมีจํานวนมาก และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมี
มาตรการในการแกไข บําบัด ฟนฟูและปองกันเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเหลานั้น คณะผูพิพากษาและผู
พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวจึงตองดําเนินการวางแผนปฏิบัติงานดานนี้อยางเปนระบบ โดยเร่ิม
ตั้งแตกระบวนการปองกันปญหา เชน การสรางเครือขายชุมชนเครือขายครู พอแม ผูปกครอง เพื่อเผยแพรความรูใน
ดานตางๆ เชน ความรูดานกฎหมายคุมครองเด็ก ความรูดานยาเสพติดให โทษ ความรูดานการจราจร และ สิทธิ
หนาที่ของเด็กและเยาวชนท่ีดีตลอดถึง บทบาทของพอแมและผูปกครองที่ดี นอกจากนี้การสรางเครือขายชุมชนยัง
ชวยในการติดตามดูแลพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดหลังจากกลับสูชุมชน เพ่ือมิใหหวนไปกระทํา
ความผิดซ้ํา กระบวนการแกไข บําบัด และฟนฟูนี้เพื่อมุงแกไขและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนใหกลับ
ตนเปนคนดีสามารถกลับคืนสูสังคมไดกอนและหลังมีคําพิพากษาของศาล และกระบวนการพิทักษคุมครองสถาบัน
ครอบครัวเพื่อระงับขอพิพาท โดยมุงที่จะยุติความขัดแยงในครอบครัว ซึ่งเปนสาเหตุนําไปสูความแตกแยกและหยา
รางกันในเวลาตอมาซึ่งถือเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน  
 
คําสําคัญ : การแกไข บําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชน 
 
Abstract  

This study aimed to present opinion of the process on development of children and 
youth of Thai sustainable quality in the future. There are many factors of children and youth 
offense whether it is problems of family, mentally and physically impairments, economy, 
environment and mental retardation or experiences of children and youth. These problems 
are children and youth offense. The abandoned children and youth do not pay attention to 
them; it will inevitably lead to a society and a nation in a derogatory way. It is necessary to 
measure of modification, therapy, rehabilitation and prevention on children and youth of that 
offense because of lot of offenses and violence are increase. The judges and associate judges 
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of Juvenile and Family Court must do for system plans, beginning from problems’ 

prevention such as to create networking of communities, teachers, parents and guardians in 
order to disseminate knowledge in various fields (knowledge of child protection law, drugs, 
traffic and the right duties of good children and youth along with the good role of parents). 
In addition, the creation of community networks can also help in monitoring the children or 
youth who has committed an offence after they return to the community. The aim of the 
process of modification, therapy and rehabilitation is behavior modification of children and 
youth. They can be good behavior for society before and after judgment along with the process 
of family protection to settle the dispute by aiming to end the conflict in the family which 
cause lead to breakage and divorce later, it is a major cause of children and youth delinquency.  

Keywords : modification, therapy, children and youth rehabilitation
 
ที่มาและความสําคัญของปญหา  

ตามคํากลาวที่วา “เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ” เด็กและเยาวชนจึงควรไดรับการปกปองคุมครอง 
ใหเติบโตเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของประเทศ และเปนที่ทราบกันดีวา สังคมไทยปจจุบันเด็กและเยาวชนมีการ
กระทําความผิดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง และนับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากและขยายวงกวางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
เชนกัน ซ่ึงเด็กและเยาวชนในสายตาของประชาชนท่ัวไป จัดไดวาเปนกลุมบุคคลที่ออนประสบการณ ความรู สึกผิด
ชอบชั่วดีตางๆ และขาดความรูเทาทันในดานตางๆ การเรียนรู และการอบรมจากผูใหญรอบขางจึงนับเปนปจจัย
สําคัญที่จะทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นท้ังทางดานรางกาย ดานสติปญญา และความประพฤติเปนผูใหญที่ดี เพ่ือ
ชวยพัฒนาและนําพาสังคม ประเทศชาติไปสูความรุงเรืองตอไป เมื่อเด็กและเยาวชนกระทําสิ่งที่ผิดมักจะไดรับการ
อภัยโดยเหตุที่วายังไรเดียงสา ไมรูสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ประกอบกับความคิดที่วา การที่เด็กและเยาวชนมีความประพฤติ
ที่ไมดี เนื่องจากผูใหญรอบขางบกพรองในเร่ืองการอบรม ความผิดจึงอยูที่ผูใหญเหลานั้น ซึ่งมีหนาที่ที่จะตองอบรมสั่ง
สอนเด็กและเยาวชนท่ีอยูในความปกครอง แตในภาวการณปจจุบัน การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนมิไดอยู
ในขอบเขตของการกระทําความผิดทางศีลธรรมเล็กๆ นอยๆ เทานั้น แตกาวลวงถึงขั้นการกระทําความผิดกฎหมาย
บานเมือง โดยจะเห็นไดจากขาวสารตางๆ ผานทางสื่อมวลชนหลากหลายแขนง มักปรากฏขาวคราวเกี่ยวกับความ
ประพฤติของเด็กและเยาวชนในทางที่เสียหาย ไมสมควรและผิดกฎหมายเสมอ เชน การเสพและคา หรือลักลอบขน
ยาเสพติด การยกพวกตีกันของกลุมนักศึกษาระหวางสถาบัน การกอคดีขมขืน เรื่อยไปจนถึงกระท่ังการก อคดี
ฆาตกรรม หลายตอหลายคร้ังที่การกระทําของเด็กและเยาวชนเหลานี้ มักเปนที่วิจารณทั่วไปในหมูของประชาชนถึง
พฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดวิสัยของเด็กและเยาวชน แตในขณะเดียวกัน เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด ก็กระทําไป
โดยรูเทาไมถึงการณถึงผลที่จะตามมา แตในบางครั้งก็เกิดจากการบังคับ ขูเข็ญ ชักจูง หลอกใหกระทําจากบุคคลอื่น 
 ปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนจะสงผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวม ทั้งทําใหเด็กและ
เยาวชนไมสมารถเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพอันเปนกําลังหลักของประเทศชาติตอไป การแกไขปญหาเด็กและ
เยาวชนจึงเปนการปองกันและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพ่ือมิใหเกิดปญหามากข้ึนกวาเดิม และหาก
สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนไดก็ถือไดวาเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาประเทศไปดวย  
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ขอหาสูงสุด 5 อันดับ ที่ขึ้นสูการพิจารณาและขอหาที่พิจารณาเสร็จไปของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่ว
ราชอาณาจักร 
จําแนกตามคดีแพงและคดีอาญา ประจําป พ.ศ. 2559  

 
ที่มา : รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. 2559 หนา 254 

 

แนวคิดเรื่องการกระทําความผิดและสาเหตุของการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
1. แนวคิดเรื่องการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ได
บัญญัติไวในมาตรา 4 วา  
 “เด็ก” หมายความวา บุคคลอายุยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ 
 “เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณแตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ 
 การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น ตรงกับคําวา “Juvenile Delinquency” ซึ่งในทางวิชาอาชญา
วิทยาและทัณฑวิทยา ไมถือวาการกระทําเชนนั้นเปนอาชญากรรม แตจะเรียกการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนวา 
“การกระทําผิด” และไมเรียกเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดวาเปนอาชญากร แตจะเรียกการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนวา “การกระทําผิด” และไมเรียกเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดวา เปนอาชญากร 
 เสรินทร ปุณณะหิตานนท (2555) ไดกลาวเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนไววา พฤติกรรมที่
ขัดแยงกับความตองการคานิยมของวัฒนธรรมที่ครอบงําวิถีชีวิตของเยาวชน ก็คือ พฤติกรรมที่ฝาฝนคานิยมหลัก ซึ่ง
เปนระบบท่ีกอรูปลักษณะนิสัยใจคอของเยาวชน แมกฎหมายบางอยางจะไมไดฝงรากลึกในจารีตประเพณีของสังคม 
แตก็ปรากฏวา จารีตประเพณีหลายอยางไดถูกนไปใชเปนพื้นฐานในการบัญญัติกฎหมาย ดังนั้น การกระทําผิดขอ ง
เด็กและเยาวชนจึงมีความหมายไปในทางพฤติกรรมบางรูปแบบที่ขัดแยงหรือตอตานสังคม ทําใหเกิดการเสียระเบียบ
ทั้งในทางสังคมและตัวบุคคล  
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2. สาเหตุแหงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
สาเหตุแหงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนนั้นเปนสาเหตุเฉพาะบุคคลบางคนอาจมีเพียงสาเหตุ

เดียว ในขณะที่บางคนก็มีหลายสาเหตุประกอบกัน สาเหตุแหงการกระทําความผิดมีอยูหลายประการ และอาจแยก
ศึกษาเปน 3 ดานคือ 
 ดานกฎหมาย 
  นักกฎหมายเนนวาสาเหตุแหงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเกิดจากความเยาววัย การ
รูเทาไมถึงการณหรือการถูกหลอกใชจากผูใหญ จึงไมถือวาเปนการกระทําความผิดในทางอาญา โดยถือวาเปนเพียง
พฤติกรรมเบี่ยงเบน จึงไมลงโทษในทางอาญาแตจะใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนแทน เพื่อแกไขความประพฤติ 
 ดานสังคมวิทยา 
  นักสังคมวิทยาอธิบายถึงสาเหตุแหงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนวามาจากการที่เด็กและเยาวชน
นั้นไดรับแบบอยางความประพฤติที่ไมดี จากบุคคลที่อยูรอบขาง เด็กและเยาวชนยังขาดความหนักแนนทางจิตใจ จึง
อาจถูกครอบงํา ชักจูงไดงาย ทําใหพฤติกรรมเด็กและเยาวชนประพฤติผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคมและกลายเปน
การกระทําความผิดตอกฎหมายในท่ีสุด 
 ดานจิตวิทยา 
  นักจิตวิทยาอธิบายสาเหตุของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเอาไวหลายทฤษฎี กลาวคือบาง
ทฤษฎีเห็นวา การกระทําความผิดนั้นอาจเกิดจากความผิดปกติของรางกายหรือทางจิต ซึ่งอาจมีมาตั้งแตกําเนิด หรือ
เกิดขึ้นภายหลังความเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ ซึ่งสาเหตุดังกลาวมีแนวโนมที่จะผลักดันใหอารมณของบุคคลแปรปรวน 
ยิ่งเปนเด็กหือเยาวชน ก็อาจะทําใหเกิดการขาดความยับยั้งชั่งใจ ไมสามารถควบคุมตนเองได และมีพฤติกรรมที่เปน
ปฏิปกษตอสังคมและคนรอบขางและกระทําความผิดไดงาย ซึ่งอาจเปนการกระทําที่รุนแรง 
 อยางไรก็ตาม เราสามารถแยกแยะสาเหตุแหงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเปน 2 สาเหตุใหญ ๆ ดวยกัน 
  1. สาเหตุจากส่ิงที่อยูรอบขางตัวเด็กและเยาวชน เชน ครอบครัว สถานที่อยูอาศัย บุคคลรอบขาง สถาน
เริงรมย สภาวการณทางเศรษฐกิจ การขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปน หรือบังเกิดความวุนวายในสังคม 
  2. สาเหตุที่เกิดจากตัวของเด็กและเยาวชนเอง เชนความผิดปกติทางรางกายหรือจิตใจหรือเกิดจาก
พันธุกรรม ภาวะทางจิตใจหรืออารมณบกพรอง ความออนดวยสติปญญาหรือประสบการณ ระดับการศึกษาของเด็ก
และเยาวชน 
ปรัชญาในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด 
 แนวความคิดหรือปรัชญาในเชิงอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา สามารถแบงแยกไดเปน 2 แนวหลัก ๆ ไดแก 
  1. ปรัชญาที่มุงตอการลงโทษ เพื่อเปนการแกแคนตอผูกระทําผิด ปองกันและปราบปรามมิใหมีการกระทํา
ความผิด มักพบแนวความคิดเชนนี้ในสังคมที่ประชาชนสวนใหญเปนพวกอนุรักษนิยม แนวความคิดนี้ จะกําหนดโทษ
และลงโทษผูกระทําผิดเหมือนกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางดานอายุของผูกระทําผิด ดังที่เคยพบวา ในป ค.ศ. 
ที่ประเทศอังกฤษ ศาลไดพิพากษาตัดสินและลงโทษเด็กอายุ 9 ขวบ ฐานลักทรัพยดวยการแขวนคอ 
  2. ปรัชญาที่มุงเนนตอการแกไขฟนฟู เพ่ือชวยเหลือใหผูที่กระทําความผิดบางจําพวก ซึ่งไดพิจารณาแลว
เห็นวายังพอท่ีจะเยียวยาไดโดยปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขความประพฤติได แทนที่จะลงโทษ มักพบแนวความคิด
เชนวานี้ในสังคมที่ประชาชนสวนใหญเปนพวกเสรีนิยม 
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มาตรการในการแกไข บําบัด ฟนฟูและปองกัน  
  ในนานาอารยประเทศรวมทั้งประเทศไทย การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดไดดําเนินตามแนว
ปรัชญาท่ีมุงแกไขฟนฟู และชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดใหสามารถกลับตัวเปนพลเมืองดีได ทั้งนี้  เนื่องจาก
เห็นวา เด็กและเยาวชนยังสามารถที่จะเยียวยาแกไขเปลี่ยนแปลงความประพฤติได และการท่ีรัฐเขามาเปนผูดูแล
รับผิดชอบเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดแทนพอแมผูปกครองเปนวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไป รัฐจึงตองหา
มาตรการตาง ๆ ที่จะมุงฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดใหสามารถกลับตัวเปนพลเมืองดีได มากกวาที่จะใช
อํานาจลงโทษอยางรุนแรง  
มาตรการในการแกไข บําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด แยะไดเปน 4 ระยะ  
ระยะที่ 1 กรณีกอนฟองคดี  

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญากอนฟอง บัญญัติอยูในมาตรา ๘๖ และ ๘๙ แหงพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรการนี้ใชในกรณีที่เด็กและ
เยาวชนตองหาวากระทําความผิด อยูในระหวางการสอบสวน กอนที่จะมีการฟองคดี โดยมีสาระ สําคัญสรุปไดดังนี้ 
คือ ความผิดที่ตองหานั้นมีอัตราโทษอยางสูงจําคุกไมเกินหาป ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม เด็กหรือเยาวชน
ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกมากอน เวนแต เปนโทษที่เกิดจากความผิดโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ เด็กหรือเยาวชนตองสํานึกในการกระทํา เมื่อผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคํานึงถึง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนแลว เห็นวา อาจกลับตนเปนพลเมืองดีโดยไมตองฟอง  ก็จะจัดใหมีการประชุม
ระหวางเด็กหรือเยาวชน ผูเสียหายและบุคคลที่เกี่ยวของในการทําแผนแกไข บําบัด ฟนฟูใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ
เพือ่ปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทาหรือทดแทนหรือชดเชยความเสียหายแกผูเสียหาย หรือ
ใหเกิดความปลอดภัยแกชุมชนและสังคม แผนดังกลาวนี้ผูเสียหายและเด็กหรือเยาวชนตองใหความยินยอม หลังจาก
นั้นตองเสนอแผนเพื่อขอความเห็นชอบจากพนักงานอัยการภายใน 30 วัน นับแตวันที่เด็กหรือเยาวชนสํานึกในการ
กระทํา หากพนักงานอัยการเห็นชอบและมีการปฏิบัติตามแผนสําเร็จ พนักงานอัยการจะมีคําสั่งไมฟอง คําสั่ง
ดังกลาวถือวาเปนที่สุด สิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับไป แตไมตัดสิทธิผูมีสวนไดเสียที่จะฟองเปนคดีแพง 
มาตรการนี้มีผลใหเด็กและเยาวชนท่ีตองหาวากระทําความผิดในคดีที่มีอัตราโทษไมรายแรงและมีพฤติกรรมที่สารถ
แกไขดวยกระบวนการดังกลาวได ถูกคัดแยกออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว แตมาตรการนี้กําหนดเง่ือนไขใน
การใหความคุมครองเด็กและเยาวชนดวยการใหศาลตรวจสอบความเห็นชอบดวยกฎหมายของการจัดการทําแผน
แกไข บําบัด ฟนฟู โดยพนักงานอัยการจะแจงใหศาลทราบถึงการจัดทําแผน หากศาลเห็นวา กระบวนการจัดทําแผน
ไมชอบดวยกฎหมายศาลอาจมีคําส่ังตามที่เห็นสมควรภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน ในกรณีที่การปฏิบัติ
ตามแผนแกไข บําบัด ฟนฟูไมประสบความสําเร็จ เด็กหรือเยาวชนนั้นจะตองกับเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 
โดยผูอาํนวยการสถานพินิจตองรายงานใหพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป 
ระยะที่ 2 กรณีกอนมีคําพิพากษา 

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา บัญญัติอยูในมาตรา 90 ถึง 92 และมาตรา 132, 133 
แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มีสาระสําคัญ
สรูปไดดังนี้ คือ ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลแลวและคดีอยูในระหวางการพิจารณา เด็กหรือเยาวชนตองหาวา
กระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอยางสูงจําคุกไมเกินยี่สิบป เด็กหรือเยาวชนนั้นไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกมากอน เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษในเวลาใดๆ กอนมี
คําพิพากษาหากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทําและผูเสียหายยินยอม ทั้งโจทกไมคัดคาน ประกอบกับ
พฤติการณแหงคดีไมเปนภัยรายแรงตอสังคมเกินสมควร และศาลเห็นวา เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีได 
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และผูเสียหายอาจไดรับการชดเชย เยียวยาพอสมควร ศาลอาจมีคําสั่งใหผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาล
เห็นสมควรจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหเด็กหรือเยาวชนและบุคคลที่เก่ียวของด วยปฏิบัติ โดยรูปแบบแผนการ
ประชุม ก็เปนเชนเดียวกับมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญากอนฟองตามระยะท่ี ๑ แลวเสนอตอศาลเพื่อ
พิจารณาภายใน 30 วัน หากศาลเห็นชอบ ใหมีคําส่ังจําหนายคดีชั่วคราว กรณีการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟู
ครบถวนแลว ศาลจะมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยกฎหมายบัญญัติใหสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอัน
ระงับ แตไมตัดสิทธิผูมีสวนไดเสียที่จะดําเนินคดีสวนแพง เด็กหรือเยาวชนจะพนออกจากกระบวนการยุติธรรม ใน
กรณีที่กระบวนการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูไมสําเร็จหรือการปฏิบัติตามแผนไมบรรลุ ผูอํานวยการสถานพินิจหรือ
บุคคลหรือบุคคลที่ศาลส่ังใหจัดทําแผน ทําการแกไขแผนแลวรายงานใหศาลทราบ เพื่อศาลจะไดมีคําสั่งตามท่ี
เห็นสมควรหรือยกคดีขึ้นพิจารณาตอไป เด็กหรือเยาวชนนั้นตองกลับเขาสูกระบวนการยุติธรรมปกติ 

สวนมาตรา 132 นั้น กฎหมายไมไดจํากัดวาเปนคดีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิดอาญาซึ่งมี
อัตราโทษอยางสูงขํากัดไมเกินเทาใด เพียงแตศาลเห็นสมควรวาพฤติการณแหงคดียังไมสมควรจะมีคําพิพากษา หรือ
บิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยูดวยรองขอเทานั้น ศาลอาจมีคําสั่งใหปลอยตัวจําเลยชั่วคราว 
โดยกําหนดเงื่อนไข เชน ใหจําเลยรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติหรือเจาพนักงานอ่ืนหรือบุคคลใดหรือองคการ
ดานเด็ก เขารับการแกไขบําบัดฟนฟูรับคําปรึกษาแนะนํา เขารวมกิจกรรมบําบัดหรือกิจกรรมทางเลือก หากจําเลย
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดแลว ศาลจะสั่งยุติคดีโดยไมตองมีคําพิพากษา และใหถือวาสิทธิ
นําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ แตถาจําเลยผิดเงื่อนไข ก็ตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติตอไป  
ระยะที่ 3 กรณีมีคําพิพากษา 

เมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดจนถูกฟองตอศาลแลว การแกไขความประพฤติเด็กและเยาวชนโดย           
คําพิพากษานั้น มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลงโทษ แตเปนการแกไข บําบัด ฟนฟูเด็กหรือเยาวชนใหสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ไมหวนกลับมากระทําความผิดซ้ําอีก ซึ่งมีมาตรการท่ีนํามา ใชใหเหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนได ๒ 
รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ 1 การแกไข บําบัด ฟนฟูไมจํากัดอิสรภาพ ในกรณีที่ศาลเห็นวา พฤติกรรมในการกระทําความผิด
ของเด็กหรือเยาวชนไมรุนแรง เด็กหรือเยาวชนเรียนหนังสืออยู และปญหาการกระทําความผิดมิไดเกิดจากครอบครัว 
หรือเปนการกระทําความผิดครั้งแรก ไมมีผลรายตอผูเสียหาย ชุมชน และการกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชนไม
กระทบตออารมณ ความรูสึกของผูเกี่ยวของและสังคมมากกวาจะยอมรับได สรุปคือ เปนคดีที่ปกติศาลจะใหโอกาส
จําเลยอยูแลว ศาลจะพิพากษาใหรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษจําคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
56 โดยอาจกําหนดเงื่อนไขคุมประพฤติดังนี้  

1. ใหไปรายงานตัวตอผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว หรือพนักงานคุมประพฤติ ทุก ..... เดือน
ตอครั้ง มีกําหนด ..... ป และใหตรวจปสสาวะหาสารเสพติดทุกครั้งที่มารายงานตัว 

2. ใหจําเลยเรียนหนังสือหรือประกอบอาชีพใหเปนกิจจะลักษณะ หากเรียนหนังสือใหนําผลการเรียนมา
แสดงทุกครั้งที่มารายงานตัว  

3. ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําความผิดเชนเดียวกันนี้อีก 
4. หามดื่มสุรา สูบบุหร่ี หรือยาเสพติดใหโทษทุกชนิด 
5. หามเที่ยวเตรในเวลากลางคืนหรือในสถานเริงรมยทุกแหง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูปกครอง กับให

อยูในโอวาทของผูปกครองโดยเครงครัด  
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 รูปแบบที่ 2 การแกไข บําบัด ฟนฟู โดยจํากัดอิสรภาพ ในกรณีที่ศาลเห็นวา พฤติกรรมในการกระทํา
ความผิดของเด็กหรือเยาวชนมีความรุนแรง เชน กระทําความผิดหลายครั้งไมหลาบจํา ไมสํานึกในการกระทํา
ความผิด กระทําความผิดอยางรุนแรงโดยไมสนใจในผลเสียหายผลกระทบจากการกระทํามีผลตอตัวเด็กหรือเยาวชน 
ครอบครัว สังคมมาก เด็กหรือเยาวชนมีแนวโนมหรือโอกาสในการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดีนอยมาก 
ศาลอาจมีคําพิพากษาสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปฝกอบรมในสถานฝกและอบรม ซึ่งเปนระบบจํากัดอิสรภาพ 
 ในทางปฏิบัติ กรณีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดถูกฟองตอศาลและใหการรับสารภาพกอนมีคํา
พิพากษา และในกรณีที่มีคําพิพากษาสงเด็กหรือเยาวชนไปฝกอบรมในสถานฝกและอบรมในสถานฝกและอบรม ผู
พิพากษาสมทบอาจเสนอมาตรการในการแกไข บําบัด ฟนฟู เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชนใหคืนสู
ครอบครัวและอยูในสังคมไดอยางปกติสุข โดยสงเด็กหรือเยาวชนนั้นพรอมผูปกครองเขาทํากิจกรรมรวมกันใน
โครงการที่ศาลจัดขึ้น และเพื่อใหการแกไข บําบัด ฟนฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิด ไดผลอยางมีประสิทธิภาพ 
ระยะที่ 4 กรณีติดตามหลังปลอยเด็กหรือเยาวชน  

เมื่อเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดไดผานกระบวนการตามมาตรการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชน
ที่กระทําความผิดตามระยะที่ 1 ระยะที่ 2 หรือระยะท่ี 3 ขางตนแลว ก็จะอยูมรข้ันตอนที่จะตองกลบัสูครอบครัวและ
ชุมชน แมกอนไดรับการปลอยตัว เด็กและเยาวชนจะไดรับการบําบัด ฟนฟู ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาแลวดังที่กลาวไว
ขางตนก็ตาม แตสภาพครอบครัวและชุมชนท่ีมีสิ่งแวดลอมหรือส่ิงเรา หรือส่ิงยั่วยุแบบเดิมๆ ก็อาจทําให เด็กหรือ
เยาวชนเหลานั้นมีโอกาสจะหวนไปกระทําความผิดซ้ําอีก หากเปนเชนนี้ เด็กหรือเยาวชนก็จะวนเวียนเขาออกใน
กระบวนการยุติธรรมของศาลอยูเรื่อยๆ ซ่ึงเทากับวาศาลเยาวชนและครอบครัวไมสามารถแกไขเด็กและเยาวชนให
กลับตัวเปนพลเมืองดีได และไมถือวาประสบความสําเร็จในการทํางานเพื่อเด็กและเยาวชน เกราะปองกันโดยการ
ติดตามดูแลสอดสงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนอกจากบิดามารดา ผูปกครอง ญาติพี่นองของเด็กและเยาวชน
เหลานั้นจะตองมีสวนรวมในการแกไข บําบัด ฟนฟูแลว ชุมชน ถือวามีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยกันแกไข บําบัด 
ฟนฟูเด็กหรือเยาวชนหลังจากกลับสูครอบครัวและชุมชน เพราะหากชุมชนต้ังขอรังเกียจไมยอมรับ หรือไมใหโอกาส
แกเด็กและเยาวชนที่กลับตัวเปนคนดีแลว เทากับเปนการผลักดันเด็กและเยาวชนออกจากสังคมอันจะมีผลใหเด็ก
และเยาวชนนั้นหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก  

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.๒๕๕๓ เห็นไดวาเจตนารมณของกฎหมายมีจุดประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อนําหลักการบําบัด ฟนฟูมาใช เพ่ือ
เนนถึงสิทธิเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิด และความเปนอยูของเด็กและเยาวชนหลังกระทําความผิด เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนกลับสูสังคมดวยวิธีการที่ดีที่สุด และเพ่ือกลับไปอยูในสังคมไดอยางปกติ ไมเปนปญหาและเปนที่รังเกียจ
ของสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงตองพัฒนาระบบงานโดยเนนการทํางานเพื่อพิทักษสถาบันครอบครัว โดย
ประสานการทํางานกับชมุชนท้ังในเชิงรุก คือ การปองกันมิใหเด็กและเยาวชนกระทําความผิด และเชิงรับเมื่อเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดแลวโดยมุงแกไขบําบัด ฟนฟู ตอลดจนการสรางมาตรการในการกลับคืนสูสังคมเพ่ือไมใหการ
กระทําความผิดซ้ํา  
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บทสรุป  
 สาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนและแนวทางหรือมาตรการในการพิจารณาพิพากษาคดี 
ตลอดจนการแกไข บําบัด ฟนฟู ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 รวมท้ังพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 แลวพบวาสาเหตุหลักที่เด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด พอสรุปไดดังนี้  
 1. ปญหาจากปจจัยทางดานครอบครัวของเด็กและเยาวชน 
 2. ปญหาจากปจจัยทางดานความบกพรองทางจิตใจหรือรางกายของเด็กและเยาวชน 
 3. ปญหาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
 4. ปญหาจากปจจัยทางดานสภาพแวดลอมในชุมชน 
 5. ปญหาจากปจจัยทางดานความออนดอยทางสติปญญา หรือประสบการณของเด็กและเยาวชน 
แนวทางแกไข บําบัด ฟนฟู และปองการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนพบวา มีปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ปจจุบันหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําแผนแกไข บําบัด ฟนฟู ที่กําหนดใหเปนไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนดและขอบังคับของประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา 87, 91 และ 132 ตามลําดับ ยังไมมีการออกระเบียบหรือขอบังคับแตอยางใด 
ดังนั้นแมวาจะเปนมาตรการที่เปนประโยชนสูงสุดกับเด็กและเยาวชนก็ยังไมสามารถนํามาปฏิบัติได  
 2. กิจกรรมในรูปแบบโครงการตางๆ ที่ใชเปนแนวทางแกไข บําบัด ฟนฟู และปองกันเด็กและเยาวชนกระ
ความผิด มีคาใชจาย จึงเปนอุปสรรคหนึ่งในการแกไข บําบัด ฟนฟู และปองกันเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีระเบียบ แนวทางแกไข บําบัด ฟนฟูโดยเร็ว เพื่อจะไดใชเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามเจตนารมณของกฎหมาย  
 2. มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในการจัดกิจกรรมในโครงการตางๆ ของศาลเยาวชนและครอบครัว
ทั่วราชอาณาจักร ในการแกไข บําบัด ฟนฟูและหองกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
 3. มุงเนนใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีนโยบายปรับกระบวนการพัฒนาระบบงานสูแนวทางพิทักษ 
คุมครองสิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครัวเชิงรุก โดยมีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการแกไข บําบัด 
ฟนฟู และปองกันเด็กและเยาวชนกระทําผิด ตลอดจนจัดโครงการใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูขั้นตอนการทํางานใน
กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัว อันเปนการแกไขปญหาท่ีตนเหตุ ซึ่งจะมีผลใหลดปริมาณการ
กระทําความผิดลดลงได  
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เอกสารอางอิง 
กฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา  
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร. 2553. การแกไข บําบัด ฟนฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดอาญาโดยศิลปะบําบัด.  

รายงานสวนบุคคล หลักสูตร “ผูพิพากษาผูบริหารในศาลชั้นตน” รุนที่ 8 
เสวรินทร ปุณณะหิตานนท (2555) พฤติกรรมเบ่ียงเบน สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2561 จาก  

http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/deviande47.htm 
เสกสิทธิ์ สวรรยาธิปติ. (2554). การกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพย ยาเสพติด และชีวิตรางกาย (คดีรายแรง) ของเด็ก 

และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาวิจัยโดยใชทฤษฎีการควบคุมตนเอง. ปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต. สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สมพร อมรชัยนพคุณ. กระบวนการยุติธรรมกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน. ออนไลน เขาถึงไดจาก :  
www.lawonline.co.th (วันที่สืบคนขอมูล 17 มกราคม 2561) 

 อรอุมา วชิรประดิษฐพร. 2555. สาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนกับมาตรการแกไขในเชิงรุก.  
รายงานสวนบุคคล หลักสูตร “ผูพิพากษาผูบริหารในศาลชั้นตน” รุนที่ 10 

รายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจํา� ป พ.ศ.2559. สํานักงานศาลยุติธรรม  
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