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บทคัดยอ
ธุรกิจ อิน ทผลั ม จํ า เป น ตอ งมี ก ารวางกลยุ ท ธ เพื่อการอยู ร อด โดยพบวา กล ม ผู ป ระกอบการ หรือผู บ ริหาร
จํา เป นต อ งมีการนํา กลยุท ธ ในการดํา เนิ นธุ รกิจมาเปน กระบวนการที่ สํา คั ญ เพื่ อพั ฒนาโดยกลุ มผู ป ระกอบการที่ มี
ความสามารถในการพัฒนากลยุทธทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงความไดเปรียบทางการแขงขันจะสามารถอยูรอดไดอยาง
ยั่งยืน อยางไรก็ตามกลยุทธทางธุรกิจจะตองเนนในเรื่องการทําสิ่งใหม ที่ตองใชความรูและความคิดสรางสรรคเปนฐาน
(นฤมล ลิ้มฬหะพันธ, 2560) ทั้งนี้การดําเนินธุรกิจอินทผลัมจําเปนตองมีการพัฒนากลยุทธของธุรกิจในรูปแบบตางๆ
ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ดวยการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑใหมไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี หรือวิธีการใช รวมถึง
การปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเปนผลิตผลของธุรกิจ (สมนึก เอื้อจิระพงษพันธและ
คณะ, 2553) ในรูปของตัวสินคาหรือการบริการ (Smith, 2006) โดยมีการพัฒนาดานเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ
และกระบวนการที่จะทําใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดขึ้น และความตองการของตลาดที่พรอมจะซื้อทั้งดานชองทาง
ตลาดใหม ทั้งนี้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับประสบการณ ความเชี่ยวชาญและขอมูลของลูกคาเปนสําคัญ
(Schilling, 2008) รวมทั้งการบริหาร (Administrative) ของผูประกอบการที่สามารถคิดคนและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
วิธีการใหมที่จะสงผลตอการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑและการใหบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คําสําคัญ : กลยุทธการพัฒนาการตลาด ความสําเร็จของผูประกอบการ ธุรกิจอินทผลัม
Abstract
in Central Region of Thailand is the businesses need to have a strategy for survival. By
finding that the entrepreneur or executives need to adopt business strategy as an important
process to develop by entrepreneurs who are capable of developing both economic and
competitive advantage strategies to be able to survive Can be sustainable However, the
business strategy must focus on making new things that require knowledge and creativity as a
base. (Narumon Limmalhapan, 2017) The business of phoenix requires the development of
business strategies in various ways. Including product by developing and offering new
products, whether in technology Or how to use Including improving existing products to have
quality and efficiency Which is the product of the business (Somnuk Euajiraphongphan and
Faculty, 2010) in the form of products or services (Smith, 2006) with the development of
technology, tools, equipment and processes that will enable the development of products to be

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562


produced up And the needs of the market that is ready to buy in both new market channels
However, the ability to change depends on experience. Expertise and customer information are
important (Schilling, 2008) as well as management. (Administrative) of entrepreneurs who can
invent and change forms New methods that will affect production and design of products and
services are more effective.
Key Word : Development for Marketing strategy Business success Date Palm Business

บทนํา
อินทผลัม (Date Palm) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Phoenix dactyliferous L. เปนพืชชนิดหนึ่งที่ อยูในตระกูลปาลม
มีการกระจายพันธุในพื้นที่แถบตะวันออกกลาง อเมริกาใต มีหลากหลายสายพันธุทั้งชนิดปลูกเพื่อเปนไมประดับ ซึ่งมี
รูปทรงตน ที่ส วยงาม ผลผลิต มีขนาดเล็ก เนื้อมี ปริมาณน อย รับประทานไม ได และอีกชนิด หนึ่ งเปน ชนิ ดปลูกเพื่ อ
รับประทานผล ผลมีขนาดใหญ รสชาติหวาน อุดมดวยน้ําตาลและวิตามินตาง ๆมากมาย อินทผลัมเปนผลไมที่ดีต อ
สุขภาพ ประกอบไปดวย วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ มากมาย อีกทั้งยังเปนอาหาร ชวยระบายทอง (Laxatine food)
มีสรรพคุณทางยาชวยรักษาโรคไดหลายอยาง เนื่องจากในผลอินทผลัมมีสวนประกอบของสารแทนนิน มีเสนใยชวย
รักษาอาการทองผูก ชวยชําระลางรางกาย และชวยรักษาทําความสะอาดลําไส ในผลมีธาตุเหล็กสูง ชวยรักษาโรคโลหิต
จาง ชวยลดสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ระดับน้ําตาลในเลือดสูง และอัตราการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้อินทผลัมเปนผลไม
ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะในเดือนแหงการถือศีลอด (รอมฎอน)
มักจะนิยมบริโภคและมอบผลอินทผลัมแกกัน เพื่อใชทดแทนพลังงานที่สูญเสียไปในแตละวัน จากการถือศีลอด
เนื่องจากวาในผลอินทผลัมนั้นประกอบดวยน้ําตาลในปริมาณสูงถึง 77% ของน้ําหนักแหง ทําใหผูบริโภครูสึกวารางกาย
หายจากการออนเพลีย อินทผลัมเรียกขานเปนภาษาทองถิ่นวา Khajji หรือ Khajoor
สถานการณการผลิตอินทผลัม ป 2551 ประเทศที่มีการผลิตอินทผลัมมากที่สุดติด 10 อันดับแรก คือ ประเทศ
อียิปต โดยมีปริมาณ 1.3 ลานตัน หรือเทากับ 20.6 เปอรเซ็นตของปริมาณการผลิตทั่วโลก 6.31 ลานตัน รองลงมา
ไดแก อิหราน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรต ปากีสถาน แอลจีเรีย อิรัก ซูดาน จีน และลิเบีย ผลผลิต 1.0, 0.98,
0.75, 0.56, 0.53, 0.44, 0.33, 0.25 และ 0.17 ลานตัน ตามลําดับ แตดานคุณภาพและราคาผลผลิตอินทผลัมที่สงออก
นั้น พบวาป 2543 ประเทศอิสราเอล สามารถสงออกไดในราคาที่แพงที่สุดคือ 4,556 ดอลลารสหรัฐตอตัน ซึ่งเปน
ผลผลิตที่มีคุณภาพดีที่สุด แตผลผลิตมีนอย ( FAO, 1993) พันธุอินทผลัมเดนของแตละประเทศ เชน พันธุฮายานีของ
อียิปต พันธุเด็คเล็ตนัวรของแอลจีเรีย พันธุอเบอรฮาจจของอิรัก พันธุอาบิดราฮิมของซูดาน พันธุอาเบลของลิเบีย(จารุ
ฉัตร.2558).
สําหรับสถานการณการปลูกอินทผลัมในประเทศไทย สวนใหญปลูกสายพันธุประดับ ซึ่งผลมีขนาดเล็ก เนื้อมี
ปริมาณนอย และมีเพียงสวนหนึ่งที่ปลูกอินทผลัมเพื่อบริโภคผล อินทผลัม “บาฮี” เปนพันธุกินผลสด ที่ไดมีการปรับปรุง
พันธุใหเหมาะกับภูมิอากาศประเทศไทย แตในชวงที่ผลผลิตแก (ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) เปนฤดูฝนจะทําให
เกิดปญหาผลเนา ดังนั้นหากวามีการปลูกตนอินทผลัมที่สามารถใหผลผลิตที่มีคุณภาพไดในประเทศไทยจะชวยลดการ
นําเขาไดอยางมหาศาล อีกทั้งยังเปนการเพิ่มทางเลือกในอาชีพ และรายไดใหแกเกษตรกรซึ่งจะสงผลตอคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงของรายไดตอไป
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จากความสําคัญและประเด็นปญหาของธุรกิจการเกษตรที่เจริญเติบโตอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในดานกลยุทธ
ธุรกิจการเกษตรที่กลายเปนสวนหนึ่งของการประกอบอาชี พเกษตรกรรมเพื่อใหเปนการคงไวซึ่งความสําเร็จทางการ
ตลาดที่เติบโตอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนตองพัฒนากลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจอินทผลัม ทั้งนี้
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะของธุรกิจ อินทผลัม รวมทั้งศึกษากลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการธุ รกิจ
อินทผลัม วามีการใชกลยุทธใดในการพัฒนาธุรกิจอินทผลัม เพื่อนํากลยุทธไปใชในการจัดการธุรกิจและการตลาดตอไป
แนวคิดทฤษฎีดานการจัดการธุรกิจและกลยุทธการจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจเปนกระบวนการวางแผนการจัดองคการ การบริหารงานดานตาง ๆของธุรกิจที่ดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวยการนําวัตถุดิบเขามา ผานขบวนการผลิตหรือขั้นตอนการบริการตาง ๆ ออกมาเปนสินคาที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน เปนที่ถูกใจและประทับใจลูกคา จะเห็นไดวา การจัดการธุรกิจขนาดยอมมีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก
1) วัตถุประสงคและเปาหมายธุรกิจไมวาจะเปนการผลิตสินคาหรือบริการจะตองมีการตั้งวัตถุประสงค และเปาหมายใน
การดําเนินกิจการไวเสมอ อาจจะเปนกําไร ความประทับใจของลูกคา เปนตน 2) ทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจ ไดแกคน
เครื่องจักร เงินทุน และวัตถุดิบ 3) กระบวนการจัดการธุรกิจ ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การนํา และ
การควบคุม ซึ่งในปจจุบันการดําเนินธุรกิจจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอสังคม และเนนการสรางมูลคาเพิ่มจาก
ผลตอบแทน และที่สําคัญ คือ ความตองการของลูกคา และผูมีสวนไดเสีย ซึ่งสามารถมีอิทธิพลกับกิจการธุรกิจ (Porter,
2011) โดยเฉพาะการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืนเปนแนวทางทางธุรกิจที่จะสรางมูลคาเพิ่มในระยะยาวใหแก เจาของหรือผู
ถือหุน ดวยการบริหารโอกาสจัดการความเสี่ยงในมิติดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม (Lo and Shev, 2007: 345
อางถึงใน Dalbol and Dalbod, 2011) จัดไดวาเปนแนวโนมหลักที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบันตอเนื่องไป
ในอนาคต โดยธุรกิจจําเปนตองรักษาเปาหมายการเติบโตในระยะยาว ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับกิจการทั้งทางตรงและทางออม โดยพบวา มุมทางดาน
เศรษฐกิจ ธุรกิจที่เติบโตอยางยั่งยืนจะตองใหความมั่นใจ แกผูถือหุน ในมุมทางดานสังคม การดําเนินธุรกิจจะตองเพิ่ม
มูลคาใหกับชุมชน ทั้งในแงทุนมนุษยสวนบุคคลและทุนทางสังคมของชุมชน เพื่อสรางความเขาใจและแรงจูงใจที่ใหเกิด
การยอมรับใหธุรกิจเปนสวนหนึ่งของสังคมในมุมทางดานสิ่งแวดลอมธุรกิจจะตองใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน
และรักษาสิ่งแวดลอม(Wanichyada Wajirum,Kanyamon Inwang, 2018) ตามแนวคิดของ Fred R. David (2007 :
5-6) ไดสรุปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธไดแก 1) การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) จะเกี่ยวของกับการ
ระบุวิสัยทัศน ภารกิจ การพิจารณาโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการ การพิจารณาจุดแข็งและ
จุดออนจากสภาพแวดลอมภายในองคการ การกําหนดวัตถุประสงคระยะยาว การประเมินทางเลือกกลยุทธ ตาง ๆ และ
การเลือกกลยุทธที่เหมาะสมมาใชในการดําเนินงาน ประกอบดวย วิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) เปาหมาย
(Goals) วัตถุประสงค (Objectives) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Analysis) โดยใชเทคนิคในการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอม 2 ดาน คือ (Fred
R. David, 2007 : 8-10) สภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน สรุปไดวา การจัดการเชิงกลยุทธ ชวยให
องคการกําหนดวัตถุประสงค และกําหนดทิศทางหรือภารกิจหลักในอนาคตไดอยางชัดเจน สามารถใชเปนแนวทาง
สําหรับผูปฏิบัติงานในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังสรางความสอดคลองของการดําเนินงาน ในหนาที่ตาง
ๆ ภายในองคการเพื่อมุงไปสูวัตถุประสงคที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังพบวา เปนการสรางผูนํา เปดโอกาสใหผูบริหารระดับ
ตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อพัฒนาองคการ และชวยใหองคการสามารถคาดคะเนถึง
ปญหาที่จะเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงปญหาเปนโอกาสที่จะดําเนินธุรกิจในอนาคต ทําใหผูบริหารระดับสูงมีวิสัยทัศนที่
กวางขวาง สามารถตัดสินใจไดอยางรอบคอบและสามารถลดความเสี่ยงได
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การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ จะมุงเนนการพัฒนารูปแบบธุรกิจ การสรางภาพลักษณและตราสินคา
เปนการสรางสรรคธุรกิจนําพาชุมชนไทยสูสากล โดยเริ่มจากพัฒนาผูประกอบการใหมี ความคิดสรางสรรค มีทักษะใน
การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมทางการตลาด การพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ดานการบริหาร
จัดการ และการตลาด รวมถึงสรางโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคาของธุรกิจและการบริหารจัดการภายในองคกรใหมี
ตนทุนที่เหมาะสม ดานการจัดวางระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ดานแนวคิดการสรางตราสินคา เครื่องหมายการคา
และการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง ดานแนวทางการสรางจุดเดนผลิตภัณฑที่แตกตางจากเดิม และการรวมกลุมธุรกิจเพื่อ
เสริมศักยภาพในการแขงขัน Higgins (1995: 106-342)
เสนอวา องคการนวัตกรรม มีองคประกอบที่สําคัญ 7 ประการ ตามแนวคิด 7S ของ McKinsey ดังนี้
1) ดานกลยุทธ (Strategy) 2) ดานโครงสราง (Structure) 3) ระบบ (Systems) 4) รูปแบบการบริหารจัดการ
(Style) 5) พนักงาน (Staff) 6) คานิยมรวม (Shared Values) 7) ทักษะ (Skills)
จากแนวคิดขางตน สามารถสรุปไดวา การประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จยอมแตกตางกันไปนอกจากนี้
งานวิจัยของ Castaldo (2011) คนพบวาปจจัยปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จประกอบดวย ความพึงพอใจของ
ลูกคาความภักดีและความไววางใจหรือความนาเชื่อถือและภาพลักษณขององคกร ทั้งนี้ Niven Pual R., (2010) กลาว
วาความสําเร็จขององคกรคือระบบการวัดและประเมินผลและระบบบริหารจัดการ ใหองคกรไดประโยชนสูงสุด สามารถ
ลดความเสี่ยงในการใชทรัพยากรและทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกรได Teng and Barrows,
2009 ; Ruekert and Walker, (2007) ไดกลาวการทําใหองคกรบรรลุผลสําเร็จ โดยการมุงเนนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิ ผลของการบริหารและเกิดการปรับปรุง กระบวนการใหม ๆ เพื่อที่จะใหบ รรลุตามเปาหมายที่องคกร ตั้งไว
สามารถแขงขันกับคูแขงไดสิ่งที่องคกรไดรับคือการเพิ่มขึ้นของยอดขายและกําไรที่เพิ่มขึ้น
ในสวนของกลยุทธทางการตลาด มีองคประกอบคือสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ฉัตรชัย อินท
สังข.2554) หรือที่เรียกสั้นๆวา 5P’s ซึ่งตองมีแนวทางความคิดทางการสื่อสารการตลาด (IMC) โดยอาศัยเครื่องมือการ
ติดตอสื่อสารกับผูบริโภคแบบสมัยใหม ซึ่งเนนการสรางผลกํา ไรสูงสุดบนความพอใจของผูบริโภค ซึ่งเปนการดํา เนิน
ธุรกิจระยะยาว (Long-Term Business) พรอมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภคสมัยใหม ตามสิ่งแวดลอมตางๆ
โดยเฉพาะการแบงสวนการตลาด ซึ่งตองอาศัยเทคนิค การเจาะลึกขอมูลเพื่อแบงสวนการตลาดตอไปซึ่งแนวคิดทางการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดโดยใช 5P’s ประกอบไปดวยสวนผสมทางการตลาด ดังนี้
1. กลยุทธ ผลิตภั ณฑ (Product Strategy) กลยุทธผ ลิตภัณ ฑนั้ น จะเกี่ยวของกับกระบวนการตั ดสินใจ
เกี่ยวกับ 1.คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product attribute) 2. สวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) 3. สายผลิตภัณฑ
(Product lines) โดยสิ่งที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
2. กลยุทธราคา (Price Strategy) เปนการกําหนดวาเราจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธราคาสูงหรือราคาต่ํา สิ่งที่
จะตองตระหนักคือราคาทีไดกําหนดไวนั้นเหมาะสมในการแขงขัน หรือสอดคลองกับตําแหนงผลิตภัณฑของสินคานั้น
แพงใหมีคุณภาพกวาสินคาที่ราคาถูกเล็กนอยแตตั้งราคาสูงกวา เพื่อใหคนซื้อสิ นที่รองลงมา
3. กลยุทธชองทางการจัดจําาหนาย (Place Strategy) วิธีการจัดจําหนาย จะตองพิจารณาถึง 1) ชองทางการ
จัดจําหนาย (Channel of distribution) เปนเสนทางที่สินคาเคลื่อนยายจากผูผลิตหรือผูขายไปยังผูบริโภคหรือผูใชซึ่ง
อาจจะผานคนกลางหรือไมผานคนกลางก็ได 2) ประเภทของรานคา (Outlets) ไดแก (1) รานคาสง (Wholesale
store) เปนรานคาที่ขายสินคาในปริมาณมากลูกคาสวนใหญเปนคนกลาง (2) รานคาขายของถูก (Discount store) เปน
รานคาที่ขายสินคาราคาพิเศษ (3) รานหางสรรพสินคา (Department store) (4) ซูเปอรมารเก็ตที่อยูเดี่ยว ๆ
(Standalone supermarket) เปนรานที่มีทําเลเดี่ยวไมติดกับรานคาใดๆ (5) ชอปปงชุมชน (Community mall) เปน
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รา นค า ที่ อยู ในย า นชุ ม ชน (6) Minimart จะเห็ น ได จ ากรา นค า เล็ ก ๆ ตามตึ กอาคารสู ง ๆ (7) รา นค า สะดวกซื้ อ
(Convenience store) เปนรานคาที่ขายสินคาอุปโภคบริโภค หรือสินคาสะดวกซื้อ บางรานจะเปดบริการ 24 ชั่วโมง
(8) รานคาในปมน้ํามัน (9) ซุมขายของ (Kiosk) เปนรานที่จัดเปนซุมขายของ บางครั้งจัดเปนบูท (10) เครื่องขาย
อัตโนมัติ (Vending machine) เปนการขายสินคาผานเครื่องจักรอัตโนมัติ (11) การขายทางไปรษณีย (Mail order)
เปนการขายสินคาซึ่งใชจดหมายสงไปยังลูกคา มีการลงในหนังสือพิมพ นิตยสารถาพอใจก็สงขอความสั่งซื้อทางไปรษณีย
(12) ขายโดยแคตตาล็อก (Catalog sales) (13) ขายทางโทรทัศน (T.V. Sales) (14) ขายตรง (Direct ales) การขาย
โดยใชพนักงานขายออกเสนอขายตามบาน (15) รานคาสวัสดิการ เปนรานคาที่ตั้งขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกกับ
พนักงานตามหนวยงานราชการตางๆ ของบริษัท หรือสํานักงานตางๆ (16) รานคาสหกรณเปนรานคาที่ตั้งอยูตาม
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนตางๆ
3. การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) หมายถึง การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุม
โปรแกรมการขายโดยบุคคลที่ถูกออกแบบมา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการขายของบริษัท
4. การใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations)การใหขาว (Publicity)
- เปนการใหขาวโดยสื่อมวลชน
- เปนเครื่องมือที่ตองจายเงินหรือไมตองจายเงินก็ได
- เปนเครื่องมือในการสงเสริมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและองคกรในรูปของสุนทรพจน
หรือการใหสมั ภาษณ หรือการใหขาวผานสื่อตาง ๆ
- สามารถสรางความนาเชื่อถือไดสูง
- เปนกลยุทธในระยะสั้น
- มีทั้งขอมูลที่เปนดานบวกและดานลบในการประชาสัมพันธ (Public Relations)
- เปนการติดตอสื่อสารเพื่อสรางทัศนคติความนาเชื่อถือ สรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดแกองคกรกับกลุมตางๆ
- เปนการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมตาง ๆ
- เปนกลยุทธในระยะยาว
- ใหขอมูลดานบวกเกี่ยวกับธุรกิจ
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การทําการตลาดไปสูกลุมผูบริโภคโดยตรง โดยอาศัยสื่อใด
สื่อหนึ่งที่สามารถเขาถึงผูบริโภค หรือกลุมเปาหมาย ใหโอกาสในการตอบกลับ อี กทั้งจะตองมีการพัฒนาฐานขอมูลของ
ลูกคา (Customer Database) ขึน้ มาดวย
6. กลยุทธการบรรจุภัณฑ (PackagingStrategy) การตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุภัณฑและประเภทวัสดุ
ของบรรจุภัณฑมักจะใชกับสินคาอุปโภคบริโภคที่พัฒนาใหมหรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ นคาใหม กลยุทธการ
บรรจุภัณฑมีหลักในการพิจารณาดังนี้
1. บรรจุภัณฑนั้นเหมาะสมที่จะบรรจุสินคา (Put in) หรือไม
2. สินคาเมื่อวางบนชั้นแลวไดเปรียบ (เดน ) (Put up) หรือไม
3. สินคาเมื่อนําเอามาใชแลวเก็บสะดวก (Put away) หรือไม
4. บรรจุภัณฑสวยงาม (Prettiness) หรือไม
5. สามารถเชิญชวนใหใช (Pleading) ไดหรือไม
6. บรรจุภัณฑสามารถสะทอนตําแหนงครองใจของสินคา (Positioning) ไดหรือไม
7. บรรจุภัณฑสามารถสะทอนบุคลิกภาพของสินคา (Personality) ไดหรือไม
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8. บรรจุภัณฑสามารถปกปองสินคา (Protection) ไดหรือไม
9. บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการใชงาน (Practicality) หรือไม
10. บรรจุภัณฑที่เลือกนั นสามารถทําก าไรไดมากขึ้น (Profitability) ไดหรือไม
11. บรรจุภัณฑนั้นสามารถนํามาใชในการสงเสริมการตลาด (Promotion) ไดหรือไม
12. เปนการบอกถึงวิธีการใชสินคา (Preaching) ไดหรือไม
13. สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (Preservation) ไดหรือไม
ถานําสิ่งเหลานี้ มาพิจารณาทั้งหมดจะเห็นไดวาในการออกแบบบรรจุภัณฑของบริษัทจะเปนโลโกตัวหนังสือ
ตัวอักษร การเลือกเปนกระดาษ เปนโฟม เปนฝาจุก หรือเครื่องหมาย สีสันตางๆ บริษัทก็จะไดบรรจุภัณฑที่ดี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2560) กลาววาการเปนผูประกอบธุรกิจที่ดีนั้นตองมีคุณลักษณะที่จําเปน ไดแก
1. ความกลาเสี่ยง (Risk Taking) กลาววาธุรกิจกับความเสี่ยงยอมเปนของคูกันสําหรับผูที่กาวเขาสูการเปน
ผูประกอบการ ซึ่งตองเปนคนที่ชอบทํางานที่ทาทายความรู ความสามารถของตนเองไมหยุดพัฒนาและตองประเมิน
ความเสี่ยงที่ผูประกอบธุรกิจ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวได โดยตองประเมินทั้งดานการลงทุน
การวางแผนการตลาด การเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ ซึ่งตองอาศัยการศึกษา
อยางละเอียดถี่ถวน
2. ตองการมุงความสําเร็จ (Need for Achievement) ผูประกอบธุรกิจเมื่อมองเห็นโอกาสแหงความเปนไป
ไดและศึกษาอยางละเอียดถี่ถวนแลว ผูประกอบธุรกิจ จะมุงมั่นใชพลังงานทั้งความคิดสติปญญา ความสามารถทั้งหมด
ทํางานหนักทุมเทใหกับงาน เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามชองทางที่วางไว โดยไมคํานึงถึงความยากลําบากและยังคงตอสู
ตอไป เกิดการเรียนรูถึงความผิดพลาดจากที่ผานมา เพื่อแก ไขไปสูความสําเร็จ จนสามารถสรางวิธีการของขบวนการที่
ทําใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจตอไปไดอีกดวย
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity Thinking) การเปนผูประกอบธุรกิจที่ดีและสูเสนทางแหง
ความสําเร็จ อีกหนึ่งปจจัยที่ขาดไมได คือ ตองเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไมพอใจที่จะทําในสิ่งซ้ํา ๆ เหมือนแบบ
ดั้งเดิม แตเปนผูที่ชอบเอาประสบการณที่ผานมานํามาประยุกตใชสรางสรรคหาวิธีการใหมที่ดีกวาเดิมนํามาใชกับการ
บริหารธุรกิจ
4. รูจักผูกพันตอเปาหมาย (Addict to Goals) ผูประกอบธุรกิจที่ดีตองตั้งเปาหมายเพื่อไปสูความสําเร็จใหได
ตองหาวิธีในการรับมือถึงความลมเหลวที่จะเกิดขึ้น ทั้งสาเหตุการแกไขสาเหตุนั้น ๆ ซึ่งผูประกอบธุรกิจที่ดีจะตองทุมเท
ทุกอยางเพื่อใหบรรลุเปาหมายและมีความคิดผูกพันที่จะเอาชนะจนสามารถวางแผนกลยุทธ วิเคราะห ปองกันปญหาไว
ลวงหนา รับรองวาความสําเร็จอยูไมไกล
5. ความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่น (Ability to Motivate) นอกจากผูประกอบธุรกิจที่ดีตองมีความสามารถ
ในการทํางานแลว ยังตองมีความสามารถในการชักจูงโนมนาวจิตใจผูอื่นใหความรวมมือชวยเหลือในการทํางานด วยครับ
ทั้งการสรางสรางทัศนคติและแรงจูงใจตอผูรวมงานใหสามารถเขาใจการทํางานและเต็มใจปฏิบัติงานตามที่วางไวได
จากแนวคิดขางตน สามารถสรุปไดวาการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จยอมแตกตางกันไปนอกจากนี้
งานวิจัยของ Castaldo (2011) คนพบวาปจจัยปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จประกอบดวย ความพึงพอใจของ
ลูกคาความภักดีและความไววางใจหรือความนาเชื่อถือและภาพลักษณขององคกร ทั้งนี้ Niven Pual R., (2010) กลาว
วาความสําเร็จขององคกรคือระบบการวัดและประเมินผลและระบบบริหารจัดการ ใหองคกรไดประโยชนสูงสุด สามารถ
ลดความเสี่ยงในการใชทรัพยากรและทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกรได Teng and Barrows,
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2009 ; Ruekert and Walker, (2007) ไดกลาวการทําใหองคกรบรรลุผลสําเร็จ โดยการมุงเนนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิ ผลของการบริหารและเกิดการปรับปรุง กระบวนการใหม ๆ เพื่อที่จะใหบ รรลุตามเปาหมายที่องค กรตั้งไว
สามารถแขงขันกับคูแขงไดสิ่งที่องคกรไดรับคือการเพิ่มขึ้นของยอดขายและกําไรที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของสวนแบงทาง
การตลาดจํานวนลูกคาใหมที่เพิ่มขึ้นและจํานวนลูกคาเกาที่มาใชบริการซ้ํา สวนประสิทธิผลนั้นทําใหผลิ ตภัณฑของ
องคกรแตกตางจากคูแขง ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลู กคาและตรงตามเปาหมายที่องคกรกําหนดไว
ความสามารถนี้จะเปนที่ยอมรับภายในองคกรและเกิดจากความรวมมือของทุกคนในองคกรดวยสวนดานการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหมๆนั้นมุงเนน สรางทักษะ เพื่อแขงขันกับคูแขงและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ภายใตสภาพแวดลอมทางธุรกิจเดียวกันที่คูแขง เมื่อสามารถทําไดเพื่อนํามาสูความสําเร็จทางการตลาด มีการศึกษาที่
ชี้ใหเห็นถึงวิธีการ ที่ลูกคา มีสวนรวมทําใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ สําหรับผูใหบริการตัวอยางเชนลูกคามีสวนรวม
ดําเนินการซื้อเพิ่มขึ้น Cermak et al., (1994) ผลกระทบเชิงบวกจากความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการคือ
ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหองคกรบรรลุความสําเร็จได Walter and Ratter, (2003) รวมทั้ง ความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจตอสินคาและบริการของลูกค านั้นมีผลตอพฤติกรรมที่ตามมาคือถาลูกคาเกิดความพึงพอใจจะมีโอกาสที่เขาจะ
กลับมาใชบริการซ้ําแตถาไมพึงพอใจ ไมเกิดการซื้อซ้ําอีกก็ได Kotler and Keller, (2016) ความพึงพอใจของลูกคา
โดยรวมทําใหลูกคากลับมาซื้อบริการซ้ําการวางแผนเพื่อดึงใหลูกคา กลับมาใชบริการขององคกรซ้ําเรื่อย ๆ ซึ่งตรงกับ
Su, Swanson & Chen (2016) ที่กลาววาความสัมพันธในทางที่ดีระหวางการบริการและคุณภาพเปนปจจัยที่ทํา ใหเกิด
พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปนปจจัยที่สําคัญ ในการซื้อซ้ําการบอกตอในทางที่ดีและยินดีที่จะจายเงินเพิ่มขึ้น หัวใจหลัก
อยูที่ความพึงพอใจของลูกคานั่นเองทําใหเกิดการสรางคุณคาและสงผลตอความสําเร็จขององคกรนอกจากนี้การซื้อ
บริการซ้ํานั้น ขึ้นอยูกับลักษณะความสัมพันธเปนพิเศษรวมถึงความไววางใจและความมุงมั่นที่มีตอคุณภาพการบริการ
ขององคกรดวย Morgan and Hunt, (1994)
ซึ่งในงานของแววระวี ดีมูล (2555) ไดศึกษาผลกระทบของการจัดการสมัยใหมที่มีตอผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ผูบริหารธุรกิจ SMEsในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
คิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการจัดการสมัยใหมโดยรวมอยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีผลการ
ดําเนินงานโดยรวม อยูในระดับมาก ผูบริหารธุรกิจ SMEs ที่มีรูปแบบธุรกิจแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมี
การจัดการสมัยใหมโดยรวม ดานมุงเนนประสิทธิผล ดานความคลองตัว ในการบริหารจัดการ และดานการใหบริการที่
รวดเร็วตอเนื่อง และผูบริหารธุรกิจ SMEs ที่มีทุนในการดําเนินงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีผลการ
ดําเนินงาน โดยรวม ดานการเรียนรู และพัฒนาการ และดานการเรียนรูและพัฒนาการแตกตางกัน จากการวิเคราะห
ความสัมพันธ และผลกระทบ พบวา 1) การจัดการสมัยใหมดานการมุงเนนประสิทธิผล มีความสัมพันธ และผลกระทบ
เชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม 2) การจัดการสมัยใหม ดานการใหบริการที่รวดเร็ว มีความสัมพันธและผลกระทบ
เชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ดานลูกคา ดานการเรียนรู และการพัฒนาการ 3) การจัดการสมัยใหมดานความ
เปนมืออาชีพ มีความสัมพันธ และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเงินดานกระบวนการภายใน
ดานการเรียนรู และพัฒนาการ 4) การจัดการสมัยใหม ดานความสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจมี ความสัมพันธ และ
ผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานดานลูกคา และ 5) การจัดการสมัยใหม ดานศักยภาพการแขงขันทางดานตนทุน
มีความสัมพันธ และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน ดานลูกคา และดานการเรียนรู และการพัฒนาการ ผลลัพธ
ที่ไดจากการวิจัยผูบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตองหาวิธีนําขอสนเทศไปใชในการพัฒนากลยุทธ
การจัดการสมัยใหม โดยเฉพาะดานการใหบริการที่รวดเร็ว ดานความเปนมืออาชีพ ดานความสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจ
ดานศักยภาพการแขงขันทางดานตนทุนที่สงเสริมผลการดําเนินงาน นอกจากนี้ในงานของตรีเนตร ตันตะกูล. (2561).ได
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ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการตลาดน้ํายอนยุค: ตลาดน้ําขวัญ-เรียม พบวา ดานการบริหารจัดการ ควรมีการกําหนดหน
าที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนเกี่ยว
ของอยางชัดเจนในการบริหารจัดการดานตาง ๆ สอดคลองกับงานของJia-sheng Lee, Chia-Jung Hsich (2010)ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะการประกอบการความสามารถทางการตลาดความสามารถนวัตกรรมและการไดเปรียบ
ในการแขงขันอยางยั่งยืนพบวาภาวะการประกอบการมีอิทธิพลทางตรงความสามารถทางการการตลาดความสามารถใน
การสรางนวัตกรรมและความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนและภาวะการประกอบการมีผลทางออมตอความ
ไดเปรียบอยางยั่งยืนผานความสามารถดานการตลาดและความสามารถในนวัตกรรมความสามารถทางการตลาดจะไมมี
ผลต อ ความได เปรียบในการแขง ขัน อย า งยั่ ง ยื น โดยตรงแต มี อิท ธิ พ ลโดยออมผ า นความสามารถในนวั ต กรรมและ
ความสามารถในการสรางนวัตกรรมมีอิทธิพลตอความไดเปรียบในการแขงขันโดยตรง
แนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จของธุรกิจ
ธุรกิจที่มีศักยภาพ จะตองมีความสามารถในการใชทรัพยากรอยางคุมคา มีการนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใช
ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินการขององคการ โดยมิติและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานดานนวัตกรรมขององคการมีความ
หลากหลายการรวบรวมตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม จากผลการศึกษาของนักวิชาการ สามารถ
สรุปแนวทางและตัวชี้วัดของผลการดําเนินงานดานนวัตกรรมขององคการ และจําแนกตัวชี้วดั ออกเปน 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 คือ “อัตราของนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ ” ไดแก (1) จํานวนของผลิตภัณฑใหมตอจํานวนสินคา
ทั้งหมด และ (2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยอดขาย (อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑใหม) ตอยอดขายทั้งหมด
กลุมที่ 2 คือ “อัตราของนวัตกรรมดานกระบวนการ” ไดแก (1) จํานวนของการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนการ
ตอกระบวนการทั้งหมด และ (2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความสามารถ ของการผลิตโดยรวมอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงดานสินคา
กลุมที่ 3 คือ “ตัวชี้วัดดานเทคโนโลยี” ไดแก (1) จํานวนรอยละของคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาตอ
ยอดขายทั้งหมด (2) จํานวนของเทคโนโลยีที่ไดรับการนํามาใชจากภายนอก และ (3) จํานวนของสิทธิบัตรที่ไดรับ

สรุป
ลักษณะธุรกิจอินทผาลัม มีลักษณะของการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกันตามบริบทของประเภทธุรกิจ แตยังคง
ความมีคุณภาพในการผลิตและบริการที่ไมตางกัน โดยเฉพาะในดานการจัดจําหนาย ทั้งแบบหนารานและชองทาง
Online มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑผานสื่อ Social Media สําหรับผลิตภัณฑจากการปลูกเพื่อ
จําหนาย ใหความสําคัญตอธุรกิจโดยมีลักษณะเฉพาะดานอื่นๆ ดังนี้ 1) เลือกหาพันธุพืชที่ดี ไดมาตรฐานและราคาดี
ในการผลิต 2) สรางกิจกรรมสงเสริมการขายเพิ่มเติมโดยใหนักทองเที่ยวเยี่ยมชมสวน 3) เขารวมเครือขายชมรมเพื่ อการ
พัฒนาผลิตภัณฑและหาตลาดอยางตอเนื่อง
สําหรับผูประกอบการเพื่อจําหนายโดยรับซื้อจากผูผลิตทั้งตนไมและอินทผาลัมแปรรูป จะใหความสําคัญตอ
ชองทางจัดจําหนายและการสงเสริมการขายมาก เพราะเปนการรับชวงมาจําหนาย ดังนั้นธุรกิจจึงมุงเฉพาะดาน แต
ยังคงมีการพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชบรรจุภัณฑใหมและสรางความโดดเดนของสินคาเพิ่มเติม โดยมีลักษณะเฉพาะดาน
อื่นๆ ดั งนี้ 1) เลื อกเฉพาะผลิตภัณ ฑที่ ได รับมาตรฐานสากล เช น GMP หรือ HACCP 2) มีกรรมวิธี การผลิตที่ไ ด
มาตรฐานสากล 3) มีการใหขอมูลคุณคาบนบรรจุภัณฑ เพื่อใหผูบริโภครับรู 4) มีการการจัดหาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
5) เนนคุณภาพและการบริการที่รวดเร็ว บริการดานโลจิสติกสและการขนสง ที่รวดเร็ว ครบวงจร 6) มีการสงมอบสินคา
ใหลูกคาตรงตอเวลา
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ความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจ ผลิตตนอินทผาลัม ของผูประกอบการธุรกิจปลูกตนอินทผาลัมนั้น ควรมี
การกําหนดเปาหมายกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนและจัดทําแผนสรางยอดขายและเตรียมการธุรกิจ ไดอยางตอเนื่อง
จึงกอใหเกิดความสําเร็จ คือ มียอดขาย/ผลกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ เนื่องจากมีการ
วิเคราะหตลาด การหาสินคา ใหตรงตามความตองการของลูกคา จึงกอใหเกิดความสําเร็จ คือ ธุรกิจมีการขยายกิจการที่
ใหญขึ้น และผูประกอบการตองมีการสรางเครือขายและพันธมิตรจึงกอใหเกิดความสําเร็จ คือ บริการดานโลจิสติกสและ
การขนสง ที่รวดเร็ว ครบวงจร มีนวัตกรรมผลิตภัณฑออกมาใหม ๆ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้การสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑจึงกอใหเกิดความสําเร็จ คือ ธุรกิจมีตราสินคาผลิตภัณฑเปนของตนเอง ธุรกิจมีการคิดคนผลิตภัณฑออกสู
ตลาดอยางตอเนื่อง มีนวัตกรรมผลิตภัณฑออกมาใหมๆ อยางตอเนื่องกอใหเกิดความสําเร็จ คือ มีลูกคาใหมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ธุรกิจมีการสงออกสินคาไปตางประเทศ ธุรกิจมีการสงออกสินคาไปตางประเทศ 3) เนื่องจากมีการกําหนด
กลุมเปาหมายจึงมีความสําเร็จดานมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีการขยายกลุมเปาหมายสูกลุมรักสุขภาพและ
ผูสูงอายุ 4) สรางเครือขายและพันธมิตรจึงกอใหเกิดความสําเร็จ คือ ธุรกิจรวมจัดกิจกรรมแสดงสินคาอยางตอเนื่อง
บริการดานโลจิสติกสและการขนสง ที่รวดเร็ว ครบวงจร 4) สรางความแตกตางของผลิตภัณฑจึงกอใหเกิดความสํา เร็จ
คือ ธุรกิจมีอัตลักษณของผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับ ธุรกิจมีตราสินคาผลิตภัณฑเปนของตนเอง มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ
ออกมาใหมๆ อยางตอเนื่อง
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การพัฒ นารูป แบบการบริห ารจัด การการยกระดับคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยใช ชุม ชนเป นฐานของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 12
Model Management development to Enhance the Quality of School Education,
Community Based Small Size School Provincial Educational Office 12

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ไกรสวัสดิ์ แกวคําหาญ
ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานของ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาองคประกอบ ของรูปแบบการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สํานักงานศึกษาธิการภาค12 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการ
บริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค
12 การจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนที่เปนตนแบบ และ 3) เพื่อ ศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการบริหาร
จั ด การ การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยใช ชุ ม ชนเป น ฐานของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ซึ่ ง การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ใ ช
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมี 3 ขั้นตอน 1) ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เปน
ตนแบบเพื่อพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในชุมชนที่มีการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ดี โดยการสัมภาษณ เชิงลึกกับตัวแทนของโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวย
ผูบริหาร จํานวน 60 คน 2) การตรวจสอบ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการยกระดับ คุณภาพการศึกษาใช
ชุมชนเปนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการจัดกลุมสนทนาหรือกลุมเสวนา (Focus Group Discussion-FGD)
กับผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 21 คน และ 3) นําเสนอแนวทางการพัฒนาการยกระดับ
คุณภาพโดยใชชุมชนเปนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก
ผลการวิ จั ย พบว า ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็น จากแบบสอบถามเกี่ย วกั บ ป ญ หา/อุป สรรคและป จ จั ย แห ง
ความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยใช ชุ ม ชนเป น ฐานของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ประกอบดวย 1) องคประกอบดานกระบวนการบริหาร 2) องคประกอบดานการเรียนการสอน 3. องคประกอบดาน
บุคลากร 4) องคประกอบดานการมีสวนรวม รูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชชุมชนเปน
ฐานของโรงเรียนขนาดเล็กที่เปนตนแบบ พบวาผูบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นวาสภาพปญหาของโรงเรียนที่
สําคัญ คือ ความเขาใจเกี่ยวกับ การสนับสนุนดานการศึกษาขององคการมีสวนรวม และตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษาที่มีปญหาคือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเรียนเนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนนอยจึงสงผลตอการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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Abstract
The purposes of this study for developing the quality of small-sized schools in the
community was aimed to study as follows: 1. to study the problems and success factors of
small-sized schools. 2. to capture model of small-sized schools administration in the model
community. 3. to define the approach for developing the quality of small-sized schools in the
community. This research applied both quantitative and qualitative techniques. The research
design was composed of 3 steps as follows: step 1) – to study, analyze and synthesize related
documents and research paper, step 2 – to explore the problem and the factors of success of
small-sized schools administration in the community through questionnaire with the validity
content and reliability step 3 – to study the opinions of administrators in the model small-sized
schools in order to capture the best model of small-sized schools through in-depth interview
with the representatives in small-sized schools, these were, 21 administrators, step 4 – to
improve the approach of small-sized schools development in the community through focus
group discussion with 21 specialists and step 5 – to present the approach for developing the
quality of small-sized schools
The research results were revealed as follows: The results of opinions from the
questionnaires in terms of the difficulties/obstacles and success factors of administration
management in the small-sized schools, these were 1) most problems/ obstacles were that the
teachers did not meet major or dominant subjects and their teaching loads were in multiple
levels and subjects. 2. The results of capture management of model small-sized schools in the
community was revealed that the principle school problems were the understanding on how to
support the education of the Provincial Administration/Organizational Management District
and the teachers were not full of class and did not stand in the right major as well as the
indicators to assess the quality of education was problematic, it was, the achievement of
learners. It was the fact that there were few students, it affected to the quality of the schools. 3.
The education experts agreed that small-sized schools should add the factors analysis affecting
to the success, the manpower planning, the understanding of the role of Thai people in terms of
education support and provide the budget to suit their needs. 4. The approach for developing
the quality of small-sized schools was composed of Participation :
1. The factors affecting to success of small-sized schools, these were, the important
factors 1) administration management 2) supporting f 3) learning management and
4) Participation in building, educational material and media. For the external factors,
1) community participation 2) practical policy .
2. the working process dividing into 3 parts, these were, office level, Office of The
Basic Education Commission, Primary Educational Service Area Office 12 and schools .
Keyword(s) : Model Management Development, Education Quality, Small Sized-Schools,
Community Based.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่แกไขเพิ่มเติ ม
กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาในมาตรา 6 ที่กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเปน มนุษย ที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิ ตใจ สติ ปญญา ความรู และคุ ณธรรม มี จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ” และมาตรา 8 ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาใหยึดหลักการ 3
ประการ คือ เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) และกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ภายใตการมีวิสัยทัศน “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ” โดยประเด็นหลักของเปาหมายปฏิรูปการศึกษามี 3 ประเด็น คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ
การเรียนรูของคนไทย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยาง
เปนระบบไว 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาครูยุคใหม การพัฒนาสถานศึกษาและแหลง
เรียนรูยุคใหม และการพัฒนาการบริหารจัดการใหม(กระทรวงศึกษาธิการ,2553)
ดังนั้นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรูปแบบที่กําหนด ไดสงผลใหมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสวนใหญมีความตระหนัก มีความรู ความเขาใจ
และมี ความสามารถในการพั ฒนาและยกระดั บคุ ณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ กสู โรงเรี ยนคุ ณภาพโดยเฉพาะการพั ฒนา
กระบวนการเรียนรูที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของความขาดแคลนในโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถพัฒนาองคความรู
ของครู ในการออกแบบการจัดการเรียนรูที่สามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถดําเนินการ
พัฒนาคุ ณภาพการศึกษาใหมี ประสิ ทธิ ภาพท ามกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลงทั่ วโลก โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จําเปนตองพัฒนาคนและประเทศชาติใหพรอมที่จะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และในการพัฒนาประเทศนั้น จําเปนตองมีปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ทั้งดานขาวสารและ
เทคโนโลยี ดานบุคลากร ที่มีความรูความสามารถและวิทยาการตาง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษา
เปนกระบวนการสรางเสริมใหมนุษยสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได อยางมีความสุข ดํารงไวซึ่งสิ่งที่เหมาะสมดีงาม แม
ประเทศไทยเราจะพัฒนาการศึกษามาอยางตอเนื่องยาวนาน แตการพัฒนาที่ผานมาก็เปนไปคอนขางชาไมสอดคลองกับการ
เปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก เปนผลใหคนไทยในสภาวะป จจุ บั นและอนาคตถูกกระแสโลกาภิ วั ตน ผลักดั นใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปดวย ทําใหคนไทยและสังคมไทยเริ่มตื่นตัวเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใหสามารถเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความจําเปน อยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงระบบการเตรียมคนเขาสูสังคมยุคใหมเพื่อสรางเสริม
ศักยภาพคนของประเทศใหสามารถคิดเปน ทําเปน มีทักษะการจัดการ มีคุณธรรม มีคานิยมที่ดีงาม และรักการแสวงหา
ความรูอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาสมบูรณและสมดุลทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและอยูในสังคมอยางมีความสุข

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานของ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐาน
ของโรงเรียนขนาดเล็กโดยประกอบดวยมีองคประกอบอะไรบาง
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2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาใชชุมชนเปนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก
เปนตนแบบอยางไร
3. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐาน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก เปนไปไดอยูในระดับใด

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการวิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา พบวา ปจจัยที่มีความถี่สูงสุด ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอม รองลงมา คือ ปจจัย
ดานภาวะผูนํา ปจจัยดานครูและบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการบริหาร และปจจัยดานกระบวนการเรียนการสอน
ซึ่งผูวิจัย ไดสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ไดวา องคประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ ก ประกอบไดด วยองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ดังนี้ คื อ
องคประกอบดานกระบวนการบริหาร องคประกอบดานการเรียนการสอน องคประกอบดานบุคลากร และองคประกอบ
ดานการมีสวนรวม ซึ่งผูวิจัยสามารถสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ไดดังภาพที่ 1
องค ป ระกอบด า นการมี ส ว นรว ม ซึ่ ง ผู วิ จั ย สามารถสั ง เคราะห เป น กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย (Conceptual
Framework) ไดดังภาพที่ 1
องคประกอบหลัก ตัวชี้วัด/องคประกอบยอย

กระบวนการบริหาร

การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการ
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
โดยใชชุมชนเปน
ฐานของโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัด
สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค
12

การเรียนการสอน

บุคลากร

การมีสวนรวม

1. ครูและผูปกครองรวมกันออกแบบหลักสูตร
2. ครูและผูปกครองรวมกันกําหนดจุดมุง หมายหลักสูตร
3. หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
4. ชุมชนมีสว นรวมในการพัฒนาหลักสูตร
5. มีการประเมินผลการใชหลักสูตร
1. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
2. จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและศักยภาพของผูเรียน
3. จัดการเรียนการสอนที่ฝก ใหผูเรียนคิดเปนทําเปนแกปญหาได
4. นําขอมูลดานผลสัมฤทธิ์มากําหนดเปนหมายการเรียนการสอน
5. มีการจัดกิจกรรมแสดงผลการเรียนใหชุมชนทราบ
1. มีระบบการนิเทศติดตามไวชัดเจน
2. ใหครูและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศ
3. มีการนิเทศตรวจสอบและติดตามของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
4. มีการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนําแกครู
5. มีการประเมินผลการสอนของครเพื่อปรับปรงการเรียนการ
1. มีภาคีเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. มีการจัดตั้งชมรมผูปกครองเพื่อสนับสนุนดานงบประมาณ
3. การสงเสริมใหชุมชนและหนวยงานอื่นเขามารวมพัฒนาการศึกษา
4. สถานศึกษาเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
5. จัดตั้งผูประสานงานระหวางสถานศึกษากับชุมชน
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วิธีดําเนินการศึกษา
1. การศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย ฐานขอมูล อินเทอรเน็ตออนไลนทั้งในและ
ตางประเทศ และศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2. การสั ง เคราะหรูปแบบ/องคป ระกอบ/โครงสรางของรูป แบบการบริหารจั ด การการยกระดับ คุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนําขอมูลจากขั้นตอนที่หนึ่ง มาสรางเปนรูปแบบรูปแบบการบริหารจัดการการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของ กับ 1. กระบวนการบริหาร 2. การเรียนการ
สอน 3. บุคลากร และ 4. การมีสวนรวม
3. การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ใชกระบวนการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดยรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน
21 คน จํานวน 3 รอบ
รอบที่ 1 เป น แบบสอบถามแบบมาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ และคํ าถามปลายเป ดเพื่ อให
ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีเนื้อหาสาระเชนเดียวกับ
รอบที่ 1 พรอมทั้งแสดงคาเฉลี่ย (Mean) และคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวาง ควอไทล (Interquartile
Range) ทั้งของกลุมและความคิดเห็นเดิมของผูตอบ เพื่อใหผูตอบไดทบทวนคําตอบเดิมของตนเองอีกครั้ง
การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดทําเปนแบบสอบถาม เพื่อนําไปใช สํารวจความคิดเห็นของผูบริหาร เกี่ยวกับความ
เปนไปไดของรูปแบบ หลังจากนั้นจึงกําหนดเปนรูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรีย น
ขนาดเล็กโดยใชชุมชนเปนฐาน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามและแบบ เชิงสํารวจ โดยใชชุดแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยแบงออกเปน 3ขั้นตอน

ผลการศึกษาวิจยั
การศึกษาวิจัยเรื่อง ”การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐาน
ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 12 ” ในจัดการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานของโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีประสิทธิภาพ โดยใชหลักการวิจัยปฏิบัติการมาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงจากแนวคิด การบริหาร
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การวินิจฉัยสภาพปจจุบัน โดยใชเทคนิคการ SWOT โดยวิเคราะห PETS มาประยุกตใช เพื่อศึกษาวากระแส
การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอโรงเรียนขนาดเล็กอยางไร
ขั้นที่ 1 วิเคราะหความคาดหวังของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐาน
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพแนวใหม เปนภาพอนาคตรวมกันทั้งบาน วัด โรงเรียน (บวร)
ขั้นที่ 2 สรางความยึดมั่นตอวิสัยทัศนและมุงมั่นที่จะดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยโดยใช
ชุมชนเปนฐานของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพแนวใหม เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม
และระดับองคการ ประกอบดวย นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
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ขั้น ที่ 3 พั ฒ นาแผนปฏิ บั ติ ก ารร ว มกั น ทุ ก ภาคส ว น (บ า น วั ด โรงเรีย น) โดยจะต อ งตอบคํ า ถามว า จะ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศน ใครคือผูนําการเปลี่ยนแปลง วิธีแทรกเสริมคืออะไร ตองใช
อยางไร และไดมาจากไหน ทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันในเรื่องใดบาง
ขั้นที่ 4 ดําเนินการเปลี่ยนแปลง ในขั้นนี้ตองใชวิธีแทรกเสริมหลายๆวิธีมาเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมของทุ กภาคส ว น(บวร) โดยใช ชุ ม ชนเป น ฐานการพั ฒ นาในการจั ดการศึ ก ษาของโรงเรีย นขนาดเล็ กที่ มี
ประสิทธิภาพ ประเด็นนี้มุงนําแนวคิด 1) บริบทดานการพัฒนาโรงเรียน 2) แนวคิดความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน
เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กแนวทางใหม ที่มีหนวยการเรียนรูรวมกันของชุมชน ประกอบดวย
ผูปกครองที่ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย(กศน.)และนักเรียนที่เรียนในระบบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)
ขั้นที่ 5 การประเมินและเพิ่มระดับการเปลี่ยนแปลง เปนการเปรียบเทียบระหวางสภาพปจจุบันกับภาพ
อนาคตวายังปรากฏชองวางอยูหรือไม หากไมป รากฏหรือปรากฏนอยก็ตองเพิ่มระดับการเปลี่ยนแปลงใหมากขึ้นใน
วงรอบตอไป

อภิปรายผล
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานของโรงเรียนขนาด
เล็กแนวใหม ผูนําตองกลาคิดนอกกรอบ เปลี่ยนแนวคิดใหม มีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ มีความมุงมั่นในการทํางาน มีการ
ทํางานเปนทีม มีเครือขายในการทํางาน การจัดการเรียนรูแบบูรณาการรวมกับชุมชนหรือภูมิปญญา ปราชญชาวบานใน
ทองถิ่น อาจตองใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูเพราะมีครูไมครบชั้น หรืออาจจัดการการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับ
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สามารถประสานสิบทิศรวมกับทาง บาน วัด โรงเรียน เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู
โดยใชชุมชนเปนฐานในการขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา เพื่อสรางทางเลือกในการบริ หารจัดการศึกษาแนวใหม กลาว
โดยสรุปคือ 1) สรางจุดเดน 2) เนนเครือขาย 3) ใช ICT 4) มีแหลงเรียนรู 5) บูรณาการ 6) ประสานสิบทิศ 7) คิดนอก
กรอบ และในฐานะผูศึกษาวิจัย เปนคนที่ใกลชิดกับโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอเสอนแนะ
1. โรงเรียนควรมีการดําเนินการพัฒนาผูบริหารและครูตามแผนที่กําหนดไวและ ทําการติดตามและประเมินผล
ใชกลยุทธกระบวนการวิเคราะห SWOT
2. โรงเรียนควรใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาผลสําเร็จของการพัฒนา โรงเรียนโดยผูบริหารดําาเนินการใน
ลักษณวิจัยสถาบันและครูทําวิจัยในชั้นเรียน
3. โรงเรีย น ควรดํ า เนิ น การพั ฒ นาผู บ ริ หารและครูต ามแผนที่ กํา หนด ไว ในลั กษณะการให ค วามรู การ
เอื้ออํานวยความสะดวก การจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู การรวมนิเทศแบบกลัยาณมิตร
4. เขตพื้นที่การศึกษาควรมีการให ความรู เสริมพลัง รวมนิเทศแบบกลัยามิตร รวมเผยแพรการพัฒนาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใชเปนแบบอยยางในการพัฒนา โรงเรียน
ขนาดเล็ก
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สภาพความเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
STATE OF BEING LEARNING ORGANIZATIONS OF SCHOOLS UNDER THE
COMMISION VOCATIONAL EDUCATION IN AYUTTHAYA PROVINCE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ขรรคไชย วดีศิริศักดิ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดน ชะเนติยัง

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสภาพความเปน องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครู
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดนครศรีอยุธยา จํานวน 232 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีความเปนองคการแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก (3.52) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 ดาน คือ 1) ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery (3.60) 2) ดานแบบแผน
ความคิดอาน (Mental Model (3.60) 3) ดานการเรียนรูของทีม (Team Learning 3.56) และดานที่มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการคิดอยางเปนระบบ (3.39) และดานวิสัยทัศนรวมกัน (3.33) ตามลําดับ
คําสําคัญ : องคการแหงการเรียนรู, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ABSTRACT
This research was to study the state of being learning organizations of schools under
the commission vocational education in Ayutthaya Province. The sample consisted of 232
persons working schools under the commission vocational education in Ayutthaya
Province. Tools used to collect data. A 5-level questionnaire was used. Statistics used in
data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The overall opinions about being learning organizations of the schools under the
commission vocational education in Ayutthaya Province were at a high level. The overall
score was very high (3.52). When considering each aspect, it was found that the average
level of knowledge was at 3 levels: 1) Personal Mastery (3.60) 2) Mental Model (3.60)
3) Team Learning (3.56) and medium level were two aspects: Systems Thinking (3.39) and
Shared Vision (3.33), respectively.
Keyword : learning organization, Ayutthaya province
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บทนํา
ประเทศไทยกาวเขาสูโลกดิจิตอลอยางเต็มตัว ทําใหกิจกรรมดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี
และการศึกษาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง การเขาถึงแหลงขอมูลที่มีปริมาณมหาศาลผานโลกออนไลน
มากขึ้น สงผลใหคุณลักษณะของผูเรียนเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลไดประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งมี
เปาหมายใหประเทศไทยกาวออกจากกับดักรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง การศึกษาจึงเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเตรียมกําลังคนใหพรอมในยุคนี้เพราะตองมีความรูดานเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมในยุ ค ดิ จิ ต อล ซึ่ ง ไกรยส ภั ท ราวาท (2559) กล า วว า การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ วั ติ
อุ ต สาหกรรมครั้ ง ที่ 4 ในตลาดแรงงาน คื อ การแข ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น จากรายงานเวที เ ศรษฐกิ จ โลกหรื อ World
Economic Forum ชี้ใหเห็นวาทักษะที่ตลาดแรงงานตองการในป 2020 ไดแก 1) ทักษะการแกไขปญหาที่ ทับซอน
2) การคิดวิเคราะห 3) ความคิดสรางสรรค 4) การจัดการบุคคล 5) การทํางานรวมกัน 6) ความฉลาดทางอารมณ
7) รูจักประเมินและการตัดสินใจ 8) มีใจรักบริการ 9) การเจรจาตอรอง 10) ความยืดหยุนทางความคิด
ทั้งนี้ การเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น Marquardt, (2002) ไดใหทัศนะวาเปนการพัฒนาในเชิงระบบ ซึ่ง
ประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ คือ การเรียนรู องคกร คน ความรูและเทคโนโลยี มาประสานเขาดวยกันเปนมุมมอง
ของการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูในลักษณะที่เปนองครวม (Systems Thinking) สอดคลองกับแนวความคิดของ
เซงเก (Senge, 1990) ไดกลาววา การเรียนรูผานกลุมบุคคลที่ใฝเรียนรู การเรียนรูของแตละคนไมไดเปนหลักประกัน
วาเกิดการเรียนรูในองคกร แตจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลมีการเรียนรู ซึ่งถือวาเปนหัวใจของการเรียนรู อรัญ รวมสุข
(2558) กลาววา องคกรที่มีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เปนผลลัพธมาจากการ
เรียนรูเปนแนวบริหารงานในยุคใหม ตองมีเปาหมายและระบบงานในการพัฒนาผูนําและสมาชิก
ดังนั้นสถาบันการศึกษา ซึ่งมีบทบาทภารกิจหลักในการพัฒนาความรูความสามารถและประสบการณใหกับ
ผูเรียนที่จะดํารงชีวิ ตในยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลงได จําเป นอย างยิ่งที่จะตองปรับเปลี่ ยนการบริหารองคการใหเป น
“องคการแหงการเรียนรู” องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนคุณลักษณะของการพัฒนา
องคการรูปแบบหนึ่งที่ตองการใหองคการกาวไปสูความสําเร็จ โดยไมวาจะเปนองคการภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนก็สามารถประยุกตได เปนการพัฒนาองคการใหพรอมดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค และการบรรลุผล
สําเร็จในระบบการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม โดยมีเปาหมายและระบบงานในการพัฒนาทั้งผูนําและสมาชิกของ
องคการ เปนการยกระดับของการเรียนรูใหเปนรูปธรรมโดยองคการจะตองพัฒนาสงเสริมสนับสนุนดานปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นับวาเปน
องคการทางการศึกษาที่จําเปนตองปรับเปลี่ยนใหเปน องคการแหงการเรียนรูเชนกัน เนื่องจากคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาไดกําหนด ปรัชญา เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
รวมทัง้ ใหความสําคัญกับผูเรียนสายวิชาชีพดานการเปดโอกาสใหสามารถศึกษาตอในระดับสูงไดเต็มตามศักยภาพ
และความสนใจ ซึ่งไดกําหนดนโยบายตามแนวปฏิ รูปการศึกษาของรัฐในดานการอาชีวศึกษาในดานตางๆ ไดแก
1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 2) ปฏิรูปหลักสูตรอาชีวศึกษา 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 4) ปฏิรูปสถานศึกษาในสังกัดใหเปนผูนําในสังคมเทคโนโลยีและเปน องคการแหงการเรียนรู และ
5) ปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบกับนโยบาย เปาหมาย และยุทธศาสตรการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ.2555-2569 ไดกําหนดเรื่องที่ตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 1) ดานการเพิ่ม
ปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 2) ดานการขยายโอกาสเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 3) ดานยกระดับ
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษา ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับผูเรียนและ 4) ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการนอกจากนี้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 13 ไดกําหนดใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สามารถรวมกันเปนสถาบันได ทั้งนี้โดยคํา แนะนํา ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคํานึงถึงการประสาน
ความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการใชทรัพยากรรวมกัน ซึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น
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จึงมีการประกาศใชกฎระทรวง “การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 และ
กฎกระทรวง “การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.2556”
จากความเปนมาและความสําคัญดังที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพความเปน องคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผล
จากการวิจัยครั้งนี้จะใชเปนขอมูลในการเสริมสรางและขยายองคความรูใหม ๆ สามารถนําไปเปนแนวทางการแกไข
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา เพื่อประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่มีความ
ตองการจะเปลี่ยนแปลงองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูในอนาคต และผูที่สนใจศึกษาแนวคิด องคการแหงการ
เรียนรูสามารถนําแนวทางและรูปแบบความเปน องคการแหงการเรียนรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนทั้งในระดับ
องคการ บุคคลในองคการและผูเกี่ยวของตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยนี้มีจุดประสงค เพื่อศึกษาระดับสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู
องคการแหงการเรียนรูตามทัศนะเดิมของ Senge (1990) ไดใหความสําคัญกับความสามารถในการเรียนรู
ที่เร็วกวาคูแขงขัน ความสามารถขอนี้สรางความไดเปรียบองคการใหเหนือคูแขงซึ่งจะนํา ไปสูความไดเปรียบทาง
ธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) ทั้งนี้ในการเรียนรูตองเปนการเรียนรูอยางเต็มที่ของทุก
คนและทุกระดับในองคการ (Learning full) โดยเชื่อวาธรรมชาติของการเปนผูเรียนรู (Learners) คือ รักที่จะ
เรียนรูเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดใหกับชีวิตนั้นมีอยูแลวในตัวทุกคน จึงไดเสนอแนวทางในการสรางองคการแหงการ
เรียนรูดวยหลักการพื้นฐานหรือการฝกฝน 5 ประการที่เรียกวา The Fifth Discipline ซึ่งเปนพื้นฐานหลักของความ
เขาใจเรื่ององคการแหงการเรียนรู ดังนี้ 1) ความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) ความเชี่ยวชาญ (Proficiency)
ของคนสามารถเขาใจและชัดเจนในเปาหมายชีวิต สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเองได สามารถ
คนหาและกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ของตนเองไดอยางสอดคลองกับความเปนจริง 2) แบบแผนความคิดอาน
(Mental Model) โลกทัศนหรือความคิดความเขาใจของตนที่มีตอโลก ตอหนวยงานตอองคการและตอธุรกิจของ
ตนเอง 3) วิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) การมีวิสัยทัศนรวมกันของคนทั้งองคการเปนการสรางทัศนะของ
ความรวมมือกันอยางมุงมั่นของสมาชิกในองคการ เพื่อสรางภาพที่ตองการจะเปนในอนาคตและความตองการที่จะ
มุงไปสูความปรารถนารวมกันของสมาชิกทั่วทั้งองคการ 4) การเรียนรูของทีม (Team Learning) การถายทอด
ความรูซึ่งกันและกันเปนการคิดสรางสรรคสิ่งใหมภายใตการประสานงานรวมกัน 5) การคิดอยางเปนระบบ
(Systems Thinking) การที่บุคคลมีแนวความคิดแบบองครวมสามารถมองภาพรวมของการทํางานไดอยางเปน
ระบบ ชวยใหเห็นรูปแบบตางๆ ไดอยางชัดเจนในการตัดสินใจแกไขปญหา
นอกจากนี้ แนวคิดของ Marquardt (2002) ไดเสนออีก 2 องคประกอบที่ชวยสนับสนุนการเปนองคการ
แหงการเรียนรู คือ 1) การจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งประกอบดวยความรูทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคการการสรางความรูในองคการตลอดจนการนาความรูไปใชใหเกิดประโยชน และ 2) การใชเทคโนโลยี
(Technology Application) ความสามารถทางดานเทคโนโลยีที่สามารถกาวนาหนาองคการอื่นได ดังนั้น องคการ
จาเปนตองอานวยความสะดวกแกบุคลากรทุกคนในองคการใหมีโอกาสในการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนา
ไปสูองคการแหงการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ดังนั้น จากแนวคิดของ Senge (1990) ซึ่งเปนปรมาจารยในเรื่ององคการแหงการเรียนรู (Learning
Organization) และ Marquardt (2002) กลาวไดวาเปนองคการที่การเรียนรูอยางยั่งยืนเกิดขึ้นในทุกระดับของ
องคการตั้งแตระดับบุคคล ระดับกลุมและระดับองคการ โดยสอดประสานไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศนของ
องคการนาไปสูการสรางสรรคสิ่งใหมที่ ทําใหองคการเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนองคการที่มีประสิทธิภาพมี
ความสามารถในการแขงขันเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งผูวิจัยจะศึกษาการเปนองคการแหงการเรีย นรูทั้ง 5
ประการ ดังที่กลาวมาแลว

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พรทิวา วันตา (2553) ไดทําการวิจัยเรื่ององคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับ
มาก หากจําแนกตามประสบการณของครู โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยโรงเรียนที่มีครูมีประสบการณมากมีความเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาโรงเรียนที่มีครูมีประสบการณ
นอย หากจําแนกตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน ดานความรอบรูแหงตนกับดานการมีวิสัยทัศนรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานแบบแผนความคิดอาน ดานการเรียนรูเปนทีม และ
ดานความคิดเชิงระบบ ที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยโรงเรียนประถมศึกษามีความเปนองคการแหง
การเรียนรูมากกวาโรงเรียนขยายโอกาส และหากจําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการเรียนรูเปนทีม ที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ฤทัยรัตน แสนปวน (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลโปงแยงมีสภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับปานกลางถึงสู ง ทั้ง 5 ดาน เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานมุงสูความเปนเลิศ พบวาบุคลากรมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองอยูเสมอ มีปญหาดานการจํากัดของ
รายได ทําใหการจัดสรรงบประมาณใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาตรียังไมครอบคลุมครูผูดูแลเด็กทุกคน
พงศกร เอี่ยมสอาด และคณะ (2559) ไดศึกษาปจจัยความเปนองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรม
องคการที่มีอิทธิพลตอผลการดํา เนินงานของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของความเป น องคก ารแห ง การเรีย นรู แ ละนวั ต กรรมองค ก ารที่ มี ต อผลการ
ดําเนินงานของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานนวัตกรรมผลิตภัณฑมีอิทธิพลมากที่สุด
รองลงมาคือ ปจจัยดานแรงจูงใจในการเรียนรู ปจจัยดานนวัตกรรมกระบวนการ และปจจัยดานการสรางความรูโดย
มีคาสัมประสิทธิ์มาตรฐานเทากับ 0.276, 0.206, 0.183 และ 0.182 ตามลําดับ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดของเซงกี้ (Senge, 1990, p. 17) 5 ดาน
ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบวิธีการคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และ
ดานการคิดอยางเปนระบบ ดังภาพ
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สถานภาพของกลุมตัวอยาง
1. เพศ
2. ตําแหนง

สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ดานความรอบรูแหงตน
2. ดานแบบวิธีการคิด
3. ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน
4. ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม
5. ดานการคิดอยางเปนระบบ

ภาพกรอบแนวคิด สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
1.1.1 เพศ ไดแก ชาย หญิง
1.1.2 ตําแหนง ไดแก ครูผูสอน ผูบริหาร
1.2 ตั ว แปรตาม ได แ ก สภาพความเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามกรอบแนวคิดของ ปเตอร เอ็ม. เซงกี้ (Peter M.
Senge) ประกอบดวย
1.2.1 ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery)
1.2.2 ดานแบบแผนความคิดอาน (Mental Model)
1.2.3 ดานวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)
1.2.4 ดานการเรียนรูของทีม (Team Learning)
1.2.5 ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking)
2. ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 แหง ไดแก วิทยาลัยเทคนิค จํานวน 85 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน 40
คน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จํานวน 40 คน วิทยาลัยสารพัดชาง จํานวน 40 คน และวิทยาลัยการอาชีพ
จํานวน 85 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 290 คน โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยตามตารางของ
เครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1992 : 78, อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ. 2551 : 35) ไดกลุมตัวอยาง
232 คน แลวเทียบสัดสวนเพื่อใหไดกลุมตัวอยางในแตละสถานศึกษา สั งกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่อ งมื อที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ เ ป น แบบสอบถามที่ ร วบรวมขอ มู ล จากสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั กงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตใชแบบสอบถามใหสอดคลองกับบทบาท
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบงออกเปน 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 เป น สถานภาพของครู ผู ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ปการศึกษา 2561 แบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูส อนตอสภาพความเปน องคการแหงการเรียนรู ของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยครอบคลุม 5 ดาน คือ
1) ดานความรอบรูแหงตน 2) ดานแบบแผนความคิดอาน 3) ดานการมีวิสัยทัศนรวม 4) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม
และ 5) ดานความคิดความเขาใจเชิงระบบ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5
ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert, อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543 : 145) โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความคิดเห็นตอการเปนองคการแหงการเรียนรูมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นตอการเปนองคการแหงการเรียนรูมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นตอการเปนองคการแหงการเรียนรูปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นตอการเปนองคการแหงการเรียนรูนอย
1 หมายถึง ความคิดเห็นตอการเปนองคการแหงการเรียนรูนอยที่สุด
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล
คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษากลุมตัวอยางในครั้งนี้ พบวา สถานภาพสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 57.76 สวน
ใหญเปนครูผูสอน คิดเปนรอยละ 87.07
สวนที่ 2 ระดับสภาพความเปน องคการแหงการเรียนรู ข องสถานศึกษาสั งกัดสํานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการศึ กษา พบว า กลุ มตั วอย างมี ความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับสภาพความเป น องค การแหงการเรี ยนรู ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในระดับมาก ( X = 3.52)
โดยมีรายละเอียดของการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแตละขอดังตารางตอไปนี้
ตาราง 1 คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คาเบี่ยงเบน
การเปนองคการแหงการเรียนรู
คาเฉลี่ย
แปลผล
อันดับ
มาตรฐาน
ความรอบรูแหงตน (Personal Mastery)
3.60
.67
ระดับมาก
1
แบบแผนความคิดอาน (Mental Model)
3.60
.66
ระดับมาก
1
วิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision)
3.33
.82
ระดับปานกลาง
4
การเรียนรูของทีม (Team Learning)
3.56
.85
ระดับมาก
2
การคิดอยางเปนระบบ (systems Thinking)
3.39
.81
ระดับปานกลาง
3
ภาพรวมสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู
3.52
.72
ระดับมาก
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จากตาราง 1 จะเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการเปนองคการแหง การเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาในจั งหวั ดพระนครศรีอยุธ ยาโดยภาพรวมอยู ในระดั บมาก เมื่ อ
พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดจะพบว า ระดั บ การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรอบรูแหงตน (Personal
Mastery) และแบบแผนความคิดอาน (Mental Model) รองลงมา คือ การเรียนรูของทีม (Team Learning)
ในขณะที่ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ วิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision)

อภิปรายผล
ผูวิจัยไดศึกษาสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา มีประเด็นสําคัญในรายดานที่ผูวิจัยนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นที่นาสนใจ
คือ ครูสรา งความรูใหตนเองอยา งตอเนื่อง และครูมีการฝกฝนตนเองและเรียนรูอยูเสมอทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ตามมาตราที่ 52 และมาตราที่ 53 ที่สงเสริมใหมีกระบวนการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ใหมีองคกรอิสระภายใตการบริหาร
ของสภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งไดกําหนดให
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองสูความเปนมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง
เพื่อใหเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูเสมอ จึงทําใหครูมีความกระตือรือรนที่จะฝกฝนตนเองและเรียนรูสิ่ง
ใหม ๆ อยูเสมอ โดยเรียนรูไดดวยตนเองจากสื่อตาง ๆ เชน หนังสือวารสาร วิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต เปนตน
เพื่อสรางความรูและเพิ่มศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิวา วันตา (2553) ไดทํา
การวิจัยเรื่ององคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก และดานความรอบรูแหงตนอยูในระดับมากประเด็นที่
นาสนใจคือ โรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุคลากรโดยจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริม
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรไดรับการเรียนรูและการพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และโรงเรียนใหความสําคัญตอการเรียนรูของบุคลากรอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับผลการศึกษาเริงฤดี
หนูขํา (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ผลการวิจัย
พบวา ดานการเปนบุคคลที่มีความรอบรูอยูในระดับมาก
2. ดานแบบแผนความคิดอาน (Mental Model) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูมีหนาที่ในการปฏิบัติงานทั้งดาน
การจัดการเรียนการสอนและงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนอกจากการสอน และประสบกับปญหาในการ
ปฏิบัติงานดังนั้นครูจึงตองศึกษาขอมูล หาสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกไขปญหา เกิดการเรียนรูและทักษะ
ในการคิดวิเคราะห สงผลใหเกิดการพัฒนาแบบแผนความคิด ทําใหมีความเขาใจเกี่ยวกับงานของโรงเรียน สามารถ
เชื่อมโยงการทา งานของตนเองกับภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียน และพัฒนาความคิดและความเชื่อของตนให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิวา วันตา (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา องคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก และดานแบบแผนความคิดอานอยูในระดับมาก อาจเนื่องจากผูบริหาร
ไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เขารับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาคนควาดวยตนเองอยูเสมอ สงผลใหมี
ทักษะการคิดพิจารณาใครครวญอยางเปนระบบ มีความยืดหยุนทางความคิด มีความคิดสรางสรรค ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนแนวคิดไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



3. ดานวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) ครูมีมุมมองในภาพรวมของโรงเรียนรวมกัน ครูมีแนวคิดในการ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรียนและครูสามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนของตนใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะของงานที่ครูตองรับผิดชอบรวมกัน มีการประชุม พูดคุยวางแผนและ
ดําเนินการใหประสบสํา เร็จตามเปาหมายที่ไดกํา หนด และโรงเรียนยังมีการจัดประชุมอยางเปนทางการอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจในกิจกรรมและงานตาง ๆ ของโรงเรียนจึงทําใหครูมีมุมมองในภาพรวมของ
โรงเรียนรวมกัน มีแนวคิดในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรี ยน และสามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนของ
ตนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาของ ศิรัญญา สระ (2557) ที่พบวาความเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามทรรศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 อยูในระดับมาก โดยมีปจจัยดานการตัดสินใจรวมและวิสัยทัศนรวม อยูในปจจัยลําดับ
ทาย ๆ เชนกัน
4. ดานการเรียนรูของทีม (Team Learning) เมื่อพิจารณาประเด็นที่นาสนใจคือ ครูกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมกัน ครูรวมกันหาขอสรุปในการอภิปรายและการปฏิบัติงานรวมกัน และครูพัฒนาความรูและ
ความสามารถของตนเองรวมกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนจัดใหมีการประชุมเพื่อใหมีการปรึกษารวมกันกอน
การปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการแกไขปญหารวมกัน และ
สงเสริมใหครูพัฒนาความรูและความสามารถของตนเองรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฤทัยรัตน แสนปวน
(2554) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบล
โปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโปงแยง
มีสภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรูในดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยูในระดับมาก
5. ดานการคิดอยางเปนระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นที่นาสนใจคือ ครูหา
ความสัมพันธระหวางเหตุและผลในการทํางานได ครูมองเห็นปฏิสัมพันธระหวางระบบงานตาง ๆ ของโรงเรียนและ
ครูสามารถเชื่อมโยงการทํางานและผลที่เกิดขึ้นได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทํางานของครูมีลักษณะเปนงานประจํา
จึง ทํ า ใหมี ค วามรอบรูส ามารถจั ด ความสํ า คั ญ และลํ า ดั บ ขั้นตอนในการทํ า งานได อย า งเป น ระบบ มองเห็น
ความสัมพันธระหวางระบบงานตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งปญหาและแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสิริกาญจน จิระสาคร (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบวา ระดับความเปนองคกร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู บริหารและครูสั งกัดสํา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตราด
โดยรวมอยูในระดับมาก และดานการคิดอยางเปนระบบอยูในระดับมาก ผูบริหารและครูใชขอมูลและเหตุผลในการ
ตัดสินปญหา พิจารณาแกปญหาในปจจุบันโดยใชเหตุและผลในอดีตประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งยังสามารถ
แกปญหาในการทํางานไดอยางเปนระบบ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
ผลการวิ จั ย สภาพความเป น องคการแหง การเรีย นรู ข องสถานศึก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) 2) ดาน
แบบแผนความคิดอาน (Mental Model) 3) ดานวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) 4) ดานการเรียนรูของทีม (Team
Learning) 5) ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
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ความเปนองคการแหงการเรียนรู ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานการเรียนรูของทีม (Team Learning) มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในการปฏิบัติต่ําสุด แสดงให
เห็นวา การพัฒนาความเปน องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงควร
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาการสรางรูปแบบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือในสังกัด เพื่อเปนตัวอยางหรือแนวทางในการ
พัฒนาองคการแหงการเรียนรูที่ดีเดนหรือยอดเยี่ยม และเพื่อเปนตัวอยางในการนําไปพัฒนาองคการแหงการเรียนรู
ของตนตอไป
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นในเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูในแตละ
ดาน เชน มีการสงเสริมใหมีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงพัฒนา อันจะสงผลใหการพัฒนาองคการมีการ
เรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
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วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
Vision of school administrators in the digital age.

ผูวิจัย

อาจารยที่ปรึกษา

พรเพ็ญ ลาโพธิ์
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารยประจํา ดร.ปรีชา วิหคโต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ซึ่งจะ
ประกอบไปดวยเรื่องของความหมายของคําวา “วิสัยทัศน ” ซึ่งคําวา “วิสัยทัศน ”ก็มีความหมายหรือคํานิยามที่
แตกตางกันออกไปนักวิชาการและนักเขียนตางประเทศนั้นก็แตกตางกันออกไปในสวนของผูบริหารสถานศึกษา
หมายถึง ผูที่มีอํานาจสูงสุดในสถานศึกษา และเปนผูที่มีอํานาจสั่งการไดอยางเฉียบขาดแมนยํา พรอมที่จะนําผูที่อยู
ใตบังคับบัญชากาวไปสูยุคดิจิทัล ยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดน ยุคที่ไมตองสั่งในหองสี่เหลี่ยมจํากัดความตองนั่ง
ประชุมเทานั้น และผูบริหารสถานศึกษาจะตองสามารถใชอินเทอรเน็ต (Internet) มาเปนตัวกลางในการประสานงาน
ไดอยางหลากหลาย เชน Line , Face book , Twitter , Google form และ App free ตางๆ ที่มีอยูในโซเซียล
(ตองมีเนื้อหาขางใน) เพื่อนําปรับใชกับระบบของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทความ
นี้แบงออกเปน 4 สวนดังนี้ สวนที่ 1 วิสัยทัศนคืออะไร สวนที่ 2 ผูบริหารสถานศึกษาคือใคร สวนที่ 3 ผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัลมีลักษณะอยางไร และสวนที่ 4 วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลเปนอยางไร
คําสําคัญ : วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล, ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
ABSTRACT
This article aims to present concept about the vision of school administrators in
the digital age.Which consists of the meaning of the word "vision". Which the word
"vision" has different meanings or definitions, foreign scholars and writers are different.
In terms of school administrators, it means those who have the highest authority in educational institutions.And who has the power to order precisely. Ready to lead those under the
control of the digital age The era of borderless communication. The era that doesn't have to
be ordered in a rectangular room is limited to meeting only. And school administrators must
be able to use the internet (Internet). To be a medium for coordinating a wide range, such as
Line, Face book, Twitter, Google form and various free apps available in sympathizers.
In order to effectively apply to the system of school administrators in the digital age. This
article is divided into 4 parts as follows: Part 1 What is vision? Part 2 Who is the school
administrator? Part 3: What are the characteristics of digital school administrators and part
4 of the vision of school administrators in the digital age?
Keywords : Vision, School Administrators, Digital Age.
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บทนํา
ในปจจุบันเปนยุคของดิจิทัล ที่มีการสื่อสารผานทางโซเซียล ซึ่งเปนศาสตรแหงการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง และตลอดเวลาหากชาเพียงกาวเดียวเราจะไมสามารถเรียนรู หรือรับรูขาวสารไดเทาทันโลกในยุคดิจิทัลได
เลย ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลจําเปนตองมีวิสัยทัศนที่ดี และมีความรอบรูในการใชสื่อโซเซียลในโลก
ปจจุบันในการสื่อสาร อีกทั้งยังเปนอีกสวนในการทํางานเพื่อลดความลาชา โดยยึดเอาความพอเพียงเขามาผนวก
ผสมผสานใหเกิดประโยชนในสถานศึกษาอยางสูงสุด เพื่อขับเคลื่อนไปสูเปาหมายได ผูบริหารเปนบุคคลที่นําพา
สถานศึกษาไปสูเปาหมายและสามารถบริหารงานในสถานศึกษาของตนให ประสบความสําเร็จ การนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะตองเริ่มตนดวยวิสัยทัศนที่ชัดเจนกอนเปนอันดับแรก เพราะนั่นคือการกําหนดทิศทาง เปนการ
วางเปาหมายในอนาคต ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งของ ผูบริหาร คือ การเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศนในการ
มองภาพที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตของสถานศึกษา เพื่อนําพา สถานศึกษาไปสูเปาหมายที่ตั้งไว แคทรียา หนอมอก
(2548: 1) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนควรมีการ กําหนดวิสัยทัศนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่
ตองมีศักยภาพสูงในการวางแผนชี้นําสถานศึกษาไปในทิศทางที่ไดคาดหวังไววิสัยทัศนจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน
สําหรับผูบริหาร เพื่อที่จะพัฒนาสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน การกําหนดวิสัยทัศนจะชี้ทิศทาง
เปาหมายในการทํางานใหเสร็จตามแผนที่วางไว และ เหมาะสมกับภารกิจ ศักยภาพ และสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาของตน มุงมั่นผลักดันทุกวิธีทางที่จะให วิสัยทัศนนั้นเปนจริง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
พัฒนา ผูบริหารจะตองมีความรู มีวิสัยทัศนที่ ชัดเจน แสดงภาพในอนาคตที่เปนไปได

วิสัยทัศนคืออะไร
ความหมายของคําวา วิสัยทัศนนั้น มีการใหความหมายหรือคํานิยามที่แตกตางกันออกไปนักวิชาการและ
นักเขียนตางประเทศ เดวิสและโธมัส (Davis and Thomas 1989 : 22 – 23) ใหความหมาย Vision หรือ
วิสัยทัศน คือ วิสัยมีคุณคาเปนสิ่งสําคัญประการแรกที่ผูนําจะตองมีและเผยแพรวิสัยทัศนใหสมาชิกทุกคนไดเขาใจ
อยางชัดเจน โดยเนนที่ผลผลิต เปาหมายและทิศทางการดําเนินการ
สายสุรี จุติกุล (2549) กลาววา วิสัยทัศน คือ การมองไปขางหนาในสวนทีด่ ี ในสวนที่เราคาด ในสวนซึ่งเรา
มองจะใชคําวา Visual Thinking วาเปนความคาดหวังที่อยากจะเห็นใหเปน Expectation ซึ่งหมายความวา
พยายามจะมองไปในทางที่ดีที่สุดเทาจะดีได
เกษม วัฒนชัย (2549) กลาววา ความคาดหมายที่จะกระทําในอนาคต หรือ การมองเปนการสรางระบบให
เพื่อรองรับแนวโนมที่เกิด ขึ้นในอนาคต หรือเพื่อพัฒนาแนวโนมที่เกิดขึ้นในอนาคต
ชัชวาล อรวงศศุภทัต (2552) กลาววา วิสัยทัศน หรือ Vision ทําความเขาใจอยางงายก็คือ จุดมุงหมาย
หรือความมุงมั่นที่องคการตองการใหเกิดขึ้นหรือตองการใหบรรลุในอนาคต ภายในกรอบเวลาที่กําหนดไวเชน 2 ป
3 ป 5 ป โดยที่สําคัญ วิสัยทัศนนี้ จะตองไดรับการปลูกฝงใหสมาชิกเกิดความสํานึกและเขาใจในขอความที่เขียน
ออกมาเปนวิสัยทัศนนั้น เชน บริษัท Dell Computer เขียนวิสัยทัศนไววา “จะเปนบริษัทชั้นนําของโลก ดวยการ
สรางประสบการณที่ดีที่สุดใหกับลูกคา ” จะเห็นไดวา วิสัยทัศนก็เขียนไมยากนัก แตเราจะกําหนดสิ่งที่จะทําให
วิสัยทัศนเปนจริงไดนั้น เปนเรื่องที่ตองมาคิดใหดี
ผูเขียนมีความเห็นวา วิสัยทัศนไมจําเปนตองเปนลายลักษณอักษร หรืออาจกําหนดไวแลวนํามาใชสั้นยาว
แคไหนไมเปนไร แตที่สําคัญคือวิสัยทัศนนั้นใชกับบุคลากรทุกคนในองคการตองเขาใจ ในความคิดของผูเขียน
วิสัยทัศน หมายถึง การสรางภาพอนาคต หรือการมองอนาคตซึ่งจะเปนเปาหมายในการเขาถึง อนาคต โดยวิธีการ
นําเอาระบบการวางแผนมาใช หรือหมายถึงสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตและเปนสิ่งที่ดีกวาเดิม
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กลาวโดยสรุปคือ วิสัยทัศน หมายถึง การสรางภาพอนาคต หรือการมองอนาคตซึ่งจะเปนเปาหมายในการ
เดินไปสูอนาคต โดยวิธีการนําเอาระบบการวางแผนมาใช หรือหมายถึงสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตและเปนสิ่งที่ดี
กว า เดิ ม วิ สั ย ทั ศ น จะเกิ ด จากการรู จั ก คิ ด โดยใช ป ญ ญา และมุ ง มั่ น ให เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น ที่ ดี นั้ น มี
คุณสมบัติเฉพาะ 8 ประการ ดังนี้
พูมวิไล อาคม นิคม เจตวิณ พรพรรณ (2556) วิสัยทัศนจะเกิดจากการรูจักคิดโดยใชปญญา และมุงมั่นให
เกิดขึ้นจริง โดยวิสัยทัศนที่ดีนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะ 8 ประการดังนี้
1. มุงเนนอนาคต(Future Oriented)
2. เต็มไปดวยความสุข (Utopian)
3. ความเหมาะสม (Appropriate)
4. สะทอนความฝนสูงสุด (Reflect High Ideals)
5. อธิบายจุดมุงหมาย (Clarify Purpose)
6. ดลบันดาลความกระตือรือรน (Inspire Ethusiansm)
7. สะทอนความเปนหนึ่งเดียว (Reflect the Uniqueness)
8. ความมักใหญใฝสูง (Ambition)
ชลาลัย นิมิบุตร (2550: 259) พบวา พฤติกรรมผูนําทางวิชาการเปนปจจัยสําคัญตอการสรางวิสยั ทัศนของ
ผูบริหาร และผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนของตนไปปฏิบัติไดเปนผลสําเร็จโดยผานความเปนผูนําทางวิชาการ และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
ณัฐพงษ สุขโข (2549: 108) พบวา ปจจัยที่มีผลตอวิสัยทัศนของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คือปจจัยพฤติกรรมการบริหาร เนื่องจากผูบริหารที่ใชความคิด
ในการตัดสิ นใจมี ความสัมพั นธในทางบวกกับวิสัย ทัศน เพราะผูที่ มีวิสัย ทัศน จะเป น ผูที่ มีวิธี การและจุด หมาย
ปลายทางในการแกปญหา ที่สามารถปฏิบัติไดบรรลุผลตามความตองการ
สรุป จากที่ กล า วมาแล ว ขา งต น ผู บ ริหารสถานศึก ษาจะต องรับ รูแ ละรับ ทราบนํ า ส ว นที่ เกี่ย วขอ งกั บ
พฤติ ก รรมและบทบาทหน า ที่ ของตน เพื่ อนํ า ไปสรา งวิ สั ย ทั ศน แ ละนํ า ไปปฏิ บั ติ เ พื่ อใหเกิด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลต อการดํ า เนิ น งาน การบริ หารการศึกษาภายในสถานศึ ก ษาที่ รับ ผิ ดชอบเพราะสถานศึ ก ษาเป น
หนวยงานที่รับนโยบายมาปฏิบตั ิในการเปลีย่ นแปลงทั้งโครงสรางและระบบการบริหารในครั้งนี้โดยตรง เนื่องจาก มี
ความใกลชิดกับผูเรียนรับรูปญหา และความตองการของผูเรียนไดดีที่สุด สถานศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท จึง
มีภารกิจหลักที่สําคัญอยูที่การพัฒนาผูเรียนให มีคุณภาพตามที่คาดหวังไวตามระดับและประเภทของการศึกษา
นั้นๆ ดัง นั้น ผูเขียนจึงสนใจที่จะศึกษาวิสั ยทัศนของผูบริหารสานศึกษาในยุ คดิจิทัล เพื่อใหง ายตอการทํางาน
ประสานงาน ในแบบของดิจิทัลที่กระชับฉับไว ลดการทํางานที่ลาชา โดยเพิ่มดิจิทัลเขาไป

ผูบริหารสถานศึกษาคือใคร
นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของผูบริหารสานศึกษา หรือผูนําทางการศึกษาไว ดังนี้
สํานักคณะกรรมการและกฤษฎีกา (2546) กลาววา “ผูบริหารสถานศึกษา” ไมวาจะเปนประถมศึกษา
หรือมัธยมศึกษาเรียกวา Principal หรือ Head of Shool เปนคําที่ใชเรียกผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนของรัฐ แตถา
เปนโรงเรียนเอกชน อาจใชคําอื่นๆ เชน Head Teacher, Head master หรือ Head mistress
ประกอบ คุปรัตน (2552) กลาววา สําหรับประเทศไทยผูบริหารโรงเรียนปจจุบันเรียกวา ผูอํานวยการ
สถานศึกษา เมื่อกอนเรียกวา ครูใหญ หรือ อาจารยใหญ
มนทิพย ทรงกิติพิศาล (2552) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดการสงเสริมชวยเหลือของ
ผูเกี่ยวของที่จะผลักดันใหแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
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ณัฐรฎา พวงธรรม (2553) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหาร การพัฒนา และ
ปรับปรุงวิธีการบริหารงานดานตางๆ เพื่อนําพาสถานศึกษาสูความกาวหนาสงเสริมความเจริญดานความคิด ความรู
ควบคูกับการสอดแทรกคุณธรรมแกนักเรียนเพื่อใหไดนักเรียนที่มีคุณภาพ
สรุป ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่มีกระบวนการบริหารสถานศึกษามี อํานาจสูงสุดในสถานศึกษา
และเปนบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัด
การศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน มีอํานาจสั่งการไดอยางเฉียบ
ขาดแม นยํ า พรอมที่ จ ะนํ าผู ที่ อยู ใต บั งคับบั ญ ชากา วไปสูยุ คดิจิ ทัล ยุคแหง การสื่ อสารไรพรมแดน เพื่ อพัฒ นา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ ในยุคที่ไมตองสั่งในหองสี่เหลี่ยมจํากัดความตองนั่งประชุมเทานั้น สามารถใชอินเตอรเน็ต
(Internet) มาเปนตัวกลางในการประสานงานไดอยางหลากหลาย เชน Line , Face book , Twitter , Google
form และ App free ตางๆ ที่มีอยูในโซเซียล

ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลมีลักษณะอยางไร
ผูบริหารสถานศึกษา มีหลายบทบาทขึ้นอยูกับ ภารกิจและกิจกรรมการบริหารซึ่งการบริหารใหประสบ
ความสําเร็จตองอาศัยหลายปจจัยเขามาเกี่ยวกับ การบริหารงานการศึกษาในยุคปจจุบันจะตองสอดคลองกับ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมแหงการ เรียนรูในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของทุก
ภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน ผูบริหารจะตองแสดง บทบาทอยางเต็มที่และใชกลยุทธและเทคนิคการบริหาร ระดับสูง
จึงจะสามารถนาพาองคกรสูความสําเร็จ ดังนั้นจึงมีนักวิชาการที่กลาวถึงผูบริหารในยุคดิจิทัลไว ดังนี้
สมชาย เทพแสง (2547) กลาววาผูนําการศึกษา ในยุคเทคโนโลยี หรือ E – Leadership ควรมีลักษณะ 10 E ดังนี้
1) Envision ผูนําตองสรางวิสัยทัศนอยางชัดเจน โดยเฉพาะมีความคิดสรางสรรค จินตนาการที่กวางไกล
เนนการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการเรียนการสอน
2) Enable ผูนําการศึกษาตองมีความสามารถในการบริห ารและการจัดการโดยบูรณาการเทคโนโลยีใน
หลักสูตรโรงเรียน ระบบการบริหารการปฏิบัติงานในโรงเรียน
3) Empowerment ผูนําการศึกษาตองเขาใจและหยั่งรูความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนไดเปนอยาง
ดีรวมทั้งสามารถกระจายอํานาจใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม
4) Energize ผูนําการศึกษาตองหมั่นจุดพลังและประกายไฟอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดพลังในการทํางาน
และเกิดความกระตือรือรนขวนขวายตลอดเวลา
5) Engage ผูนําการศึกษาตองตั้งใจและจดจอตอการทํางาน โดยมีความมุงมั่นอยางแรงกลาเพื่อใหงาน
ประสบผลสําเร็จ และตองตั้งความหวังใหสูง และคอยๆ นําองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว
6) Enhance ผูนําการศึกษาจะตองยกระดับผลการปฏิบัติงานใหเกิดความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ (Bench Marking) ไวอยางชัดเจน
7) Encourage ผูนําในยุคโลกาภิวัตน จําเปนอยางยิ่งที่จะใชแรงจูงใจตอบุคลากรให รวมมือรวมใจปฏิบัติ
หนาที่อยางมีความสุข การสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เปนมิตรจะสนับสนุนงานใหประสบผลสําเร็จ
8) Emotion ผูนําตองมีคุณภาพทางอารมณ มีความสามารถหยั่งรูจิตใจของบคุลากร และอานใจคนอื่น ได
รวมทั้งเนนการทํางานที่เกิดจากความพึงพอใจทั้งสองฝายทัง้ ตนเองและบุคลากรที่ รวมงาน สรางทัศนคติทางบวก มี
อารมณขัน สุขุมรอบคอบ
9) Embody ผูนําการศึกษาจะตองเนนการทํางานที่เปนรูปธรรม เนนเปาหมายหรือผลงานที่สัมผัสได ไม
วาจะเปนการวางแผน การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตาม และการประเมินผล ควรใชวิธีการที่ เปนรูปธรรม
ชัดเจน
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10) Eagle ผูนําการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรี ที่มองไกลและเนนในภาพรวมกวาการมองรายละเอียด
ผูนําควรมองเปาหมายและผลงานเปนหลัก สวนรายละเอียด เปนหนาที่ของเจาของงานที่จะทาใหการปฏิบตั ิงานเกิด
ประสิทธิภาพ E – Leadership หรือผูนํา ในยุคโลกาภิวัตน จึงเปนผูนํายุคใหมอยางแทจริง ผูนําการศึกษาซึ่งถือวา
เปนผูควบคุมกลไก และขับเคลื่อนการศึกษาไปสูเปาหมายแหงการปฏิรูปการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ม.ป.ป.) คือ ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบัน อาทิ
คอมพิวเตอร โทรศัพท แทปเลตโปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสื่อสาร
การปฏิบัติงาน และการทํางานรวมกัน หรือใชเพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน หรือระบบงานในองคก รใหมีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทักษะดังกลาวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ
1. การใช (Use)
2. ความเขาใจ (Understand)
3. การสราง (create)
4. การเขาถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุป ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ตองมีความรูและเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy จะตองสอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผูบริหารจะตองแสดง บทบาทอยางเต็มที่และใชกลยุทธ
และเทคนิคการบริหาร ระดับสูงจึงจะสามารถนําพาองคกรสูความสําเร็จได เชน การนําคอมพิวเตอร โทรศัพท แทป
เลตโปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการ
ทํ า งานร ว มกั น หรือ ใช เ พื่ อพั ฒ นากระบวนการทํ า งาน และสามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช กั บ องค ก ร หรื อ งานที่
สถานศึกษาใหเกิดประโยชน เพื่อลดภาระของครูผูสอน และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ลดเวลาใหกระชับฉับไว
ถูกตอง แมนยําในการทํางาน

วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลเปนอยางไร
การพัฒนาคนในประเทศจะสําเร็จตองอาศัยผูนําที่มีวิสัยทัศน สามารถวางแผนไดอยางถูกตองเหมาะสม
และนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ. 2546 :50)
นอกจากนี้การเปนผูมี วิสัยทัศนยังทําใหผูนํามองเห็นไดวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่แทจริง ขององคการและ
สามารถกําหนดภาพในอนาคตขององคการไดวาตองการใหเปนอยางไร เพื่อกําหนดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จตามตองการ โดยไมเสียเวลากระทําการในสิ่งที่ไมมีประโยชน และยังเปนแรงกระตุนใหสมาชิกใน
องคการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ อยางเปนพิเศษกวาธรรมดาจากขอบขายของงาน จะตองเปนผูมีวิสัยทัศนซึ่งมี
ความสํา คัญและความจํ า เป นที่ ผู บริหารจะตอ งมีวิ สัย ทั ศน กว างไกลในสั งคมโลกาภิวั ฒ น ซึ่ง เปน สัง คมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การบริหารงานของผูบริหารจะตองมีสายตาที่ยาวไกล รูมาก เห็นมาก ศึกษาและเรียนรู
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งการแขงขันมากขึ้นบูมเบิรก และ กรีนฟลด (มารศรี สุธานิธี2540 : 2
อางอิงจาก Blumberg; & Greenfield. 1986: 228)
สมหมาย อ่ําดอนกลอย (2556) ผูบริหารจะตองรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองคิดหายุทธศาสตร
ในการบริหารจัดการใหมๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํา งาน ใหความสํา คัญกับความสัมพันธของผูปฏิบัติงานใน
องคกร และนอกองคกร ใหความสนใจตอวัฒนธรรมองคกรที่มุงผลลัพธ ใสใจในเรื่องของศาสตรทางการสอนที่
เหมาะสม และตองเขามารับบทบาทในการเรงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะใหมๆ ใหกับครูผูสอน สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมา
ใชเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหสูงขึ้น รวมทั้งปรับบทบาทในการสรางเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
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สรุป ในยุคปจจุบันหลายอยางไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ ยุคที่ใครๆ ก็ใชโซเซียลเปนปจจัย
ในการดํารงชีวิตในแตละวันไปแลว หลายคนอยูในสังคมกมหนามากกวาการเงยหนาขึ้นมาสบตากับแบบจริงจัง แต
อีกดานก็มีประโยชนนานัปการ ทําใหคนไกลไดเห็นหนากันได ในทางเดียวกันหา ผูบริหารสถานศึกษาไมมีความรูใน
เรื่องของดิจิทัล กาวไมทันยุคสมัยของการสื่อสารผานสื่อโซเซียลยอมทําใหพลาดงานสําคัญตางๆ ได ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี้ ตองรอบรูเรื่องโซเซียล เพื่อนําไปปรับใชใหเขากับงานที่ตนทําอยู เพื่อลดภาระชิ้นงานของครู
ดังนั้นผูบริหารตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล รอบรู แมนยํา กระชับ ฉับไว เพื่อรักษาผลประโยชนขององคกรนั่นเอง

บทสรุป
วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลมีความสําคัญตอการเปนผูบริหารที่จะตองปฏิบัติงาน รวมกับ
คนในองคกร หรือใชเพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน หรือระบบงานในองคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองสามารถ ใช เขาใจ การสรางสรรคและเขาถึงเทคโนโลยีดิ จิทั ลได อย างมี
ประสิทธิภาพ เพราะจะชวยทําใหการทํางานในองคการ รวดเร็ว ฉับไว เฉียบแหลม ตรงตามเปาประสงคสงผลให
เกิดผลผลิตในการทํางานเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใหดําเนินการอยางตอเนื่องและไดผลดี และเปนการรับรองผลกระทบจาก
ภายนอกโดยใชสื่อโซเซียลหรือชองทางเขามาใชใหเกิดประโยชนตอองคกรเพื่อภาระงานของบุคลากรในองคกร ให
มากที่สุดเทาที่จะทําได เนื่องจากในยุคนี้เปนยุคของไทยแลนด 4.0 การติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว ดวยชองทาง
ตางๆ มากมาย การพบปะกันไมตองรอใหเห็นกันเพียงอยางเดียว แมแตการประชุมปรึกษาหารือก็ไมจําเปนตองนั่ง
ลอมสนทนา เหมือนสมัยกอนๆ ที่เคยทํากันมาในยุคนี้สามารถใชเครื่องมือสื่อ สาร ไมวาจะเปนสมารทโฟน, VDO
conference ก็ทําไดไมตองเสียเวลามานั่งประชุมและประหยัดพื้นที่ในการทํางานอีกดวย ทั้งยังสามารถทํางาน
ดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น การนําสื่อดิจิทัลเขามาชวยบริหารงานทําให ผูบริหารลดเวลาของ
การทํางาน ลดภาระที่ไมจําเปนลงอยางชัดเจน แตหลายๆ องคกรยังไมสามารถดึงขีดความสามารถของดิจิทัลมาใชได
อยางเต็มศักยภาพเพราะขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานนี้โดยตรงนั่นเอง และในยุคนี้เปนยุคผสมของ
Baby Boomer และ Gen X จึงทําใหการเรียนรูในการใชสื่อในยุคดิจิทัลเปนไปอยางลาชา หากเรียนรูไปดวยกันก็
สามารถทําไดและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญและเปนผลดีตอองคกรและตัวของผูบริหารเอง
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กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0
The strategy on teacher capability development according to Thailand policy 4.0

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

สายสวาท เสารทอง
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดน ชะเนติยัง
ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะของครู ที่สอดคลองกับการจัด การศึกษาเรียนรูตามนโยบาย
ของไทยยุค 4.0 สรางกลยุทธการพัฒนาครูและประเมินกลยุทธการพัฒนาครูที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรู
ตามนโยบายของไทยยุค 4.0 การดําเนินการวิจัยมี 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะของครูเพื่อใหสอดคลองกับการ
จัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลววิเคราะหขอมูล
ดวยการวิเคราะหเนื้อหา ตอนที่ 2 สรางกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรู
ตามนโยบายของไทยยุค 4.0 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลววิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห
เนื้อหา และเทคนิคเดลฟายกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 19 คน ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาและนักวิชาการ โดยวิธีบอก
ตอ (Snowball Technique) เครื่องมือวิจัยและการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ แบบสอบถามประมาณคา สถิติที่
ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐานและคาพิสัยควอไทล และตอนที่ 3
ประเมินกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0
ดวยแบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และครู จํานวน 150 คน จากแบบสอบถามแลวนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
สรุปผลการวิจัย มีดังนี้ 1) สมรรถนะของครูที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0
ไดแก สมรรถนะดานทักษะ สมรรถนะดานความรู สมรรถนะดานบุคลิกภาพ สมรรถนะดานสังคม สมรรถนะดาน
การสอน และสมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรม 2) กลยุทธการพัฒนาครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรู
ตามนโยบายของไทยยุค 4.0 ไดแก กลยุทธดานการพัฒนาทักษะ กลยุทธดานการพัฒนาความรู กลยุทธดานการ
พัฒนาบุคลิกภาพ กลยุทธดานการพัฒนาทางสังคม กลยุทธดานการพัฒนาการสอน และกลยุทธดานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ผลการใชเทคนิคเดลฟายผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 3) ประเมินผลการพัฒนาครู
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0 มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและสูง
กวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความเปนไปไดที่จะพัฒนาครูใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับการจัด
การศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประโยชนในการจัด
การศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : สมรรถนะ , นโยบายการศึกษาของไทยยุค 4.0
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Abstract
The purpose of this research was to study the teacher capability development
according to Thailand policy 4.0. The research consisted of three steps which were 1) the
study of teacher capability to Thailand policy 4.0 by document research and the data were
analyzed by content analysis, 2) the strategy for the development of teacher capability to
Thailand policy 4.0 by document research and Delphi Technique. The data were analyzed by
content analysis. Delphi Technique of nineteen experts. The study samples which derived by
snowball technique. The methodology consisted of Delphi Technique and evaluation. The
research instrument and data collection were an interviewing and a rating scale questionnaire.
The analysis of the data was accomplished by computation of percentage, mean and standard
deviation. The median and interquartile were also computed to test the accordance postulated
in study. 3) The evaluation of a strategy for teacher capability development according to
Thailand policy 4.0 by questionnaire. The samples were included one hundred and fifty of
administrator, education supervisors and teachers. The data were analyzed by mean, standard
deviation, t-test analysis and multiple regression analysis.
Base on the findings of the study, it was concluded that: 1) Teacher’s capability that
according to Thailand policy 4.0 include skill, knowledge, personal, social, teaching and
ethics. 2) Strategy for the teacher development capability according to Thailand policy 4.0
as follows; skill development strategy, knowledge development strategy, personal
development strategy, social development strategy, teaching development strategy and
ethics development strategy. The group of nineteen experts on teacher capability
development were strongly agreed with the teacher development capability according to
Thailand policy 4.0 and 3) the evaluation of the strategy for the development capability
according to Thailand policy 4.0 which included three at an appropriate standard and at a
high level and higher than the criteria with a statistical significance at level of .01 , teacher
development to acquire capability according to Thailand policy 4.0 with feasibility
standards with a statistical significance at level of .05 and utility standards with a statistical
significance at level of .01.
Key Word (s) : capability, Thailand policy 4.0

บทนํา
ปจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมตอกันอยางไรพรมแดน เชน ความรวมมือทางการคา ความรวมมือ
ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เปนตน (ภักดี รัตนมุขย, 2561 : 8) สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
มนุษยและนํามาซึ่งความกาวหนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เมื่อโลกอนาคตจะขับเคลื่อนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีคนเปนผูขับเคลื่อน (Key Driver)
รัฐบาลเห็นความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงจึงลงทุนในทรัพยากรมนุษย เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนา (สุวิทย เมษินทรีย,
2560) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น การศึกษามีความสําคัญและเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนา แตในปจจุบัน
ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนั้นในการเตรียมความพรอมดานการศึกษาและ
การพัฒนากําลังคนของประเทศเพื่อมุงสูประเทศไทย 4.0 สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหรือโมเดลการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการเรงปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ และ
การขับเคลื่อนประเทศไทยสูยุคไทยแลนด 4.0 เปนทางออกสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อใหประชาชนไดรับ
โอกาสในการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใหเต็มตาม
ศักยภาพของแต ล ะบุ ค คล สามารถลดความเหลื่ อ มล้ํ า ในสั ง คมให มี ค วามเสมอภาคและเท า เที ย มกัน มากขึ้ น
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(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 : 5) โดยครูเปนบุคคลสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะครูเปน
ผูสรางและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
สงผลถึงการเปนพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก (สุคนธ สินธพานนท, 2560 : 27 - 39)
ดังนั้น การขับเคลื่อนการศึกษาในยุค 4.0 จําเปนตองมีการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนกําลัง
สําคัญที่จะชวยผลักดันใหยุทธศาสตรตางๆ ดําเนินไปอยางที่ตั้งไว จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาครู ซึ่งจะทําให
เด็กไทยไดรับความรู การพัฒนาความคิด การวิเคราะห การแกปญหา ไดอยางถูกตอง และเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป, 2561) โดยการบริหารจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพคนสูประเทศ
ไทยยุค 4.0 ตองสนับสนุนการมีสวนรวมของครูและบุคลากร ในการจัดการศึกษา การปรับปรุงและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการนําเทคโนโลยีมาอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยครูผูสอนตองสรางกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และตองพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะในการแสวงหาความรู มีความรอบรูดาน
ปรัชญาการศึกษา มีความรอบรูที่ทันสมัย มีความศรัทธา มีบุคลิกภาพที่ดี เปนตน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนจักตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและการดําเนินการใหเหมาะสม และสงผลตอการพัฒนาผูเรียนดวย (สมศักดิ์
คงเที่ยง, 2560 : 42 - 44)
จากความเปนมาและความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะหาวิธีการพัฒนาครูใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับนโยบายของไทยยุค 4.0 ตามแนวทางปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0
(ไพฑูรย สิ นลารัต น. 2561) ซึ่ง การวิจั ย ในครั้ง นี้ผู วิจั ย มุง เน น ประสิ ท ธิภาพในการพั ฒนาครู ใหเหมาะสมกับ
สถานศึกษา ความจําเปน และความตองการ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและกลยุทธของสถานศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพครูใหสอดคลองกับนโยบายของไทยยุค 4.0

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูต ามนโยบายของไทยยุค 4.0
2. เพื่อสรางกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูต ามนโยบายของไทยยุค 4.0
3. เพื่อประเมินกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครู ใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของ
ไทยยุค 4.0

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
1. การศึกษาสมรรถนะของครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัด การศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0
ผูวิจัยใชแนวคิดจากขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และการศึกษาไทย 4.0 (ไพฑูรย สินลา
รัตน .2561)
2. การสรางกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัด การศึกษาเรียนรูตามนโยบายของ
ไทยยุค 4.0 ผูวิจัยใชแนวคิดของ ทอมสันและสตริคแลนด (Thompson, Arthur A. & Strickland III, A. J. 2006 :
4) ในการสรางกลยุทธการพัฒนาครูใหมีสมรรถนะสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0
ใน 4 ประการ คื อ การกําหนดวัต ถุประสงค การจัด ทํา กลยุท ธ การนํ ากลยุ ทธ ที่เลือกไวไ ปปฏิบั ติ และการ
ประเมินผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแกไขเพื่อเริ่มตนใหม
3. การประเมินกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัด การศึกษาเรียนรูตามนโยบาย
ของไทยยุค 4.0 ผูวิจัยใชแนวคิดของแมคมิลแลนดและชูมาเคอร (McMillan, J. H., & Schumacher, S. 2001:
545-546) ประกอบดวยการประเมิน 4 ดาน คือ ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และประโยชน ซึ่งผู
ประเมินเลือก 3 ดาน คือ ความเหมาะสม ความเปนไปได และประโยชน
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จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อประสิทธิภ าพ
ในการจัดการเรียนการสอนของครูที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูต ามนโยบายของไทยยุค 4.0

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของ
ไทยยุค 4.0 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. รูปแบบการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะของครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัด การศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลววิเคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา
ตอนที่ 2 สรางกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของ
ไทยยุค 4.0 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและ เทคนิคเดลฟายกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 19 คน
ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาและนักวิชาการ โดยวิธีบอกตอ (Snowball Technique) เครื่องมือวิจัยและการเก็บ
ขอมูล คือ แบบสัมภาษณ แบบสอบถามประมาณคา สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐานและคาพิสัยควอไทล
ตอนที่ 3 ประเมินกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบาย
ของไทยยุค 4.0 ซึ่งประเมินใน 3 ดาน คือ ความเหมาะสม ความเปนไปได และประโยชน ดวยแบบสอบถามผูบริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก และครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอน 5 ปขึ้นไป จํานวน 150 คน จากแบบสอบถาม
แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
2. การสรางเครื่องมือวิจัย การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
โดยมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณตามลําดับ ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
3. สรางเครื่องมือในการวิจัย
4. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่ อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity)
หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว ดวยการนําใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน ไดตรวจสอบความถูกตองและชัดเจนแลวนํามาวิเคราะห หาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of
Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00
6. ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของเครื่องมือ โดยนํา
เครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
6.1 หาคาความเชื่อมั่น (Discrimination) ของแบบสอบถามเปนรายขอโดยใช t-test เพื่อ
พิจารณาเลือกขอคําถามที่มีคา มากกวา 1.761 ขึ้นไป (Ferguson, 1981 : 180)
6.2 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1960 : 201-204) โดยมีเกณฑการตัดสินใจวา ถาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธมีคาใกลเคียง 0.80 ขึ้นไปจะไมแกไขแบบสอบถาม ถามีคาสัมประสิทธิ์ต่ํากวา 0.80 ลงมา ก็ทําการ
ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม
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จากการทดลองใชเครื่องมือกับผูบริหารสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน พบวาแบบสอบถาม
ในเทคนิคเดลฟาย มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 และแบบประเมินความเหมาะสม ความเปนไปไดและประโยชน
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96
7. ผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามที่มีคุณภาพเหมาะสมและผานการปรับปรุงจนสมบูรณดีทุกดาน
3. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แบงเปน 2 ขั้นตอน โดยมีแบบสอบถามของการใชเทคนิคเดลฟายและแบบประเมิน ดังนี้
3.1 แบบสอบถามของการใชเทคนิคเดลฟาย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงานและประสบการณในการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามรอบที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง แบบสอบถามรอบที่ 2 เปน
แบบสอบถามแบบเกี่ยวกับองคประกอบของกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรู
ตามนโยบายของไทยยุค 4.0 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 6 ขอ ไดแก องคประกอบดานการพัฒนาทักษะ องคประกอบ
ดานการพัฒนาความรู องคประกอบดานการพัฒนาบุคลิกภาพ องคประกอบดานการพัฒนาทางสังคม องคประกอบ
ดา นการพั ฒนาการสอน องค ประกอบด า นการพั ฒนาคุณ ธรรมจริยธรรม จํ านวน 42 ขอ โดยลั กษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ
3.2 แบบสอบถามของแบบประเมินกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรู
ตามนโยบายของไทยยุค 4.0
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ตําแหนงงานและประสบการณในการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการจัด
การศึกษาเรียนรูยุค 4.0 ใน โดยมีการประเมินดานความเหมาะสม ความเปนไปได และประโยชน จํานวน 42 ขอ
โดยลักษณะของการประเมินเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 แบบเทคนิคเดลฟาย ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน สงใหผูเชี่ยวชาญแตละทาน เพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการสัมภาษณเก็บขอมูล
รอบที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 19 คน ในองคประกอบของ
กลยุทธโดยครอบคลุมทุกดาน เชน ดานการพัฒนาทักษะ ดานการพัฒนาความรู ดานการพัฒนาบุคลิกภาพ ดาน
การพัฒนาทางสังคม ดานการพัฒนาการสอน และดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
รอบที่ 2 ใชแบบสอบถามฉบับใหมที่ไดจากการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ตอบ
คําถามปลายเปดในครั้งแรกมาสรางเปนคําถามในแบบสอบถามปลายปดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale
5 Level) แลวสงใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน ตอบแบบสอบถามนี้
รอบที่ 3 กอนสงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตอบในครั้งที่ 3 จะตองนําคําถามในครั้งที่ 2 มา
วิเคราะหหาคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลของคําถามแตละขอแลวใชขอคําถามเดิมนั้นสรางเปนแบบสอบถาม
ฉบับใหม โดยเพิ่มคามัธยฐานกับคาพิสัยควอไทลไวพรอมกับบอกใหผูเชี่ยวชาญทานนั้นทราบวาผลการตอบครั้งที่ 2
ทา นตอบอยู ตํ า แหน ง ใดและใหผู เชี่ ย วชาญท า นนั้ น ทบทวนคํ า ตอบและตอบกลั บ อีกครั้ง ซึ่ ง ในการตอบครั้ง นี้
ผูเชี่ยวชาญแตละทานจะทราบวาตนมีความคิดเห็นแตกตางจากคนอื่นหรือไม ถาเห็นแตกตางก็ใหแสดงเหตุผล
ประกอบ แตถาไมเห็นแตกตางก็ใหยืนยันความคิดเดิม
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รอบที่ 4 นําคําตอบที่ไดในครั้งที่ 3 มาวิเคราะหหาคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลใหมและ
จัดพิมพคาใหมเชนเดียวกับครั้งที่ 3 แลวจัดสงไปใหผูเชี่ยวชาญตอบใหมอีกครั้งเปนครั้งสุดทาย ซึ่งทําเหมือนครั้งที่ 3
2) นําคาความคิดเห็นมาสรุปแลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณาตอไป
4.2 การประเมินดานความเหมาะสม ความเปนไปได และประโยชน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อสงไปยังสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และ
ครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอน 5 ป ขึ้นไป จํานวน 150 ฉบับ
2) นําคาความคิดเห็นมาสรุปแลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณาตอไป
5. ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1 ประชากรที่ใชในกาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกและครูผูสอนในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 3,467 คน
5.2 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
5.2.1 แบบเทคนิคเดลฟาย กลุมตัวอยางในการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย คือ ผูบริหารสถานศึกษา
และนักวิชาการ โดยผูบริหารสถานศึกษาตองมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษขึ้นไปและนักวิชาการที่
ทํางานในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 คนโดยเทคนิคการบอกตอ (Snowball Technique)
5.2.2 การประเมินดานความเหมาะสม ความเปนไปได และประโยชน ผูวิจัยมีวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Random Sampling) ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และครูผูสอนที่มีประสบการณในการ
สอน 5 ปขึ้นไป จํานวน 150 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจําปการศึกษา 2561
6. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ดังนี้
6.1 แบบเทคนิคเดลฟาย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คามัธยฐานและคาพิสัยควอไทล
6.2 การประเมินดานความเหมาะสม ความเปนไปได และประโยชน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและถดถอยพหุคุณ

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. สมรรถนะของครูที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0 ไดแก สมรรถนะ
ดานทักษะ สมรรถนะดานความรู สมรรถนะดานบุคลิกภาพ สมรรถนะดานสังคม สมรรถนะดานการสอน และ
สมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรม
2. กลยุทธการพัฒนาครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูต ามนโยบายของไทยยุค 4.0 ผลการใช
เทคนิคเดลฟายผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ซึ่งกลยุทธแตละดานประกอบดวยกลยุทธยอย 6 ขอ ดังนี้
1) กลยุทธดานการพัฒนาทักษะ ประกอบดวย จัดใหมีการพัฒนาสมรรถนะในการฝกอบรมตนเองใหแกครู สงเสริม
ใหครูจัดกิจกรรมตามที่ไดรับการนิเทศการสอน จัดใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูดวยกัน จัดใหมีการฝก
การจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ จัดใหมีการศึกษาดูงานแลวนํามาปฏิบัติจริง และสงเสริมใหมีการศึกษา
เรียนรูแนวการศึกษาใหมๆแลวนํามาทดลองใช 2) ดานการพัฒนาความรู ประกอบดวย จัดใหครูไดแสวงหาองค
ความรูใหมๆ จัดใหครูไดเรียนรูสาระตางๆโดยใชความคิดที่แตกตางจากเดิม พัฒนาครูใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อไดองค
ความรูใหมๆ สงเสริมใหครูใชความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ครูรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมสนับสนุน
ใหครูไดคิดสรางนวัตกรรมใหมๆทางการเรียนการสอนและ กระตุนใหครูเกิดความคิดสรางสรรคเพื่อนําไปสูองค
ความรูใหม 3) ดานการพัฒนาบุคลิกภาพ ประกอบดวย จัดใหมีการฝกฝนการใชวาทศิลปที่ชวยการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอน สงเสริมใหครูมีภาวะผูนําในการจัดการศึกษาเรียนรูสูนวัตกรรมใหมๆ สงเสริมใหครูคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อนําไปสูความเชื่อมั่นในตนเอง สงเสริมใหครูไดปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกตางจากเดิม
พัฒนาครูใหตระหนักในการอํานวยความสะดวกในเรียนรูใหแกนักเรียน และปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูจนเปนที่ยอมรับทั่วไป 4) ดานการพัฒนาทางสังคม ประกอบดวย สงเสริมใหครูสื่อสัมพันธซึ่งกันและกัน
โดยใชดิจิทัลเทคโนโลยี เชน ไลน เฟสบุค อินสตราแกรม ฯ พัฒนาครูใหสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับกลุม
ภาษาอื่น สงเสริมใหครูทํางานรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข พัฒนาครูใหตระหนักในวัฒนธรรมที่ตางกัน สงเสริม
ใหครูสนใจเหตุการณความเปนไปที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน จัดกิจกรรมใหครูยินดีและตระหนักในการทํางานเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงครวมกัน 5) ดานการพัฒนาการสอน ประกอบดวย กระตุนครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
สงเสริม สนับสนุน ใหครูใชสื่อ เทคโนโลยีในการสอน สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาสมรรถนะ
ในการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน พัฒนาครูใหจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด สงเสริมใหครูใช
เทคโนโลยีในการสรางนวัตกรรมใหมๆในการสอน เปดโอกาสใหครูใหอิสระกับนักเรียนในการใชกิจกรรมการเรียนรู
ใหมๆใหเหมาะสมกับตัวนักเรียน 6) ดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวย สงเสริมใหครูรวมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรวมกัน ยกยองและใหความสําคัญของความซื่อสัตยของครู ยกยองชมเชยความเปน
กัลยาณมิตรทั้งกลุมครูและคนทั่วไป ยกยองชมเชยความเสียสละ ความมีจิตอาสา ในการพัฒนาศิษยใหเปนคนดี จัด
ใหมีรางวัลในความมีจิตวิญญาณความเปนครูในโรงเรียน สนับสนุน สงเสริม และใหความสําคัญในความหวังดีใน
ความรักตอศิษยและเพื่อนรวมงาน
3. ประเมินผลการพัฒนาครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูต ามนโยบายของไทยยุค 4.0 มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากและสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความเปนไปไดที่จะพัฒนาครูใหมี
สมรรถนะที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูต ามนโยบายของไทยยุค 4.0 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และประโยชนในการจัดการศึกษาเรียนรูต ามนโยบายของไทยยุค 4.0 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
1. สมรรถนะของครูที่สอดคลองกับการจัด การศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0 ที่ ประกอบดวย
สมรรถนะ 6 ดาน ไดแก ดานทักษะ ดานความรู ดานบุคลิกภาพ ดานสังคม ดานการสอนและดานคุณธรรม
จริยธรรม สอดคลองกับ ฤตินันท สมุทรทัย (2556) ไดวิจัยนํารองการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสําหรับศตวรรษที่
21 มี 5 องคประอบ คือ ความสามารถพื้นฐานทางจริยธรรม ความรูที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการนําตนเอง และความสามารถที่จําเปนในการประกอบอาชีพครู นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับ สมชาย พัทธเสน (2558) ไดวิจัย เรื่องกลยุทธการพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศในการใหบริการ : กรณีศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มี 4 องคประกอบ คือ ดานทักษะ ดานการพัฒนาใหบริการ ดานการพัฒนา
จริยธรรม และดานการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งความเปนไปไดในทางปฏิบัติของกลยุทธการพัฒนาสู
ความเปนเลิศในการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ (2560) ที่ไดวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพื่อรองรับการศึกษายุค 4.0 ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครูใน
การศึกษายุค 4.0 มี 10 ดาน คือ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การแกปญหาแบบสรางสรรค การสรางนวัตกรรม
ความเปนผูประกอบการ ความเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต การใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ การทํางานรวมกับผูอื่น การ
สื่อสารขามวัฒนธรรม ภาวะผูนํา และ การมีจิตสาธารณะ และLee Chin Chew. (2015) ไดศึกษาวิจัย เรื่องการ
อบรมครูและความตอเนื่องของการพัฒนาวิชาชีพครู : สิงคโปร พบวา กระทรวงศึกษาธิการใชวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อสนับสนุนครูไดฟนฟูทักษะและความรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษา
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2. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัด การศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค
4.0 มี 6 กลยุทธหลักไดแก กลยุทธดานการพัฒนาทักษะ กลยุทธดานการพัฒนาความรู กลยุทธดานการพัฒนา
บุคลิกภาพ กลยุทธดานการพัฒนาสังคม กลยุทธดานการพัฒนาการสอนและดานคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับ
วิทวัส ดวงภุมเมศและวารีรัตน แกวอุไร ไดศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรูในยุคไทยแลนด 4.0 ดวยการเรียนรูอยาง
กระตือรือรน พบวา มีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู 7 ประการ คือ กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสวนรวม นักเรียน
ไดรับทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 เนนกระบวนการเรียนรูปญหาเปนฐาน เนนการลงมือปฏิบัติ เรียนรูอยาง
สรางสรรคและกระตือรือรน เรียนรูสังคมไทยและของโลก เนนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต นอกจากนี้ยั ง
สอดคลองกับพระครูสังฆรักษ สมจิต เดชคุณรัมย (2557) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี 3 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการพัฒนาความรูเพื่อเขาสู
ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาเจตคติ ต อ การเข า สู ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ และกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นา
ความสามารถเพื่อการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งความเหมาะสม และมีความเปนไปไดอยูในระดับมากทุกดานและ
ทุกระดับ และสอดคลองกับสุพิษ ชัยมงคล (2556) ไดทําการวิจัย เรื่อง กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู
เชิงรุกของครูผูสอนระดับประถมศึกษาในพื้นที่สูง มี 4 องคประกอบหลัก ไดแก การออกแบบและจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก การใชสื่อเทคโนโลยีในการจั ดการเรียนรูเชิงรุก การวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนรูเชิงรุก ซึ่งสมรรถนะการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนระดับประถมศึกษาในพื้นที่สูง
ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง และ Abdelrazeq, ed al. (2016) ไดกลาวไวในเรื่อง ครู 4.0 : ความตองการของครู
ในอนาคตในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 วาตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางาน
3. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัด การศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค
4.0 ที่สรางขึ้นมีความเหมาะสม ความเปนไปได และประโยชน สอดคลองกับธารารัตน มาลัยเถาว (2560) ไดทํา
วิจัย เรื่องกลยุทธการพั ฒนาทักษะครูประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรูดวยการนํา ตนเอง สัง กัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 1)ทักษะที่ทําให สภาพที่พึงประสงคมีคาเฉลี่ยสูงกวาสภาพปจจุบัน คือ
การใชระบบพี่เลี้ยง การชี้แนะ การอบรมและการนิเทศ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) กลยุทธการพัฒนาครูประถมศึกษา ตามความตองการจําเปน คือ การวางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรูของ
ตนเอง การคิดแกปญหาอยางสรางสรรคและเรียนรูผานประสบการณดวยตนเอง การแสวงหาแหลง สื่อ เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมตอการเรียนรูของตนเอง และการเลือกสรรและประเมินขอความรูดวยตนเอง และชูสิน วรเดชและ
วีระวัฒน อุทัยรัตน (2559) ไดวิจัย เรื่องกลยุทธการพัฒนาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน
พบวา 1) ภาพรวมของสมรรถภาพปจจุบันของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน มีสมรรถภาพของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาอยูในระดับมาก 2) การสรางกลยุทธการพัฒนาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในยุค
โลกาภิวัตน ประกอบดวย กลยุทธที่ 1 การมุงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะที่เหมาะสมในยุคโลกา
ภิวัตน กลยุทธที่ 2 การกําหนดแนวทางในการจัดระบบครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลยุทธที่ 3 กิจกรรมเพิ่ม
สมรรถภาพดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะและเจตคติ 3) ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธการพัฒนา
สมรรถภาพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน โดยพิจารณาถึงความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได
และความเปนประโยชน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้
1. กลยุทธในการพัฒนาสมรรถนะครูที่สรางขึ้นเพื่อพัฒนาครูใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับ การศึกษายุค
4.0 ไดมีการศึกษาสมรรถนะของครูที่สอดคลองกับ การศึกษายุค 4.0 จากการสังเคราะหเอกสารและทฤษฎี พบวา
ควรพัฒนาสมรรถนะของครูในดานทักษะ ดานความรู ดานบุคลิกภาพ ดานสังคม ดานการสอนและดานคุณธรรม
จริยธรรม จะทําใหมีคุณสมบัติเปนครู 4.0 และสามารถทําใหนักเรียนกลายเปนนักเรียน 4.0 ตามแนวทางปฏิรูป
ประเทศ และการขับเคลื่อนประเทศไทยสูยุคไทยแลนด 4.0
2. ในการสรางกลยุทธเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูที่สอดคลองกับ การศึกษายุค 4.0 ไดสรางกลยุทธตามการ
กําหนดวัตถุประสงค การจัดทํากลยุทธ การนํากลยุทธที่เลือกไวไปปฏิบัติ และการประเมินผลการดําเนินงานและ
การปรับปรุงแกไขเพื่อเริ่มตนใหม แลวกลั่นกรองจากสมรรถนะการพัฒนาครูมาเปนกิจกรรมในการจัดการศึกษา
เรียนรู เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการศึกษายุค 4.0
3. การประเมินกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบาย
ของไทยยุค 4.0 ไดประเมินใน 3 ดาน คือ ความเหมาะสม ความเปนไปได และประโยชน โดยการประเมินความ
เหมาะสมวิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย การทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางเดียว คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากและสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การประเมินความเปนไปไดและ
ประโยชนวิเคราะหดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเอนเทอรและแบบขั้นตอน ตามลําดับ ผลการวิเคราะห
ความเปนไปไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประโยชน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
วากลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0 ที่สราง
ขึ้นนั้นสงผลตอการพัฒนาสมรรถนะครูใหเปนครู 4.0 และสามารถนําไปปรับใชในสถานศึกษาไดอยางมั่นใจ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. กลยุทธในการพัฒนาสมรรถนะครูที่สรางขึ้นเพื่อพัฒนาครูใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับ การศึกษายุค
4.0 ไดมีการศึกษาสมรรถนะของครูที่สอดคลองกับการศึกษายุค 4.0 จากการสังเคราะหเอกสารและทฤษฎี นั้น ควร
มีการศึกษาวิจัยในดานอื่นๆ เชน สภาพแวดลอม บริบทของสถานศึกษา และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
สมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูยุค 4.0
2. ในการสรางกลยุทธเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูที่สอดคลองกับ การศึกษายุค 4.0 ไดสรางกลยุทธตามการ
กําหนดวัตถุประสงค การจัดทํากลยุทธ การนํากลยุทธที่เลือกไวไปปฏิบัติ และการประเมินผลการดําเนินงานและ
การปรับปรุงแกไขเพื่อเริ่มตนใหม นั้นหากมีการสรางกลยุทธตามแนวทางอื่นอาจจะทําใหไดการคนพบวิธีในการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
3. ประเมินกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของ
ไทยยุค 4.0 ไดประเมินใน 3 ดาน คือ ความเหมาะสม ความเปนไปได และประโยชน โดยการประเมินความ
เหมาะสมวิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย การทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางเดียว คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ประเมินความเปนไปไดและประโยชนวิเคราะหดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเอนเทอรและแบบขั้นตอน
ตามลําดับ นั้นอาจวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติอื่นๆ ตามความเหมาะสมตอไป
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นโยบายการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI
Management policies of the Board of Investment BOI.
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บทคัดยอ
บทความนี้มุงเนนนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน เพื่อ
ดําเนินการเชิงรุกของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของประเทศให
สอดรับกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ผลที่ไดจะสามารถนําไปเปนแนวทางในการบริหารงานในดานสิ ทธิประโยชนของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตอไป
คําสําคัญ : การบริหารงานดานสิทธิประโยชน, การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
Abstract
This article focuses on the issues related to the concept of public policy. The
concept of the new public administration. Theories about strategic management. The
concept of investment promotion. To proactive action of the Board of Investment BOI to
drive the strategy of the country in line with the policy of Thailand 4.0 results will be used
as guidelines for the administration of the benefits of the office of the Board. Investors.
Keywords : The administration of benefits, role driving strategy

บทนํา
ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการลงทุนภาคเอกชนเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2497 ภายใตพระราชบัญญัติ
สงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 ซึ่งมุงเนนที่จะสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) และสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนเปนผูลงทุนแทนภาครัฐ และเมื่อปพ.ศ. 2520 ไดมีการ
แกไขปรับปรุงกฎหมายสงเสริมการลงทุนโดยการตราพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน ซึ่งถือเปนการปรับเปลี่ยน
นโยบายสงเสริมการลงทุนครั้งสําคัญของประเทศไทยเพื่อกระตุนการลงทุนที่แทจริงโดยการใหสิทธิประโยชน ทาง
ภาษี ทั้งการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร รวมถึงการใหสิทธิประโยชนที่ไมใชภาษีอื่นๆ
ในการใหสิทธิประโยชนทางภาษี เปนการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศมักถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญของภาครัฐ
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ และกระตุนใหมีเม็ดเงินลงทุนไหลเขาจากตางประเทศมากขึ้น
(สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2555)
สํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปนสวนราชการระดับกรม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสงเสริมการลงทุน โดยคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนเปนผูกําหนดนโยบายสงเสริมการลงทุน ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาของภูมิภาค
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเศรษฐกิจของประเทศถูกขับเคลื่อนดวยภาคอุตสาหกรรมและบริการ และในปจจุบัน
ประเทศไทยไทยเปนประเทศรายไดปานกลางคอนขางสูง โดยมีปจจัยหนึ่งที่สงเสริมใหเศรษฐกิจไทยเติบโต สําหรับ
ประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองพึ่งพาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการกําหนดยุทธศาสตรนโยบายไทยแลนด 4.0 ใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นที่สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายมอบหมายใหใหมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยแลนด 4.0 ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการใหสิทธิประโยชนทางภาษี และนโยบายการบริหารดานตางๆ ที่ทําให
เกิดความไมสมดุลทางสิทธิประโยชนทางภาษีตอการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้นในการบริหารภาครัฐที่จะสามารถใหคําตอบความสงสัยที่เกิดขึ้นวาการบริหารภายใตการใหสิทธิ
ประโยชนตางๆ ของทางสํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) ในการใหสิทธิประโยชนกับผูลงทุนสํานักงานสงเสริมการ
ลงทุนสามารถกําหนดขีดความสามารถไดอยางแทจริง เพื่อเปนตนแบบใหหนวยงานที่สนใจนําไปเปนขอมูลปรับปรุง
การดําเนินงานเพื่อใหเกิดประโยชนตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป

แนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะ
แนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Decision-Making) กระบวนการสาธารณะนั้น จําเปนตอง
มีนโยบายที่ผานการวิเคราะหหรือศึกษาขอมูลกอนจึงจะกําหนดนโยบายสาธารณะได การกําหนดนโยบายสาธารณะ
ทั้งในประเทศและตางประเทศเปนไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและโครงสรางทางสังคม ในแงมุมทาง
การเมืองการเปลี่ยนแปลงจากเผด็จการไปสูประชาธิปไตยมีผลตอการกําหนดนโยบายและการตัด สินใจเชิงนโยบาย
ของผูนําทางการเมืองที่ม าจากการเลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมไปสู
อุตสาหกรรมมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ มหาภาค งบประมาณของรัฐบาลที่เนนสนับสนุนการ
พั ฒ นาโครงสรา งพื้ น ฐานให กับ ภาคอุต สาหกรรมมี แ นวโน ม มากกว า การพั ฒ นาโครงสรา งพื้ น ฐานและในภาค
เกษตรกรรม กระแสเศรษฐกิจระหวางประเทศไดแก การขยายตัวการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ (Foreign Direct
Investment) การขยายตัวของความรวมมือทางการคาและเขตการคาเสรีและวิกฤตหนี้สาธารณะ โดยเนนใหกับ
การลดอัตราภาษีในรูปแบบตางๆ
Jame E.Anderson (1994) ไดอธิบายหลักการวานโยบายสาธารณะ คือ แนวทางปฏิบัติหรือชุดของ
ผูกระทําที่จะตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของของสังคม โดยมีจุดมุงหมายชัดเจนวา สิ่งใดที่จะตอง
กระทําใหเสร็จ มิใชสิ่งที่รัฐบาลเพียงแตตั้งจะกระทําหรือเสนอใหกระทําเทานั้น เปนการจําแนกใหเห็นความแตกตาง
ที่ชั ดเจนระหว า งนโยบายกับ การตั ดสิ นใจของรัฐบาล ซึ่ง เป นประเด็ น สํา คัญ ระหว า งการเลื อกทางเลื อกที่ต อง
เปรียบเทียบกัน (Competing alternatives) กลาวคือ การตัดสินใจของรัฐบาลอาจแสดงออกถึงความตั้งใจหรือ
ขอเสนอของรัฐบาลที่จะกระทําเทานั้น โดยในความเปนจริงอาจไมเกิดการกระทําขึ้นเลยก็ได แตในดานนโยบาย
สาธารณะนั้นจะตองปรากฏการกระทําที่มีจุดมุงหมายชัดเจน
Kerr & Newell (2003) ไดอธิบายหลักการเพิ่มเติมไววาความลมเหลวนั้นเปนการนํานโยบายการไปปฏิบตั ิ
อาจกอใหเกิดจากการที่องคกรนั้นนํานโยบายไปปฏิบัติไมดีเทาที่ควรและอาจเปนเพราะองคกรนั้นมีศักยภาพต่ํา
ขาดความรู ความเขาใจ และไมมีเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม โดยเฉพาะกับบุคลากรที่ นําไปปฏิบัติ ขาดความรู
ความสามารถ ขาดทรัพยากรบุคคล อาจกลาวไดวเปนเพราะองคกรที่นํานโยบายไปปฏิบัติไมสามารถทําใหบรรลุ
ความสําเร็จได ซึ่งอาจมีปจจัยที่เกี่ยวของมากมายแตถือวาการลมเหลวในขั้นการนํานโยบายไป ปฏิบัตินั้นเปนเพราะ
นโยบายไมสามารถตอบสนองกับวัตถุประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นไดจริงนั้นเอง
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุงสู
ความเปนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงานภาครัฐ เชน
การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุมคา การจัดการ
โครงสรางที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปดโอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการใหบริการสาธารณะ การใหความสําคัญ
ตอคานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุงเนนการใหบริการแกประชาชนโดยคํานึงถึง
คุณภาพเปนสําคัญ
Denhardt and Denhardt (2003) การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management-NPM)
เปนแนวคิดที่ใหความสนใจตอการนําวิธีการที่ใชในภาคธุรกิจเอกชนมาใชในองคการภาครัฐคือ การพยายามทําให
ระบบราชการเปนเชนเดียวกับภาคธุรกิ จเอกชนแตระบบการบริหารงานภาครัฐเปนการดําเนินงานที่มีระเบียบมี
กฎเกณฑที่กําหนดชัดเจนและการบริหารงานภาครัฐมีสายการบังคับบัญชาเปนลําดับชั้นแตกตางจากภาคเอกชน
นอกจากนี้จุดมุงหมายการบริหารจัดการภาครัฐไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อผลกําไรแตการจัดการภาครัฐกระทําเพื่อสร าง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห แ ก ป ระชาชนทุ ก คน โดยการจั ด การภาครั ฐ แนวใหม ส นั บ สนุ น ให ผู บ ริ ห ารภาครั ฐ เป น
ผูประกอบการเหมือนกับเจาของบริษัทในธุรกิจเอกชน ทําใหการบริหารและการดําเนินงานมีวัตถุประสงคแบบ
แคบๆ เหมื อนกับ ธุ รกิจเอกชนคื อ เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต ใหมากที่ สุ ด และทํ า ใหลู กค า พอใจ ส ว นแนวคิ ด การบริการ
สาธารณะแนวใหม (New Public Service - NPS) พลเมืองเปนเจาของรัฐบาลผูบริหารงานภาครัฐ ไมใช
ผูประกอบการหรือเจาของกิจการจึงมีหนาที่บริการรับใชพลเมืองการจัดบริการสาธารณะแนวใหมตองขับเคลื่อนให
เกิดผลประโยชนที่เปนผลประโยชนรวมกันของคนในสังคม ซึ่งไมใชเพียงแคการรวบรวมผลประโยชนของแตละคน
เขาดวยกันเทานั้นแตยังรวมนโยบายที่เอื้อประโยชนสูงสุดของกลุมอํานาจและผลประโยชนของขาราชการที่มี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายสาธารณะ

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ
การจัดการเชิงกลยุทธเปนการประเมินปจจัยภายใน ภายนอกองคการ ที่ประกอบดวยบริบทปจจัยนําเขา
กระบวนการที่ เนนความสามารถขององคการ บุคลากรในองค การเรียนรูเพื่อปรับตัวใหทันสถานการณปจจั ย
ภายนอกประกอบดวยสถานการณการแขงขันและการตลาด และประการสุดทายคือผลผลิตขององคการ ปจจัยดาน
การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
Leslie and Byars (2000) ไดกลาวถึงการจัดการเชิงกลยุทธเปนการกําหนดการปฏิบัติการที่เหมาะสม
และมีการประเมินผลอยางตอเนื่องของแผนเชิงกลยุทธ โดยกําหนดทิศทางและการทํางานในระยะยาวขององคการ
ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธจึงมีการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธและปรับใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
Mintzberg (1994) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธตามแนวคิดของมีดังนี้
1. กลยุทธ คือ แผน (Strategy is a plan) กิจการทั้งหลายกําหนดกลยุทธขึ้นเพื่อใชเปนสิ่งที่กําหนด
ทิศทาง (direction) องคการทุกประเภทลวนมีกลยุทธเพื่อรับมือกับสถานการณต างๆ ทั้งสิ้น และเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน
2. กลยุทธ คือ แบบแผน (strategy is pattern) หรือรูปแบบเปนเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแผนดานพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานที่เปนไปอยางตอเนื่องในแตละชวงเวลานั้น (consistency in behavior overtime) สะทอนใน
การวางแผนในอนาคตจา เปนตองคํานึงถึงวิวัฒนาการที่สืบเนื่องจากอดีต ขณะเดียวกับที่ผูบริหารจะวางแผนอันใด
จําเปนตองคํานึงถึงความสามารถ หรือความคาดหวังของผูปฏิบัติดวย เพราะในหลายกรณีปรากฏวา เจตนารมณ
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เชิงกลยุทธ หรือสิ่งที่ผูบริหารตั้งใจทํา(intended strategies) อาจจะเปนไปไมได แตผูปฏิบัติอาจใชความชํานาญ
ดานตางๆ ปรับกลยุทธในระหวางปฏิบัติ (emergent strategies) จนแปรเปลี่ยนเปนกลยุทธที่เกิดขึ้นจริง
(realized strategies)
3. กลยุทธ คือ การกําหนดฐานะหรือตําแหนง (strategy is position) ในสนามแขงขันสินคาหรือบริการที่
เสนออกไป จา เปนตองเหมาะสมกับความตองการของลูกคาแตละ ประเภท หรือแตละตลาด หากขาดเสียซึ่งความ
เขาใจในฐานะหรือตําแหนงทางการตลาดหรือขาดความรูที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการแขงขันยอมนํา ไปสู
ความลมเหลวในการเสนอบริการตางๆ ได
4. กลยุทธ คือ ทัศนภาพ (strategy is perspective) เนนความสําคัญในการพิจารณาสภาพที่แทจริงใน
องคกร หรือคุณลักษณะที่นาจะเปนองคกร เปนวิธีการดาเนินงานที่ตองการใหคนในองคกรยึดถือรวมกัน
5. กลยุทธ คือ กลวิธี (strategy is ploy) การเดินหมากในสถานการณที่มีการตอสูหรือแขงขันทุกคน
ตองการชัยชนะ ดังนั้นทุกฝายจึงตองวางกลยุทธ โดยการคํานึงถึงกลวิธี (tactics) ในการเดินหมากเดินเกมเพื่อ
เอาชนะฝายตรงขามใหไดจึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในการแขงขันทางธุรกิจการเจรจาตอรองระหวางกลุมผลประโยช น
การคาระหวางประเทศจนถึงการทําสงครามจากนิยามศัพททั้ง 5 ดังกลาวมีความเห็นวากลยุทธมีความแตกตางกัน
ไปไดเสมอตามสถานการณแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคกรที่เปลี่ยนไป การกํา หนดกลยุทธจึงสามารถ
เลือกใชความหมายทั้ง 5 ใหสอดคลองกับสถานการณอยางแทจริง ดังนั้นในการกําหนดกลยุทธไมจําเปนถึงความ
ครบถวนสมบูรณตามความหมายทั้ง 5 ขางตน

แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน
การพัฒนาเศรษฐกิจกับการวิเคราะหการพัฒนานโยบายสาธารณะของไทยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจจากการพึ่งพาการสงออกสินคาเกษตรไมแปลงรูป(Exports of Raw Agricultural Commodity) ไปสู
การสงออกเกษตรแปลงรูป (Exports of processed Agricultural Commodity) ทําใหประเทศตองปรับเปลี่ยน
นโยบายการเกษตรในแงของการสนับสนุนความหลากหลายในการผลิตสินคาเกษตร(Agricultural Diversification)
โดยทั่วไปแตละบุคคลมักมีการจัดสรรรายไดที่ไดรับมาในแตละเดือนโดยแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ เพื่อใชจายใน
ชีวิตประจําวันและเพื่อการออม รายจายสวนแรกเปนการใชจายเพื่อความจําเปนในชีวิตประจําวันของแตละบุคคล
ที่หลีกเลี่ยงไมได แตสามารถบริหารจัดการใหเหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินชีวิตได รายจายสวนที่สอง คือการ
เก็บออมเงินที่เหลือจากสวนแรกไวใชในยามจําเปน การลงทุน คือการทําอยางไรใหเงินสวนที่สองเพิ่มพูนขึ้นมา และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเจาของเงิน การลงทุน จึงเปนลักษณะของการนําเอาทรัพยสินรวมถึงเงินสดที่บุคคลนั้น
ถืออยูหรือเก็บสะสมไวไปดําเนินการเพื่อกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม หรือใหไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาในชวงเวลานั้นๆ
ภายใตเงื่อนไขขอจํากัด หรือความเสี่ยงที่บุคคลนั้นจะยอมรับได ดังนั้นจึงอาจกลาวสรุปไดวา การลงทุน หมายถึง
การซื้ออสังหาริมทรัพยหรือหลักทรัพยของบุคคลหรือสถาบัน โดยมีผลตอบแทน (Returns) จากการลงทุนที่มา
ควบคูกับความเสี่ยง (Risk) โดยทั่วไปการลงทุนมีระยะเวลาไมต่ํากวา 3 ป และสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท
(เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค, 2557) ดังนี้
1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer investment) การลงทุนของผูบริโภคเปนเรื่องเกี่ยวกับการซื้อ
สินคาประเภทคงทนถาวรหรือสินทรัพยถาวร เชน บาน รถยนต เครื่องใชไฟฟา เปนตน เปนการลงทุนที่ไมไดหวัง
ผลตอบแทนในลักษณะตัวเงิน แตหวังความพึงพอใจในการใชสินทรัพยดังกลาว เชนการซื้อบานเพื่ออยูอาศัยถือวา
เปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย อยางหนึ่ง เงินที่จายซื้ออาจไดมาจากการออมหรือการกูยืม ผลตอบแทนที่ไดรับจะ
อยูในรูปของความพึงพอใจแกเจาของ ในบางกรณีที่อุปสงคในที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นมากกวาอุปทาน มูลคาของบานที่ซื้อ
ไวอาจสูงขึ้นและสามารถขายทํากําไรได
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2. การลงทุนในธุรกิจ (Business investment) การลงทุนในความหมายของธุรกิจ หมายถึง การซื้อ
สินทรัพยเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ โดยคาดการณวารายไดจะเพียงพอเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุนทํา
ธุรกิจ กําไรและความอยูรอดถือเปนเปาหมายหลักของการทําธุรกิจและจะเปนตัวดึงดูดใจผูลงทุนใหนําเงินมาลงทุน
การลงทุนในธุรกิจอาจนําเงินออมที่สะสมไวหรือเงินกูยืมจากสถาบันการเงินมาลงทุนเพื่อจัดหาสินทรัพยประเภท
ตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ เชน เครื่องจักร อุปกรณ ที่ดิน โรงงาน อาคาร สิ่งปลูกสราง เปนตน สินทรัพยเหลานี้จะ
นํ า มาใช ป ระโยชน ในการผลิ ต สิ น ค า และ/หรือให บ ริก ารเพื่ อตอบสนองความต องการของลู กคา การลงทุ น ใน
หลักทรัพย (Securities investment) การลงทุนในหลักทรัพยเปนการซื้อสินทรัพยในรูปของหลักทรัพย เชน
พันธบัตร หุนกู หรือหุนทุนของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน การลงทุนในลักษณะนี้เปนการลงทุนทางออมซึ่ง
แตกตางจากการลงทุนของธุ รกิจ กลาวคือ เมื่อผูมีเงินออมไมตองการจะเปนผูประกอบธุรกิจเอง เนื่องจากความ
เสี่ยงหรือผูออมเองยังไมมีเงินมากพอ ผูลงทุนอาจนําเงินที่ออมไดไปซื้อหลักทรัพยที่พอใจที่จะลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุนจะอยูในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปนผลแลวแตประเภทหลักทรัพยที่ ลงทุน นอกจากนี้ผูลงทุนอาจได
ผลตอบแทนอีกลักษณะหนึ่ง คือ กําไรจากการขายหลักทรัพยหากราคาเสนอขาย (Offer) สูงกวาราคาเสนอซื้อ
(Bid) ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกลาวจะอยูภายใตความเสี่ยงทั้งที่ควบคุมไดและควบคุมไมได (ความเสี่ยงที่เปนระบบ
(Systematic risk) เปนความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอตลาดทั้งระบบ มักจะเรียกอีกชื่อวา Market risk หรือ
Undiversified risk เปนความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมหรือทําใหลดลงไดจากการกระจายการลงทุน สวนความ
เสี่ยงที่ไมเปนระบบ (Unsystematic risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะตัวกับธุรกิจ หรือ หลักทรัพยนั้น ๆ นักลงทุน
สามารถควบคุมหรือลดความเสี่ยงนี้ลงไดดวยการจัดพอรตลงทุนของตนเองใหมีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม
นโยบายการลงทุนของไทยที่ผานมาประเทศไทยมีบทบาท เปนประเทศผูรับการลงทุน ในการลงทุนใน
ระยะกอนการลงทุน (Pre-Establishment) เชน สัดสวนผูถือหุนของคนตางชาติหรือการหามประกอบธุรกิจของคน
ตางชาติหรือ การกําหนดอาชีพเพื่อ ผูประกอบการไทยสามารถแขงขันกับผูประกอบการตางชาติที่จะเขามาลงทุนใน
ประเทศไดโดยเงื่อนไขหรือ การลงทุนของ ตางชาติจะถูกบัญญัติกฎหมาย เชน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2542 และ พรบ. การกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพบุคคลตางดาว พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ กฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนและนักลงทุนอีกเชน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. การทํางานของคนตาง
ดาวพ.ศ. 2551 อยางไรก็ดีในระยะตอมาจนถึงปจจุบันการกําหนดเงื่อนไข การลงทุนของประเทศจะมีลักษณะผอน
คลายโดยเปลี่ยนแปลงจากมาตรการไปสูการ สรางแรงจูงใจใหกับนักลงทุนมาลงทุนมากขึ้น เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจาก
ตางชาติเพื่อมาพัฒนาประเทศโดยประเทศไทยไดมีนโยบายสงเสริมการ ลงทุน และการใหสิทธิประโยชนโดยเฉพาะ
สิทธิยกเวนภาษีตาง ๆ โดยมาตรการอาจกําหนดไวในกฎระเบียบและบทบัญญัติที่หลากหลาย พ.ร.บ. สงเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 และ พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 การสงเสริมการลงทุนจาก
ตางประเทศของรัฐบาลไทย เมื่อรัฐบาลไดเปลี่ยนแปลง นโยบายจากการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขามาเปนการผลิต
เพื่อการสงออก สงผลใหมีเงินลงทุนจาก ตางประเทศเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากเนื่องจากมีมาตรการในดานตางๆเพื่อ
ดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในการพิจารณาเขามาลงทุนในประเทศไทย นักลงทุน
ตางชาติใหความสนใจดานการแสวงหาตลาดภายในประเทศเปนอันดั บแรกรองลงมาเปน ปจจัยดานแรงงาน และ
ระดับคาจางสิทธิพิเศษทางดานภาษีและการคุมครองของรัฐ ทั้งนี้ เสถียรภาพทางการเมืองของไทยก็เปนปจจัยที่นัก
ลงทุนชาวตางชาติใหความสําคัญ เชนเดียวกัน ตามมาดวยการเนนการพัฒนาพื้นที่ชายฝงภาคตะวันออกใหเปนที่ตั้ง
อุสาหกรรมตาง ๆ และปรับ โครงสรางอุตสาหกรรมโดยนา มาตรการทางภาษีและสิ่งจูงใจเพื่อสงเสริมการผลิตเพื่อ
การ สงออกและการกระจายอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค
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ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในภาพรวมที่คอนขางเอื้อตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ทั้งนี้เพราะ
ภาครัฐมีนโยบายเปดเสรีและไมเลือกปฏิบัติตอ คนไทยและนักลงทุนตางชาติแตกตางกัน เชน มีการอนุญาตใหกับ
ลงทุนตางชาติเขามาประกอบ กิจการไดเกือบทุกชนิดยกเวนโครงการลงทุนในกิจการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตวการ
ประมงการสํารวจและการทําเหมืองแรที่จะตองใหผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมกันไมน อยกวารอยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน ในขณะที่โครงการการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม อนุญาตใหตางชาติถือหุนขางมากหรือถือหุนทั้งหมด
ไดอีกทั้งผูลงทุนยังสามารถเคลื่อนยายผลตอบแทนไดอยาง เสรีอีกดวย นอกจากนี้รัฐบาลไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและอํานวยความสะดวกดาน
การลงทุนและ สนับสนุนการทําธุรกิจในประเทศไทย (สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2549)

บทสรุป
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีนโยบายสงเสริมการลงทุนของประเทศไทยเพื่อสิทธิประโยชนทางดาน
การส ง เสริ ม การลงทุ น ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น โดยเป น ส ว นหนึ่ ง ของทางปฏิ บั ติ ธุ ร กิ จ ตามปกติ เ พื่ อ ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด
ผลประโยชนของการลงทุนตอประเทศสูงสุด ในแนวนโยบายของการกํากับดูแลที่ดีของคณะกรรมการไดเคลื่อนไหว
เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการใหสิทธิประโยชน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดยกระดับเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของกับเรื่องภายในประเทศ และขอกําหนดวาดวยการสงออกทั้งปวง เพื่อที่จะสนับสนุนการกระจายโอกาส
ใหแกจังหวัดที่ดอยพัฒนา นโยบายการกระจายอํานาจจากสวนกลาง ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จะถูก
ดําเนินการตอไป เพื่อพัฒนาในสวนของปจจัยดานการผลิต ดานแหลงที่มาของการลงทุน ดานสภาพเศรษฐกิจ ดาน
โครงสร า งพื้ น ฐาน ด า นกฎระเบี ย บ/ขอบั ง คั บ และสอดคล องกับ กระบวนทั ศ น ในการพั ฒ นาประเทศภายใต
“ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเปนอีกนโยบายหนึ่งที่เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเปนจุดเริ่มตน
ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนตอไป
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แนวทางการปองกันการทุจริตเงินงบประมาณวัดโดยพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ
Prevention Guidelines Corruption Budget Money by Dhamma Discipline and The
Sangha Law
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา สมพอง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้นําเสนอแนวทางการปองกันการทุจริตเงินทอนวัดโดยพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ
โดยทําการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ ซึ่งการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.2505 ไดบัญญัติเกี่ยวกับศาสนสมบัติไว วา ศาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภท ประเภทแรก ศาสนสมบัติ
กลาง ไดแกทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใชของวัดใดวัดหนึง่ และประเภทที่สอง ศาสนสมบัติของวัด ไดแกทรัพยสิน
ของวัดใดวัดหนึ่ง การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ เพื่อการนี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย การดูแลรักษา
และจั ด การศาสนสมบั ติ ข องวั ด ใหเป น ไปตามวิ ธี การที่ กํา หนด ใหสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแหง ชาติ จั ด ทํ า
งบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลางดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชงบประมาณนั้นได และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะตองปฏิบัติหนาที่ในเรื่องศาสนสมบัติ
กลางและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 อยางเครงครัด การ
กระทําทุจริตที่เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆก็จะลดนอยลง และที่สําคัญชาวพุทธที่อาศัยอยูในชุมชนซึ่งมีวัดตั้งอยูจะตอง
ให ค วามสนใจและเอาใจใส กั บ การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ของสงฆ ว า ใช กิ จ ของสงฆ หรื อ ไม เพื่ อ จะได ทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนาใหมีความเจริญมั่งคงและเจริญรุงเรืองสืบไป
คําสําคัญ : เงินทอนวัด, พระธรรมวินัย, กฎหมายคณะสงฆ
Abstract
This paper presents prevention guidelines corruption budget money by dharma
discipline and the Shanghai law. By studying, analyzing, synthesizing from related
theoretical concepts Which the study found The Sangha Act, BE 2505, has been enacted
regarding religious property in Which the religious property is divided into two types, the
first type, the central treasure Ie the property of the religion which is not of any temple And
the second category Temple property Namely, the property of any one temple, maintenance
and management of central properties To be the authority and duty of the National
Buddhism Office For this purpose, it is considered that the National Buddhism Office is the
owner of that central treasure. Maintenance and management of temple properties
According to the method specified To the National Buddhism Office Establish an annual
budget of the central treasure, with the approval of the Sangha Association. And when
announced in the Government Gazette, use that budget And the National Buddhism Office
shall perform duties in the matter of central properties and religious properties of the temple
in strict accordance with the provisions of the Sangha Act BE 2505 Acts of fraud that occur

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562


in various forms will diminish. And more importantly, Buddhists who live in communities
that have temples are required to pay attention and pay attention to religious practices of the
ecclesiastical society whether or not the activities of the monks or not, in order to preserve
Buddhism for prosperity and prosperity.
Keyword : Budget Money ,Dhamma Discipline ,The Sangha Law

บทนํา
สิทธิเปนเจาของเงินตามกฎหมายของพระ กับสิทธิตามพุทธานุญาต (ขอที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต)
ประเด็นคือ สิทธิเปนเจาของเงินตามกฎหมายดังกลาว ไมใชสิทธิตามพุทธานุญาต เพราะวินัยสงฆที่บัญญัติโดย
พุทธะ หามพระรับเงินไวเปนของตัวเอง หามยินดีในเงินและการแสวงหาเงิน มีขอยกเวนเพียงวา ถาในกรณีที่โยมที่
เปนบุคคลทั่วไป หรืออาจจะเปนโยมอุปฏฐากอยากถวายของที่จําเปนสําหรับพระตองใชสอย แตเขาไมสะดวกจะไป
หาของนั้นมาถวายไดดวยตั วเอง เขาอาจฝากเงินนั้นไวกับ กัปปยการก อาจจะเรียกวาลูกศิษยที่มีหนาที่จัดหาของ
จําเปนสําหรับถวายพระ เชนบาตร จีวร อาหาร ยารักษาโรค ฯลฯ ตามที่โยมหรือโยมอุปฏฐากประสงค หรือรับเงิน
นั้นมาแลว ก็ตองนําไปซื้อของตามที่คนบริจาคเงินแสดงเจตจํานงมาถวายพระ ไมใชนําเงิ นไปเก็บไวเปนสมบัติ
สวนตัวของพระ เพราะพุทธะไมอนุญาตใหพระมีสิทธิครอบครองเงินเปนสมบัติสวนตัว เมื่อสิทธิครอบครองเงินเปน
สมบัติสวนตัวตามกฎหมายของพระยุคปจจุบัน ไมไดมาจากพุทธานุญาตก็ยอมเปนสิทธิที่ขัดกับพุทธานุญาต แตสิทธิ
ที่ขัดกับพุทธานุญาตนี้ไดรับการอธิบายวา วินัยสงฆที่หามพระรับเงินและครอบครองเงินเปนสมบัติสวนตัวนั้นบัญญัติ
ขึ้นในบริบทสังคมชมพูทวีปเมื่อกวาสองพันปมาแลว ที่เงินยังไมใชปจจัยที่ขาดไมไดในการดําเนินชีวิตของผูคนยุคนั้น
แตในโลกสมัยใหมถาไมมีเงิน การดําเนินชีวิตและการทํากิจกรรมใดๆ ก็ยอมเปนไปไมไดหรือเปนไปไดยาก พระที่ใช
ชีวิตในโลกสมัยใหมจึงมีความจําเปนตองใชเงิน ดังนั้นก็เปนเรื่องปกติที่พระในฐานะพลเมืองในสังคมสมัยนี้จะมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการครอบครองเงินเปนสมบัติสวนตัวเหมือนคนทั่วไป ทุกวันนี้ไมวาพระจะจับเงินหรือไมจับเงิน ให
คนอื่นรับไวแทน พระก็รับเงินเปนสมบัติสวนตัวทั้งนั้น โดยอางสิทธิตามกฎหมายเหมือนคนทั่วไป แตปญหาคือ เมื่อ
มีกลุมสตรีเรียกรอง สิทธิการบวชภิกษุณี โดยอางสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชน บรรดาพระสงฆและชาวพุทธบานเรา
ตางกลาวอางตามๆ กันวา เราไมสามารถอางสิทธิ หรือ สิทธิสตรี สิทธิมนุษยชน ตามบรรทัดฐานของโลกสมัยใหม
เพื่อเปนเหตุผลหรือขอเรียกรองให ยกเวน ที่จะไมปฏิบัติตามธรรมวินัยบางขอได ทั้งๆ ที่ความเปนจริงคือ พระสงฆ
ปจจุบันไดอาศัยสิทธิครอบครองเงินเปนสมบัติสวนตัวตามหลักการสมัยใหมเปน ขอยกเวน ที่จะไมปฏิบัติตามวินัย
สงฆที่หามพระรับเงินและครอบครองเงินเปนสมบัติสวนตัวได ดังนั้นการหาขออางมาปฏิเสธสิทธิการบวชภิกษุณี
ดังกลาวจึงเปนเพียงการสราง มายาคติ หรือบิดเบือนขอเท็จจริงหรือไม
เงินจากศรัทธา กับเงินจากภาษีโดยรัฐ ความซับซอนของปญหามากขึ้นไปอีก เมื่อการรับเงินของพระ
ไมใชเพียงการรับเงินจาก ศรัทธา ของบุคคลตางๆ เทานั้น แตเปนการรับเงินจาก ภาษี ที่ไมไดมาจากศรัทธาของผู
บริจาค ทวาเปนเงินที่บังคับเอาโดยกฎหมายของรัฐ เห็นไดจาก รัฐพุทธศาสนา Buddhist State ในยุคประเพณี
หรือยุคกลางที่พุทธผสมพราหมณสถาปนากษัตริยเปนพระโพธิสัตว, พระพุทธเจาอยูหัว, สมมติเทพ, เทพอวตาร ใน
รัฐเชนนี้กษัตริยยอมเปนอัครศาสนูปถัมภกที่แตงตั้งพระใหมีฐานันดรศักดิ์ หรือ ศักดินาพระ และบริจาคที่ดิน ขา
ทาสบริวารที่เรียกวา ขาพระ หรือ โยมสงฆ รวมทั้งเบี้ยหวัดเงินเดือน นิตยภัต แกพระวัดตางๆ ตามลําดับสูง -ต่ําทาง
สมณศักดิ์ การที่พระรับเงินจากรัฐในยุคดังกลาวนี้ ถูกอธิบายวาเปนการ ฉลองพระราชศรัทธา เพราะกษัตริยในรัฐ
พุทธศาสนาคือตัวแทนของมวลพสกนิกรที่พึ่งพระบรมโพธิสมภารในการนําภาษีของมวลพสกนิกรมาบริจาคใ ห
พระสงฆที่มีบทบาทในการจรรโลงศีลธรรมของสังคม คําอธิบายดังกลาวดูมีเหตุผลในแงที่วา เมื่อรัฐยุคนั้นเปนรัฐ
พุทธศาสนา ก็ยอมมี ความชอบธรรม ตามหลักการของรัฐเชนนั้นที่ผูปกครองจะนําภาษีไปบริจาคใหพระสงฆ บํารุง
วัด หรือสรางวัดวาอารามใหอลังการเพื่อเสริมบุญบารมี ของชนชั้นปกครองหรือเปนสัญลักษณความรุงเรืองของรัฐ
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แตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กลับไมไดยกเลิกระบบสมณศักดิ์ ขณะที่ยกเลิกการพระราชทาน
ศักดินาแกฆราวาส นอกจากไมยกเลิกระบบ สมณศักดิ์แลว ยังมีการรับเอาระบบศาสนจักรของรัฐ มหาเถรสมาคม
ที่กําหนดใหพระสงฆมีทั้งยศศักดิ์ ตําแหนง อํานาจทางกฎหมายอันเปน มรดก ของยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยมาและ
รักษาไวจนกระทั่งปจจุบัน มีการเปลี่ยนไปใชระบบปกครองสงฆที่สอดคลองกับประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ 2484 แตเพียงชั่วระยะสั้นๆ ก็ถูกยกเลิกไป ปจจุบัน ภายใตระบบปกครองสงฆที่มีศาสนจักรของรัฐหรือ
มหาเถรสมาคม พระสงฆมีทั้งสมณศักดิ์หรือศักดินาพระ มีตําแหนง อํานาจทางกฎหมาย พระสายปกครองมีเงินราย
เดือน นิตยภัต และรัฐใหงบประมาณอุปถัมภพุทธศาสนาและศาสนาหลักๆ ที่รัฐรับรองอยางเปนทางการ ดังนั้น เงิน
สวนตัวของพระสงฆในปจจุบันจึงมี 3 สวน คือ เงินสวนตัวของพระแตละรูปที่คนทั่วไปบริจาคตามศรัทธา เงินนิตย
ภัตรายเดือนที่รัฐนําภาษีประชาชนมอบใหเปนเงินสวนตัวของพระสายปกครองตั้งแตสมเด็จพระสังฆราชลงไปถึงเจา
คณะตางๆ และเงินที่เกิดจากการทํางานของพระเอง เชน เขียนหนังสือขาย สอนหนังสือในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในมหาวิทยาลัยสงฆ และอื่นๆ

แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
รูปแบบของการทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งผลประโยชนทับซอนในปจจุบัน
การทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยหากดูจากภาพลักษณการทุจริตคอรรัปชัน Corruption perception
index ที่องคกรเพื่อความโปรงใสระหวางประเทศ Transparency International สํารวจจากทัศนะหรือการมอง
ภาพจากกลุมนักธุรกิจและประชาชนทั่วไปเปนประจําทุกป ก็อยูในเกณฑสูงกวาประเทศตลาดเกิดใหมเพื่อนบาน
อื่นๆ เชน สิงคโปร ฮองกง เกาหลีใต มาเลเซีย อยางสม่ําเสมอไมเปลี่ยนแปลงนัก เชน ป พ.ศ.2559 ไทยไดคะแนน
3.2 จากคะแนนเต็ม 10 อยูในลําดับที่ 64 จากประเทศทั้งหมด ในป พ.ศ.2561 ไทยไดคะแนน 3.8 อยูในลําดับที่
61 เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ไทยมีภาพลักษณ การทุจริตคอรรัปชัน คอนขางสูง แตที่คะแนนและลํา ดับดีขึ้น
เล็กนอยในชวงป พ.ศ.2559-2561 เพราะดัชนีนี้วัดเรื่องการทุจริตคอรรัปชันแบบเกา เชน รับสินบน ไมไดครอบคลุม
เรื่องปญหาผลประโยชนทับซอนที่นักธุรกิจอาจจะไมคอยสนใจ หรือไมไดตระหนักรับรูมากขึ้น ปญหาการทุจริต
คอรรัปชันในประเทศไทยทั้งแบบเกาและแบบใหม สวนใหญเกิดมาจากโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีลักษณะ
ผูกขาดอํานาจอยูในมือคนกลุมนอยที่มีทั้งทุนความรู อํานาจทางการเมือง อํานาจในการครอบงําขอมูลขาวสาร
ขณะที่ประชาชนสวนใหญยากจน การศึกษาต่ํา การเขาถึงขอมูลขาวสารต่ํา อยูอยางกระจัดกระจาย มีการรวมตัว
กันนอย รวมทั้งประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบเลนพรรคเลนพวก เปนผูชอบอยูใตความอุปถัมภ หวังพึงพาคนที่รวย
กวา หรือมีอํานาจมากกวาที่ใหมาชวยแกปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่องๆ ใหกับตนได มากกวาที่จะเขาใจเรื่องสิทธิ
หนาที่ของพลเมืองและความเปนธรรมในระบอบประชาธิ ปไตยที่ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง การแสวงหา
ผลประโยชนของผูมีอํานาจหากรูจักแบงใหผูอยูใหอุปถัมภดวยมักถูกถือวาเปนเรื่องปกติ
แมประเทศไทยจะมีปญญาชนผูมีการศึกษาจํานวนหนึง่ ที่นา จะรูเทาทันนักการเมืองและเจาหนาที่สวนอืน่
ไดพอสมควร แตสวนใหญพวกเขามักจะมีทาทีแบบมุงทํางานเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจสวนตนมากกวาที่จะ
เป น พลเมื อ งดี ที่ ส นใจการมี บ ทบาททางการเมื อง เช น การตรวจสอบรั ฐ บาล คนชั้ น กลางไทยที่ คิ ด ในเชิ ง มุ ง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจสวนตน มักจะใชแนวคิดวา นักการเมืองก็มักโกงกันทุกฝาย ดังนั้นหากใครโก ง แลว
ทํางานเกง ทําใหเศรษฐกิจโตก็ถือวาพอรับได ดังจะเห็นไดจากตัวอยางการสํารวจทัศนคติของประชาชน โดยสถาบัน
พระปกเกลา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบวา คนไทยมีความอดทนตอการทุจริตคอรรัปชันเพิ่ มมากขึ้นกวา
ป พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีประชาชนผูตอบแบบสอบถาม 32.8% ตอบวา สามารถทนตอปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชันของรัฐบาลได โดยอางวา เพื่อใหงานลุลวงตอไปได
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นี่ขนาดเปนการทุจริตคอรรัปชันรูปแบบที่พอเห็นไดชัด แตถาเปนรูปแบบการหาผลประโยชน ทับซอน ที่
ไมผิดกฎหมายและเห็นไดยาก ประชาชนไทยยังไมตระหนักหรือไมถือวา เปนการทุจริตคอรรัปชันดวยซ้ํา การขาด
ความรูและความตระหนักวา ปญหาทุจริตคอรรัปชันทําใหประเทศชาติสมัยใหมเสียหายอยางไร มีสวนสงเสริมให
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ในประเทศไทยขยายตัวไดมากขึ้น เพราะภาคประชาชนออนแอ ขณะที่ ภาคนักธุรกิจ
การเมืองที่มีอํานาจเขมแข็งขึ้น ทั้งอํานาจทางธุรกิจ อํานาจทางความรู และสามารถหาประโยชนอยา งพลิกแพลง
รูปแบบตางๆมากมาย

พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. 2505
คณะสงฆไทยถูกปกครองโดย ‘มหาเถรสมาคม’ ภายใตการบังคับบัญชาของ ‘สมเด็จพระสังฆราช’
โดยทั้งคูมีอํานาจในการออกกฎเกณฑ กติกา ในการบังคับตอคณะสงฆทั้งหมดในประเทศไทยตําแหนงประมุขผูมี
อํานาจสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ คือ ‘สมเด็จพระสังฆราช’ โดยผูที่สามารถดํารงตําแหนงนี้ไดตองเปน ‘สมเด็จ
พระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ’ กลาวคือ สมเด็จพระราชาคณะที่ไดรับการสถาปนากอน ‘สมเด็จ
พระราชาคณะ’ รูปอื่นจะไดรับตําแหนงนี้ ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชจะพนจากตําแหนงเมื่อ มรณภาพ, พนจากความ
เปนพระภิกษุ, ลาออก, ทรงพระกรุณาโปรดใหออก ดวยเหตุดังนั้น ผูที่ดํารงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชจะดํารง
ตําแหนงนี้ไดตลอดชีวิต โดยผูที่จะทําใหพนจากตําแหนงมีเพียงพระมหากษัตริยและตัวผูดํารงตําแหนงเองเทานั้น
นอกจากนี้สมเด็จพระสังฆราชยังดํารงตําแหนงประธานมหาเถรสมาคมโดยตําแหนง ทั้งยังมีอํานาจในการแตงตั้ง
กรรมการมหาเถรสมาคมอีกจํานวนไมเกินสิบสองรูป (รวมทั้งใหออกจากตําแหนงไดดวย) อีกทั้ ง กรรมการมหาเถร
สมาคมยังประกอบไปดวย ‘สมเด็จพระราชาคณะ’ ทุกรูปซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง
มหาเถรสมาคม อํานาจหนาที่และการปกครอง อํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมถูกกําหนดไวทั้งหมด 5 ขอ
ดังปรากฏใน พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.2505 วา (1) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดี งาม (2) ปกครองและ
กําหนดการบรรพชาสามเณร (3) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแพร การ
สาธารณูปการ (4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และ (5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มหาเถรสมาคมมีอํา นาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกบังคับ วางระเบียบ
ออกคําสั่ง มีมติหรือออกประกาศเพื่อใชบังคับในคณะสงฆ ดานการปกครองคณะสงฆ มหาเถรสมาคมเปนผูจัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ โดยแบงการปกครองเปนคณะสงฆสวนกลางและสวนภูมิภาค มหาเถรสมาคมใน
ฐานะสวนกลางมีอํานาจในการแตงตั้ง ถอดถอนพระอุปชฌาย เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส พระภิกษุ
อันเกี่ยวกับตําแหนงปกครองคณะสงฆตําแหนงอื่นๆ ดวย
ดวยเหตุนี้มีหลายฝายมองวาเกิดความเสื่อมถอยของพุทธศาสนา และนาคิดวามีความจําเปนแลวหรือไม
ที่พุทธศาสนิกชนควรจะตองเขาไปมีบทบาทในการมีสวนรวมปกครองคณะสงฆในแบบแบบหนึ่ง เพราะการปกครอง
ที่รวมศูนยที่มหาเถรสมาคมขณะนี้ มีลักษณะที่ปดแคบและขาดการมีสวนรวม ทําใหการทําหนาที่ของมหาเถร
สมาคมขาดความเชื่อมั่นและความชอบธรรม ดวยเหตุนี้วากันตาม คุณคาสังคมสมัยใหมการปกครองคณะสงฆที่ชอบ
ธรรมตองมีความ “โปรงใส” และ “ตรวจสอบได” ซึ่งหากจะทําเชนนั้นได ตองเปดพื้นที่ใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการปกครองคณะสงฆ เชน แนวคิดการใหประชาชนเขาควบคุมพระสงฆโดยตรง ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
มหาเถรสมาคมแลวเชื่อวาประชาชนมีประสิทธิภาพมากกวา หรือไม เนื่องจากความใกลชิดที่มีตอพระสงฆ มากกวา
มหาเถรสมาคม และหากมองในอีกดานหนึ่งประชาชนยังเปนอีกอํานาจหนึ่งในการ ‘ตรวจสอบถวงดุล’ อํานาจมหา
เถรสมาคมดวย นอกจากนี้การเปดใหพุทธศาสนิกชนเขามีสวนรวมในการเสนอแนะ กําหนด เนื้อหาคําสอนของพุทธ
ศาสนาที่จะเผยแพรตอสังคมจะชวยทําเรื่องพุทธศาสนาเปนพุทธศาสนาของประชาชนจริงๆ เพราะตองยอมรับ
ความจริงวาคําสอนของศาสนาเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนอยูตลอด แมแตในเวลาเดียวกันแตละคนแตละสถานที่ก็ยัง
ตางกันไดทั้งที่เปนคําสอนเดียวกันเนื้อหาเหมือนกันแตการตีความแตกตางกัน ดังนั้นการเปลี่ย นแปลงผูกุมการ
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ตีความธรรมะของพระพุทธเจาจากภิกษุเพียงฝายเดียวควรมาเปนการตีความรวมกับประชาชนจึงเปนเรื่องที่ควรทํา
อยางยิ่งหรือไม
จากที่กลาวมาทั้งหมดก็เพื่อตองการเห็นความเจริญกาวหนาของพุทธศาสนาเปนสําคัญ การที่พุทธศาสนา
จะกาวเดินไปอยางมั่นคงไดจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหการปกครองเปนของทั้ง พระนักบวชและผูศรัทธาใน
ศาสนามีการถวงดุลและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงควรปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 ในสวน
ที่กอ ใหเกิดปญหาตางๆรวมทั้งในดานการตีความหรือถาแกไขไมไดหรือยากตอการแกไขก็เห็นควร “ยกเลิกไป” เพื่อ
ความจําเริญของพุทธศาสนาอันเปนศาสนาประจําชาติ แลวออกกฎหมายขึ้นใหมที่เกิดจากการตีความรวมกันของ
พระภิกษุและประชาชนเพื่อถูกตองตามพระธรรมวินัยเพื่อลดความขัดแยงและมีความชัดเจนและโปรงใสมากยิ่งขึ้น

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะสงฆ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
สําหรับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีทั้งหมด 11 มาตรา โดยมีการแกไขอันเปนสาระสําคัญในมาตรา 3 ยกเลิกความ
ในมาตรา 5 ตรี แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.2505 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา 5 ตรี เพื่อใหการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแลการ
ปกครองคณะสงฆเปนไปเพื่อสงเสริมการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา
และมีการรักษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆใหเปนไปอยางถูกต องดีงามโดยเครงครัด เปนที่เลื่อมใสศรัทธาแก
พุทธศาสนิกชนทั่วไป พระมหากษัตริยจึงทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้ง สถาปนา และถอดถอนสมณศักดิ์
ของพระภิกษุในคณะสงฆ และแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัตินี้”
สวนมาตรา 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคเจ็ดของมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.2505 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 “ความในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนพระราชอํานาจที่จะทรง
พระกรุณาโปรด หรือมีพระราชวินิจฉัยใหปฏิบัติเปนประการอื่น”
มาตรา 5 ใหยกเลิกความในมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.2505 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะ
สงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา 12 มหาเถรสมาคมประกอบดวย สมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งทรงดํารงตําแหนงประธานกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นอีกไมเกินยี่สิบรูป ซึ่งพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัย
ที่เหมาะสมแกการปกครองคณะสงฆ การแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง และการดําเนินการตามมาตรา 15 (4) และวรรคสอง
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย โดยจะทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชกอนก็ได”
มาตรา 6 ใหยกเลิกความในมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.2505 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 14 กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป และ
อาจไดรับการแตงตั้งอีกได” มาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 15 แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.2505 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน “มาตรา 15 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่ง
พระมหากษั ต ริย ท รงแต ง ตั้ ง พ น จากตํ า แหน ง เมื่ อ (1) มรณภาพ (2) พ น จากความเป น พระภิ กษุ (3) ลาออก
(4) พระมหากษัตริยมีพระบรมราชโองการใหออก ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงกอนวาระ
พระมหากษัตริยอาจทรงแตงตั้งพระภิกษุตามมาตรา 12 รูปใดรูปหนึ่งเปนกรรมการแทน กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามความในวรรคสองใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน”
มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 15 ทวิ แหงพ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.2505 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.
คณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา 15 ทวิ พระบรมราชโองการตามมาตรา 10
วรรคเจ็ด การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ตามมาตรา 12 และการใหกรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนง
ตามมาตรา 15 ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”
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มาตรา 10 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 20/2 แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.2505 “มาตรา 20/2 การ
แต ง ตั้ ง และถอดถอนเจ าคณะใหญ แ ละเจ า คณะภาค หากมี พ ระราชดํ า ริเป น ประการใด ใหดํ าเนิ น การไปตาม
พระราชดํ า รินั้ น สํ า หรับ การแต ง ตั้ ง และถอดถอนพระภิกษุ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ปกครองคณะสงฆ ตํ า แหน ง อื่น ให
ดําเนินการไปตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีพระราชดําริเปนประการอื่น”
มาตรา 11 ใหกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่ พ.ร.บ.นี้ใชบังคับ ยังคงดํารง
ตําแหน งตอไป จนกวาพระมหากษัตริยจะทรงแตง ตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมขึ้นใหม ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ
พ.ศ.2505 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.นี้
ทาย พ.ร.บ. ไดระบุเหตุผลในการประกาศใช พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได
บัญญัติใหพระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก และตามโบราณ ราชประเพณีที่ได
ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลาชานานนั้น พระมหากษัตริยทรงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา รวมทั้งทรงทํานุ
บํารุงสังฆมณฑลใหเจริญมั่นคงเปนไปตามแบบแผนอันเรียบรอยตลอดมา เพื่อใหพระพุทธศาสนารุงเรืองถาวรเปนที่
เลื่อมใสศรัทธาแกพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะกอใหเกิดการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม มีความรมเย็นผาสุกแกประชาชนและ
เปนประโยชนแกประเทศชาติ สมควรบัญญัติกฎหมายใหเปนการสืบทอดและธํารงรักษาไวซึ่งพระราชอํานาจตาม
โบราณราชประเพณี จึงจําเปนตองตรา พ.ร.บ.นี้

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณแผนดิน หมายถึง แผนการใชจายเงินของรัฐบาล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค แหลงที่มาของรายรับ
รายจ า ยของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ ง โดยปกติ ถือเอาระยะเวลา 1 ป คือ เริ่มจาก 1 ตุ ล าคม ไปสิ้ นสุ ด ที่ 30
กันยายนของปถัดไป สํานักงบประมาณเปนหนวยราชการที่รับผิดชอบจัดทํางบประมาณประจําป โดยจะรวบรวม
โครงการและรายจายดานตาง ๆ ของหนวยราชการทุกหนวยงานรวมทั้งภาครัฐวิสาหกิจทั้งหมด เพื่อนําเสนอขอ
อนุมัติจากรัฐสภา และประกาศใชตอไป
ลั ก ษณะของงบประมาณของรั ฐ บาลมี ผ ลกระทบต อ ระบบเศรษฐกิ จ ทั้ ง ด า นรายรั บ และรายจ า ย
ผลกระทบจะมากนอยและอยูในลักษณะใดขึ้นอยูกับลักษณะการใชงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ
1. งบประมาณสมดุล หมายถึง การที่รัฐบาลมีการใชจายเทากั บรายไดพอดี งบประมาณสมดุลจะมี
ขอจํากัด ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เกิดภาวะเงินฝด อัตราการวางงานสูง การดําเนินนโยบายงบประมาณสมดุลจะไม
ชวยแกปญหาดังกลาวได เพราะการใชจายของรัฐบาลถูกกําหนดโดยรายได ดังนั้นนโยบายงบประมาณสมดุล จึงเปน
นโยบายที่ไมยืดหยุนไมสามารถปรับไดคลองตัวเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจได
2. งบประมาณขาดดุล หมายถึง การที่รัฐบาลมีการใชจายมากกวารายได และจําเปนตองนํารายรับจาก
เงินกูหรือเงินคงคลังมาชดเชยการขาดดุล ปจจุบันนักเศรษฐศาสตรมีแนวคิดวา การที่ร ายจายสูงกวารายได และ
รัฐบาลกอหนี้สาธารณะมาใชจายนั้นไมใชสิ่งที่เสียหาย ถาเงินที่กูมาถูกใชในทิศทางเพื่อการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มการ
ลงทุน และการจางงาน
3. งบประมาณเกินดุล หมายถึง การที่รัฐบาลใชจายนอยกวารายไดที่จัดเก็บได ทําใหมีเงินเหลือเขาเปน
เงินคงคลังเพิ่มขึ้น
หนี้สาธารณะ ในประเทศกําลังพัฒนามีแนวโนมที่งบประมาณของรัฐบาลจะขาดดุ ล เนื่องจากระดับ
รายไดของประชาชนต่ํา มีการหลีกเลี่ยงภาษีอากร จึงมีผลใหรัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรไดนอย ในขณะเดียวกันรัฐบาล
พยายามเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปรับโครงสรางพื้นฐาน ทําใหรายจายดานสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
รัฐบาลจึงจําเปนตองกอหนี้สาธารณะ หนี้สาธารณะอาจจําแนกตามแหลงเงินกูไดดังนี้
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หนี้ภายในประเทศ หมายถึง หนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นจากการที่ รัฐบาลกูยืมเงินจากแหลงเงินกูภายใน
ประเทศ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย สถาบันทางการเงินประเภทตาง ๆ และ
ประชาชนทั่วไป วิธีการกอหนี้สาธารณะภายในประเทศนั้น รัฐบาลจะจําหนายพันธบัตรซึ่งเปนเงินกูระยะยาว หรือ
จําหนายตั๋วคลังซึ่งเปนการกูระยะสั้น
หนี้ตางประเทศ หมายถึง หนี้สาธารณะที่เกิดจากรัฐบาลกูยืมเงินจากแหลงเงินกูภายนอกประเทศ เพื่อ
นํามาสนับสนุนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล หรือค้ําประกันเงินก็ของรัฐวิสาหกิจ แหลงเงินกูตางประเทศ
ที่สําคัญ คือ ธนาคารโลก กองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลแหงประเทศญี่ปุน ธนาคารพัฒนาเอเชีย และ
ตลาดการเงิน เปนตน
กลา วโดยสรุป รัฐบาลตองใช จา ยรายได ใหเกิดประโยชน มากที่สุ ด และมี ประสิทธิ ภาพสูงสุ ดในการ
แจกจายรายได ตองมีการวางแผน และดําเนินการอยางเปนระบบ ดังนั้นจึงมีการทําแผนการใชจายงบประมาณจาก
หนวยงานที่มีความจําเปนและตองการรายไดเพื่อนําไปใชจายตามแผนของรัฐบาลที่วางไว การกอหนี้สาธารณะอาจ
เกิดผลดีในดาน การนําเงินไปใชเพื่อเพิ่มผลผลิต จะทําใหอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจรวดเร็วยิ่งขึ้น แตในขณะเดียวกัน
จะมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ กลาวคือ ในกรณีหนี้ภายในประเทศ ถารัฐบาลกูยืมเงินลงทุนของภาคเอกชน จะ
เกิดผลกระทบตออุปสงครวม ทําใหระดับรายไดประชาชาติและการวาจางทํางานลดลง สวนหนี้ตางประเทศจะ
สงผลกระทบตอเงินที่ไหลออกนอกประเทศ เนื่องจากการชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ยเงินกูแกตางประเทศ

ความหมายของนิตยภัต
นิตยภัต คือ คาภัตตาหารที่พระมหากษัตริยถวายแกพระภิกษุสามเณรเปนนิตย ในอดีตพระมหากษัตริย
ทรงมี พ ระราชศรั ท ธาถวายภั ต ตาหาร อั ฐ บริ ข าร และพระราชทานเบี้ ย หวั ด เป น รายป แ ก พ ระสงฆ ต อ มา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดใหยุบเลิกเบี้ยหวัดรายปเปนเบี้ยหวัดรายเดือนแทน และในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกลา เจา อยูหัวทรงโปรดใหวางอัตรานิตยภัตพระราชทานตามลําดั บชั้น สมณศักดิ์
ฐานันดรเมื่อมีการพระราชทานสมณศักดิ์แกพระสงฆแลวก็จะตองพระราชทานนิตยภัตควบคูกันไปดวยพระภิกษุใน
การปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยาวัตร
หนาที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยาวัตร ชาวพุทธคือ ผูที่เลื่อมใสและศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา โดยประกาศตนเปนพุทธมามกะ ประกอบดวย นักบวช คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุ บาสิกา โดย
เรียกรวมวา พุทธบริษัท 4 ซึ่งสามารถแยกออกเปน 2 กลุม คือ 1. กลุมสงฆ แยกเปน พระภิกษุสงฆ และพระภิกษุณี
สงฆ 2. กลุมคฤหัสถ แยกเปนอุบาสก และอุบาสิกา ทั้งพระภิกษุและสามเณร มีบทบาทและหนาที่ในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา ดังนี้
การศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ จะตองศึกษาทั้ง 3 ดาน
1. ศีล เปนการศึกษาดานพระวินัย ศีล 227 ขอ ธรรมเนียม วัตรปฏิบัติ และมารยาทตาง ๆ ของพระสงฆ
เพื่อใหปฏิบัติไดอยางถูกตองและดวยอาการสํารวมระวัง
2. สมาธิ เปนการศึกษาดานสมาธิ ฝกเจริญวิปสสนาเพื่อใหจิตสงบ
3. ปญญา เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาดานปญญา โดยใชปญญาคิดพิ จารณาใหเขาใจถึงสัจธรรมหรือความ
จริงของชีวิต รวมทั้งเปนเครื่องมือดับทุกขหรือแกไขปญหาชีวิตตาง ๆ
เปนพระนักเทศน ไดแก พระภิกษุที่ปฏิบัติหนาที่สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป โดยการแสดงธรรม เทศน และจะตองผานการฝกอบรมเปนพระนักเทศนตามหลักสูตรของมหาเถร
สมาคมแตงตั้ง มี 2 ประเภท คือ
1. พระนักเทศนแมแบบ หมายถึง พระนักเทศนที่ผานการอบรมจากคณะกรรมการฝกอบรมพระนักเทศน
ที่มหาเถรสมาคมแตงตั้ง เพื่อไปจัดอบรมพระนักเทศนประจําจังหวัด
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2. พระนักเทศนประจําจังหวัด หมายถึง พระนักเทศนที่ผานการอบรมปฏิบัติหนาที่เทศนภายในจังหวัดที่
สังกัดหรือสถานที่ที่ทายกอาราธนา
นอกจากนั้ น พระภิ กษุ ทั่วไปที่มี ความรูค วามสามารถ ก็ส ามารถเปน พระนั กเทศนไ ด โดยใหการสอน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และตองมีความรูทางดานธรรมเปนอยางดียิ่ง เปนพระธรรมทูต เปนพระภิกษุที่ทํา
หน า ที่ เ ผยแผ พ ระพุ ท ธสาสนาทั้ ง ในและต า งประเทศ ซึ่ ง จะต อ งได รั บ การแต ง ตั้ ง จากคณะสงฆ ใ ห เผยแผ
พระพุทธศาสนา ในนามคณะสงฆ ถาเผยแผเอง เรียกวาธรรมกถึก หรือพระนักเทศน เปนพระธรรมจาริก ไดแก
พระภิ ก ษุ ที่ อ อกไปเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาแก ช าวเขา โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะสงฆ และกรม
ประชาสงเคราะห โดยการปฏิบัติงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตชาวเขาเผา
ตางๆ รวม 6 เผา ไดแก มง เยา มูเซอ ลีซอ อีกอ และกระเหรี่ยง ณ สถานที่ตางๆ ในภาคเหนือ เปนพระวิทยากร
ไดแก พระภิกษุผูปฏิบัติหนาที่ในการเผยแผพระพุทธศาสนา อบรมใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรมแกหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และเป นผูนําในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนถึงการจัดอบรมตางๆ ตามที่คณะ
สงฆมอบหมาย หรือหนวยงานนั้นๆ ขอความอนุเคราะห
นอกจากนั้น พระวิทยากร ตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจในเรื่องการอบรมมาแลวเปนอยางดี มีทักษะ
ความคลองตัวในการสอนตามเนื้อหาวิชาเฉพาะที่ไดรับมอบหมาย มี การเตรียมการลวงหนา มีสุขภาพดีทั้งกายและ
จิตใจ มีมนุษยสัมพันธดี มีบุคลิกลักษณะดี และเหมาะสมเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความสุภาพออนโยน และมีศรัทธา
ในเรื่องการอบรมอยางแทจริง มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบดีไมหลีกเลี่ยง และตรงตอเวลา เปนพระ
วิปสสนาจารย ไดแก พระภิกษุผูทําการสอนการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งตองมี
คุณสมบัติ กลาวคือ ไดรับ การคั ดเลื อกใหเขารับการอบรมโดยผูบัง คับบั ญชาระดับจั งหวั ด และผา นการอบรม
หลักสูตรพระวิปสสนาจารยจากกรมการศาสนา นอกจากนั้น พระภิกษุที่มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน ก็อาจเผยแผการปฏิบัติกรรมฐานได แตตองเปนไปตามหลัก คําสอนของพระพุทธศาสนา พระนักพัฒนา
ไดแก พระสงฆที่ทํางานสงเคราะหชุมชนดวยการใหคําแนะนําหรือชวยเหลือชาวบานดวยกิจกรรมตางๆ เพื่อให
ความเปนอยูของชาวบานดีขึ้น เชน การจัดตั้งศูนยเด็กในวัด การอบรมเยาวชน การทําโครงการฝกอาชีพ ธนาคาร
ขาว หรือการสงเสริมการแพทยพื้นบาน ใหคําแนะนําดานสุขอนามัย รวมทั้งการสงเสริมชาวบานในเรื่องเกษตร
ผสมผสาน หรือเกษตรกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งการทํางานดังกลาวนี้เกิดจากความคิดริเริ่มของทานเอง มิใชเพราะ
การชักนําของหนวยงานรัฐหรือเพื่อสนองนโยบายรัฐ
พระวินัย หมายถึง กฎระเบียบขอบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปในทาง
เดียวกันของหมูภิกษุสงฆ เพื่อใหเกิดความเลื่อมใสแกผูพบเห็น เพื่อมีอาจาระอันงามเปนระเบียบเรียบรอย อันจะ
นําไปสูการประพฤติปฏิบัติชอบ เปนการเอื้อเฟอตอการประพฤติธรรมทางจิตตอไป หากจะเปรียบเทียบใหเดนชัด
ขึ้นมา พระวินัยนี้ก็เปรียบกับกฎระเบียบหรือกฎเกณฑกติกาของสังคมหนึ่ง ๆ ที่อยูรวมกันโดยมีกติกาตกลงกันไว ถา
ใครฝาฝน ตองถูกลงโทษตามกติกาที่ตั้ งไวนั้น หรือจะเปรียบเทียบกับกฎหมายบานเมืองของประเทศหนึ่ง ๆ ที่มี
กฎหมายตราไวสําหรับพลเมืองของประเทศนั้น ๆ ไดปฏิบัติรวมกัน ถาใครฝาฝนก็มีความผิดพระพุทธองคไดทรง
บัญญัติพระวินัย สิกขาบท ไว เปนกฎขอบังคับสําหรับพระสาวกไดปฏิบัติ ซึ่งพระวินัยที่ทรงบัญญัตินั้นมี ลักษณะ
ใหญๆ 2 ประการ คือ พุทธบัญญัติ คือ ขอที่พระองคบัญญัติไวหามมิใหประพฤติ ถาภิกษุรูปใดฝาฝนพุทธบัญญัตินี้
จะมีโทษปรับอาบัติตั้งแตเบาๆ จนถึงมีโทษหนักที่สุด คือ ขาดจากความเปนภิกษุเลยทีเดียว อภิสมาจาร คือ ขอ
ปฏิบัติหรือขนบธรรมเนียมที่พระสงฆจะตองประพฤติตามเพื่อใหมีอาจาระเปนที่นา เลื่อมใสแกผูพบเห็น เปนระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน เกี่ยวกับความประพฤติเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การตัดผม การตัดเล็บ การอาบน้ํา การนุงหม การ
ยืน การเดิน การนั่ง การนอน การฉันขบเคี้ยว เปนตน ซึ่งพระวินัยในสวนนี้ไมมีการปรับอาบัติไวโดยตรง แตถาใคร
ไมเอื้อเฟอ ตามวิธีปฏิบัตินี้ก็ปรับโทษเพียงอาบัติเบา ๆ คือ ทุกกฎเทานั้น
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ลักษณะการบัญ ญัติ พระวิ นัย หรือสิกขาบท จากการที่มี พระภิ กษุ สงฆส าวกจํ านวนมากที่ มีศ รัท ธามา
อุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา ซึ่งภิกษุสงฆเหลานี้ตางก็มาจากตระกูลที่ตางกัน มีความประพฤติที่ตางกัน
และมีความเชื่อที่ตางกัน เมื่อมาอยูรวมกันยากนักที่จะใหมีความเปนระเบียบได การบัญญัติพระวินัยก็เพื่อวางกรอบ
ระเบียบใหพระสงฆสาวกทั้งหลายไดปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน เพื่อปองกันความยุงยากวุนวายอันอาจจะเกิดขึ้น
ซึ่งการบัญญัติพระวินัยนี้มีดวยกัน 2 ประเภทคือ มูลบัญญัติ อนุบัญญัติ
มูลบัญญัติ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา มาติกา คือสิกขาบทที่ตั้งไวเปนบทแม การบัญญัติพระวินัยนี้ พระพุทธ
องคมิไดทรงบัญญัติไวลวงหนา ตอเมื่อมีเหตุการณความเสียหายนาติเตียนของภิกษุบางรูปเกิดขึ้น พระพุท ธองคจึง
ประชุมพระสงฆสาวกทั้งหมด ไตสวนมูลความผิดที่เกิดขึ้นวาเกิดขึ้นจริงตามนั้นหรือไม และชี้แจงใหเห็นโทษความ
เสียหายที่เกิดจากความประพฤติของภิกษุบางรูปนั้นแลว ทรงถือเอาขอความผิดนั้นเปนตนเหตุซึ่งเรียกวา อาทิกัมมิกะ
ทรงบัญญัติหามภิกษุรูปอื่นประพฤติเชนนั้นอีก ถาใครฝาฝนประพฤติเชนนั้นอีกจะตองอาบัติ คือ ตองโทษ และแม
สิกขาบทอื่น ๆ ก็ตาม พระพุทธองคก็ทรงอาศัยเหตุเชนนั้นเปนมูลบัญญัติในการบัญญัติสิกขาบทแกพระสาวกเชนกัน
อนุบัญญัติ : ขอที่ทรงบัญญัติซ้ําเพิ่มเติมในภายหลังจากการที่พระพุทธองคทรงบัญญั ติพระวินัยเปนมูล
บัญญัตินั้น อาจจะไมครอบคลุมความประพฤติในดานอื่น ๆ ดวย ซึ่งตอมาภายหลังไดมีภิกษุที่หลีกเลี่ยงการตองพระ
วินัยเชนนั้นหันไปประพฤติอาจาระที่ใกลเคียงกันใหเกิดความเสียหายขึ้นอีก พระพุทธองคก็ทรงประชุมสงฆอีกครั้ง
และทรงชี้แจงใหเห็นโทษของการประพฤติเชนนั้นแลว จึงไดทรงบัญญัติสิกขาบทนั้นเพิ่มเติมขึ้นอีก หรือบางครั้งพระ
พุทธบัญญัติเดิมอาจมีความเครงตึงเกินไปก็ทรงบัญญัติเพิ่มเติมผอนผันลดหยอนลงมาไดเพื่อใหงายตอการประพฤติ
ซึ่งการบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมภายหลังนี้เรียกวา อนุบัญญัติ คือ พระบั ญญัติที่ทรงบัญญัติซ้ําสิกขาบทเดิมที่เคย
บัญญัติไวกอนแลว เพื่อเพิ่มเติมใหมีผลครอบคลุมมากกวาเดิมอานิสงสแหงการบัญญัติพระวินัย 10 ประการ พระ
พุทธองคไดทรงชี้แจงตอที่ประชุมพระสงฆสาวกวา การบัญญัติพระวินัยนั้นมีประโยชนตอพระสงฆจํานวนมาก ตอ
พระศาสนาและตอพระสาวกที่มีศีลเปนที่รัก พระพุทธองคทรงชี้ใหเห็นประโยชน 10 ประการ ที่เกิดจากการบัญญัติ
พระวินัยไวดังนี้ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆเพื่อความสําราญแหงสงฆ เพื่อขมบุคคลผูแกยาก เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุ
ผูมีศีลเปนที่รัก เพื่อปองกัน อาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน เพื่อกําจัดอาสวะอันจักมีในอนาคต เพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม และเพื่อ
ถือเอาตามพระวินัย ยึดหลักพระวินัยเปนปทัฏฐาน
อาบัติ หมายถึง การตองโทษทางพระวินั ย เพราะทํ าความผิด ต อพระพุ ทธบัญ ญั ติ หรืออภิ สมาจารที่
พระพุทธเจาบัญญัติหามมิใหประพฤติ ผูฝาฝนตองมีโทษตามที่กําหนดไวในพระวินัยแตละสิกขาบท ซึ่งมีการกําหนด
โทษไวลดหลั่นกันไปจากโทษ หรืออาบัติที่หนักที่สุดคือขาดจากความเปนภิกษุ โทษอยางกลางตองอยูกรรมประพฤติ
มานัตจึงจะพนได และโทษอยางเบาตองประจานตนเองตอหนาภิกษุอื่นจึงจะพนได ซึ่งการลงโทษในทางพระวินัยไม
มีความยุงยาก ไมตองสอบสวนหาผูกระทําความผิด ยกเวนอาบัติปาราชิกและอาบัติสังฆาทิเสส เชน การลักทรัพยที่
เจาของมิไดให เปนตน

บทสรุปและขอเสนอแนะ
รัฐโลกวิสัย หรือรัฐฆราวาส คือรัฐที่เปนกลางทางศาสนา กับ สมณศักดิ์ของพระ และการครอบครองเงิน
ของพระ ประเด็นคือ แมเราจะยอมรับวาพระสงฆในสังคมสมัยใหมมีสิทธิตามกฎหมายในการรับและครอบครองเงิน
เปนสมบัติสวนตัว แตเราก็ตองตระหนักวาสิทธิดังกลาวนี้ขัดกับ พุทธานุญาต เพราะพุทธะไดบัญญัติวินัยสงฆหาม
ไมใหพระรับและครอบครองเงินเปนสมบัติสวนตัว และเมื่ อพระสงฆอางสิทธิตามกฎหมายเพื่อ ยกเวนที่จะไมปฏิบัติ
ตามวินัยสงฆบางขอดวยเหตุผลเรื่องความจําเปน ในการใชเงินเพื่อดํา รงชีวิตในสังคมสมัยใหม แตคําถามก็คือวา
ขอบเขตของความจําเปนอยูตรงไหน ในเมื่อพระสงฆปจจุบันมีบัญชีเงินฝากสวนตัวไดเปนแสน เปนลาน เปนสิบล าน
รอยลานหรือมากกวาก็ได โดยไมเสียภาษี ยิ่งกวานั้นประเด็นปญหาพื้นฐานที่สําคัญมากที่สุด ที่บานเราแทบจะไมตั้ ง
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



คําถามและอภิปรายกันให ชัดเจนเลยคือ ประเด็นปญหา ความชอบธรรมของรัฐประชาธิปไตยในการใหยศศักดิ์
ตําแหนง อํานาจทางกฎหมาย เงินนิตยภัตรายเดือนแกพระสงฆ และงบประมาณอุปถัมภพุทธศาสนา ที่รัฐรับรอง
เรามักอางกันวา หนาที่เชนนี้ของรัฐไทยเปนหนาที่ที่สืบเนื่องมาในทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม แตความจริงคือ
ปจจุบันรัฐไทยไมใชรัฐพุทธศาสนาแบบยุคราชาธิปไตยและสมบูรณาญาสิทธิราชยเหมือนแตกอน แตเราจะใชหนาที่
ของรัฐยุคเกามาเปนบรรทัดฐานใหรัฐยุคปจจุบันทําตามหลักการของรัฐประชาธิปไตยที่เปนรัฐโลกวิสัย Secular
State ถือวารัฐตองเปนกลางทางศาสนา และใหหลักประกันเสรีภาพ และความเสมอภาคทางศาสนา ในทางปฏิบัติ
รัฐตองไมอุปถัมภ ไมกาวกายแทรกแซงกิจการภายในของศาสนาใดๆ ยกเวนกรณีที่บุคคลหรือองคกรศาสนานั้นๆ
ละเมิดกฎหมาย และศาสนาก็ไมแทรกแซงกิจการของรัฐ หรือไมกาวกายในเรื่องการเมืองการปกครอง ฉะนั้นการที่
รัฐไทยยังใหยศศักดิ์ ตําแหนง อํานาจทางกฎหมาย เงินนิตยภัตรายเดือนแกพระสงฆ และงบประมาณอุปถัมภพุทธ
ศาสนา ที่รัฐรับรอง ยอมขัดแยงกับหลักการดังกลาวมา เพราะเปนการเอา อํานาจสาธารณะ กฎหมาย และนําเงิน
ภาษีของประชาชนทุกศาสนา และคนไมมีศาสนา ไปสนับสนุนนักบวช ผูนําศาสนา หรือองคกรศาสนาตางๆ ในการ
ปกปองสงเสริม ความเชื่อสวนบุคคล หรือความเชื่อเฉพาะของกลุมศาสนานั้นๆ นอกจากจะเปนปญหาความไมชอบ
ธรรมตามหลักการของรัฐประชาธิปไตยดังกลาวแลว ยังมีปญหาความไมชอบธรรมตามหลักการธรรมวินัยอีกดวย
เพราะแคพระรับเงินจากศรัทธาของผูบริจาคเปนสมบัติสวนตัวก็ขัดหลักธรรมวินัยแลว และนี่ยังมารับเงินที่รัฐบังคับ
เก็บภาษีจากคนทุกศาสนาและคนไมมีศาสนาอีก ก็ยิ่งผิดหลักธรรมวินัยมากยิ่งขึ้นหรือไมที่หลายฝายตั้งคําถาม
ข อ เสนอ และแนวทางการป อ งกั น การทุ จ ริ ต ของพุ ท ธศาสนา ควรอยู ไ ด ด ว ยเงิ น บริ จ าคเท า นั้ น
เพื่ อ ปกป อ ง ความชอบธรรม ตามหลั ก การของรั ฐ ประชาธิ ป ไตยและหลั ก ธรรมวิ นั ย รวมทั้ ง หลั ก การของ
ทุกศาสนาดวยทางออกที่แกปญหาระดับรากฐานไดจริง คือ รัฐ ควรยกเลิกการให ยศศักดิ์ ตํา แหนง อํานาจทาง
กฎหมายเปนอันดับแรก และตอมาคือ เงินนิตยภัตรายเดือนแกพระสงฆ ยังมีความจําเปนตองจายหรือไม หรือควร
ยกเลิก และตอมาคืองบประมาณอุปถัมภพุทธศาสนามีวิธีควบคุมการใชเงินสวนนี้ดีพอหรือไมและควรเปนเงินและ
ภาษีของเราชาวพุทธอยางเดียวหรือไม หรือควรยกเลิกไปดวย แตทั้งนี้ทั้งนั้นถายกเลิกไดทั้งหมดก็ยอมหมดปญหา
การที่บุคคลหรือองคกรศาสนาพุทธ พระสงฆ ผูนําศาสนา จะทุจริตงบประมาณรัฐหรือพูดรวมๆ คือ พุทธศาสนา
ควรอยูไดดวยเงินบริจาคของบรรดาผูนับถือพุทธศาสนาเทานั้น(รวมทั้งศาสนาอื่นๆก็ควรจะเปนไปในทางเดียวกัน)
สวนการจะบริหารเงินบริจาคเหลานั้น ใหถูกตองตามหลักธรรมวินัยของพุทธศาสนา หลักศาสนานั้นๆ และถูก
กฎหมายอยางไร เชนไมผิดกฎหมายทุจริต การฟอกเงิน เปนตน เปนเรื่องที่องคกรพุทธศาสนากลุมตางๆ สายครู
อาจารย วัด และองคกรศาสนาตางๆจะตกลงรวมกันและรับผิดชอบรวมกันเองไมเกี่ยวกับรัฐ ทางออกนี้ นอกจากตัด
ปญหาเรื่องบุคคล องคกรศาสนาทุจริตงบประมาณรัฐได แลว ยังตัดปญหาการที่รัฐหรือผูมีอํานาจรัฐใชศาสนาเปน
เครื่องมือทางการเมืองหรือเปนเครื่องมือสนับสนุนอุดมการณที่ไมเปนประชาธิปไตย และตั ดปญหาการที่กลุมทาง
ศาสนาตางๆใชอํานาจและงบประมาณรัฐเปนเครื่องมือในการปกป องสงเสริมการเผยแพร บังคับปลูกฝงความเชื่อ
สวนตัว ความเชื่อเฉพาะของกลุมศาสนานั้นๆอีกดวย
แตทั้งนี้ถาจะหามพระรับเงินหรือหามจับเงินในโลกปจจุบันนี้ ในยุคโลกาภิวัตนก็อาจจะทําไดโดยภาครัฐ
จะตองรับผิดชอบชวยเหลือสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆขั้นพื้นฐานตามสมควร เชน ระบบสาธารณูปโภค คา
น้ํา คาไฟตองมีการชวยเหลือวัด คารถหรือคาเดินทางควรมีบริการฟรีและเพียงพอเหมือนรถเมล ขสมก.ในกรุงเทพฯ
ที่มีบริการฟรีสําหรับพระสงฆแตก็มีจํานวนนอย มิหนําซ้ํายังถูกคนมาแยงที่นั่งของพระก็มี สวนตามตางจังหวัดไมมี
บริการฟรีพระจะไปไหนก็เสียเงินเวนแตจะพบผูใจบุญเทานั้น เพราะเมื่อพระกาวออกจากวัดก็ลวนแตมีคาใชจาย
แลวทั้งสิ้น ไมวาพระจะออกไปกิจนิมนต ทําธุระ ไปเรียนหนังสือ หรือสอนหนังสือเผยแผธรรมะก็ตองใชเงินเปนคา
เดินทางทั้งสิ้น โดยจะใหพระเดินไปดวยเทาเหมือนในอดีตคงจะลําบากตอการดํารงชีวิตในการเปนพระ สงฆใน
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ยังไมรวมถึงการสรางหรือการซอมแซมบูรณะวัดที่ภาครั ฐจะตองคิดตอไปดวยวาจะใหทํา
อยางไรถาไมใหพระจับเงินหรือวัดครอบครองเงิน...
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ภาคอุตสาหกรรม
ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

นิคม โชติพันธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพงษ โสภา

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับมาตรการ
ทางกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานภาคอุตสาหกรรม ในเรื่องที่เปนปญหา
สําคัญโดยเฉพาะ มาตรการปองกันทางกฎหมาย เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือสุขอนามัย ในการทํางาน การบริหาร
จัดการของหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ การบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนแนวนโยบายแหงรัฐที่เกี่ยวของรวมทั้ง
มาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย สุขอนามัย เพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขกฎหมายมาใชกับ ประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอุต สาหกรรมตา ง ๆ ใหเหมาะสม มี ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลตอไป
วิธีดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)โดยทําการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล
แลวนํามาวิเคราะหเพื่อที่จะตอบโจทกวิจัยแหงสมมุติฐานของงานวิจัย ทั้งนี้ภายใตกรอบแนวคิด ขอมูลทางดาน
กฎหมาย แนวคิดทฤษฎี แนวนโยบายแหงรัฐ การบังคับใชกฎหมาย ขอเท็จจริงดานสถิติการประสบอุบัติเหตุ สาเหตุ
จากการวิเคราะหหรือการบันทึกรายงาน รวมทั้งเปรียบเทียบกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของ
ตางประเทศ ซึ่งเปนประเทศที่มีการพัฒนา เจริญกาวหน าทางอุตสาหกรรมและมาตรฐานแรงงานขององคการ
แรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว
ผลการวิจัยพบวา ในการบริหารจัดการ การบังคับใชกฎหมาย และกฎหมายวาดวยความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย ประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมพบสวนใหญทุกประเทศเหลานี้ มีองคกรหรือ
หนวยงาน บริหารจัดการอยางเปนเอกภาพเพียงหนวยงานเดียว มีการบังคับใชกฎหมาย มีกระบวนการหรือขั้นตอน
การควบคุมที่ชัดเจน แนนอน เปดการมีสวนรวมรับฟง ในระบบไตรภาคีที่แทจริง ประการสําคัญ ทุกประเทศจะใช
มาตรการเชิ ง ป อ งกัน อุ บั ติ เหตุ ท างกฎหมาย ลดอุบั ติ เ หตุ หรือโรคจากการทํ า งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
Abstract
The objectives, denotation notions and theory of this study were about legal
measures, safety occupational health and working environment in the industrial sector In
matters that are especially important issues Legal protection measures to prevent accidents
or hygiene in the work, management of related agencies or organizations Law enforcement
As well as relevant state policy guidelines Including the labor standards of the International
Labor Organization Related to safety, hygiene to be used to improve the law in Thailand
Especially in various industrial sectors to be appropriate, efficient and effective
The researcher used the data analysis and research metheology to examine analysis. The
data was analyzed by using literature review Under the conceptual framework Legal
information, concepts, theories, state policy guidelines Law enforcement Statistics on accident
accidents The cause of the analysis or recording of the report Including comparing the law on
occupational safety of foreign countries Which is a developed country Progress in the industrial
and labor standards of the International Labor Organization concerning such matters.
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The researcher would like to propose In management Law enforcement and the law
on safety and occupational health countries with industrial progress are found in most
countries. There are organizations or agencies unity management, only one unit Law
enforcement There are definite control procedures or procedures. open participation to
listen In the true tripartite system Importantly, every country will take measures to prevent
legal accidents. Reduce accidents or diseases from working effectively and efficiently.

บทนํา
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยนั้นพิจารณาจากขอเท็จจริงไดวากอนเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังไมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ โดยการ
ผลิตที่สําคัญในชวงเวลาดังกลาว สวนใหญจะดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2502 ไดมีการจัดตั้ง
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มีหนาที่
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ในขณะเดียวกันไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการของประเทศสงเสริมการลงทุน
เพื่อรับผิดชอบในการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีลําดับความสําคัญตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
ในป พ.ศ. 2503 ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงไดเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2504 โดยการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนใน
การลงทุนอยางเปนรูปธรรมภายใตแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (โฆสิต ,2540:105-106) จนกระทั่งป
พ.ศ. 2539 ไดผานชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวม 7 ฉบับ ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมี
การขยายตั ว อย า งรวดเร็ว และมี อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตสู ง กว า ภาคเกษตรกรรมมาโดยตลอดส ง ผลใหเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตรทั้งดานการผลิต การสงออก
และการจางงานมาเปนเศรษฐกิจที่พึ่งพาอุตสาหกรรมเปนหลัก
ในภาพรวมของการพัฒนาประเทศไทย นับแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 – 7 สรุป
ไดวา เศรษฐกิจ สังคม มีปญหาการพัฒนาไมยังยืน เปนเหตุใหแผนพัฒนาฉบับที่ 8 ไดปรับแนวคิดจากการพัฒนา
ประเทศใหม จากเดิมใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปน มาใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไป
พรอมกัน ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดอัญเชิญแนวคิด “ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ไดมีการวิเคราะหสถานะทุนของประเทศใน 3
ทุน ไดแก ทุนทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแส
โลกาภิวั ฒ น ที่ ส ง ผลกระทบต อ การพั ฒ นาประเทศทั้ ง ระบบเศรษฐกิ จ โลก ตลาดการค า ตลาดการเงิ น การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะโลกรอน
การขาดแคลนพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ยังคงมีแนวคิดที่มีความตอเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และความเปนศูนยกลางของการพัฒนา รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา”ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบัง
เกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง เชื่อมโยงอยางบูรณาการทั้ง คน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง
เมื่อมาพิจารณายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยจะ
พิจารณาการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม จําแนกได 3 กลุมใหญๆ ตามมูลคาทางเศรษฐกิจ และแนวโนมในการ
เติบโตในอนาคตไดแก
กลุมที่ 1 อุตสาหกรรมตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (pivat – S – Curve) คืออุตสาหกรรมของ
ประเทศที่มีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิตและเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
สรางมูลคาจํานวนมากแตขาดการพัฒนาตอยอดดานเทคโนโลยีใหม อุตสาหกรรมกลุมนี้ จะถึงจุดอิ่มตัว และมี
ความสามารถในการเติบโตต่ํา จึงจําเปนตองใชเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ มาชวยพัฒนาใหอุตสาหกรรมนี้เติบโต
ตอไปได
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กลุมที่ 2 อุตสาหกรรมอนาคต ( New – S - Curve ) คือกลุมอุตสาหกรรมที่มีการใชเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมอยางเข็มขน มีความสามารถในอนาคตสูง เปนอุตสาหกรรมใหม ยังมีผูประกอบการนอย
กลุ มที่ 3 อุตสาหกรรมที่ค วรปฏิรูป เป นอุตสาหกรรมที่มี การใช เทคโนโลยี แ บบเดิ มในการผลิต มี
ความสามารถในการเติบโตจํากัด สรางรายไดมูลคาทางเศรษฐกิจไมมาก
อุตสาหกรรม กลุมที่ 1 และที่ 2 จะเปนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ เช น อุ ต สาหกรรมยานยนต ส มั ย ใหม อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส อั จ ฉริ ย ะ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุนยนต การบินและโลจิสติกส เชื้อเพลิง ชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัจ (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร เปนตน ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบแลว เพื่อเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต – (ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป
พ.ศ. 2560 – 2579)
ในขณะที่ประเทศไทยกําลังเรงรัดพัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรม ผลพวงที่ติดตามของปญหาและ
จําเปนตองวางแผนปองกันปญหาดานตางๆที่จะติดตามมาและจําเปนตองเดินควบคูกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะประเด็นปญหาดานแรงงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหแกผูใช
แรงงานที่ตองปฏิบัติงานอยูในภาคอุตสาหกรรม ใหมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากการ
ทํางาน ลดการสูญเสีย สุขภาพ พลานามัย อวัยวะและชีวิต ใหมีอัตราต่ําสุดเทาที่จะพึงกระทําได หรือมีคาเปนศูนย
เปนเปาหมายสําคัญ
ปญ หาความปลอดภั ย และสุ ข ภาพของผู ใช แ รงงาน จึ ง เป น เรื่อ งสํ าคัญ ยิ่ ง ที่ ทุ กภาคส ว น ไม ว า จะเป น
หนวยงานภาครัฐ สถานประกอบการ องคกรนายจาง ลูกจาง รวมทั้งตัวผูใชแรงงานหรือทํางานเอง จะตองตระหนัก
และใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพราะนอกจากจะก อใหเกิดความ
สูญเสียแกตนเองแลว ยังสงผลกระทบไปถึงบุคคลในครอบครัวซึ่งเปนความสูญเสียที่มีผลกระทบอยางมากมายในสิ่ง
ที่ติดตามมา รวมทั้งเกิดความเสียหายแกสวนรวมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม องคกร สังคม อื่นๆอีกดวย
อนึ่งเมื่อมาพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2554 ดวยแลว ซึ่งเปนกฎหมายที่มีความจําเปนที่จะตองเดินควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภทยังมีความจําเปนในการใชแรงงานคนเปนปจจัยสวน
หนึ่งในการผลิต ทั้งอุตสาหกรรมแบบเดิม หรืออุตสาหกรรมสมัยใหมที่ใชนวัตกรรมเขามาทดแทนกําลังคน ดังนั้น
ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน จึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีมาตรการทางกฎหมายที่สอดคลองและมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมปจจุบันและอนาคตทั้งปรากฏ
ขอเท็จจริงในภาคอุตสาหกรรมที่ผานมา ประเทศไทยยังคงเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการทํางาน เปนผลใหเกิดความ
สูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพลภาพ แกลูกจางจํ านวนมาก ส งผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว โดยสวนรวม
จําเปนตองมีการศึกษา วิเคราะห ถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานภาคอุตสาหกรรม ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน วามีความเหมาะหรือไมประการใด ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ รวมทั้ง มาตรการการบังคับใช การบริหารจัดการ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขหรือกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในภาคอุตสาหกรรมตอไป
ประการสําคัญตอมาประเทศไทยไดเปนสมาชิกแหงองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO และมีพันธกรณี
ที่จะตองปฏิบัติตามธรรมนูญและอนุสัญญา ขอแนะ ที่ประเทศไทยใหสัตยาบัน กลาวคือตองมีการอนุวัตรกฎหมาย
ภายในประเทศที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ใหสอดคลอง รองรับ กับอนุสัญญาแหงองคการแรงงานระหวางประเทศ
ตลอดจน ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งองคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนุสัญญา
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตัวอยางเชนอนุสัญญาองคกรแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 187 วาดวย
กรอบเชิงสงเสริมการดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 ( พ.ศ. 2549 )Promotional Frame
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Work for Occupational Safety and Health Convention, 2006 ซึ่งภายใตกรอบธรรมนูญ ขององคกรแรงงาน
ระหวางประเทศ (International Labor Organization:, ILO ไดกําหนดหลักการไววา คนทํางานทุกคนควรไดรับ
การคุมครองปองกันมิใหเกิดการเจ็บปวย โรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน โดยองคการแรงงานระหวางประเทศ
ILO ไดประกาศวา ความสูญเสียจากการประสบอันตรายจากการทํางานในแตละปของแตละประเทศคิดเปนมูลค า
ประมาณรอยละ 4 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ขณะที่นายจางตองเสียคาใชจายจํานวนมากในเรื่องตาง
ๆ ที่มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บและโรคจากการทํางาน จึงเปนเรื่องที่ปองกันได ซึ่งมาตรฐานแรงงานของ ILO
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไดกําหนดใหมีเครื่องมือที่ จําเปนสําหรับภาครัฐ นายจางและลูกจาง เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ไทยไดยื่นจดทะเบียนให
สัตยาบันอนุสัญญาฉบับดังกลาว โดยถือเปนฉบับที่16 ที่ประเทศไทยใหสัตยาบัน อนุสัญญาฉบับนี้ จัดเปนมาตรฐาน
ระหว า งประเทศฉบั บ พื้ น ฐานด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งาน โดยมรสาระครอบคลุ ม ดั ง นี้ 1.การมี น โยบาย
ระดับ ชาติด านความปลอดภั ยและอาชีว อนามัย เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยและสุขอนามัย ของลู กจาง โดย
กําหนดใหสอดคลองตามแนวปฏิบัติและสภาพการณภายในประเทศ 2.การมีระบบการดําเนินงานระดับชาติ ดาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งประกอบดวย หนวยงานที่รับผิดชอบ บุคลากร กฎหมายขอบังคับ กลไกการ
บังคับใช ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยของประเทศ 3.การมีแผนงาน โครงการ
ระดับชาติดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมเชิ งปองกันการคุมครองลูกจาง
โดยการขจัดหรือลดความเสี่ยงและอันตรายจากการทํางานใหนอยที่สุดสามารถปฏิบัติได 4.จัดทํารายงานความ
ปลอดภัยและอาชี วอนามั ยระดับ ชาติเพื่ อสรุปสถานการณ สถิติ การประสบอัน ตรายจากการทํา งาน นโยบาย
แผนงาน ตลอดจนผลการดําเนินโครงการตางๆที่เกี่ยวข อง รวมทั้งการเผยแพรรายงานขอมูลดังกลาว ประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนที่ไดใหสัตยาบันไปกอนหนานี้ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
นอกจากนี้มาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีมากกวา 40 ฉบับ รวมถึง
ประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice) ที่ ILO ไดใหการรับรองโดยหลักการฟนฐานในเรื่อง ความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย จะปรากฏอยูใน อนุสัญญา ฉบับที่ 155 วาดวยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)
และพิธีสารแนบทายอนุสัญญาฉบับที่ 161 วาดวยบริการอาชีวอนามัย ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) เกี่ยวกับการจัดตั้ง
หนวยบริการ บริการอาชีวอนามัยระดับสถานประกอบกิจการที่มีหนาที่ดานการปองกันเปนหลักและรับผิดชอบใน
การใหคํา แนะนํ าแกน ายจา ง ลูกจา ง และผู แทนของทั้งสองฝา ยในสถานประกอบการเกี่ยวกับ การธํ ารงรักษา
สภาพแวดล อมในการทํ า งานที่ ป ลอดภั ย และเสริม สรา งสุ ขภาพสํ า หรับ อนุ สั ญ ญา ที่ เกี่ย วขอ งฉบั บ อื่น ๆ เช น
อนุสัญญาฉบับที่ 81 วาดวยการตรวจแรงงาน ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) ฉบับที่ 115 วาดวยการปองกันอันตรายจาก
รังสี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ฉบับที่ 120 วาดวยอาชีวอนามัยของสถานที่ทํางาน (พาณิชยกรรมและสํานักงาน)
ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) ฉบับที่ 152 วาดวย ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (งานทาเรือ) ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522,
ฉบับที่ 167 วาดวยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (งานกอสราง) ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) เปนตนดังนั้นในฐานะ
ประเทศไทยมีพันธกรณีตองดําเนินการบริหารจัดการภายใตตามอนุสัญญา ขอแนะหรือมาตรฐานแรงงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามที่ใหสัตยาบันไว ซึ่งถือวาเปนกฎหมายระหวาง
ประเทศที่มีผลบังคับ ตอประเทศไทย ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญที่จ ะตองมีการศึกษา วิเคราะห บททวน ในการบริหาร
จัดการ การบังคับใชกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมาย วามีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณแหงกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันหรือไม เพียงใด อันจะนํามาซึ่งเปาหมาย วัตถุประสงคอยางแทจริงของความ
ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุอันตราย รวมทั้งสุขอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางานใหแกผูทํางานหรือแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมจากความเปนมาและความสําคัญของปญหาในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยในการทํางานของภาคอุตสาหกรรมของไทย สามารถสรุปไดดังนี้เชน
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ปญหาขอเท็จจริง
1. ปญหาการเคลื่อนยายแรงงาน จากภาคเกษตรกรรมสูภาคอุตสาหกรรม ทําใหแรงงานขาดความรูความ
เขาใจในดานการปองกันอนตรายหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน
สืบเนื่องจากปจจุบันมีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น แตแรงงานเหลานี้
ขาดความรูความเขาใจในดานการปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน รวมทั้งขาดจิตสํานึก ระเบียบวินัย
จึงทําใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการทํางานไดโดยงาย โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบจากภาครัฐไมทั่วถึง
2. ปญหาเชิงนโยบายในการบริหารจัดการภาครัฐ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ยังขาดความเขมแข็งจริงจัง และตอเนื่อง ไมมีมาตรการเชิงรุกเพื่อปองกันอันตรายเพียงแตเมื่อเกิดปญหา
อันตรายขึ้นแลว จึงมีการดําเนินการแกไขปญหาคือใหรายงาน
3. ปญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม ยัง คงมีปรากฏอยูมาก สรางความสูญเสียในชีวิต บาดเจ็บ
ทุพพลภาพ เจ็บปวยอันเกิดจากการทํางาน นําปญหามาสูสังคม
เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จนถึงขั้นพิการ ไมสามารถทํางานไดตามปกติ การดํารงคชีพที่ยากลําบาก การ
เยียวยาจากกองทุนเงินทดแทนมิอาจใชไดในระยะยาว ทําใหเกิดปญหาตอการใชชีวิต ทั้งตอตนเองและครอบครัวจึง
ควรนําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วาดวยกระบวนการจางงานคนพิการในสถาน
ประกอบการตามมาตรา 33,34 และ 35
ปญหาขอกฎหมาย
1. กฎหมายที่บังคับใชเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในภาคอุตสาหกรรม มีความเกี่ยวของและ
เชื่อมโยงกฎหมายหลายฉบับ เชน กฎหมายวาดวยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
กฎหมายวาดวยโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวา
ดวยการควบคุมโรคติดตอ กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย เปนตน รวมทั้งมีหลายหนวยงานบังคับใช
สงผลใหพบวาสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมกับการบริหารกฎหมายและเจาหนาที่ๆ เกี่ยวของในการ
ทํางานเกิดความซ้ําซอนของกฎหมายในทางปฏิบัติ โดยประการสําคัญ ลูกจางซึ่งเคลื่อนยายมาจากภาคเกษตรกรรม
เขาสูภาคอุตสาหกรรมและแรงงานขามชาติจะเปนกลุมเสี่ยงที่จะประสบอันตรายหรืออุบติเหตุจากการทํางาน
เนื่องจากปจจัยดานการศึกษา ความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
2. การนําหลักกฎหมาย ในมาตรการคุมครองใหแรงงานปลอดภัย ลดอุ บัติเหตุ รวมถึงสภาพแวดลอมใน
การทํางานในภาคอุตสาหกรรม มีหลายหนวยงานในการบังคับใชกฎหมาย ขาดความเปนเอกภาพจริงจังและ
ตอเนื่อง เขาลักษณะตางหนวยตางทําไมมีการบูรณาการ หรือรวมแผนงานอยางจริงจัง มาตรการการบังคับใช
กฎหมายมุงหมายและใหความสําคัญเมื่อเกิดเหตุอันตรายขึ้นแลว มิไดใหความสําคัญในดานการสงเสริมการปองกัน
หรือการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตอเนื่อง ไมมีกฎหมายที่ใชบังคับกับเจาหนาความปลอดภัยในการทํางานชึ่ง
เปนผูมีอํานาจโดยตรงในการทําหนาที่ในสถานประกอบการนั้นๆ
3. บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายและการบั ง คั บ ใช กฎหมายเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจุบัน ทั้งโครงสรางพื้นฐานกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย ขอกําหนดมาตรฐาน
ตางๆเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปจจุบันยังไมอาจที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การสูญเสีย
ชีวิต การทุพลภาพหรือโรคจากการทํางานในภาคอุตสาหกรรมไดและแนวโนมยังเกิดอุบัติเหตุทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ควรนําพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วาดวยกระบวนการจางงานคนพิการในสถาน
ประกอบการตามมาตรา 33,34 และ 35
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงสภาพความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของไทยและตางประเทศและงานงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อศึกษาถึงปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ตามอนุสัญญาขององคกร
แรงงานระหวางประเทศ (ILO) ของไทยวามีปญหาอยางไรและควรแกไขอยางไร
3. เพื่อศึกษา และวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใหความคุมครอง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํา งานของแรงงานในภาคอุต สาหกรรม ตามอนุสัญ ญาขององคกรแรงงานระหวา ง
ประเทศ (ILO) ของไทยและตางประเทศวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
4. เพื่อเสนอแนะ มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงาน เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงานที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมของตางประเทศที่มีความเหมาะสมเพื่อนํามา
ปรับใชกับกฎหมายไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
ในการวิเคราะหกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของตางประเทศ
ผูวิจัยไดเลือกกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรมของโลก
ทั้งระบบกฎหมายจารีตประเพณีและประเทศที่ใชกฎหมายลายลักษณอักษร กลาวคือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาญาจักร ญี่ปุน และเกาหลีใต ผูวิจัยจะไดทําการวิเคราะหกฎหมายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
1. กลุมประเทศที่ใชกฎหมาย Common Law System
1.1 ประเทศสหรัฐอเมริการ เปนประเทศที่มีรูปแบบ ปกครองประกอบไปดวยมลรัฐ 52 มลรัฐ โดยแตละ
รัฐมี อํานาจออกกฎหมายที่ไม ผิด หรือแยง กับกฎหมายของรัฐบาลกลาง ดั งนั้น กฎหมายที่ออกโดยมลรัฐตา ง ๆ
จึงอาจจะมีความแตกตาง ๆ กันออกไปในแตละเรื่อง ในกรณีที่กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางฉบับใด ปรพกาศให
มลรัฐจะใชบทบังคับใดก็ได หรือไมใชก็ได แตมาตรฐานตองไมต่ํากวาที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกําหนดไว ในสวนที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จะมีองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐานความปลอดภัย เชน มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (American National
Standard Institute : ANSI) มาตรฐานสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแหงชาติประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The National Institute for Occupational Safety and Health :NIOSH) มาตรฐานสํานักงาน
บริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ กรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and
Health Administration : OHSA) มาตรฐานสมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติอเมริกา (National Fire Protection
Association : NFPA) สําหรับในการวิเคราะห ผูวิจัย วิเคราะหในสวน 2 ประเด็นแรก คือ มาตรการทางกฎหมาย
กับบริบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย ค.ศ. 1970 เปนหลัก ประเด็นที่ 2 มาตรการทางการจัดการเพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ตางๆตามลําดับดังนี้
พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํ า งาน ของสหรัฐ อเมริ กา
(Occupational Safety and Health Act 1970 : OSHA) กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมยออกมาเพื่อสรางความ
มั่นใจใหแกลูกจางชายหญิงใหความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย
รวมทั้งไดรับการคุมครอง ลอุบัติเหตุอันเกิด จากการทํางาน ใหน ายจางปรั บปรุงระบบความปลอดภัยในสถาน
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ประกอบการ มีการสงเสริมใหมีการวิจัยและนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชปองกันอุบัติเหตุ กําหนดสิทธิและหนาที่ ความ
รับผิดชอบของนายจาง ลูกจางที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพไวอยางชัดแจง มีมาตรการ บริหารจัดการดวย
การ รายงานการเฝาตรวจระวั ง การฝกอบรม การพัฒนา การวิเคราะห ติดตาม และประเมินผลอยางเปนระบบ
การบังคับใชกฎหมาย : ดานการตรวจสอบ
เจาหนาที่ของหนวย Occupational Safety and Health Administration : OSHA มีอํานาจเขาไป
ตรวจสอบหรือปฎิบัติการใด ๆ ใหสถานประกอบการดําเนินการใหเ ปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย ตามเงื่ อนไขเวลาที่เหมาะสมจึง เห็นได ว าเป น สว นของการปฎิบั ติการบัง คับ ใช กฎหมายใหน ายจ า ง/สถาน
ประกอบการ ปฎิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไว
สิทธิหนาที่ของนายจางในการปฎิบัติภายใตกฎหมาย OSHA กฎหมายบัญญัติใหเปนสิทธิหนาที่ความ
รับผิดชอบของนายจาง : ในการแจงถึงขอกําหนดตาง ๆ ของ OSHA รวมทั้งตองปดประกาศตางๆ ที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยใหลูกจางทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ มีหนาที่ติดตาม จดบันทึกและรายงาน อุบัติเหตุ จํานวนผูบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวย ภานในรอบปที่ปฏิบัติงานของลูกจาง เมื่อวิเคราหรายละเอียดในสวนนี้แลว พบวา : การบันทึกและ
รายงานจะเปนไป 2 กรณี กรณีแรก การเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทํางานหรือสภาพแวดลอมในการทํางานซึ่งทําใหเกิด
การเสียชีวิต บาดเจ็บหรือเจ็บปวย แนวทางปฎิบัติในการดูแลชวยเหลือ เชน การเขารับการรักษา ไมสามารถทํางาน
ได จําเปนตองเปลี่ยนงาน สิ่งเหลานี้ นายจางจะตองบันทึกรายงาน กลาวโดยสรุป หนาที่ของนายจางตามกฎหมาย
ฉบับนี้มีหนาที่หลัก 3 ประการคือ
1. มีหนาที่จัดการใหสถานที่หรือสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ มิใหเกิด
อุบัติเหตุหรือการเจ็บปวย ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
2. มีหนาที่ จัดเก็บสถิติ ขอมูล การไดรับอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวย บังคับใหสถานประกอบการใดๆ ที่มี
ลูกจางตั้งแต 8 คน ขึ้นไป จะตองจัดทําแฟมบันทึกประวัติการเจ็บปวย การเกิดอุบัติเหตุ การรักษา เก็บรั กษาไว 5
ปและตองแจงใหลูกจางในสถานประกอบการนั้นทราบดวย
3. มีหนาที่ตองดําเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสําหรับลักษณะงานหรืออาชีพตาง ๆตามที่กําหนด
หนาที่ของลูกจาง
กฎหมายฉบับนี้ กหนดใหเปนหนาที่ของลูกจางที่จะตองปฎิบัติตามขอกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย
ตองแจงสาเหตุหรือปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย การเจ็บปวย ใหแกนายจางทราบ โดยในการปฎิบัติการ
นี้ลูกจางจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย เพื่อมิใ หนายจางใชอํานาจที่เหนือกวา กระทําการใดๆ โดยมิชอบธรรม
หรือขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงานอีกดวย
องคกร บริหารจัดการหรือบังคับใชกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ( The Occupational
Safety and Health Administration) ซึ่งเปนองคกรในการบังคับใชกฎหมาย พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชี
วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Act 1970 )
กลาวคือบังคับใช กฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัยตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ตรวจสอบ คุมครอง ดูแล บังคับ
ใหสถานประกอบการหรือผอนผันมาตรฐานใดๆ ที่นายจางไมอาจปฎิบัติไดแตตองเชื่อไดวาไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ขอ
ใชหมายศาลและการลงโทษ ทั้งทางโทษปรับและโทษทางอาญา โดยเฉพาะการฝาฝนกฎหมายและสงผลใหเกิด
อุบัติเหตุ โทษปรับจะมีจํานวนสูงมหาศาล เพื่อเปนมาตรการบังคับใชตามความผิดในผลแหงละเมิดอยางเด็ดขาด
และรุนแรง
ลักษณะพิเศษในรูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกานั้น การบริหารจัดการโดยรัฐบาลกลาง หรือ
หนวยงานกลาง (Federal) จะเนนนโยบาย/กฎหมาย สวนกลางซึ่งกําหนดไวเปนมาตรฐานเพื่อใหหนวยงานในระดับ
มลรัฐ จะเปนการออกกฎหมายหรือกําหนดการปฎิบัติที่ตองไมต่ํากวาเกณทมาตรฐานของ “OSHA” และเมิ่อมลรัฐ
ออกกฎหมายหรือกําหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของแตละมลรัฐ หนวย OSHA ก็จะใหการรับรอง แสดง
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ใหเห็นถึงการเชื่อมโยงประสานระหวางสวนกลางกับสวนมลรัฐหรือสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากกนี้
ในสวนสิทธิของลูกจางในการปฎิเสธงานที่มีอันตรายตอชีวิตลูกจางมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธนายจาง หากตองไปทํางานที่มี
อันตรายสูงถึงขั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ นอกจากที่จะใดรับแจงขอมูลตาง ๆ จากนายจางถึงงานที่อาจเปนอันตราย
ต อ ร า งกาย ชี วิ ต สุ ข ภาพนามั ย ถื อ เป น สิ ท ธิ ข องลู ก จ า งที่ ไ ด รั บ การรั บ รองแล ะตุ ม ครอง ป จ จุ บั น กฎหมาย
Occupational Safety and Health Act 1970 ไดใหความคุมครองลูกจางของรัฐบาลกลางอีกดวย (Federal
Worker) ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนายจิมมี่ คารเตอร เปนประธานาธิบดี สําหรับประเทศไทย ขาราชการหรือพนักงาน
ของรั ฐ ไม ไ ด รั บ การคุ ม ครองตามมาตรา 2 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
สําหรับกรณีที่ลูกจาง ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเกิดจากการทํางาน สหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่
เรียกวา Federal Employee Compensation Act (FECA) 1908 เดิมคุมครองเฉพาะลูกจางรัฐบาลเทานั้น ตอมา
ป ค.ศ. 1911 จึงไดขยายไปยังลูกจางที่ทํางานในภาคเอกชน ออกเปนกฎหมายเงินทดแทนระดับมลรัฐ ปจจุบันทุก
รัฐ จะมีกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ลูกจางจะไดรับการคุมครอง ดูแล รักษา เนื่องจากการบาดเจ็บ เปนสิทธิของ
ลูกจางที่จะไดรับโดยไมตองคํานึงว าการบาดเจ็บดังกลาวนั้นจะเกิดจากความประมาทเลินเลอของลูกจางหรือของ
นายจางที่ละเวนกระทําการตามที่กฎหมายบัญญัติไว เปนการคุมครองสิทธิ (Protection Right Automatic) และ
ถาถึงขนาดเสียชีวิต ก็จะไดรับการทดแทน จากกองทุนประกันของมลรัฐ
1.2 ประเทศสหราชอาณาจักร เปนประเทศที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเริ่มจาก
ปลายศตวรรษที่ 16 มี ป ญ หาอัน เกิ ด จากผลพวง อุ ต สาหกรรมเกี่ย วกับ สุ ขอนามั ย ป ญ หาความเจ็ บ ป ว ย
อุตสาหกรรมบางกลุม เริ่มแรกๆ มุงใหความสําคัญในดานสุขาภิบาลและพัฒนาทางดานการแพทยเพียงแกปญหาใน
เรื่องโรคที่เกิดจากการทํางาน จึงไดมีการประกาศใชกฎหมายที่เกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางานขึ้นครั้งแรกใน ป ค.ศ. 1833 ที่มีชื่อเรียกวา The Factory Act of 1833 ใหความสําคัญเกี่ยวกับระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม หัวใจของกฎหมายฉบับนี้ คือ การตรวจสอบโรงงานโดยการออกตรวจ และผูที่จะเขาทํางานใน
โรงงานตองผานการตรวจจากแพทย มีการกําหนดให บทบาท หนาที่ของแพทยในการตรวจสอบ หรือสอบสวน
อุบัติเหตุ และโรคจากการทํางาน การจัดทํารายงานเกี่ย วกับโรคที่เกิดจากการทํางาน การสอบสวน วินิจฉัยโรคที่
เกิดจากการทํางาน ตอมาจึงไดมีกฎหมายที่ชื่อวา The Health and Safety at Work etc , Act 1974 กําหนดให
มีหนวยงานรับผิดชอบ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อบริหาร จัดการ ใหเปนไปตามกฎหมาย จํานวน 2
หนวยงาน คือ The Health and Safety Commission (HSC) และ The Health and Safety Executive (HSE)
ผูวิจัยจึงวิเคราะห กฎหมายวาดวย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 1974 ในสวนสําคัญดังตอไปนี้
1. สหราชอาณาจักร มีกฎหมายที่เกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
เพียงฉบับเดียวเทานั้นคือ The Health and Safety at Work etc , Act 1974 เพียงฉบับเดียว ทําใหมีความเปน
เอกภาพ ไมกอใหเกิดความซ้ําซอนในการบังคับใช
2. ประเทศ สหราชอาณาจักร ไดใหความสําคัญกับนโยบาย การตรวจความปลอดภัยและการบังคับใช
กฎหมายอยางเข็มงวด สงผลใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ที่ชัดเจน แนนอน ตอเนื่อง มีการนําปญหา
ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห ประมวล นําไปสูการปรับปรุงแกไขกฎหมาย หลักเกณท เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยอยูตลอด
3. สหราชอาณาจักร มีกฎหมายในสวน การจัดสวัสดิการ สุขอนามัย คือ The Work Place (Health,
Safety and Welfare) Regulation 1992 กฎหมายฉบับนี้ กําหนดใหนายจาง/สถานประกอบการตองดําเนินการ
ในสวนที่สําคัญเกี่ยวกับ ฟนที่ทํางาน(Work Station)ที่เหมาะสมแกคนทํางานฟนที่ภายนอกอาคาร ตองจัดให มีสิ่ง
ปองกัน ตอสภาพอากาศ กรณีการเคลื่อนยายโดยฉุกเฉิน จัดใหมีที่นั่งเหมาะสมสําหรับคนงานทุกคน ตองจัดน้ําดื่มที่
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สะอาด มีปายแสดงความเหมาะสม ขอจํากัดดานสุขภาพ และความปลอดภัย ตองจัดใหมีหองสุขา และสถานที่
อาบน้ํา สิ่งอํานวยความสะดวก จํานวนสุขภัณท ตอจํานวนคนงาน
4. สวัสดิการกรณีลูกจาง เจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการทํางานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม
ในสวนนี้มีกฎหมายหลายฉบับคุมครองลูกจางเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากการทํางานใหแกนายจาง (Employed
Persons) จากเงินกองทุนที่มาจากเงินสมทบของนายจางและลูกจาง
5. การบังคับใชกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของสหราชอาณาจักร พบวา แมจะมีเจาหนาที่
ความปลอดภัย จํานวนมากพอ แตก็ยังไมเพียงพอกับ ปริมาณงาน เนื่องจากยังมีผูฝาฝนกฎหมาย มีการลงโทษจําคุก
เพียงจํานวนนอยมาก สวนใหญจะเปนการลงโทษเสียมากกวา การลงโทษตามกฎหมายจะตองผานกระบวนการ
พิจารณาของศาล และกรณีมีการเสียชีวิตจากการทํางาน ตองพิสูจนหาสาเหตุที่แทจริง ของการเสียชีวิต การบังคับ
ใชกฎหมายจะมีสวนทางปฎิบัติ คือ นโยบายการตรวจความปลอดภัย เครื่องมือที่ใชในการบังคับกฎหมาย ไดแก
การออกคําสั่ง การตักเตือน และการดําเนินคดี นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับพนักงานตรวจแรงงาน โดยเพิ่ม
ทักษะ ความรู ความชํานาญ ประสบการณอยูเสมอ มีการหมุนเวียนใหพนักงานตรวจแรงงาน ความปลอดภัย ใน
หลายๆ อุตสาหกรรม เพื่ อกอใหเกิด ทั กษะ ความชํา นาญ มี ระบบจั ดลํ า ดั บอาวุ โสของพนั กงานตรวจแรงงาน
พนักงานใหม จะไดรับมอบหมาย ใหปฎิบัติงานที่ไมซับซอน นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมให สถานประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย สงเสริมความรวมมือขององคกรตาง ๆ เชน นายจาง ลูกจาง สหภาพแรงงาน รวมถึงรณรงคจัด
กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง มีการผลิตสื่อ จัดงาน สัปดาแหงความปลอดภัย เปนตน
2. กลุมประเทศที่ใชกฎหมาย Civil Law System
2.1 ประเทศญี่ปุน ถือเปนประเทศที่อยูในทวีปเอเชีย ที่มีความกาวหนาในทางอุตสาหกรรมประเทศหนึ่ง
ของโลก ดังนั้นในบริบทของกฎหมาย ที่เกี่ยวของดานแรงงานจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะ มีกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (The Labour Standard Law)และมีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลอง
กับ ความกา วหน า ทางเทคโนโลยี หรื อ นวั ต กรรม โดยเฉพาะการมุ ง เน น ความปลอดภั ย ของลู ก จ า ง การจั ด
สภาพแวดลอมสถานที่ทํางานใหเหมาะสม การปองกันอุบัติเหตุ สําหรับกฎหมายที่ใชเพื่อวัตถุประสงคดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะคือ กฎหมายความปลอดภัย
และสุขภาพในอุตสาหกรรม ค.ศ.1972 (Industry Safety and Health Law of 1972) เปนกฎหมายที่มุงบังคับใช
เพื่อปองกันอันตราย อุบัติเหตุ จากการทํางานของลูกจางในภาคอุตสาหกรรม โดยแบงเนื่อหาสาระ เปนการเฉพาะ
เรื่อง เชน กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องจักร วุตถหรือสารอันตราย บทกําหนดโทษ การควบคุมสารเคมีอันตรายหรือ
วัตถุอันตราย ชนิดที่รายแรง หามผลิต นําเขา ขนสง ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกินสองลานเยน หรือ
บทหามผลิตหมอน้ําหรือเครื่องจักรซึ่งอาจเปนอันตรายกอนไดรับอนุญาต ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไม
เกิน หาแสนเยน เมื่อพิจารณาในกระบวนการของกฎหมาย ความปลอดภัยและสุขภาพในอุตสาหกรรมของประเทศ
วิเคราะหไดดังนี้

วัตถุประสงคของกฎหมาย
1. เพื่อเปนมาตรการคุมครอง ลูกจางใหปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ถูกตองในการทํางาน
2. สงเสริมมาตรการเชิงปองกันอุบัติเหตุในภาคอุตสาหกรรม
3. กําหนดมาตรฐานตาง ๆ ดานการปองกันอุบัติเหตุและสภาพแวดลอมในการทํางาน
4. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของนายจาง/สถานประกอบการ
5. สงเสริมกิจกรรมเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน
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6. กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจะตองรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
มาตรฐานแรงงานเพื่อจัดทําแผนงาน มาตรการเชิงปองกันอุบัติเหตุในภาคอุตสาหกรรมและเรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญและ
จําเปนเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในภาคอุตสาหกรรม
7. กําหนดใหนายจางจะตองแตงตั้งหัวหนาเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในแตละสถานประกอบการ
8. กําหนดใหบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง แตงตั้ ง รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ
ดูแล เกี่ยวกับ
x มาตรการในการปองกันอันตรายที่มีผลตอสุขภาพคนงาน
x ใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแกคนงาน
x การตรวจสุขภาพจากแพทยและสงเสริมสุขภาพ
x การสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุเพื่อปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุซ้ํา
9. กฎหมายกําหนดหนาที่ใหนายจางแตงตั้งหัวหนาดานความปลอดภัย (Safety Supervisor) มีอํานาจ
หนาที่ ดูแล รับผิดชอบ เกี่ยวกับเทคนิคความปลอดภัยในการทํางาน
10. กฎหมายกําหนดหนาที่ใหแตงตั้งแพทย ประจําโรงงาน อุตสาหกรรม สําหรับแตละสถานประกอบการ
และหัวหนางานดานสุขภาพ ทําหนาที่เกี่ยวกับเทคนิคดานสุขภาพ
11. กฎหมายกําหนดใหนายจาง แตงตั้ง หัวหนาหนวยปฎิบัติงาน Operation Chief เพื่อทําหนาที่
ควบคุมการทํางานของคนงานเกี่ยวกับ ความกดดันอากาศสูง เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
12. กฎหมายกําหนดใหนายจาง แตงตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย (Safety Committee) ในแตละ
สถานประกอบการ ตามประเภทของอุตสาหกรรม เพื่อทําหนาที่ หามาตรการปองกัน อุบัติเหตุ รวมทั้งสอบสวนหา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
13. กฎหมายกําหนดใหนายจางแตงตั้ง คณะกรรมการสุขภาพ (Health Committee) ขึ้นแตละสถาน
ประกอบการ ตามขนาดและประเภทของอุตสาหกรรม
14. กฎหมายกําหนดให นายจางมีหนาที่อื่น ๆ ตามที่ระเบียบตาง ๆ ที่กําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัย
15. ในสวนภาครัฐ กําหนดให รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ออกระเบียบ แนวปฎิบัติทางเทคนิค
สําหรับอุตสาหกรรม เผยแพรตอสาธารณะ
16. กฎหมายเกี่ยวกับองคกรเอกชน ซึ่งทําหนาที่ในการปองกันการบาดเจ็บจากอุตสาหกรรม
2.2 ประเทศเกาหลีใต เปนการปกครองระบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดี เปนประมุขของประเทศ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เปนหัวหนาฝายบริหาร มีนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดี โดย
มติ เห็นชอบของรัฐ สภา รัฐ สภาเป นองคกรนิ ติบั ญญั ติ มี ศาลทํ าหนา ที่ ตุ ลาการ รัฐธรรมนู ญกํา หนดใหรัฐสภา
(National Assembly) เปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญ กําหนดใหมีอํานาจสามารถถอดถอน นายกรัฐมนตรี
และประธานาธิบดีไดหากไดรับความเห็นจากสมาชิกรัฐสภา 1 ใน 3 สวนฝายตุลาการ ประกอบดวย ศาลชั้นตน
ศาลอุทรณ และศาลฎีกา ประเทศเกาหลีใตถือเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ที่มีการพัฒนาทาง เศรษฐกิจอยางกาว
กระโดด เปนประเทศพัฒนาแลว
จากศึกษาวิเคราะหพบวา ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีกฎหมาย ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมและ
สุขอนามัย (Industrial Safety and Health Act) มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมจากการทํางานที่เหมาะสมกับแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายประกันการจายเงิน
ทดแทนอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม สําหรับความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายวาดวยการจางงานเพื่อประโยชน
ในดานการปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการจางงาน กฎหมายกําหนดไว กลาวคือ นายจางจะตองไม
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วาจางแรงงานที่ไมมีคุณสมบัติในการทํางาน หรือปราศจากใบอนุญาติทํางาน หรือ ทักษะในการทํางานที่อันตราย
อาทิ งานที่เกี่ยวกับสารเคมี รังสี กัมมันตภาพรังสี เปนตน
เมื่อพิจารณา กฎหมายความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม และสุขอนามัย (Industrial Safety and Health
Act) ของสาธารณรัฐเกาหลี สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. กฎหมายความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม และสุขอนามัย (Industrial Safety and Health Act ) คือ
เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติ (Enacted Law) สืบเนื่องจากระบบกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี เปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายที่อยูในระบบลายลักษณอักษร (Civil Law) ที่คิดวาทันสมัยประเทศหนึ่งใน
เอเชี ย โดยลั ก ษณะการจั ด ทํ า กฎหมาย รูป แบบลายลั ก ษณ อัก ษรนรูป ของประมวลกฎหมาย (Codification)
ประมวลกฎหมายหลักที่สําคัญไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง และ กฎหมายชั้นพระราชบัญญัติ กฎหมายวามปลอดภัยทางอุตสาหกรรมและสุขอนามัย ถือ
เปนกฎหมาย (Enacted Law)
ประเทศเกาหลีใต เนื่องจากเปนประเทศที่มีความกาวหนาทางดานอุตสาหกรรม ดังนั้น ในดานกฎหมายที่
เกี่ยวของกับดานแรงงาน จึงมีระบบกฎหมายที่ครอบคลุมในทุกดาน ทั้ งดานการจางงาน การประกันสังคม การ
สวัสดิการ การคุมครองแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงาน รวมทั้งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน โดยเฉพาะมีกฎหมายวาดวยการประกันอุบัติเหตุในการทํางาน (Industrial Accident Compensation
Insurance Act) สรุปวิเคราะหไดดังนี้
1. กฎหมายฉบับนี้อยูภายใตการดูแลของกระทรวงการจางงานและแรงงาน
2. ใหมีคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบดวยผูแทนลูกจาง นายจาง และรัฐบาล ฝายละเทาๆกัน ทําหนาที่
กําหนดมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ
3. ใหกระทรวงการจางและแรงงานจัดใหมีการสํารวจหรือวิจัยเพื่อสนับสนุนการทํางานดานการประกัน
อุบัติเหตุ
4. เงินทดแทนสําหรับลูกจาง ที่ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จากการทํางาน เกิดจากการดําเนินการใหมี
การจัดตั้งบริษัทประกันอุบัติเหตุ จากการทํางานของลูกจาง จดทะเบียนเปนนิติบุคคล เพื่อดําเนินการประกันภัย
การเก็บเบี้ยประกัน การฟองการจายคาประโยชนทดแทน การจัดสถานที่สําหรับรักษาพยาบาล เพื่อฟนฟูสมรรภาพ
การทํางานของลูกจางที่ประสบอุบัติเหตุ จากการทํางาน งานวิจัยและพัฒนาอุปกรณสําหรับผูทุพพลภาพ
7. เมื่อลูกจางประสบอุบัติเหตุจากการทํางานลูกจางจะไดรับประโยชนทดแทนดังนี้
x การรักษาพยาบาล
x การจายเงินทดแทนคาจาง
x ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ
x ประโยชนทดแทนการดูแลปวย
x ประโยชนทดแทนแกทายาทของลูกจาง
x เงินทดแทนการเกิดโรคจากการทํางาน
x คาใชจายในการปลงศพ
x ประโยชนทดแทนในการฝดอาชีพคนพิการ
8. การวินิจฉัยขอเท็จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน กรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน
x อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางที่ลูกจางกําลังทํางานตามสัญญาจางแรงงาน
x อุบัติเหตุที่เกิดจากความไมระมัดระวังของฝายจัดการหรือเกิดจากความบกพรองของเครื่องมือ
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x อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางที่ถูกจางเดินทางไปและกลับจากที่ทํางาน โดยอยูภายใตการควบคุมของ
ลูกจาง เชนโดยสารยานพาหนะที่นายจางจัดให
x อุบัติเหตุที่เกิดในขณะที่ลูกจางเขามีสวนรณคในกิจกรรมที่นายจางจัดขึ้นหรือไดรับมอบหมายใหเข า
รวมจากนายจาง
x อุบัติเหตุที่เกิดขณะเวลาพัก
x อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับการทํางาน
3. องคกรแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization : ILO)
ประเทศไทยเปนสมาชิกองคกรแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization : ILO)
ยอมตองมีพันธกรณ ตองดําเนินการตาง ๆ ภายใตมาตรฐานแรงงานดานตาง ๆ ที่ปรากฎในรูปของอนุสัญญาและ
ขอแนะ ซึ่งในฐานะรัฐสมาชิกยอมที่จะเขาผูกพันในฐานะใหสัตยาบัน แหงอนุสัญญาและขอแนะ ฉบับตาง ๆ ตาม
เจตนารมณและสถานการณของประเทศ ทั้งนี้ จะใหสัตยาบั นทั้งหมดหรือยกเวนบางสวนเพื่อใหเหมาะสมกับ
ขอเท็จจริง สถานการณภายในประเทศ เพียงใด แคไหน ก็ขึ้นอยูกับเจตนารมณของประเทศ เนื่องจากสถาณะของ
อนุสัญญาฉบับตาง ๆนั้น มีสถานะเปนกฎหมายระหวางประเทศ การจะนํามาหลักการหรือสาระบัญญัติที่ปรากฎใน
อนุสัญญามาใชเปนแนวทางกฎหมายภายในประเทศไดนั้น จําเปนตองอนุวัติกฎหมายระหวางประเทศนั้น เปน
กฎหมายภายในประเทศเสี ยกอน กล า วคือ จะต องมาดํ าเนิ น การตราเป นกฎหมายภายใน เพื่ อใหมี บ ทบั ง คับ
สามารถใชในประเทศไทยได ประเทศไทยไดยึดแนวทางกฎหมายระหวางประเทศตามแนวนี้ ดังนั้น อนุสัญญาของ
องคการแรงงานระหวางประเทศฉบับใด ที่ประเทศไทยเห็นวามีความจําเปน เหมาะสมกับสถานการณ ขอเท็จจริง
ภายในประเทศแลว ก็จะใหการรับรองหรือใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนั้น ๆ เพื่ออนุวัติและตราเปนกฎหมายบังคับ
ใชภายในประเทศ โดยมี เจตนาหรือวัตถุประสงค ที่สําคัญ คือ ในฐานะประเทศไทยเปน รัฐสมาชิกขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ และเพื่อใหการบริหารจัดการ แรงงานในดานตาง ๆใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงานสากล
4. ประเทศไทย
4.1 จากการที่ประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นับตั้งแต แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 1 – 12 (ตั้งแต ป พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2564) ขณะนี้อยู
ในชวง แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2564) โดยไดกําหนดยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสร ในสวนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรม กลาวคือ เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกส ของการกาวสูความเปน
ชาติ ก ารค า และบริ ก าร เป น แหล ง ผลิ ต สิ น ค า เกษตรอิ น ทรี ย แ ละเกษตรปลอดภั ย ประการสํ า คั ญ เป น แหล ง
อุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวตกรรมขั้นสูงที่เปนมิตรกับสิงแวดลอม ซึ่งจะเห็นไดวา นับตั้งแตแผนพัฒนา ฯ ฉบับ
ที่ 1 ถึงฉบับ ปจจุบัน การมุงเนนกําหนดแนวทางในการวางยุทธศาสตร การพัฒนาในรูปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จะมุงแนน ปรับเปลี่ยนแนวทางไปตามกระแสของสั งคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี่ เพื่อให
สอดคลอง ภายใตกระแส “โลกาภิวัฒน”
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย ไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ ตลอดระยะเวลากรึ่ง ทศวรรษที่ผานมา
และตองยอมรับวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จากการผลิตที่เนนแรงงานคนมาเปนการใชเครื่องจักรเขามา
ทดแทน รวมตลอดถึงการนําเทคโนโลยี่ มาใช แตปรากฎวา กําลังแรงงานที่ใชในภาคอุตสาหกรรม ยังคงประสบ
อุบัติเหตุ อันตรายจากการทํางาน อยูเปนจํานวนมาก จากสถิติจํานวนผูประสบอันตราย หรือบาดเจ็บเนื่องจากการ
ทํางาน จากอดีตถึงปจจุบัน มิไดลดนอยถอยลงแตประการใด ในความรายแรง นับตั้งแตตาย ทุพพลภาพ สูญเสี ย
อวัยวะบางสวน หยุดงาน ทํางานไมได ดังขอเท็จจริงปรากฎเห็นชัดเจนในสถิติที่ไดยกกลาวอางมาแลวในบทที่ 1
ประเด็นปญหาขอเท็จจริง จึงมีคําถามวา อุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานในภาคอุตสาหกรรมของไทย เกิดจากสาเหตุ
ใดกันแน

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



จากการศึกษาปญหาขอเท็จจริง พบวา สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาการทํางานในภาคอุตสาหกรรม
เกิดจากสาเหตุดังนี้
4.1.1 ปญหาเกี่ยวกับหนาที่ของนายจาง ที่กฎหมายกําหนด ในการบริหาร จัดการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแลดลอมในการทํางาน ในภาคอุตสาหกรรม ซี่งจะตองประกอบดว ย บุคคล
หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เขามาเกี่ยวของ ไมวาจะเปนภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ หนาที่ ๆ
เกี่ยวของ ภาคงานจางหรือองคกรของนายจาง หรือผูกระทําการแทนนายจาง ลูกจางซึ่งทํางานใหนายจาง รวมทั้ง
มาตรการทางกฎหมาย หรือ ตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว ทุกภาคสวนทั้งหมด ใน
ระบบการบริหาร จัดการ จะตองเดินควบคู สอดคลองไปดวยกัน อยางมีประสิทธภาพเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ ในดาน
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํ า งาน เป น ไปด ว ยความเรีย บรอย บรรลุ เป า หมาย
วัตถุประสงค สามารถลดอุบัติเหตุ อันตรายจากการทํางาน โดยสามารถขจัดเหตุ ของการเกิดอันตราย ทั้งมาตรการ
ทางเทคนิค การปฎิบัติการระดับชาติ การปฎิบัติในระดับสถานประกอบการ ในสวนนี้จะไดวิเคราะห เขาถึงปญหาที่
เกี่ยวกับหนาที่ของนายจาง หรือสถานประกอบการที่ กฎหมายกําหนดดังนี้
ประการที่ 1 ปญหาของนายจางที่ไมปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของบังคับ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหนายจางปฎิบัติตามที่กฏหมายกําหนดนั้น จากการศึกษา วิเคราะหพบวา
เกิดจากสาเหตุประการสําคัญ ในเรื่องที่นายจางไมปฎิบัติตามขอกําหนด ตามหลักเกณฑ การปฎิบัติการทางเทคนิค
ใหเปนไปตามมาตรการที่กฎหมายกําหนดไว หนาที่ของนายจาง บัญญัติไวในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6 กําหนดให
นายจางมีหนาที่จัดการดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมีสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริ มสนับสนุน การปฎิบัติงานของลูกจาง มิใหลูกจางอันตรายตอชีวิ ต
รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย มาตรา 7 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ในการออกคาใชจาย ในการดําเนินการ
ใด ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ในหมวด 2 การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน มาตรา 8 ใหนายจาง บริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปนไปตามมาฐานที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ปจจุบัน กฎกระทรวง ซึ่ง
อาศัยอํานาจในการบัญญัติกฎหมาย ดังกลาว มีดังนี้ คือ
1. กฎกระทรวงที่อาศัยอํานาจในการตรา ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงที่อาศัยอํานาจตาม มาตรา 5 มาตรา 8 เกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งกําหนดมาตรฐาน
ดังกลาว ใหนายจาง จัดทําเอกสาร หรือรายงานใดๆ โดยมีการตรวจสอบรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่
กฎกระทรวงกําหนด ซึ่งในสวนที่อาศัย มาตรา 5 และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ไดออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน
การบริหาร การจัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับ
ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 ซึ่งถือไดวา เปนอันตรายอันเกิดจากสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน
เพื่อปองกัน มิใหมีผลกระทบกับสุขภาพ พลานามัย ของผูปฎิบัติงาน หรือลูกจางที่ตองทํางานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
ปรากฎอยูในเหตุผลของการออกกฎกระทรวงฉบับนี้
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ฎกระทรวง กํา หนดมาตราฐานในการ บริหาร จั ด การ และดํ า เนิ น การด า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ ไฟฟา พ.ศ. 2558 ซึ่งถือไดวา ไฟฟา เปนพลังงาน
ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ อุปกรณ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับไฟฟา ตอกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา เครื่องกําเหนิด
ไฟฟา ฉนวนไฟฟา รวมถึง ผูปฎิบัติงานดานไฟฟา ทั้งระดับ วิศวกร หรือลูกจางซึ่งปฎิบัติงานเกี่วกับไฟฟา ตอง
เปนไปตามมาตรฐานที่กฎกระทรวงกําหนด.
1.2 ไมมีมาตรการ บริหาร จัดการใหดําเนินการในการปฎิบัติงาน ในสถานประกอบการ หรือการทํางาน
ใหเปนไปตามกฎกระหมาย วาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
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โดยที่ กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน ในการบริหารและจัดการด านความปลอดภั ย อาชีวอนามั ยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 , พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหสถานประกอบกิจการ ทั้ง 14 กิจการดังตอไปนี้ คือ.
( 1 ) เหมืองแร เหมืองหิน ปโตเลี่ยม หรือปโตเคมี
( 2 ) โรงงานอุตสาหกรรม อูตอเรือ ธุรกิจพลังงาน
( 3 ) การกอสราง
( 4 ) การขนสงคมนาคม ทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถายสินคา
( 5 ) สถานีบริการน้ํามันเชื่อเพลิงหรือ กาช
( 6 ) โรงแรม
( 7 ) หางสรรพสินคา
( 8 ) สถานพยาบาล
( 9 ) สถาบันการเงิน
( 10 ) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
( 11 ) สถานบันเทิง กีฬา นันทนาการ
( 12 ) สถานปฏิบัติการทางเคมี หรือ ชีวภาพ
( 13 ) สํานักงานที่สนับสนุนสถานประกอบกิจการ ( 1 – 12 )
( 14 ) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
กําหนดใหนายจางจัดใหมีขอบังคับ และ คูมือ วาดวยความปลอดภัยในการทํางาน อยางนอยตองกําหนด
ขั้นตอนและวิธีปฎิบัติงานที่ปลอดภัย
ปญหาขอเท็จจริง ในการบริหารจัดการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดมีการสํารวจ
ขอเท็จจริง สถานที่ในการดําเนินการดังกลาววา แตละประเภทมีอยูเทาใดและไดมีการติดตาม ตรวจสอบผลของการ
ปฎิบัติใหไปตามกฎหมาย กลาวคือ จัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานจํานวนเทาใด
1.3 ปญหาขอเท็จจริงองคกร หรือหนวยงานในการบังคับใชกฎหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ไมมีความเปนเอกภาพ
เมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงขององคกร ที่มีหนาที่ดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พบวา มีลักษณะขององคกร ดังนี้
1.3.1 องคกรของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่ ควบคุมกํากับ ดูแล
1.3.2 องคกร อิสระ หรือหนวยงานเอกชน
1.3.3 องคกรภายในของสถานประกอบการ ซึ่งถูกกฎหมาย บัญญัติใหจัดตั้งขึ้น
ในแตละองคกร ประเภทดังกลาว ทั้ง 3 ประเภทจะมีหนวยงานที่ถูกจัดตั้ งตามกฎหมายนั้นๆ
รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว โดยมีกระทรวงที่เกี่ยวของหลัก 3 กระทรวง ไดแก 1. กระทรวง
แรงงาน 2. กระทรวงสาธารณสุข 3. กระทรวงอุสาหกรรม
1) กระทรวงแรงงาน มีหนวยงานระดับกรม ที่ภานในสังกัดกระทรวงแรงงานอยู 3 กรม คือ กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน และสํานักงานประกันสังคม ซึ่ง มีหนาที่ ตามกฎหมายแตละฉบับ จําแนกไดดังนี้
กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงาน ปลัดกระทรวงแรงงานจะมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการนําเสนอใน
การตรากฎหมายในระดับกฎกระทรวง หรือประกาศรัฐมนตรีวาการกระทรวง ซึ่งกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติให
อํานาจไว ภายใตขอนําเสนอของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน มีหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยคุมครองแรงงาน และ กฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ถือไดวา
เปนหนวยงาน บังคับใชกฎหมายหลัก ของ พระราชบัญญติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
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ทํางาน รวมถึงกฎหมายลําดับรอง ที่อาศัยการตรา ไมวาจะเปนกฎกระทรวง ประกาศกรมสวัสดิการ ในการบริหาร
จัดการ บังคับใชกฎหมาย ใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และกฎหมายลําดับรองนั้น มีหนวยงานทั้งสวนราชการ สวนกลาง กลาวคือ มีหนวยงานระดับกอง ความ
ปลอดภัยแรงงานในระดับภูมิภาค มีสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ดูแล
เพื่อใหนายจาง สถานประกอบการ ปฎิ บัติตามหลักเกณท เงี่อนไข มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับในแตละภูมิภาค จะมีหนวยงานเฉพาะ ซึ่งมีหนาที่ดูแลดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน แบงฟนที่เปนเขต จํานวน 12 เขต เรียกวา.

อภิปรายผล
ผูวิจัยมีความเห็นวาจากการศึกษาวิจัย ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานในภาคอุตสาหกรรม ที่บังคับใชอยูในปจจุบัน มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ดังกลาว จํานวนหลายฉบับ ทั้งมีหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบแตละหนวยงานที่แยกจากกันเปนอิสระ ใน
หลักเกณฑ เงื่อนไข การบังคับใช ไมมีจุดเชื่อมสัมพันธกันเปนเอกภาพ หรือเปนศูนยกลางการบริหาร จัดการใหเปน
อยางมีประสิทธิภาพและเมื่อมาวิเศราะหถึงสภาพของปญหาการเกิดอุบัติเหตุในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ยังคงมีและเกิดขึ้นบอยครั้ง อันเกิดจากปญหาหรือเหตุปจจุบัน สรุปขอเท็จจริงไดดังนี้
1. ปญหาการเคลื่อนยายแรงงงานจากภาคเกษตรกรรมสูภาคอุตสาหกรรม ยังคงเปนปรากฎการณที่เกิดจาก
ปจจัยการผลักและปจจัยการดึงดูด โดยเฉพาะประการสําคัญเกิดจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา การวางเวนจาก
การทํานา ทําไร ที่ตองอาศัยปจจัยปรากฎการทางธรรมชาติเปนสําคัญ สงผลกระทบทางดานความเปนอยูในดานการ
ประกอบอาชีพของเกษตรในหลายๆ สาขา เชนชาวสวนยางพารา สวนปาลม ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย สับปะรด
ลําใย ลิ้นจี่ เงาะ ตลอดจนชาวนา ชึ่งถีอวาเปนเกษตรกรที่เปนสันหลั งของประเทศและอีกหลายๆสาขาที่เกี่ยวกับ
เกษตรกรรม อันถือไดวาปจจัยดังกลาวขางตนเหลานี้เปนสวนที่เรียกวา “ผลัก” ใหประชากรในภาคสวนเหลานั้นหรือ
กลุ มผู ใช แรงงานเหล านี้ มี การเคลื่ อนย ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรม สู ภาคอุตสาหกรรมเพิ่ มมากขึ้น จากผล
การศึกษาผูเคลื่อนยายแรงงานจากกลุมเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมพบวามีรายไดจากการทํางานมีเสถียนภาพที่ดี
โดยเฉพาะจํานวนรายไดที่แนนอน มีกฎหมายคุมครองแรงงานดารสวัสดิการที่ดีกวาเกษตรกรรม เปนตน นอกจากนี้ยัง
มีปจจัยดานอื่นๆ อีกมากมาย เชน งานหนัก มีรายไดไมแนนอน ลําบาก จึงเปนเหตุผลสําคัญใหคนรุนใหมหรือคนที่อยู
ในวัยทํางานที่ใชแรงงาน ขาดแรงดึงดูดใจที่จะเขาสูแรงงานภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับ กําลังแรงงานที่อยูในภาค
เกษตรกรรมเดิมที่มีอยูแลว ก็เคลื่อนยายเขาสูแรงงานภาคอุตสาหกรรมและเขาสูแรงงานกลุมผูสูงอายุ ผลจากการ
เคลื่อนยายดังกล าวที่สงผลใหเกิดปญหาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํ างาน เนื่องจาก
แรงงานเหลานี้สวนใหญ ขาดทักษะ ความรู ความเขาใจ ในหลักและวิธีการปองกันอุบัติเหตุ กอรปกับการบริหารจัดการ
ปองกันอุบัติเหตุในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ไมไดใหความสําคัญในดานนี้ ขาดการกํากับ ควบคุม ดูแล การ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดจากภาครัฐ จะเห็นไดวาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยางรายแรงสงผลใหมีผุเสียชีวิต ทุพพลภาพ
พิการ มักจะเกิดกับผูใชแรงงานเข็มขน หรือแรงงานไรฝมือ เปนสวนใหญ ในการแกไขปญหาเรื่องดังกลาว ไดศึกษาถึง
ความเปนไปไดในการปองกันอุบัตเิ หตุในภาคอุตสาหกรรม ในสวนปญหาประเด็นนี้ไว สรุปดังนี้
1.1 แรงงานทุกคนที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรม นายจางหรือสถานประกอบการ จะตองจัด
ฝกอบรม ความรูและทักษะเกี่ยวกับความปลอดภั ยในการทํางาน โดยแบงได 2 ระยะคือ กอนรับเขาทํางานและ
รับเขาทํางานแลว
1.2 การฝกอบรมยตองผานการตรวจรับรองวาไดมีการฝกอบรมยจริงๆ ตามเกณฑมาตราฐานที่กําหนด
1.3 การเข็มงวดกวดขัน มาตรการบังคับใชกฎหมายวาดวย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
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2. ปญหาเชิงนโยบายในการบริหารจัดการภาครัฐ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
ที่ผานมา องกรคของรัฐซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบอันประกอบดวยหลายๆ องกรค ทั้งภาครัฐและเอกชน
ยังไมมีความเปนเอกภาพ มีกฎหมายหลายฉบับ ตางแยกกันกํากับควบคุม นายจาง/ผูประกอบการยุงยากแกการ
บริ ห ารหรื อ กระบวนงานหลายข น ตอน ขาดการมี ส ว นร ว มของประชาชน ทางออกป ญ หานี้ รั ฐ บาลต อ งให
ความสําคัญและตอเนื่อง จัดตั้ง ศูนยปฎิรูปทักษะและประสานงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานแหงชาติขี้น เปนสูญบัญชาการใหทุ กอาทิตยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาทํางานในแผนปฎิบัติการ
อยางเปนเอกภาพ มีมาตรการกํากับดูแล การบังคับใชกฎหมาย การสงเสริมความปลอดภัย การฝกอบรม การ
บรรเทารักษาเยียวยาครบทุกวงจร
3. ปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
ปญหาการเกิดอุบัติเหตุในภาคอุตสาหกรรม สาเหตุเกิดจากปจจัยหลายสวน โดยสรุป พบวา ปญหาเกิด
จาก ปจจัยคน ซึ่งหมายถึง เริ่มตั้งแต ผูใชแรงงานหรือคนงาน ซึ่งเปนผูปฎิบัติงาน ขาดความรูความเขาใจทักษะใน
การปองกันหรือระมัดระวัง อันเปนผลจากการละเลย ละเวน ไมปฎิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว ของนายจาง/สถาน
ประกอบการ เจาหนาที่หนวยงานของรัฐที่มี หนาที่ กํากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย ขาด
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางจริงจัง เห็นผลเชิงประจักษในดานการ
ปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุ หรือใหเกิดอุบัติเหตุนอยที่สุด ขาดการสงเสริม ระเบียบ วินัยในการทํางาน ที่จะสงผลใหมี
การปองกันอุบัติเหตุอยางแทจริง การปฎิบัติงานในหนาที่ ก็ใหเพียงไดกระทําแลวเทานั้น แตไดหาตระหนักถึงผล
อยางแทจริง ปญหาอุบัติเหตุในภาคอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการเชิงรุก ยังไมมีอยางเปนรูปธรรม กฎเฉพาะเมื่อ
เกิดเหตูขึ้นแลวเทานั้น ภาครัฐควรกําหนดมาตรการปองกัน อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น บังคับใชกับภาคเอกชนอยาง
จริงจัง เขมขน กวดขันและบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาดในสวนของบทลงโทษ ทั้งทางแพงและทางอาญาแก
นายจางและสถานประกอบการ

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบวา ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ประเทศไทยในฐานะ
เปนสมาชิกองคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) จํามีพันธกรณี ที่จะตองดําเนินกิจกรรมดานความปลอดภัยและ
สุ ข อนามั ย ในการทํ า งานให เป น การอนุ วั ต นสั ญ ญา/ข อแนะ และพิ ธี ส ารที่ รว มให สั ต ยาบั น และมี ผ ลบั ง คั บ ใช
ซึ่งปจจุบัน อนุสัญญาวาดวย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ขององคกรอนามัยโลก
ที่ผานออกใหประเทศตางๆ ในบรรดาสมาชิก ไปเปนกรอบดําเนินงานเกี่ยวกับ เรื่องดังกลาว มีอยู จึงมีประเด็น
ปญหาวา ประเทศไทยจะใหความสําคัญใน อนุสัญญา รือขอแนะ ที่เกี่ ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อนํามาอนุวรรตเปนมาตรการแนวทางของกฎหมาย วาดวยความปลอดภัย อาชีวอ
นามั ย และสภาพแวดล อมในการทํ า งานเพี ย งใด เพื่ อใหส อดครองเหมาะสมกับ สถานการณ เปลี่ ย นแปลงด า น
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี่ นวัตกรรม ภายในประเทศในด านการปองกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํา งาน เรื่องดั งกลา ว รัฐ ควรจั ดตั้ง คณะทํ างานระดับ ชาติ ประกอบด วย หนว ยงาน ทุ ก
กระทรวง ทบวง กรม ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว เขาทําการศึกษา วิเคราะห ทางดานวิชาการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี่และมาตรการทางดานกฎหมายเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งนี้
การขับเคลื่อนและไปดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติ วาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
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นอกจากนี้พบวาในกลุมประเทศสมาชิกอาเชี่ยน อันประกอบดวย ไทย เมียนมาร กัมพูชา ลาว เวียดนาม
อินโดนีเชีย สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปน บรูไน มีมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองอุบัติเหตุหรือประสบอันตรายจาก
การทํางาน แตลักษณะการคุมครองจะมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับกฎหมายของแตละประเทศ และในกลุมอาเซียนมี
แรงงานที่เคลื่อนยายกันไปทํางานดวยกัน ขอเสนอแนะ ขึงมีความเห็นวา ควรมีมาตรฐานการคุมครองแรงงาน ดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมเปนกฎหมายกลาง ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบใน
ประเด็นสํ าคัญตามที่ผูวิจัยได นําเสนอในบทที่สาม นอกจากนี้ ผลจากการวิ เคราะหจากกลุมตั วอยางหากลุม และ
วิเคราะหกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานแลว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. มีการนําเสนอยกรางกฎหมาย หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ในสวนเพิ่มบทลงโทษแกลูกจาง เจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยในทุกระดับชั้น (จป)
ที่ฝา ฝนไมปฎิบัติ ตามกฎหมายอีกดวย นอกจากนี้ เสนอใหบัง คับ ใชแกสวนราชการหรือหนวยงานภาครัฐ ดว ย
มาตรการเยียวยาชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ
2. มีขอเสนอใหยกรางกฎหมายขึ้นใหมในสวนการบังคับใช บรรดากฎหมายที่เกี่ ยวของกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ขึ้นบังคับใชกฎหมาย ตางๆ ในฐานะหรือหนวยงานกลาง โดยรวม
อํ า นาจ หน า ที่ ของกระทรวง ทบวง กรม ต า ง ๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และมี ห น า ที่ บั ง คั บ ใช ก ฎหมายฉบั บ ต า งๆ
อันเกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล อมในการทํางาน ขึ้นเปนหนวยงานใหม มีสถานะ
เทียบเทากระทรวง
3. มีขอเสนอใหปรับบทบาท อํานาจหนาที่ สถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ซึ่งมีฐานะเปน องคกรมหาชน ใหมีบทบาทและมีสวนรวมในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเหมาะสม สอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยและปองกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตของความเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลยี่ 4.0
4. การมีสวนรวมของภาคประชาชน ในกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ไมมีบริบทหรือยังขาดชองทางการมีสวนรวมจากประชาชน ในการรณรงคสงเสริมดานความปลอดภัย
เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการปลูกจิตสํานึก ระเบียบวินัย ในการทํางานเพื่อปองกันอุบัติเหตุ หรือโรค
อันตรายจากการทํางาน
5. ขอเสนอแนะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม นายจาง/สถานประกอบการที่ใชแรงงานตางดาวเปนลูกจาง
ในการทํางาน ภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตจากการทํางาน (Work Permit) นายจางจะตองฝกอบรม ความปลอดภัย
ในการทํางานใหแกแรงงานตางดาวตามสัญชาติเหลานั้น กอนที่จะเริ่มปฎิบัติงาน ตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด
และจัดทําคูมือภาษาเฉพาะแรงงานตางดาว ความปลอดภัยในการทํางานใหแกแรงงานตางดาวเหลานั้นหากแรงงาน
ตางดาวเหลานั้นฝาฝน จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทํางาน
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กระบวนทัศนใหมในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
New paradigm in crime prevention and solution

ผูวิจัย

สุชิน รอดกําเนิด
นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การลดปญหาอาชญากรรมโดยมุงใชทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย และทฤษฎีตํารวจชุมชนสัมพันธ ยังปรากฏ
วาสถิติคดีอาชญากรรมและยาเสพติดไมลดลง ทําใหเห็นวาการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
แบบเดิมยังไมมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการคิดคนและพัฒนากระบวนทัศนการบริหารจัดการตํารวจสมัยใหมที่เรียกวา
หลักการพัฒนาและแกไขปญหาที่พลิกผันไปตามแนวทางของชุมชน โดยมี ทฤษฎีตํารวจชุมชน มาเปนทฤษฎีนํา
ในกระบวนทัศนใหม ที่ใหความสําคัญในการเปนหุนสวนกับชุมชน ผสมผสานกับทฤษฎีหนาตางแตก ซึ่งเนนการจัด
ระเบียบชุมชน ปองกันปญหาความไรระเบียบตาง ๆ ควบคูไปกับทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม
ที่เนนการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล อมเพื่อลดชองโอกาสในการลงมือกระทําผิดของคนรายมาชวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในชุมชนดวย จึงจะทําใหการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
ไดผลอยางยั่งยืน
คําสําคัญ : กระบวนทัศนใหม, ความรวมมือของชุมชน, การปองกันอาชญากรรม
ABSTRACT
Using law enforcement theory and police community relations showed that crime
and drug statistics haven’t decreased yet and made traditional preventing and solving crime
and drug ineffectively. Therefore, there were designed and developed paradigm of modern
police management called principles of the community oriented policing and problem
solving paradigm by leading of community policing theory in a new paradigm. It focused
on community partnership, community orders, broken window theory and crime control
through environmental design theory to reduce the opportunity for criminal acts in order to
support the operation of community police that would be prevented and solved crime and
drugs in a sustainable manner
Keywords : New paradigm, community partnership, Crime prevention

บทนํา
การเกิดอาชญากรรมอาจมีที่มาจากหลายปจจัยร วมกัน ดังนั้น การใหความสําคัญตอการคนหาความจริง
หรือหาสาเหตุของการกระทําความผิด จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการแสวงหาวิธีการที่เหมาะสม ในการนํามาใช
จัดการแกผูกระทําความผิด หรือแมแตการนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงระบบ สภาพแวดลอม เพื่อการปองกัน
อาชญากรรมในภาพรวม (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2559, หนา 52)
การปองกันอาชญากรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อยับยั้งพฤติกรรมของอาชญากร ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดโดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในสังคม มิใชเพียงการอยูเฉย ๆ โดยไมไดทําอะไร และในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ นั้น จะตองคํานึงถึงปญหาสําคัญซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม 3 ประการ คือ ปญหาทาง
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สังคม ปญหาทางจิตใจ และปญหาตามสถานการณ (อัณณพ ชูบํารุง, 2550, หนา 22) และโดยนัยแหงความหมายนี้
สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (2556) อธิบายวา การปองกันอาชญากรรม ก็คือการใชวิธีการหรือมาตรการตาง ๆ ที่จะปองกัน
ไมใหเกิดปญหาอาชญากรรมขึ้น โดยอาจจําแนกไดดังนี้คือ การกําจัดที่ตนเหตุ การขจัดความปรารถนาที่จะกระทําผิด
และการขจัดชวงโอกาสที่จะกระทําผิด ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ เอกชน และประชาชนในการ
รวมมือกัน รวมตลอดถึงการกําหนดวิธีการตาง ๆ เพื่อระงับเหตุการณ ในการกระทําความผิด การจับกุมและควบคุม
ผูกระทําความผิด เพื่อปองกันมิใหมีเกิดปญหาอาชญากรรมขึ้นมาอีก และการลงโทษผูกระทําความผิดเพื่อใหเข็ดหลาบ
อีกทั้งยังเปนเครื่องเตือนใจแกผูที่คิดจะประกอบอาชญากรรมมิใหกออาชญากรรมขึ้นอีก
แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรมในปจจุบัน สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (2556) กลาววา เปนแนวคิดใหม
ที่เกี่ยวของกับบทบาทของตํารวจและชุมชน เปนแนวคิดที่เรียกกันวา “ความเปนหุนสวน” (partnership) ในการ
ปองกันและควบคุมอาชญากรรม ซึ่งเชื่อกันวา การปองกันอาชญากรรมที่ประสบผลสําเร็จ ขึ้นอยูกับชุมชนมากกวา
ตํ า รวจ บทบาทของตํ า รวจและประชาชนในการป องกัน อาชญากรรมจึ ง เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ที่ เ คยคิ ด ว า
ประชาชนชวยเหลือตํารวจ มาเปนตํารวจชวยเหลือประชาชน จึงจะชวยใหชุมชนเขมแข็งขึ้นและสงผลใหประชาชน
อยูดวยกันอยางสงบสุข ทั้งนี้ การปองกันอาชญากรรมสามารถจัดแบงเปนมาตรการได 3 มาตรการ คือ มาตรการ
ปองกันพื้นฐาน มาตรการปองกันตามปกติ และมาตรการปองกันในเชิงรุก ดังนี้
นอกจากนี้ ดร.อักลเจซา ซเวกีซ (Ugljesa Zvekic, 2000, pp. 174–175) อดีตรองผูอํานวยการสถาบัน
วิจัยอาชญากรรมและยุติธรรมแหงสหประชาชาติ ไดเสนอยุทธศาสตรในการปองกันอาชญากรรมไว 7 ประการ ดังนี้
1) สงเสริมใหมีการดําเนินโยบายดานการปองกันอาชญากรรม ควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายและการ
บริหารงานยุติธรรม โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณระหวางประเทศ ที่เกิดจากโครงการที่มีประสิทธิภาพ
ที่องคการสหประชาชาติและองคกรนานาชาติที่เกี่ยวของไดเคยกระทํามา
2) พัฒนาแผนปองกันในระยะยาว แมความคิดเห็นของสาธารณชนอาจจะเรียกรองใหมีการรับมือกับ
ปญหาอาชญากรรมในระยะสั้น
3) ปรับปรุงการประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกันอาชญากรรมทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับทองถิ่น
4) สนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม โดยการเสริมสรางความเชื่อมั่นของชุมชน
ใหมีตอตํารวจ
5) สงเสริมการบังคับใชกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม ใหมีความมั่นคงและความปลอดภัย ในบุคคล
และทรัพยสิน
6) ปฏิบัติดวยความเคารพและเขาใจในความตองการของเหยื่ ออาชญากรรม และใหความชวยเหลือ ให
ทันทวงที พรอมทั้งตองใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมดวย
7) ตรวจสอบโครงการปองกันอาชญากรรมบนพื้นฐานของขอมูล ที่เชื่อถือได โดยมีการวิเคราะหและการ
อภิปรายสาธารณะรวมกันจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
สรุปไดวา การปองกันอาชญากรรมเปนกิจกรรมที่มุงใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โดยมิตองรอจนกวาประชาชนจะอยูใกลกับภยันภยันตรายเสียกอน โดยตองเปลี่ยนแปลงสภาวะที่อาจจะกอใหเกิด
อาชญากรรมขึ้นไดในทุก ๆ ดาน และประการที่สําคัญคือตองสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรม ซึ่งปจจัยที่ควรคํานึงถึงอันเปน ยุทธศาสตรสําคัญในการปองกันอาชญากรรม ไดแก ประสบการณใน
ระดับระหวางประเทศ แผนปองกันในระยะยาว การประสานงานกันในทุกระดับ การสนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวม
การบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ การชวยเหลือและปฏิบัติตอเหยื่อดวยความเขาใจ และตรวจสอบโครงการ
ปองกันอาชญากรรม
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม
สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (2556) อธิบายวา การปองกันอาชญากรรมนับตั้งแตอดีตเปนตนมานั้น มักจะมุงเนน
การบังคับใชกฎหมายเปนหลัก โดยพยายามจับกุมผูกระทําความผิดใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อหวังผลในการ
ปองกันอาชญากรรม ตอมาไดใชแนวทางการบังคับใชกฎหมายควบคูกับตํารวจชุมชนสัมพันธตาม “ทฤษฎีบังคับใช
กฎหมาย” และ “ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ” อันเปนทฤษฎีที่ใชในการปองกันอาชญากรรมแบบเกา คือ แนวทางทฤษฎี
บังคับใชกฎหมาย มียุทธวิธีคือการตรวจทองที่ เนื่องจากการปรากฏตัวของตํารวจยอมมีผลในการยับยั้งผูที่คิด
จะประกอบอาชญากรรม ซึ่งจะทําใหเกิดความเกรงกลัววาจะถูกจับกุม จึงเปนการขมขวัญผูที่คิดจะประกอบอาชญากรรม
ได นอกจากนั้น การตรวจทองที่สม่ําเสมอตอเนื่องจะทําให ประชาชนเกิดความรูสึกวามีตํารวจอยูทั่วทุกแหง สวน
ทฤษฎีชุมชนสัมพันธนั้น คือการจัดสภาพทั่วไปทั้งในระดับเมือง ชุมชน หรือละแวกบาน ในลักษณะการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล ที่งายตอการควบคุมสังเกตตรวจตรา รวมทั้งมุงสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกในชุมชนได มี
สวนรวมในการปองกันชีวิต รางกาย ทรัพยสินของตนเองและผูอื่นใหปลอดภัยจากอาชญากรรม
แตถึงแมวาจะใชวิธีการตางๆ ดังกลาวขางตน ประเทศไทยก็ยังไมสามารถลดปญหาอาชญากรรมลงได
ในทางตรงกันขามอาชญากรรมในประเทศไทยยังคงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ทิศทางการทํางานของ
ตํารวจไทยยังไมไดผลในเชิงของการปองกันอาชญากรรม อยางไรก็ดี ตํารวจในประเทศอื่น ๆ ที่ใชแนวทางการทํางาน
ที่มุงเนนการบังคับใชกฎหมายเปนหลัก ก็ประสบปญหาเชนเดียวกันกับตํารวจไทย ซึ่งตอมาไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อหา
แนวทางใหม ๆ ที่มีประสิทธิภาพ จนกระทั่งไดมีการคนพบ “ทฤษฎีตํารวจชุมชน” ซึ่งเปนทฤษฎีใหมที่วงการตํารวจ
ทั่ว โลกใหค วามสนใจนํ าไปใช โดยวิ ธีการคือใหตํา รวจเปลี่ ยนแนวทางการทํ างานจากการเป นผู ใช อํา นาจตาม
กฎหมายบังคับกับประชาชน มาเปนการใหตํารวจหันหนาเขาหาประชาชน เพื่อรวมมือกันปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมรวมกัน ทั้งนี้ องคกรตํารวจจําตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานจากแบบเกาไปเปนแบบ
สมัยใหม ซึ่งตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานที่องคกรตํารวจสมัยใหมทั่วโลกไดใช กันมาแลววาไดผล คือ ทฤษฎีการ
ปองกันอาชญากรรมสมัยใหม 5 ทฤษฎีกับอีก 1 หลักการ ดังนี้
1. ทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement Theory) ภาระหนาที่ของหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมก็คือ การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเสมอภาค ในสวนของตํารวจ จะเนนการปอ งกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งจะนําไปสูการควบคุมการกระทําความผิดในสังคมไดตามความมุงหมาย ซึ่งลักษณะที่
สําคัญเกี่ยวกับของทฤษฎีบังคับใชกฎหมายมีอยู 3 ประการ คือ
1) รัฐเปนผูใชมาตรการทางกฎหมาย เพื่อควบคุมความประพฤติและคุมครองพิทักษผลประโยชน
ของสมาชิกในสังคมตามหลักกฎหมายมหาชนในฐานะที่รัฐมีอํานาจเหนือราษฎร
2) รัฐเปนผูไดรับมอบหมาย ใหจัดสรรเจาหนาที่เพื่อควบคุมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่รักษา
ความสงบเรียบรอยและความผาสุกของชุมชนใหเปนไปตามเจตนารมณและหลักการของกฎหมายอยางเครงครัด
3) การบังคับใชกฎหมาย จะตองบังคับใชแกสมาชิกในสังคมโดยยุติธรรมเสมอภาคกันตามหลักนิติ
ธรรม (Justice Under Law) โดยปราศจากความลําเอียงหรือรังเกียจเดียดฉันทอยางสิ้นเชิง
การบังคับใชกฎหมายของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ในอันที่จะควบคุมการกระทําความผิดมิให
เกิดขึ้นในสังคม เพื่อจะปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้น แกสมาชิกในสังคม รวมทั้งการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ
นั้น มีอยู 2 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม และทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม
ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) เปนทฤษฎีที่เนนประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรม ที่มุงควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเปนหลัก โดยคดีอาญาเมื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาแลว ตามทฤษฎีนี้จะตองดําเนินการไปตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไว โดยมีกระบวนการกลั่นกรองในแตละ
ขั้นตอน เริ่มตั้งแตการสืบสวนกอนการจับกุม การจับกุม การสอบสวนภายหลังการจับกุม การเตรียมสํา นวนคดีเพื่อ
ฟองศาล การพิจารณาคดีและการพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด และสุดทายคือการปลดปลอยจําเลย ซึ่งการดําเนินการ
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ตามขั้นตอนตาง ๆ ในการบังคับใชกฎหมายจะตองมีความรวดเร็วและแนนอน โอกาสที่ผูกระทําความผิดจะหลุดพน
จากกระบวนการบังคับใชกฎหมายควรมีใหนอยที่สุด) ดังนั้น เมื่อไดตัวผูกระทําความผิดมาแลว ตามทฤษฎีนี้ให
สันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิด จากนั้นจึงจะดําเนินการตามขั้นตอนจนถึงขั้นการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาล แตตามทฤษฎีนี้การคนหาความจริงในชั้นศาลจะมีอยูนอยมาก เนื่องจากเนนการวินิจฉัยคดีใหเสร็ จสิ้น
ไปตั้งแตขนั้ ตอนตน ๆ ของกระบวนการยุติธรรม อันไดแก ตํารวจและอัยการแลว
ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) ตามทฤษฎีนี้ยึดเปนหลักการวา การบังคับใชกฎหมาย
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจะตองมีความเปนธรรม โดยจะมีมาตรการตาง ๆ มิใหผูตองหาถูก สงผานไป
ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย โดยทฤษฎีนี้ไมเห็นดวยกับการแสวงหาขอเท็จจริงอยางไมเปน
ทางการของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมของหนวยงานที่มีหนาที่ ในการบังคับใชกฎหมายขั้นตน และเห็นวาตองจัด
ใหมีการพิจารณาคดีหรือไตสวนขอกลาวหาของผูตองหาอยางเปนทางการกอน และตองกระทําโดยเปดเผยในศาล
ยุติธรรม ทฤษฎีนี้จึงถือวาบุคคลจะไมถูกกลาวหาวากระทําความผิดเพียงเพราะมีพยานหลักฐานวาเขาไดกระทําผิด
เทานั้น แตเขาจะมีความผิดก็ตอเมื่อผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณาพิพากษาชี้ขาดแลววาเขามีค วามผิด จริง
นอกจากนั้น ผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี จะตองปฏิบัติตามบทกฎหมายตาง ๆ ที่ใหความคุมครองสิทธิของ
ผูตองหาอยางครบถวนดวย และทฤษฎีนี้ยอมรับวามีแตองคคณะผูพิพากษาที่เปนกลางเทานั้นที่จะเชื่อถือได รวมทั้ง
ศาลก็จะคอยทบทวนวิธีการที่หนวยงานบังคับใชกฎหมายขั้นตนไดแ สวงหาพยานหลักฐานมาเองนั้น เปนการไดมา
โดยถูกตองชอบธรรมหรือไม
จะเห็นวา ทั้งสองทฤษฎีมีวิธีปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายที่แตกตางกัน กลาวคือ ทฤษฎีแรกเนนความ
มีป ระสิท ธิภ าพความรวดเร็ว และแนน อนของหนว ยงานที่บัง คับ ใชก ฎหมายของกระบวนการยุต ิธรรมขั้น ตน
เนื่องจากทฤษฎีนี้ตองการผลสําเร็จที่รวดเร็วในการบังคับใชกฎหมาย จึงอาจจะกระทบสิทธิของประชาชนภายใต
กรอบของกฎหมายดวย โดยที่การควบคุมอาชญากรรมนั้นเปนภารกิจของรัฐ การคนหาความจริงเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดจึงเปนกระบวนการของฝายบริหาร ซึ่งอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายเปนฐานการใชอํานาจของ
ตนเอง แตสําหรับทฤษฎีที่สองจะเนนการบังคับใชกฎหมายโดยมุงที่จะใหความเปนธรรมและคุมครองสิทธิเสรีภาพ
สวนบุคคล อยางไรก็ตาม การบังคับใชกฎหมายของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศตาง ๆ ก็มิไดมี
การบังคับใชกฎหมายโดยใชทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียว แตมักจะใชทั้งสองทฤษฎีรวมกัน โดยพิจารณาจากสภาพปญหา
อาชญากรรมในสังคม โดยหากสังคมใดมีปญหาอาชญากรรมรุนแรง ก็มักจะใชทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมเปน
หลั ก และเสริ ม ด ว ยทฤษฎี ก ระบวนการนิ ติ ธ รรม แต ถ า สั ง คมใดมี ป ญ หาอาชญากรรมน อ ยก็ มั ก จะใช ท ฤษฎี
กระบวนการนิติธรรมนําหนาและตามดวยทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม
สรุปไดวา ทฤษฎีบังคับ ใชกฎหมาย มุง กําหนดใหการปองกันอาชญากรรม เปนงานหลักซึ่ง สามารถ
ดําเนินการไดโดยกลไกของรัฐเพียงฝายเดียว รวมทั้งกําหนดอัตราสวนของตํารวจตอประชากรในจํานวนที่เชื่อวา
พอเพียงตอการรับผิดชอบปญหาอาชญากรรม ดังนั้น แนวทาง การปองกันอาชญากรรมตามทฤษฎีนี้ จึงมุงเนนการ
บังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเปนการปองปรามอาชญากรรมทําใหคนในสังคมมีความเกรงกลัวตอ
กฎหมายและบทลงโทษเปนสําคัญ ทําใหตัดมูลเหตุจูงใจในการกระทํา ผูบังคับใชกฎหมายสวนใหญเปนเจาพนั กงาน
ตํารวจ เชน บังคับใชกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาตาง ๆ
2. ทฤษฎีตํารวจชุมชนสัมพันธ (Police Community Relation Theory) หลักการของทฤษฎีตํารวจ
ชุมชนสัมพันธ คือ การใหตํารวจเขาไปเปนมิตรกับประชาชนหรือชุมชน เพื่อประโยชนในการหาขาว การสรางความ
สัมพันธที่ดีระหวางประชาชนกับตํารวจ แตประชาชนอยูในฐานะผูใหขอมูลและผูรับแนวคิดจากตํารวจเปนหลัก
ไมเปนลักษณะปฏิสัมพันธแบบสองทาง ซึ่งทฤษฎีตํารวจชุมชนสัมพันธนี้ เปนการปองกันอาชญากรรมโดยการจัดสภาพ
ทั่วไปในระดับเมือง ชุมชน ละแวกบาน ในลักษณะเสริมสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกในชุมชนใหมีสวนรวมใน
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การปองกันชีวิต รางกาย ทรัพยสินของตนเองและบุคคลอื่นใหปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยตํารวจมีบทบาทเปน
ฝายวางแผน สนับสนุน และใหคําปรึกษาแกชุมชนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ลักษณะของงานชุมชนสัมพันธ เปนการนําเอาปรัชญาที่วา “ตํารวจคือประชาชน และประชาชนก็คือ
ตํารวจ” มาใชปฏิบัติ และเปนการเนนใหเห็นวา สัมพันธภาพที่ดีระหวางประชาชนกับ ตํา รวจเปน สิ่ง ที่จํา เปน
เนื่องจากเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ ฉะนั้ น ตํารวจจึงตองธํารงรักษาไวซึ่ง
สัมพันธภาพอันดีนี้ไวอยางสม่ําเสมอ ซึ่งแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ จึงประกอบดวยสวนสําคัญ
3 ประการ คือ
1) การประชาสัมพันธ (Public Relation)
2) การใหบริการแกชุมชน (Public Service)
3) การเขามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน (Public Participation)
กลาวโดยสรุปไดวา ทฤษฎีตํารวจชุมชนสัมพันธ ก็คืองานที่ตํารวจตองทําใหประชาชน เขามามีสวนรวมใน
การปองกันอาชญากรรม โดยเริ่มตั้งแตตํารวจตองปรับบทบาทในการสรางความศรัทธาเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่ น
ใหเกิดความรักนับถือมีเจตคติที่ดีตอตํารวจ อันจะนําผลไปสูความเขาใจและพรอมที่จะใหความรวมมือตอไปดวยวิธีการ
ตาง ๆ ในการทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม ทั้งนี้ ก็เพื่อเปนเปาหมายสูงสุด ที่ทําใหชุมชนหรือสังคมมีความสงบ
สุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ทฤษฎีตํารวจชุมชน (Community Policing Theory) หลังจากที่วงการตํารวจไดนําหลักการตํารวจ
ชุมชนสัมพันธไปใชอยางแพรหลาย ความสัมพันธระหวางตํารวจและประชาชนไดรับการพัฒนาดีขึ้น แตปญหา
อาชญากรรมยังไมไดรับการแกไขเทาที่ควร อาชญากรรมยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ผูบริหาร
นักวิชาการ ตํารวจ ตางศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมใหดีขึ้น จนวงการตํารวจ
ได เ รี ย นรู ห ลั ก การใหม ที่ มี แ นวคิ ด และวิ ธี ก ารทํ า งานที่ แ ตกต า งออกไปจากเดิ ม นั่ น คื อ ทฤษฎี ตํ า รวจชุ ม ชน
(Community Policing Theory)
ทฤษฎีตํารวจชุมชน พัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานความเชื่อเดิมของทฤษฎีตํารวจชุมชนสัมพันธ ในสวนที่มุงเนน
ใหเกิดสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีระหวางตํารวจกับประชาชน โดยเชื่อวา ความรวมมือรวมใจของตํารวจและ
ประชาชน คือสิ่งสําคัญ ที่สามารถเอาชนะปญหาอาชญากรรมได อยางไรก็ตาม สิ่งที่แตกตางอยางชัด เจนของ
ทฤษฎีตํารวจชุมชน ก็คือการเขาไปฝงตัวทํางานในชุมชน เปนระยะเวลาคอนขางยาวนาน และการทํางานรวมกัน
ของตํารวจและชุมชน แทนที่จะเปนการเขารวมกิจกรรมของชุมชนอยางตอเนื่อง แตยังคงใหความสําคัญตอการไป
ถึงที่เกิดเหตุอยางรวดเร็ว เมื่อได รับแจง เชนงานตํารวจชุมชนสัมพันธแบบเดิม
ทฤษฎีตํา รวจชุม ชน หมายถึง การสรา งความรว มมือ (Collaboration) ระหวา งตํา รวจและชุม ชน
ในการแกไขปญหาของชุมชน ซึ่งตํารวจจะไมเปนเพียงผูรกั ษากฎหมายและความเรียบรอยของสังคมเพียงฝายเดียว
แตสมาชิกจากภาคสวนตาง ๆ ของชุมชนจะเปนพันธมิตรที่สําคัญกับฝายตํารวจ ในการยกระดับความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน จากความหมายนี้ แนวคิดทฤษฎีตํารวจชุมชน ก็คือหลักการทํางานใหมของตํารวจที่เพิ่มเติม
จากการทํางานของตํารวจแบบเดิมที่มุงเพียงมีสายตรวจปองกันแกไขเหตุรายและสืบสวนจับกุมคนราย แตตํา รวจ
ชุมชนตองมุงเขาหาประชาชนและตองทํางานรวมกันเพื่อรักษาความสงบสุขของสังคมไปพรอมกันดวย
องคประกอบของทฤษฎีตํารวจชุมชน มีองคประกอบหลัก 2 ประการ คือ ความเปนหุนสวนกับชุมชน
(Community Partnership) และการรวมกันแกไขปญหา (Problem Solving) ทั้งนี้ ความเปนหุนสวนกับชุมชนจะ
เกิดขึ้นไดจากการเขาพบปะพูดคุยกับหุนสวนตาง ๆ หรือคนในชุมชนอยางสม่ําเสมอ จึงจะทําเกิดใหชุมชนเกิดความ
เชื่อมั่นตอตํารวจ สวนการรวมกันแกไขปญหาเปนการรวมมือจากหุนสวนในชุมชน เริ่มจากการระบุปญหา หลังจาก
ทราบปญหาแลวก็ลงมือแกไขปญหารวมกัน เมื่อสามารถแกไขปญหาได ชุมชนก็จะใหความเชื่อมั่นศรัทธากับตํารวจ
และจะมีการแลกเปลี่ยนขาวสารตาง ๆ (Information Exchange) ซึ่งกันและกันระหวางชุมชนและตํารวจ
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ซึ่งในหลักการสําคัญของตํารวจชุมชน 2 หลักการนี้ สามารถแยกยอยได 10 ประการ ดังนี้
1) การนําหลักการตํารวจชุมชน ไปเปนกลยุทธหลักในการทํางานที่ตํารวจทุกคนในองคกรจะตองนําไปใช
ตั้งแตหัวหนาหนวยและผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น จนถึงตํารวจทุกฝายทุกแผนก ไมใชมีแตเฉพาะตํารวจที่ทําหนาที่
ชุมชนสัมพันธเทานั้น ที่จะตองมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
2) การกระจายอํานาจใหตํารวจผูปฏิบัติงาน ตํารวจสายตรวจ หรือตํารวจที่ทํางานสัมผัสกับประชาชน จะตอง
ไดรับการกระจายอํานาจหรือมีอํานาจนําเสนอในการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ รวมกับชุมชนใหไดมากที่สุด แทน
วิธีการทํางานแบบเดิมที่อํานาจการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ อยูที่สวนกลาง
3) การเกาะติดพื้นที่ โดยกระจายความรับผิดชอบใหกับตํารวจในแตละพื้นที่ทุกคน ไมวาจะเปน สาย
ตรวจประเภทใด หรือตํา รวจประจํา ตูย าม หรือ ผูบัง คับ บัญ ชาระดับ ตา ง ๆ จะไดรับ มอบอํา นาจใหแบง พื้น ที่
รับผิดชอบเปนระยะเวลานาน ๆ โดยจะไมเปลี่ยนสายตรวจแตละผลัดหรือแตละเขตบอย จนทําใหตํารวจสายตรวจ
ไมมีความคุนเคยกับประชาชน หรือประชาชนไมเชื่อใจตํารวจหรือเห็นตํารวจเปนคนแปลกหนา
4) ใชพ ลัง ความรว มมือ ของประชาชนและอาสาสมัค ร โดยมุง เนน ใหมีก ารใชค วามรว มมือ จาก
ประชาชนเปนอาสาสมัครในรูปแบบตาง ๆ เชน อาสาสมัครตํารวจชุมชน สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม อาสาจราจร
ตํารวจบาน เปนตน โดยตํารวจมีหนาที่ใหความรู และสรางความรวมมือ กําหนดวิธีการจัดตั้ง ซึ่งจะทําใหตํารวจมี
เวลาไปทํางานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอื่น ๆ ไดมากยิ่งขึ้น
5) การหาผูสนับสนุน โดยตํารวจจะตองแสวงหาความรวมมือจากชุมชน โยตองแสวงหาทรัพยากรจาก
ชุมชนมาชวยเหลืองานตํารวจในดานอื่น ๆ เชน การตั้งคณะกรรมการหาทุนชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม การขอ
งบประมาณสนับสนุนจากชุมชน หรือจากฝายปกครองในทองที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ
งานตํารวจในดานตาง ๆ
6) การบังคับใชกฎหมายเปนเครื่องมือแกปญหาชุมชน โดยงานตํารวจชุมชน ยังถือวา เปนการบังคับใช
กฎหมาย เชน การสืบสวน จับกุมคนราย ยังคงเปนเครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหาเปนลําดับแรก แตตํารวจก็ยัง มี
หนาที่ในการแกไขตนเหตุของปญหาอาชญากรรมและความไมเปนระเบียบของชุมชนดวย
7) เนนปองกันอาชญากรรมมากกวารอใหเกิด ทฤษฎีตํารวจชุมชน มุงเนนการปองกันเพื่อไมใหเกิด
อาชญากรรม มากกวาการรอใหอาชญากรรมเกิดแลวจึงคิดติดตามจับกุมคนราย กิจกรรมสวนใหญที่ควรทํา คือการ
สนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งในการปองกันอาชญากรรมดวยชุมชนเอง โดยใชเทคนิคแกไขที่ตนเหตุของปญหา
การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม การจัดระบบเพื่อนบานเตือนภัย หรือจัดสายตรวจประชาชน เปนตน
8) ใชเทคนิคในการแกปญหา โดยเปนการระดมความรวมมือระหวางตํารวจ ประชาชนในชุมชน และ
หนวยงานอื่น ๆ รวมกัน เพื่อกําหนดตนเหตุของปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือปญหาความไมเปน
ระเบียบในชุมชน แลววิเคราะหหาสาเหตุของปญหา แสวงหาแนวทางในการแกไขปญหา ดําเนินการแกไขปญหา
และในทายที่สุดตองมีการประเมินผล
9) การเปนหุนสวนและสรางความรวมมือระหวางตํารวจกับชุมชน ในอันที่จะรวมกันรับผิดชอบปองกัน
ปญ หาอาชญากรรมหรือความไมเปน ระเบีย บในชุม ชน โดยตอ งรวมกัน สํา รวจปญ หาหรือ ความหวาดกลัว ภัย
อาชญากรรมและรวมใชเทคนิคแกปญหา เพื่อแกไขที่ตนเหตุของปญหาอาชญากรรม และตํารวจตองสรางความรวมมือ
ในการระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกภาคสวนในพื้นที่
10) ตํารวจตองบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการบังคับใชกฎหมายหรือการปองกันปญหา ที่
ตนเหตุของปญหา เพราะตํารวจไมมีอํานาจหนาที่โดยตรงที่จะเขาไปจัดการเองได เชน หอพักที่เปนแหลงมั่วสุม
ของวัยรุนติดยาเสพติด เปนหนาที่ของเจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย การติดตั้งไฟฟาสองสวาง
บริเวณที่เปลี่ยว เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
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4. ทฤษฎีปองกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดลอม (Crime Control Through Environmental
Design Theory) ทฤษฎีนี้เปนแนวความคิดรวมระหวางทฤษฎีบังคับใชกฎหมาย และทฤษฎีชุมชนสัมพันธ โดยนํา
มาประยุกตผสมผสานใชรวมกัน เพื่อนําไปสูเปาประสงคของการปองกันอาชญากรรม ซึ่งแยกพิจารณาได 2 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 สภาพแวดลอมรูปธรรม
1) มาตรการระดับชุมชน: การวางผังเมืองและชุมชน การติดตั้งไฟฟาสองสวาง การออกแบบอาคาร
และการสลักหมายเลขบนทรัพยสิน
2) มาตรการระดับบานเรือน: ความมั่นคงของประตูหนาตาง การใชสัญญาณเตือนภัย เปนตน
มิติที่ 2 สภาพแวดลอมนามธรรม
1) มาตรการเพื่อบานเตือนภัย
2) มาตรการสายตรวจประชาชน
3) มาตรการตรวจตราบานเรือน
หัวใจสําคัญของการปองกันอาชญาโดยจากสภาพแวดลอม คือปรับสภาพแวดลอมใหดูปลอดภัยไมนากลัว
และใชประโยชนจากสภาพแวดลอมในการลดโอกาสการกออาชญากรรม ซึ่งประกอบคุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้
1) เฝาระวังโดยธรรมชาติ หลักขอนี้ใชความจริงที่วา คนรายไมอยากใหใครมองเห็น ไมชอบใหใคร
จําหนาได ดังนั้นจึงตองทําใหพื้นที่นั้นมีการเฝาระวังโดยธรรมชาติ เชน ทําใหดูโลง เอาสิ่ งที่กําบังสายตาออกไป
เพื่อใหคนทั่วไปมองเห็นผูบุกรุกไดงาย ทําหนาตางประตูใหหันออกไปทางถนน ติดไฟสองสวาง ทํากําแพงใหโปรง
กําจัดมุมอับและที่ลับตาออกไป จัดกิจกรรมเพื่อใหมีคนพลุกพลานในจุดที่ลอแหลม เพื่อใหมีคนชวยเฝาระวังมากขึ้น
2) ควบคุมการเขาออกโดยธรรมชาติ ไดแก การใชประตู รั้ว พุมไมเตี้ย ๆ คูน้ํา เพื่อกันใหผูที่ไม
เกี่ยวของออกไปจากบริเวณนั้น ถาเปนบานพักอาศัย จะติดตั้งกลอน เหล็กดัด ฯลฯ ถาเปนพื้นที่สาธารณะ เชน การจัด
ทางเขา ทางออก ทํารั้ว ติดตั้งไฟสองสวาง ตรวจตราการเข าออก ติดตั้งปาย ทําเครื่องหมาย ตีเสนบนพื้น ไมกั้น
เพื่อประกาศใหทราบวาเปนพื้นที่เฉพาะ เพื่อใหดูวาเขาออกยากกวาธรรมดา ซึ่งคนรายก็จะเปลี่ยนใจไมอยาก
รบกวน
3) แบงพื้นที่ใหชัดเจน โดยตามธรรมชาติแลวมนุษยจะมีความรูสึกเปนเจาของพื้นที่ของตนเอง
และเคารพสิทธิในพื้นที่ของคนอื่น ฉะนั้น จึง ตองออกแบบใหมองเห็นชัดเจนวา พื้นที่ ใดเปนพื้นที่ควบคุม และหวง
หามไมใชที่สาธารณะ ผูที่ไมเกี่ยวของจะรูสึกวากําลังบุกรุกหรือละเมิดสิทธิผูอื่น เชน สรางทางเทาเปนแนวแบงพื้นที่
ทําทิวทัศนโดยใชตนไมเปนรั้ว หรือใชคูรองน้ําเปนแนวเขต
4) บริห ารจัด การและบํา รุง รัก ษา เปน การสรา งความรว มมือ ความสามัค คีของคนในชุม ชน
โดยรวมกันสรางความรมรื่นนาอยูใหกับชุมชน เชน ในชุมชนอาจมีที่รกรางวางเปลา พื้นที่ที่ไมไดใชสอย สิ่งปรักหักพัง
ตนไมพงหญา บานราง ซึ่งอาจกลายเปนแหลงเสื่อมโทรม ที่ซองสุมของพวกมิจฉาชีพได ชุมชนจึงตองสอดสองดูแล
กําจัดที่รกรางใหโปรงตา ไมเปนพื้นที่ลอแหลมใหเกิดอาชญากรรม
5. ทฤษฎีหนาตางแตก (Broken Window Theory) ทฤษฎีมุงในเรื่องของการแกไขจุดบกพรองหรือ
ความไรระเบียบ ซึ่งหากมีจุดบกพรองแมแตเพียงเล็กนอยก็สามารถสื่อความหมายไดวาไมมีคนใสใจดูแล และจะเปน
เหตุใหเกิดความไมดีหรือความหายนะใหญโตมากขึ้นเรื่อย ๆ เพิ่มความหวาดกลัว ความหวาดระแวง ทําใหชุมชน
ออนแอลง และเพิ่มแนวโนมพฤติกรรมการกออาชญากรรม หากไม ไดรับการแกไขใหเรียบรอยตั้งแตยังเปนปญหา
เล็ก ๆ ตอมาจะกลายเปนปญหารายแรงใหญขึ้น เปรียบเทียบกับวา หากมีบานหลังหนึ่งมีหนาตางที่มีกระจกแตก
อยูเพียงบานหนึ่งหรือสองบาน ถาหากปลอยทิ้งไวไมมีการซอมแซม แนวโนมก็คือจะมีคนทําใหกระจกบานอื่นแตก
เพิ่มขึ้น แลวเมื่อมีกระจกบานอื่นแตกเพิ่มขึ้นก็อาจจะแตกจนหมดทุกบาน และมีแนวโนมที่จะมีคนบุกรุกเขามาใน
อาคารเพิ่มมากขึ้นดวย
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หลักการของทฤษฎีนี้ อธิบายไดจากสถานการณตามชื่อของทฤษฎีไดวา เมื่อตํารวจพบเห็นอาคารที่มี
จุดบกพรอง เชน กระจกหนาตาง ประตู ฝาบาน รั้ว ตอ งแตกหักเสียหายจากการขวางปา ทุบตี พนสีสเปรยใส
อยางใดอยางหนึ่ง หากอาคารนั้นมีผูอาศัยอยู ตํารวจควรสอบถามถึงสาเหตุความเปนมา และแนะนําใหทําการ
ซอมแซมใหอยูในสภาพปกติ และถารูตัวผูกระทําผิดก็ตองดําเนินการตามกฎหมาย แตถากรณีอาคารที่เสียหาย
เปนอาคารไรผูอยูอาศัย ก็ควรติดตอเจาของหรือผูเกี่ยวของใหมาจัดการแกไข ทั้งนี้ดวยเจตนาที่ไมตองการปลอยให
สิ่งที่เสียหายเบื้องตนนั้น เปนเหตุเชิญชวนใหมีการกระทําผิดซ้ําหรือเพิ่มขึ้น เชน การบุกรุกเขาไปกออาชญากรรม
ในอาคาร การปฏิบัติในลักษณะนี้อยูบนพื้นฐานที่ วา ถาปลอยใหมีการละเมิดกฎหมายโดยไมจัดการ ก็ตองละเมิด
เพิ่มครั้งขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเห็นวาไมเปนไร แมคนที่ไมเคยคิดจะละเมิดมากอนก็เกิดความรูสึกคลอยตาม อยากทํา
ละเมิดบางโดยมักคิดใหเหตุผลผิด ๆ แกตนเองวา กระทําผิดอยางนั้นเปนการกระทําที่ทาทาย ยิ่งไปกวานั้นเมื่อ
ทํ า การละเมิ ด เรื่อ งเล็ ก ๆ แล ว ไม เ ป น ไร ต อไปก็ จ ะหั น ไปทํ า การละเมิ ด เรื่ อ งใหญ ๆ ที่ มี ผ ลเสี ย หายมากกว า
นอกเหนือจากนี้ค วามเสีย หายและความเสื่อ มโทรมที่เกิด จากฝมือ ของนัก ทํา ลายที่ไ รเ หตุผ ล ยัง ทํา ใหค วาม
ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในสังคมเสื่อมถอยลงอีกดวย เหตุผ ลสําคัญอีกประการหนึ่งคือ เมื่อปลอยใหมีความเสียหาย
มากขึ้น กระทั่งมีสภาพเปนแหลงเสื่อมโทรม สุจริตชนคนดีก็มักหลีกเลี่ยงที่จะเขาใกล หรือเกี่ยวของกับพื้นที่นั้น ๆ
ในที่สุดพื้นที่ดังกลาวก็ถูกยึดครองโดยกลุมมิจฉาชีพ ดวยเหตุนี้หลักปฏิบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่ งของทฤษฏี คือ
ตํารวจตองพยามยามเปดโอกาสใหประชาชนคนดี เขาครอบครองพื้นที่ใหไดมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อปองกันการยึดครอง
ของคนไมดีไปในตัว
กลยุทธสําคัญของทฤษฏีหนาตางแตก จะตองดําเนินการเกี่ยวกับการเปนหุนสวนในชุมชน ดังนี้
1) สรางการมีสว นรวมจากเหยื่ออาชญากรรมและชุมชน
2) หุนสวนเนนจากกลุมเพื่อนบาน โรงเรียน กลุมธุรกิจ กลุมความเชื่อ ใหนําผูกระทําผิดเขารับการ
สนับสนุนและชวยเหลือจากกลุมเหลานั้น
3) สรางกระบวนการทํางานแบบเคียงบาเคียงไหลกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมุงเปา
ที่ความปลอดภัยสาธารณะและความสงบสุข
4) เปนหุนสวนกับองคกรเพื่อบริการชุมชนและบริการสังคมทั้งหลาย เชน หนวยงานที่บําบัดรักษาผู
ติดยาเสพติด และองคกรที่ไมแสวงหากําไรเพื่อการฟนฟูและดูแลผูกระทําผิด
5) พัฒนาระบบการสื่อสารกับชุมชน ใหความรูและขอมูลขาวสาร เพื่อเพิ่มความรวมมือจากชุมชน
ทฤษฏีหนาตางแตกกับมาตรการการจัดระเบียบสังคม ที่มุงเนนแหลงมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในชุมชน
เพื่อไมใหเกิดปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ แลวกลายเปนปญหารายแรงในภายหลัง มีประเด็นในการดําเนินงาน ดังนี้
1) จัดระเบียบสถานบันเทิง สถานประกอบการ ใหปฏิบัติตามกฎหมายโดยการควบคุมการเปด -ปด
เกินเวลา ควบคุมไมใหเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เขาไปใชบริการ หามจําหนายสุราในเวลาที่ควบคุม ตรวจปสสาวะ
ควบคุมมลภาวะทางเสียง ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน เปนตน
2) จัดระเบียบหอพัก โดยขึ้นทะเบียน บังคับใชกฎหมาย และรักษาสุขภาพอนามัย
3) โตะสนุกเกอร รานเกมส ดําเนินมาตรการปองปราม ไมใหเด็กเขาไปมั่วสุม
4) สวนสาธารณะ ไมใหมีแหลงมั่วสุมของเยาวชน
5) รานคาแอบแฝง ประเภทรานขาวตมแตจําหนายสุรา ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายหรือรานที่ใช
ชองวางของกฎหมายเปดบริการใหนักทองเที่ยวมานั่งดื่มสุรา พูดคุย แตทางรานไมไดขายสุรา ขายเฉพาะเครื่องดื่ม
และโซดาผสมสุรา
6) กลุมแกงคตาง ๆ เชน แกงคมอเตอรไซดซิ่ง โดยดําเนินการตอรานซอมมอเตอรไซด ไมใหเปน
แหลงมั่วสุม การรวมตัวของกลุมแกงคตาง ๆ เพื่อไมใหสรางความเดือดรอนรําคาญแกประชาชน
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7) ควบคุมเด็กและเยาวชน โดยดําเนินการตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อปองปราม
ไมใหเด็กและเยาวชนออกนอกบานในเวลากลางคืน ซึ่งอาจประพฤติตนไมสมควร เชน ปลอยใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
เขาไปในสถานบริการ และการจําหนายสุราหรือบุหรี่แกเด็กและเยาวชน เปนตน
6. หลักการพัฒนาและแกไขปญหาที่พลิกผันไปตามแนวทางของชุมชน (Community Oriented
Policing and Problem Solving: COPPS) ความหมายของหลักการนี้คือ เปนหลักการทํางานของตํารวจที่มี
การยกระดับและสนับสนุนใหใชหลักการนี้เปนยุทธศาสตรหลักของหนวยงาน โดยมุงเนนการแกไขที่สาเหตุของ
ปญหา การลดความไรระเบียบในสังคม โดยใชเทคนิคการแกปญหา และการเปนหุนสวนในชุมชน ในขณะเดียวกันก็
ยังใหความสําคัญในความพยายามทีจ่ ะปราบปรามอาชญากรรมอยางเขมแข็งซึ่งตองอาศัยความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
โดยเนนการดําเนินการ ดังนี้ คือ
1) สนับสนุนการแกปญหาอาชญากรรมที่กระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
2) ลดความรูสึกหวาดระแวงอาชญากรรม
3) ดําเนินการแกไขความยุงยากเดือดรอนอื่น ๆ ของชุมชน (รวมถึงการวิเคราะหถึงที่มาของปญหา
ชุมชน) โดยมีแนวทางเชน การแกปญหาที่ถูกตองควรตั้งอยูบนพื้นฐานและแนวทางของชุมชน ตํารวจตองปฏิบัติงาน
รวมกับชุมชนทุกขั้นตอน การปฏิบัติงานของตํารวจตองมีคุณภาพ และประชาชนมีความพึงพอใจถึงขั้นกําหนดเปน
มาตรฐานได เปนตน
โดยกระบวนทัศนงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรมแบบเกาที่เนนการแกแคนลงโทษ (Punishment
Paradigm) การทํางานขึ้นอยูกับการควบคุมอาชญากรรมเทานั้น สวนกระบวนทัศนงานตํารวจสมัยใหม คือกระบวน
ทัศน COPPS จะมีพื้นฐานความคิดบนทฤษฎีหนาตางแตก (broken window thesis) และมุงเนนใหมองการแกไข
ปญหาแบบองครวมมากขึ้น ซึ่งเปนแนวทางการปองกันอาชญากรรมเชิงรุกนั่นเอง
กระบวนทัศ น COPPS มุง ใหห นว ยงานตํา รวจใหค วามสํา คัญ อยา งยิ่ง กับ ยุท ธศาสตรก ารปอ งกัน
อาชญากรรมเชิงรุก ตอไปนี้คือ
1) การเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางประชาชนกับตํารวจ
2) การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหสามารถปองกันอาชญากรรม
3) มุงเปาหมายที่บุคคลหรือกลุมคนในชุมชนที่มีแนวโนมทําใหเกิดความไรระเบียบในสังคม
4) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในหนวยงานตํารวจ
ทั้งนี้ รอน บูสตรอม (Ron Boostrom, 2000) ศาสตราจารยดานการบริหารงานยุติธรรม ไดศึกษา
กระบวนทัศนของหลักการพัฒนาและแกไขปญหาที่พลิกผันไปตามแนวทางของชุมชน (The Community Oriented
Policing and Problem Solving Paradigm: COPPS) โดยวิเคราะหวารัฐบาลทุกระดับในสหรัฐอเมริกา เนนความ
สําคัญของกระบวนทัศนในการแกปญหาจากการอาศัยการปฏิบัติงานของตํารวจดวยความกระตือรือรนในอดีตมาสู
กระบวนทัศนใหมในการแกปญหา โดยการออกแบบโครงการเพื่อปฏิบัติการ COPPS และการประเมินผลลัพธที่มุง
ผลประโยชนของชุมชน พรอมดวยขอเสนอใหหนวยงานตํารวจเปลี่ยนมาใหค วามสําคัญกับกลยุทธการปองกัน
อาชญากรรมเชิงรุกมากขึ้น
ดัง นั้น หลักการพัฒ นาและแกไ ขปญ หาที่พ ลิกผัน ไปตามแนวทางของชุม ชน จึง เนน ไปที่การปอ งกัน
อาชญากรรมโดยอาศัยการระดมพลังของชุมชน และความเปนหุนสวนระหวางตํารวจและประชาชนในชุมชน
เพื่อควบคุมสังคมไมใหเกิดปญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมายตาง ๆ และพยายามที่จะพลิกฟนความ
เสือ่ มโทรมและความไรระเบียบในชุมชน โดยวิธีสรางภูมิคุมกันในชุมชนไมใหเกิดปญหาการกออาชญากรรมนั่นเอง
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สรุป
กระบวนทัศนเดิมในการลดปญหาอาชญากรรมโดยมุงใชทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement
Theory) ที่เนนการสืบสวนปราบปรามจับกุมเปนหลัก และทฤษฎีตํารวจชุมชนสัมพันธ (Police Community
Relation Theory) โดยการใหตํารวจเขาไปเปนมิตรกับประชาชนหรือชุมชน แตประชาชนยังอยูในฐานะผูใหขอมูล
และผูรับแนวคิดจากตํารวจเปนหลัก ก็ยังปรากฏวาสถิติคดีอาชญากรรมและยาเสพติดไมลดลง แตปญหากลับมี
ความรุน แรงมากยิ่ ง ขึ้น ทํ าใหเห็น ว า การป อ งกัน และแกไ ขป ญ หาอาชญากรรมและยาเสพติ ด แ บบเดิ ม ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากเจาหนาที่ตํารวจยังทํางานโดยไมไดรับความรวมมือจากชุมชน และไมมีการแกไขปญหา
ที่ตนเหตุอยางแทจริง จึงไดมีการคิดคนและพัฒนากระบวนทัศนการบริหารจัดการตํารวจสมัยใหมที่เรียกวา หลักการ
พัฒนาและแกไขปญหาที่พลิกผันไปตามแนวทางของชุมชน (Community Oriented Policing and Problem
Solving) โดยมีทฤษฎีตํารวจชุมชน (Community Policing Theory) ที่ใหความสําคัญในการเปนหุนสวนกับ
ชุมชน โดยใหเจาหนาที่ ตํารวจเขาไปคลุกคลีกับชุมชน รวมคิด รวมตัดสินใจในการปองกันและแกไขปญหากับคนใน
ชุมชน มาเปนทฤษฎีนําในกระบวนทัศนใหม และผสมผสานกับทฤษฎีหนาตางแตก (Broken Window Theory)
ซึ่งเนนการจัดระเบียบชุมชน ปองกันปญหาความไรระเบียบตาง ๆ หรือปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ไมใหกลายเปนปญหา
ใหญหรืออาชญากรรมที่รายแรงในภายหลัง ควบคูไปกับทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม (Crime
Control Through Environment Design Theory) ที่เนนการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมเพื่อลดชองโอกาสในการ
ลงมือกระทําผิดของคนราย มาชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในชุมชนดวย กระบวนทัศนใหมนี้
ไดมีการใชกันอยางแพรหลายในตางประเทศและประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก ทําใหการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดไดผลอยางยั่งยืน
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกเขารับ
ราชการในสวนปญหาขอเท็ จจริง ได แก ปญหาที่ไมสามารถลงโทษผูเขา สอบที่กระทําทุจริตในการสอบเขารับ
ราชการในทางอาญา ผูที่เฉลยคําตอบแกผูเขาสอบไดหรือการผูเขาสอบแทน หรือผูที่อยูในขบวนการทุจริตซึ่งไดรับ
ผลประโยชน ไดอยางเหมาะสม สวนของปญหาขอกฎหมาย ไดแก ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิดทั้ง 12
ลักษณะ และภาคลหุโทษ ไมปรากฏวามีบทบัญญัติวาดวยการทุจริตในการสอบ หรือบทบัญญัติอื่นๆที่จะเอาผิดกับ
บุคคลที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
วิธีดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)โดยทําการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล
แลวนํามาวิเคราะหเพื่อที่จะตอบโจทกวิจัยแหงสมมุติฐานของงานวิจัย ทั้งนี้ภายใตกรอบแนวคิด ขอมูลทางดาน
กฎหมาย แนวคิดทฤษฎี แนวนโยบายแหงรัฐ การบังคับใชกฎหมาย ขอเท็จจริงดานสถิติการประสบอุบัติเหตุ สาเหตุ
จากการวิเคราะหหรือการบันทึกรายงาน รวมทั้งเปรียบเทียบกฎหมายวาดวย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การปองกันการทุจริตในการสอบเขารับราชการ ปญหาทั้งหมดเกิดจากประมวลกฎหมายอาญาไมมีบทบัญญัติวา
ดวยความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือพระราชบัญญัติวาดวยการทุจริตสอบเขารับราชการ
ไวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
ผลการวิจัยพบวา มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตในการสอบเขารับราชการไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายที่จะลงโทษผูกระทําความผิดในการสอบจึงทําใหผูกระทําผิด ดําเนินการทุจริตในการสอบ
มากยิ่งขึ้นเพราะไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ABSTRACT
The objectives, denotation notions and theory of this study were about the concepts
and theories concerning corruption in the examination of government services in the issue
of facts such as problems that cannot be punished by the examiners who commit fraud in
the civil service examination. The person who answers the answer to the exam or the
candidate instead Or those who are in the process of corruption that receive benefits
Appropriately As for the legal problem, such as according to the Criminal Code All 12
offenses and misdemeanors do not appear. That there are provisions on corruption in the
exam Or other provisions that would be appropriate to the person concerned
The researcher used the data analysis and research metheology to examine analysis.
The data was analyzed by using literature review Under the conceptual framework Legal
information, concepts, theories, state policy guidelines Law enforcement Statistics on
accident accidents The cause of the analysis or recording of the report legal measures
regarding the prevention of corruption in government entrance examination All problems
caused by the Penal Code do not contain the provision of offenses relating to corruption in
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the civil service entrance examination. Or the Act on Corruption, examination of
government services clearly and tangible
The research found that legal measures regarding the prevention of corruption in
government entrance examination There is no legal provision to punish the offender in the
exam. Therefore causing the perpetrator to carry out fraud on the exam more Because there
is no law regarding the prevention of corruption in government entrance examination

บทนํา
การรับราชการเปนอาชีพที่สังคมไทยนิยมชมชอบ เปนอาชีพที่มีความมั่นคง มีเกียรติ ผูคนนับหนาถือตา มี
คํากลาวที่วา “สิบพอคาไมเทา หนึ่งพญาเลี้ยง” คนไทยสวนใหญสั่งสอนใหบุตรหลานใหตั้งใจเรียน เพื่อใหไดเปน
ขาราชการ เปนเจาคนนายคน แตเดิมคนทั่วไปมองวา ใครไดรับราชการ มีเงินเดือนประจํา จะถือวาเปนเจาเปนนาย
เนื่องจากมีความรู ยศ ตําแหนง หนาที่การงานที่มั่นคง ในปจจุบันคนก็ยังมองวาเปนอาชีพที่มีเกียรติในฐานะ
บุคลากรที่มีหนาที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงประโยชนที่มีนอกเหนือกวาเงินเดือนประจําและสวัสดิการ
เชน การไดรับทุนจากภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง รวมถึงการสรางความมั่นคงในระยะยาว เปนตน
มีผลงานวิจัย ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาตอการรับราชการ นิสิตนักศึกษารอยละ 60.1 มีทัศนคติใน
ภาพรวมทางบวกตออาชีพรับราชการรอยละ 38.5 ไมแนใจ และรอยละ 1.32 มีทัศนคติในทางลบ ประเด็นที่นิสิต
นักศึกษามีทัศนคติทางบวก มีทั้งในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพ การไดรับการยกยอง ลักษณะงาน ความกาวหนา
และการไดรับการพัฒนาเหตุผลของนิสิตนักศึกษาที่ตองการเขารับราชการ ไดแก ตองการประกอบอาชีพที่มีความ
มั่นคง เปนประโยชนแกสังคม ตรงกับสาขาที่เรียนมา มีคาตอบแทนแนนอน สวัสดิการดี มีเกียรติ มีโอกาสศึกษาตอ
มีความกาวหนา เปนความประสงคของผูปกครอง และไมมีทุนเพียงพอสําหรับการทํากิ จการสวนตัว (งานวิจัย
ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาตอการรับราชการ กลุมวิจัยและพัฒนาระบบราชการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. 2542)
ความตองการเขาทํางานในระบบราชการมีเปนจํานวนมาก ขณะที่ตําแหนงงานในสวนราชการ องคการ
ของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐบาลมีนอย ทําใหอัตราสวนการแขงขันสูง เปดรับสมัครสอบเพียงไมกี่ตําแหนงแตมีคน
แหมาสมัครกันเปนจํานวนมาก จากคานิยมในการเขาทํางานในราชการ องคการของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐบาล
ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของตองหาวิธีหรือเครื่องมือที่จะใชในการคัดเลือกบุคคลหรือการสอบเขาทํางานในตําแหนง
ตาง ๆ ในสวนราชการ องคการของ รัฐบาล หรือกิจการของรัฐบาลและเครื่องมือที่ใชวัดความรู ความสามารถก็คือ
การสอบคัด เลื อ ก เพื่ อให ไ ด บุ ค คลที่ มี ศัก ยภาพและเกิด ความเป น ธรรมตามเจตนารมณ ที่ รัฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 40 ไดใหการรับรองวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังนั้นการสอบ
คัดเลือกจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนํามาใช ภายใตหลักเกณฑความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได และใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกัน แตปจจุบันก็ยังคงมีขาวปรากฏทางสื่อสารมวลชน
ออกมาตลอดถึงการกระทําในลักษณะที่เปนการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการของสวนราชการตาง
มาโดยตลอด เชน
1) ในป 2555 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเปนตํารวจชั้นประทวน ป 55
วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือ เทียบเทา จํานวน 10,000 อัตราทั่วประเทศ ซึ่งมีผูทั้งสิ้น 278,058 คน โดยกระจาย
การสอบแขงขันตามศูนยตํารวจภูธรทั่วประเทศ 9 ศูนย ในสวนของตํารวจภูธรภาค 6 ไดจัดใหมีการสอบแขงขันขึ้น
ในจังหวัดนครสวรรค โดยกระจายสนามสอบจํานวน 13 แหง ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆในพื้นที่กอน
การเขาสอบแขงขัน เจาหนาที่คุมสอบสามารถจับการกระทําทุจริตการสอบได จํานวน 171 คน จากสนามสอบ
โรงเรียนเขากบขุนวิวรณ โรงเรียนลาซาลโชติระวี โรงเรียนวัดไทรใต และโรงเรียนสวนกุหลาบ เบื้องตนไดทําการตัด
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สิทธิ์ผูที่เขาสอบทั้งหมดแลว พนักงานสอบสวนสามารถทําไดเพียงยึดเครื่องมือสื่อสารที่เปนไมโครชิพ ลักษณะคลาย
เพจเจอรมาตรวจสอบ และตัดสิท ธิ์ผูเขา สอบที่ พบการทุจริต นําตัวมาสอบสวนขยายผลถึงขบวนการนี้ ตอไป (
http://www.krobkruakao.com/ขาวอาชญากรรม/57411/จับทุจริตสอบตํารวจ-ป-55-ไดหลายรอยคน.html)
ซึ่งกรณีนี้ถือไดวาเปนการทุจริตในการสอบคัดเลือกเขารับราชการ
2) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2551 การสอบบรรจุเขารับราชการ ในตําแหนงเจาพนักงานราชทัณฑ 2 กรม
ราชทัณฑมีผูสมัครสอบทั้งสิ้น 39,606 คน ในตําแหนงเจาพนักงานราชทัณฑ จํานวน 50 คน กอนถึงวันสอบ
คัดเลือก จึงไดติดตั้งกลองวงจรปดในหองสอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 เพื่อสังเกตการณ อยางละเอียด ทําให
สามารถจับกุมผูทุจริตในการสอบได 11 คน เปนชาย 9 คน หญิง 2 คน พรอมยึดเครื่องมือสื่อสารได 11 เครื่อง จึง
นําตัวทั้งหมดมาสอบสวนขยายผลหาผูรวมขบวนการทุจริต จากแนวทางการสืบสวนพบวา ขบวนการดังกลาว มีนาง
ช. เปนตัวการใหญ มีนาย ก. และนาง ข. อดีตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยชื่อดังเปน
มือปนรับจาง เขาทําขอสอบ สําหรับพฤติการณในการทุจริต ผูสมัครจะสมัครสอบพรอมกับมือปนรับจางทั้ง 2 คน
เพื่อใหไดนั่งใกลกัน เมื่อมือปนรับจางเริ่มทําขอสอบ ก็จะสงสัญญาณที่นัดแนะกันไว ลวงหนา โดยการขยับมือ เทา
ไอ หรือเกามือ เพื่อใหผูเขาสอบที่อยูดวยกัน เปนแมขายสงสัญญาณดวยเครื่องมือสื่อสารที่ซุก ซอนเขาไป สง
สัญญาณตามที่นัดแนะกันไวตอไปยังผูสมัครรายอื่นๆ ในขบวนการเดียวกัน สําหรับขบวนการนี้ จะมีเครือขายอยูใน
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เปนนายหนาจัดหาผูเขาสอบบรรจุเปนขาราชการของหนวยงานตางๆ โดยนายหนาจะได
คาหัวคิว ประมาณ 2 หมื่นบาทตอคน สวนผูที่เขาสอบจะตองจายเงิน 100,000-300,000 บาท ในการสอบแตละ
ครั้ง ผูที่เปนลูกขายของโครงการติวขอสอบจะไดรับการดูแลอยางดีจากผูที่รับจัดการ ขณะเดียวกันผูที่เปนมือปน
รับจางสอบนั้น จะไดรับคาจางจํานวนมาก ครั้งละนับแสนบาทขึ้นไป ทําใหมีฐานะความเปนอยูที่ดี แตสงผลกระทบ
ตอระบบราชการอยางรุนแรง เนื่องจากผูที่สอบเขาไปไดไมมีความสามารถตามระบบการจัดสอบของ ก.พ.สง
ผลกระทบตอการทุจริตในระบบราชการในเมืองไทย และแนวทางสืบสวนยังพบวาเครือขายดังกลาวมีการทําอยาง
ตอเนื่ องมากวา 10 ปแ ล ว (กรมราชทั ณ ฑ. 2551. กรกฎาคม, 23. ลุ ยล างแกง ทุจ ริต สอบเขา
ราชการ.URL:http://www.goosiam.com/news/news1/html/)0011473.html ซึ่ ง กรณี นี้ ถื อ ได ว า เป น การ
ทุจริตในการสอบคัดเลือกเขารับราชการ
3) วันที่ 28 เมษายน 2556 ผูสื่อขาวไดรับรายงานวา ที่โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ซึ่งเปนสนามสอบแขงขันบรรจุบุคคลเขาเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ประจําป 2556 พบผูทุจริตสอบ
กรณีผูมีสิทธิ์เขาสอบชื่อเดียว แตมาแสดงตัวเขาสอบ 2 คน คือ นางอชิรญาณ สังขตอง คณะกรรมการควบคุมสอบ
จึงไดแจงคณะกรรมการกลางใหทราบ พรอมนําตัวไปสอบสวน เบื้องตนทราบเพียงวาบุคคลทั้งสองมีชื่อ -นามสกุล
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน และที่อยูเหมือนกันทั้งหมด ตางกันที่หนาตาและคํานําหนานาม โดยคนหนึ่งใช
นาง อีกคนใชนางสาว จึงเชื่อไดวาคนใดคนหนึ่งสรางหลักฐานเท็จเพื่อใชในการทุจริตการสอบ
4) กลุมพนักงานราชการ ที่มีสิทธิสอบครูผูชวย ว12 ซึ่ง สพฐ.ประกาศรับสมัครสอบบรรจุประมาณ 2,100
กวาอัตรา ขณะที่มีจํานวนผูมีสิทธิเขาสอบกวา 20,000 คน เรื่องของเรื่องนี้ก็คือ ในวันประกาศผลสอบคัดเลือกครู
ผูชวย ว12 เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผานมา ปรากฏวามีพนักงานราชการคนหนึ่ง สอบติดทั้ง 2 ที่ นั่นคือ สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 3 และ สพป.ขอนแกน เขต 3 ซึ่ง สพฐ.เช็กแลวพบวาชื่อเดียวกันจริง จึงสั่งใหทั้ง 2 เขตพื้นที่ฯ ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ผลคือคนที่ไปสอบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีแนวโนมวาจะเปนตัวจริง สวนที่
สพป.ขอนแกน เขต 3 นาจะเปนไอโมงที่สวมรอยมาสอบแทน แหลงขาวที่เปนผูใหเบาะแสเรื่องนี้เลาวา นาจะมี
ผูใหญใน สพฐ.รูเห็นเปนใจ เอาขอสอบไปใหติว มีการเรียกรับเงิน แลวอาจจะสงคนไปเขาสอบแทน สนนราคาความ
เสี่ยง วากันวาอยูที่ 4-5 แสนเลยทีเดียว (http://news.thaipbs.or.th/content/ดีเอสไอลงพื้นที่จังหวัดยโสธรตรวจสอบทุจริตสอบครูผูชวย/3079098.html)
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5) ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จังหวัดบุรีรัมย ตั้งกรรมการสอบสวนครู 2 คน หลัง
มีรายชื่อสอบบรรจุครูผูชวยในจังหวัดนนทบุรี และยังเปนญาติผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไทร ที่สอบครูผูชวย
จังหวัดสมุทรสาคร โดยถูกตั้งกรรมการสอบไปกอนหนานี้ ซึ่งอาจเปนขบวนการทุจริตสอบครูผูชวยครั้งนี้ สําหรับ
ประวัตินายพิทักษ ศุภเลิศ ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไทร และยังเปดติวขอสอบแบบ
เฉพาะกิจชวงที่มีการเปดสอบตางๆ ลาสุดไดเปดติวสอบบรรจุครูผูชวยในชวงวันที่ 19-20 เมษายน 2557
6) รายชื่อผูเขาสอบวิชาภาษาไทย ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี เขต 1 เปน
หลักฐานที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมยเขต 4 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายนายชุมพล ศุภเลิศ ครูโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม ตําบลเมืองแฝก
อําเภอลําปลายมาศ และ นายธนกฤต ศุภเลิศ ครูโรงเรียนบานหนองกระทุม ตําบลตูมใหญ อําเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย หลังมีรายชื่อเขาสอบบรรจุครูผูชวยที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2557
7) จากกรณีทุจริตสอบเขาโรงเรียนนายอําเภอ (นอ.) ปงบประมาณ 2552 ที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ (ป.ป.ช.) แจ ง ข อ กล า วหานายวงศ ศั ก ดิ์ สวั ส ดิ์ พ าณิ ช ย ผู ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย สมั ย เป น อธิ บ ดี ก รมการปกครอง พร อ มพวกรวม 4 คน และผู ที่ ส อบเขา อบรมหลั กสู ต ร
นายอํา เภอ 142 คน ในความผิ ด ทางอาญาและวิ นั ย นั้ น จากการตรวจรายชื่ อ 142 คน พบว า ส ว นใหญ เป น
ปลัดอําเภอที่ทําหนาที่เลขานุการของขาราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย เลขานุการผูวาราชการจังหวัด และ
รองผูวาราชการจังหวัด นอกจากนี้ยังมีผูใกลชิดนักการเมืองในพื้นที่ จ.บุรีรัมย และพื้นที่ฐานคะแนนเสียงของพรรค
ภูมิใจไทย รวมทั้ งพรรคประชาธิป ตย บางส วนนายวิช า มหาคุณ และนายวิชั ย วิ วิต เสวี กรรมการป องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) แถลงคดีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกขาราชการเขาอบรมหลักสูตร
นายอําเภอ ประจําป 2552 วา ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเปนเอกฉันทชี้มูลความผิดทางวินัยและอาญา
นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย อธิบดีกรมการปกครอง (ในขณะนั้น) นายสําราญ ตันเรืองศรี ผูอํานวยการสวนกํานัน
ผูใหญ บ าน นายครรชิต สลั บแสง เลขานุการกรมการปกครอง และผู เขา สอบและผ านการคัด เลือกเขา อบรม
หลักสูตรนายอําเภอจํานวน 119 คน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157, 161 และ 162(1)(4) ฐานทุจริตตอ
หนาที่และกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และมูลความผิดทางอาญาฐานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
8) ลาสุดมีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา เพื่อบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.2559 (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560) โดยมีผูสมัครผานทางเว็บไซต 13,000 คน กําหนดสอบขอเขียนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง 1
(หัวหมาก) และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 (บางนา) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ที่ผานมาและประกาศผลสอบ วันที่
9 ธันวาคม 2559 แตไมนานนัก คณะกรรมการตรวจสอบดวยระบบคอมพิวเตอร พบคําตอบขอเขียนที่สนามสอบ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 มีพิรุธ โดยตั้งขอสังเกตหลังพบขอสอบที่ไดคะแนน 13 จากคะแนนเต็ม 150 มา
วิเคราะหความเปนไปได เพราะทดสอบกามั่วๆ ยังไดมากกวา 20 คะแนน และมีการตรวจสอบประวัติของผูสมัคร
จนพบพิรุธวา ผูสมัครที่ไดคะแนนต่ํามีดีกรีเปนถึงนักศึกษาระดับชั้นป 1-3 คณะแพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร
ทันตแพทยศาสตร ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดัง และเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนชื่อดังและ
เมื่อตรวจสอบลึกลงไป พบวารายชื่อกลุมบุคคลตองสงสัยทั้งหมดเขาขายทุจริตสอบ เจาหนาที่จึงออกหมายเรียก
กลุมนักศึกษาแพทย 51 คนมาสอบสวน ในชั้นสืบสวนของคณะกรรมการรับสมัคร ตางใหการสอดคลองกัน วามี
นายจิระพจน พลายดวง อายุ 45 ป พนักงานฝายเทศกิจ สํานักงานเขตปทุมวัน วาจางใหเปนคนทําขอสอบ (มือปน
รับจาง) รับคาตอบแทนคนละ 5,000-30,000 บาท คําใหการของกลุมนักศึกษาแพทย จึงเปนหลักฐานนํามา
ประกอบการแจงความดําเนินคดีกับ นายจิระพจน กับพวก ที่ สน.พหลโยธิน 3 ขอหา ประกอบดวย ขอหาอั้งยี่ที่มี
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การรวมตัวกันกระทําผิดทางอาญา แจงความเท็จต อเจาหนาที่พนักงาน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร
มาตรา 14(2) กรอกขอมูลอันเปนเท็จเขาไปในคอมพิวเตอร
นอกจากนั้นยังมีการทุจริตในการสอบเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ การสอบเขาเรียนตอในวิทยาลัย
พยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข เปนตน โดยผูทุจริตใชวิธีการทุจริตตาง ๆ เชน การใหบุคคลอื่นเขาสอบแทน
หรือสงสัญญาณดวยวิธีการตาง ๆ ตลอดจนการใชอุปกรณสื่อสาร เปนตน จากปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดปญหาแยก
ไดเปน 3 กรณี ดังนี้
ปญหาขอเท็จจริง
1) กรณีผู เขา สอบทุจ ริตเอง การวินิ จฉัย ชี้ขาดคดี ตลอดจนการบัง คับ ใชกฎหมายจึ งเกิดป ญหาอย า ง
ตอเนื่อง เนื่องจากไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะนํามาพิจารณาวินิจฉัยโดยตรง ดังนั้นจึงไมสามารถลงโทษได
2) กรณีผูเฉลยคําตอบใหแกผูที่เขาสอบ ดวยวิธีการตาง ๆ หรือเขาสอบแทน ก็ไมสามารถลงโทษได
เนื่องจากไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะนํามาพิจารณาวินิจฉัยโดยตรง
3) กรณีขบวนการทุจริตที่ทําดวยประการใดๆเพื่อใหผูเขาสอบทําขอสอบไดเพื่อแลกกับผลประโยชนที่
ไดรับเพื่อเปนการตอบแทน หากเปนเจาพนักงานก็สามารถลงโทษได ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 แต
หากผูกระทําความผิดไมไดเปนเจาพนักงานก็ไมสามารถลงโทษได เนื่องจากไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะนํามาพิจารณา
วินิจฉัยโดยตรง
ปญหาขอกฎหมาย
จากขอเท็จจริงดังกลาวจะพบวาผูที่กระทําการทุจริต อาจจะเปนผูเขาสอบ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือ
บุคคลภายนอกที่ มาเกี่ยวของกับ การสอบ จากที่ ไ ด กล า วมาขางต น การทุ จริต ดั งกล า วกอใหเกิด ผลกระทบต อ
ศักยภาพของผูที่จะเขาสูระบบราชการ ตลอดจนการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง ซึ่งถาจับผูทุจริตไดเจาหนาที่ก็จะ
ดําเนินคดีอาญา ถาเปนขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจก็จะแจงใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการทางวินัยตอไป
และ หากการทุจริตมีการใชวิทยุสื่อสารก็จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แตอยางไรก็
ตามในปจจุบันนี้ ปรากฏวามีกลุมบุคคลภายนอกตั้งเปน “ขบวนการทุจริต” ในรูปของสถาบันกวดวิชา และ
อวดอางวาดําเนินการชวยเหลือผูเขาสอบใหสามารถสอบเขาได ตามที่สมัครไวโดยมิชอบดวยกฎหมายและเรียกรอง
คาตอบแทนเปนเงินจากผูเขาสอบในจํานวนที่สูงมากโดยมีการตกลงไวลวงหนาและมีจํานวนเพิ่ม มากขึ้นทุกป กรณี
ดังกลาวแมวาเจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมผูทุจริตได แตไมสามารถดําเนินคดีอาญาไดเนื่องจากไมมีกฎหมาย
บัญญัติเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกเขารับราชการไวและผูทุจริตอาศัยชองวางของกฎหมายดังกลาว
กระทําความผิดโดยไมเกรงกลัวประกอบกับโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดมีเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลประโยชนที่
ไดรับจากการทุจริตนอกจากนั้นการทุจริตยังมีแนวโนมที่จะกระจายออกสู การสอบคัดเลือกบุคคลทุกสนามสอบทั่ว
ประเทศ ดังนั้น “การทุจริต” เปนการบอนทําลายชาติอยางใหญหลวงเปน “อาชญากรรมทางวิชาการ” และยัง
เปนสวนหนึ่งในการปลูกฝงความคิดที่ผิด ๆ ใหแกผูกระทําผิดอันนําไปสูปญหา “คอรรัปชั่น” ในอนาคตซึ่งเปน
ปญหาสําคัญในประเทศไทย ซึ่งภาครัฐกําลังดําเนินการปลูกฝงกับเยาวชนในโครงการ “โตไปไมโกง”
จากขอเท็จจริงและปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยศึกษาวาการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกเขา
รับราชการจะมีกฎหมายใดนํามาใชลงโทษผูกระทําการทุจริตไดมากนอยเพียงใด และเพียงพอหรือไม อยางไร และ
หากไมเพียงพอจะมีแนวทางแกไขอยางไรซึ่งการศึกษาวิจัยนี้จะทําใหไดขอมูลทางวิชาการเพื่อนําไปพัฒนากฎหมาย
หรือไดมาตรการกฎหมายที่จะใชปองกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบประเภทตาง ๆ ของทางราชการและ
เอกชนอันจะทําใหเกิดความเปนธรรมในสังคมสวนรวม
1) บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 จะบังคับใชไดกบั ผู
ที่อยูในวงราชการและการเมืองเทานั้น ดังนั้นผูที่สอบเขารับราชการมักจะเปนบุคคลทั่วไปซึ่งเอาผิดไมได แตจะเอา
ผิดกับผูรวมขบวนการที่เปนผูที่อยูในวงราชการและการเมือง
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2) ประมวลกฎหมายอาญา แตไม ปรากฏวา มีการบั ญญัติ เกี่ย วกับการทุ จริตสอบเขารับราชการจึ งไม
สามารถเอาผิดกับผูเขาสอบที่ทุจริตได กรณีผูเฉลยคําตอบใหแกผูที่เขาสอบ ดวยวิธีการตาง ๆ หรือเขาสอบแทน ก็
ไมสามารถลงโทษได เนื่องจากไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะนํามาพิจารณาวินจิ ฉัยโดยตรง กรณีขบวนการทุจริตที่ทําดวย
ประการใดๆเพื่อใหผูเขาสอบทําขอสอบไดเพื่อแลกกับ ผลประโยชนที่ไดรับเพื่อเป นการตอบแทน หากเป นเจ า
พนักงานก็สามารถลงโทษได ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 แตหากผู กระทําความผิดไมได เปน เจ า
พนักงานก็ไมสามารถลงโทษไดเนื่องจากไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะนํามาพิจารณาวินิจฉัยโดยตรง
3) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ปญหาคือ หากเปนกรณีใชวิทยุสื่อสารที่ไมตองขออนุญาต
ตามประกาศก็ไมสามารถลงโทษได

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ย วกับ การทุ จ ริต ในการสอบคัด เลื อกเขา รับ ราชการของไทยและ
ตางประเทศ แนวคําพิพากษาศาล มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาขอเท็จจริง และปญหาขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการทุจริตในการสอบคัดเลือก
เขารับราชการของไทย มีปญหาอยางไร ควรแกไขอยางไร
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหสภาพของปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการทุจริตใน
การสอบคัดเลือกเขารับราชการ ของไทยและตางประเทศวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
4. เพื่อหามาตรการทางกฎหมายของที่เกี่ยวของกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกเขารับราชการ เพื่อนํามา
ปรับใชกับกฎหมายไทยใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ

ผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตสอบเขารับราชการ
ประเทศไทย
1) มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต พ.ศ.2561
จะบังคับใชไดกับผูที่อยูในวงราชการและการเมืองเทานั้น ดังนั้นผูที่สอบเขารับราชการมักจะเปนบุคคลทั่วไปซึ่ งเอา
ผิดไมได แตจะเอาผิดกับผูรวมขบวนการที่เปนผูที่อยูในวงราชการและการเมือง
2) ประมวลกฎหมายอาญา แตไม ปรากฏวา มีการบั ญญัติ เกี่ย วกับการทุ จริตสอบเขารับราชการจึ งไม
สามารถเอาผิดกับผูเขาสอบที่ทุจริตได กรณีผูเฉลยคําตอบใหแกผูที่เขาสอบ ดวยวิธีการตาง ๆ หรือเขาสอบแทน
ก็ไมสามารถลงโทษได เนื่องจากไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะนํามาพิจารณาวินิจ ฉัยโดยตรง กรณีขบวนการทุจริตที่ทํา
ดวยประการใดๆเพื่อใหผูเขาสอบทําขอสอบไดเพื่อแลกกับผลประโยชนที่ไดรับเพื่อเปนการตอบแทน หากเปนเจา
พนักงานก็สามารถลงโทษได ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 แตหากผู กระทํ าความผิ ดไมไ ดเปน เจ า
พนักงานก็ไมสามารถลงโทษไดเนื่องจากไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะนํามาพิจารณาวินิจฉัยโดยตรง
3) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ปญหาคือหากเปนกรณีที่ไมตองขออนุญาตตามประกาศก็ไม
สามารถลงโทษได
ผลจากการสัมภาษณประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมที่ 1 ผูพิพากษา สวนใหญมีความเห็นวา ปจจุบันในสวนของผูเขาสอบทุจริตเอง ยังไมมีการดําเนินคดี
กับบุคคลเหลานี้ แตจะถูกขึ้นบัญชีเพื่อหามสอบเขารับราชการอื่นอีก ผูที่ทําหนาที่บอกคําตอบ หรือเขาสอบแทนใน
การสอบเขารับราชการถูกดําเนินคดี ก็ไมพบวามีการดําเนินคดี สวนกลุมขบวนการที่ไดรับประโยชนเกี่ยวของกับ
การทุจ ริตสอบเขา รับ ราชการถูกดํา เนิ นคดี ฐานฉอโกง โดยใหผู ที่ถูกหลอกลวงอยู ในฐานะผู เสีย หาย ส วนรา ง
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พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเขารับราชการ พ.ศ. .... นั้นเห็นดวยวาควรมี โดยมีคําแนะนํา
ในบางประเด็น
กลุมที่ 2 พนักงานอัยการ สวนใหญมีความเห็นวา ปจจุ บันในสวนกฎหมายอาญายังเอาผิดไดยากกับ
ขบวนการรับจางสอบ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ความผิดฐานเปนอั้งยี่หรือซองโจรตองเปนคณะบุคคล ที่มีความมุง
หมายกระทําผิดตามที่กฎหมายอาญาบัญญัติไวเปนความผิด เชน ปลนทรัพย แตการรับจางสอบยังไมมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนความผิด ในสวนของผูเขาสอบทุจริตเอง ยังไมมีการดําเนินคดีกับบุคคลเหลานี้ อาจจะกันไวเปนพยาน
หรือเปนผูเสียหายหายในคดีฉอโกงประชาชน ผูที่ทําหนาที่บอกคําตอบ หรือเขาสอบแทนในการสอบเขารับราชการ
ถูกดําเนินคดี ก็ไมพบวามีการดําเนินคดี สวนกลุมขบวนการที่ไดรับประโยชนเกี่ยวของกับการทุจริตสอบเขารับ
ราชการถูกดําเนินคดี ฐานฉอโกง โดยใหผูที่ถูกหลอกลวงอยูในฐานะผูเสียหาย สวนรางพระราชบัญญัติ วาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเขารับราชการ พ.ศ. .... นั้นเห็นดวยวาควรมี โดยมีคําแนะนําในบางประเด็น
กลุมที่ 3 ทนายความ สวนใหญมีความเห็นวาในปจจุบันกฎหมายในเรื่องนี้ยังมีชองโหวที่จะเอาผิดในเรื่องนี้
เนื่องจากยังไมมีกฎหมายอาญาโดยเฉพาะที่จะผิดกับขบวนการรับจางสอบ ผูที่วาจาง และบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
ทุจริตในการสอบ สวนของผูเขาสอบทุจริตเองยังไมมีการดําเนินคดีกับบุคคลเหลานี้ อาจจะเปนความผิดฐานเปดเผย
ความลับ ผูที่ทําหนาที่บอกคําตอบ หรือเขาสอบแทนในการสอบเขารับราชการถูกดําเนินคดี ฐานความผิด ความผิด
ฐานเปดเผยความลับ กลุมขบวนการที่ไดรับประโยชนเกี่ยวของกับการทุจริตสอบเขารับราชการถูกดําเนินคดี ฐาน
อั้งยี่ หรือซองโจรผูเสียหาย สวนรางพระราชบัญญัติว าดวยความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเขารับราชการ พ.ศ. ....
นั้นเห็นดวยวาควรมี โดยมีคําแนะนําในบางประเด็น
กลุมที่ 4 พนักงานสอบสวน สวนใหญมีความเห็นวาการดําเนินการ ยังไมมีกฎหมายเอาผิดไดโดยตรงจึงทํา
ไดแคเอากฎหมายอาญาทั่วไปและขอหาเทาที่ทีอยู มาปรับใชเอาผิดกับคนเหลานี้ ในสวนของผูเขาสอบทุจริตเองยัง
ไมมีการดําเนินคดีกับบุคคลเหลานี้ สวนใหญจะกันไวเปนพยาน หรือหากมีการกระทําอื่นเชน ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร หรือวิทยุสื่อสาร ความผิดฐานเปดเผยความลับ ผูที่ทําหนาที่บอกคําตอบ หรือเขาสอบแทนในการสอบ
เขารับราชการถูกดําเนินคดี ฐานความผิด ปลอมเอกสาร และเปดเผยความลับ กลุมขบวนการที่ไดรับประโยชน
เกี่ยวของกับการทุจริตสอบเขารับราชการถูกดําเนินคดี ฐานซองโจรสวนรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตสอบเขารับราชการ พ.ศ. .... นั้นเห็นดวยวาควรมี โดยมีคําแนะนําในบางประเด็น

อภิปรายผล
ผูวิจัยมีความเห็นวา จากสภาพปญหาการทุจริตในการสอบเขารับราชการในปจจุบัน ควรมีการแกไขเปน
กรณีเรงดวน ดังนี้
1) ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ และรูปแบบเกี่ยวกับ การทุจ ริตในการสอบเขารับราชการ ใหมีความ
ชัดเจน โดยการกําหนดการกระทําที่เปนความผิดฐานทุจริตในการสอบเขารับราชการ เพื่อเปนการปองกันหรือ
ปราบปรามผูที่คิดจะกระทําการทุจริต โดยใหเกิดความเกรงกลัวกับโทษที่จะไดรับ
2) ควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา การเปดเผยความลับของทางราชการ เขาไปในประมวล
กฎหมายอาญาอีกหนึ่งมาตรา หรือ
3) ออกพระราชการบัญญัติวาดวยการทุจริตในการสอบเขารับราชการพ.ศ. ... เพื่อบังคับใช
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ขอเสนอแนะ
ประเทศเทศไทยเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร ก็ควรบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการ
ทุจริตสอบเขารับราชการ ใหชัดเจนและเปนรูปธรรม เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามผูที่คิดจะกระทําผิดทุจริต
ในการสอบเขารับราชการ ดังนี้
1. ผูใดกระทําการโดยทุจริต เพื่อชวยเหลือผูสอบในการสอบเขารับราชการดังตอไปนี้
(1) สงเครื่องหมาย สัญญาณ แสง สี เสียง หรือตัวหนังสือดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูสอบรูคําตอบของ
ขอสอบกอนที่การสอบ จะเสร็จ
(2) เขาสอบแทนผูสอบหรือจัดใหผูอื่นเขาสอบแทนผูสอบ
(3) ทําคําตอบของขอสอบใหแกผูสอบ
(4) แกไขคําตอบในกระดาษคําตอบหรือเปลี่ยนกระดาษคําตอบของผูสอบภายหลังการสอบเสร็จแตกอน
ประกาศผลการสอบ
(5) แกไขคะแนนสอบของผูสอบกอนการประกาศผลการสอบ หรือ
(6) แกไขผลการสอบใหผิดไปจากความเปนจริง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปและปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
ถา กระทํ า การความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ได ก ระทํ า โดยรว มกระทํ า ความผิ ด ด ว ยกัน ตั้ ง แต ส ามคนขึ้น ไป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหาแสนบาท
2. ผูสอบผูใดกระทําการในการสอบเขารับราชการดังตอไปนี้
(1) รับเครื่องหมาย สัญญาณ แสง สี เสียง หรือตัวหนังสือเกี่ ยวกับคําตอบของขอสอบซึ่งไดถูกสงมาตาม
ขอ 1 (1) ดวยวิธีการใด ๆ เพื่อประโยชนในการทําคําตอบของขอสอบกอน ที่การสอบจะเสร็จ
(2) ยอมใหผูอื่นเขาสอบแทนตน
(3) ยอมใหผูอื่นทําคําตอบของขอสอบแทนตน
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
3. ผูใดเปดเผย ขายหรือเสนอขายขอสอบหรือคําตอบของขอสอบที่ใชในการสอบของทางราชการกอนที่การสอบจะ
เสร็จตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปและปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
ผูใดรับ ซื้อ หรือรับจะซื้อขอสอบหรือคําตอบของขอสอบที่ขายหรือเสนอขายตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท
4. ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบตามกฎหมายนี้ ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ตองระวาง
โทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
(1) สนับสนุนหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะที่กระทําความผิด
(2) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพย สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน หรือใหความ
สะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ
(3) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่ประชุม ที่พํานัก หรือที่ซอนเรนเพื่อชวยเหลือ หรือใหความสะดวก
แกผูกระทําความผิด หรือชวยใหผูกระทําความผิดพนจากการถูกจับกุม
(4) รับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูกระทําความผิดเพื่อประโยชนหรือใหความสะดวกแกการ
กระทําความผิด หรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ
(5) ปกปด ซอนเรน หรือเอาไปเสียซึ่งทรัพยสิน หรือวัตถุใด ๆ ที่ใชในการกระทําความผิดเพื่อชวยเหลือ
ผูกระทําความผิด
(6) ชี้แนะหรือติดตอบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด
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5. ถาผูกระทําความผิดตามขอ 1 ขอ 3 หรือขอ 4 เปนเจาหนาที่ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปและปรับ
ไมเกินเจ็ดแสนบาท
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Wonderful elderly age 4.0 with depression prevention
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บทคัดยอ
ความสามารถของมัสจรรยวัยสูงอายุ4.0 ที่กาวสูจุดมุงหมายของชีวิตอยางมีคุณคาและภูมิใจ กลาวคือ การ
เดินทางของชีวิตของสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงมากมายตลอดระยะเวลาของการใชชีวิตอันไดแกการเปลี่ยนแปลง
ดานรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม บางคนมีแตความปลอดภัยและราบรื่นดี บางคนพบกับอุปสรรคมากมาย
นับเปน ประสบการณชี วิตที่ มีคุณคา ยิ่ง การนํ าชี วิตใหไ ปสูจุ ดมุ งหมายที่มี คุณคาไดนั้น ไม ใชเรื่องยาก ทุ กคน
ความสามารถทําไดงายๆ ซึ่งบางครั้งชีวิตยอมมีการกาวขามและฟนฝาภาวะวิกฤตนับเปนเรื่องที่ทาทายของมหัส
จรรยวัยสูงอายุ4.0 จึงจําเปนตองใชสติและการปรับความคิดบวกเสมอพรอมกับการใชกลยุทธการวางแผนการ
บริหารจัดการชีวิตที่ดี มีประสิทธิภาพ ยังไมสายเกินกวาจะเริ่มตน โดยการปรับเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมอง
ทัศนคติและความเขาใจการใชชีวิตที่เหลืออยูอ ยางมีคุณคาและมีทักษะโดยเริ่มจาก 1)สุขสรางไดใช 4 อ. อ.อารมณ
ดีสุขภาพจิตดี มีเมตตา ใหอภัยและปลอยวาง อ.ออกกําลังกายสม่ําเสมอนอกจากรูปรางดีแข็งแรงแลวยังลดความ
เสี่ยงภาวะซึมเศราไดดวย อ.อากาศการหายใจที่ถูกตอง(หายใจเขาลึกๆปลอยยาวๆ)เพื่อไดอากาศบริสุทธิ์ชวงเวลา
เชามืดทุกวันยิ่งดี และ อ.อาหารควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย ไดแก ลดน้ําตาลขาวแปงและไขมัน เพิ่มผักและ
ผลไมมากขึ้น 2)สุขยอมรับได มันคือสมมุติ หยุดทบทวนชีวิตกับสิ่งตางๆที่เราแสวงหามาทั้งชีวิตไดแก ทรัพย ลาภ
ยศ ความรัก บุตรหลาน และสิ่งที่คนมักปฏิเสธคือความพลัดพราก ฯลฯ เราคือผูสามารถยอมรับและรับไดวามันคือ
สิ่งสมมุติใหเรามีความสุขชั่วครั้งคราวและก็ผานไป 3)สุขใชจายมีแบบแผน มีความตระหนักรูคิดวาคนเราตองมีชีวิต
ยืนยาวไปอีก20-30 ปและภาระคาใชจายในชีวิตประจําวันเพื่อยังชีพระยะยาวควรมีแบบแผนการใชจาย ไมใชคิดแค
วาคนเราเกษียณแลวหรืออายุครบ 60 ปแลว จะมีชีวิตอยูเพื่อรอวันสุดทาย(วันตาย)ของชีวิต จึงไมจําเปนตองวาง
แผนการใชจาย มีเงินก็ใชไป แจกลูกหลานเพื่อเขาจะไดดูแลเรา ทานกําลังคิดผิดและทานอาจจะมีภาวะซึมเศรา
ตามมาเมื่อเงินหมดลง 4)สุขมีสติรูคิดรูตัวและรูเรื่องตลอดเวลา การจัดการกับอารมณ ความคิดลบ อารมณและ
ความเครียดเปนภาวะคุกคามจากภายนอกที่จะมาบดบังสิ่งที่ดีงามของชีวิต เชน ความรัก ความเมตตา ความ
เสียสละ ความอดทน การใหอภัย ฯลฯ การฝกสมาธิ/สติจะชวยลดอัตตาตัวตน ลดความเครียดความคิดลบในจิตใจ
ลงไดและปองกันการเกิดภาวะซึมเศรา ไดดวย และยัง สามารถแสดงคุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจ ทานจะพบกับ
ความสงบสุข สามารถปลอยวาง มีเมตตาและใหอภัย ซึ่งมหัสจรรยวัยสูงอายุ4.0 สามารถปฏิบัติได ทานจะกาวสู
จุดมุงหมายของชีวิตอยางมีคุณคาและภูมิใจ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่มีความสุข
ปราศจากภาวะซึมเศรา
คําสําคัญ : วัยสูงอายุ, การปองกัน,ภาวะซึมเศรา
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Abstract
The ability of wonderful elderly age 4.0 is a step towards the goal of life with value
and pride. It is a journey of life that has undergone many changes over the course of life,
including physical, mental, social and environmental changes. Some are safe and smooth.
Some people encounter many obstacles. It is a very valuable life experience. Taking life to
a valuable goal is not difficult. Everyone's ability is simple. Which sometimes life is
transcended and transcends the crisis, which is a challenge for the elderly age 4.0
Therefore, it is a need to use mindfulness and adjusting positive thoughts always, together
with the use of effective life management planning strategies. It is not too late to start by
adjusting ideas, changing perspectives, attitudes and understanding of living values that are
valuable and skilled by starting from 1) Be happy can use 4 A. Good temper, good mental
health, compassion, forgiveness and release A. Exercise regularly. In addition to good
shape and strength, it also reduces the risk of depression. A. Air, correct breathing (deep
breath, long release) to get fresh air. Every morning, every day, the better and the food
should choose foods that are suitable for ages, including sugar, rice, flour and fat. Add more
vegetables and fruits 2) Happiness can be accepted. It is supposed to stop reviewing life and
the things that we seek for life, including wealth, rank, love, children and what people often
deny is separation, etc. We are able to accept and accept that it is something. Suppose we
are happy once and for all. 3) Happy spending, having a pattern with awareness, thinking
that people must live longer 20-30 Year and daily living expenses for long-term living
should have a spending plan. Not just thinking that people are retired or have reached the
age of 60 years and will live to wait for the last day (death day) of life.
Therefore, no need to plan spending and having money to use and give to children
and offspring so they can take care of us. You are wrong and you may have a depression
after the money runs out. 4) Happy, conscious, and aware of all the time when dealing with
emotions, thoughts, negative emotions and stress is an external threat that will obscure the
good things of life, such as love, compassion, sacrifice, patience, forgiveness, etc.
Meditation / consciousness helps to reduce one's ego. Can reduce stress, negative thoughts
in the mind and prevent depression and can also show the good features of the mind and
you will find peace. Can reduce Merciful and forgiving which worships the age of old age
4.0. When practiced, you will step towards the purpose of life with value and pride and
have physical and mental health that is a measure of quality of life without depression
Key Word : Elderly age ,depression prevention

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรโลกสงผลใหมีการเปลี่ยนผานของวัยผูสูงอายุ จํานวนประชากร
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ปจจุบันจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มจํานวนขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน เปนผลจากการที่ประเทศ
ไทยประสบความสํ า เร็จ ในการวางแผนครอบครัว ทํ า ให อัต ราการเกิ ด ลดลง ขณะที่ ค วามเจริญ กา วหน า ของ
เทคโนโลยีทางการแพทยและการสาธารณสุขรวมทั้งความรูทางโภชนาการ เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหประชากรมี
อายุขัยเฉลี่ย(life expectancy) สูงขึ้น(นันทวัน อันตรเสนม, 2559) ผูชายไทยจะมีอายุยืนยาวไดถึง 77.9 ป และ
ผูหญิงไทยจะมีอายุยืนยาวไดถึง 81.2 ป (หิรัญ บรรจงปรุ, 2558) สงผลใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลัง
เคลื่อนเขาสูภาวะประชากรผูสูงอายุ (population ageing) หมายถึงสัดสวนของสัดสวนของประชากรวัยเด็กและวัย
ทํางานลดลงในขณะเดียวกัน ภาษีรายไดรัฐลดลง แตสัดสวนของประชากรวัย 60 ปขึ้นไป มีมากขึ้นโดยสัดสวน
ประชากรผูสูงอายุตอสัดสวนประชากรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ7 เปนรอยละ 11 และจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
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25 ในราว พ.ศ.2573 (ศศิพัฒน ยอดเพชร,2553) ทําใหขาดแคลนกําลังคนหนุมสาวที่จะมาแทนผูสูงอายุ สงผลให
ภาวะพึ่งพิง(dependency ratio) หรือภาวะที่ประชากรวัยทํางานจะตองเลี้ยงดูผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนภาระรวมกัน
ทั้งครอบครัวและชุมชนรวมถึง ประเทศชาติ กลาวคือ ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการดูแล
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดานตาง ๆ เชน คาใชจายดานรักษาพยาบาลดวยโรคเรื้อรัง และสุขภาพจิต
(ทั้งในสวนที่รัฐสนับสนุนและสวนที่สมาชิกในครอบครัวชวยกันรับผิดชอบเอง) สวัสดิการและสังคมที่ไดรับจากรัฐ
ไดแก เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การจัดสภาพแวดลอมทั้งในครอบและชุมชนเพื่อผูสูงอายุ ไดแกการปรับทางเดินสําหรับ
ผูสูงอายุ หองน้ําสําหรับ ผูสูงอายุ เปนตน ดวยเหตุนี้การเตรียมการเพื่อรองรับภาวะประชากรผูสูงอายุจึงเปนเรื่อง
สําคัญและจําเปนและเรงดวน
จากการที่ คนมี อายุ ยื นยาวขึ้นกลั บตามด ว ยโรคเรื้อรังที่ ย าวนานและโอกาสที่ จะอยูในภาวะพึ่ ง พิง อัน
เนื่องจากภาวะทุพพลภาพและภาวะสุขภาพจิตมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สงผลตอครอบครัวในปจจุบันและครอบครัว
ในอนาคต ดังนั้นกลยุทธการสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายแบบ 4 มิติ ชวยใหผูสูงอายุมีความสามารถพึ่งตนเอง
ไดอยางมีศักยภาพและยั่งยืนเพื่อลดภาระพึ่งพิงดังกลาว การสงเสริมสุขภาพแบบ 4 มิติ ไดแก มิติกาย จิตใจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ในที่นี้ผูเขียนขอเสนอดานมิติจิตใจ โดยลักษณะของวัยผูสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เปน
ปจจัยมีผลกระทบชัดเจนไดแก การลดลงของสารเคมีในสมองหรือที่เรียกวาสารสื่อประสาท การลดลงของสารสื่อ
ประสาท จะมีผลตอสุขภาพจิตและพลังจิตใจและแรงจูงใจของผูสูงอายุโดยตรง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางเสื่อมถอยลงของรางกาย ทําใหเกิดภาวะซึมเศราไดงาย ซึ่งนําไปสูการทํารายตนเองและการสูญเสียได และ
อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูสูงอายุมีภาวะซึมเศรา กลาวคือ ผูสูงอายุสวนใหญจะมีปญหาดานสุขภาพกายเปนสวนใหญ
จะมีประจําตัวและโรคเรื้อรัง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะไขมันใน
เลือดสูง โรคขอเสื่อม ฯลฯ และโรคที่กลาวมาจําเปนตองใชยาตอเนื่องในระยะยาว ซึ่งผลขางเคียงของยาอาจทําให
ผูสูงอายุเกิดภาวะซึมเศราไดเชนกัน จะเห็นไดวาผูสูงอายุจะมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศรามากกวากลุมอื่น ๆ
ตามแผนยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิตในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564(1)
การรับภาระในการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวนอกจากปญหาโรคประจําตัวและโรคเรื้อรังแลว ปญหาดานสุขภาพจิต
ของผูสูงอายุยังพบวาภาวะซึมเศราเปนหนึ่งในปญหาดานสุขภาพ 5 อันดับแรกของผูสูงอายุไทย ไดแก ภาวะซึมเศรา
นอนไมหลับ เครียด วิตกกังวล และภาวะสมองเสื่อม
ดังนั้นผูเขียนจึงสนใจศึกษาแนวทางในการปองกันภาวะซึมเศราในผูสูงอายุกอนจะเปนโรคซึมเศรา เพื่อให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในชีวิตบั้นปราย โดยการนําหลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบําบัดทาง
ความคิดและพฤติกรรม มีเปาหมายในการแกไขปรับเปลี่ยนความคิดที่ไมเหมาะสมและความคิดอัตโนมัติที่บิดเบือน
ใหเปนความคิดที่เหมาะสมและสมเหตุผล ทําใหผูสูงอายุเขาใจสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง และ
เรียนรูในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นอยางถูกตองและเหมาะสม การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมนอกจากจะ
ปรับเปลี่ยนความคิดแลวยังใชเทคนิคของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมที่มีปญหาและเพิ่มพฤติกรรมที่
พึงประสงคควบคูกันไปดวย การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมเปนการบําบัดมีประสิทธิภาพในพฤติกรรมที่เปน
ปญหาและโรคทางจิตเวชหลายชนิด ไดแก โรคซึมเศรา โรควิตกกังวล โรคย้ําคิดย้ําทํา โรคความผิดปกติของการ
รับประทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันมีขอมูลหลักฐานเชิงประจักษที่ชัดเจนวาสามารถใชในผูที่มีภาวะซึมเศราและ
โรคซึมเศราไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การปองกันภาวะซึมเศราโดยอาศัยการปรับความคิด (Cognitive Depression Prevention)
การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมมีพื้นฐานมาจากการบําบัดทางปญญา พัฒนาขึ้นโดย Aron Beck
(1979) และมีผู นํ ามาใช เป น แนวทางในการสรางโปรแกรมการบํ าบั ด ทางความคิ ดและพฤติ กรรม Beck เป น
จิตแพทยชาวอเมริกัน มีความเชี่ยวชาญทางจิตวิเคราะหสนใจเกี่ยวกับการอธิบายถึงการเปนโรคจิตเวช โดยเฉพาะ
เรื่องของอาการของโรคซึมเศรา Beck ไดตรวจสอบหลักการของทฤษฎีจิตวิเคราะหอยางจริงจัง โดยการเริ่มสังเกต
ในคลินิกอยางเปนระบบ และทําการวิจัยจนกระทั่งปลายป 1950 เขาจึงเริ่มทําการปฏิรูปวิธีการบําบัดของเขาไปสู
การบําบัดทางปญญาในการแกไขปญหาพฤติกรรมซึมเศรา ในป 1963 Beck เริ่มสังเกตเห็นวาการรูคิด (cognition)
เปนองคประกอบที่สําคัญที่เกี่ยวของกับอาการซึมเศรา ซึ่งเปนสิ่งที่จิตวิเคราะหไมไดใหความสนใจ จึงไดมีการศึกษา
เกี่ยวกับโครงสรางของเนื้อหาทางความคิดของผูปวยโรคจิต แลวพบวาโครงสรางของเนื้อหาทางความคิดมีลักษณะที่
สม่ําเสมอและเชื่อมโยงกับลักษณะอาการทางประสาทของคน ซึ่งรวมทั้งอาการซึมเศราดวยและพบอีกวาคนไขโรค
จิตเหลานั้นมักจะมีลักษณะความคิดที่บิดเบือนอย างเปนระบบ Beck พบวาลักษณะของการคิดที่บิดเบือนนั้นเปน
ลักษณะที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไมสามารถควบคุมได ผูที่มีปญหาสุขภาพจิตและผูปวยจิตเวชมักจะมีพฤติกรรมที่
แสดงออกไมเหมาะสม และพบวาสาเหตุของปญหาทางอารมณและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูปวยจิตเวชนั้น
เกิดขึ้นจากความคิดที่ไมเหมาะสม ความคิดที่บิดเบือนไปตามสถานการณที่เปนจริง โดยเฉพาะในผูปวยที่มีอารมณ
ซึมเศรา ผูปวยที่มีความวิตกกังวล รวมถึงผูปวยจิตเภทซึ่งมีความคิดที่บิดเบือนไปจากโลกของความจริง หากสามารถ
จัดการแกไขและปรับเปลี่ยนความคิดที่บิดเบือนของผู ปวยนั้นใหเปนความคิดที่ถูกตองเหมาะสม โดยอาศัยเทคนิค
วิธีการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรม ก็จะสามารถชวยใหอาการของผูปวยที่เกี่ยวของกับความคิดที่เปนปญหาให
ดีขึ้น และยังชวยใหผูปวยปรับตัวในสถานการณตางๆไดดีขึ้น และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นดวย ผูที่ปรับตัวไดดีจะตองเปน
ผูที่ยอมรับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง สามารถพิจารณาและประเมินสถานการณที่เกิดขึ้นตามความจริง ในทางตรง
ขามผูที่มีความผิดปกติทางจิต ปรับตัวไมไดมักจะมีความคิดที่บิดเบือนจากความจริง มีความคิดในทางลบทุกดาน
ทางความคิดดานลบตอตนเอง ความคิดตอเหตุการณตางๆหรือโลกภายนอก รวมทั้งความคิดตออนาคตของตนเอง
ดวย ภาวะการคิดเหลานี้กอใหเกิดภาวะซึมเศราขึ้น ดังนั้นแนวทางในการชวยเหลือบุคคลเหลานี้ที่ไดผลดีก็ไดแก
การปรับเปลี่ยนความคิดหรือการบําบัดทางความคิดนั่นเอง
แนวทางการปองกันภาวะซึมเศราในผูสูงอายุโดยใชสติบําบัด MBCT : Mindfulness-based cognitive
therapy : สติบําบัดคืออะไร แนวคิดการบําบัดดวยการรู คิดโดยอาศัยสติ หรือ การบําบัดความคิดอาศัยสติ
(Mindfulness-based cognitive therapy ตัวยอ MBCT) เปนการบําบัดทางจิตวิทยา การออกแบบเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความซึมเศราอีก โดยเฉพาะในบุคคลที่เปนโรคซึมเศรา (MDD) เปนการบําบัดที่มุงโรค MDD โดยเฉพาะซึ่ง
ทําใหแตกตางจากการบําบัดที่อาศัยสติอื่น ๆ เชน การลดความเครียดอาศัยสติ (mindfulness-based stress
reduction) ซึ่งใชไดผลกับความผิดปกติหลายอยาง และการปองกันการกลับ มาติด(สารเสพติด)อีกอาศัยสติ
(mindfulness-based relapse prevention) ซึ่งใชในการติดปายความคิด MBCT ใชเทคนิคของการบําบัดโดย
การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) และเพิ่มกลยุทธทางจิตวิทยาใหม ๆ เชน สติและการเจริญสติ
(mindfulness meditation) และอาจจะรวมการใหการปรึกษาแกคนไขเรื่องความซึมเศรา การเจริญสติมุงที่จะ
สํา นึ กถึงความคิด และความรูสึกทั้ ง หมดแล ว ยอมรับ โดยไม เขา ไปยึด ติ ด หรือมี ป ฏิกิริย าต อพวกมั น ซึ่ ง เป น
กระบวนการ (ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Decentering จะแปลวา ไมยึดวาเปนตน) ที่ชวยหยุดการติตนเอง การ
ครุนคิด และอารมณไมดี ที่ลวนอาจเกิดขึ้นเปนปฏิกิริยาตอรูปแบบความคิดที่ไมดี ซึ่งเหมือนกับ CBT การบําบัดนี้
อาศัยทฤษฎีวาดวย เมื่อบุคคลที่มีประวัติซึมเศราเกิดความทุกข พวกเขาจะกลับใชกระบวนการความคิดอัตโนมัติที่
สามารถจุดชนวนภาวะซึมเศรา (depressive episode) อีกจุดมุงหมายของ MBCT ก็เพื่อจะระงับกระบวนการ
อัตโนมัติเหลานี้และฝกใหผูมีภาวะซึมเศรามีปฏิกิริยานอยลงตอสิ่งเราที่เขามา แลวแทนที่ดวยการยอมรับและสังเกต
สิ่งเหลานั้นโดยไมตัดสินความดีไมดี การฝกสติเชนนี้ทําใหสามารถสังเกตกระบวนการอัตโนมัติที่กําลังเกิดขึ้นแลว
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เปลี่ยนปฏิกิริยาของตนใหเปนความพินิจพิจารณา ซึ่งสมมุติกันวาเปนสวนของ MBCT ที่เปนเหตุของผลตางที่ไดทาง
คลินิก ปจจุบันพบวามีการศึกษาและวิจัยคิดคนวิธีการเพื่อการปองภาวะซึมเศรากอนจะเปนโรคซึมเศราที่อาจ
เกิดขึ้นในผูสูงอายุดวยสาเหตุตาง ๆ ที่กลาวมานั้น มีหลากหลายวิธี ผูเขียนขอนําเสนอการปองกันภาวะซึมเศราดวย
วิธีการปรับความคิดและพฤติกรรม และใชสติและการเจริญสติ (mindfulness meditation)

โรคซึมเศราคืออะไร
โรคซึมเศรา ความหมาย นิยามของ “โรคซึมเศรา” สมภพ เรืองตระกูล(2560) โรคซึมเศราเปนโรคทาง
อารมณที่เรียกวาโรคอารมณแปรปรวน (Mood Disorder) ลักษณะที่สําคัญของโรคนี้ผูปวยจะมีความผิดปกติของ
อารมณเปนอาการสําคัญ อารมณแปรปรวนที่ผิดปกตินั้นอาจจะเปนอารมณเศรา หรือรื่นเริงสนุกสนานผิดปกติ โรค
อารมณเศราแบงออกเปน 2 ชนิด คือ โรคซึมเศรา(Major Depression Disorder) กับโรคซึมเศราเรื้อรัง
(Dysthymic Disorder) โรคซึมเศราอาการสําคัญคือ มีอาการซึมเศราเปนอาการหลักที่เดนชัด รวมกับอาการอื่น ๆ
เชน มีความรูสึกเบื่อหนาย แยกตัว หมดความสนในกิจกรรมตาง ๆ เบื่ออาหาร นอนไมหลับ ออนเพลียไมมีแรง ไมมี
สมาธิ รูสึกไรคา และมีความคิดอยากตาย อุบัติการณของโรคซึมเศรา โรคซึมเศราเปนโรคทางจิตเวชพบไดบอยมาก
ในประชาชนทั่วไป พบวาในผูใหญและผูสูงอายุโอกาสที่ผูหญิงจะพบโรคนี้เทารอยละ 5-6 สวนผูชายพบไดรอยละ
2-3 อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มเปนโรคคือ 24 ป สาเหตุของโรคซึมเศรา 1) พันธุกรรม พบวาในครอบครัวของคนใกลชิดที่
บิดา หรือมารดา ปวยเปนโรคซึมเศรา บุตรที่อยูใกลชิดจะปวยเปนโรคซึมเศราดวยเชนกัน 2) ความผิดปกติของ
สารเคมีในสมองบกพรองโดยเฉพาะ norepinephrine and serotonin พบวาเมื่อมีอายุมากขึ้น สารเคมีในสมองจะ
หลั่งลดลง ทําใหปวยเปนโรคซึมเศราได 3) สาเหตุทางดานจิตใจ ไดแก การสูญเสียบุคคลที่รัก การหยาราง ทําให
เปนโรคซึมเศราไดเชนกัน และ 4) พฤติกรรมการเรียนรูที่ผิดปกติ พบวาครอบครัวและการเลี้ยงดูที่ผิดปกติและการ
ใชความรุนแรงรวมทั้งสิ่งแวดลอมที่ไมดี การเรียนรูประสบการณในอดีตในทางลบหรือที่ผิดจะสงผลตอการเกิดโรค
ซึมเศราได
ภาวะซึมเศราที่พบไดบอยมากในผูสูงอายุเนื่องจากความเสื่อมของรางกายและระบบประสาทสมองระดับ
สารเคมีในสมองที่ลดลงตามความเสื่อมของวัยสูงอายุ ที่ทําใหเกิดภาวะซึมเศราที่มีความผิดปกติทางอารมณ (Mood
Disorder) ลักษณะของโรคมีความซึมชนิดเศรารุนแรง (Major Depression) และโรคแมเนี่ย (Mania) ซึ่งภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุที่พบสวนใหญจะมีลักษณะเดน คือ มักแสดงออกในลักษณะของอาการเจ็บปวยทางกายซึมเศรา
ทางอารมณผิดปกติ อาการไมสุขสบายทางกายมาก มีอาการคิดวาตนเองเจ็บปวย (Hypochondriasis) นอนไมหลับ
มักตื่นกลางดึก อารมณเศรา หงุดหงิดกระวนกระวายใจ เบื่ออาหาร น้ําหนักลด ทองผูก สมรรถภาพการทํางาน
ลดลง ความคิดชา เหนื่อยงาย ลังเลไมมั่นใจ สมาธิสั้น มีความกลัว และกลัวถูกทอดทิ้ง ทอแทสิ้นหวัง โทษตัวเอง
รูสึกผิด เบื่อชีวิตและอยากตายและฆาตัวตายสําเร็จในที่สุด

เกณฑการประเมินภาวะซึมเศรา
เกณฑการวินิจฉัยตาม Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition
(DSM-IV) ที่พัฒนาโดยสมาคมจิตแพทยอเมริกัน (American Psychiatric Association หรือ APA) ประกอบดวย
ขอบงชี้ 5 แกน ตั้งแตแกน A-E ดังนี้
A. มีอาการในขอตอไปนี้อยางนอย 5 ขอขึ้นไป เกิดพรอมกันอยางตอเนื่องเปนเวลา 2 สัปดาห ไดแก
1. อารมณเศรา เปนตลอดทั้งวันหรือเกือบทุกวัน
2. ความสนใจสิ่งตาง ๆ ลดลงมาก หรือไมอยากพูดคุยกับใคร ไมอยากทําอะไร เกือบทุกวัน
3. ไมรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินในสิ่งที่เคยเปนเกือบทุกวัน
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4. น้ําหนักลดลงอยางมากโดยที่ไมไดตั้งใจอดอาหาร หรือน้ําหนักเพิ่มขึ้นอยางมากเพราะกินจุ
5. นอนไมหลับหรือนอนมากเกือบทุกวัน
6. การเคลื่อนไหวและความคิดเชื่องชา หรือกระวนกระวายอยูไมสุข
7. ออนเพลีย เหนื่อยลา ไมมีเรี่ยวแรง เปนเกือบทุกวัน
8. รูสึกไรคาหรือรูสึกผิดมากกวาปกติ เปนเกือบทุกวัน
9. สมาธิไมดี คิดไมออก หรือตัดสินใจลําบาก เปนเกือบทุกวัน
10. คิดอยากตายหรือพยายามฆาตัวตาย
B. อาการไมเขากับเกณฑ mixed episode
C. มีผลกระทบตอหนาที่การงานและสังคมอยางมี นัยสําคัญ
D. อาการไมไดเกิดจากการใชสารเสพติด หรือโรคทางกาย
E. อาการไมไดเปนผลจากความโศกเศราเพราะ สูญเสียคนรัก
สําหรับเกณฑการวินิจฉัยโรคซึมเศราตาม International Classification of Diseases and Related
Health Problems, 10th revision (ICD-10) ขององคการอนามัยโลก มีดังนี้
G1 A. มีกลุมอาการซึมเศรา เปนตลอดทั้งวันหรือเกือบ ทุกวันอยางตอเนื่องเปนเวลา 2 สัปดาห
B. อาการหลักที่ตองมีอยางนอย 2 ขอ คือ
1. อารมณเศรา เปนตลอดทั้งวันหรือเกือบทุกวัน
2. ความสนใจสิ่งตาง ๆ ลดลงมาก หรือไมอยากพูดคุยกับใคร ไมอยากทําอะไร หรือไมรูสึกสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เปนเกือบทุกวัน
3. ออนเพลียงาย เหนื่อยลา ไมมีเรี่ยวแรง เปนเกือบทุกวัน
C. อาการรองที่ตองมีอยางนอย 4 ขอ คือ
1. ขาดความเชื่อมั่น ความภูมิใจในตนเองหายไป
2. ชอบตําหนิตนเอง หรือรูสึกผิดมากกวาปกติ
3. คิดอยากตายซ้ํา ๆ หรือพยายามฆาตัวตาย
4. สมาธิไมดี คิดไมออก หรือตัดสินใจลําบาก
5. การเคลื่อนไหวหรือความคิดเชื่องชา หรือกระวนกระวาย อยูไมสุข
6. นอนไมหลับหรือนอนมาก
7. น้ําหนักลดลงมากโดยไมไดตั้งใจอดอาหารหรือน้ําหนักเพิ่มขึ้นอยางมากเพราะกินจุ
การแบงระดับความรุนแรงออกเปน 3 ระดับ คือ
- ระดับเล็กนอย (mild) จะมีอาการหลัก 2 ขอ และอาการรอง 4 ขอ
- ระดับปานกลาง (moderate) มีอาการหลัก 2 ขอ และอาการรอง 6 ขอ
- ระดับรุนแรง (severe) มีอาการหลักและอาการรองทุกขอ
G2 ไมเคยมีอาการ hypomania หรือ mania ตลอดชวงชีวิตที่ผานมา
G3 อาการไมไดเกิดจากการใชสารเสพติดหรือ โรคทางกาย
สรุปไดวา การวินิจฉัยโรคซึมเศรานั้น ในประเทศไทยใชอยู 2 เกณฑ หรือ 2 ระบบ ทั้ง DSM และ ICD10 โรคซึมเศรา มีอาการหลายระดับ ตั้งแตระดับนอย ปานกลาง จนถึงรุนแรง เปนสิ่งจําเปนที่ตองเขาใจโรคซึมเศรา
วาเปนการเจ็บปวยอยางหนึ่งที่ตองไดรับการดูแลรักษาอยางใกลชิดและถูกตองจากบุคลากรทางการพยาบาลซึ่ง
ใกลชิดกับผูปวยมากที่สุด
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สาเหตุการเกิดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
1. การเปลี่ยนแปลงตามวัยผูสูงอายุดานทฤษฎี
เมื่อสูงอายุขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมทั้งอารมณและ
พฤติกรรม เกณฑอายุที่นิยมใชเพื่อการใหความหมายของผูสูงอายุมี 2 เกณฑหลักคืออายุ 60 ปขึ้นไป และอายุ 65
ปขึ้นไป ซึ่งที่ประชุมสมัชชาโลกวาดวยผูสงู อายุไดประชุมในป พ.ศ.2546 ไดกําหนดอายุ 60 ปขึ้นไปใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วโลก โดยศาสตราจารยอัลเฟรค คาทน (Alfred Kahn) พรอมทั้งไดกลุมผูสูงอายุออกเปน 3 กลุมดวยกัน
คือ (WHO,2003,p11) 1) ผูสูงอายุวัยตน (The young elderly) คือ ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60 ป ถึงต่ํากวา 75
ป 2) ผูสูงอายุวัยกลาง (The middle-age elderly) ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 75 ป ถึง 85 ป 3) ผูสูงอายุวัยปลาย
(The old elderly) ผูสูงอายุที่มีอายุ 85 ปขึ้นไป อยางไรก็ตามเกณฑการแบงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอายุ มิไดเปน
ตัวกําหนดที่ถูกตองของการเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยผูสูงอายุเสมอไป ยังมีเกณฑการพิจารณาความเปนผูอายุอีกหลาย
ลักษณะ ไดแก การพิจารณาจากรางกายที่เปลี่ยน(Physiological Aging) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ
(Phychological Aging) สติปญญาและการรับรู การเรียนรูที่ถดถอย และการพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงจาก
บทบาททางสังคม(Phychosocial)และในหนาที่การงาน เปนตน
ในทางทฤษฎีการสูงอายุตามศาสตรอาจจําแนกออกเปน 3 ทฤษฎีหลัก คือ
1. ทฤษฎีการสูงอายุเชิงชีวภาพ (Biological theory) มีการเปลี่ยนแปลงของเซลลยีน ดีเอ็นเอ ที่เกี่ยวของ
กับพันธุกรรม (Genetic theories) และที่ไมเกี่ยวของกับพันธุกรรม (Non-genetic theories) เปนทฤษฎีที่อธิบาย
ถึงสาเหตุของความชราของรางกาย ประกอบดวย 1) ทฤษฎีการทําลายตนเอง(Autoimnunity Theory) เชื่อวาการ
สรางภูมิคุมกันปกตินอยลง 2) ทฤษฎีความผิดพลาด (Error Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาเมื่อคนอายุมากขึ้นยีนสจะคอย
ๆ เกิดความผิดพลาดมากขึ้นจนทําใหเซลลตางของรางกายเสื่อม 3) ทฤษฎีเรติคัลอิสระ (Free Radicals Theory)
เชื่อวารางกายของมนุษยมีเรติคัลอิสระหรืออนุมูลอิสระเกิดขึ้นอยางมากและตลอดเวลา ซึ่งทําใหยีนสผิดปกติ
2. ทฤษฎีการสูงอายุเชิงจิตวิทยา (Psychological theory) ทฤษฎีนี้อธิบายเกี่ยวกับการสูงอายุวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูสูงอายุซึ่งเปนผลมาจากพื้นฐานในอดีตหรือผลจาก
การปรับตัวทั้งทางดานความคิด สติปญญา ความนึกคิด การรับรู แรงจูงใจ ประสบการณในอดีตทําใหแตละบุคคลมี
บุคลิกภาพตางกันไป บุคคลที่ผานชวงชีวิตดวยความมั่นคง อบอุน ทํางานรวมกับผูอื่นไดจะสงผลใหชวงวัยสูงอายุมี
ความสุขมีความรูสึกมั่นคง แตถาเปนลักษณะตรงกันขามชีวิตวัยสูงอายุ อาจจะไมมีความสุข รูสึกทอแท ผิดหวัง
และซึมเศรา
3. ทฤษฎีการสูงอายุเชิงสังคมวิทยา (Sociological theory) กลาววาผูสูงอายุเกิดการถอยหางจากสังคม
(Disengagement theory) ไดอธิบายวา เมื่อผูสูงอายุตองถอยหางจากสังคมเนื่องจากการหมดบทบาทหนาที่การ
งาน เชน การเกษียณอายุ เปนสิ่งที่ผูสูงอายุตองเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งการมีสวนรวมกิจกรรมในสังคม
เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูสงู อายุ สงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี การมีสวนรวมกิจกรรมสังคมและมีจิต
อาสา ทําประโยชนใหสังคมและมีสวนรวมจะสงผลใหผูสูงอายุมีการพัฒนาบทบาทใหม ที่ภาคภูมิใจและสรางแรง
บันดาลใจได
ทั้ง 3 ทฤษฎีอาจมีความเกี่ยวเนื่องกัน การมีพื้นฐานของสุขภาพจิตที่ดีเปรียบไดกับภูมิคุมกันของรางกาย
หรือเกาะปองกันตนเองที่ดี ซึ่งจะสัมพันธกับความคิด อารมณ ความรูสึกและพฤติกรรม การกระทําและการแสดง
พฤติกรรมเกี่ยวเนื่องกับความคิดและทัศนคติ รวมทั้งความสามารถดานตางๆที่บุคคลจะแสดงออกมา ทําใหบุคคลมี
การพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา อยูอยางเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง เปนตัวกําหนด
ความสําเร็จหรือความลมเหลว ตลอดจนเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตของบุคคล
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2. การเปลี่ยนแปลงตามวัยผูสูงอายุดานชีวภาพ
การเปลี่ ยนแปลงดา นชี วภาพที่ทํ า ใหเกิดภาวะซึ มเศราในผู สูง อายุ ได แก องคประกอบที่สํ าคั ญตาม
ธรรมชาติของวัยสูงอายุที่มีผลกระทบตอรางกายและสงผลกระทบมากคือสภาพจิตใจและพลังใจ คือระบบประสาท
สมองในสมองจะประกอบดวยสารสื่อประสาท (neurotransmitters) จะลดลงไมสมดุลกัน สารสื่อประสาทที่ไม
สมดุลกันนี้ โดยอาจจะมีปริมาณมากหรือนอยเกินไป ซึ่งสารสื่อประสาทในผูสูงอายุจะลดลงตามธรรมชาติของอายุที่
สูงขึ้น ทําใหความสามารถในการเผชิญปญหาและความเครียดรวมทั้งการตัดสินใจในชีวิตประจําวันได ไมดี และ
ความสามารถในการจัดการกับปญหาสิ่งเรากระทบจากภายนอก การนําเขาขอมูลมากระทบจิตใจภายในจัดการได
ไมดีหรือมีประสิทธิภาพหรือลดลง มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุไดแก พลังใจและแรงจูงใจจะลดลง
กระบวนการคิด(thought)การตัดสินใจ(judgment)ไมมีประสิทธิภาพ ความจํา(memory) จะพบวามีความหลงลืม
งาย การรับรู(perception) การไดยิน การมองเห็น การรับรส การรับสัมผัส ลดลงอยางเห็นไดชัดเจน อารมณ
(mood and affect) ความรูสึกทอแทและสิ้นหวัง
ทั้งหลายเหลานี้เกิดจากความเสื่อมและความสูงวัย และผูสูงอายุสวนใหญจะพบวามีโรคประจําตัวซึ่งเปน
โรคเรื้อรัง สวนใหญมีการใชยาประจําและใชตอเนื่องเปนเวลานาน ซึ่งกลุมที่มีโรคประจําตัวโรคเรื้อรังจะพบวามีความ
เสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศรามากกวา ปญหาภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ ซึ่งสวนใหญจะถูกละเลยและมองขาม และจะ
ถูกมองวาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามชวงอายุและวัย ซึ่งในความเปนจริงกลุมวัยผูสูงอายุจะมีความเสี่ยงสูงที่สุด
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและการปรับตัว
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและการปรับตัว ที่ทําใหผูสูงอายุเกิดภาวะซึมเศรา ไดแก บทบาทหนาที่
สังคมและครอบครัวลดลง เนื่องจากการเกษียณอายุงาน และอายุมากขึ้นวางมือจากงานประจําหรือธุรกิจ จึงทําให
ผูสูงอายุมีเวลาวางมากขึ้น บางรายความสามารถในการปรับตัวของบุคคลไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบวายังมีการเกาะ
เกี่ยวยึดติดกับตําแหนงงาน ลาภยศอํานาจและการสั่งการซึ่งไมสามารถปลอยวางและลดอัตตาตัวตนนั้นลงได และ
ความสามารถในการปรับตัวจึงไมมีประสิทธิภาพ แยกตัว สงผลใหบุคคลผูนั้นมีความเครียด มีความวิตกกังวล
ตอเนื่อง อันนําไปสูภาวะซึมเศรา และที่สําคัญในชวงวัยเปลี่ยนผานอาจพบวามีการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักและ
บุคคลใกลชิด(loss and give) ความสามารถในการปรับตัวและปลอยวางทําใจไมได ซึ่งจะมีโอกาสเกิดและสี่ยงตอ
การเกิดภาวะซึมเศราไดมากกวาและผลเสียที่รุนแรงของภาวะซึมเศราคือทํารายตนเองและเกิดการสูญเสียในที่สุด
การมีเวลาวางเพิ่มมากขึ้นในบางรายอาจจะยึดสุราเปนที่พึงและติดสุราและหรือติดบุหรี่ ติดยาหรือสารเสพติดอื่นๆ
(drug dependent) เหลานี้ หากบุคคลที่ไมมีการวางแผนและจัดการกับ ชีวิตบั้นปลายที่ดีจะสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตในวัยเปลี่ยนผานไม
เหมาะสม จะมีโอกาสเสี่ยงตอภาวะซึมเศราและอาจจะเจ็บปวยเปนโรคซึมเศราไดในที่สุด
4. การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและรายได
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและรายไดนับวาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ การเงิน
และรายไดประจําจะลดลงเมื่อสูงอายุขึ้น หากในชวงนี้การบริหารจัดการและการวางแผนดานการเงิน (Financial)
ไมดีพอ จะมีปญหาที่กระทบตอคุณภาพชีวิตในระยะยาวของผูสูงอายุ ซึ่งปญหาดานการเงินในวัยนี้มักพบวามีปญหา
มากที่สุด ในบางรายขาดความรูเรื่องเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน หลงเชื่ อและวางใจคนงาย มักถูกช อโกง ถูก
หลอกลวงไดงายในการลงทุนในกองทุนตางๆ การตัดสินใจที่ไมมีขอมูลประกอบและไมมีเหตุผล ปญหานี้สามารถ
เกิดขึ้นได ทั้งจากบุคคลหรือกลุมคนภายนอกและจากภายในครอบครัวกันเอง ในบางรายพบวาใชเงินหมดตั้งแต
ชวงแรกของการเกษียณอายุ เชน ใชไปกับการลงทุนคาขายการซื้อหุนและทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ บางราย
เมื่อเงินหมดก็ถูกทอดทิ้งใหอยูลําพังหรืออยูบานพักผูสูงอายุสถานสงเคราะห เนื่องจากบุตรหลานไมมีเวลาดูแลหรือไม
ใสใจ เปนตน เหลานี้เปนสาเหตุและปจจัยนําไปสูความลมเหลวของการปรับตัวขาดการวางแผนการเงินและรายไดที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสูภาวะเครียด วิตกกังวลและภาวะซึมเศราในที่สุดและในบางรายอาจคิดทํารายตนเองได
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วิธีการจัดการการปองกันภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
1. สุขสรางไดใช 4 อ.
เมื่อทราบสาเหตุภาวะซึมเศราวาสาเหตุเปนมาอยางไร เรามาปองกัน โดยการจัดการกับการ เปลี่ยนแปลง
ดานชีวภาพที่ทําใหเกิดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ ภาวะซึมเศราที่เกิดจากสาเหตุดานชีวภาพไดแก(อ.อารมณ)สารเคมี
ในสมองหลั่งนอยลง วิธีการเพิ่มสารเคมีแกไขไดงาย ๆ สันต ใจยอดศิลป(2561) (อ.ออกกําลังกาย)การออกกําลังกาย
หรือการทําใหรางกายมีเหงื่อออกมากใหหอบแหก ๆ จนรองเพลงไมได รางกายจะหลั่งสารเคมีชื่อเอ็นโดฟนหรือสาร
แหงความสุขออกมา ซึ่งทําใหเรารูสึกมีความสุข สดชื่น กระปกระเปา ซึ่งการออกกําลังที่ไดผลดีตอรางกายตองได
เหงื่อใชเวลา 30 นาทีหรือรวมกัน 150 นาทีตอสัปดาห หรือแนะนําใหผูสูงอายุหากิจกรรมทําสม่ําเสมอและตอเนื่อง
(แตตองไมหนักจนเกินไป) เชน การทํางานบาน กวาดถูบาน ขัดลางหองน้ํา การทํากับขาวและการถนอมอาหาร
ทําสวนปลูกผักและตนไม และการทํางานอดิเหรกกลางแจงใหโดนแดดทุกวันจะสงผลดีตอรางกายเปนอยางมาก
ฯลฯ จะทําใหผูสูงอายุมีความสดชื่นกระฉับกระเฉง ระบบการไหลเวียนดี ประสาทสัมผัสไดรับการฝกฝนการใชงาน
ตอเนื่องสงผลดีตอการหลั่งสารแหงความสุขอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีงานวิจัยพบวาผูสงอายุที่มีกิจกรรมทําตอเนื่อง
กับผูสูงอายุที่ไมทํากิจกรรมไดแตกินนั่งนอนและกดรีโมททีวีและรีโมทแอร จะมีสภาพจิตใจและรางกายแตกกัน ผูที่
มีกิจกรรมตอเนื่องจะมีสุขภาพจิตที่ดีกวารางกายแข็งแรงกวาไมเจ็บปวยงาย นอกจากการออกกําลังกายแลว ยังมี
เรื่องการเลือกอาหารที่เหมาะสม(อ.อาหาร)สําหรับวัย ไดแกการลดแปงและน้ําตาล ไขมันลง ควรรับประทานอาหาร
เมนู 2:1:1 คือผักและผลไม 2 สวน ขาว1สวนโปรตีน 1 สวน (สามารถหารายละเอียดเพิ่มไดในYouTupe)
(อ.อากาศ)การรับอากาศบริสุทธิ์ทุกๆเชาของวัน วิธีการงายๆที่จะไดอากาศบริสุทธิ์ ตื่นนอนตี่สีหรืออยางชาไมควร
เกินตีหา เพื่อมาสูดเอาอากาศที่บริสุทธิ์ (ออกซิเจน) เขาปอดเพื่อแลกเปลี่ยนและฟอกเลือดใหมากที่สุด (ใหระวัง
เรื่องคา PM 2.5ดวย) อ.นี้หากทําไดจะพบกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายทันที โดยการหายใจเขานับ 1-4 กลั้นไว
นับ 1-7 หายใจออกนับ 1-8 การปรับอารมณและความเครียดสามารถจัดการไดซึ่งจะกลาวตอไป
2. สุขยอมรับได “มันคือสมมุติ”
วิธีการจัดการกับ การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและการปรับตัวที่ทําใหเกิดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
การจัดการดานนี้มีหลากหลายวิธี อันดับแรกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ทางสังคม หนาที่การงาน เชน เคย
เปนตําแหนงผูอํานวยการฯ คณบดี หัวหนางาน ฯลฯ เมื่อครบวาระหรือเกษียณอายุ ตองทําใจใหยอมรับการสิ้นสุด
ในบทบาทนั้นใหไดวา”มันเปนบทบาทสมมุติ ผานมาและผานไป”ที่แตงตั้งกันขึ้นมานั้นเพียงเพื่อใหสะดวกตอการ
ทํางานการบริหารของหนวยงานราชการหรืออื่นๆเทานั้น การยอมรับและรับไดเปนการที่บุคคลมีความสามารถจะ
เริ่มตนการเดินทางไปสูจุดแรกของการกาวสูวัยมหัสจรรยสูงอายุที่สามารถปลอยวาง และยอมรับได จะสามารถ
ปรับตัวและปลอยวางไดงายเชนกัน ซึ่งจะกาวขามผานประสบการณและสิ่งตางๆไปไดอยางสงางาม ยกตัวอยาง การ
ยอมรับและรับไดวาจะเกษียณในปหนานี้แลว มักถูกถามวาจะไปทําอะไร แลว”ใครจะมาแทน ลูกนองที่เราไมชอบ
หนามันเลยจะขึ้นมาแทนที่เรา” บางรายยังทําใจยอมรับไมได จะลมเหลวเพราะยึดติดกับ ตําแหนงลาภยศและ
สรรเสริญ เรียกวาลมเหลวในการปรับตัว และยังพบวาในบางรายถึงกับฆาตัวตาย และในบางกรณีที่พบเหตุการณ
การพลัดพรากและแยกจากซึ่งพบไดบอยในวัยนี้ ความสามารถในการเผชิญปญหาและเหตุการณการสูญเสีย (Give
and loss) เปนความสามารถสวนบุคคล หากบุคคลที่มีการเตรียมความพรอมดานจิตใจและมีการฝกฝนจิต สติและ
สมาธิเปนอยางดี นั่นหมายความวาเขาเหล านั้นยอมรับและรับไดกับ สิ่งสมมุติ การพลัดพรากและแยกจากไมวาจะ
เกิดขึ้นเวลาใดก็ตามจะชาหรือเร็วก็ตองแยกจาก จะสามารถกาวขามและผานเหตุการณไปไดโดยไมบอบช้ํามาก
หากไมสามารถผานได จะมีภาวะซึมเศราในที่สุด
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3. สุขสรางไดมีวินัยใชจายอยางมีแผน
วิธีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ การเงินและรายไดที่ทําใหเกิดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
การเงินและรายได ที่เคยไดประจําจะลดลงเมื่อสูงอายุขึ้น ผูสูงอายุจึงไมควรนําเงิน ที่มีอยูไปลงทุนใดๆ ซึ่งตอง
ตระหนักคิดและรูค ิดและรูเรื่อง ไมไปหลงเชื่อ(มิจฉาชีพ)คนงาย ตองตระหนักรูอยูเสมอวาเราตองมีชีวิตยืนยาวไปอีก
20-30ปและจะมีคาใชจายในชีวิตประจําวันระยะยาว(พื้นฐานปจจัยสี่) ไมใชคิดเพียงวาเราจะเกษียณหรืออายุครบ
60 ปแลวเราจะตายในระยะเวลาอันใกลนี้ (เราไมไดอยูเพื่อรอวันตาย) ไมจําเปนตองวางแผนการใชจ ายอะไร มีเงิน
อยูก็ใชจายและแจกจายลูกหลานไปเขาจะไดมาเลี้ยงดูแลเรา ประเดี๋ยวตายไปก็ไมไดใชเงิน ถาผูสูงอายุมีความคิด
เชนนี้ แสดงใหเห็นวาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุกําลังจะลมเหลว
เพื่อให มีมหัสจรรยวัยสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณคาในระยะยาวจนถึงวาระสุดทายของชีวิตและเปน
ตัว อย า งของอนุ ช นรุน หลั ง ควรมี ก ารวางแผนชี วิ ตที ดี การเงิน และคา ใช จา ยเงิ น ที่ ชั ดเจน ตั วอย าง คา ใช จ า ย
ชีวิตประจําวันตางๆของปจจัยสี่พื้นฐาน อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหมและยารักษาโรค นอกจากนี้ การผอนคลาย
ความตึงเครียดตาง ๆ โดยการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและภูมิปญญา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ฯลฯ การวางแผนกิจกรรมงานอดิเหรก(เศรษฐกิจพอเพียง ทีไมหนักมากจนเกินไป) แนะนําการปลูกพืชผักสวนครัว
และผักริมรั้วที่ดูแลงายใชงบประมาณต่ําและมีรายไดเพิ่มและดีตอสุขภาพ ปจจุบันสังคมกําลังนิยมผักพื้นบาน ผักริม
รั้วและผักปลอดสารพิษ(ปลูกผัก:ขอมูลเพิ่มเติมไดจากyouTupe : คํานึง นวลมณี)
4. สุขมีสติ สมาธิรคู ิดรูต ัวและรูเรื่อง
วิธีการฝกสติเพื่อลดภาวะซึมเศรา (Mindfulness Based Stress Reduction : MBSR) ซึ่งผูสูงอายุจะ
สามารถฝกการวางความคิด อัตโนมัติหรือความคิด ลบ ความเครียด ดวยการใชสติ หรือที่เราเรียกวา การจัดการ
ความเครียดที่เปนปฐมเหตุของภาวะซึมเศรา นั่นเอง เมื่อมีสิ่งเราความคิดลบความเครียดเขามา ตั้งสติรูตัวเร็วและ
รูวาสิ่งนั้นมันไมมีประโยชน สิ่งนั้นมันบั่นทอนสุขภาพจิต สิ่งนั้นทําใหไมมีความสุข ตัดวงจรเสีย วางความคิดนั้น รูตัว
รูเรื่องวาขณะนี้กําลังมีความคิดลบ มีความเครียด โดยมีขั้นตอนการทํากิจกรรมการรูความคิด รูตัวและรูเรื่อง แบบ
งายๆดังนี้
4.1 สติรับรูลมหายใจ รูในสิ่งที่ทํา
4.1.1 หาสถานที่ ที่เงียบสงบและอยูในความเงียบสงบนั้น นั่งตัวตรง หลับตาเบาๆ เริ่มตนดวยการ
หายใจเขา หายใจออกยาวๆ 5-6 ลมหายใจ สังเกตสัมผัสเล็ก ๆ ของลมหายใจที่ปลายจมูกขางที่ชัดที่สุด ตําแหนงที่
ชัดเจนที่สุด หายใจเขาและหายใจออก ดูไปเรื่อยๆ ใหตอเนื่องดวยลมหายใจปกติ (ใชเวลาประมาณ 20 นาที)
4.1.2 หากมีความคิดใด ๆ เกิดขึ้นก็ขอใหเพียงแตรูตัว ไมคิดตาม (ตรงนี้สําคัญ) ถามีคิดไหลตาม
ไปเรื่อย กระตุกความเร็วเตือนตนเองใหกลับมารับรูลมหายใจใหม (ตั้งใหมเร็วที่สุด) ดวยการหายใจเขาออกยาว ๆ
478 สัก 1-2 ครั้ง แลวดูไปใหตอเนื่องดวยลมหายใจปกติ ใชเวลาประมาณ 5 นาที (478 คือหายใจเขานับ1-4 กลั้น
ลมหายใจนับ 1-7 และหายใจออกนับ1-8)
1) ทุกครั้งที่ความคิดลบ/ความเครียดความเศราใจเกิดขึ้นอีก ขอใหรูตัวแตไมคิดตาม
(ติดปายไวความคิดขี้หมา) เตือนตนเองใหกลับมาที่รับรูลมหายใจใหมแลวดูไปใหตอเนื่องดวยลมหายใจปกติ
2) เมื่อครบประมาณ 20 นาทีลืมตาขึ้น
ทบทวนความรูสึก รูตัวเวลามีความคิด ลบหรือความเครียดผุดเกิดขึ้น เปนระยะ เราสามารถปลดปลอย
ความคิดนั้น แลวกลับมารับรูลมหายใจไดหรือไม ถามีปญหาไมสามารถรับรูลมหายใจไดตอเนื่องเพราะเผลอตัวไป
คิดตามความคิดตาง ๆ จนลืมรับรูลมหายใจ เมื่อรูตัวก็รีบใหหายใจเขา หายใจออกยาวๆ 1-2 ครั้ง แลวเริ่มสังเกตลม
หายใจใหม พยายามจดจอความรูสึกอยูกับลมหายใจใหตอเนื่อง เราจะสามารถปลอยวางความคิดได

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สรุป
1. ฝกสมาธิ สติทุกวัน ๆ 5-10 นาที จะชวยใหวางความคิดได เพราะความคิดคือปฐมเหตุของความเครียด
และภาวะซึมเศรา
2. จะเกิดความรูสึกผอนคลาย ระบบประสาทผอนคลาย จิตใจจะมีพลังสูง มีสติสมาธิสูง
3. จะหลุดพนจากการเกาะ การยึดมั่น ถือมั่น ไดงาย ปลอยวางไดเร็ว
4.2 สติในการพินิจรางกาย Body scan
เปนการฝกเพื่อการมีสติและการสังเกตความรูสึกบนรางกายโดยการลาดตะเวนความรูสึกอยางเปนระบบ
(body scan) เมื่อมีอารมณความรูสึกความเศรา ทอแท ความคิดลบ เราสามารถใชสติในการดูความรูสึก อารมณ
ความเศรานั้นได(รูวาฉันเศรา ฉันโกรธ แลววางไว ไมคิดตาม) การฝกเพื่อการมีสติสังเกตความรูสึกบนรางกายลาด
ตะเวนอยางเปนระบบ (body scan) ตั้งแตศีรษะจรดเทา และฝกดูการเปลี่ยนแปลงและปลอยวาง หากฝกเปน
ประจําจะชวยใหมีความรูสึกตัวดีขึ้นและปลอยวางความรู สึกไดงาย เมื่อเกิดความคิดที่รุนแรง (ความโกรธเกลียด
เครียด ชัง) จะมีการเปลี่ยนแปลงสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ และปรากฏขึ้นเปนความรูสึกบนรางกาย
รอน อุน เย็น แข็งออน มีสติในการสังเกตพิจารณา จะเห็นการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง โดยไมตองไปยึดติดกับ
ความรูสึกนั้น คือการปลอยวางนั่นเอง การฝกตอเนื่องสม่ําเสมอเปนเวลา เพื่อการสรางวินัยตอตนเอง ไดแกการฝก
โดยจิตจดจอที่ลมหายใจ แลวพาจิตลาดตะเวนทั่วรางกาย ฝกทุกวันจนเปนนิสัย ฝกบอย ๆ ความคิดจะนิ่ง หรือไมมี
ความคิดเลย ระบบประสาทและรางกายจะผอนคลาย สดชื่นและสบาย
1. หาสถานที่ ที่เงียบสงบและอยูในความเงียบสงบนั้น(เหมือนขั้นตอน4.1) นั่งตัวตรง หลับตาเบาๆ เริ่มตน
ดวยการหายใจเขา หายใจออกยาวๆ 5-6 ลมหายใจ สังเกตสัมผัสเล็ก ๆ ของลมหายใจที่ปลายจมูกขางที่ชัดเจนที่สุด
ตําแหนงที่ชัดเจนที่สุด หายใจเขาและหายใจออก ดูไปเรื่อยๆ ใหตอเนื่องดวยลมหายใจปกติ (ใชเวลาประมาณ 5 นาที)
2. ฝกสังเกตความรูสึกบนรางกายใหละเอียดขึ้น โดยการรับรูลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเขา หายใจออก
2-3 ครั้ง พาจิตลาดตะเวน รอน เย็น อุน แข็ง ออน การฝกดูความรูสึกบนรางกาย body scan ทั่วรางกายเริ่มที่
ศีรษะ ใบหนา ลําคอ บาหลังไหล อก ทรวงอก อวัยวะภายใน ทอง ทองนอย เอว แขนซาย แขนขวา ขาซาย ขาขวา
และเทาซายและเทาขวา ใชเวลาประมาณ 10 นาที
2.1 หลังจากการฝกจิตลาดตะเวน(พาจิต)ทุกอวัยวะตั้งแตศีรษะ ใบหนา อวัยวะตางๆ จรดเทา
และ กวาดความสนใจไปที่รางกาย(ตรงนี้ปวด ตรงนี้รอน ตรงนี้แข็ง) มีสมาธิจดจอในการทําจนสามารถ “ไมมี
ความคิดเลยที่ ”หรือในบางรายทําไดแบบไมมีความรูสึกเลย บางคนใชวิธีการเดินพรอมกําหนดลมหายใจจดจอ
เรียกวา “รูตัว ทั่วพรอม”10 นาที
2.2 ฝกการใหอภัย มีเมตตากับบุคคลในเหตุการณที่ผานมาจะชว ยลดความขุนเคืองใจลงได
สังเกตการณเปลี่ยนแปลง ความคิด อารมณ ความรูสึก ไมยึดติด ปลอยวาง เมื่อความคิดโกรธ เกลียด แคน ชิงชังผุด
เขามา ใหรตู ัววามีความคิดโกรธ เกลียด แคน ชิงชัง แตไมคิดตาม วางไว จงใหอภัยและมีเมตตาตอผูนั้น ปลอยวาง
ความคิดนั้นลง “รูลมหายใจ รูในสิ่งที่ทํา”
3. เมื่อการฝก Body scan แลวมีปญหาไมตอเนื่องมีอุปสรรคหรือหลุดสมาธิ ใหเริ่มใหมได โดยการเริ่มรับรู
ลมหายใจที่ปลายจมูกทันที หายเขา-ออกยาว ๆ หรือกลับไปเริ่มที่การหายใจ 478
4. ฝกซอมตอเนื่องเชื่อมโยงความรูสึกกับ มีสติการปลอยวางกับดําเนินชีวิตจริง โดยใหนึกถึงเหตุการณ
เรื่องราวที่ทําใหยุงยากใจ ความรุนแรง มีอารมณเครียดโกรธเกลียด ในระหวางนั้นใหรับรูลมหายใจเขา ลมหายใจ
ออกที่ ป ลายจมู กจดจอ และทํา การสแกนรา งกาย ลาดตะเวนทั่ว รางกาย และใหสัง เกตการเปลี่ย นแปลงของ
ความรูสึกบนรางกายที่ชัดเจนมากสัก 1-2 นาที ปลอยวางความคิด อารมณความรูสึก ความยุงยากใจ ความโกรธ
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เกลียด และมีเมตตาใหอภัยในเรื่องนั้น จะเกิดความรูสึกที่เราสามารถเอาชนะความรูสึกดานลบได จิตใจจะเบิกบาน
มีพลังมาก
5. วางแผนการทําสมาธิ สติตอเนื่องอยางมีวินัย โดยฝกทุกวันเวลาเชาหรือเวลากอนนอนวันละ 20 นาที
หรือในชวงเวลาที่วาง หรือขณะทํางานการเดิน การยืน การนั่งหรือแมแตการกินที่มีสติ “รูลมหายใจ รูในสิ่งทีทํา”
ทานจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่มหัสจรรยวัยสูงอายุที่ไมนาเชื่อ

สรุป
มหัสจรรยวัยสูงอายุ 4.0 กับการปองกัน ภาวะซึมเศรา คือผูที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เปน ตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตที่มีความสุขปราศจากภาวะซึมเศรา อันประกอบดวย สุขสรางไดใช 4 อ. อันไดแก การสรางหรือการ
หลั่งสารเคมีเอ็นโดฟนสารแหงความสุข ซึ่งทําใหเรารูสึกมีความสุขมีพลังใจมาก สรางไดโดยการออกกําลังกายใหได
เหงื่อทวมตัวหรือหอบแหกๆจนรองเพลงไมได การทํางานบาน ทําสวน ปลูกผัก ฯลฯ นอกจากไดสารแหงความสุข
แลว ยังสรางความแข็งแรงใหกลามเนื้อ รางกาย สงผลดีตอระบบไหลเวียนหลอดเลือดและหัวใจลดอัตราเสี่ยงโรค
หลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิต นอกจากนี้ สุขยอมรับได มันคือสมมุติ ในชวงเวลาที่เปลี่ยนผานมา มหัสจรรย
วัยนี้ มีเรื่องราวในอดีตเกิดขึ้นมากมาย ความดีงาม มีความประทับใจ ความภาคภูมิใจ เมื่อระลึกถึงจะมีรอยยิ้มและ
ความสุข และอีกดานหนึ่งที่เปนความรูสึกผิดหวังในชีวิต ความพลัดพราก ความลมเหลว มีความขัดแยงและมี
ความรูสึกผิด แตหากบุคคลที่สามารถปลอยวางได“ยอมรับได มันคือสิ่งสมมุติ”บุคคลนั้นจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี เขาสู “มหัสจรรยวัยสูงอายุ4.0 ที่ไมซึมเศราไดอยางสงางาม แตหากผูนั้นยังมีความลังเลสงสัยเรื่อยไป ยอมไม
สามารถกาวขามและผานไปไดอาจเกิดภาวะซึมเศราไดเชนกัน และ สุขใชจายไดมีแบบแผน การเก็บออมมิไดเพิ่งเริ่ม
เกิดขึ้นตอนอายุหกสิบป หรือใกลหกสิบ แตเปนการเริ่มออมมาตั้งแตวัยหนุมสาว ขึ้นอยูกับบุคลิกภาพสวนบุคคล
ความคิด ทัศนคติ และการดําเนินชีวิตภาระหนาที่การงานและรายไดของบุคคลนั้น ผูสูงอายุสวนใหญการเงินและ
รายไดประจําจะลดลงเมื่อสูงอายุขึ้น ดังนั้นผูสูงอายุจึงไมควรนําเงินที่มีอยูไปลงทุนใดๆ อีก เพราะเนื่องจากจะมี
ความเสี่ยงขาดทุนสูงแลว ยังมีโอกาสถูกชอโกงหรือถูกหลอกลวงไดงาย สามารถเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายใน
ครอบครัวเอง (ญาติพี่นองบุตรหลาน) มหัสจรรยวัยสูงอายุ4.0 จะตองมีความตระหนักรูคิดวาคนเราตองมีชีวิตยืน
ยาวไปอีก 20-30 ปและตองภาระมีคาใชจายในชีวิตประจําวันเพื่อยังชีพในระยะยาวตองมีแบบแผนในการใชจาย
(ทําบัญชีครัวเรือน) ไมใชมีความคิดแควาคนเราเกษียณแลวหรืออายุครบ 60 ปแลว มีชีวิตอยูเพื่อรอวันตาย จึงไม
จําเปนตองการวางแผนการใชจายในชีวิตประจําวันอะไร ทานกําลังหลงผิดและคิดผิดและทานอาจจะมีภาวะซึมเศรา
ตามมาเมื่อเงินหมดลง
และสุ ด ท า ย สุ ขมี ส ติ รูคิด รู ตั ว และรูเรื่องตลอดเวลา อัน เป น การแสดงใหเห็น ว า การดํ า เนิ นชี วิ ต อย า ง
รอบคอบมีสติ จะพบกับความสงบสุข ความสามารถปลอยวาง มีเมตตา และใหอภัย อนึ่ง (กรมสุขภาพจิต,2561)
สติและสมาธิเปนสภาวะจิตที่มีคุณภาพในการจัดการกับอารมณและความเครียดซึ่งเปนความทุกข โดยปกติคนเรา
สามารถพัฒนาจิตตนเองซึ่งสามารถเปนอิสระจากความทุกขไดโดยการปฏิ บัติธรรม แตปจจุบันการใชสติและสมาธิ
ในการสรางสุขภาวะจิตเพื่อดูแลตนเองใหตนเองใหรูสติรูตัวรูเรื่องตลอดเวลา สามารรถจัดการกับอารมณ ความคิด
ลบ อารมณและความเครียดเปนภาวะคุกคามจากภายนอกที่จะบดบังสิ่งที่ดีงามของชีวิต เชน ความรัก ความเมตตา
ความเสียสละ ความอดทน การใหอภัย ฯลฯ การฝกสมาธิ/สติจะชวยลดความเครียดความคิดลบในจิตใจลงไดและ
ปองกันการเกิดภาวะซึมเศรา ซึ่งสามารถแสดงคุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจ
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แนวคิดและการประยุกตความรอบรูดานสุขภาพในการดูแลผูปวยเบาหวานอวนลงพุง
Concept and Application of Health Literacy in caring Obese Diabetics

ผูวิจัย

อัจฉรพรรณ คายาดี

บทคัดยอ
เปาหมายหนึ่งของการดูแลผูปวยเบาหวานอวนลงพุงคือการปองกันภาวะแทรกซอน เปาหมายนี้จะเปนจริง
ไดเมื่อผูปวยปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการและ
การออกกําลังกายที่เพียงพอและถูกตอง ผูปวยตองมีความรอบรูสุขภาพที่จะคัดกรอง ประเมิน และใชขอมูลสุขภาพ
เพื่อตัดสินใจในอันที่จะคงไว และปรับปรุงสุขภาพ รวมถึงการปองกันภาวะแทรกซอนผลิตภัณฑสุขภาพไดอยาง
เหมาะสมดวยตนเองไปสูพฤติกรรมสุขภาพในการปองกันภาวะแทรกซอน
คําสําคัญ : ความรอบรูสุขภาพ/ เบาหวานอวนลงพุง
Abstract
The goals of caring diabetic patients is to prevent complications. This goal can be
achieved when patients change their lifestyle. Especially about proper diet based on
nutrition and adequate and correct exercise diabetic patients must have health knowledge to
scrutinize, evaluate and decide to use the service. And appropriate health products by
themselves to health behaviors to prevent complications.
Key Word : Health Literacy Obese Diabetics

บทนํา
ในปจจุบันมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเปนตัวกําหนดสุขภาพ มีอิทธิพลทําใหมีการกินอาหารไขมัน
มาก หรือสูบบุหรี่มาก ดานตลาดการคาอาหารอาจสงเสริมทําใหมีการบริโภคมากเกินควร ทําใหนําไปสูภาวะโรค
เรื้อรัง กระแสโลกาภิวัตนเปนกระบวนการที่ทําใหประเทศตางๆ ทั่วโลกมีความเชื่อมโยงตอกัน พึ่งพากันและมี
ผลกระทบตอกันมากขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจ การคา การเดินทาง ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีตาง ๆ และสังคม
วัฒนธรรม การรูหนังสือเพียงอยางเดียวไมเพียงพอสําหรับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปโลก แนวคิดเกี่ยวกับความรอบรู
สุขภาพ (Health Literacy) มีมานานแลวแตยังขาดความเขาใจที่ถูกตองรวมกันอยางชัดเจน รวมทั้งการปฏิบัติที่จะ
ทําใหประชาชน หรือกลุมเปาหมายดานสุขภาพ สามารถปองกันตัวเองจากความเสี่ยงดานสุขภาพได1
สํ า หรั บ ประเทศไทย การใช ชี วิ ต ประจํ า วั น ของคนไทยที่ มี ค วามเสี่ ย งดการบริ โ ภคเกิ น ความจํ า เป น
เปนสาเหตุของการเกิดโรคอวน เบาหวาน ซึ่งอนาคตอีก 10-20 ปรัฐบาลตองจายคารักษาอาการแทรกซอนจาก
“นิสัยการกินเกิน”2
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ดังนั้น องคการอนามัยโลก (World Health Organization)3 เริ่มรณรงคใหมีนโยบายดานการปฏิรูปความ
รอบรูดานสุขภาพเปนนโยบายที่สําคัญอยางหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข ความสําเร็จของการปฏิรูปความรอบรู
และการสื่อสารสุขภาพ จะนําไปสูการพัฒนาประชาชนใหมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนได โดยการเสริมสรางใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) ซึ่งตรงกับขอเสนอของ
องคการอนามัยโลกที่กลาววา การพัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีความรอบรูดา นสุขภาพ เปนการสราง และ
พัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคลในการธํารงรักษาสุขภาพอยางยั่งยืน จากการประชุมดานการสงเสริมสุขภาพ
โลก ครั้งที่ 7 ณ เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา เมื่อ พ.ศ.2552 องคการอนามัยโลก4 ไดประกาศใหประเทศสมาชิกให
ความสําคัญกับการพัฒนาใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ ซึ่งเปนกระบวนการทางปญญา และทักษะทาง
สังคม อันจะกอใหเกิดแรงจูงใจในการสงเสริมสุขภาพใหดีอยูเสมอ ความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy)
ปรากฏครั้งแรกในเอกสารการประกอบการสัมมนาทางวิชาการดานสุขศึกษา
ในป ค.ศ.1974 องคการอนามัยโลกใหความหมายของคําวา Health literacy เปนทักษะดานกระบวนการ
รับรู หรือคิด และทักษะดานสังคมที่กําหนดแรงจูงใจ และความสามารถของบุคคลที่จะเขาถึง เขาใจ และใชขอมูลที่
ไดรับมาในการสนับสนุนดานสุขภาพ และตอมาไดมีการพัฒนาแนวคิดนี้อยางตอเนื่อง5 ไดใหคํานิยาม การรอบรูด าน
สุขภาพ (Health literacy) หมายถึง การรูเทาทันดานสุขภาพ เปนสมรรถนะของบุคคลในการเขาถึง ทําความเขาใจ
ประเมิน ใชความรู และสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศดานสุขภาพ เพื่อสงเสริม และรักษาสุขภาพที่ดี มีการจําแนกเปน
3 ระดับ คือ การรูเทาทันดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน การรูเทาทันดานสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ และการรูเทาทันดาน
สุขภาพขั้นคิดวิเคราะหซึ่งเกิดจากการพัฒนาทักษะสวนบุคคลใหเขาถึงขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และนํามาใชใน
การตั ด สิ น ใจเกี่ยวกับ สุ ขภาพ เปน การใหอํา นาจแกผู ป ว ยใหมี ทั กษะการรอบรูสุ ขภาพที่ เพี ย งพอ (Adequate
Health literacy) เมื่ อไดรับ ขอมู ล ความรูจ ะสามารถตั ดสิ น ใจแกป ญ หา และประยุ กต ใชขอมู ล ใหม ในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในทางสุขภาพการรอบรูสุขภาพสงผลกระทบตอความรูที่เกี่ยวเนื่องกับโรคได และอาจ
เปนตัวแปรสําคั ญตอพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูปวยเบาหวานที่มีภาวะอวนลงพุง จะชวยให ผูปวยสามารถ
ประยุกตทักษะดานการอาน ความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนตัวเลข ในการอานฉลากยา การรับประทานยา ผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือขอมูลดานสุขภาพอื่นๆได ความเขาใจตอการแนะนําของแพทย พยาบาล เภสัชกร
พบวา ผูปวยเบาหวานที่มี การรอบรูดานสุขภาพไมเพียงพอ (Inadequate Health literacy) พบวา จะมีความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่เปน และความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองนอยกวาผูปวยที่มีความรอบรูดานสุขภาพที่เพียงพอ6
ความรอบรูด านสุขภาพ จึงเปนสิ่งจําเปนที่บุคคลตองพัฒนาตลอดเวลา เพราะสภาวะโรค และความรูเกี่ยวกับโรคมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพัฒนาความรอบรูสุขภาพจึงตองพัฒนาอยางสม่ําเสมอ
การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพของประเทศไทยในอดีต เนนกิจกรรมการสงเสริมพฤติกรรมสงเสริม
อนามัยสวนบุคคล และอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันการเกิดโรค แตในปจจุบัน เนนพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อควบคุม
ภาวะเสี่ยงสุขภาพ (Health risk conditions) เชน ภาวะอวน ระดับน้ําตาลในเลือด มีกิจกรรมการดําเนินงานของ
ชุมชนใหเขมแข็ง มีการพัฒนาทั กษะในการปฏิ บัติ พฤติ กรรมสรา งเสริม สุขภาพ (Strengthen Community
Actions, Develop Personal Skills) คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม7 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีนโยบายในการดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพอยางทั่วถึง และปจจุบันนโยบายดานการปฏิรูปความรอบรูดานสุขภาพเปนนโยบายที่สําคัญอยางหนึ่ง
ของกระทรวงสาธารณสุข ความสําเร็จของการปฏิรูปความรอบรู และการสื่อสารสุขภาพ จะนําไปสูการพัฒนา
ประชาชนใหมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได โดยการเสริมสรางใหประชาชนมี
ความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) ซึ่งตรงกับขอเสนอขององคการอนามัยโลกที่กลาววา การพัฒนาและ
สงเสริมใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพเปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคลในการธํารง
รักษาสุขภาพอยางยั่งยืน จากการประชุมระดับโลกครั้งที่ 7 เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ไดระบุถึงความความสําคัญ
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ของความรอบรูสุขภาพ (Health literacy) เปน“ความสามารถ และทักษะในการเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจ
เพื่อวิเคราะห และประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพสวนบุคคล ครอบครัว
และชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี”ดังนั้นในการพัฒนาดานสุขภาพจึงมีความจําเปนในการบูรณาการและใหความสําคัญตอ
การสงเสริมใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ สามารถคาดการณความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได ความ
รอบรูดานสุขภาพสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธทางสุขภาพ หากมีความรอบรูดานสุขภาพระดับสูงหรือ
เพียงพอจะกอใหเกิดผลลัพธทางดานสุขภาพที่ดี เชน มีภาวะสุขภาพที่ดี ลดอัตราปวย ลดอัตราการเขารักษาใน
โรงพยาบาลและลดคาใชจายทาง
จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับความรูแจงดานสุขภาพแตกฉาน ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน8 ใน76 จังหวัด พบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน พบวา กลุมตัวอยางมีความรูแจงดาน
สุขภาพเพียง รอยละ10.7 (คะแนนความเขาใจเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวเทากับหรือสูงกวา 75%) ความ
แตกฉานดานสุขภาพเพียงรอยละ14.9 (การปฏิบัติ 5 พฤติกรรมคือ 3 อ.2ส. อยางนอ ย 3 วันตอสัปดาห) สําหรับ
โรงพยาบาลในอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ไดสุมวัดความรอบรูดานสุขภาพในผูปวยเบาหวาน จํานวน 30 คน
โดยใชแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพสําหรับผูปวยเบาหวานของกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข พบวา ความรอบรูดานสุขภาพ อยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 80.61 จากการทบทวนปญหาที่
กลาวมา จึงควรสงเสริมใหผูปวยเบาหวานอวนลงพุงมีความรอบรูสุขภาพในการดูแลตนเอง โดยใหความรูหรือขอมูล
ในรูปแบบตางๆมีการสื่อสารที่หลากหลาย จัดใหมีประสบการณการเรียนรูที่ผูปวยสามารถนําไปปฏิบัติ ไดจริง และ
สนับสนุนใหครอบครัว และชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการดูแลตนเอง

ความหมายและความสําคัญของการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ
นักวิชาการทั่วโลกใหความสําคัญกับความรอบรูสุขภาพเพิ่มมากขึ้น แนวทางที่จะนําไปสูการพัฒนาการ
ดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานอวนลงพุง ความรอบรูดานสุขภาพ มีความความครอบคลุมถึง การกระทําอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดวยการใชทักษะ และความสามรถทางปญญา และทักษะการปฏิสัมพันธในการเขาถึง ทําความเขาใจ
และประเมินขอมูลขาวสาร และบริการสุขภาพที่ไดรับจากสื่อในรูปแบบตางๆ เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกวิถี
การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ความเขาใจในความหมายของคําวา Health literacy แนวคิ ดนี้ ไดถูกนํ าเสนอครั้ง แรกโดย Simon
9
(1974) ในบทความประชุมวิชาการสุขศึกษาในนโยบายเพื่อสังคมที่สงผลต อระบบสุขภาพ จนในป 199910 ทาง
การแพทยของสหรัฐอเมริกา เริ่มใหความสําคัญและใหนิยาม Health literacy วาเปนกลุมทักษะทางสุขภาพของ
บุคคลที่รวมถึงความสามารถในการอานและคํานวณเชิงตัวเลขในขั้นพื้นฐานที่ จําเปนตอการดูแลสุขภาพของบุคคล
ในปศตวรรษที่ 21 สังคมความรูตองเผชิญกับความสบสนในการตัดสินใจทางดานสุขภาพที่มีขอมูลขาวสารทาง
สุขภาพที่หลากหลาย ระบบสุขภาพที่ซับซอน มีนักวิชาการทั่วโลกจึงใหความสําคัญกับความรอบรูสุขภาพเพิ่มมาก
ขึ้น ป 2008 Nutbeam11 ไดใหความหมายเชนเดียวกับ WHO วา Health literacy เปนทักษะทางปญญา และ
ทักษะทางสังคม ที่ชี้นํากอใหเกิดแรงจูงใจ และความสามารถของแตละบุคคลใหเขาถึง เขาใจและใชขอมูลขาวสาร
ในวิถีทาง เพื่อการสงเสริม และคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองอยางตอเนื่อง และ Pavlekovic12 ใหความ
หมายความรอบรูสุขภาพ วาความสามารถในการเขาถึง ตีความ และเขาใจขอมูล และบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
และศักยภาพในการใชขอมูลสารสนเทศนั้น เพื่อเพิ่มสุขภาพที่ดีของตนเอง จนถึงป 2012 Edwards, Wood,
Davies, & Edwards13 ใหความหมาย Health literacy วา ความรอบรูดานสุขภาพเกิดจากไดรับการถายทอด และ
ผูมีสวนรวมสรางใหเกิดความสามารถเหลานี้ ก็จะกลายเปนผูมีความรอบรูทางสุขภาพในการจัดการภาวะเงื่อนไข
ทางสุ ขภาพของเขาด วย ใหส ามารถเขา ถึง และเกาะติ ด กับ ขอมูล ขา วสารและบริการ มี การปรึกษาหารือกับ
ผูเชี่ ย วชาญด า นสุ ข ภาพ และเจรจาต อรองและเขา ถึง การรักษาได อย า งเหมาะสม และมี การเปลี่ ย นแปลงใน
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ความสามารถเหลานี้ระหวางสมาชิกในกลุมสุขภาพ บางคนมีความรูและทักษะในการจัดการตนเองดี แตบางคนมี
การแวงหาขอมูลนอย และมีการสื่อสารเพื่อปรึกษาหารือกันนอย ในประเทศไทย คณะกรรมการการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข มีการปฏิรูปประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 ตามมติการประชุมผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข 14 กลาวถึง Health literacy วาความรอบรู และความสามารถดานสุขภาพของ
บุคคลในการกลั่นกรอง ประเมินและตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใชบริการและผลิตภัณฑสุ ขภาพได
อยางเหมาะสมดังนั้นจะเห็นวาความรอบรูสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ และจําเปนสําหรับบุคคล เพื่อที่จะชวยให
สามารถคิด ตัดสินใจ เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี15

องคประกอบและระดับของความรอบรูสุขภาพ
Nutbeam16 เสนอกรอบแนวคิด (Conceptual model) เปนครั้งแรก conceptual model of health
literacy as a risk โดยเสนอองคประกอบหลักของความรอบรูดานสุขภาพ ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก การเขาถึง
ขอมูล ความรูความเขาใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการตนเอง และการรูเทาทันสื่อ ตอมา
Sorensen และคณะ17 ไดสังเคราะหกรอบแนวคิด Integrated model of health literacy และเสนอ
องคประกอบหลัก 4 ดานไดแก การเขาถึง หมายถึง ความสามารถที่จะแสวงหา คนหา และไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ การเขาใจ หมายถึง ความสามารถที่จะเขาใจเกี่ ยวกับสุขภาพ การประเมิน หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบาย การตีความ การคัดกรองและประเมินขอมูลดานสุขภาพที่ไดรับจากการเขาถึง และการปฏิบัติ หมายถึง
ความสามารถใน สื่อสาร และการใชขอมูลในการตัดสินใจในการรักษาและปรับปรุงสุขภาพ สําหรับในประเทศไทย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดพฤติกรรมความรอบรูดานสุขภาพของพลเมือง 4.0 (smart Thai
People 4.0) ไดแก เขาถึง เขาใจ ซักถาม ประเมิน ตัดสินใจ รับปรับใช และบอกตอ18
Health Literacy จําแนกออกเปน 3 ระดับ19 คือ 1) ระดับพื้นฐาน (Functional health literacy) ไดแก
ทัก ษะพื้น ฐานด านการฟง พู ด อา น และเขียนที่จํ าเปน ตอความเขาใจ และการปฏิบั ติในชี วิ ตประจํา วัน เป น
ความสามารถในการประยุกตทักษะดานการอาน และความเขาใจเกี่ยวกับ จํานวน ตัวเลข อาทิ การอานใบยินยอม
ฉลากยา การเขียนขอมูลการดูแลสุขภาพ ความเขาใจตอรูปแบบการใหข อมูล การใหขอมูลทั้งขอความเขียน และ
วาจาจากแพทย พยาบาล เภสัชกร รวมทั้งการปฏิบัติตัวตามคําแนะนํา ไดแก การรับประทานยา การนัดหมาย 2)
ระดับปฏิสัมพันธ (Interactive health literacy) ไดแก ทักษะพื้นฐาน และการมีพุทธิปญญารวมทั้งทักษะทาง
สังคมที่ใชในการเขารวมกิจกรรม รูจักเลือกใชขอมูลขาวสาร แยกแยะลักษณะการสื่อสารที่แตกตางกัน รวมทั้ง
ประยุกตใชขอมูลขาวสารใหมๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3) ระดับวิจารณญาณ (Critical health
literacy) ไดแก ทักษะทางปญญา และสังคมที่สูงขึ้น สามารถประยุกตใชขอมูลขาวสารในเชิงเรียบเทียบ และ
ควบคุมจัดการสถานการณในการดํารงชีวิตประจําวันได ความรอบรูดานสุขภาพระดับวิจารณญาณเนนการกระทํา
ของปจเจกบุคคล และการมีสวนรวมผลักดันสังคม การเมืองไปพรอมกัน สําหรับแนวทางจําแนกระดับการพัฒนา
ความรอบรูทางสุขภาพ มีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แนวทางจําแนกระดับการพัฒนาความรอบรูทางสุขภาพ
คุณลักษณะ
ระดับของความรอบรูดานสุขภาพ
สําคัญ
ระดับพื้นฐาน
ระดับปฏิสัมพันธ
ระดับวิจารณญาณ
1. การเขาถึง
มีความสามารถในการเลือก มีการเขาถึงขอมูลสุขภาพและ มีการเขาถึงขอมูลสุขภาพและ
ขอมูลสุขภาพและ แหลงขอมูลสุขภาพ รูวิธีการ บริการสุขภาพระดับพื้นฐาน บริการสุขภาพระดับปฏิสัมพันธ
บริการสุขภาพ
ในการคนหาและการใช
และมีความสามารถในการ
และมีความสามารถในการ
อุปกรณสืบคน
คนหาขอมูลสุขภาพที่ถูกตอง ตรวจสอบขอมูลจากหลาย
แหลงจนขอมูลมีความ
และทันสมัย เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ นาเชื่อถือสําหรับการนํามาใช
2. ความรูและ
การรับรูและการจําประเด็น ความรูและความเขาใจ
ความรูและความเขาใจ ระดับ
ความเขาใจ
สําคัญในการปฏิบัติตัวเพื่อให ระดับพื้นฐาน และสามารถ ปฏิสัมพันธและสามารถ
มีสุขภาพดี
อธิบายถึงความเขาใจในการ วิเคราะหหรือเปรียบเทียบ
จะนําไปปฏิบัตติ ัวไดอยาง
อยางมีเหตุผลเกี่ยวกับแนว
ถูกตอง
ทางการมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
3. ทักษะการ
มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการสื่อสาร
สื่อสาร
โดยการพูด อาน เขียนขอมูล ระดับพื้นฐาน และสามารถ ระดับปฏิสัมพันธ และสามารถ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว เพื่อให สื่อสารใหบุคคลอื่นเขาใจ
แสดงทางเลือกที่เกิดผลกระทบ
มีสุขภาพดี
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัว
นอยตอตนเองและผูอื่น หรือ
เพื่อใหมีสุขภาพดี
แสดงขอมูลที่หักลางความ
เขาใจผิดไดอยางเหมาะสม
4. ทักษะการ
มีความสามารถในการกําหนด ทักษะการตัดสินใจ ระดับ
ทักษะการตัดสินใจ ระดับ
ตัดสินใจ
ทางเลือกและปฏิเสธ/
พื้นฐาน และสามารถในการ ปฏิสัมพันธ และสามารถแสดง
หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีปฏิบัติ ใชเหตุหรือวิเคราะหผลดี ผลเสีย ทางเลือกที่เกิดผลกระทบนอย
เพื่อใหมีสุขภาพดี
เพื่อการปฏิเสธ/หลีกเลี่ยง/
ตอตนเองและผูอื่น หรือแสดง
เลือกวิธีปฏิบัติ ซึ่งเปนทาง เลือก ขอมูลที่หักลางความเขาใจผิด
ไดอยางเหมาะสม
ที่เหมาะสมเพื่อใหมีสุขภาพดี
5. ความรูเทาทันสื่อ มีความสามารถในการ
ความรูเทาทันสื่อ ระดับ
ความรูเทาทันสื่อ ระดับ
ตรวจสอบความถูกตอง ความ พื้นฐาน และความสามารถทํา ปฏิสัมพันธ และมี
นาเชื่อถือของขอมูลที่สื่อ
ตามแผนที่กําหนด โดยมี
ความสามารถในการประเมิน
นําเสนอ เพื่อนํามาใชในการ เปาหมาย เพื่อใหมีพฤติกรรม ขอความสื่อ เพื่อชี้แนะแนวทาง
ดูแลสุขภาพตนเอง
สุขภาพที่ถูกตอง
ใหกับชุมชนหรือสังคม
6. การจัดการ
มีความสามารถในการกําหนด การจัดการตนเอง
การจัดการตนเอง ระดับ
ตนเอง
เปาหมาย และวางแผนในการ ระดับพื้นฐาน และสามารถ ปฏิสัมพันธ และมี
ปฏิบัติตน เพื่อใหมีพฤติกรรม ทําตามแผนที่กาํ หนด โดยมี ความสามารถในการทบทวน
สุขภาพที่ถูกตอง
เปาหมายเพื่อใหมีพฤติกรรม วิธีการปฏิบัติตนตามเปาหมาย
เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
สุขภาพที่ถูกตอง
ตนใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตอง
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ปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยเบาหวานอวนลงพุง
เมื่อพิจารณาคํานิยามขางตนของการเสริมสรางความรอบรูสุขภาพ จะเห็นไดวา การเสริมสรางความรอบรู
สุขภาพ เปนทักษะ หรือความสามารถในการเขาถึง เขาใจ วิเคราะห ประเมิน สื่อสารเกี่ยวกับขอมูล และบริการ
ดานสุขภาพ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพไดอยางเหมาะสม แตการเสริมสร างความรอบรูสุขภาพไม
ขึ้นอยูกับทักษะของบุคคลแตเพียงอยางเดียว ยังมีปจจัยสวนบุคคลอื่นๆที่สงผล หรือเปนอุปสรรคตอการเสริมสราง
ความรอบรูสุขภาพ เชน การไมรูหนังสือ ความแตกตางดานภาษาและวัฒนธรรม อายุที่มากขึ้นก็สงผลตอการเรียนรู
และการจดจํา การเสริมสรางความรอบรูสุขภาพของผูปวยเบาหวานอวนลงพุง และสรางทักษะ เพื่อใหเกิดการดูแล
ตนเองเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการลดการเกิดภาวะแทรกซอน และเพิ่มคุณภาพชีวิต บุคลากรสาธารณสุขควรมี
ความสามารถในการสรางแรงจูงใจ และเสริมพลัง (Empowerment) ใหแกผูปวย ใหสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และนําไปสูการลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวยไดอยางแทจริง การเสริมสรางความรอบรูสุขภาพ
ใหแกผูปวยเบาหวานอวนลงพุง นั้น ผูที่เกี่ยวของไมวาจะเปนครอบครัว และผูที่เกี่ยวของทุกฝายจะตองรวมมือกันที่
จะนําไปสูการสรางเสริมสุขภาวะที่สมบูรณไดอยางถูกตอง และยั่งยืน20
ความสัมพันธของความรอบรูดานสุขภาพ กับการดูแลผูปวยเบาหวานอวนลงพุง
การสงเสริมใหผูปวยเบาหวานอวนลงพุง ใหมี Health Literacy ในระดับสูงถือเปนกลวิธีหนึ่งในการ
สงเสริมสุขภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปวยเบาหวานอวนลงพุง เพื่อสนับสนุนการสรางสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี มีทั้งความรู ความเชื่อที่ถูกตอง มีความสามารถในการปฏิบัติตัว และรับรูความสามารถ จน
นําไปสูการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี จากการแบงระดับของ Health Literacy เปน 3
ระดับ สอดคลองกับการสรางรูปแบบการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปองกันโรคแทรกซอนในผูปวย
เบาหวานอวนลงพุงโดยการมีสวนรวมของชุมชนอําเภอบานไรจังหวัดอุทัยธานี พบวา การพัฒนาความรอบรูดาน
สุขภาพใหกับผูปวยเบาหวานอวนลงพุง เพื่อใหผูปวยไดเกิดการตัดสินใจที่ถูกตอง นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเอง สามารถอธิบายไดวา functional health literacy ลักษณะของกิจกรรม ผูปวยเบาหวานสามารถรับ
ขอมูลจากบุคลากรทางการแพทยใน เรื่องการรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกําลังกาย การอาน
ฉลากยา รวมถึงการนัดหมาย นอกเหนือจากขอมูลที่ไดรับจากบุคลากรทางการแพทย ผูปวยสามารถเขาใจขอมูล
ผานสื่อออนไลน ซึ่งถือเปนการยกระดับ Health Literacy ในระดับที่สูงขึ้น Interactive health literacy
นอกเหนือจากขาวสารที่ไดรับแลว ยังเพิ่มเติมในสวนของทักษะตางๆ ทักษะในการเรียนรู การเทาทันสื่อ ทักษะในการ
คิดวิเคราะห แยกแยะและเลือกใชขอมูลที่เหมะสมและถูกตอง เพื่อใชในการดูแลตนเอง ระดับสูงสุดของ health
literacy คือ Critical health literacy มุงเนนการพัฒนาความสามารถของปจเจกบุคคล และชุมชนในการดูแล
สุขภาพของผูปวยเบาหวานอวนลงพุงเอง และสามารถแกปญหาในชุมชนได21 เลือกใชบริการสุขภาพอยางเหมาะสม

สรุป
ปญหาการดูแลตนเองไมดีของผูปวยเบาหวานอวนลงพุง การประยุกตแนวคิดของความรอบรูดานสุขภาพ
Health Literacy เปนแนวทางหนึ่งที่เปนประโยชนตอผูปวยเบาหวานอวนลงพุง เพื่อที่ผูปวยจะไดดูแลตัวเองได
อยางเหมาะสม ชวยใหสถานะสุขภาพ เกี่ยวกับระดับน้ําตาลในเลือด ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (Glycosylated
Hemoglobin: HbA1c) ระดับไขมันในเลือด ระดับคาความดันโลหิต และสุขภาพของรางกาย ประกอบดวย
เปอรเซ็นตไ ขมันในรางกาย (fat-%) ระดับไขมันในชองท อง (visceral Fat) เปอรเซ็ นตกล ามเนื้ อในรางกาย
(muscle-%) อายุรางกาย (Body Age) อัตราการเผาผลาญพลังงานขณะอยูเฉย (BMR-Kcl) ดัชนีมวลกาย (BMI)
เสนรอบพุง ของผูปวยที่ดีขึ้น และยังสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมใหมดานโภชนาการ และเนนใหเกิดกิจกรรมที่ทําให
พลังงานในรางกายสมดุลกันอยางตอเนื่อง สงผลไปยังเปาหมายสุดทายในการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือด
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สถานการณและแนวทางการเลิกบุหรี่ของผูสูงอายุ
Situation and approach of smoking cessation of the elderly
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บทคัดยอ
บุ ห รี่ ถื อ ได ว า เป น ยาเสพติ ด ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ส ร า งป ญ หาสุ ข ภาพให กั บ ตั ว บุ ค คลและสั ง คมเป น อย า งมาก
โดยเฉพาะผูสูงอายุที่สูบบุหรี่สวนใหญเปนผูสูบที่สูบติดตอมาเปนระยะเวลานาน สิ่งที่เกิดผลตามมาคือปญหาสุขภาพ
เนื่องจากสารประกอบในควันบุหรี่ มีสารพิษที่ทําลายอวัยวะจนกอใหเกิดโรค เชน โรคมะเร็ง โรคปอด โรคหลอด
เลือดและหัวใจ นอกจากผลกระทบดานสุขภาพแลว ยังสง ผลกระทบตอครอบครัวและบุคคลรอบขางจากควันบุหรี่
มือสองที่เสี่ยงตอการเปนมะเร็งไดมากกวาผูสูบบุหรี่โดยตรง และสงผลกระทบตอสังคมที่จะตองเสียคาใชจา ยจํานวน
มากในการรักษาเยียวยาสุขภาพใหกับผูสูบบุหรี่อีกดวย การเลิกบุหรี่เปนทางออกที่ดีที่สุด แนวทางในการเลิกบุหรี่ใน
ปจจุบันมี 2 กลุม คือ กลุมที่ไมใชยา จะใชวีธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับความคิด มองเห็นความสําคัญของ
สุขภาพของตนเองเปนหลัก ปรับทัศนคติที่ดีเพื่อสงเสริมใหบุคคลผูนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวก และกลุมที่
ใชยา การใชยาชวยเลิกFirst line drugs และ Second line drugs เปนผูสูบบุหรี่บางรายที่มีการติดทางรางกาย
มากๆ อาการขาดนิโคตินอาจรุนแรง จนทําใหผูสูบบุหรี่เลิกลมความตั้งใจที่จะเลิกสูบได ไมมีแนวทางใดดีที่สุดในการ
เลิ กบุหรี่ ขึ้น อยูตั ว ผูสู บ บุหรี่จะเลือกใหเหมาะสมกับตนเอง เพราะทุกวิ ธี สามารถชว ยใหผู สูบ เลิกบุ หรี่ไ ด ทั้ ง สิ้ น
เพียงแตผูสูบบุหรี่ตองมีความตั้งใจอยางจริงใจ และมีความอดทน ก็จะสามารถประสบความสําเร็จได
คําสําคัญ : การเลิกบุหรี่, ผูสูงอายุ
Abstract
Smoking is considered to be a type of drug that creates a lot of health problems for
individuals and society, especially the elderly who smoke for a long time. Consequently,
the result is health problems since the smoke in the compound contains toxins that destroy
organs until causing diseases such as Cancer, Pneumonitis, Coronary Artery Disease and
Coronary Heart Disease. It also adversely affects families and people around them from
smoking, and it affects the society that will have to pay a lot of money to treat health
problems for smokers as well. It could be proposed that quitting smoking might be the best
solution. There are currently two groups of guidelines for abstinence from smoking
cigarette which are a non-drug group and a drug-group. For this group of guidelines, the
methods of changing behavior to adjust thinking, being aware of the importance of their
own health primarily, adjusting a positive attitude to encourage those people to show
positive behaviors are used. For the second group of guidelines, using drugs for quitting
smoking which are First Line Drugs and Second Line Drugs, this group of guidelines is
used for some smokers that have a very physical addiction. Nicotine deficiency symptoms
may be severe until it can cause smokers to quit their intention to quit smoking. There is no
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best way to quit smoking, depending on the smoker’s choice. It might be because all
methods can help smokers to quit smoking altogether. Only having sincere intentions and
having patience will be able to lead the smokers to succeed quitting smoking.
Keywords : smoking cessation, The elderly

บทนํา
ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) ในชวงป พ.ศ. 2567 – 2568 โดยสมบูรณ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2558) จํานวนประชากรผูสูง อายุทั้งประเทศทั้งชายและหญิง มีจํานวนทั้งสิ้น
10,666,803 คน (ขอมูล ณ วันที่31 ธันวาคม 2561ของระบบสถิติการลงทะเบียน กรมการปกครอง) ซึ่งเปนจํานวน
คอนขางมาก แบงเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมติดสังคม คิดเปนรอยละ79.5 2. กลุมติดบาน คิดเปนรอยละ19% และ
3. กลุมติดเตียง คิดเปนรอยละ1.5 ขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2557 พบวา ประชากร
ไทยอายุ 15 ปขึ้นไปบริโภคยาสูบ 11.4 ลานคน (รอยละ 20.7) โดยเปนผูสูบบุหรี่เปนประจํา 10 ลานคน (รอยละ
18.2) และ เปนผูสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 1.4 ลานคน (รอยละ 2.5) อัตราการสูบบุหรี่ตามกลุมวัย พบวา กลุมวัยทํางาน
อายุ 25-59 ป มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (รอยละ 23.5) รองลงมาคือ กลุมผูสูงอายุ อายุ 60 ปขึ้นไป (รอยละ 16.6)
และ กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป (รอยละ 14.7) อัตราการสูบบุหรี่ของผูชายมากกวาผูหญิง 18.4 เทา (รอยละ 40.5
และ 2.2 ตามลําดับ) จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพ.ศ. 2557 พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพแยลงในดานการตรวจสุขภาพรางกายประจําปลดลง จากรอยละ 56.7 ใน พ.ศ. 2554 เปนรอยละ 52.2
ใน พ.ศ. 2557 และมีการออกกํา ลัง กายเป นประจํ าลดลงจากรอยละ 41.2 ใน พ.ศ. 2550 เป นรอยละ 37.8
ใน พ.ศ. 2554 และรอยละ 32.4 ใน พ.ศ. 2557 สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงในผูสูงอายุ มีการสูบบุหรี่ที่ตองเฝาระวังเปน
พิเศษ กลาวคือ ผูสูงอายุที่ สูบบุหรี่ เปนประจํามีแนวโนมลดลงจากรอยละ 12.6 ใน พ.ศ. 2550 เปนรอยละ 8.4
ใน พ.ศ. 2554 และเพิ่มขึ้น อีกเปนรอยละ 9.5 ใน พ.ศ. 2557 และพบวา ผูสูงอายุวัยตนมีสัดสวนของผูที่สูบบุหรี่
เปนประจําสูงกวาผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลาย(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
,2559,หนา 1) ประชากรผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้น ไปที่สูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 16.6 ของประชากรที่สูบบุหรี่ทั้งหมด
11.4 ลานคน และมีแนวโนมและการคาดการณอัตราการสูบบุหรี่ในคนไทย พ.ศ. 2548 – 2560 พบวา ผูสูงอายุ
ตั้งแต 60 ป ขึ้นไป มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง เพศชายมีการสูบบุหรี่ มากกวาเพศหญิง ซึ่งเพศหญิงในกลุมอายุตั้งแต
60 ป ขึ้ น ไป เป น กลุ ม ที่ สู บ บุ หรี่ม ากกว า กลุ ม อายุ อื่น ๆ ตามหลั กระบาดวิ ท ยาว า ด ว ยอัต ราการป ว ย/การตาย
(Morbidity/Mortality) ดวยโรคที่สัมพันธกับยาสูบ การศึกษาภาระโรคจากปจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย พบ 25 โรค
มีหลักฐานชั ดเจนว าเป นโรคที่ เกิด จากการสูบ บุ หรี่ สอดคล องกับเอกสารองคการอนามั ยโลกที่ กล า วถึง ปจ จั ย
3 ปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยและการตาย ไดแก การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ และ
การไมออกกําลังกาย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย,2559 หนา 64) สิ่งที่จะชวยทําใหผูอายุมีชีวิตที่ยืน
ยาวขึ้นคือ การเลิกสูบบุหรี่ ดวยวิธีใดๆที่เหมาะสมกับสภาพจิตใจและสภาพรางกายของผูสูงอายุ ที่สามารถตัดสินใจ
เลิกบุหรี่ได โดยมองเห็นความสําคัญของสุขภาพของตนเองเปนหลักและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกตอง

ความเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่กับปญหาสุขภาพ
การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดโรคที่และสงผลใหสภาพการทํางานของรางกายเสื่อมลงและเสียชีวิต
กอนวัยอันสมควรนอกจากผลกระทบจะเกิดโดยตรงกับตนเองและสงผลกระทบตอบุคคลรอบขาง ทั้งผลระยะสั้น
และระยะยาว อัน เนื่ องมาจากควั น บุ หรี่ที่ มี ส ารพิ ษ นานาชนิ ด ที่เป น อัน ตราย ควั น ที่ จากการเผาไหมของ บุ หรี่
ดูเหมือนจะไมมีอันตรายมากมาย เมื่อวิเคราะหแลวพบวา สารประกอบในควันบุหรี่ Constituents of tobacco
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smoke ประกอบดวยสารตางๆมากกวา 4000 ชนิด สารประกอบเหลานี้บางชนิดมีคุณสมบัติ phamacologically
active, antigenic, cytotoxic, mutagenic, และ carcinogenic ทําใหสามารถอธิบายถึงผลรายของการสูบบุหรี่
ตอการเกิดโรคปอด โรคหลอดเลือดหัวใจตลอดจนมะเร็งชนิดตางๆได จากการวิจัยพบวามีสารมากกวา 50 ชนิดใน
ควันบุหรี่ที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งในสัตวและในคน เพียงแคการสูบบุหรี่ 1 ซองตอวัน มีการศึกษาวิจัยมากมายที่แสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่กับการเกิดโรคตางๆ โรคหัวใจ เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ของคน
ไทย สวนใหญเปนโรคโรคเสนเลือดหัวใจตีบ ซึ่งการสูบบุหรี่เปนสาเหตุที่สําคัญ ผูสูบบุหรี่ มีโอกาสหัวใจวายตายใน
อายุ 30-40 ป สูงกวา ผูไมสูบถึง 5 เทา สารพิษในควันบุหรี่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั่วรางกาย
โดยที่หลอดเลือดคอยๆ ตีบลงจากการหนาตัวของผนังหลอดเลือด จนเกิดการตีบตันของเสนเลือด เปนเหตุเสนเลือด
ไปเลี้ยงสวนตางๆของรางกายไมทัน จึงเกิดการขาดเลือดได เมื่อหลอดเลือดตีบจนมีผลใหเลือดไมสามารถไปเลี้ยง
หัวใจได จะเกิดอาการจุกเสียด เจ็บหนาอกโดยเฉพาะเวลาออกกํา ลังและถึงขั้นหัวใจวายไดในที่ สุด โรคถุงลมโปง
พอง เปนโรคที่เนื้อปอดคอยๆ เสื่อมสมรรถภาพจากการไดรับควันบุหรี่ ตามปกติแลวพื้นที่ในปอดจะมีถุงลมเล็กๆ
กระจายอยูเต็มทั่วปอดเพื่อทําหนาที่รับออกซิเจนเขาสู รางกาย สารไนโตรเจนไดออกไซดในควันบุหรี่จะทําลาย
เนื้อเยื่อในปอดและในถุงลมใหฉีกขาด ทีละนอยๆ และรวมตัวกลายเปนถุงลมที่มีขนาดใหญขึ้น เกิดโรคถุงลมโปง
พองมีผลทําใหพื้นที่ผิว เนื้อเยื่อภายในปอด ซึ่งเปนที่รับออกซิเจนเขาสูรางกายมีขนาดเล็กลง จึงตองหายใจเร็วขึ้น
เพื่อให ออกซิเจนเขาสูปอดอยางเพียงพอ มะเร็งปอด มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่รอยละ 90 ในผูที่ไมสูบบุหรี่ที่เปน
มะเร็งปอด ประมาณรอยละ 30 เปนผลจากการที่ไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบ โรคหลอดเลือดในสมองตีบ การเสื่อม
ของหลอดเลือดในสมอง อาการออนแรงของแขนขาครึ่งซีก มักจะเกิดทันที และใชเวลาไมนานเนื่องจากลิ่มเลือดใน
หลอดเลือดคอยๆ มีขนาดใหญขึ้น ปวดศีรษะอยางรุนแรง มีปญหาเกี่ยวกับการมองเห็น อาจจะตามองไมเห็นขาง
หนึ่ง หรือ กรอกตาไปขางใดขางหนึ่ง หรือเห็นภาพซอน มึนงง ทรงตัวไมได เดินเซ พูดไมชัด พูดออแอ ไมเขาใจ
คําพูด บางคนพูดไมได ซึมลง จนกระทั่งหมดสติ ที่กลาวขางตนนั่นคือ 3 สาเหตุหลักที่มาจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่
จะเห็นไดวาอันตรายจากการสูบบุหรี่สงผลตอสุขภาพและอาจทําใหเสียชีวิต ผูที่อายุสูงขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงตอการ
ไดรับผลกระทบ จึงควรหาแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพของตนเอง

แนวทางการบําบัดรักษาเพื่อการเลิกบุหรี่
1. การปรับพฤติกรรม
ผูที่ตองการจะเลิกบุหรี่จะตองสามารถควบคุมพฤติกรรม หรือการปฏิบัติตนในการดุแลสุขภาพของตนเองได
สามารถเลือกปรับพฤติกรรม เปาหมาย และกระบวนการที่จะนําความสําเร็จของตนเองได การควบคุมตนเองและ
การบังคับตนเองถือวา เปนเปาหมายสําคัญของการปรับพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่สวนใหญ
จะใชทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ Stages of change theory สอดคลองกับการศึกษาของ
เบญจมาส บุณยะวัน, และคณะ 2555 พรรณี ปานเทวัญและอายุพร ประสิทธิเวชชากูร)2557( ภาสกร เนตรทิพย
วัลยและคณะ 2560 เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรมที่ขั้นตอนอยางตอเนื่องมาประยุกตใชหลักการ
กระตุนใหผูที่ตองการเลิกบุหรี่มีการตื่นตัว เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงลบของตนเอง สามารถประเมิน
ตนเองไดวาผลดีผลเสียจากการสูบบุหรี่เปนอยางไร และทําใหทราบประโยชนสอดคลองกับการศึกษาของสมพงษ
ลือกลาง 2556 เบญจมาศ บุญยะวัน (2555) พรรณี ปานเทวัญ (2557) และภาสกร เนตรทิพวัลย(2560) การสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูสูงอายุเปนการกระตุนทางอารมณ ใหผูสูงอายุรับรูถึงความสามารถของตนเองที่จะเริ่มตนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ จนสามารถกําหนดวันเลิกสูบบุหรี่ไดสอดคลองกับการศึกษาของเบญจมาศ บุญยะวัน
(2555) พรรณี ปานเทวัญ (2557) และ ภานิสา ระบา(2558) ใหทราบขอดีของเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใหความรู
เกี่ยวกับ ประโยชนของการสูบ บุหรี่ สิ่ งที่จะช วยในการเลิกบุหรี่ใหสําเร็จ อีกประการหนึ่ งคือ การสนับ สนุนจาก
ครอบครัว และชุมชนสอดคลองกับการศึกษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้จะตองเกิดจากความตั้งใจของตัวบุคคล
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เอง ร ว มกั บ การสร า งเงื่ อ นไขให กั บ ตนเองที่ จ ะสร า งพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมมาแทนที่ พ ฤติ ก รรมเชิ ง ลบ ผ า น
ความสัมพันธในเชิงชวยเหลือ ) helping relationships (เปนการใหบุคคลไดรับกําลังใจการสนับสนุน การยอมรับ
จากบุคคลอื่นๆ ในการชวยใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเสริมแรงในการจัดการ ) reinforcement
management (เปนการใหแรงเสริม คําชมหรือรางวัล เมื่อบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
สอดคลองกับการศึกษาของภานิสา ระบา (2558) การไดรับการตอบสนองวามีพฤติกรรมที่เหมาะสม จะสงผล
กระทบใหผูสูงอายุอยากทําพฤติกรรมนั้นตอไป
2. การใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษาแกผูปวยที่ติดบุหรี่เพื่อเลิกบุหรี่ ผูใหคําปรึกษาควรเริ่มตนดวยการสรางสัมพันธภาพ สราง
ความ ไววางใจดวยการสรางบรรยากาศที่เปนมิตร ตองรูจักวิเคราะหผูสูบบุหรี่ใหไดมากที่สุดสอดคลองกับการศึกษา
ของAldiabat, (2009)และ Gabriel(2007) การเขา ถึ ง เข า ใจในความคิดของผู นั้ น เพราะสิ่ ง ที่ ค นสู บ บุ ห รี่
ตองการ คือ คําแนะนําที่เขาใจงาย กําลังใจ สิ่งที่คนสูบุหรี่ไมชอบ คือ คําสั่งสอน เพราะ รอยละ 80 ทราบเรื่องพิษ
ภัยของบุหรี่ดี การพูดคุยควรเปนการถามที่แสดงความหวงใย ความปรารถนาดี มากกวา การสั่งสอน การประณาม
การดูถูกและการโตเถียง สิ่งเหลานี้คนสูบบุหรี่ไมชอบเพราะจะทําให รูสึกอาย (กรองจิต วาทีสาธกกิจ ,2554) ผูที่
ตองการเลิกสูบจะตองผานการประเมินแรงจูงใจเพื่อนําไปสูการวางแผนรวมกัน ไดแก
2.1 แนวทางการบําบัดผูปวยที่ติดบุหรี่ดวยเทคนิค 5A (พิชัย แสงชาญชัย,2552)
2.1.1 การถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ (Ask all patients about smoking)
2.1.2 การแนะนํา (Advise all smokers to quit)
2.1.3 การประเมิน (Assess readiness to quit)
2.1.4 การชวยเหลือในการสูบบุหรี่ (Assist)
2.1.5 การติดตาม (Arrange follow up)
2.2 การประเมินแรงจูงใจที่ไดรับหรือความพรอมในการเลิกสูบบุหรี่ดวยคํา ถามอยางงายหรือการใชบันได
ของความพรอมในการเลิกบุหรี่ The readiness to quit ladder
2.3 การสรางแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ดวยเทคนิค 5R (อรสา พันธภักดี,2556)
2.3.1 กระตุนผูสูบบุหรี่ดวยสิ่งที่มีผลกระทบตอตัวผูปวยหรือสัมพันธกับปญหาของผูปวยมาก
ที่สุด (Relevance)
2.3.2 ถามผู ป ว ยเกี่ ย วกั บ ผลเสี ย ของการใช บุ ห รี่ ที่ มี ผ ลต อ ตั ว ของผู ป ว ยและผู อื่ น (Risks)
ประกอบดวย - ความเสี่ยงตอสุขภาพ ความเสี่ยงระยะยาว ความผิดปกติเกี่ยวกับปอด ความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม
2.3.3 กระตุนใหผูสูบบุหรี่ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นในเชิงบวก (Rewards)
2.3.4 อุปสรรค ปญหาที่ขัดขวาง วิธีการแกไข (Road blocks)
2.3.5 กระทําซ้ําๆ ในทุกๆ ครั้งของการมาติดตอกับสถานพยาบาล (Repetition)
2.4 การวางแผนการเลิกบุหรี่ ดวยเทคนิค STAR (Public Health Service report , 2008)
2.4.1 การกําหนดวันเลิกสูบบุหรี่ควรกํา หนดวันภายใน 1-2 สัปดาหหลังจากที่ไดรับการให
คําปรึกษา (Set a quit date)
2.4.2 บอกคนในครอบครัว เพื่อน ๆ ผูรวมงาน หรือคนอื่น ๆ รอบขางใหรูวาตนเองจะเลิกสูบ
บุหรี่ (Tell family and others)
2.4.3 การวางแผนถึงสิ่งที่คาดการณไวลวงหนา (Anticipate challenges to planned quit
attempt) วาหลังจากที่ผูปวยเลิกสูบบุหรี่แลว จะตองประสบกับสิ่งใดบาง คิดเอาไวกอน ลวงหนาวา ถาเราจะเลิก
บุหรี่แลวจะเจออะไร
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2.4.4 จัดการกําจัดบุหรี่และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ (Remove tobacco) รวมถึง
ควรหลีกเลี่ยงสถานการณที่เปน ตัวกระตุนในการสูบบุหรี่ เชน ไปในสถานที่ที่เคยสูบบุหรี่
2.5 การปองกันการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ําดวยเทคนิค 5D(อรสา พันธภักดี,2556)
2.5.1 การปลอยเวลา (Delay) เมื่อเริ่มมีความรูสึกอยากสูบบุหรี่ แนะนําใหหาวิธีในการเลื่อนไป
กอนเพื่อที่จะไดไมสูบบุหรี่ เชน การนับเลข 1- 10 ไปเรื่อย ๆ มากกวา 10 รอบ เปนตน
2.5.2 การหายใจลึก (Deep breath) เมื่อมีอาการอยากบุหรี่ แนะนําใหผูปวยสูดลมหายใจลึก ๆ
2.5.3 การดื่มน้ํา (Drink lots of water) ดื่มน้ําเยอะ ๆ หรือจิบน้ําบอย ๆ เมื่อมีความรูสึกอยากบุหรี่
2.5.4 การทํากิจกรรม(Do something else) หากิจกรรมอื่น ๆ ทําเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
2.5.5 การอภิปราย(Destination/ Discuss with family/ friend) ใหคิดหรือตระหนักถึง
เปาหมาย พูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวเพื่อสรางกําลังใจและขอดีของการเลิกสูบบุหรี่
3. การใชยาชวยเลิกFirst line drugs
การใหนิโคตินทดแทน Nicotine replacement therapy ผูสูบบุหรี่บางรายที่มีการปดทางรางกายมากๆ
อาการขาดนิโคตินรุนแรงจนทําใหผูสูบบุหรี่เลิกลมความตั้งใจที่จะเลิกสูบได การใหนิโคตินทดแทนแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
3.1 กลุมที่มีสารนิโคตินทดแทน Nicotine Replacement Therapy; NRT ซึ่งมีการทําในรูปแบบ ตางๆ
เชน หมากฝรั่ง gum แผนแปะผิวหนัง transdermal patch สเปรยพนทางจมูก nasal spray ยาสูดพนทางปาก
inhaler และลูกอม lozenge
3.2 กลุมที่ไมมีสารนิโคตินเปนส วนประกอบ Non-Nicotine Replacement Therapy; NNRT
ไดแก bupropion และ varenicline
สวนใหญในประเทศไทยมีใชอยู 2 แบบ คือ หมากฝรั่งอดบุหรี่ Nicotine polacrilex gum และแผนแปะ
นิโคติน Transdermal nicotine patch หมากฝรั่งงดบุหรี่ มี 2 ขนาดคือ 2 มิลลิกรัม และ 4 มิลลิกรัม โดยนิโคติน
จะถูกดูดซึมได 50% ผานทางกระพุงแกม จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน 1-19 มวน หมากฝรั่งขนาด 2 มิลลิกรัม 1ชิ้น
ตามที่ตองการเพื่อบรรเทาความอยากบุหรี่ จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน 1-19 มวน หมากฝรั่งขนาด 2 มิลลิกรัม 1ชิ้น
ตามที่ตองการเพื่อบรรเทาความอยากบุหรี่ สูบจํานวน 20 มวนขึ้นไป หมากฝรั่งขนาด 4 มิลลิกรัม 1 ชิ้น ตามที่
ตองการเพื่อบรรเทาความอยากบุหรี่ โดยใชจํานวนตอวันในสัปดาห 1 – 6 ความถี่ในการใชยา 1 ชิ้น ทุก1 ถึง 2
ชั่วโมง จํานวนชิ้นที่แนะนําตอวัน 8 ถึง 12 ชิ้น สัปดาห 7-9 ความถี่ในการใชยา 1 ชิ้น ทุก2 ถึง 4 ชั่วโมง จํานวนชิ้น
ที่แนะนําตอวัน 4 ถึง 6 ชิ้น สัปดาหที่ 10 ถึง 12 ความถี่ในการใชยา 1 ชิ้น ทุก 4 ถึง 8 ชั่วโมง จํานวนชิ้นที่แนะนํา
ตอวัน 1 ถึง 3 ชิ้น คอยๆลดลง จนเหลือศูนย ระหวางการเคี้ยว ไมควรดื่มเครื่องดื่มที่เปนกรด เชน กาแฟ น้ําผลไม
หรือ น้ําแร กอนเคี้ยว หมากฝรั่ง 15 นาที เพราะจะทําใหการดูดซึมของยาลดลง (กระทรวงสาธารณสุข,2561)
แผนแปะนิโคติน ประเทศไทยที่มีใชอยูคือ Nicotnell-TTS มี 3 ขนาดคือ 7 มิลลิกรัม ,14 มิลลิกรัม และ
21 มิลลิกรัม ใหหยุดสูบบุหรี่ทันทีหรือภายในสองสัปดาหหลังเริ่มใชยาแผนนิโคติน 1 แผนใชได 24 ชั่วโมง ผูที่สูบ
บุหรี่ไมเกิน 20 มวนตอวัน ชวงระยะเวลาสัปดาหที่ 1 ถึง 8 ขนาดยาที่เลือกใช 14 มิลลิกรัมชวงระยะเวลาสัปดาหที่
9 ถึง 12 ขนาดยาที่เลือกใช 7 มิลลิกรัม ผูที่สูบบุหรี่ตั้งแต 21 มวนตอวันขึ้นไป ชวงระยะเวลาสัปดาหที่ 1 ถึง 4
ขนาดยาที่เลือกใช 21มิลลิกรัม ชวงระยะเวลาสัปดาหที่ 5 ถึง 8 ขนาดยาที่เลือกใช 14 มิลลิกรัม ชวงระยะเวลา
สัปดาหที่ 9 ถึง 12 ขนาดยาที่เลือกใช 7 มิลลิกรัม (กระทรวงสาธารณสุข,2561)แผนแปะนิโคตินมีขอไดเปรียบ
มากกวาหมากฝรั่งนิโคตินที่มีวิธีการใชยาที่งายและผลขางเคียงนอยกวา อาการที่ตองหยุดยาแลวตองรีบไปพบ
แพทย ในปจจุบันยังไมมีหลักฐานที่บงบอกวาการใหสารนิโคตินทดแทนในรูปแบบ แผนแปะนิโคตินหรือหมากฝรั่ง
อยางไหนจะมีประสิทธิภาพมากกวากันการที่จะเลือกใชแบบไหนขึ้นอยูกับผูที่จะเลิกสูบบุหรี่เองวาจะเลือกชนิดใด
นอกจากนี้ผลขางเคียงของการใชยามีผลตอการเลือกใชดวย
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4. การใชยาชวยเลิก Second line drugs
ยาที่ชวยในการเลิกบุหรี่รอง second-line drugs เปนยากลุมที่มีขอจํากัดในเรื่องอาการไมพึงประสงคจึงทําให
ไมถูกเลือกเปนอันดับแรก การใชยาในกลุมนี้เหมาะสําหรับผูติดบุหรี่ที่ไมสามารถใชยาหลักไดควร พิจารณาความ
เหมาะสมในการใชยาแตละชนิดเปนราย ๆ (สมหญิง พุมทอง,2551) ไดแก
4.1 Clonidine เปนยารักษาความดันโลหิตสูง แตมีหลักฐานแสดงใหเห็น ถึงประสิทธิผลของยานี้ในการ
นํามาใชสําหรับการเลิกบุหรี่ อยางไรก็ตาม เนื่องจากยาชนิดนี้ทําใหเกิดอาการขางเคียงที่พบบอยจึงอาจเปนขอจํา
กัดที่ทําใหไมไดรับความนิยมมากนัก ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น ไดแก งวงนอน ออนเพลีย หนามืด วิงเวียน ปากแหง
ความดันลดลงเมื่อยืนขึ้น จึงอาจเกิด อันตรายขณะขับรถหรือควบคุมดูแลเครื่องจักรกล นอกจากนี้อาจเกิด
rebound hypertension หากหยุดยาในทันทีสําหรับ clonidine มีทั้งชนิดรับประทานและแผนแปะผิวหนัง
ควรเริ่มกินยาลวงหนากอนหยุดสูบบุหรี่อยางนอย 3 วัน ขึ้นไปขนาดยาที่ใชคือ 0.15 – 0.75 มิลลิกรัมวัน โดย/
เริ่มตนกินยา0.1 มิลลิกรัมวัน และคอยๆ เพิมขนาดยา/ขึ้น 0.1 มิลลิกรัมสัปดาห ผลขาง/เคียงที่ควรระมัดระวัง คือ
ปากแหง ความดันโลหิตตํ่า มึนงง งวงซึม ทองผูก
4.2 Nortriptyline เปนยาลดอาการซึมเศรากลุม Tricyclic antidepressants มีฤทธิ์ในการยับยั้งการดูด
ซึมกลับของ norepinephrine และ 5-hydroxy tryptamine ที่ปลายประสาท ดังนั้นจึงมีการใชยา ชนิดนี้เพื่อ
ชวยลดอาการซึมเศราอันเนื่องมาจากการขาด นิโคตินไดผลขางเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช ยาไดแก งวงซึม ปากแหง
ตามัว ปสสาวะคั่ง เวียนศีรษะ มือสั่น ขนาดยาที่ใชเริ่มต นที่ 25 มิลลิกรัมวัน คอยๆ เพิ /มขึ้นจนถึง 75-100
มิลลิกรัมวัน เริ่มตนใหยา/กอนหยุดบุหรี่ประมาณ 10-28 วัน ผลขางเคียงที่พบบอยไดแก งวงซึม ปากแหง ตาพรามัว
ปสสาวะคัง และหัวใจเตนผิดจังหวะ

สรุป
ผูสูงอายุเปนวัยแหงการที่ตองดํารงสุขภาพของตัวเองใหมีความแข็งแรง สามารถอยูไดโดยพึ่งพาตนเองให
มาที่สุด การสูบบุหรี่เปนสิ่งหนึ่งที่จะนําพาไปสูสุขภาพเสื่อมโทรม และกอใหเกิดโรคตามมาอยางมากมาย การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจึงถือเปนเรื่องสําคัญ จะชวยในการชะลอการดําเนินไปของโรคที่ผู สูงอายุเปนอยู
หรือรักษาสุขภาพใหปราศจากโรค ซึ่งในการเลิกบุหรี่ไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม สิ่งสําคัญที่สุดคือการพัฒนาวิธคิด การ
ตัดสินใจเลิก กําหนดแนวทางปรับพฤติกรรมหลังเลิกบุหรี่ที่จะสูกับสภาพรางกายหรือสิ่งแวดลอมที่กระตุนกอใหเกิด
พฤติกรรมเดิม ความคิดมีผลอยางยิ่งกับการแสดงออกของพฤติกรรม ฉะนั้น การสรางองคความรูใหผูที่สูบบุ หรี่มี
ความรอบรูดานสุขภาพจะชวยเกิดภูมิคุนกันในตนเองและสามารถถายทอดสูผูอื่นใหเกิดประโยชนไดรวมกัน
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