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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและประเมินการใชหลักสูตรและการเรียนการสอนตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ การจัดการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บนฐานคุณภาพ
นักศึกษาในดานความรู (Knowledge) ดานทักษะปฏิบัติเฉพาะดาน (Skill) และดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
สถานประกอบการ (Desirable Attributes) และความพึ งพอใจที่ มีตอการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานตอเนื่อง
เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เรียนเตรียมอาชีวศึกษา
พิเศษในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีผลการประเมินความรูเกี่ยวกับการประกอบการ (Knowledge) โดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก ผลการประเมิน ทักษะปฏิบัติที่จําเปนในการประกอบการ (Skill) โดยรวมอยูในระดับดี และผลการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อการประกอบการ (Desirable Attributes) โดยรวมอยูในระดับดีมากและ
ความพึงพอใจในระดับดีมากที่สุด
Abstract
This research purpose To develop and evaluate the continuous use of curriculum
and teaching, linking basic education and vocational management to support the Eastern
Economic Corridor Special Development Zone Based on student quality in terms of
knowledge, skill and desirable attributes and satisfaction with educational management
Basic, continuous, linked to vocational education
The study indicated that Lower secondary school students, basic education levels
that prepare special vocational education in Chonburi College of Technology, have an
assessment of knowledge about entrepreneurship overall level is very good. Practical skills
required in entrepreneurship overall at a good level and desirable characteristics for
entrepreneurship overall at a very good level and the highest level of satisfaction

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาลัย เทคโนโลยีช ลบุรี เป นสถานศึ กษาที่ จัด การศึกษาระดับ อาชี วศึกษา ตั้งอยูในจังหวัดชลบุ รี
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาชางอุตสาหกรรม
สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ปจจุบันจังหวัดชลบุรี เปน1 ใน 3 จังหวัดที่ถูกกําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษ
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งกรอบทิศทางในการบริหาร จัดการศึกษาตาม
บริบทของแตละพื้นที่ใน ๓ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง (Eastern Economic Corridor : EEC)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน
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ในพื้นที่ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีจุดเนนให คนไทย มีความรู เขาถึงเทคโนโลยีไดงายขึ้น สามารถทางานไดใน
บริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม ไมวาจะเปน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย การกาวเขาสู Thailand 4.0 การสราง
World Class Product เปนตน ขอใหการดําเนินงานคําถึงคุณภาพอยางรอบดาน ซึ่งมีความหมายครอบคลุมในหลาย
ดาน อาทิ ดานชีวิตความเปนอยู (Smart Living) ดานเทคโนโลยี (Smart Technology) ดานการคมนาคมขนสง
(Smart Logistics) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (Smart City) ดานสิ่งแวดลอม (Smart Environment)
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี ตระหนักในความจําเปน
ในการผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และการใหความสําคัญตอการพัฒนา
นักศึกษาใหมีอาชีพ มีงานทําอยางมีคุณภาพ โดยยึดหลักการมีสวนรวมใน การบริหารจัดการศึกษา ดวยการสราง
ความรวมมือกับสถานศึกษา/สถานประกอบการ/ชุมชนของรัฐและเอกชนรองรับ ความตองการของทุกภาคสวนใน
สังคมใหมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษา
โดยเฉพาะระดับปฏิบัติการระบบขนสงทางราง เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระบบขนสงมวลชนขนาดรองในพื้นทีเขต
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งประกอบดวย โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก และโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่เปน
เพื่อฐานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster เปาหมายของประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) อันใกลนี้ ทั้งนี้เพื่อการผลิตและพัฒนากําลังคน
เฉพาะทางตามมาตรฐานวิชาชีพออกสูการทํางานอยางมีคุณภาพ
รายงานพิเศษจากศูนยขอมูล&ขาวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง Thai Civil Rights and Investigative
Journalism (TCIJ) (2561) กลาววา ยุคไทยแลนด 4.0 และนโยบายการพัฒนาคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก รัฐบาลจึงมีการรณรงคใหเด็กเรียน‘สายอาชีวะ เพราะอยากใหประเทศมี ‘แรงงานฝมือ’ แตเด็กกลับไม
สนใจเลือกเรียน ซึ่งพบปญหาวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่3 เปนระดับหัวเลี้ยวหัวตอ ครูในโรงเรียนมัก
สงเสริม-สนับสนุนใหเรียนตอ ม.ปลาย ถึง 60.24% มีเพียง 39.76% ที่สนับสนุนใหเรียนตอ ปวช. ซึ่งเปนกลุม
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.5 พอแมยากจน นอกจากนี้ ยังมีภาพจํานักเรียนอาชีวะ ‘เกเร-หัวไมดี’ ยิ่งทําใหเด็ก
ไมเลือกเรียน เพราะอยากมีทางไปตอที่ดีกวา
ซึ่งเมื่อทําการศึกษาปญหาสําหรับเด็กที่เรียนอาชีวะนั้นก็มีจริงๆ อาจารยจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
ระบุวา เพราะดวยวัยวุฒิที่ยังไมสูงนักของเด็กที่เรียนจบ ม.3 แลวศึกษาตอในระดับ ปวช. ที่บางสวนตองออกไปใช
ชีวิตขางนอกบาน การเปลี่ยนสภาพแวดลอมในขณะที่ยังไมมีประสบการณการใชชวี ิตเพียงพอ ซึ่งตางจากเด็กที่เรียน
มัธยมปลายที่สวนใหญมักจะอยูกับครอบครัวและบรรยากาศในโรงเรียนสายสามัญที่คอย ๆ ใหเด็กปรับตัวมีวุฒิ
ภาวะสูงขึ้น คนละแบบกับสถาบันอาชีวะ ทําใหเด็กอาชีวะหลายตอหลายคนไมสามารถปรับตัวไดและเกิดปญหาตาง
ๆ ตามมาโดยเฉพาะปญหาเรื่องการ ‘ออกกลางคัน ’ ที่ทําใหเด็กเหลานั้นตองเริ่มนับหนึ่งใหมซ้ําแลวซ้ําอีก อีก
ประการหนึ่งเด็กในระดับ ม.3 ไมไดมองอนาคตของเขายาวเทาไร เขาคิดแคหาที่เรียนตอไปในปตอไปเทอมตอเทอม
เทานั้น พวกที่เลือกเรียนเพื่อประกอบอาชีพจริง ๆ ก็มี แตมักจะเปนเด็กยากจนหรือเด็กที่มีหัวคิดหนอยหรือที่บาน
ทํางานชางอยูแลวมากกวา สวนเด็กเกเรที่อื่นไมเอาแลว เด็กพวกนี้ก็เปนปญหาของสถาบันเพราะพวกเขาแทบไม
ไดมาเรียนหาความรูเลย สัดสวนการออกกลางคันและเปลี่ยนที่เรียนของเด็กกลุมเกเรมีสูงมาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีเห็นความสําคัญในการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและเจตคติตอการเรียนระดับ
อาชี วศึกษา และทําการศึกษารูป แบบ Career Academies การปรับทั ศนคติสรางอาชี พในสายสามั ญใน
สหรัฐอเมริกา(BCIT ,1996) ทําใหเชื่อวาสามารถทําไดในประเทศไทย จากแนวคิดดังกลาวแลววิทยาลัย เทคโนโลยี
ชลบุรี จึงไดนํามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อทัศนคติสรางอาชีพในสายสามัญ ดวยการสรางความรวมมือ
กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานตอเนื่อง
เชื่อมโยงระดับอาชีวศึกษา เพื่อสรางความพรอมใหกับเด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเรียนตออาชีวศึกษา
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แบบคอยเปนคอยไป โดยใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติจริงกับเครื่องมือจริง ดวยการนํานักเรียน
ที่เลือกลงทะเบียนในทักษะวิชาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
ลักษณะตอเนื่องเชื่อมโยงความรูความเขาใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเฉพาะสาขาวิชาชีพใหกับผูเรียน
ดวยการเสริมสรางความรวมมือ ซึ่งจะนําไปสูการมีรายไดในอนาคต และไมซ้ําซอนแตเกื้อกูลกัน ตอการผลิต
นักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางที่มีคุณประโยชนตอการพัฒนาประเทศในอนาคต

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการ
อาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่ อ ประเมิ น การใช ห ลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนบนฐานคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาในด า นความรู
(Knowledge) ดานทักษะปฏิบั ติ เฉพาะดา น (Skill) และดา นคุณลักษณะที่พึ งประสงค ของสถานประกอบการ
(Desirable Attributes)
3. เพี่อประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาของ
ผูเกี่ยวของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิยามศัพท
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะตอเนื่องเชื่อมโยงความรูความเขาใจ
ทักษะและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเฉพาะสาขาวิชาชีพใหกับผูเรียน ดวยการเสริมสรางความรวมมือ ซึ่งจะนําไปสู
การมีรายไดในอนาคต และไมซ้ําซอนแตเกื้อกูลกัน
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษารวมกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หมายถึง หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีลักษณะตอเนื่องเชื่อมโยงความรูความเขาใจ
ทักษะและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับระดับการจัดการอาชีวศึกษาเฉพาะสาขาวิชาชีพ ใหกับผูเรียน ดวยการ
เสริมสรางความรวมมือ ซึ่งจะนําไปสูการมีรายไดในอนาคต และไมซ้ําซอนแตเกื้อกูลกัน กับระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพตอเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรของโรงเรียนประภัสสรวิทยา โรงเรียน วัดราษฎร
ศรัทธาและโรงเรียนอางศิลาพิทยาคม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม วิชาทักษะ
อาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หลัก สูตรระดั บอาชีวศึกษา หมายถึง หลั กสู ตรของวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ชลบุ รี ระดับ ประกาศนีย บัต ร
วิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟา และสาขาวิชาชางยนต ตอเนื่อง ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบขนสงทางราง
ขอตกลงเบื้องตน
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ไดทดลองกับกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่1 -3 ในโรงเรียนเครือขายระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานความรวมมือ ที่เลือกเรียนเตรียมชางยนตและชางไฟฟา โดยการพัฒนาหลักสูตรใหตอเนื่อง
เชื่อมโยงกับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาชางยนตและชางไฟฟ า ตอเนื่องระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิชาชีพชั้นสูง สาขาระบบขนสงทางรางของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุ รีที่ตอบโจทยความตองการและรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. กลุมเปาหมาย ในการศึกษาครั้งนี้
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่3 ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความรวมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรีในการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง 3 แหง ประกอบดวย โรงเรียนประภัสสรวิทยา โรงเรียนวัดราษฎร
ศรัทธาและโรงเรียนอางศิลาพิทยาคมที่เลือกเรียนเตรียมอาชีวศึกษาพิเศษ สาขาชางไฟฟาและ ชางยนต ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรี จํานวน 174 คน
2. ขอบเขตเนื้อหา เวลาและสถานที่
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่เปน
เครือขาย 3 แหง โดยพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่พัฒนาขึ้นในสาระเพิ่มเติม วิชาทักษะอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มี
เนื้อหาสาระเชื่อมโยงกับสาขาวิชาชีพของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตอเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ซึ่งดําเนินการศึกษาในภาคเรียนที่1 และ2 ปการศึกษา 2561 สถานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
3. กรอบแนวคิดการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก หลักสูตรและการเรียนการสอนตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ผลการใชหลักสูตรและการเรียนการสอนบนฐาน
คุณภาพนักศึกษาในดานความรู (Knowledge) ดานทักษะปฏิบัติเฉพาะด าน (Skill) และดานคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงคของสถานประกอบการ (Desirable Attributes) และความพึงพอใจในการจัดการศึกษาการศึกษาขั้น
พื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
วิทยาลัยไดทําการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการ
อาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ราชกิจจานุเบกษา,2561) โดยดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 (R1 : Research การศึกษาขอมูลพื้นฐานและวิเคราะหสภาพปญหากอนการพัฒนา
วัตถุประสงค ศึกษาขอมูลพื้นฐานและวิเคราะหสภาพปญหาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แหลงขอมูล นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตันในโรงเรียนที่อยูในจังหวัดชลบุรี
ผลการศึกษา พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตัน เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่3 แลว ครูสงเสริมสนับสนุนใหเรียนตอมัธยมศึกษาปลายรอยละ 60.24 มีเพียงรอยละ 39.76 ที่สนับสนุนใหเรียนตอ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ซึ่งมักจะอยูในกลุมที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.5 (TCIJ,2560) ผูปกครองยังมีทัศนคติและคานิยมในการใหเรียน
บุตรหลานเรียนสายสามัญ ทําใหจํานวนผูเรียนที่มาในเขาเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นอย ซึ่งสวนทางกับ
ความตองการของแรงงานสถานประกอบการและนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ซึ่งตองการกําลังคนในการทํา งานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster เปาหมายของประเทศ และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งวิทยาลัยมีการเปด
หลักสูตรในสาขาใหมที่รองรับแรงงานในสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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จากปญหาดังกลาววิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จึงพัฒนารูปแบบในการเตรียมพรอมและการปรับทัศนคติในการ
เรียนสายอาชีพในสายสามัญ จึงไดแสวงหาสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานมาเปนโรงเรียนรวมพัฒนา เพื่อเปน
การเตรียมเด็กเขาสูเสนทางสายอาชีพอยางมีประสิทธิภาพดวยการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพใหแกนักเรียนตั้งแตอยู
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยการสรางหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเชื่อมโยงระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพตอเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งดานความรูความเขาใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาชีพใหกับผูเรียนซึ่งมีลักษณะไมซ้ําซอนแตเกื้อกูลกัน ดวยการสรางความรวมมือกับ
สถานประกอบการในการเสริมสรางทักษะความชํานาญเฉพาะวิชาชีพ ซึ่งจะนําไปสูการมีรายไดในอนาคต
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อออกแบบหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรดวยกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC)
2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรสรางความเขาใจในการนําหลักสูตรไปใช
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2) มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรผานกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC)
แหลงขอมูล
1) เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561
2) หลักสูตรแกนกลางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557
การดําเนินการ
ในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาในครั้งนี้ ไดแนวคิด
มาจากระบบเตรียมความพรอมดานอาชีพในระบบโรงเรียนสายสามัญ Career Academiesในสหรัฐอเมริกา
(วารสารออนไลนคนทํางาน,2560)
2.1 การออกแบบหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษา
1) โครงสรางหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษาพิเศษ กําหนดตามจุดเนนในการพัฒนาวิชาชีพ โดยกําหนดใน
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 -2 – 3 โดยกําหนดในสาระเพิ่มเติม สาระที่ 4 การอาชีพ
ระดับความลุมลึก ความยากงายตามระดับชั้น กําหนด 1.0 หนวยกิต สัดสวนเวลาเรียน เวลา 40 ชั่วโมง โดยจัด
คําอธิบายรายวิชาขึ้นใหมใหมีสาระที่ตอเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา
2) รหัสตัวชี้วัด ผลการเรียนรู หรือจุดประสงคการเรียนรู คือตัวชี้วัดที่เขียน ในรูปแบบ
รหัส ผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู เพื่อกําหนดขอบเขตของการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม รวมถึงการ
ประเมินการเรียนรูในรายวิชาเพิ่มเติม
3) คําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ โดยบูรณาการมาตรฐาน ง.1.1 เขาใจการทํางาน มี
ความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางาน
รวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรมและคุณลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัวและสาระที่ 4 การอาชีพมาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะ
ที่จําเปนมีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพ โดยกําหนดชื่อวิชาดังกลาวขางตน ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 2 - 3 โดยมุงเนนพัฒนานักเรียนทั้งดาน
ความรูในสาขาวิชาอาชีพเฉพาะทางที่นักเรียนสนใจเลือก พัฒนาทักษะการเรียนรูโดยเนนปฏิบัติจริง ผลการเรียนรูที่
ตองการใหเกิดขึ้นและปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สถานประกอบการตองการ 10 ประการ และสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน 5 สมรรถนะ
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4) แนวทางการจัดการเรียนรู มุงใหนักเรียนใหเขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติ ที่ดีตอและเห็น
ความสําคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานทํา คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการมีงานทํา วิเคราะหแนวทางเขาสู
อาชีพ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณตออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก
ในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู ความถนัด และความสนใจ เนนฝกปฏิบัติการงานใหเกิดทักษะอาชีพ
และมีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ ดวยเทคนิคการสอนแบบ MIAP (พิสิฐ เมธาภัทร, 2560)
5) สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ ที่ใชในกระบวนการเรียนรู เพื่อทําใหบรรลุตามเปาหมาย ตามที่วัตถุประสงค
ตาง ๆ หรือเปาหมายกําหนดเอาไวความพรอมของปจจัยขอนี้สําคัญมาก เพราะการผลิตชางฝมือใหไดมาตรฐานนั้น
จะตองใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณที่พอเพียงที่จะทําใหเกิดทักษะตามตองการ โดยวิทยาลัยจัดตารางการเรียนรูให
นักศึกษาไดเวียนฐานไปเรียนยังสถาบันการศึกษาเครือขายรวมพัฒนาอีก 3 แหง เพื่อใหไดใชเครื่องมือที่มีมาตรฐาน
6) แนวทางการประเมินการเรียนรู คือ วิธีการและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรูที่หลักสูตรกํา หนดให
ใชในการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนที่ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู (Learning Process) และผล
การเรียนรู (Learning Outcome) โดยการประเมินตามสภาพจริงในการเรียนรู 3 ดาน ไดแก
6.1) พื้นฐานความรูเกี่ยวกับการประกอบการ ไดแก (1) ความรูแกนกลางตามหลักสูตรแตละ
ระดับชั้นการศึกษา (2) สมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและ
(3) การประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติไดตามสาขาวิชาชีพ
6.2) พื้นฐานทักษะที่จําเปนในการประกอบการ ไดแก (1) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (2) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาตางประเทศอื่นที่เกี่ยวของงานอาชีพ และ (3) ทักษะ
วิชาชางพื้นฐานและงานอาชีพ
6.3) คุณลักษณะเพื่อการประกอบการ 10 ประการ ไดแก (1) ความซื่อสัตย (2) ระเบียบวินัยและ
ตรงตอเวลา (3) ความรับผิดชอบ (4) ใฝเรียนรู (5) ขยันและอดทน (6) ประหยัด (7) ความปลอดภัย (8) ความคิด
สรางสรรค (9) ทํางานเปนทีม และ(10) จิตสาธารณะ
2.2 ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรที่สราง
1) จัดทํารางหลักสูตร และจัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group) ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและ
ประเมินผล ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและผูเชี่ยวชาญนักวิชาการจากศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โดยมีครู
อาจารยจากโรงเรียนระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานซึ่งเปนเครือขายรวมพัฒนา 3 แหงและวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 4 ทาน
รวมเสวนากลุมในการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร ซึ่งไดรับคําแนะนํา และขอเสนอแนะไปการปรับปรุง
แกไขเอกสารหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช ดังนี้
ประเด็นการตรวจสอบ
1) ความถูกตองตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2) ความตอเนื่องเชื่อมโยงตามแนวทางของ
หลักสูตรอาชีวศึกษา พ.ศ.2556
3) ความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ชุมชน/ทองถิ่น
4) ความสอดคลองกับแนวโนมการศึกษา
ระดับประเทศ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ควรเพิ่มคุณลักษณะเพื่อการประกอบการใหสอดคลอง
กับสาขาวิชาชีพ
ความยากงายของเรื่องที่จัดใหเรียน
สอดคลองกับ EEC
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา
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5) ความสอดคลองกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค ประเทศและอาเซียน
6) ความสอดคลองระหวางองคประกอบภายใน
หลักสูตร
7) ความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ
8) ความถูกตองเชิงเนื้อหา กระบวนการเรียนรูและ
การประเมินผล

สอดคลองกับ EEC
มีสอดคลองระดับการศึกษา
มีเหมาะสมระดับการศึกษา
ควรเนนทักษะการปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ

2) ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เสนอผูบริหารของสถานศึกษาที่เปนเครือขายรวมพัฒนา
กอนนําไปใช
2.3 พัฒนาบุคลากรกอนนําไปใช
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจ โดยเชิญบุคลากรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษา
2) สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC) เปนเปนกลไกของการพัฒนาคุณภาพในการจัดศึกษา
ตามหลักสูตรนี้ 2 มิติคือ
(1) การพัฒนาหลักสูตรบนฐานการสวนรวม โรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา หนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) การพัฒนาการจัดการเรียนรู ครูผูสอนแบบทีม ((Team Teaching) ระหวางสถานศึกษา
เครือขายรวมพัฒนา จากแรงจูงใจภายในตัวครูที่เปนทีมสอน((Team Teaching) เกิดขึ้นจากบรรยากาศของการ
รวมมือ การสะทอนคิดผลการรวมกันสอนเพื่อการพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนที่ 3 การนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ
วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงการ
อาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ อาชีวศึกษา
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถพัฒนานักเรียน ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานที่เปนโรงเรียนรวมพัฒนา
ใหเกิดคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่คาดหวังได 3 ดาน ดังนี้ ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะปฏิบัติ (Skill) และ
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคในการประกอบการ (Desirable Attributes) และมีสมรรถนะวิชาชีพ
แหลงขอมูล
1) แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาทั้ง 3แหงและวิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรี
2) การจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการในหองเรียน โดยนํากลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่เลือกเรียนเตรียม
อาชีวศึกษาพิเศษจากโรงเรียนเครือขายมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
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การดําเนินงาน
3.1 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การดําเนินการเพื่อการนําหลักสูตรไปสู การปฏิบัติใน
หองเรียน โดยดําเนินการดังนี้
1) กําหนดครูผูสอนหลักและครูสอนตาม เนื่องจากเปนรายวิชาชีพซึ่งครูในโรงเรียนพื้นฐานไม
สามารถจัดการเรียนการสอนได การกําหนดตัวครูผูสอนจึงตองเปนลักษณะของเปนทีม (Team Teaching Method)
โดยมีครูผูเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะทางของวิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรีเปนครูสอนหลัก (ในทีนี้ข อเรียกวาครูสอนนํา
Model Teacher) และมีครูของโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา 3 แหง (ไดแก โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา โรงเรียนอาง
ศิลาพิทยาคม และโรงเรียนประภัสสรวิทยา) เปนครูผูชวยสอนในที่นี้เรียกวา ครูสอนตาม (Buddy teacher) ครูรวม
ทีมเขมแข็งรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานอยางดี
2) การจัดตารางเรียน เนื่องจากการเรียนวิชาชีพจําเปนตองใช ครูผูเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะทาง
ดังนั้นการเรียนซึ่งนักเรียนตองเดินทางมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ซึ่งจําเปนตองจัดให ตรงกับชวงที่ครูผูสอน
ทั้งครูสอนนํา Model Teacherและครูสอนตาม Buddy teacher มีชั่วโมงการสอนที่วางตรงกัน สัปดาหละ 3 ชั่วโมง
3) กําหนดหนวยการเรียนรายวิชา รายวิชาทักษะอาชีพ เปนรายวิชาที่กําหนดขึ้นใหมในสาระ
เพิ่มเติม กลุมสาระการงานอาชีพ เพื่อใหนักเรียนที่สนใจเลือกเรียนอาชีพไดเรียนแบบลุมลึก และเขาถึงเครื่องมือ
อุป กรณ โดยการปฏิ บั ติ จ ริง เพื่ อใหเกิด ทัก ษะวิ ช าชี พ เฉพาะทางและมี ค วามพรอ มในขณะที่เรีย นอยูใ นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตนเมื่อมาเรียนตออาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตอเนื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดยดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการครูสอนนํา Model Teacherและครูสอนตาม Buddy Teacher เพื่อกําหนด
เนื้อหา หนวยการเรียนรู และแนวทางในการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ใหเปนสวนหนึ่งของโครงสรางหลักสูตรของ
สถานศึกษา
3.2 การจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ
1) แผนการจัดการเรียนรู ครูสอนนํา Model Teacherและครูสอนตาม BuddyTeacher รวมกันจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู รูปแบบการสอน ที่เนนการปฏิบัติจริงแบบActive Learning ที่มีกระบวน การจัดการเรียนรู
ที่นักเรียนไดลงมือกระทํากับสื่อ เครื่องมือ อุปกรณเฉพาะวิชาชีพ และไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ นักเรียนได
กระทําลงไป ตลอดจนการออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงรวมกัน
2) จัดการเรียนรู ซึ่งอยูในขั้น C : Career preparation ศึกษาเรียนรูเตรียมอาชีวศึกษาพิเศษ โดยใช
เทคนิคการสอนแบบ MIAP (พิสิฐ เมธาภัทร, 2560) ซึ่งมี 4 มีอยูขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่1 Motivation ขั้นสนใจ (ใชเวลา5-10% ของเวลาสอน) คือการกระตุนความสนใจกอนเขา
บทเรียน อาจจะเปนการเลาเรื่องที่นาสนใจ การใชคําถามนํา การแสดง หรือทําอะไรก็แลวแตที่จะให ผูเขาเรียนรูสึก
และคิดตามหลังจากนั้นก็ทําการโยงเรื่องไปสูขั้นตอนที่สอง
ขั้นที่2 Information ขั้นศึกษาขอมูล(ใชเวลา 70-80% ของเวลาสอน) ขั้นตอนนี้จะเปนการให
เนื้อหากับผูเขาอบรม เปนขั้นตอนของสาระ เนื้อหา รายละเอียด และความรูตางๆ จะอยูในชวงนี้
ขั้นที่3 Aplication ขั้นพยายาม (ใชเวลา 20 % ของเวลาสอน) เปนขั้นตอนที่ตองการตรวจสอบ
ผูเรียนวามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม ขั้นตอนนี้จะถือเปน การสอบผูเรียนนั่นเอง
อาจจะใชขอสอบหรือใชการถามคําถามหรืออธิบายใหฟง หรือแสดงใหดู ใหปฏิบัติจริง
ขั้นที่4 Progress ขั้นสําเร็จผล (ใชเวลา 5-10% ของเวลาสอน) ขั้นตอนนี้ก็จะตอเนื่องกับชวง
Aplication เราก็จะนําเอาผลของการสอบ การปฏิบัติมาทําการตรวจสอบวาผานตามวัตถุประสงคหรือไม แลวก็
Feedback กลับไป ถาไมบรรลุตามวัตถุประสงคเราก็จะรูวาผูเรียนยังขาดความรูอะไร และก็ทําการแกไข แลวก็
สรุปทําความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง
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3) ประเมินผลการเรียนรู รายวิชาระหวางเรียน ประเมินคุณภาพผูเรียน 3 ดาน โดยครูสอนนํา Model
Teacher และครูสอนตาม BuddyTeacher รวมกันประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนตามที่วางแผน การวัดและ
ประเมินผลในขั้นตอนการจัดทํา แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนการประเมินผลตามระเบียบการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรวมกันตัดสินผลการเรียนรวมกัน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบประเมินการใชหลักสูตร
วัตถุประสงค
เพื่อประเมินการใชหลักสูตรบนฐานคุณภาพนักศึกษาในดานความรู (Knowledge) ดานทักษะปฏิบัติ
เฉพาะดาน (Skill) และดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานประกอบการ (Desirable Attributes)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) ประสิทธิภาพหลักสูตรบนฐานคุณภาพผูเรียน 3 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับดีขึ้นไป
2) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงกับการอาชีวศึกษารองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดรับความพึงพอใจจากผูเกี่ยวของระดับดีขึ้นไป
แหลงขอมูล
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเครือขายที่เรียน
เตรียมอาชีวศึกษาพิเศษในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
การดําเนินการ
4.1 ประสิทธิภาพหลักสูตรบนฐานคุณภาพผูเรียน3ดาน ดังนี้ ไดแก ความรูวิชาชีพเฉพาะทางเกี่ยวกับ
การประกอบการ(Knowledge) ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางที่จําเปนในการประกอบการ (Skill) และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคเพือ่ การประกอบการ (Desirable Attributes)
แผนภูมิที่ 1 ผลการประเมินพื้นฐานความรูวิชาชีพเฉพาะทางเกี่ยวกับการประกอบการ (Knowledge) ของ
นัก เรี ย นมั ธ ยมศึก ษาตอนต นของโรงเรี ย นระดั บ การศึก ษาขั้ น พื้น ฐานเครือ ข า ยที่ เ รี ยนเตรี ย ม
อาชีวศึกษาพิเศษในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

จากแผนภูมิพบวา ผลการประเมินพื้นฐานความรูวิชาชีพเฉพาะทางเกี่ยวกับการประกอบการ (Knowledge)
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานเครือขายที่เรียนเตรียมอาชีวศึกษาพิเศษ
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีไดคะแนนระหวางรอยละ 82.05 - 93.33 โดยรวม อยูในระดับดีมาก
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แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินพื้นฐานทักษะวิชาชีพเฉพาะทางที่จําเปนในการประกอบการ (Skill) ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานเครือขายที่เรียนเตรียมอาชีวศึกษา
พิเศษในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

จากแผนภูมิพบวา ผลการประเมินพื้นฐานทักษะวิชาชีพเฉพาะทางที่จําเปนในการประกอบการ (Skill)
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเครือขายที่เรียนเตรียมอาชีวศึกษา พิเศษใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีไดคะแนนระหวางรอยละ 79.49-95.00 โดยรวมอยูในระดับดี
แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมิน คุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อการประกอบการ (Desirable Attributes) ของ
นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึก ษาตอนต น ของโรงเรี ย นระดั บ การศึก ษาขั้ น พื้น ฐานเครื อ ข า ยที่ เ รี ยนเตรี ย ม
อาชีวศึกษาพิเศษในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

จากแผนภูมิพบวา ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อการประกอบการ (Desirable Attributes)
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเครือขายที่เรียนเตรียมอาชีวศึกษา พิเศษใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ไดคะแนนระหวางรอยละ 81.67-96.00 โดยรวมอยูในระดับดีมาก
4.2 ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนื่องเชื่อมโยงกับการอาชีวศึกษา
เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงกับการ
อาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงไดสอบถามผูเกี่ยวของในดานความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรและการ
เรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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แผนภู มิ ที่ 4 แสดงความพึ ง พอใจของผู เ กี่ ย วข อ งที่ มี ต อ หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จากแผนภูมิพบวา ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของที่มีตอหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีคะแนนรอยละเฉลี่ย 87.5097.50 ในภาพรวมอยูในระดับดีมากที่สุด
4.3 ขอคนพบจากการนําไปใชจริง
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอเนื่องเชื่อมโยงกับการอาชีวศึกษาสามารถสราง
เจตคติที่ดีตอการเรียนอาชีวศึกษาไดเปนอยางดียิ่ง จะเห็นไดจากสถิติการสมัครเขาเรียนตอในระดับอาชีวศึกษาของ
นักเรียนเตรียมอาชีวศึกษาพิเศษกลุมนี้ในปการศึกษา 2562 ดังตารางที่
ตารางที่ 1 แสดงสถิติเปรียบเทียบการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนเตรียมอาชีวศึกษาพิเศษ
จํานวนนักเรียนป 2561
จํานวนนักเรียนป 2562
คาเฉลี่ย
สถานศึกษา
เรียนเตรียม
เรียนตอ
เรียนเตรียม
เรียนตอ
รอยละ
อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
1. โรงเรียนประภัสสรวิทยา
41
60
48
80.00
2. โรงเรียนอางศิลาพิทยา
12
39
36
92.31
3. โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา
13
75
47
62.67
จํานวนนักเรียนรวม
73
174
111
63.79
จากตารางพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานเครือขายที่เรียน
เตรียมอาชีวศึกษาพิเศษในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีตามหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนื่องเชื่อมโยงการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มาเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ในปการศึกษา 2562 มีจํานวนมากขึ้นกวาป การศึกษา 2561 อยางเห็นไดชัดเจน โดยมีนักเรียนที่
เรียนเตรียมอาชีวศึกษาพิเศษมาเขาเรียนคิดเปนรอยละ 63.79
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อภิปรายผล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เรียนเตรียมอาชีวศึกษาพิเศษในวิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรีมีผลการประเมินความรูเกี่ยวกับการประกอบการ (Knowledge) โดยรวมอยูในระดับดีมาก ผลการ
ประเมินทักษะปฏิบัติที่จําเปนในการประกอบการ (Skill) โดยรวมอยูในระดับดี และผลการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงคเพื่อการประกอบการ (Desirable Attributes) โดยรวมอยูในระดับดีมาก ที่เปนเชนนี้เพราะนักเรียนที่เลือก
มาเรียนวิชาชีพนั้นมาดวยความสนใจใฝรูอยางจริงจัง จึงมีความตั้งใจ เรียนรูเพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะ
เฉพาะทางที่เลือกเรียนไปใชไดจริง สอดคลองกับรูปแบบ Career Academies การปรับทัศนคติสรางอาชีพในสาย
สามัญในสหรัฐอเมริกา (BCIT ,1996) ที่เด็กมีทัศนคติที่ดีในการเลือกอาชีพและเลือกเรียนอาชี วะ ซึ่งเมื่ อ
ทํา การศึกษาระบบเตรีย มความพรอมด า นอาชีพ ในระบบโรงเรีย นสายสามั ญ ส ง ผลให นั กเรีย นที่ เรีย นเตรีย ม
อาชีวศึกษาพิเศษในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ตามหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอเนื่องเชื่อมโยงการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความพึงพอใจในระดับดีมากที่สุด และ
สมัครเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในปการศึกษา 2562 มีจํานวนมากขึ้นกวาป2561 จํานวนมาก
ขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากําลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.
2560-2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) คณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (2561)

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนําไปใช
1) สถานศึกษาที่จะนํารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ไป
ใชเปนแนวทางพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในลักษณะเดียวกัน ควรทําการศึกษาบริบทที่สถานศึกษาตั้งอยูเปนฐาน
และเลือกเปดหลักสูตรในสาขาที่รองรับสถานประกอบการในทองถิ่น และบริบทในภูมิภาคและควรเปนหลักสูตรที่
รองรับนโยบายของรัฐในหวงเวลานั้นๆ
2) การสรางเครือขายความรวมมือมีความสําคัญและจําเปนตอ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ตองอาศัยความรวมมือกับ สถานศึกษาเครือขายอยางเหนียวแนน และสราง
ความเขาใจในการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรเชนนี้ไปอยางตอเนื่องและมีการจัดประชุม
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู(PLC) เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกิจกรรมให
เกิดคุณภาพยิ่งตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการในปการศึกษา
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ควรมีการตอยอดในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา โดยสรรหาโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พรอมเปนเครือขายรวมพัฒนา
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เปนการเพิ่มโอกาสที่การศึกษาใหกับนักเรียนเขาสูเสนทางอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนจบ
การศึกษาแลวมีงานทํา มีรายไดมั่งคั่ง และยั่งยืน
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
ชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีองคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ1) ศึกษาบริบทขององคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ตอการจัดการเพื่อสรางชุมชน
เขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคตอการจัดการเพื่อสรางชุมชน
เขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร สัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการสังเกต
แบบไมมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา ในสวนบริบทขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ตอการจัดการ
เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดจาก 1) การสรางภาคีเครือขาย 2) การเพิ่มศักยภาพ
ขององคกรชุมชน 3) การสงเสริมการมีสวนรวม 4) การจัดการความรูและการเรียนรูของชุมชน สวนปจจัยที่ทําให
เกิดปญหาอุปสรรคตอการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1) ขาดการสนับสนุนใน
ดานความรู 2) ขาดการสนับสนุนในดานระบบขอมูล 3) ขาดการสนับสนุนในดานระบบความสัมพันธ (4) ขาดการ
สนับสนุนดานทุน สวนแนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1) แนวทาง
ดานการนําความรูมาฟนฟู 2) แนวทางดานการปรับตัวใหเขมแข็ง 3) แนวทางดานการทําใหเกิดความมั่นคงมั่งคั่ง
และยั่งยืน (4) แนวทางปลูกฝงใหเกิดจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคม
คําสําคัญ : การจัดการ/ความเขมแข็งของชนชน/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/องคการปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดชัยภูมิ
Abstract
The purposes of the research are 1. To study the normal of Local government
orgamization in Chaiyaphom Province. concerning with strengthening community using the
sufficiency economy philosophy 2. To study its problems 3. To study how to strengthen the
community. This is the qualitative research based on written documents, interview, group
discussion and observation. The result revealed that 1. the normal of Chaiyaphom
Province.was undertaken to increase the capacity of community organizations, promotion
of participation, and knowledge management and learning of the community. 2. Its
problems were the supportive system for community strengthening were knowledge,
information village systems, relation systems, and budget. 3. The processes to achieve on
community strength and stability should be rehabilitation of community, the adaptation of
community, and strategy for continuing the existence of the community, cultivate public
mind and corporate social responsibility.
Key Words : management/ community strength/ philosophy of sufficiency economy /
of Local government orgamization in Chaiyaphom Province.
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บทนํา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปจจุบัน สูกระแสของโลกาภิวัตน ประกอบกันการ
แขงขันในระบบทุนนิยม สงผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับความทาทายจากรอบดาน ภายใตสถานการณ เงื่อนไข
และการเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตั้งแตอดีตสูปจจุบัน ประเทศเรามีการพัฒนามา
อยางตอเนื่องตามแนวทางการพัฒนาแบบประเทศในแถบตะวันตกอันเปนการพัฒนาตามกระแสหลักมาโดยตลอด
ซึ่งเปนการพัฒนาที่มุงเนนไปในระบบอุตสาหกรรม ตามกระแสหลัก เชน การสงเสริมการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ
การบริโภคนิยม การลงทุนภาคอุตสาหกรรม การคาแบบทันสมัย การสงเสริมการเกษตรเชิงเดี่ยว การลดการ
พึ่ง ตนเอง ภูมิ ป ญญาท องถิ่น และปจ จั ยในชุ ม ชน แต เพิ่ม การพึ่ง ตลาดโลก ส งผลใหเกิดการใช ท รัพยากรอย า ง
ฟุมเฟอยและไมเปนธรรม การละทิ้งภูมิปญญาและเทคโนโลยีดั้งเดิม ละเลยการพัฒนาชุมชนชนบท การพัฒนาใน
แนวทางดังกลาวยังสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม การบริโภค
เกินความสามารถที่จะรองรับไดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และศีลธรรมของสังคมเสื่อมลง การพัฒนา
กระแสหลักดูเหมือนจะไมสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ทั้งในแงระบบคิด และวิถีชีวิตของชุมชน ผลประโยชนของ
การพัฒนาเศรษฐกิจในแนวทางดังกลาวจึงตกอยูกับคนสวนนอย เกิดปญหาความยากจนดานรายไดตอคนสวนใหญ
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวา “เศรษฐกิจ สังคมมีปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน ” เปนภาพสะทอนความจริงใหเห็นถึงการ
พั ฒ นาตามกระแสโลกาภิ วั ต น ข องตะวั น ตก ซึ่ ง เป น การพั ฒ นาที่ ข าดความสมดุ ล อย า งรุ น แรง การเน น
ภาคอุตสาหกรรมเปนหลักกอใหเกิดภาวะหนี้สินตางประเทศตลอดจนตองพึ่งพาตลาดตางประเทศเปนหลัก (สุภางค
จันทวานิช และวรรณี ไทยนันท, 2539, หนา 136) กลายเปนสังคมการบริโภค มุงความเจริญเติมโตทางดา นวัตถุ
เปนหลัก (อุกฤษฎ ปทมานันท, 2546, หนา 3-4) โดยลืมไปวาประเทศไทยมีพื้นฐานเปนประเทศเกษตรกรรม ดังนั้น
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมจึงมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมลดลงอยางตอเนื่อง เบื้องลึกการพัฒนา
ที่ไมสมดุล กอใหเกิดการสะสมทุนอุตสาหกรรมโดยการดูดซับมูลคาสวนเกินจากภาคเกษตรในสองลักษณะ คือ
(1) การแลกเปลี่ ย นที่ ไ ม เ สมอภาค จะถู ก โยกย า ยจากภาคเกษตรสู ภ าคอุ ต สาหกรรมผ า นกลไกตลาดที่
ภาคอุตสาหกรรมมีอํานาจในตลาดมากกวา จึงทําใหการแลกเปลี่ยนไมเสมอภาค โดยภาคเกษตรไดมูลคาต่ํา แต
ภาคอุตสาหกรรมไดมูลคาสูง (2) แรงงานจากภาคเกษตรจะเคลื่อนยายสูภาคอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากรายได
จากภาคเกษตรไมพอเพียงตอการเลี้ยงชีพ จึงตองอพยพสูภาคอุตสาหกรรม ทําใหเกิ ดภาวะแรงงานลนเกิน เปด
โอกาสใหภาคอุตสาหกรรมขูดรีดแรงงานหรือดูดซับเอามูลคาสวนเกินจากแรงงานไดมาก ทําใหภาคอุตสาหกรรมมี
ตนทุนต่ํา กําไรสูง (ณรงค เพชรประเสริฐ, 2550: 14)
การพัฒนาทางเลือกจึงเริ่มกอตัวขึ้นเพื่อรองรับผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก โดยเริ่มมีขึ้น
ตั้งแตป พ.ศ. 2545 จนเกิดเปนนโยบายตาง ๆ ของภาครัฐ เชน กระแสการพัฒนาทางเลือกดานภูมิปญญาชาวบาน
การพึ่งพาตนเอง เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตชนบท การจัดการโดยชุมชน
ซึ่ ง แนวคิด การพั ฒ นาที่ เป น ทางเลื อกและทางรอดใหม ข องสั ง คมไทยก็คื อ “หลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง”
ซึ่งภาครัฐไดนอมนํ าแนวคิ ดการพั ฒนาจากพระอัจ ฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ พระเจ าอยู หัว ไปกํา หนดเป น
แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อหลุดพนจากหวงของภาวะวิกฤติ ที่ดูเหมือนวานาจะสอดคลองกับเศรษฐกิจ
ชุมชนตามวิถีชีวิตของชุมชนในแตละพื้นที่ และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยยึดหลักการดําเนินไปบนทางสายกลาง และการพัฒนาบุคคลบนฐานของความรู
และคุณธรรม โดยแนวทางที่พระราชทานไวนี้ไดพิสูจนแลววาสามารถทําใหพสกนิกรในบางพื้นที่ที่มีศักยภาพพรอม
ดํารงชีวิตไดอยางมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่ถาโถมเขามาอยูรอบตัว แตในทางปฏิบัติ ผูที่เกี่ยวของในการนอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัตินั้น จะเนนการสั่งการจากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง ประชาชนไมมี
โอกาสไดคิดหรือทําอะไรดวยตนเอง แตเปนคําสั่งที่มาจากนโยบายของรัฐบาล โดยไมไดคํานึงถึงความตองการที่
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แทจริงของชุมชนและความแตกตางของบริบทที่หลากหลายในแตละพื้นที่ ทําใหการพัฒนาประเทศประสบกับ
ปญหาชองวางและความเหลื่อมล้ําระหวางรายไดและคนรวยกับคนจน เกิดความแตกตางระหวางเมืองและชนบท
อยางเห็นไดชัด กอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมายไมวาจะเปนการอพยพยายถิ่น แรงงานเคลื่อนยายเขาสู
ภาคอุตสาหกรรม ปลอยคนแกและเด็กอยูกันตามลําพัง เกิดปญหาสังคมตามมา สงผลใหเกิดการพัฒนาแบบกระจุก
ตัวเฉพาะบางพื้นที่บางชุมชน โดยไมกระจายความเจริญไปยังพื้นที่หรือชุมชนอื่นดวยอยางสมดุล เกิดชองวาง
ระหวางคนรวยกับคนจนภายในประเทศมากยิ่งขึ้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, หนา 44)
การที่จะนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและประชาชนดํา รงชีวิตอยูอยางมีความสุขและยั่งยืนไดนั้น หนวยงานที่
เกี่ยวของจะตองเขามามีบทบาทในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา
ประชาชนตองเขามามีสวนรวมทุกมิติ ภาครัฐจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของสังคมที่เปลี่ยนไป
อยางรวดเร็ว เพื่อจัดการสรางชุมชนใหเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการใหประชาชนไดเห็นถึง
สภาพแวดลอมของชุมชนทองถิ่นของตน เห็นถึงทุนของทองถิ่นตน เห็นคุณและโทษของการพัฒนาตามกระแสหลัก
และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่นตนเอง ผานกระบวนการจัดการ
ภาครัฐ กระบวนการการเรียนรู การมีสวนรวม สงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมอันนําพาไปสู ความ
เขมแข็งและความสุขของชุมชนอยางยั่งยืน แตในทางปฏิบัติรัฐยังไมสามารถเขาถึงแนวทางในการพัฒนาดังกลาวให
เปนรูปธรรมได (เสรี พงศพิศ, 2554, หนา 1)
จังหวัดชัยภูมิ แบงเขตการปกครองออกเปน 16 อําเภอ 124 ตําบล 1,617 หมูบาน แบงการปกครองสวน
ทองถิ่นออกเปน 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 34 เทศบาลตําบล 107 องคการบริหารสวนตําบล
มีประชากรทั้งสิ้น 1,338,777 คน ผลิตภัณ ฑมวลรวมเฉลี่ย 55,665 บาท/คน/ต อป (ขอมูล จปฐ.ป 2561)
มีวิสัยทัศน คือ “เศรษฐกิจกาวหนา สังคมและสิ่งแวดลอม มีคุณภาพอยางยั่งยืน”
ดังนั้น ผูวิจัยตองการศึกษาบริบทขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ในสถานการณปจจุบัน
ตอการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาอุปสรรค
ตอการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อสราง
ชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององคการปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถนําผล
การศึกษามาประยุกตใชในการสรางความเขมแข็งใหเกิดแกชุมชน และทําใหชุมชนมีความสุขอยางยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ตอการจัดการเพื่อสรางชุมชน
เขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปจจุบัน
2. เพื่อศึ กษาปจจัยที่ทําใหเกิด ปญหาอุปสรรคตอการจั ดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดในการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ โดยมองในบริบทความเปนอยูในปจจุบัน ปจจัยที่กอใหเกิดปญหา
และอุปสรรค และแนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูวิจัยไดศึกษา
เอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาประมวลเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยดังนี้
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1. แนวคิดการจัดการภาครัฐ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ศิริพงษ ลดาวัลย
ณ อยุธยา (2542). ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2527). สมาน รังสิโยกฤษฎ (2546). สรอยตระกูล อรรถมานะ (2543). อัมพร
ธํารงลักษณ (2553). เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2553). และคนอื่น ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้
คือ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาและอุปสรรค และแนวทางในการจัดการเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. แนวคิ ดทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย ที่เกี่ยวของของ
Hulme, D. and Turner, M. (1990). พัชรินทร สิรสุนทร (2552). เสรี พงศพิศ (2553). และคนอื่น ๆ ไดประเด็น
สาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวคิด ปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาและอุปสรรค และแนวทางในการ
จัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ อํา
พล เสนาณรงค (2541). อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549). สรรเสริญ วงศชอุม (2544). และคนอื่น ๆ ไดประเด็น
สาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางในการจัดการเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. แนวคิดชุมชนเขมแข็ง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ประเวศ วะสี (2541).
อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ (2540). สีลาภรณ นาครทรรพ (2541). สมพันธ เตชะอธิก (2541).
โกวิทย พวงงาม (2553). ประเวศ วะสี (2542). สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541). และคนอื่น ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญ
ที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวคิด ปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาและอุปสรรค และแนวทางในการจัดการเพื่อสราง
ความเขมแข็งของชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. แนวคิดการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ
ชัยอนันต สมุทวณิช (2541). ธีรยุทธ บุญมี (2540). ประเวศ วะสี (2536). วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2546). และคนอื่น
ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวคิด ปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาและอุปสรรค และ
แนวทางในการจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. แนวคิดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของของ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ (2540). ประเวศ วะสี (2542). สุมาลี สังขศรี
(2540). ณรงค เพชรประเสริฐ (2550). เสรี พงศพิศ (2552). และคนอื่น ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ แนวคิด ปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาและอุปสรรค และแนวทางในการจัดการเพื่อสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. แนวคิดชุมชนมีความสุข ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิ จัยที่เกี่ยวของของ ชุมสุข สุขหิ้น
(2553). ปราณี ทินกร (2551). ณรงค เพชรประเสริฐ และกนกพร นิตยนิธิพฤทธิ์ (2553). รศรินทร เกรย และคณะ
(2549). และคนอื่น ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวคิด ปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาและ
อุปสรรค และแนวทางในการจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเนนการศึกษาที่เนนสองแนวทาง
หลักคือการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Study) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดย
มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
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1. การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary Study) เปนการศึกษาผานการรวบรวมเอกสารและขอมูล
ตาง ๆ ทั้งในเชิงปฐมภูมิ (primary source) และทุติยภูมิ (secondary source) ที่เกี่ยวของกับการนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการรวบรวมและประมวลผลเพื่อจัดทําเปน
รายงานการวิจัย
2. การศึกษาขอมูลภาคสนาม (Field Study) ดําเนินการศึกษาและคนควาขอมูลจากผูมี สวนเกี่ยวของใน
พื้นที่โดยวิธีการตาง ๆ เชน การสัมภาษณคณะผูบริหารและพนักงานขององคการปกครองสวนทองถิ่น ประธานหรือ
ผูกอตั้งกลุมในชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ และสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกลุมเปาหมาย การสนทนากลุม focus group)
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง (brain storming) และรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นพรอม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการสรางชุมชนใหเขมแข็ง และแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหชุมชนเขงแข็งและยั่งยืน

ผลการวิจัย
1. บริบทขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิในจังหวัดชัยภูมิ ตอการจัดการเพื่อสรางชุมชน
เขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปจจุบัน พบวา
1.1 สรางภาคีเครือขาย บริบทของชุมชนและการกอกําเนิดชุมชนเขมแข็ง ของจังหวัดชัยภูมิ
ไดแกองคกรชุมชนในรูปคณะกรรมการหมูบาน โดยจังหวัดชัยภูมิไดรวมมือกับสวนราชการทองถิ่นไดเขามาอบรมให
ความรู เปนพี่เลี่ยง ใหทุนกับองคกรชุมชนบางสวน หรือประสานงานในการขอทุนใหกับชุมชน โดยมีผูนําชุมชนและ
สมาชิกของชุมชนเปนผูเรียนรู สงผลใหชุมชนมีความตื่นตัวและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูความเขมแข็งของชุมชน
อยางมีสวนรวม
1.2 เพิม่ ศักยภาพองคกรชุมชน ไดแก การสนับสนุนใหเกิดผูนําที่มีคุณภาพ ซื้อสัตย สุจริต มีธรร
มาภิบาล การสนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับการพัฒนาชุมชน สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งดานเศรษฐกิจขององคกร
ชุมชน สงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชนดานสังคมคุณภาพชีวิต พัฒนาการรวมกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงพื้นที่ชนบทและเมือง สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สงเสริมใหเกิดวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจวัฒนธรรม
และภูมิปญญา ใหสอดคลองกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 สงเสริมการมีสวนรวม โดยการสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการคนหาปญหาและ
ความตองการตลอดทั้งทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน รวมกันจัดเวทีชุมชนอยางมี
สวนรวม กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของชุมชน จัดทําแผนแมบทของชุมชน สงเสริมบทบาทของครอบครัวและ
ชุมชนในการจัดบริการสังคม สนับสนุนองคกรเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา พัฒนากระบวนการชุมชน
เขมแข็งใหเกิดพลังของคนในชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมพัฒนา รวมแกไขปญหา สามารถดําเนินชีวติ
ไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม ใหสอดคลอง
กับแนวทางปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง
1.4 การจัดการความรูและการเรียนรูของคนในชุมชน สงเสริมใหมีการศึกษาดูงาน โดยการ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและขยายเครือขายการเรียนรูของประชาชนและชุมชนในชนบท และการเสริมสราง
เครือขายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นและชุมชนในการเรียนรูและการทํางานรวมกันทําใหเกิดระบบที่ดี
มีความโปรงใส ไรทุจริต ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงกระแสหลัก และรูจักปรับตัวอยางชาญฉลาด เลือกใหใน
สิ่งที่เปนประโยชนอยางเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และคงไวซึ่งสิ่งดี ๆ โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชใหเหมาะสมอยางมีปญญา กลาหาญ และเพียรทน โดยทําใหเกิดการอยูรอด พอเพียง และยั่งยืน สราง
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จิตสํานึกและความตระหนักรูของชุมชนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ มที่มีตอวิถีชีวิตชุมชน ให
ความรูแกชุมชนในการจัดทําแผน 4 แผน คือแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน และแผนสุขภาพ
2. ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคตอการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ
2.1 ขาดการสนับสนุนในดานการจัดการความรู ซึ่งเปนความรูในชุมชน ในดานการประกอบ
อาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญา โดยผสมผสานระหวางความรูใหมกับความรูเกา ซึ่งรวมถึง
เทคโนโลยี ใหม คื อ การขาดการสนั บ สนุ น และส ง เสริม ใหเกิด เศรษฐกิจ ชุ ม ชน เศรษฐกิจ วั ฒ นธร รม การสรา ง
นวัตกรรมใหม การสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การบูรณาการระหวางกองทุนและงบประมาณ การ
สรางจิตสํานึกตระหนักรู จิตสาธารณะและจิตอาสา การสรางงานสรางรายไดในชุมชน การคนหาศักยภาพและ
ปญหาที่แทจริงชุมชน การสรางภาวะผูนํา การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การขาดผูสืบทอดผูทําพิธีกรรม
ตาง ๆ การขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาและหวงแหน การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยไมเปนธรรม การละทิ้งภูมิ
ปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีดั้งเดิม การหลงลืมชุมชนชนบท การขาดแหลงเรียนรูทางดานภูมิปญญา การขาดความ
ตระหนักรูอยางแทจริงตอการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนากระแสหลัก ขาดการปรับใชแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมตามบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
2.2 ขาดการสนับสนุนในดานระบบขอมูล ที่เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และ
การดําเนินกิจกรรมในชุมชน ที่มีการจัดเก็บและคนหาอยางเปนระบบ ขาดการจัดทําประวัติชุมชน แผนที่เดินดิน ผัง
เครือญาติ ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางภูมิปญญาและศาสนา ทุนทางวัฒนธรรม
และขอมูลดานแหลงเรียนรูและเครือขายเรียนรูเพื่อเปนฐานขอมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเขาถึง ไดและใช
ประโยชนในการพัฒนาไดโดยตรงตามความตองการของชุมชนที่สอดคลองกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ขาดการสนับสนุนในระบบความสัมพันธ ซึ่งประกอบดวยความสัมพันธภายในชุมชนที่แสดง
ความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเองในเชิงอํานาจ การพึ่งพา พึ่งพิงกันในชุม ชน ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเอื้อ
อาทรกัน ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบทางกายภาพและสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษย
เหนือธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในรูปของความคิดความเชื่อและพิธีกรรม และระบบความสัมพันธระหวางชุมชนกับโลก
ภายนอก
2.4 ขาดการสนับสนุนดานแหลงเงินทุน ซี่งเปนทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ปจจุบันเงินที่รัฐจัดสรร
ใหจะเปนแบบไมตอเนื่อง เปนในรูปแบบประชานิยม ไมไดสรางใหประชาชนบริหารเงินทุนใหงอกเงยและยั่งยืน
3. แนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององคการปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ
3.1 การนําความรูมาฟนฟู ดวยการสรางแนวรวมการพัฒนา และการคนหาศักยภาพและทุน
ชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม การบูรณาการแผน 4 แผน (แผนชีวิต แผนอาชีพ
แผนการเงิน และแผนสุขภาพ) ใหเขากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น การทําบัญชีครัวเรือน การฝกวินัยการ
ออม ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งที่ยังยืน
3.2 การปรับตัวใหเขมแข็ง คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผูสั่งการเปนผูสนับสนุน และเสริมสราง
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม การสรางเครือขายภาคีความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก
เพือ่ สรางชุมชนเขมแข็งและมีความสุขอยาง โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีการเฝาระวังในการจัดการปญหา
อุปสรรคอยางมีสวนรวม กําหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อเปนขอตกลงในการอยูรวมกันอยางสันติ และมี
การเรียนรูพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง การปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนา
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กระแสหลัก โดยไมปฏิเสธเทคโนโลยีที่เปนประโยชนกับชุมชน การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชกับ
ชุมชนอยางเหมาะสม
3.3 แนวทางการจัดการดานการใหเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ใหความรูและปลูกจิตสํานึกให
ชุมชนตระหนักรูใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ่งที่เปนประโยชนอยาง
ชาญฉลาด และปฏิเสธในสิ่งที่ไมกอใหเกิดประโยชนแกชุมชน และปรับใชแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือกโดยนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยการสรางความเปนปกแผนใหกับชุมชน
และการปลุกกระแสใหชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
3.4 แนวทางปลูกฝงใหเกิดจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม องคการปกครองสวน
ทองถิ่นพรอมภาคีเครือขายทุกภาคสวนตองสรางจิตสํานึกใหชุมชนหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสํานึกที่จะ
ถายทอดองคความรู จัดตั้งแหลงเรียนรู มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตัวและพวกพอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูลทุกดาน ดังที่ไดสรุปตามประเด็นกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย ครั้งนี้
ผูวิจัยไดสังเคราะหหลักการและแนวคิดรวมทั้งผลการวิจัย โดยมีบทสรุป ดังนี้
1. บริบทขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ตอการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปจจุบัน มีดังนี้ คือ
1.1 สรางภาคีเครือขาย บริบทของชุมชนและการกอกําเนิดชุมชนเขมแข็ ง เกิดจากการสรางภาคี
เครือขา ยความรวมมื อไตรภาคีเครือขาย ไดแกองคกรชุ มชนในรูปคณะกรรมการหมูบ าน องคกรภาครัฐในรูป
คณะกรรมการทองถิ่น ผานองคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผูนําชุมชนและสมาชิกของชุมชนเปน
ผูเรียนรู ส งผลใหชุมชนมีความตื่ นตัวและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยา งมีสวนรว ม
องคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ตองสรางใหเกิดความรวมมืออยางมีสวนรวม และมีจิตสาธารณะ ซึ่ง
สอดคลองการกระจายอํานาจของทองถิ่นตามแนวทางการจัดการภาครัฐ “ ใหทองถิ่น รวมกับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องคกรชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบั นศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตาง
ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ และการพัฒนาระหวางชุมชน” และสอดคลองกับแนวคิดของ โรเบิรต บี เดนฮารท และ เจเน็ต วิน
เซ็นท เดนฮารท (2007) ที่เห็นคุณคาของประชาชนโดยการสรางโอกาสและเปดประตูสรางเครือขายความรวมมือ
ของการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในกลุมประชาชนพลเมืองเพื่อใหเกิดชุมชน และสอดคลองกับงานวิจัยของสาวิณี รอด
สิน (2554) ศึกษาชุมชนเขมแข็ง พบวา การกําเนินชุมชนเขมแข็งเกิดจากการเขามาทํางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
ป า และน้ํ า ของมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ ประกอบกั บ การศึ ก ษาดู ง านการจั ด การชุ ม ชนจากภายนอก รวมไปถึ ง
คณะกรรมการชุมชนไดรับการอบรมใหความรูและคําแนะนําจากองคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ จึง
ทําใหเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชน
1.2 เพิ่มศักยภาพองคกรชุมชน ไดแก การสนับสนุนใหเกิดผูนําที่มีคุณภาพ ซื้อสัตย สุจริต มีธรร
มาภิบาล การสนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับการพัฒนาชุมชน สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งดานเศรษฐกิจขององคกร
ชุมชน สงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชนดานสังคมคุณภาพชีวิต พัฒนาการรวมกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงพื้นที่ชนบทและเมือง สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองค กรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สงเสริมใหเกิดวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจวัฒนธรรม
และภูมิปญญา สอดคลองกับแนวคิดของ โกวิทย พวงงาม (2553) ที่กลาววา ที่กลาวเรื่องชุมชนเขมแข็งตองมี
เปาหมายรวมกันใหความสําคัญกับประโยชนสาธารณะและของสมาชิก มีจิตสํานึกการพึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรตอ
กัน และมีความรูรักทองถิ่น ชุมชน มีอิสระในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ มีการระดมใช
ทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรูเชื่อมโยงกันเปนเครือขายและติดตอสื่อสารกันหลาย
รูปแบบ มีการจัดกิจกรรมที่เปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง มีการจัดการบริหารกลุมที่หลากหลายและ
เครือขายที่ดี มีการเสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป
1.3 สงเสริมการมีสวนรวม โดยการสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการคนหาปญหาและ
ความตองการตลอดทั้งทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน รวมกันจัดเวทีชุมชนอยางมี
สวนรวม กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของชุมชน จัดทําแผนแมบทของชุมชน สงเสริมบทบาทของครอบครัวและ
ชุมชนในการจัดบริการสังคม สนับสนุ นองคกรเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา พัฒนากระบวนการชุมชน
เขมแข็งใหเกิดพลังของคนในชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมพัฒนา รวมแกไขปญหา สามารถดําเนินชีวติ
ไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม สอดคลองกับ
แนวคิ ด ของนเรศ สงเคราะห (2541) ให ค วามหมายของการมี ส ว นร ว มของประชาชนในลั ก ษณะที่ เ ป น
กระบวนการพัฒนา ตั้งแตตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ไดแก การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหาร
จัดการ และการประเมินผลตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดขึ้น ประกอบกับแนวคิดของไพรัตน เดชะรินทร
(2527) ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท คือการมีสวนรวมทุกมิติ
1.4 การจัดการความรูและการเรียนรูของคนในชุมชน สงเสริมใหมีการศึกษาดูงาน โดยการ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและขยายเครือขายการเรียนรูของประชาชนและชุมชนในชนบท และการเสริมสราง
เครือขายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นและชุมชนในการเรียนรูและการทํางานรว มกันใหเกิดระบบที่ ดี
มีความโปรงใส ไรทุจริต ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงกระแสหลัก และรูจักปรับตัวอยางชาญฉลาด เลือกใหใน
สิ่งที่เปนประโยชนอยางเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และคงไวซึ่งสิ่งดี ๆ โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใหเหมาะสมอย างมี ปญ ญา กลา หาญ และเพี ยรทน โดยทํา ใหเกิด การอยูร อด พอเพี ยง และยั่ง ยืน สรา ง
จิตสํานึกและความตระหนักรูของชุมชนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีต อวิถีชีวิตชุมชน ให
ความรูแกชุมชนในการจัดทําแผน 4 แผน คือแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน และแผนสุขภาพ สอดคลองกับ
งานวิจัยของกัญญารัตน กิ่งก้ํา (2555) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก การสนับสนุนช วยเหลือจากภาครัฐ ขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการจัดทํา
บัญชีรายรับ-รายจาย มีปญหาหนี้สิน และขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูหรือนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อ
นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และในระดับชุมชน
2. ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคตอการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ คือ
2.1 ขาดการสนับสนุนในดานความรู ซึ่งเปนความรูในชุมชน ในดานการประกอบอาชีพ การ
บริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญา โดยผสมผสานระหวางความรูใหมกับความรูเกา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี
ใหม คือการขาดการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจวัฒนธรรม การสรางนวัตกรรมใหม การ
สรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การบูรณาการระหวางกองทุนและงบประมาณ การสรางจิตสํานึก
ตระหนักรู จิตสาธารณะและจิตอาสา การสรางงานสรางรายไดในชุมชน การคนหาศักยภาพและปญหาที่แทจริง
ชุมชน การสรางภาวะผูนํา การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การขาดผูสืบทอดผูทําพิธีกรรมตาง ๆ การขาด
จิตสํานึกในการดูแลรักษาและหวงแหน การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยไมเปนธรรม การละทิ้งภูมิปญญาทองถิ่นและ
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เทคโนโลยีดั้งเดิม การหลงลืมชุมชนชนบท การขาดแหลงเรียนรูทางดานภูมิปญญา การขาดความตระหนักรูอยาง
แทจริงตอการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนากระแสหลัก ขาดการปรับใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให
เหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของฐพชัย ทตนนท (2556) พบวาประชาชนขาดความรู ยังไมมีความเขาใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตาง ๆ ของแตละชุมชนยังมีความเขมแข็งไมเทากัน ขาดการติดตามผล และขาด
งบประมาณ ควรจั ดทํ า แผนงานนโยบายส ง เสริมการดํ า เนิ น ชี วิ ต แนวทางเศรษฐกิจ พอเพี ย งใหส อดคล อ งกับ
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.2 ขาดการสนับสนุนในดานระบบขอมูล ที่เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และ
การดํ าเนิน กิจกรรมในชุมชน ที่ มีการจัดเก็บและคน หาอย างเปนระบบ เพื่อเปนฐานขอมูลของชุมชน ที่ ชุมชน
สามารถเขาถึงไดและใชประโยชนในการพัฒนาไดโดยตรงตามความตองการของชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของ
วิทยา จันทรแดง (2555) พบวา 1) นโยบายเรื่องการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
มีการดําเนินการในดานการเพิ่มศักยภาพขององคกรชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม การจัดการความรูและการ
เรียนรูของคนในชุมชน 2) ชุมชนมีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การ
ประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองคกรในชุมชน 3) รูปแบบใหมที่คนพบคือ การ
บริหารจัดการชุมชนเขมแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในครั้งนี้นําไปสูการคนพบ
ใหม ๆ คือ 1) การมีสวนรวมที่สนับสนุนใหชุมชนเขมแข็งแบบไตรภาคี ไดแก องคกรชุมชน องคกรภาครัฐ องคกร
ภาคีสนับสนุน 2) ระบบสนับสนุนชุมชนเขมแข็ง ไดแก ระบบความรู ระบบขอมูล ระบบความสัมพันธ และมี
แนวทางในการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 3) แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งคือ แนวทางดานการ
ฟนฟูชุมชน แนวทางดานการปรับตัวของชุมชน แนวทางดานการดํารงอยูของชุมชน
2.3 ขาดการสนับสนุนในระบบความสัมพันธ ซึ่งประกอบดวยความสัมพันธภายในชุมชนที่แสดง
ความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเองในเชิงอํานาจ การพึ่งพา พึ่งพิงกันในชุมชน ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเอื้อ
อาทรกัน ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบทางกายภาพและสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษย
เหนือธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในรูปของความคิดความเชื่อและพิธีกรรม และระบบความสัมพันธระหวางชุมชนกับโลก
ภายนอก ชุมชนตองมีระบบความสัมพันธกับโลกภายนอก ในดานการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินคา ผลิผลิต การ
ชวยเหลือในรูปของเครือขายหรือการรวมกลุม รวมถึงบุคคลหรือองคกรที่มีบทบาทกับการพัฒนาชุมชน
2.4 ขาดการสนับสนุนดานแหลงเงินทุน ซี่งเปนทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ปจจุบันเงินที่รัฐจัดสรร
ใหจะเปนแบบไมตอเนื่อง เปนในรูปแบบประชานิยม ไมไดสรางใหประชาชนบริหารเงินทุนใหงอกเงยและยั่งยืน
สอดคลองกับแนวคิดของโรเบิรต พุทนั่ม (Putnam,1968:91) ไดเสนอภาพของทุนชุมชนที่มีการจัดระเบียบสังคมที่
เอื้อใหสังคมมีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิต วาเปนชุมชนที่มีสมาชิกรวมกันสรางความไววางใจตอกัน (social
trust) ซึ่งถือวาเปนทุนสังคม (social capital) ที่จะชวยใหสังคมสามารถพัฒนาการจัดการตาง ๆ เพื่อเอาชนะ
ปญหาที่ชุมชนตองเผชิญ และสอดคลองกับแนวคิดของ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ (2540) ได
วิเคราะหปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง คือ ทุน โครงสรางทางสังคมแบบแนวนอน ระบบ
เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง คานิยมจากหลักธรรมของศาสนา กระบวนการเรียนรูเพื่อชีวิต กระบวนการเรีย นรูทองถิ่น
การสืบสานภูมิปญญาดั้งเดิม กลุมผูนําตามธรรมชาติ ระบบความสัมพันธเชิงแนนแฟน กลไกที่เอื้อใหเกิดการ
ปฏิสัมพันธ และสอดคลองกับแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) (2539) ที่วา เปนความยั่งยืนที่มี
เปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก เพียงแตวาใหลดการทําลายสิ่งแวดลอมลงไปเทานั้น
3. แนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององคการปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ
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3.1 การนําความรูมาฟนฟู ดวยการสรางแนวรวมการพัฒนา และการคนหาศักยภาพและทุน
ชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม การบูรณาการแผน 4 แผน (แผนชีวิต แผนอาชีพ
แผนการเงิน และแผนสุขภาพ) ใหเขากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น การทําบัญชีครัวเรือน การฝกวินัยการ
ออม สอดคลองกับแนวคิดของ เสนห จามริก (2527) ใหความหมายวาการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การ
ใหประชาชนเปนผูคิดคนปญหา เปนผูนําทุกอยาง ซึ่งไมใชการกําหนดจากภายนอกแลวใหประชาชนเขารวม แตตอง
เปนเรื่องที่ประชาชนคิดเอง และดําเนินการอยางมีสวนรวมทุกมิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราณีย พันมูล
(2554) ที่พบวา ชุมชนมีการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชนสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ไดแกการศึกษาชุมชน การ
วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน การวางแผนโครงการพัฒนาชุมชน การ
ดําเนินการพัฒนาชุมชน การติดตามและประเมินผล และสอดคลองกับแนวคิดในการคนหาศักยภาพของชุมชนของ
ไพโรจน ภัทรนรากุล (2548) ไดนําเสนองคประกอบการพึ่งตนเองของชุมชนคือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคม
และทุนทางเศรษฐกิจ ภูมิปญญาและองคความรู การจัดการ การสนับสนุนจากภายนอก ปจจัยที่เอื้อตอการพึ่งตนเอง
3.2 การปรับตัวใหเขมแข็ง คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผูสั่งการเปนผูสนับสนุน และเสริมสราง
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม การสรางเครือขายภาคีความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก
เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งและมีความสุขอยาง โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีการเฝาระวังในการจัดการปญหา
อุปสรรคอยางมีสวนรวม กําหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อเปนขอตกลงในการอยูรวมกันอยางสันติ และมี
การเรียนรูพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง การปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนา
กระแสหลัก โดยไมปฏิเสธเทคโนโลยีที่เปนประโยชนกับชุมชน การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช กับ
ชุมชนอยางเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ วรวุฒิ อินทนนท (2556) พบวา องคความรูของสถาบันการเรียนรู
เพื่อปวงชน มาจากประสบการณการทํางานกับชุมชน และไดนํามาสังเคราะหเปนองคความรูไดนําจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยผานศูนยเรียนรูของชุมชนเครือขายมหาวิทยาลัยชีวิต จัดกระบวนการเรียนรูโดยเอาชีวิตของผูเรียนเปนตัว
ตั้ง เอาชุมชนทองถิ่นเปนฐานในการเรียนรู เนนที่การปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ กลาคิด
กลาแสดงออกมากขึ้น มีศักดิ์ศรี รูสึกภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถอยูในชุมชนไดอยางมีความสุข และยังสราง
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการจัดการศึกษาโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น ทั้งสถานที่เรียน
แหลงเรียนรูของชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน และสอดคลองกับแนวคิดของ ไพโรจน ภัทรนรากุล
(2548) ที่เสนอวาชุมชนจะอยูรอดไดและมีแบบแผนพึ่งตนเองไดนั้นตองพิจารณาถึงเงื่อนไขปจจัยที่สําคัญ คือการ
ปรับวิธีคิดของสมาชิกในชุมชน และปรับวิถีชีวิตใหมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับความคิด ปรับ
จิตสํานึกการเปนผูให ผูสนับสนุนชวยเหลือ จําเปนตองมีการจัดระเบียบสังคมใหม
3.3 แนวทางใหเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ใหความรูและปลูกจิตสํานึกใหชุมชนตระหนักรูให
เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ่งที่เปนประโยชนอยางชาญฉลาด และ
ปฏิเสธในสิ่งที่ ไมกอใหเกิดประโยชนแ กชุมชน และปรับใชแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือกโดยนําป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยการสรางความเปนปกแผนใหกับชุมชน และการ
ปลุกกระแสใหชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใชใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน และตองมี
ความรูควบคูไปกับคุณธรรม สรางเครือขายแหงการเรียนรู ศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็งที่ประสพความสําเร็จ จัดทํา
แผน 4 แผน คือแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน และแผนสุขภาพ ใชหลักปญญา กลาหาญ เพียรทน รอด
พอเพียง และยั่งยืน รวมพัฒนาและปรับใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปพรอม ๆ กัน ใชชีวิตอยางมีแบบแผน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางเสริมใหเกิดสุขภาพดี
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3.4 แนวทางปลูกฝงใหเกิดจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม องคการปกครองสวน
ทองถิ่นพรอมภาคีเครือขายทุกภาคสวนตองสรางจิตสํานึ กใหชุมชนหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสํานึกที่จะ
ถายทอดองคความรู จัดตั้งแหลงเรียนรู มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตัวและพวกพอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม สอดคลองกับแนวคิดของอภิชัย พันธเสน
และคณะ (2549) ที่ใหความหมายเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความพอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว จิตใจ
พอเพียง สิ่งแวดลอมพอเพียง ชุมชนเขมแข็งพอเพียง ปญหาพอเพียง ตั้งอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง มีความ
มั่นคงพอเพียง มีจิตอาสา และรับผิดชอบตอสังคม
การจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีองคการปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดชัยภูมิ ผูวิจัยไดคนพบรูปแบบในการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณี
องคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ดังภาพตอไปนี้

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เศรษฐกิจ

องค์ กร

สั งคม

พอประมาณ

วัฒนธรรม
และศาสนา

มีภูมิคุ้มกัน

มีเหตุผล

การจัดการภาครัฐ

ความรู้

คุณธรรม

การพัฒนา
กระแสหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปรับตัวให้
เข้ มแข็ง

สภาพแวดล้ อม

ให้ เกิดความมั$นคง
มั$นคั$งและยั$งยืน
ขาดการสนับสนุนด้ าน
ความสั มพันธ์

ขาดการสนับสนุน
ด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
การเรียนรู้และการ
จัดการความรู้

ส่ งเสริม
การมีส่วนร่ วม

นําความรู้ มา
ฟื5 นฟู

สภาพความ
เป็ นอยู่

ทุน

สิ$ งแวดล้ อม

ชุมชนเข้ มแข็ง
ชุมชนมีความสุ ข
การสร้ างภาคี
เครื อข่ าย
ขาดการสนับสนุน
ด้ านความรู้

จิตสาธารณะ/
รับผิดชอบต่อสั งคม

การเพิม$ ศักยภาพ
องค์กรชุมชน

บริบทขององค์การ
ปกครองส่ วนท้ องถิน$

ขาดการสนับสนุน
ดานทุน

ปัจจัยที$ทําให้เกิดปัญหา
และอุปสรรค

แนวทางในการ
จัดการแก้ ไข
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ภาระการพิสูจนในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการพิสูจนความผิดฐานครอบครองเพื่อจําหนายตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
The burden of proof in drug cases : a case study of proof of possession for distribution
under the Narcotics Act BE 2522.
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
ในคดี อาญามีหลัก กฎหมายอยู วา “บุ คคลทุ กคนเปน ผูบ ริสุ ทธิ์ จนกว า ศาลจะมี คํา พิพ ากษาวา เขาเป น
ผูกระทําผิด” ดังนั้นเมื่อโจทกฟองกลาวหาวาจําเลยกระทําผิด ถาจําเลยใหการปฏิเสธภาระการพิสูจนยอมตกแก
โจทก แตพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 นั้นไดกําหนดขอสันนิษฐานในการพิสูจนความผิดฐาน
มีไวครอบครองเพื่อจําหนาย โดยกําหนดใหผูตองหาหรือจําเลยเปนฝายพิสูจนพิสูจนความจริงได ดังนั้นภาระในการ
พิสูจนของฐานมีไวครอบครองเพื่อจําหนาย จึงตกแกจําเลย หากจํา เลยพิสูจนไมไดจําเลยก็ ตองรับโทษตามบท
กฎหมายดังกลาว
ซึ่งหลักการดําเนินคดีและการลงโทษทางอาญาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิต สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
การใชขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่เปนผลรายแกจําเลยยอมทําใหเกิดผลกระทบแกจําเลยเพราะทําใหจําเลยมีภาระ
ที่ จ ะต องนํ า พยานหลั ก ฐานมาพิ สู จ น ค วามบริสุ ท ธิ์ ข องตน โจทก ค งมี หน า ที่ นํ า สื บ เพี ย งใหเ ขา เงื่ อ นไขแห ง ข อ
สันนิษฐานของกฎหมายนั้นๆก็จะไดเปรียบในเชิงคดีทันที ภาระพิสูจนพยานหลักฐานนั้นจึงตกเปนของจําเลย
ซึ่งอาจกลาวไดวาการกําหนดขอสันนิษฐานของกฎหมายนั้นเปนการพลักภาระการพิสูจนใหแกจําเลยนั้นเอง
ดังนั้น เพื่อความเปนธรรมในการดําเนินคดีอาญากฎหมายจะตองใหความเปนธรรมแกจําเลยโดยการใหผูที่
กลาวอาววาจําเลยกระทําความผิดเปนฝายรับภาระพิสูจนไป และจะตองพิสูจนวาจําเลยไดกระทําความผิดตามฟอง
โดยปราศจากขอสงสัย
Abstract
The criminal law is that. “Everybody is innocent until the court decides that he is the
culprit.” So when the plaintiff sued the defendant, the offense. If the defendant denied the
burden of proof to the plaintiff. The Act BE 2522, the drug is to Blame ,The assumption was
determined to prove the offense of possession for distribution. The defendant or the defendant
is the proof. So the burden of proof of the base is held for sale. It falls to the defendant. If the
defendant does not prove that the defendant must be punished according to the law.
Criminal prosecution and prosecution, It is related to life, the rights and freedoms of
persons the use of presumptive legal consequences for the defendant would have an adverse
effect on the defendant, Because the defendant has the burden to bring evidence to prove
their innocence. The plaintiff has the duty to justify the conditions of the presumption of the
law, it will be advantageous immediately, the burden of proof is therefore vested in the
defendant. It can be said that the presumption of the law is a burdensome burden to the
defendant itself.
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So for the fairness of the criminal proceedings, the law must be fair to the
defendant. By giving the claim that the defendant committed the offense, the burden of
proof and it must prove that the defendant has committed the offense without any doubt.

บทนํา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “บุคคลไมตอง
รับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลา ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว
และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่บัญญัติไวใน กฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษา อันถึงที่สุด
แสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”
ในคดี อาญามีหลัก กฎหมายอยู วา “บุ คคลทุ กคนเปน ผูบ ริสุ ทธิ์ จนกว า ศาลจะมี คํา พิพ ากษาวา เขาเป น
ผูกระทําผิด” ดังนั้นเมื่อโจทกฟองกลาวหาวาจําเลยกระทําผิด ถาจําเลยใหการปฏิเสธภาระการพิสูจนยอมตกแก
โจทก คงมีขอยกเวนอยู 2 ประการคือ
1. จําเลยใหการยอมรับตามฟองโจทก แตอางเหตุยกเวนโทษ เชนกระทําผิดดวยความจําเปนหรือวิกลจริต
หรือเหตุลดหยอนโทษ เชนกระทําผิดโดยบันดาลโทสะ และ
2. มีกฎหมายสันนิษฐานเบื้องตนไวกอนวาจําเลยเปนผูกระทําผิด เชนพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ.2522
ทั้งสองกรณีนี้ภาระพิสูจนยอมตกอยูแกจําเลย สวนหนาที่นําสืบกอนในคดีอาญานั้น โจทกตองเปนผูมี
หนาที่นําพยานเขาสืบกอนเสมอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 174
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 174 ที่กําหนดใหโจทกมีหนาที่นําสืบกอนนั้น ถือเปนเรื่อง
เครงครัดจะใหจําเลยนําสืบกอนไมได
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 มาตรา ๑๕ บัญญัติวา “หามมิใหผูใดผลิต นําเขา
สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่ง ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ เวนแตรัฐมนตรีไดอนุญาตเฉพาะในกรณี
จําเปนเพื่อประโยชนของทาง ราชการ การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
การผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ตามปริมาณ ดังตอไปนี้
ใหสันนิษฐานวาเปนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองเพื่อ จําหนาย
(1) เด็กซโตรไลเซอรไยด หรือ แอลเอสดี มีปริมาณคํานวนเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแต ศูนยจุดเจ็ดหามิลลิกรัม
ขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการใชขึ้นไป หรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตสามรอย
มิลลิกรัมขึ้นไป
(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธแอมเฟตามีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแต สามรอยเจ็ดสิบหา
มิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการใช ขึ้นไปหรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตหนึ่ง
จุดหากรัมขึ้นไป
(3) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีปริมาณคํานวณเปนสาร บริสุทธิ์ตั้งแตสามกรัม
ขึ้นไป จะเห็นไดวา การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ไวในครอบครอง โดยเฉพาะแอมเฟตามีนหรือยาบาที่มี
ปริมาณหรือน้ําหนักคํานวนเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแต 375 มิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยู
จํานวน 15หนวยการใช ขึ้นไปใหสันนิษฐานวาเปนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
ซึ่งหลักการดังกลาวนั้นขัดกับหลักการพิสูจนหรือ ภาระการพิสูจนในคดีอาญา ที่กําหนดใหโจทกมีภาระ
การพิสูจนความผิดของจําเลยจนปราศจากขอสงสัย ศาลถึงจะลงโทษจําเลยในความผิดฐานนั้นๆได
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แมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษจะมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 6)
ที่กําหนดวาบุคคลใดซึ่งกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 4 และ
ประเภทที่ 5 โดยมียาเสพติดเกินปริมาณที่กําหนดไวใหถือวาเปนเด็ดขาดวาผูนั้ นกระทําเพื่อจําหนายโดยไมไดเปด
โอกาสใหพิจารณาจากพฤติการณหรือคํานึงถึงเจตนาที่แทจริงของผูกระทําความผิดและไมไดใหสิทธิแกผูตองหาหรือ
จําเลยในการพิสูจนความจริงในคดี โดยแกไขใหมีลักษณะเปนเพียงขอสันนิษฐาน เพื่อใหผูตองหาหรือจําเลยมีโอกาส
พิสูจนความจริงได นั้น ซึ่งหลักการดําเนินคดีและการลงโทษทางอาญาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิต สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล การใชขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่เปนผลรายแกจําเลยยอมทําใหเกิดผลกระทบแกจําเลยเพราะทําให
จําเลยมีภาระที่จะตองนําพยานหลักฐานมาพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน โจทก คงมีหนาที่นําสืบเพียงใหเขาเงื่อนไข
แหงขอสันนิษฐานของกฎหมายนั้นๆก็จะไดเปรียบในเชิงคดีทันที ภาระพิสูจนพยานหลักฐานนั้นจึงตกเปนของจําเลย
ซึ่งอาจกลาวไดวาการกําหนดขอสันนิษฐานของกฎหมายนั้นเปนการพลักภาระการพิสูจนใหแกจําเลยนั้นเอง

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการของภาระการพิสูจนของผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับ ยาเสพติด แนวคําพิพากษาศาลสูงของประเทศไทย
3. เพื่ อนํ า ผลการวิ เคราะหม าสั ง เคราะหเป น แนวทางเพื่ อสรา งองค ค วามรูใหม ในการแกไ ขปรับ ปรุง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522

วิธีดําเนินการศึกษา
วิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด ว ยการวิ จั ย ทางเอกสาร
(Documentary research) โดยศึกษา ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ไดจากการคนควา เก็บรวบรวมขอมูล
จาก ตัวบทกฎหมาย ตําราทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความจากวารสารหรือนิตยสารทางกฎหมาย
หนังสือพิมพ หรือเอกสารประกอบการสัมมนา สถิติ ขอมูลจากเว็บไซตทางอินเตอรเน็ต ทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ เพื่อเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหการตรวจสอบคนหาความจริง นําไปสูบทสรุปและขอเสนอแนะ
ขอบเขตการศึกษา
งานวิจัยฉบับนี้มุงศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และที่มาของกฎหมายในเรื่องภาระการพิสูจนของผูกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ เช น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 กฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งปจจุบันและในอดีต ของกฎหมายในประเทศ
ไทย และแนวคิดจากหลักสากล เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางนําสืบพยานหลักฐานในคดียาเสพติดอยาง
เปนธรรม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการภาระการพิสูจนของผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
2. ทําใหทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด แนวคําพิพากษาศาลสูงของประเทศไทย
3. ทํ า ใหเกิด แนวคิ ด ที่ เป น แนวทางในการสรา งองค ค วามรูใหม ในการแกไ ขปรับ ปรุง พระราชบั ญ ญั ติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
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ผลการวิจัย
จากขอสันนิษฐานตามกฎหมายหากผูใดมียาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรืออนุพันธแอมเฟตามีน มี
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแต สามรอยเจ็ดสิบหามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยู
จํานวนสิบหาหนวยการใช ขึ้นไปหรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตหนึ่งจุดหากรัมขึ้นไป ศาลก็ตองฟงขอเท็จจริงตามที่
กฎหมายสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยมียาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรืออนุพันธแอมเฟตามีน ไวครอบครองเพื่อ
จําหนาย จําเลยซึ่งเป นผูผูครอบครองยาเสพติดดังกลาวก็จะตองรับโทษความผิดฐานมียาเสพติดประเภทที่ 1ไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนาย เวนแตจําเลยจะพิสูจนไดวาการมียาเสพติ ดไวในครอบครองนั้น ตนเองมีไวเพื่อเสพ เมื่อ
โจทกหรือพนักงานอัยการซึ่งเปนฝายกลาวอางวาจําเลยครอบครอบยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรืออนุพันธแอม
เฟตามีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตสามรอยเจ็ดสิบหามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาว
ผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการใช ขึ้นไปหรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตหนึ่งจุดหากรัมขึ้นไปก็จะไดไดรับประโยชนจากขอ
สันนิษฐานของกฎหมายดังกลาว ก็ยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจนไปตกอยูแกจําเลยที่จะตองนํา
พยานหลักฐานมาพิสูจนวายาเสพติดจํานวนดังกลาวตนมีไวเพื่อเสพเอง ไมไดมีไวเพื่อจําหนาย สวนคูความฝายที่
กลาวอางหรือโจทกซึ่งเปนพนักงานอัยการเพียงสืบพยานหลักฐานอันเปน เงื่อนไขแหงขอสันนิษฐานเสียกอนวา
จําเลยเปนผูครอบครองยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรืออนุพันธแอมเฟตามีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ตั้งแต สามรอยเจ็ดสิบหามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการใช ขึ้นไป
หรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตหนึ่งจุดหากรัมขึ้นไป
ตามภาระการพิสูจนดังกลาวเปนการนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 84/1
ที่บัญญัติวา “คูความฝายใดกลาวอางขอเท็จจริง เพื่อสนับสนุนคําคูความของตนใหคูความฝายนั้นมีภาระกาพิสูจน
ขอเท็จ จริงนั้ น แตถามี ขอสั น นิษฐานไว ในกฎหมายหรือมีขอสัน นิษ ฐานที่ ควรจะเป นซึ่ งปรากฏจากสภาพปกติ
ธรรมดาของเหตุการณเปนคุณแกคูความฝายใด คูความฝายนั้นตองพิสูจนเพียงวาตนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่
ตนจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานนั้นครบถวนแลว ” ไดถูกนํามาใชในกระบวนการพิจารณาในคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15
ดังนั้นในคดีอาญาโจทกเปนผูฟองขอใหลงโทษจําเลยโดยอางวาจําเลยกระทําผิด โจทกตองกลาวอาง
ขอเท็จจริงใหครบถวนองคประกอบความผิดที่ไดฟองและโจทกจะตองกลาวถึงการกระทําทั้งหลายที่อางวาจําเลยได
กระทําความผิด ขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดจากการกระทํานั้นๆ อีกทั้งบุคคลหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะใหจําเลยเขาใจเนื้อหาไดดี หากจําเลยใหการปฏิเสธหรือแมจะไมใหการเลย
ก็ตองถือวาเปนการปฏิเสธ ยอมเกิดเปนประเด็นขอพิพ าทวาจําเลยไดกระทําผิดตามฟองหรือไม ในประเด็นนี้เปน
ประเด็นขอพิพาทโดยตรงที่มีผลกระทบไปถึงความผิดหรือบริสุทธิ์ของจําเลย เมื่อโจทกเปนฝายกลาวอางวาจําเลย
กระทําความผิดประกอบกับมีบทสันนิษฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 วรรคสอง บัญญัติวา
“ในคดีอาญาใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด ” โจทกจึงมีหนาที่นําสืบหักลางขอสันนิษฐาน
วาจําเลยกระทําผิด ดังนั้นในคดีอาญาโจทกจึงมีภาระการพิสูจนวาจําเลยกระทําความผิดหรือไม
แต ก ลั บ กั น การพิ สู จ น ค วามผิ ด ฐานครอบครองไว เ พื่ อ จํ า หน า ยเป น บทสั น นิ ษ ฐานตามกฎ หมาย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 เปนคุณแกคูความฝายที่กลาวอางหรือโจทกซึ่งเปนอัยการ
คูความฝายโจทกซึ่งเปนพนักงานอัยการ ก็ยอมไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานตามกฎหมายพระราชบัญญัติยา
เสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 ซึ่งมีผลทําใหผลักภาระการพิสูจนไปตกอยูแกคูความฝายตรงขามหรือจําเลยที่
จะตองพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานตามกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 ขอสันนิษฐานนี้
เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่สามารถหักลางได เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พุทธศั กราช 2522 ซึ่ง ศาลตองฟงขอเท็จ จริงตามที่ กฎหมายสั นนิษฐานไวกอนจนกวาจะถูกหักลางโดย
พยานหลักฐานจากจําเลย เมื่อคูความฝายที่กลาวอางไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานตามกฎหมาย ก็ยอมใหเกิด
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การเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจนไปตกอยูแกคูความฝายตรงขามหรือจําเลยที่จ ะตองนําพยานหลักฐานมาพิสูจน
หักลางขอสันนิษฐานเชนวานั้น
แตในทางปฏิบัตินั้นความจริงจําเลยไมสามารถพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานตามกฎหมายพระราชบัญญัติยา
เสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 มาตรา 15 ไดเลย ทําใหจําเลยตองรับโทษฐานความผิดฐานมีไวครอบครองเพื่อ
จําหนาย ซึ่งความเปนจริงนั้นจําเลยจะตองรับผิดฐานมีไวเพื่อเสพตามเจตนาที่แทจริงเทานั้น

สรุปและอภิปรายผล
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 มาตรา 15 วรรคสอง ที่บัญญัติ ให ผูที่มียาเสพติด
ประเภทแอมเฟตามีนหรืออนุพันธแอมเฟตามีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุ ทธิ์ตั้งแต สามรอยเจ็ดสิบหามิลลิกรัม
ขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการใช ขึ้นไปหรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตหนึ่งจุดหา
กรัมขึ้นไป ใหสันนิษฐานวาเปนการมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ซึ่งอัตราโทษความผิดฐานการมีไวในครอบครอง
เพื่อจําหนายอัตราโทษจะสูงกวาอัตราโทษความผิดฐานมีไวครอบครองเพื่อเสพ หากผูกระทําผิดมีเพียงเจตนา
ครอบครองยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนดังกลาวไวเพื่อเสพ แตมีน้ําหนักสารบริสุทธิ์ตั้งแต สามรอยเจ็ดสิบหา
มิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการใช ขึ้นไปหรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตหนึ่ง
จุดหากรัมขึ้นไป กฎหมายจะสันนิษฐานวาจําเลยมียาเสพติดดังกลาวไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
ซึ่งบทสันนิษฐานตามกฎหมายดังกลาวเปนคุณแกคูความฝายที่กลาวอางหรือโจทกซึ่งเปนอัยการ คูความ
ฝายนั้นหรือโจทกซึ่งเปนอัยการ ก็ยอมไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทําใหผลักภาระการ
พิ สู จ น ไ ปตกอยู แ ก คูค วามฝ า ยตรงข า มหรื อ จํ า เลยที่ จ ะต องพิ สู จ น หั กล า งข อ สั น นิ ษ ฐานตามกฎหมายนั้ น ข อ
สันนิษฐานนี้เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่สามารถหักลางได เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งศาลตองฟง
ขอเท็จจริงตามที่กฎหมายสันนิษฐานไวกอนจนกวาจะถูกหักลางโดยพยานหลักฐานจากจําเลย เมื่อคูความฝายที่
กลาวอางไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานตามกฎหมาย ก็ยอมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจนไปตกอยูแก
คูความฝายตรงขามหรือจําเลยที่จะตองนําพยานหลักฐานมาพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานดังกลาว หากพิสูจนไมได
จําเลยก็ตองรับโทษฐานมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ซึงเปนโทษที่มีอัตราการลงโทษที่สูงกวาเจตนาที่มียาเสพติด
ไวเพื่อเสพนั้นเอง ซึ่งบทบัญญัติที่ “ใหสันนิษฐานวาเปนการมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย” ผูวิจัยเห็นวาเปนขัดตอ
หลักการสําคัญในการปกปองคุมครองสิทธิของบุคคลที่ตกเปนจําเลยในคดีอาญา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 วรรค 2 ที่บัญญัติวา “ในคดีอาญาใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไม
มีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได”
ดังนั้นตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 มาตรา 15 วรรคสองขันขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 29 วรรคสอง จึงเห็นควรยกเลิกคําวา “ใหสันนิษฐานวา” และใหดําเนินการพิสูจนหา
ความจริงกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามหลักทั่วไปที่วา “โจทกมีภาระการพิสูจนวาจําเลย
กระทําผิดโดยปราศจากขอสงสัย”
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กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. หนา 80-81
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การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารจัดการปาชุมชนดอยโทนของเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง
จังหวัดตาก
INVOLVEMENT OF THE PUBLIC FOREST MANAGEMENT DOITON COMMUNITIES
OF MAINGAM SUBDISTRICT MUNICIPALITY MUANG DISTRICT OF TAK PROVINCE

กาบแกว ปญญาไทย
อาจารยประจําคณะนิติศาสตรและรัฐศาตร สาขาวิชารัฐศาตร
นวภัทร โตสุวรรณ
อาจารยประจําคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยนอรทเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการปาชุมชนดอย
โทนของเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
บริหารจัดการฯ 3) เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการฯ กลุมตัวอยางจํานวน 386 คน โดยใชแบบสอบถาม
แบบประมาณคา 4 ระดับ พบวา สวนใหญเพศชาย สถานภาพสมรส อายุ 30-40 ป การศึกษามัธยมตอนปลาย/ปวช.
อาชีพเกษตรกรรม ไมมีตําแหนงทางสังคม รายได 9,001 บาท ขึ้นไป มีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารจัดการปา
ชุมชนนอย คิดเปนรอยละ 76.00 ผูนําชุมชนเปนแหลงที่มาของการรับรูขาวสาร คิดเปนรอยละ 68.70 ระดับการมีสวน
รวมโดยรวม พบวา คอนขางนอย ( x = 2.24, S.D. = 0.54) ทั้งดานปลูกปาทดแทนและการบํารุงรักษาพันธุสัตวน้ํา
ขอเสนอเชิงนโยบาย ควรจัดสงเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของลงพื้นที่ เพื่อสํารวจความเสียหายของปาชุมชนดอยโทน
อยางจริงจัง ควรจัดใหมีการอบรมเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่องของการบริหารจัดการปาชุมชน ควรสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการปาชุมชนดอยโทนอยางเพียงพอขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ตองมีการออกกฎ ระเบียบ
ขอบั งคับ ในการใช พื้น ที่ ในเขตป า ชุม ชนดอยโทน ตอ งมีการกํา หนดบทลงโทษหรือบั ง คับ ใช กฎหมายอยา งจริง จั ง
โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของเปนผูที่ที่ฝาฝนใชพื้นที่ปาชุมชนดอยโทน
คําสําคัญ : การมีสวนรวม ปาชุมชน จังหวัดตาก
ABSTRACT
This study to study 1)The problems and obstacles in the forest management Doiton
communities of Maingam Subdistrict Municipal Muang District of Tak Province. 2)To study
the involvement of the public in the process management of the third. Purposes. 3)To study the
processes involved in managing the company. Sample of 386 people with queries about the 4
levels.The results showed that : the most gender, marital status, age 30-40 years Education
High School / Vocational agriculture. No social position earning, 9,001 baht to have a better
understanding of forest management to communities. Accounted for 76.00 percent of the
community is the source of perception. 68.70 percent overall participation level was relatively
low ( x = 2.24, S.D. = 0.54) for both reforestation and maintenance of marine species. Policy
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proposals Should send an officer and who is involved into wild areas to survey the damage of a
serious tone underserved communities. Training should be provided for staff and those
involved in the management of community forests. The budget should support underserved
communities in forest management scheme adequately. Practical suggestions be subject to the
rules and regulations of the forest area in underserved communities tone. Be subject to
penalties or enforcement seriously. Particularly relevant to practitioners or those who engage in
woodland areas underserved communities ton.
Keyword : Participation, Community Forest, Tak Province

บทนํา
ในอดีตที่ผานมาชุมชนตองการประโยชนจากไมเพื่อการใชสอย เชน ไมกอสราง ไมฟน ไมผล เพิ่มปริมาณมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกรมปาไมไดมองเห็นถึงความจําเปนที่ตองเขาไปสงเสริมใหมีการผลิตไมเปนวัตถุดิบสํารองในอนาคต โดย
การแจกจายกลาไมใหกับราษฎรในชุมชนนําไปปลูกในทุกๆ พื้นที่และพื้นที่ในลําดับเริ่มแรกเปนพื้นที่นอกเขตปาไม โดย
หวังวาจะเปนการเพิ่มพื้นที่ปาไม เพิ่มปริมาณไม และการใชประโยชนจากตนไมไดงายและสะดวก ซึ่งเปนการจัดการปา
ไมในลักษณะที่เรียกวา การจัดการปาชุมชนและในการนี้ กรมปาไมโดยสํานักจัดการปาชุมชนไดพัฒนาแนวคิดและ
กําหนดแนวทางการจัดทําโครงการปาชุมชนของกรมปาไม เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานปาชุมชนไดปฏิบัติเปน
แนวทางเดียวกันสืบเนื่องตอกันมาตั้งแตปงบประมาณ 2543 – ปจจุบัน
ตามแผนพัฒนา 3 ป เทศบาลตําบลไมงาม (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหอนุรักษฟนฟูธรรมชาติ ปาไมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีงบประมาณในการบริหาร
จัดการปาชุมชน เชน โครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เทศบาลตําบลไมงามตองเขาไปดูแล
จัดการสรางความสัมพันธโดยการรณรงครวมกับประชาชน ดวยการปลูกตนไม ปลอยพันธุปลา ฯลฯ ณ ปาชุมชนดอย
โทน ตําบลไมงาม ซึ่งเปนปาที่อยูในเขตพื้นที่ของเทศบาล ตําบลไมงาม พบวาปญหาในการจัดการดูแลรักษา อีกประการ
หนึ่งคือกลุมคนที่เขามาใชประโยชน จากปาชุมชนดอยโทนไมใชมีเพียงชุมชนรอบปาเทานั้น แตยังมีชุมชนอื่นๆ ในตําบล
อําเภอใกลเคียงอีกหลายชุมชนจึงทํา ใหสภาพป าทรุดโทรมลงทุกวั น การดู แลรักษาจึ งไมครอบคลุ มพื้นที่ เทาที่ควร
นอกจากนี้การดูแลรักษาปาเพียงองคกรของสวนราชการนั้นคงไมเพียงพอ จึงจําเปนตองคนหาภาคีความรวมมือที่
หลากหลายเพิ่มขึ้น ใหเขามามีสวนรวมในการรักษาปาเพื่อประโยชนแหงอนาคตรวมกันและทําใหชุมชนทองถิ่นเห็น
ประโยชนความสําคัญของปา
จากสาเหตุดังกลาวขางตนผูศึกษามีความเห็นวาการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหเกิดขึ้น
ไดจะตองเริ่มจากการคาหาสิ่งที่เปนสายสัมพันธยึดโยงคนในชุมชน วามีปจจัยใดบางที่เปนพลังสําคัญในชุมชน โดย
การศึกษาจากชุมชนที่อยูในเขตเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก เปนหลักและแสวงหาแนวทางในการ
จัดการปาอยางสมดุล ตลอดจนการฟนฟูปาเพื่อการใชประโยชน รวมกันไดอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการปาชุมชนดอยโทนของเทศบาล ตําบลไมงาม
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
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2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการบริหารจัดการปาชุมชนดอยโทนของเทศบาล
ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก
3. เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสรางสํานึกรวมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปา
ชุมชน
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาแบบสํารวจ (Survey Research) โดยใชวิธีการตอบ
แบบสอบถาม โดยศึ กษาสภาพปญ หาและอุปสรรคในการบริหารจัด การป าชุ มชนดอยโทนในแต ละดา น และเพื่ อ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมเพื่อจัดการทรัพยากรและสรางสํานึกรวมกันอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปา
ชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมืองจังหวัดตาก
2. ขอบเขตดานสถานที่ งานศึกษาในครั้งนี้ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ปาชุมชนดอยโทน ของเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก เฉพาะเขตพื้นที่ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 9 หมูบาน
3. ขอบเขตดานเวลา งานศึกษานี้ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมในการบริหารจัดการปาชุมชน
ดอยโทน ของเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2561 ถึงเดือน พฤษภาคม 2561
4. ขอบเขตดานประโยชน เพื่อนํามาพัฒนาสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสรางสํานึก
รวมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาชุมชนของเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

Independent Variable

Dependent Variable

ขอมูลสวนบุคคล
- เพศ
- ตําแหนงในชุมชน
- อายุ
- ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน
- อาชีพ
- รายได/เดือน
ปจจัยแวดลอม
- ความรูความเขาใจ
- การรับขอมูลขาวสาร

การมี ส ว นร ว มในบริ ห ารจั ด การป า
ชุ ม ชนดอยโทนของประชาชนในเขต
เทศบาลตํ า บลไม ง าม อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดตาก
- ดานการปลูกปาทดแทน
- ดานการบํารุงรักษาพันธุสตั วน้ํา
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร ไดจากประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตากจํานวน 10,539 ราย
จากการศึกษาครั้งนี้ ยอมใหมีความคลาดเคลื่อนในการสุมรอยละ 5 ผลการคํานวณปรากฏตองใชตัวอยางในการศึกษา
อยางนอย 386 ราย จึงทําการสุมตัวอยางอยางงาย จากประชากรเปาหมายไดจํานวนทั้งสิ้น 386 ราย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการขอความรวมมือจากกลุมประชากร ตัวอยาง จํานวน 386
ราย ไดตอบแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามสงคืนผูศึกษาวิจัยภายใน 2 สัปดาห เสร็จและจึงเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
นําไปวิเคราะหประมวลผลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
จะทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยดังนี้
สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติ การแจกแจงความถี่คาเฉลี่ย และคารอยละ
สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการปาชุมชนดอย
โทนของเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean = X ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation = G )
สวนที่ 3 ขอมูลเสนอแนะ ที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Questionnaire) วิเคราะหโดย
การเขียนความเรียง ซึ่งสวนที่ 3 นี้เปนขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามเทานั้น
สถิติที่ใชในการศึกษา
ในการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติตอไปนี้
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ อัตรารอยละ
2. คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการวิจัย
1. สถานภาพและขอมูลทั่วไป พบวามีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศชายและเพศหญิงมีสัดสวนไมแตกตางกัน
คิดเปนรอยละ 52.60 และ 47.40 ตามลําดับสว นใหญมีสถานภาพสมรสจํานวน 281 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ
72.80 รองลงมาคือมีสถานภาพโสด จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.80 และ ต่ําสุดมีสถานภาพหยาราง/หมาย
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.40 ผูตอบแบบสอบถาม กึ่งหนึ่ง มีอายุระหวาง 30-40 ป จํานวน 193 คน มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.80 และต่ําสุดคือ มีอายุ
51 ปขึ้นไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.30 มีระดับการศึกษามีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
เกือบกึ่งหนึ่งซึ่งมากที่สุดจํานวน 180 คิดเปนรอยละ 46.60 รองลงมาคือ ระดับไมเกินมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 112
คนคิดเปนรอยละ 29 และต่ําสุด คือ ระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 มากกวากึ่งหนึ่งประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มากที่สุด จํานวน 225 คนคิดเปนรอยละ 58.30 รองลงมาคืออาชีพรับจาง จํานวน 114 คน คิดเปน
รอยละ 29.50 และต่ําสุดคือ อาชีพลูกจาง สวนราชการ จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 1.30 เกือบกึ่งหนึ่งเปนประชาชน
ทั่วไป มากที่สุด จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 48.20 รองลงมาคือเปนคณะกรรมการชุมชน จํานวน 114 คน คิดเปน
รอยละ 29.50 และต่ําสุดคือ เปนกํานัน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 สวนใหญ รายไดตอเดือนตั้งแต 9,001 บาท
ขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 38.10 รองลงมาคือ 6,001 บาท – 9,000 บาท จํานวน 136 คน
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คิดเปนรอยละ 35.20 และต่ําสุดคือ มีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.30 สวนใหญ
มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนในระดับนอย มากที่สุดจํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 76.90
รองลงมา คือ มีความรู ความเขาใจในระดับปานกลาง จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.00 และต่ําสุด มีความรูความ
เขาใจในระดับมาก จํานวน 8 คน 68.70 และต่ําสุด คือ รับรูขอมูลขาวสารจากเสียงตามสาย จํานวน 121 คน คิดเปน
รอยละ 31.30
2. ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการปาชุมชนดอย
โทนของเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตากดานการปลูกปาทดแทน และดานการบํารุงรักษาพันธ สัตวน้ํา โดย
ภาพรวม พบวา ประชาชนระดับการมีสวนรวมเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการปาชุมชนดอยโทนของ
เทศบาลตํ า บลไม ง าม อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตาก พบว า มี ร ะดั บ การมี ส ว นร ว มอยู ใ นระดั บ เห็ น ด ว ยค อ นข า งน อ ย
( X = 2.44, S.D = .54) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ดานการปลูกปาทดแทนระดับการมีสวน
รวมอยูในระดับเห็นดวยคอนขางนอย ( X = 2.44, S.D. =.54) เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ ดานการบํารุงรักษาพันธุ
สัตวน้ําระดับการมีสวนรวมอยูในดับเห็นดวยคอนขางนอย ( X = 2.44, S.D. =.54)
3. ขอเสนอแนะถึงแนวทางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการปาชุมชนดอยโทน ของเทศบาลตําบลไมงาม
อําเภอเมือง จังหวัดตากจากจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 386 คน 1) ดานการปลูกปาทดแทน พบวา ควรสงเสริมให
ความรูในเรื่องของการบริหารจัดการและสรางสํานึกในการอนุรักษปาชุมชนดอยโทน มากที่สุด รอยละ 55.70 รองลงมา
คือ ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 29.50 และต่ําสุดคือตองสงเสริมใหมีการปลูกปาทดแทนในพื้นที่ชุมชน รอยละ 12.20
2) ดานการบํารุงรักษาพันธุสัตวน้ําพบวา ไมแสดงความคิดเห็น มากที่สุด รอยละ 47.90 รองลงมาคือ ดําเนินการลงโทษ
ผูที่ลาสัตวน้ําในฤดูวางไขอยางจริงจังและเด็ดขาด รอยละ 22.30 และต่ําสุดคือ ปลูกฝงเรื่องของการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา
ใหแกกลุมเยาวชนของทองถิ่นรอยละ 9.30

อภิปรายผล
1. จากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการปา
ชุมชนดอยโทนของเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานการปลูกปาทดแทนการมีสวนรวมอยูในระดับเห็น
ดวยคอนขางนอย สอดคลองกับใลออน มาลาและพรทิพย มาลา (2543) ประมวล เจริญยิ่ง (2551) และจันทนา อินทปญญา
(2553) ซึ่งกลาวในทิศทางเดียวกันวา ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการเสนอแนะวางแผนการดําเนินงานฟนฟูและปลูกปา
ขาดการกําหนดพื้นที่ในการอนุรักษ เนื่องจากประชาชนไมมีความรูความเขาใจในเรื่องของการปลูกปาทดแทน (ชื่น ศรีสวัสดิ์
และเกริกไกร แกวลวน (2550) สอดคลองกับวราพร ศรีสุพรรณ (2534) ที่กลาวถึงปาชุมชน คือ รูปแบบขอการจัดการปา
ไมที่นําเอาความตองการพึ่งพิงปาของประชาชนมาเปนวัตถุประสงคในการจัดการปาและใหประชาชนซึ่งเปนผูที่ไดรับ
ประโยชนจากปาดังกลาว เปนผูกํา หนดแผนการและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค ที่วางไวใหเกิด
ประโยชนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตามความตองการของชุมชนในดานการพัฒนาปาชุมชน
2. จากการศึกษา พบวากลุมตัวอยาง มีระดับการมีสวนรวมเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
ปาชุมชนดอยโทนของเทศบาล ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานการบํารุงรักษาพันธุสัตวน้ําอยูในระดับเห็น
ดวยคอนขางนอย ซึ่งแสดงใหเห็นวา ประชาชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องการบํารุงรักษาพันธุสัตวน้ํา และการ
อนุรักษพันธุสัตวน้ํา ซึ่งสอดคลองกับเสนห จามริกและยศ สั นตสมบัติ (2536) ไดกลาววาปาชุมชนเปนขบวนการทาง
สังคมหรือการรวมตัวกันขององคกรประชาชน ในระดับชุมชนหรือบนเครือขายภายในระบบนิเวศนแหงหนึ่งเพื่อทําการ
ใชประโยชนและจัดการทรัพยากร น้ํา ปา ซึ่งถือเปนทรัพยสินสวนรวมของทองถิ่นอยางยั่งยืนและเปนธรรมบนพื้นฐาน
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ของระบบความคิดภูมิปญญาอุดมการณ และสิทธิชุมชนซึ่งเปนหลักการทางศีลธรรมและความมั่นคงในการยังชีพของ
ชุมชนเปนสําคัญ
จากผลการวิเคราะหถึงขอเสนอแนะถึงแนวทางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการปาชุมชนดอยโทนของ
เทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก จากจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 386 คน
ดานการปลูกปาทดแทน พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 55.70 ควรสงเสริมใหความรูในเรื่องของการบริหาร
จัดการและสรางสํานึกในการอนุรักษปาชุมชนดอยโทน รอยละ 29.50 ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 12.20 ตองสงเสริม
ใหมีการปลูกปาทดแทนในพื้นที่ชุมชน
ดานการบํารุงรักษาพันธุสัตวน้ํา พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 47.90 ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 22.30
ใหดําเนินการลงโทษผูที่ลาสัตวน้ําในฤดูวางไขอยางจริงจังรอยละ 9.30 ปลุกฝงเรื่องของการอนุรักษพันธุสัตวน้ําใหแก
กลุมเยาวชนของทองถิ่น

ขอเสนอแนะ
1. เทศบาลตองดําเนินการในการจัดสงเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ลงพื้นที่เพื่อสํารวจความเสียหายของปา
ชุมชนดอยโทนอยางจริงจัง วาความเสียหายอยูในระดับใด เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการปาชุมชนดอยโทน
2. ใหมี ก ารอบรมเจ า หน า ที่ แ ละผู ที่ มี ส ว นเกี่ย วขอ ง ในเรื่อ งของการบริหารจั ด การป า ชุ ม ชน เพื่ อใหการ
พัฒนาการบริหารจัดการปาชุมชนดอยโทนประสบความสําเร็จ
3. เทศบาลควรมีการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการใชพื้นที่ในเขตปาชุมชนดอยโทน
4. เทศบาลควรมีการกําหนดบทลงโทษ โดยใหมีการลงโทษผูที่ฝาฝนกฎ ระเบียบ ในการใชพื้นที่ปาชุมชนดอยโทน
อยางจริงจัง

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท พันธุไมและชนิดของสัตวในพื้นที่ของปาชุมชนดอยโทน
เพื่อใหรูวาควรจะมีการอนุรักษและดูแลรักษา
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่วามีลักษณะของการดํารงชีวิตประจําวัน
ไมวาจะเปนในเรื่องของอาหารการกิน ที่อยูอาศัย ซึ่งมีผลตอการบริหารจัดการปาดอยโทน
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ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนของสํานัก
สงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
The Satisfaction of the Week-end Students towards the Service of Academic
Promotion and the Registration Office, Ratjabhat Maha Sarakham University

นวภัทร โตสุวรรณ
อาจารยคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร วิทยาลัยนอรทเทิรน จังหวัดตาก
กาบแกว ปญญาไทย
อาจารยคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร วิทยาลัยนอรทเทิรน จังหวัดตาก

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ
ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2) เปรียบเทียบ
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจตองานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของ
นักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู และคณะวิชาที่สังกัด (3) รวบรวมขอเสนอแนะ
ของนักศึกษาภาคพิเศษ ในการปรับปรุงการใหบริการงานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม กลุมตัวอยางการวิจัย ไดแก นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 259 คน
สุมแบบแบงชั้นภูมิ และแบบอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิรท มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่และคา
รอยละ ส วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว กรณีพบความ
แตกตางใชการวิเคราะหการแตกตางรายคูตามวิธีการของ Scheffe และใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยวิธีการ
บรรยายจากการสัมภาษณ
ผลการวิจัยพบวา (1) ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.51) (2) ผลการ
เปรีย บเที ย บป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจต องานทะเบี ย นของสํ า นั กส ง เสริม วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
มหาสารคามของนักศึกษาภาคพิเศษ พบวา นักศึกษาภาคพิเศษที่มีเพศ และอายุตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตาง
กัน และนักศึกษาภาคพิเศษที่มีระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยูและสังกัดคณะวิชาตางกัน มีความพึงพอใจแตกตาง
กัน (3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที มีตอการใหบริการงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรียงลําดับตามความถี่จากมากไปนอย 3
อันดับแรกไดแก ควรมีเจาหนาที่ใหบริการชวงเวลาหยุดพักกลางวัน หนวยงานควรใหการอบรมตัวแทนหองในการ
รับบริการจากฝายทะเบียนและหนวยงานควรแจกเอกสารอธิบายลําดับขั้นในการติดตออยางพอเพียง
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ, การใหบริการงานทะเบียนสํานักสงเสริมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract
The purposes of the research were : (1) to study the satisfaction of the week-end
students towards the service of Academic Promotion and the Registration Office, Ratjabhat
Maha Sarakham University (2) to compare the satisfaction towards the service of Academic
Promotion and the Registration Office of the week-end students Ratjabhat Maha Sarakham
University classified by their gender, age, educational level studying and the faculty
belonged to and (3) to collect their suggestions for improvement of its service. The samples
were 259 week-end students calculated samples size by Taro Yamane’s formula selected
through stratified random sampling and simple random sampling. Likert’s five rating scales
with 29 items questionnaire of .90 reliability level was utilized in collecting data.The
statistics applied were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way
ANOVA and Scheffe.
The results of the reseach were as follows : (1) The satisfaction of the week-end
students towards the service of Academic Promotion and the Registration Office, Ratjabhat
Maha Sarakham University as overall was rated at high level ( = 3.51). (2) The result of the
comparison of the satisfaction towards the service of Academic Promotion and the
Registration Office of the week-end students Ratjabhat Maha Sarakham University classified
by their gender, age, educational level studying and the faculty belonged to were as follows :
The satisfaction of the week-end students Ratjabhat Maha Sarakham University classified by
their gender and ages were found not different. And the satisfaction of the week-end students
Ratjabhat Maha Sarakham University classified by their educational levels and their faculties
belonged to were found different. (3) Their three highest frequency suggestions were as
follows; there should be the service officers during the noon break time, the represtatives of
the classes should be trained about the service Academic Promotion and the Registration
Office and the service documents should be enough distributed.
Keyword : The Satisfaction of the Week-end Students, The Service of Academic
Promotion and the Registration Office Ratjabhat Maha Sarakham University

บทนํา
ในปจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยแตละแหงไดกําหนดปรัชญาเพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาในทุกๆ ดาน เพื่อให
บัณฑิตมีคุณภาพและความพรอม ความสมบูรณทั้งทางดานความรู ความสามารถ สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย
และจิตใจ เพื่อเปนบุคลากรที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางแทจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงได
กําหนดวิสัยทัศน คือ “เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา เนนการมีสวนรวมในการเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน เพื่อเปน
การพัฒ นาทองถิ่น และภู มิ ภาค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง” และมีพัน ธกิจที่ สํา คัญ 9 ประการคื อ
1) แสวงหาความจริงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญา
สากล 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่นอีกทั้งสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมี
จํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศไทย 3) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการ
พระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถ
ในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและทองถิ่น เพื่อประโยชนของสวนรวม 5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู
ผลิตและพัฒนาครูและบุค ลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน วิชาชีพชั้ นสู ง
6) ประสานใหเกิดการมีสวนรวมและใหความรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน องคการ
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ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน การดํารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 8) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา
ความสํานึกและความภูมิใจในอัตลักษณ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ และ9) จัดระบบบริหาร
จัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561 : เว็บไซต)
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดทําการเปดสอน นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก โดยนักศึกษาที่เขามาศึกษาตอในแต ละปมี จํานวนมากและมี แนวโนมเพิ่ มขึ้น ดังนั้นการให
ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษารวมทั้งจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ของนักศึกษาจึงมีความสําคัญ เชน จัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ และการบริการ
งานทะเบียน เปนตน (งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาคาม 2560, น. 58)
งานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดิมเปนหนวยงานหนึ่งของงาน
“ฝายวิชาการ” เมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู ป 2528 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
บริหารงานจึงไดเปลี่ยนชือ่ จาก “ฝายวิชาการ” เปน “สํานักสงเสริมวิชาการ” เปนหนวยงานที่สนับสนุนงานวิชาการ
การจัดตาราง การเรียนการสอนใหกับอาจารย นักศึกษา กํากับดูแลนักศึกษาตั้งแตการรับเขาศึกษา จนถึงสําเร็ จ
การศึกษา ตามภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งถือไดวาเปนภาระหนาที่ในการใหบริการที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะการใหบริการที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด เปนเปาหมายขององคการทุกแหง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสรางความพึงพอใจแก ผูใชบริการ ปจจุบันหนวยงานภาครัฐจึงไดเรงดําเนินการใหมี
การปรับปรุงใหการบริการที่ดี ซึ่งผูใชบริการก็คาดหวังจะไดรับการบริการที่จัดใหอยางมีประสิทธิ ประสิทธิผล โดยมี
การปรับปรุงระบบการใหบริการ การอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ การสรางจิตสํานึกตอการบริ การ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพการใหบริการแกผูใชบริการและความเปนนักวิชาชีพ ในดานการใหบริการที่จะทําใหผูรับบริการมีความพึง
พอใจและประทับใจซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน นักวิชาการหลายคนไดกลาวถึง
การใหบริการที่สําคัญวา ผูใหบริการตองคํานึงถึงการใหบริการดานตางๆ ดังเชน กุลธน ธนาพงศธร (2535, น. 2021) ไดชี้ใหเห็นถึงหลักการของการใหบริการที่สําคัญ ไดแก ประการแรก ดานการใหบริการ กลาวคือประโยชนและ
บริการที่องคการจัดใหนั้น จะตองตอบสนองความตองการของคนสวนใหญหรือทั้งหมดมิใชบางคนหรือบางกลุม
มิฉะนั้ นจะไมไ ดป ระโยชน สูง สุด ในการอํานวยประโยชนและบริการแลวไม คุม คา กับ การดํ าเนิน งานนั้ นๆ ด ว ย
ประการที่สอง คือความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองตอเนื่องสม่ําเสมอมิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจ
ของผูใหบริการหรือผูปฏิบัติงาน ประการที่สาม ความเสมอภาค กลาวคือ การบริการที่จัดนั้นจะตองใหผูรับบริการ
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกันไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะตางจากกลุมคนอื่นๆ อยางเห็น
ไดชัด ประการที่สี่ ความคุมคา กลาวคือ คาใชจายที่ตองใชในการใหบริการจะตองไมมากจนเกิน กวาผลที่จะไดรับ
ประการที่หา อํานวยความสะดวก กลาวคือ การบริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติงาย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพ ยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระใหแกผูใหบริการหรือผู ใชบริการมาก
จนเกินไป
งานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปนหนวยงานที่ใหบริการนักศึกษา
สงเสริม ตั้งแตการรับสมัคร การจัดสอบ การประกาศผล การลงทะเบียน การจัดตารางเรียน การประกาศและ
ประมวลการเรีย น และรวมถึง การจั ด เตรีย มปริญ ญาบั ต รในการรับ พระราชทานปริญ ญาบั ต ร จึ ง กล า วได ว า
ภาระหนาที่ดังกลาว เกี่ยวของโดยตรงกับนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงการสําเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาทุกคน
ตองขอรับบริการจากหนวยงานนี้ ปจจุบันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน
735 คน (งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2561, น. 16)
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นักศึกษาภาคพิเศษ นั้นเปนนักศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน และมาจากทุกภาคสวนของประเทศ ประกอบ
อาชีพหลากหลาย ทั้งเปน เกษตรกร ลูกจางทั่วไป ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักการเมืองและนักธุรกิจ มีพื้น
ฐานความรูและประสบการณที่แตกตางกัน ซึ่งตองรับบริการจากงานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการ หากสามารถ
ใหบริการนักศึกษาภาคพิเศษ อยางมีประสิทธิภาพเปนที่พึงพอใจ จะทําใหนักศึกษาใชชีวิตการเปนนักศึกษาอยางมี
ความสุข และทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความศรัทธาอันเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยทุกแหงมุงหวัง และในการใหบริการที่
ผานมานักศึกษาไดใหขอเสนอแนะ รวมทั้งวิพากษ วิจารณ การใหบริการเสมอมา ซึ่งงานทะเบียนนั้นไดพยายาม
แกไขและปรับปรุง การใหบริการ แตหลังจากมีการปรับปรุงการใหบริการแลว ยังไมมีการศึกษาที่เปนวิชาการวา
นักศึกษามีความพึงพอใจระดับใด
ดังนั้นผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอ
การใหบริการงานทะเบียนสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อนําผลการวิจัยเสนอผูมี
หนาที่เกี่ยวของในการพัฒนาการใหบริการเพื่อใหนักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับสูงสุดตอไป

วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาระดั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจของนั กศึ กษาภาคพิ เ ศษ ที่ มี ต อการใหบ ริก ารงาน
ทะเบียนสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลความพึงพอใจตองานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู และคณะวิชาที่สังกัด
แตกตางกัน
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะของนักศึกษาภาคพิเศษ ในการปรับปรุ งการใหบริการงานทะเบียนของสํานัก
สงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
3. บริบทการใหบริการงานทะเบียนของสํานักงานสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5. กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรการวิจัย ไดแก นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 735 คน (สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2559, น. 34) และ กลุมตัวอยางการวิจัย ไดแก นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของทา
โร ยามาเน (Taro Yamane. 1973, p. 727 ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 259 คน
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1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม ที่สรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแนวทาง
1.3 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
สรางเครื่องมือการสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใหครอบคลุมกรอบแนวคิด จํานวน 5 ดาน
1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการขอหนัง สือจาก มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยกําหนดใหมีผูชวยผูวิจัยจํานวน 2 คน ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดย
ผูวิจัย ทําความเขาใจเกี่ยวกับวิ ธีเก็บ รวบรวมแบบสอบถามกั บผู ชวยผู วิจัย กอนดํ าเนิ นการ และดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล
1.5 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยตรวจสอบความสมบูรณ และความถูก
ตองของแบบสอบถามที่ไดรับคืน นําแบบสอบถามลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding Form) นําแบบสอบถามที่
ลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอ โดยกําหนดไว 5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิรท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด. 2554,
น. 93) และนําแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบรอยแลวไปประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
โดยกําหนดคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ของคะแนน แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑการแปลคาเฉลี่ย
1.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
หาคาความเชื่อมั่นจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบสมมติฐานใช t-test และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยกําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลสําคัญ (keyinformants)
ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก จํานวน 9 คน โดยผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางระบบโดยนํารายชื่อ
ของตัวแทนนักศึกษาแตระดับลงในกลองแลวหยิบที่ละรายชื่อ ไดรายชื่อใดจดบันทึกไว เปนการสุมแบบระบบ
ดําเนินการวิธีนี้จนไดรายชื่อครบ 9 คน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสัมภาษณ (Interview Guide) ประกอบดวย (1) แบบสัมภาษณชนิดกึ่งโครงสราง (Semi – Structure
Interview) (2) เครื่องบันทึกเสียง (Tape Recorder) และ (3) กลองบันทึกภาพ(Camera)
2.3 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) นําคําถามความพึงพอใจทั้ง 5 ดาน 1) ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 2) ดานการ
ใหบริการรวดเร็วทันเวลา 3 ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4) ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 5) ดานการ
ใหบริการอยางกาวหนา
2) นํารางแบบสัมภาษณเสนอที่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
3) เสนอผูเชี่ยวชาญทั้งสามทานจากการวิจัยเชิงปริมาณตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
สมบรูณ
4) พิมพแบบสัมภาษณเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
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2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยติดตอประสานงาน และนัดหมายผูรูใหขอมูลสําคัญทั้ง 9 คน เพื่อสัมภาษณ ใน วัน เวลา และสถานที่
ที่ผูรูกําหนด และ ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญดวยตนเอง ดําเนินการสัมภาษณตามประเด็นที่กําหนด
ไวในแบบสัมภาษณ และเพื่อใหการสัมภาษณดําเนินไปดวยความเรียบรอย ผูวิจัยมีผูชวยวิจัยสองคน
2.5 การวิเคราะหขอมูล
1) วิเคราะหขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) คือ ตรวจสอบขอมูลสามสวนทําการวิเคราะห
ไดแก แบบสัมภาษณ เครื่องบันทึกเสียง และภาพถาย แลววิเคราะหเนื้อหาจัดเปนหมวดหมู และแจกแจงความถี่
ของประเด็นสัมภาษณ ที่ตรงกัน หรือโนมเอียงไปในแนวเดียวกัน
2) เรียบเรียงประเด็นสําคัญ จากการวิเคราะหเปนขอมูล แลวสรุปเพื่อรายงานเปนผลการวิจัย
และใชประกอบการอภิปรายผลตอไป

ผลการวิจัย
1. ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนของสํานัก
สงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.51) เมื่อจําแนกเปนรายดานอยูใน
ระดับมาก 2 ดาน อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดแก การใหบริการเปน
อยางเทาเทียมกัน ( = 3.73) การใหบริการอยางกาวหนา ( = 3.56) การใหบริการรวดเร็วทันเวลา ( = 3.48)
การใหบริการอยางเพียงพอ ( = 3.42, S.D. = 0.58) และการใหบริการอยางตอเนื่อง( = 3.36)
2. ผลการเปรี ย บเที ย บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจต องานทะเบี ย นของสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู และคณะ
วิชาที่สังกัด พบวา
2.1 นักศึกษาภาคพิ เศษ ที่มี เพศ และอายุต างกันมี ความพึง พอใจต องานทะเบี ยนของสํ านั ก
สงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไมแตกตางกัน
2.2 นักศึกษาภาคพิเศษ ที่มี ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู และสังกัดคณะวิชาตางกัน มีความ
พึงพอใจตองานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แตกตางกัน
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการงาน
ทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรียงลําดับตามความถี่จากมากไปนอย 3
อันดับแรกไดแก ควรมีเจาหนาที่ใหบริการชวงเวลาหยุดพักกลางวัน หนวยงานควรใหการอบรมตัวแทนหองในการ
รับบริการจากฝายทะเบียนและหนวยงานควรแจกเอกสารอธิบายลําดับขั้นในการติดตออยางพอเพียง

สรุปและอภิปรายผล
การอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน
ของสํานักสงเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อยูในระดับมาก
ผลการวิ จั ย พบว า ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อความพึ ง พอใจของนั กศึกษาภาคพิ เ ศษ ที่ มี ตอการใหบ ริก ารงาน
ทะเบีย นของสํานั กส งเสริมวิ ช าการมหาวิท ยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับ มาก ซึ่ งเปน ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สํานักสงเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนไปตามลําดับ
กอน-หลัง มีความยุติธรรม และ เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใสในการใหบริการนักศึกษาทุกคน นอกจากนั้นเจาหนาที่ได
ชี้แจงเหตุผล กรณีใหบริการไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด และหนวยงานมีปายบอกขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน
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ใหแกนักศึกษา รวมไปถึง เครื่องมือและอุปกรณการใหบริการอยูในสภาพพรอมมีความทันสมัย ทําใหนักศึกษา
สามารถสืบคนและตรวจสอบขอมูล ทางอินเตอรเน็ต ไดอยางชัดเจน ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหความพึงพอใจของ
นักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยรวมอยูในระดับมาก
สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยูและคณะวิชาที่
สังกัด มีความพึงพอใจ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน ของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามแตกตางกัน
ผลกาวิจัยจําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ปรากฏ ดังนี้
1. เพศ นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน
ของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การที่นักศึกษามีความพึงพอใจ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน ของสํานักสงเสริมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มากนอยเพียงใดนั้น ไมไดขึ้นอยูกับวานักศึกษาเปนเพศใด แตขึ้นอยูกับความพึง
พอใจ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน ของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. อายุ นักศึกษาที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน
ของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
อาจเปนเพราะทั้งนี้อาจเปนเพราะ การที่นักศึกษามีความพึงพอใจ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน ของสํานักสงเสริม
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มากนอยเพียงใดนั้น ไมไดขึ้นอยูกับวานักศึกษามีอายุเทาใด แตขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน ของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาภาค
พิเศษ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน ของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวม
แตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะทั้งนี้อาจเปนเพราะ การที่นักศึกษามีความพึงพอใจ ที่มี
ตอการใหบริการงานทะเบียน ของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มากนอยเพียงใดนั้น
ขึ้นอยูกับวานักศึกษากําลังศึกษาระดับใด เพราะนักศึกษามีการรับรู เรียนรู มีความรูสึกแตกตางกัน โดยเฉพาะ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีประสบการณแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการ
งานทะเบียน ของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่สงผลตอความ
พึงพอใจ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน ของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง
2. วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการ
ใหบริการงานทะเบียน ของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ของนักศึกษาภาคพิเศษ
ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู และคณะวิชาที่สังกัด
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบ ริการ
งานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่น ดังนั้นในการวิจัยครั้งไปควรมีการวิจัย “ความพึงพอใจ ดานการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง”
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน
ของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” สําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย ไดรับความ
ชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษาภาคพิเศษทุกทานที่กรุณาเปนกลุมทดลองในการดําเนินการ
วิ จั ยในครั้ งนี้ ขอบคุ ณสํ านั กส งเสริ มวิ ชาการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามและผู มี ส ว นร ว มในการตอบ
แบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ และเหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณบุพการี บิดา มารดา ที่ใหความรัก ใหกําลังใจ
ชวยเหลือและดูแลผูวิจัยเปนอยางดียิ่ง
อนึ่ง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดนี้ใหแกคณาจารยที่ไดรับ
ประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ สําหรับขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น
ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียงผูเดียว และยินดีที่จะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษาเพื่อประโยชนในการพัฒนา
งานวิจัยตอไป
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ปญหาการกําหนดคาทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ศึกษาเฉพาะกรณีราคาตลาด
The problem of compensation for expropriation. Study the

บรรจง วงคสุนะ
อาจารยประจําคณะนิติศาตรและรัฐศาสตร วิทยาลัยนอรทเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยรัฐจะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไวจะปฏิบัตินอกเหนือจากที่กฎหมาย
กําหนดไมได โดยกําหนดใหเปนไปตามสิทธิของประชาชนผูถูกเวนคืนที่ไดรับการชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมตามที่
ซื้อขายกันตามปกติหรือราคาตลาด แตปรากฏวามีปญหาในการกําหนดคาทดแทนที่ไมเปนธรรมอยู ซึ่งเห็นไดจาก
การเรียกรองสิทธิของประชาชนผูถูกเวนคืน โดยขอใหรัฐกําหนดคาทดแทนที่เปนธรรมใหเปนไปตามราคาตลาด เปน
เหตุใหรัฐไมสามารถจัดทําโครงการหรือบริการสาธารณะใหเสร็จไปตามแผนที่วางไวได
ปญหาการกําหนดคาทดแทนที่ไมเปนธรรม โดยไมเปนไปตามราคาตลาด บางสวนเกิดจากบทบัญญัติของ
กฎหมาย ซึ่งกําหนดราคาตลาดไวเพื่อใชในการกําหนดคาทดแทน แตมิไดกําหนดคํานิยามความหมายของราคา
ตลาดใหชัดเจน เปนเหตุใหองคกรที่เกี่ยวของในการใชกฎหมายในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยซึ่งตองใชหลักเกณฑใน
การกําหนดคาทดแทน หรือกําหนดขอบเขตของราคาตลาดเอง เกิดความสับสนในการตีความของคําวา ราคาตลาด
ว า มี ขอบเขตเพี ย งใด จึ ง ทํ า ใหไ ม มี ม าตรฐานที่ แน น อนในการกํา หนดค า ทดแทนเพื่ อให ค ณะกรรมการในการ
กําหนดคาทดแทนนํามากําหนดใหแกผูที่มีสิทธิไดรับคาทดแทน ซึ่งบางสวนเกิดจากเจาหนาที่ของรัฐโดยบุค คลหรือ
คณะบุคคลที่กฎหมายใหอํานาจไดใชดุลยพินิจในการกําหนดคาทดแทน และบางสวนก็เกิดจากผูถูกเวนคืนเองที่
ปฏิบัติไมถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย อีกทั้งคณะกรรมการที่กําหนดคาทดแทนไมกลาใชดุลพินิจกําหนดคา
ทดแทนใหแกผูที่มีสิทธิไดรับคาทดแทน เนื่องจากคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมานั้นไมมีความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและความเขาใจในการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
วิจัยฉบับนี้ ไดศึกษากรณีการกําหนดคาทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหเปนไปตามราคาตลาด
ตลอดจนปญหาขอกฎหมายที่ เกี่ยวของกั บ หลักเกณฑในการกํา หนดคาทดแทนใหเปนไปตามราคาตลาด ทั้ง นี้
คณะผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับเงินคาทดแทนที่เปนธรรมตามราคาตลาด ทั้งสวน
ที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย สวนที่เกิดจากองคกรที่ใชอํานาจทางกฎหมาย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผู ถูก
เวนคืนใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการเวนคืน
1. ควรมีการแกไข “มาตรา 9 วรรค 2 พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยพ.ศ.2530 นั้นที่
ยังขาดหลักที่เปนสากลในการเวนคืน เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายวาดวยการเวนคืนของประเทศออสเตรเลีย
แลว เห็นวาควรจะมีการแกไข ใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินราคาที่ดินเพื่อเรียกเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตาง
ๆ ตลอดจนการชดเชยคาเวนคืนที่ดินและเพื่อใหการประเมินทรัพยสินอยางถูกตองตามหลักวิชาการสากล นัก
ประเมินราคาจําตองมีคุณสมบัติ (1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิ ชาจัดการอสังหาริมทรัพย หรือประเมิน
ราคาทรัพยสิน (2) ปฏิบัติงานในหนวยราชการหรือเอกชนมาแลว 3-6 ป โดยตองมีประสบการณดานการประเมิน
ราคาตามที่หนวยราชการ หรือสถาบันนักประเมินคาออสเตรเลียกําหนด (3) อายุไมต่ํากวา 23ป และไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนนักประเมินคาอาชีพโดยสถาบันนักประเมินเปนผูรับรอง
2. ควรมีการจัดตั้งองคกรพิเศษที่มีหนาที่พิจารณาประเมินราคาอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนและกําหนดคา
ทดแทนขึ้นมาเฉพาะโดยมีลักษณะเปนการถาวร
3. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑในการประเมินราคาที่ดินที่แนนอน ซึ่งปญหาในการกําหนดราคาคือ
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ก. กํ า หนดค า ทดแทนขั้ น ต่ํ า ควรให มี ก ารกํ า หนดการประเมิ น ราคาสํ า หรั บ การเวนคื น
อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะ
ข. แต ล ะหน ว ยงานหรื อ แต ล ะจั ง หวั ด คณะกรรมการมี ห ลั ก เกณฑ ที่ แ ตกต า งกั น ไป เช น
บางจังหวัดยึดราคาประเมินเปนหลัก บางจังหวัดยึดราคาประเมินบวกราคาตลาด
4. ควรมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมารับรองการใชอํานาจของคณะกรรมการในการใชดุลพินิจกําหนดราคาเบื้องตน
Abstract.
Expropriation in the state to comply with the law will not act outside of the law.
Designated as follows expropriation rights of people who have been paid compensation at
the fair market price or trading normally. However, it appears that the problem of
determining compensation is unfair. This is evident from the claims of the people who were
expropriated. Were asked to state the compensation to be based on fair market value. As a
result, the state can not do the programs and services that have been completed as planned.
The problem of unfair compensation. Not in the market. Some of the provisions of
the law. The compensation for use in determining compensation. But not given a clear
definition of the market price. As a result, organizations involved in the use of the
Expropriation Act, which requires the rules for determining compensation. Or the scope of
the market itself. Confusion in the interpretation of the word. Extent that there is any
market. It makes no definite standard for determining compensation for the Board to
determine the compensation to be given to those who are entitled to compensation. Some
parts of the state by a person or body of persons authorized by law to use discretion in
determining compensation. And some of the expropriation that fails to follow the law. The
Compensation Committee determines the compensation for abuse of discretion not to those
who are entitled to compensation. The committee was set up by the lack of knowledge,
ability, skills and understanding to assess the damage caused by the expropriation.
This research study to determine the compensation for expropriated according to the
market price. And legal issues related to the compensation rules in accordance with the market
price. The researchers concluded suggestions to solve problems with compensation at fair market
value. All the provisions of the law. Part of an organization that uses the power of law. To be fair
to those who were expropriated in accordance with the spirit of the law on expropriation.
1. Should be amended "Article 9, paragraph 2 of the Expropriation Act. Since 2530.
That the lack of a universal principle of expropriation. When compared to the expropriation
law in Australia. That should be corrected.A qualified appraiser must: (1) graduated with a
Bachelor of Property Management Department. Valuation of the property or (2) operating
in the government or private and must have 3-6 years experience in the appraisal by the
government. The Australian Academy of the value, or (3) age less than 23 years and has
been registered as an appraisal, a professional appraisal is a certified institution.
2. Should be established that is responsible for the appraisal of property
expropriation and the compensation is only a permanent nature.
3. Should be the criteria to evaluate the exact value of the land. The problem is to
determine the price. price.
A. The minimum compensation. Should be a set price for a particular expropriated.
B. Individual units or the provinces. The Board has different criteria, such as the
price of a certain province. Some provinces plus the estimated market value.
4. Should have legislation to ensure the competence of the Committee to exercise
discretion in determining the initial

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



บทนํา
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ตองดําเนินการเวนคืนตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 และประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 44 เปนหลัก
เนื่องจากเปนกฎหมายที่ใหใชอํานาจรัฐในการเวนคืน โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการอยูตามมาตรา 9
วรรค 2 และมาตรา 23 วรรคแรก ไดบั ญญัติที่มาของคณะกรรมการและหนาที่ที่ตองกําหนดคาทดแทนใน
อสังหาริมทรัพยที่จะทําการเวนคืนใหแกบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา 18 ซึ่งคณะกรรมการถือเปน
องคประกอบที่สําคัญในการกําหนดคาทดแทนใหแกผูที่ถูกเวนคืน
การกําหนดคาทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในไทย แตเดิมกอนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 บทบัญญัติในมาตรา 9 วรรคสี่ไดบัญญัติไววา “ในการกําหนดราคาเบื้องตน
ของอสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทนตามวรรคสองใหคณะกรรมการกําหนดราคา โดยอาศัยหลักเกณฑตาม
มาตรา 21 สําหรับราคาที่ดินใหคณะกรรมการกําหนดโดยถือราคาตามมาตรา 21(2) หรือ (3) แลวแตราคาใดจะสูงกวา
เปนเกณฑ” จึงทําใหเขาใจไดวาในการกําหนดราคาที่ดิน คณะกรรมการจะนําหลักเกณฑอื่นในมาตรา 21 หรือมาตรา
อื่นๆมาใชในการกําหนดคาทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไมไดจึงทําใหเกิดปญหาขึ้นวาเนื่องจากกฎหมายได
สรางหลักเกณฑในการกําหนดคาทดแทนไวตามมาตรา 21(1)-(5) และในมาตรา 9 วรรคสี่ตอนตนไดกําหนดวาการ
กําหนดราคาอสังหาริมทรัพยใหคณะกรรมการกําหนดราคาโดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา 21 แตกฎหมายไดสราง
หลักเกณฑไวอีกในมาตรา 9 วรรคสี่ กรณีสําหรับราคาที่ดินใหคณะกรรมการกําหนดโดยถือราคาตามมาตรา 21 (2)หรือ
(3) ในกรณีนี้สามารถตีความไดวาที่ดินก็คืออสังหาริมทรัพยเชนกัน และการที่กฎหมายไดบัญญัติไวเชนนี้จึงทําใหเกิด
ความสับสนขึ้นเปนผลใหคณะกรรมการกําหนดราคาไมไดนําราคาตลาดตามมาตรา 21(1) ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญและ
จําเปนอยางหนึ่งเพราะเปนกลไกลที่ใหความเปนธรรมไดมากที่สุดในการกําหนดคาทดแทนมาใชประกอบการพิจารณา
จึงทําใหขาดการพัฒนาในการสรางหลักเกณฑราคาตลาดใหมีความแนนอนขึ้นมาเปนราคาที่สามารถใชไดจริง
ตอมาไดมีการแกไขพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2534 โดย
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 44 ขอ1ใหยกเลิกบทบัญญัติที่ใหกําหนดคาทดแทนในกรณี
ที่ดินตามมาตรา 21 (2) ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ และ (3)
ราคาประเมินทุนทรัพย เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและไดแกไขในเรื่องการ
กําหนดราคาเบื้องตนและจํานวนเงินคาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยทุกประเภทใหเปนไปตามหลักเกณฑ ใน
มาตรา 18 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 24 กลาวโดยเฉพาะคือใหคณะกรรมการตามมาตรา 9 และ 23 เปน
ฝายนําหลักเกณฑตามมาตรา 21 ทั้ง 5 ขอมาคํานึงประกอบกันในการกําหนดเงินคาทดแทน
คณะผูวิจัยมีความเห็นวาการกําหนดคาทดแทนโดยวิธีแบบเดิมกอนการแกไขนั้น เปนผลดีตอคณะกรรมการ
ตรงที่คณะกรรมการสามารถนําราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่
ตามมาตรา 21 (2) หรือ ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
มาตรา 21 (3) แลวแตราคาใดจะสูงกวาเปนเกณฑมาใชพิจารณาประกอบในการกําหนดคาทดแทนใหแกผูถูกเวนคืนได
โดยที่คณะกรรมการสามารถใชดุลพินิจกําหนดคาทดแทนตามราคาดังกลาวได หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาภายหลัง
คณะกรรมการอาจถูกตรวจสอบ หรือถูกฟองรองในภายหลังได คณะกรรมการยังสามารถใชเอกสารราชการที่รูวา มี
ที่มา กําหนดขึ้นโดยใคร ราคาเหลานี้ไดมาอยางไร และไมอาจโตแยงไดวาเปนราคาที่ไมถูกตอง ซึ่งมีการตีราคาหรือ
ประเมิ นกันไว แ ล วนั้ นมาอางอิง ต อผู ถูกเวนคื นได เพื่ อเป นการหาหลั กประกันให แกตนเองในการใช ดุ ลพิ นิ จ แต
คณะผูวิจัยเห็นวาเปนราคาที่ไมตรงกับมูลคาของที่ดินที่แทจริง จึงเปนราคาที่ไมเปนธรรม เนื่องจากการประเมินราคา
เพื่อกําหนดมูลคาของทรัพยสินจะตองพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการประเมิน เพราะการประเมินที่มีวัตถุประสงค
แตกตางกันยอมทําใหการประเมินแตกตางกันออกไป เชน การประเมินเพื่อรับจํานองที่ดิน ผู ประเมินมักจะลดราคา
มูลคาของทรัพยสินลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
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สวนวิธีปจจุบันที่มีการแกไขแลว ในเรื่องหลักเกณฑในการกําหนดคาทดแทนนั้นไดบัญญัติไวในมาตรา 21
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 ซึ่งมีหลักเกณฑในการกําหนดคาทดแทนอยูที่
อนุมาตรา (1)-(5) ใหพิจารณาโดยคํานึงถึง (1) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่ตอง
เวนคืนตามที่เปนอยูในวันที่ใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 เพราะหากการกําหนดราคาคาทดแทนที่
ไดกําหนดขึ้ น โดยไม คํานึงถึงราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยนั้น ถือเปนการกําหนดคา ทดแทนที่ไม ถูกตองตาม
กฎหมายและไมเปนธรรมแกผูถูกเวนคืน แตเนื่องจากคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไมนําหลักเกณฑของ
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายมาใช อ ย า งครบถ ว นเพราะว า การหาราคาธรรมดาที่ มี ก ารซื้ อ ขายในท อ งตลาดของ
อสังหาริมทรัพยที่เปนแนวบรรทัดฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนั้นเปนราคาที่หาไดยากหรือแทบจะหาไมไดเลย และ
การสืบหาขอเท็จจริงของราคาที่ดินตามราคาตลาดที่ผานมาไมไดกระทําอยางจริงจัง แมแตคําพิพากษาของศาลฎีกา
อีกทั้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพยของเอกชนยังมีการตอรองราคากันได ขึ้นอยูกับความพอใจของผูซื้อและผูขายซึ่งทํา
ใหราคาของอสังหาริมทรัพยแตละที่แมจะอยูบริเวณใกลเคียงกันอาจมีราคาในการซื้อขายตามราคาตลาดไมเทากันจึง
ทําใหราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยนั้นไมนิ่งและแมวาจะมีหลักฐานการซื้อขายก็ไมแนวาจะเปนราคาธรรมดาที่ซื้อ
ขายในทองตลาดหรือไม เพราะเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาผูที่ซื้อขายมักจะหลบเลี่ยงการเสียภาษี จึงมักจะแจ งราคา
ไมตรงกับที่มีการซื้อขายจริง ดังนั้นการหาราคาตลาดจึงตองนําราคาซื้อขายเฉพาะรายที่มีการซื้อขายกันตามปกติ
ธรรมดาทั่วไปที่มีสภาพและที่ตั้งทําเลที่คลายคลึงกัน หรือใกลเคียงกันมาพิจารณาประกอบแลวนํามาเปรียบเทียบกับ
ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมธนารักษ เมื่อนําราคา
ทั้งสองมาเปรียบเทียบกันแลวก็จะเฉลี่ยเปนราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนเกณฑในการหาราคาตลาดของ
อสังหาริมทรัพยหากคณะกรรมการจะยึดเฉพาะหลักการซื้อขายอสังหาริมทรัพยตามราคาตลาดนั้นจะกลายเปน
ความเรียกรองหรือความตองการของเอกชนมากเกินไป
ดังนั้นคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนจะกําหนดราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยเพียงราคาเดียวมาใช
เปนเกณฑในการกําหนดราคาคาทดแทนใหแกผูถูกเวนคืนไมได เพราะราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยเปนเพียงราคา
หนึ่งที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบรวมกับอนุมาตรา (2) - (5) ในมาตรา 21 ดวย จึงจะเปนราคาคาทดแทนของ
อสังหาริมทรัพยที่ถูกตองและเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคมตามที่ศาลฎีกาเคยตัดสินไว
คําพิพากษาฎีกาที่ 5293/2539 เมื่อการกําหนดเงินคาทดแทนในการเวนคืนที่ดินของโจทกยังไมเสร็จ
เด็ดขาดในวันที่ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2534 ใชบังคับ
จึงตองพิจารณาโดยใชหลักเกณฑทั้ง 5 ประการของ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย มาตรา 21
มิใชเพียงขอหนึ่งขอใด
กรณีการเวนคืนที่ดินตามชนบทซึ่งมักจะไมมีการซื้อขายกันมากนัก หรือหากจะมีบางก็เปนบริเวณใกลเคียง
กับบริเวณที่มีการเวนคืนซึ่งตั้งอยูใกลหรือไกลบาง หรือมิฉะนั้นก็ไมมีการซื้อขายในวันที่ใชบังคับกฎหมายเวนคืน อีก
ทั้งไมสามารถหาราคาซื้อขายในวันเวลาใกลเคียงกอนหรือหลังวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ
เวนคืน อาจหาขอมูลที่สามารถหาไดมาใชในการประกอบพิจารณาเพื่อเทียบเคียงได
คําพิพากษาฎีกาที่ 3840/2533 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2497 มาตรา 24 วรรคแรก
เปนบทบัญญัติใหสิทธิแกคูกรณีที่จะเสนอตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นชี้ขาดเรื่องจํานวนเงินคาทดแทนไมใชบทบังคับวา
จะตองเสนอตั้งเสมอไป และในวรรคดังกลาวก็ไมไดระบุวาถาไมไดเสนอตั้งอนุญาโตตุลาการแลวจะฟองคดีตอศาล
ไมได สวนมาตรา 24 วรรคสอง ก็มีความหมายเพียงวา หากผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนไมเสนอตั้งอนุญาโตตุลาการ
ภายในกําหนด 6 เดือน ทั้งไมยื่นฟองคดีตอศาลดวยจึงไมถือวาราคาเด็ดขาดที่เจาหนาที่เสนอเปนเงินคาทดแทน
ไมใชหามฟองคดีโดยไมไดเสนอตั้งอนุญาโตตุลาการกอน โจทกจึงมีอํานาจฟอง ราคาที่ดินตามบัญชีกําหนดราคา
ตลาดเพื่อใชเปนทุนทรัพยสําหรับเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบี ยนสิทธิและนิติกรรมไมใชราคาแทจริงที่ซื้อ
ขายกันในทองตลาดในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 169 มีผลใชบังคับ ไมอาจนํามาใชกําหนดคาทดแทนใน
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การเวนคืนที่ดิน แตจะตองถือตามราคาซื้อขายที่ดินที่อยูใกลเคียงกับที่ดินพิพาทในเวลาใกลเคียงกับวันที่ที่ดินพิพาท
ถูกเวนคืนเปนราคาที่ซื้อขายกันจริงในทองตลาด มาใชกําหนดคาทดแทนในการเวนคืนที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทที่ถูก
เวนคืนมีเนื้อที่เพียง 4 ไร 2 งาน79 ตารางวา ไมมากเกินไปจนถึงกับจะตองกําหนดราคาเปนหนวยๆ ลดหลั่นลงไป
ตามสวนเชนที่ทางราชการกําหนดไวในแผนผังที่ดินที่ถูกเวนคื น จึงสมควรกําหนดคาทดแทนราคาที่ดินพิพาทเปน
ราคาเดียวกันตลอดทั้งแปลง
ในปจจุบันนี้ยังไมมีกฎหมายใดออกมาใหการรับรองในการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการในการกําหนด
ราคาเบื้องตน อีกทั้งคณะกรรมการเหลานั้นก็เปนผูที่ไมมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
ทางดานการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพยอยูแลว คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน จึงนําราคาประเมินทุนทรัพย
เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ของกรมธนารักษ ซึ่งเปนราคาผานการตรวจสอบ
จากหนวยงานราชการมาแลว มาอางอิงในการใชดุลยพินิจในการพิจารณากําหนดราคาอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
และจํานวนเงินคาทดแทนที่จะจายใหกับผูถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดยไมนําหลักเกณฑอื่นที่บัญญัติไวในมาตรา
21 แหงพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 โดยเฉพาะราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของ
อสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 ซึ่งเปนราคายุติธรรม
มากที่สุดมาประกอบพิจารณาเลย โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไดใหเหตุผลวา ราคาดังกลาวเปนราคาที่
สะทอนราคาตลาดที่แทจริงแลว ทั้งที่ความจริงแลวราคาดังกลาวเปนราคาที่ กําหนดไวเพื่อใชเปนเกณฑในการเก็บ
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และจะมีการจัดทําขึ้นมาทุกๆ 4 ป ซึ่งเปนราคาคงที่ ไมมีการ
ปรับตัวตามราคาตลาด และเปนราคาที่ไมตรงกับมูลคาของที่ดินที่แทจริงจึงเปนราคาที่ไมเปนธรรม
ผูวิ จัย มี ความเห็นว า ราคาที่ ซื้ อขายกัน ตามปกติ ในท องตลาดของอสั ง หาริมทรัพย หรือราคาตลาดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 มาตรา 21 (1) เปนราคาที่มีความยุติธรรมแกผูถูก
เวนคืนที่สุดเพราะผูถูกเวนคืนไมไดอยากขายที่ดินของตนแตเนื่องจากมีการบังคับเวนคืนจึงตองกํา หนดราคาใหผูถูก
เวนคืนเพียงพอที่จะนําไปซื้อที่บริเวณใกลเคียงได ซึ่งนับวาเปนกลไกที่สําคัญและจําเปนอยางหนึ่งของกฎหมายที่ใช
ในการกําหนดราคาคาทดแทนใหแกผูถูกเวนคืน แตการใชมาตรา 21 (1) โดยลําพังนั้นไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง
สมบูรณเพราะมีขอจํากัดในเรื่องขอบเขตที่แนนอนชัดเจน จึงตองใชรวมกับกลไกอื่นๆ ของกฎหมายตามมาตรา 21
(2) ถึง (5) ในการพิจารณากําหนดคาทดแทน แตทั้งนี้การที่รัฐเวนคืนที่ดินนั้นก็เนื่องจากตองจัดใหมีบริการสาธารณะ
เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหแกประชาชน แมวาการเวนคืนที่ดินนี้จะทําเพื่อประโยชนสวนใหญของประชาชนแต
ทั้งนี้กอเกิดผลกระทบตอผูถูกเวนคืน ซึ่งรัฐตองคุมครองเสียงสวนนอยของประชาชนผูถูกเวนคืน ตองไมทําใหสิทธิที่มี
อยูของผูถูกเวนคืนนี้ต่ํากวาเดิม ซึ่งผูถูกเวนคืนจะตองคํานึงถึงวาการเวนคืนที่ดินนั้นรัฐไดทําเพื่อประโยชนสวนรวม ผู
ถูกเวนคืนจะเรียกรองคาทดแทนจากรัฐในจํานวนที่เกินสมควรเสมือนเปนการหากําไรจากรัฐนั้นไมได ดังนั้นในการ
กําหนดคาทดแทนที่เปนธรรมจึงตองนําหลักเกณฑตามมาตรา 21 ทั้งหาอนุมาตราดังกลาวมาใชในการพิจารณา
กําหนดเงินคาทดแทนและจะตองนํามาใชเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดวา “เพื่อความเปน
ธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม”

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อชี้ใหเห็นความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินเอกชนภายใตรัฐธรรมนูญคุมครอง
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับราคาตลาดในการกําหนดคาทดแทน
3. เพื่อหาคําตอบหาของสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหราคาตลาดนั้นสูงขึ้น
4. เพื่อศึกษาถึงปญหาโดยรวมเกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทน
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วิธีดําเนินการศึกษา
การดําเนินการศึกษาวิจัย เปนการวิจัยเอกสาร (Docmentary Research)โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลจาก
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับ
ที่ 44 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาฎีกา
ขอมูลเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวของ วิทยานิพนธ รวมถึงบทความและสื่อสิ่งพิมพตางๆ
ขอบเขตการศึกษา
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มุ ง ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี และที่ ม าของกฎหมายในเรื่ อ งการกํ า หนดราคาเวนคื น
อสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่
เกี่ยวของ ทั้งปจจุบันและในอดีต ของกฎหมายในประเทศไทย และแนวคิดจากหลักสากล เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดแนวทางในการกําหนดราคาเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินของเอกชนภายใตรัฐธรรมนูญคุมครอง
2. ทราบถึงความเปนมาของราคาตลาดในการกําหนดคาทดแทน
3. ทราบถึงปจจัยหรือสาเหตุที่เกี่ยวกับปญหาราคาตลาดในการกําหนดคาทดแทน บงชี้ถึงปญหาดังกลาว
ขอมูลดังกลาวเปนปญหาที่หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตองนําไปแกไขตอไป
4. ทําใหทราบถึงปญหาที่เกิดจากการเวนคืนที่ดิน เชนปญหาคาทดแทนต่ํากวาราคาตลาด หลักการปฏิบัติ
ในการจายเงินคาทดแทนของแตละหนวยงานที่แตกตางกันไป สาเหตุและขอจํากัดในการใชดุลพินิจของคณะกรรมการ
ในการกําหนดคาทดแทน รวมไปถึงปญหาที่ สงผลกระทบตอภาครัฐในกรณีที่ภาครัฐตองแกไขคือคณะกรรมในการ
เวนคืนนั้นไมมีความรูเฉพาะดานในการตีราคาที่ดิน หรือกรณีไมมีอํานาจรองรับดุลพินิจในการกําหนดคาทดแทนของ
คณะกรรมการ

ผลการวิจัย
เนื่องจากไทยเปนประเทศที่มีการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย สิทธิในกรรมสิทธิ์ของเอกชนไดรับการ
รับรองการคุมครองโดยบัญญัติไวในรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิในกรรมสิทธิ์ของเอกชน
จึงสําคัญ เมื่อตองการดําเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองมีกฎหมายบังคับใชใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 44 โดย
มีหลักเกณฑในการกําหนดคาทดแทนใหแกประชาชนผูที่ไดรับผลกระทบเนื่องจากการเวนคืนของรัฐ ซึ่งหลักเกณฑ
ดังกลาวไดกําหนดไวในมาตรา 21 โดยใหคํานึงถึง (1) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพย
ที่ตองเวนคืนตามที่เปนอยูในวันที่ใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 (2) ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มี
การตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ (3) ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (4) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น (5) เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม ดังนั้นราคาตลาดจึงเปนสิ่งที่มารองรับความเปนธรรมของเอกชน
ตามหลักของมหาชน
กฎหมายที่ใชเปนหลักเกณฑในการกําหนดคาทดแทนไดมีกฎเกณฑ คือ กลไกตลาดหรือการกําหนดโดย
คํานึงถึงราคาตลาด แตกฎหมายไมไดกําหนดคํานิยาม ความหมายของราคาตลาดไววาสามารถตีความไดแคไหน จึง
ทําใหผูที่นํากฎหมายมาบังคับใช องคกรผูใชกฎหมายตองเปนผูกําหนดคํานิยามและความหมายของราคาตลาดเอง
ในการใชราคาตลาดกําหนดคาทดแทนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืน ซึ่งในการหาความหมายของราคา
ตลาด หมายถึง ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการซื้อขายกันโดยทั่วไปเปนราคาจริงที่ผูซื้อและผูขายตกลงซื้อขายกัน
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โดยไมมีปจจัยอื่นหรือมูลเหตุจูงใจอยางอื่น เชน ไมมีการซื้อเพื่อเก็งกําไร เพื่อใชประกอบธุรกิจหรือเพื่อดําเนินการ
แสวงหากําไรอยางอื่นมาเกี่ยวของ เปนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่บุคคลทั่วไปสามารถเขาใจไดทันที ซึ่งอาจหา
ราคาตลาดไดจากการสืบหาราคาในทองตลาด หรือเปนราคาที่สามารถหาไดโดยใหผูมีความรูความสามารถในการตี
ราคา เปนผูทําการประเมินหามูลคาที่แทจริงของอสังหาริมทรัพย และมูลคาที่แทจริงนี้จะใกลเคียงหรือถือไดวา หาก
จะมีการซื้อขายกันก็คงเปนราคาที่จะซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด ราคาตลาดจึงจําเปนตอการกําหนดคาทดแทน
ของการเวนคืนอสังหาริมทรัพยซึ่งใหความเปนธรรมแกเจาของทรัพยสินที่ถูกเวนคืน ดวยราคาตลาดนั้นเปนราคาที่
ซื้อขายกันโดยทั่วไปโดยไมมีการบังคับหรือผลทางกฎหมายใด ๆ
อีกทั้งคณะกรรมการในการกําหนดคาทดแทนนั้นก็เปนผูที่ไมมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณทางดานการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพยและปจจุบันนี้ยังไมมีกฎหมายใดออกมาใหรับรองการใชดุลย
พินิจของคณะกรรมการในการกําหนดราคาเบื้องตน จึงเปนเหตุใหคณะกรรมการเลือกที่จะใชราคาของอสังหาริมทรัพย
ที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่และราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งเปนเอกสารราชการที่สามารถนํามาอางอิงการใชดุลพินิจของตนได โดยไมนําราคาซื้อ
ขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
มาตรา 6 ที่ เ ป น ราคาที่ ยุ ติ ธ รรมมากที่ สุ ด มาพิ จ ารณาเลยเพราะราคาซื้ อ ขายกั น ตามปกติ ใ นท อ งตลาดของ
อสังหาริมทรัพย ณ วันที่ออกพระราชกฤษฎีกานั้นหาไดยาก หรือหาแทบไมได เลย เปนผลใหการกําหนดคาทดแทน
ดังกลาว ไมไดรับการพัฒนาในการสรางหลักเกณฑราคาตลาดใหมีความแนนอนขึ้นมาเปนราคาที่สามารถใชไดจริง
และคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไดใหเหตุผลวา ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาและราคาประเมินนั้น
เปนราคาที่สะทอนราคาตลาดที่แทจริงแลว ทั้งที่ความจริงแลวราคาดังกลาวเปนราคาที่กําหนดไวเพื่อใชเปนเกณฑใน
การเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และจะมีการจัดทําขึ้นมาทุกๆ 4 ป ซึ่งเปนราคาคงที่ ไมมี
การปรับตัวตามราคาตลาด และเปนราคาที่ไมตรงกับมูลคาของที่ดินที่แทจริงจึงเปนราคาที่ไมเปนธรรม
ทั้งนี้ราคาตลาดก็เปนแคสวนหนึ่งในการพิจารณากําหนดคาทดแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะ
นําราคาตลาดมาใชบงั คับโดยลําพังนั้นไมได จะตองนําราคาทรัพยสินที่มีการตีราคาไวประโยชนในการเสียภาษี ราคา
ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย เ พื่ อ เรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มสิ ท ธิ ใ นการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม สภาพ ที่ ตั้ ง ของ
อสังหาริมทรัพย และวัตถุประสงคในการเวนคืนมาคํานึงประกอบกันเปนคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน จึง
จะเปนราคาที่เปนธรรมแกผูที่ถูกเวนคืนและสังคม

สรุปและอภิปรายผล
ปญหาของการกําหนดราคาของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนนั้นมีสาเหตุมาจากการที่คณะกรรมการที่มี
หนาที่กําหนดราคานั้น มีหลักเกณฑและวิธีกําหนดราคาและคาทดแทนที่แตกตางกันออกไป ไมมีบรรทัดฐานหรือ
มาตรฐานที่ชัดเจน แมจะปฏิบัติตามขั้นตอนแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคื นอสังหาริมทรัพยฉบับเดียวกัน แต
คณะกรรมตางที่ตั้งขึ้นมาไมใชคณะกรรมการชุดเดียวกัน
ควรที่ จ ะมี การปรับ ปรุง แกไ ขพระราชบั ญ ญัติ ว า ด ว ยการเวนคืน อสั ง หาริม ทรัพ ย พ .ศ.2530 ใหมี ค วาม
สอดคลองกับหลักสากล ดังนี้
1. พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยพ.ศ.2530 นั้นยังขาดหลักที่เปนสากลในการเวนคืน
เมื่ อนํ า มาเปรี ย บเที ย บกับ กฎหมายว า ด ว ยการเวนคื น ของประเทศออสเตรเลี ย แล ว เห็น ว า ควรจะมี การแกไ ข
พระราชบัญญัติวา ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยพ.ศ.2530 ดังนี้
ควรมีการแกไข “มาตรา 9 วรรค 2 เมื่อไดดําเนินการสํารวจที่ที่จะตองเวนคื นเสร็จเปนบางสวนหรือแลว
เสร็จทั้งหมด ใหเจาหนาที่เสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่สํารวจแลวเสร็จ ประกอบดวยผูแทนของเจาหนาที่หนึ่งคน ผูแทนกรมที่ดินหนึ่งคน ผูแทนของ
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หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หนึ่ ง คน และผู แ ทนของสภาท อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ทํ า หน า ที่ กํ า หนดราคาเบื้ อ งต น ของ
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน และจํานวนเงินคาทดแทนที่จะใหแกบุคคลตามมาตรา ๑๘” ในสวนของการตั้ง
คณะกรรมการในการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพยและคาทดแทน การกําหนดคาทดแทนและการประเมินมูลค า
ทรัพยสอนของรัฐนิวเซาทเวลสประเทศออสเตรเลีย จะมีหนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินราคาที่ดินเพื่อเรียกเก็บภาษี
และคาธรรมเนียมตาง ๆ ตลอดจนการชดเชยคาเวนคืนที่ดินและเพื่อใหการประเมินทรัพยสินอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการสากล นักประเมินราคาจําตองมีคุณสมบัติ (1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิชาจัดการอสังหาริมทรัพย
หรือประเมินราคาทรัพยสิน (2) ปฏิบัติงานในหนวยราชการหรือเอกชนมาแลว 3-6 ป โดยตองมีประสบการณดาน
การประเมินราคาตามที่หนวยราชการ หรือสถาบันนักประเมินคาออสเตรเลียกําหนด (3) อายุไมต่ํากวา 23 ป และ
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนนักประเมินคาอาชีพโดยสถาบันนักประเมินเปนผูรับรอง ซึ่งประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย
ดา นนี้ โ ดยตรง ดั ง นั้น จะควรใหผู มี ความรูในการประเมิน ราคาอสั งหาริม ทรัพ ยเขารวมเปน คณะกรรมการด ว ย
เพื่อที่จะทําใหการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคือมีความเปนธรรมยิ่งขึ้น
2. ควรมีการจัดตั้งองคกรพิเศษที่มีหนาที่พิจารณาประเมินราคาอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนและกําหนดคา
ทดแทนขึ้นมาเฉพาะโดยมีลักษณะเปนการถาวร พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยพ.ศ.2530 นั้น
เมื่อมีการเวนคืนจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตามมาตรา 9 เพื่อพิจารณากําหนดราคาอสังหาริมทรัพยและคา
ทดแทน จึงทําใหการเวนคืนในแตละครั้งนั้นไมมีมาตรฐานที่แนนอนในการกําหนดราคา เนื่องจากคณะกรรมการนั้น
ไมใชคณะกรรมการชุดเดียวกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดความไมเปนทําแกผูที่ถูกเวนคืน
3. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑในการประเมินราคาที่ดินที่แนนอน ซึ่งปญหาในการกําหนดราคาคือ
ก. ค าทดแทนขั้น ต่ํ า ซึ่ งคณะกรรมการกํา หนดราคาเบื้ องต น โดยอาศั ยราคาประเมิ นและจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนหลักซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดเก็บคาธรรมเนียม แตการเวนคืนควรเปนการประเมิน
ราคาสําหรับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดไมปรากฏหลักฐาน
หรื อ มี แ ต ส ว นน อ ย การกํ า หนดราคาจึ ง ไม ไ ด พิ จ ารณารายละเอี ย ดของทํ า เลที่ ตั้ ง ของที่ ดิ น แต ล ะแปลงและ
วัตถุประสงคของการเวนคืน
ข. แตละหนวยงานหรือแตละจังหวัด คณะกรรมการมีหลักเกณฑที่แตกตางกันไป เชน บางจังหวัด
ยึดราคาประเมินเปนหลัก บางจังหวัดยึดราคาประเมินบวกราคาตลาด
4. ควรมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมารับรองการใชอํานาจของคณะกรรมการในการใชดุลพินิจกําหนดราคา
เบื้องตน เนื่องจากคณะกรรมการในปจจุบันไมมีกฎหมายใดที่จะรับรองการใชดุลพินิจในการกําหนดคาทดแทน หาก
คณะกรรมการใชดุลพินิจของตนเองในการกําหนดคาทดแทนแลวเกิดความผิดพลาด เชน ราษฎรไมพอใจในคา
ทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดอาจมีการยื่นอุทธรณไปที่สํานักงานที่คณะกรรมการนั้นสังกัดอยูคณะกรรมการ
ดังกลาวจะตองรับผิดชอบตอการใชดุลพินิจของตน จึงทําใหคณะกรรมการไมยอมใช ดุลพินิจของตน โดยไปยึด
หลักเกณฑในการกําหนดคาทดแทนตามราคาประเมินและราคาทรัพยสินที่มีการตีราคาแลวเนื่องจากราคาดังกลาว
เปนเอกสารของราชการที่สามารถนํามาอางอิงในการใชดุลพินิจของตนได
ดังนั้นจึงควรมีหลักเกณฑ คํานิยาม ความหมายที่แนนอนวาราคาตลาดตามมาตรา 21 ที่บัญญัติใหใชราคา
ตลาดในการประเมินราคานั้น ราคาตลาดดังกลาวใชหลักเกณฑใดบางเปนตัวกําหนดการไดมาซึ่งราคาตลาดในทีด่ ินที่
เวนคืน และปฏิบัติใหเทาเทียมเหมือนกัน
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การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน
THE DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICS INSTRUCTION USING THE
CONSTRUCTIVIST THEORY ON “ELEMENTARY STATISTICS”

จุฑามาศ สุขเปง
วีรพงษ สุทาวัน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เรื่องสถิติเบื้องตน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน
ผานรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน กลุมเปาหมายที่ใชในการ
วิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แผนการเรียนวิทยาศาสตร -คณิตศาสตร จํานวน 37 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 1) รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใช
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
2560) 2) แผนการจัดการเรียนรู เรื่องสถิติเบื้องตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 6 แผน 3) แบบประเมิน
คุณภาพรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน 4) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน จํานวน
1 ฉบับ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน
ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติ
เบื้องตน ทางดานรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีผลการประเมินคุรภาพมีคา ลี่ยเทากับ 0.93 มีคุณภาพในระดับที่
เหมาะสม และผลการประเมินบทเรียนและเนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน จากการประเมินพบวาบทเรียนอยูใน
ระดับดีมาก 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียนกอนและหลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนผานรูปแบบ
การสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์สูงกวากอน
เรียน 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมสรุปไดวาผูเรียนมีความพึง
พอใจตอรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน อยูในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ( x 4.69)
คําสําคัญ : รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต, สถิติเบื้องตน
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Abstract
The objectives of the this research were : 1) to develop of the Mathematics
instruction using the Constructivist theory on “Elementary Statistics”. 2) to compare the
students’ achievement before and after using of the Constructivist theory on “Elementary
Statistics”. 3) to evaluate students’ satisfaction toward using the Constructivist theory on
“Elementary Statistics”. The target group using in this study, included 37 students in
Matthayom Sueksa 6 (Math-Science), Muangpanwittaya School, under The Secondary
Educational Service Area Office 35, studying during the second semester of 2018 academic
year. There were 5 kinds of instrucments : 1) the instruction using the Constructivist theory
on “Elementary Statistics” of The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)
(Revised version 2017). 2) 6 Knowledge Management Plans by using learning model based
on Constructivist theory. 3) a form of evaluation of the Mathematics instruction using the
Constructivist theory on “Elementary Statistics”. 4) achievement tests of the Mathematics
instruction using the Constructivist theory on “Elementary Statistics”. And 5) a form of
satisfaction evaluation toward Mathematics instruction using the Constructivist theory on
“Elementary Statistics”.
Results of this research revealed as follows : 1) To develop of the Mathematics
instruction using the Constructivist theory on “Elementary Statistics” was appropriation
( x 0.93) and the opinion from specialists in Content to lesson plan and content was
excellent. 2) It was found that the subject learned from the Mathematics instruction using
the Constructivist theory on “Elementary Statistics” had statistically significant at .05 level
learning achievement post-test scores higher than pre-test scores. 3) Students showed a high
level of satisfaction on the Mathematics instruction using the Constructivist theory on
“Elementary Statistics”, found that, in overall, was in “the highest” level ( x 4.69 ) .
Keywords : The Mathematics Instructional Modal, The Constructivist theory,
Elementary Statistics

บทนํา
คณิตศาสตรเปน วิชาที่มี บทบาทสําคัญยิ่ งตอการพัฒนาความคิ ดมนุษย (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา,2551 : 1) ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางเปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ
สถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมี ประโยชนตอการดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 56)
คณิตศาสตรมีความสําคัญกับทุกคน เพราะในชีวิตประจําวันเกี่ยวของกับคณิตศาสตรการใชวิธีการคํานวณ
ทางคณิตศาสตร ในการแกไขปญหาบางประการในชีวิตประจําวัน ดังนั้นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร ครูผูสอนอาจจะใหโจทยปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันหรื อสถานการณโลกปจจุบันของ
นักเรียน และใหนักเรียนชวยกันหาขอมูลที่จะมาใชแกปญหา แลวมาชวยกันหาคําตอบในชั่วโมงกิจกรรม หรือครู
อาจจะใหเปนการบานพิเศษ ซึ่งนาจะเปนวิธีการที่จะทําใหนักเรียนไดมองเห็นประโยชนของคณิตศาสตรได โดยใช
คําถามหรือการยกตัวอย างจากเรื่องราวที่เกี่ย วของกับ ตัวนักเรียน ชุมชน สัง คม สิ่งแวดลอม หรือเหตุการณ ที่
นักเรียนรับรูรวมกันมากอน คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการที่จะเชื่อมโยงการแกปญหา (ยุดา กีรติรักษ, 2544 : 25
) นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือพื้นฐานที่ใชในการแกปญหาในชี วิตประจําวัน เพราะในชีวิตประจําวัน
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กิจกรรมที่เราทําอยูเปนประจํา คือการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซึ่งสามารถแยกเปนปญหาที่สามารถแกไดงาย
โดยใชเพียงความรูหรือประสบการณเดิม ๆ และปญหาที่มีความยุงยาก ซับซอนตองอาศัยความรู ทักษะและเทคนิค
วิธีในการแกปญหา ซึ่งตองอาศัยประสบการณในการแกปญหา เพราะถาบุคคลเคยมีประสบการณในการแกปญหา
เมื่อตองเผชิญกับปญหาเขาอาจแกปญหาไดดีและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหประสบผลสําเร็จในการแกปญหาจึง
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่เราจะตองมีทั้งความรู ทักษะ กระบวนการ เทคนิควิ ธี และประสบการณในการแกปญหา
อยางถูกตองและเพียงพอ (รุงฟา จันทนจารุภรณ อางถึงในแววดาว อุทิศ , 2551 : 25) ซึ่งสอดรับกับแนวความคิด
ของ สุวิทย มูลคํา (2545 : 59) ที่กลาววาในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นมักจะพบกับปญหาตาง ๆ ผูคิดแกปญหา
ตองศึกษาถึงสาเหตุที่มาของปญหา ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันและพยายามคิดคนหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแกไข
การคิดคนวิธีอาจไดมาโดยการศึกษาหาความรูจากแหลงตาง ๆ การขอคําปรึกษาจากผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นมากอน แลวจึงตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุด การฝกฝนวิธีการคิดแกปญหานั้น จะเกิดขึ้นตั้งแตชวงแรกของชีวิต
จึงทําใหสามารถที่จะเห็นทางเลือกตาง ๆ ได
จากความสําคัญของคณิตศาสตรที่กลาวมานั้นสรุปไดวา คณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่ชวยฝกประสบการณ
การคิด การแกปญหา ฝกทักษะกระบวนการคิดอยางเปนเหตุเปนผลใหแกมนุษยรวมทั้งสามารถประยุกตใชทักษะ
ดังกลาวในการคลี่คลาย ปญหา หรือสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน อาศัยกระบวนการคิด การ
แกป ญหาแบบรว มมืออยา งเป น ระบบระเบีย บอัน เปน ประสบการณ ที่ ได ถูกหล อหลอมมาแล ว ดั ง นั้น การสอน
คณิตศาสตร นอกจากตองสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาหลักแลว จําตองสอนใหนักเรียนเกิด
ทักษะทางสังคม เพื่อเรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคมใหเปนปกติสุขดวยเชนกัน
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรูและเห็นวาความรูสามารถพัฒนาหรือถูก
สรางขึ้นไดดวยตัวเอง โดยการตอสูกับความขัดแยงระหวางความรูเกากับความรูใหม เป นการสรางและยอมรับ
ความคิดใหม ๆ โดยผานกิจกรรมทางสังคม (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2540 และ Vygostsky, 1989 อางถึงใน
สุรเดช มวงนิกร, 2551) ไดกลาววา การเรียนรูไมไดเกิดจากการสอนเพียงสิ่งเดียวแตเกิดจากกิจกรรมาทางสังคม เด็ก
เปนผู สรางความรู ความเขาใจตนเอง ครูเปนเพี ยงผู อํานวยความสะดวกและจั ดสิ่งแวดล อมที่มี ความหมายและ
สามารถนําความรูไปใชประโยชนได แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่เชื่อวา
ความรู (Knowledge) คือการสรางโครงสรางใหมทางปญญา (Cognitive Restructuring) จากประสบการณและ
โครงสรางเดิมที่มีอยู โดยมีการตรวจสอบวาสามารถนําไปใชแกปญหาหรืออธิบายสถานการณเฉพาะอื่น ๆ ที่อยูใน
กรอบโครงสรางนั้นและโครงสรางทางปญญาที่สรางขึ้นใหมนี้ จะเปนเครื่องมือสําหรับสรางองคความรูใหม ๆ ตอไป
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
พบว า การสอนคณิ ตศาสตรต ามแนวทฤษฎี ค อนสตรัค ติ วิ สต ทํ าใหนั กเรียนมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนสู งขึ้น มี
ความสามารถในกระบวนการแกปญหา สามารถเชื่อมโยงประสบการณไปใชในการแกปญหาได สามารถสรางองค
ความรูไดดวยตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น เชน งานวิจัยของ มันตกานท โคตรชาลี (2545),
สุดา เชียงคํา (2546), ทองลา ศรีแกว (2547), สุวิมล ชินชูศักดิ์ (2547), มยุรี เสอุดม (2548), รําพึง สอนสุภี
(2548), จําเจริญ ยศวงษ (2549), สุขุมา เอการัมย (2549), อรุณ มาวัน (2549), จําปรีญา อุตรา (2550), Piazza
(1995) (อางถึงในจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ และ สถาพร ขันโต : 2555)
จากการศึ ก ษาพบว า วิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่ อ งสถิ ติ เ บื้ อ งต น เป น วิ ช าพื้ น ฐานที่ สํ า คัญ ต อ การเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยสอนวิชาคณิตศาสตร จึงคนควาหลักการและทฤษฎีเพื่อใช
ในการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงออกแบบการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ
การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเขามาชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมตอการนําไปใชในการเรียนการสอนจริงเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมาย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใช
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนผานรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิส เรื่องสถิติเบื้องตน
ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรม ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด 5 สวน ดังมีรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้
สวนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ดังนี้
1.1 แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิส
1.2 หลักการสําคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิส
1.3 สมมติฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิส
1.4 รูปแบบการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส
1.5 การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส
1.6 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส
1.7 แผนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส
1.8 การประเมินผลตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส
สวนที่ 2 ศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ดังนี้
2.1 การเรียนการสอนคณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส
2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส
สวนที่ 3 ศึกษาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.3 คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี
สวนที่ 4 ศึกษาการวัดความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังนี้
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
4.3 แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจความพึงพอใจ
สวนที่ 5 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ทั้งหมด

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิส เรื่อง
สถิติเบื้องต น เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลัง เรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ
นักเรียน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
จํานวน 37 คน ในรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่
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ใชในการทดลองครั้งนี้มี 5 ชนิดดวยกัน ไดแก รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง
สถิติเบื้องตน แผนการจัดการเรียนรู เรื่องสถิติเบื้องตน แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร
โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
1. ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอน โดยกําหนดจุดประสงค
ของการเรียนรู วิเคราะหเนื้อหาที่จะมาทําวิจัย พรอมทั้งสรางแนวคิดการพัฒนารูปแบบการสอน โดยใชทฤษฎีคอน
สตรัคติวิส เรื่องสถิติเบื้องตน มา 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นเตรียม
1.2 ขั้นสอน
1.3 ขั้นทํางานกลุม
1.4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ
1.5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม
2. สรางแผนการจัดการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร โดยที่ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) รวมทั้งวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเปนกรอบในการจัดทําหนวยการเรียนรู และจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู ทั้งหมด 6 แผนการเรียนรู ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การทดสอบกอนเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง คากลางของขอมูล
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การจัดตําแหนงที่ของขอมูล
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การวัดการกระจายของขอมูลแบบสมบูรณ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การวัดการกระจายของขอมูลแบบสัมพัทธ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การทดสอบหลังเรียน
3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยสรางแบบทดสอบชนิดปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหา สาระและตัวชี้วัดของหนวยการเรียนรู เรื่องสถิติเบื้องตน ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ตรวจสอบการใชคําถาม ตัวเลือก
ความสอดคลอง ระหวางขอสอบและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ความถูกตองทางภาษา จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนํา หลังจากนั้นนําแบบทดสอบไปใชกับ นักเรียนในกลุมตัวอยาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน 37 คน
4. สรางแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตรเนื้อหา โดยใชแบบสอบถามที่เปนมาตรสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดความหมายของแตละระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก
4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี
3 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง
2 หมายถึง ตองปรับปรุงคุณภาพ
1 หมายถึง ไมสามารถนําไปใชได
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามจุดมุงหมายการวิจัยไดเปนรายขอดังนี้
1. ดานการพัฒนารูปแบบการสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบ ดังนี้
1.1 ขั้นเตรียม ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรู ใน ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง คากลางของขอมูล
พรอมทั้งแจงรายละเอียดในชุดการสอนแตละชุดประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค แบบทดสอบกอนเรียน ใบ
ความรู แบบฝกทักษะ แบบสรุปเนื้อหา และ แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับทราบถึงวัตถุประสงคในการ
เรียนในครั้งนี้
1.2 ขั้นสอน ครูผูสอนใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวแบงกลุ ม จํานวน 5 กลุมกลุมละ
7-8 คน และหลังจากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมรับชุดการสอนคนละ 1 เลม และทํากิจกรรมตามชุดการสอนที่ให
1.3 ขั้นทํางานกลุม ครูผูสอนใหนักเรียน เรียนรูรวมกันในกลุมยอย ในหนวยการเรียนรูเรื่อง สถิติ
เบื้องตน ชุดการสอนซึ่งประกอบดวย แบบฝกทักษะและใบความรูใน ซึ่งแตละคนมีบทบาทของตน สวนครูคอยให
คําแนะนําอยางใกลชิด
1.4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ใหนักเรียนตรวจสอบความเรียบรอยผลงานของตนเองและ
เพื่อนๆ ในกลุม เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมพรอมโดยนําชุดการสอนของสมาชิกในกลุมมาตรวจสอบกับครูผูสอน และ
นักเรียนแตละกลุมอภิปรายกลุมยอยเพื่อหาขอสรุปของกลุมที่ไดจากการศึกษาและเตรียมนําเสนอหนาชั้นเรียน
ตอไป
1.5 ขั้น สรุป บทเรีย นและประเมิ น ผลการทํา งานกลุ ม นักเรียนแต ละกลุ มจั บ สลากเพื่อเลื อก
ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลจากการอภิปรายกลุมยอย ครูและผูเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนเรื่อง สถิติ
เบื้องตน ครูแจงผลการประเมินเปนรายกลุม และเปนรายบุคล แลวใหรางวัลสําหรับกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด และ
นักเรียนที่ไดคะแนนประเมินสูงสุด ครูทําสถิติการไดคะแนนประเมินสูงสุดไวเพื่อใหรางวัลหลังจากจบหนวย
2. คุณภาพรูปแบบการสอน โดยผูเรียนไดแบงกลุมออกเปน 5 กลุม ทํากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู
ทั้ง 6 แผนที่ผูวิจัยออกแบบ รวมทั้งทําแบบฝกหัดและกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ผูวิจัยไดสรางชุดการสอน
ขึ้นมา โดยใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน มีคาเฉลี่ย 4.75 และทุกขั้นตอนอยูในระดับดีมาก ดังนั้น
เหมาะสมที่จะนําไปใชตอ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต เรื่องสถิติเบื้องตน ซึ่งกอนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยที่หลัง
เรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 95.05 ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยกอนเรียน
4. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต เรื่องสถิติเบื้องตน มีคา ลี่ยเทากับ 4.69 พบวามีความพึงพอใจมากที่สุ ดคือ ขอ 7 นักเรียนมีโอกาสในการคิด
แกปญหาและรวมกันตัดสินใจ รองลงมาคือ ขอ 8 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ และมีความคิดสรางสรรค และขอ 10 นักเรียนรูสึกวาจํานวนแบบฝกหัดมากนอยเพียงใด และนอยที่สุด
คือ ขอ 1 การเรียนวิชานี้ทําใหเกิดความรูความเขาใจอยางชัดเจน และขอ 9 นักเรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศ
การเรียนรู และมีความสุขกับการเรียนวิชานี้
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สรุปและอภิปรายผล
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามจุดมุงหมายการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน พบวา
รูปแบบการสอนและเนื้อหาของบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา ไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้
1.1 การหาคุณภาพของรูป แบบการสอน จะเห็นไดวา รูปแบบมีคุ ณภาพตามเกณฑที่ กําหนด
เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีการออกแบบตามหลักการออกแบบและการพัฒนาบทเรียน ทําใหรูปแบบการสอน
วิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน มีความชัดเจนและเหมาะสม จากการประเมินคา
IOC ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 0.96 ซึ่งสอดคลองกับ (ทิศนา
แขมมณี, 2547 : 219-221 อางถึงใน) กลาววารูปแบบการเรียนการสอนคือ สภาพลักษณะของการเรียนที่
ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือ
ความเชื่อตาง ๆ โดยประกอบดวย กระบวนการหรือขั้นตอนที่สําคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและแนวคิด
ที่ยึดถือซึ่งไดรับการพิสูจน ทดสอบ หรือยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแบบแผนในการเรียนการสอนให
บรรลุจุดมุงหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ
1.2 ในการสรางบทเรียนและเนื้ อหา เปนสื่อการเรียนการสอนที่ทํา ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
ความพรอมและศักยภาพของตนเอง บทเรียนโปรแกรมนี้ ไดสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเองเมื่อพรอมที่จะ
เรียนรู และผูเรียนมี การเรียนรูและพัฒ นาได อย างมีค วามสุ ขตามศักยภาพของตนเอง ซึ่ง สอดคลองกับท ฤษฎี
จิตวิทยาของธอรนไดค (ถวัล มาศจรัส, สมถวิล กันภัย, ณิชนันทน ประสงค, 2551 : 8–19) ซึ่งเปนกฎแหงความ
พรอมที่วา เมื่อผูเรียนมีความพรอมที่จ ะเรียนรู เมื่ อเขาไดเรียนรูก็จะมีความพึงพอใจ สุขใจ ทาใหการเรียนรูมี
ความสุขและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี และดังที่ กรองกาญจน อรุณรัตน (2557 : 42-43) ไดเขียนความมุงหมายในการใช
บทเรียนโปรแกรมไว Self – Contained คือใชบทเรียนเพื่อใหเด็กแตละคนศึกษาหาความรูดวยตนเอง Enrichment
คือ การใชบทเรียนแบบโปรแกรมเพื่อเสริมความรูของผูเรียนที่มีอยูใหมากขึ้นเปน การศึกษาเพิ่มเติมใหมีความรู
มากกวาที่ครูสอน บทเรียนโปรแกรมเปนสื่อการสอนที่เปรียบเสมือนตัวแทนของครูที่ทาการสอนนั่นเอง เปนการ
สอนที่ทาใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตัวเองและเรียนรูไปตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ สุพิน บุญชูวงศ
(อางถึงใน อาภรณ ใจเที่ยง, 2550 : 1–2) ที่กลาวไววา การสอนคือการจัดประสบการณที่เหมาะสมใหนักเรียนได
ปะทะเพื่อที่จะใหเกิดการเรียนรู หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และสอดคลองกับ Moore, Kenneth D.
(อางใน อาภรณ ใจเที่ยง 2550 : 1–2) ที่ไดใหความหมายของการสอนไววา การสอน คือ พฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง
ที่พยายามชวยใหบุคคลอื่นไดเกิดการพัฒนาตนในทุกดานอยางเต็มศักยภาพ และการใชบทเรียนโปรแกรมเปนสื่อใน
การสอนที่ดี เพราะผูเรียนไดลงมือทา เกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง และสอดคลองกับ อาภรณ ใจเที่ยง (2550 : 11)
ที่ไดกลาวถึงลักษณะการสอนที่ดีวา การสอนลักษณะใดก็ตามที่ทาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี จัดเปนการสอนที่ดี
ทั้งสิ้น การสอนที่ผูเรียนไดลงมือกระทากิจกรรมดวยตนเอง หรือไดมีสว นรวม ในกิจกรรมการเรียนการสอน ทํา ให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และเกิดความกระตือรือรนในการเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใช
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน พบวา มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละที่
เพิ่มขึ้นเทากับ 27.12 โดยคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 74.77และ
95.05 ตามลําดับอาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนคณิตศาสตรมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบ
นาสนใจ และใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนซึ่งเปนกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติจริงทั้งแบบรายบุคคลและแบบ
ใชกระบวนกลุม ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร รวมทั้งมีแบบฝกเสริมทักษะ
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และแบบทดสอบยอยใหฝกทําเพื่อตรวจสอบความเขาใจอีกดวย ทําใหเด็กที่เรียนออนสามารถเรียนรวมกับเด็กกลุม
เกง และปานกลางไดดีขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Chukwu (1987 : 2492) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลการสอน
โจทยปญหาคณิตศาสตรไดสรุปวาการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ไดผล จะตองมีการฝกฝนนักเรียนวิเคราะห
โจทยเสียกอน และผลจากการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหานี้เอง จะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับ Morton (1988 : 455- 458 อางถึงใน จิราวรรณ บุญมา : 2560) ไดศึกษา
ถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการแกโจทยปญหา โดยมีองคประกอบที่นํามาศึกษาไดแก ทักษะในการบวก ลบ
คูณ หาร ผลปรากฏวาทักษะการบวก ลบ คูณ หาร มีความสําคัญกับผลสําเร็จในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และสอดคลองกับงานวิจัยของนิศรา สาธุภาค (2555 : บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแกโจทยปญหากลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชชุดฝกเสริมทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งวิจัย งานวิจัยของ ทิฏิ์ภัทรา สุดแกว (2554 : บทคัดยอ) เรื่อง การเรียนการ
สอนแบบสรางองคความรูดวยตนเอง ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิตส ผานเครือขายสังคมออนไลน เรื่องภูมิปญญา
ทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใช ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เรื่องสถิติเบื้องตน อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.69 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40
อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต นั้นเปนสิ่งใหมสําหรับนักเรียนกลุมนี้ทํา
ใหนักเรียนสนใจ และกระตือรือรนที่จะเรียน อีกทั้งนักเรียนมีบทบาทและสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น
จึงทําใหนักเรียนเรียนคณิตศาสตรอยางสนุกสนานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยแบบฝกเสริมทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรนั้นมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อต อการเรียนรูของนักเรียน มีการ
เสริมแรง รวมทั้งการไดรับการดูแลเอาใจใสจากครูผูวิจัยอยางทั่วถึง ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนไดดี
ตลอดจนทําใหนักเรียนสนุกกับการรวมกิจกรรม และมีความสุขในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้อาจจะเนื่องมาจาก
นักเรียนเริ่มเปลี่ยนเจตคติตอคณิตศาสตรไปในเชิงบวกมากขึ้น เริ่มสนใจและอยากเรียนมากขึ้นจากเดิม ซึ่งก็
สอดคลองกับผลดานพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียนของนักเรียนซึ่งจากการสังเกตพบวา นักเรียนรวมกิจกรรม
อยางกระตือรือรนสนใจเรียนและรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน กลาคิดกลาทํา และภาคภูมิใจในผลงานของตน และ
ผลงานกลุม สงผลใหนักเรียนมีกําลังใจและมีความมั่นใจในการเรียน และการรวมกิจกรรมมากขึ้น สงผลใหเปลี่ยน
ความคิด และเจตคติจากเดิมที่วาคณิตศาสตรนั่นยากและนาเบื่อ มาเปนคณิตศาสตรไมไดยากอยางที่คิดและเรียน
ใหสนุกได ไมเครียด รูสึกดีกับคณิตศาสตรรวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของอาภรณรัตน สารผล (2553 : บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การคูณ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา หลังการเรียนโดยใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
อยูในระดับมากจากการดําเนินการวิจัย เรื่องการใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานปงแมลอบ อําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน ในครั้งนี้เกิดประโยชนตอนักเรียนในดานการเรียนรู และดานเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร และเกิด
ประโยชนตอครูผูสอนในดานการสรางและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถ
นําขอมูลสะทอนจากนักเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพั ฒนาตนเองได
อยางตอเนื่องอีกดวย
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อที่จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของไดนํานํา
ผลการวิจัยไปใชครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ตองใชเวลาในการจัดกิจกรรมและการสราง
กิจกรรมคอนขางนาน ควรมีการปรับยืดหยุนเวลาใหมีความเหมาะสม
2. ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ควรมีการปรับกิจกรรมในการเรียนสอนและกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาและผูเรียน รวมทั้งเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรมนั้นจะตองปรับใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน
เปนสําคัญ
3. ควรจัดบรรยากาศแวดลอมที่ดีตอการเรียนรู
4. เพื่อประโยชนในการนําการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน
จะตองปรับปรุงหรือประยุกตรูปแบบใหเหมาะสมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในโรงเรียนและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องสถิติเบื้องตน สามารถ
นําไปประยุกตใชกับรายวิชาอื่น ๆ ได และเนื้อหาอื่น ๆ
2. ควรนํารูปแบบการสอนวิชาคณิคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ไปทดลองใชกั บกลุมอื่น ๆ
หรือกลุมที่มีปญหาคลายกันกับกลุมเปาหมาย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนวิช าคณิ ตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต เรื่องสถิติ
เบื้องตน” สําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย ไดรับความชวยเหลือผูอํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา คณะครูและ
นักเรียน ที่กรุณาเปนโรงเรียนทดลองในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ไดรับคําปรึกษาจาก ดร.เยาวทิวา นามคุณ และ
นายเมธี อวนล่ํา ที่ไดใหคําแนะนํา และเหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณบุพการี บิดา มารดา ที่ใหความรัก ให
กําลังใจ ชวยเหลือและดูแลผูวิจัยเปนอยางดียิ่ง
อนึ่ง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดนี้ใหแกคณาจารยที่
ไดรับประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ สําหรับขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียงผูเดียว และยินดีที่จะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษาเพื่อประโยชน
ในการพัฒนางานวิจัยตอไป
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ปจจัยทางการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
Factors of Management Influencing the efficacy of performance of the inquiry officer
Metropolitan Police Station Metropolitan Police Bureau Royal Thai Police

ดร.สุภัทรา สงครามศรี
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหสัมพันธ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางการ
บริหารจัดการที่มีตอประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ (2) สรางสมการพยากรณประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานงาน
สอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใช ตาราง เครจซี่ และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 340 คน โดยการสุมแบบแบ งชั้น เครื่องมือที่ ใชเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.978 ในชวงเดือน
กันยายนถึงเดือนธันวาคม 2561 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา (1) ปจจัยทางการบริหารจัดการ ประกอบดวย การวางแผน (tpl) การจัดองคการ
(tor) การจัดหาคนเขาทํางาน (tsa) การอํานายการ (tdi) การประสานงาน (tco) การรายงาน (tre) และการจัดทํา
งบประมาณ (tbu) มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล
กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูในระดับปานกลาง (R = 0.648) หรือรอยละ 42.00 (R2
= 0.420) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01. (2) สมการพยากรณประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
งานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดดังนี้
ประสิทธิภาพฯ = 1.238 + 0.110tpl + 0.051tor - 0.043tsa - 0.322tdi
+ 0.063tco + 0.293tre+0.446tbu
คําสําคัญ : ปจจัยทางการบริหารจัดการ, ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่, กองบัญชาการตํารวจนครบาล,
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ABSTRACT
This correlation research aimed to (1) Study management factors influencing the
efficacy performance of Investigatipon, Metropolitan Police Bueau, The Royal Thai Police
(2) predicting symmetry the effectiveness of effectiveness Performance of Investigatipon,
Metropolitan Police Bueau, The Royal Thai Police. Sample size was calculated regarding to
the Krejcie and Morgan table. There were 340 samples selected by the stratified random
sampling. The reseach tool to collect data was the 5-leveled rating scale questionnaire with
0.978 reliability in September to December 2018. Collected data were then analyzed by
SPSS for Windows, for Multiple Regression Analysis. The results showed that: (1)
Management factors was indicated that 7 predictors which were Planning (tpl) Organizing
(tor) Staffing (tsa) Directing (tdi) Coordinating (tco) Reporting (tre) Budgeting (tbu) were
medium level (R=0.648) or predicting of the efficacy performance of Investigatipon,
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Metropolitan Police Bueau, The Royal Thai Police 42.00 percentage with 0.01 statistical
significance. (2) Predicting symmetry of efficacy Performance of Metropolitan Police
Bueau, The Royal Thai Police as follows:
Performance = 1.238 + 0.110tpl + 0.051tor - 0.043tsa - 0.322tdi
+ 0.063tco + 0.293tre + 0.446tbu
Keyword (s) : Factors of Management, performance of the inquiry, Metropolitan
Police Bureau, Royal Thai Police

บทนํา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงานที่ดูแลกิจการตํารวจในประเทศ จัดตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2541 จากการ
โอนกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูบังคับบัญชาสูงสุด คือ ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ เปนสวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง เปนหนวยงาน
หนึ่งในกระบวนการยุติธรรม มีอํานาจหนาที่รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัช
ทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ และดูแลควบคุม
และกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความ
มั่นคงของราชอาณาจักร และการปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด ไวใหเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการ
ตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือมีหนาที่ชวยเหลือพัฒนาประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติการตามอํานาจ หนาที่ดังกลาวเปนไปอยา งมีประสิทธิภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547)
สถานีตํารวจ เปนหนวยงานระดับปฏิบัติการที่สําคัญของสํานักงานตํารวจแหงชาติในการปฏิบัติ ภารกิจให
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดเปนแนวทางไว ปจจุบันมีสถานีตํารวจไวบริการประชาชน อยูทั่วทั้ง
ประเทศ และเพื่อใหการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจเปนไปดวยความเรียบรอย และสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
ทางราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงกําหนดอํานาจหนาที่ของสถานีตํารวจ และหนาที่ของตําแหนงในสถานี
ตํารวจใหสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะงาน (คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 655/2550) โดยขาราชการ
ตํา รวจถูกกําหนดใหมี หนา ที่ ในการป องกัน ปราบปรามอาชญากรรม เริ่ม ตั้ง แต การรับแจ งความรอ งทุกข การ
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เชน พยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล รวมทั้งนําวิทยาการสมัยใหม
มาใชสนับสนุนการสอบสวนเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองรองตอศาลใหลงโทษ ตามกฎหมาย ซึ่งเปนวิธีการหนึ่ง
ที่ควบคุมอาชญากรรมมิใหเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นนอยลง ถือไดวาพนักงานสอบสวน เปนบุคคลที่สําคัญยิ่งในองคกร
ตํารวจ ซึ่งเปนหนึ่งในองคกรกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นการสอบสวนจึงจําเปน ตองใชทั้งศาสตรและศิลปตลอดจน
เทคโนโลยีมาประกอบการปฏิบัติหนาที่ และตองปฏิบัติดวยความละเอียด รอบคอบ จึงจะทําใหการการปราบปราม
อาชญากรรมและงานสอบสวนประสบความสํ า เร็จ คุ ณ สมบั ติ ของพนั กงานสอบสวนจึ ง ต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ มีปฏิภาณไหวพริบ มีศาสตรและศิลป และมีจิตวิทยา ในการสอบสวนเปนพิเศษ เปนผูใฝหาความรู
เพิ่มเติมในทุกดานตลอดเวลาเพื่อใหทันตอเหตุการณปจจุบัน อีกทั้ง ตองมีวิสัยทัศน (Vision) ที่กวางไกล และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี เพราะตองติดตอ ประสานงานกับองคกร หรือหนวยงานอื่น เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ธฤต เรืองเดชา, 2551) จะเห็นไดวา พนักงานสอบสวนหรือรอยเวร เปน
หัวใจสําคัญและเปนบันไดขั้นแรกของกระบวนการยุติธรรมที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะเสริมสรางความถูกตองชอบ
ธรรมใหกับสังคม ซึ่งจะรวบรวมหลักฐานตาง ๆ สงใหอัยการสงฟอง ถาไมเรียบรอย ไมรัดกุม อัยการตีกลับ เพื่อ
เรียกสอบใหม (ไพรัตน รอดทอง, 2547) และยังมีปญหาอื่น ๆ อีกหลายประการ ไดแก ปญหาดานอัตรากําลัง
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ปญหาจํานวนพนักงานสอบสวนไมสมดุลกับ ปริมาณคดีในสถานีตํารวจ แมจะมีการปรับปรุงแกไขในระยะหลังแตก็
ยังไมเปนการเพียงพอ และสอดคลองกับ สภาพความเปนจริงและสภาวการณปจจุบันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ภาระงาน ของพนักงานสอบสวนจึงมีมากขึ้น แมทุกวันนี้จะมีกําลังของเจาหนาที่ตํารวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานีตํารวจจํานวนมาก แตก็มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่มีหนาที่ในการสอบสวนคดีอาญา (สุพัตรา
แผนวิชิต และวีระพงษ บุญโญภาส, 2558)
อนึ่ง จากการทบทวนวรรณกรรม พบว า ยั งไม มีผูศึกษาวา ปจจั ยทางการบริหารจัดการมี อิทธิ พลต อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ หน า ที่ ข องพนั กงานสอบสวน สถานี ตํ า รวจนครบาล กองบั ญ ชาการตํ า รวจนครบาล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไวอยางเดนชัดมากนัก วา ปจจัยใดบางมีอิทธิพลและสงผลใหตอประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังนั้น
ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาวา ปจจัยทางการบริหารจัดการมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ มากหรือนอย
เพียงใด โดยประยุกตแนวคิดการบริหารจัดการของ Gulick and Urwick (1937) ประกอบดวย การวางแผน
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน (Reporting) และการจั ด การงบประมาณ
(Budgeting) และประยุกตประยุกตใชคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ (กรมตํารวจ) ที่ 960/2537 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2537 เรื่อง มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ว า ด ว ย จรรยาบรรณของพนั ก งานสอบสวน พ.ศ.2544 ลงวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2544 มาใช ในการศึ กษา
ประสิท ธิ ภาพการปฏิ บั ติหน าที่ ข องพนักงานสอบสวน สถานีตํ า รวจนครบาล กองบั ญ ชาการ ตํา รวจนครบาล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยสามารถจะนําขอคนพบที่ไดไปใชในการพัฒนา งานสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหประชาชนไดรับการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแตขั้นแรกรวมถึงการ
คุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไดอยางสะดวก รวดเร็ว เที่ยงธรรม และเสมอภาค

วัตถุประสงคการทําวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางการบริหารจัดการที่มีตอประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงาน
งานสอบสวน ของสถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2. สรางสมการพยากรณประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานงานสอบสวน ของสถานีตํารวจนครบาล
กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ผูวิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ Millet (1954) Herbert (1997) Merton
(1962) Caplow (1964) “POSDCoRB Model” Gulick and Urwick (1937) คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(กรมตํารวจ) ที่ 960/2537 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2537 เรื่อง มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เรงรัด การสอบสวน
คดีอาญา ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวย จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2544 ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัยไดดังภาพตอไปนี้
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ตัวแปรพยากรณ
ปจจัยทางการบริหารจัดการ
1.ดานการวางแผน
2. ดานการจัดองคกร
3. ดานการจัดหาคนเขาทํางาน
4. ดานการอํานวยการ
5. ดานการประสานงาน
6. ดานการรายงาน
7. ดานการจัดทํางบประมาณ

ตัวแปรเกณฑ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
สอบสวน ของสถานีตาํ รวจนครบาล
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร สถานีตํารวจนครบาล กองบังคับ
การ ตํารวจนครบาล 1 ถึง 9 จํานวน 3,236 คน (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561)
1.2 กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 340 คน ไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้นแบบอาศัยความนาจะเปน (probability sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรพยากรณ ประยุกตใชแนวคิดการบริหารจัดการของ Gulick and Urwick (1937) ประกอบดวย
การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing)
การประสานงาน (Coordinating) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) และการจัดการงบประมาณ (Budgeting)
2.2 ตั ว แปรเกณฑ คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ หน า ที่ ของพนั กงานสอบสวน สถานี ตํ า รวจนครบาล
กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมาโดยการประยุกตใชคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(กรมตํารวจ) ที่ 960/2537 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2537 เรื่อง มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เรงรัด การสอบสวน
คดีอาญา ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวย จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2544
3. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
4. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เทากับ 0.978 ในชวงระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2561

สรุปผลการวิจัย
1. ผลศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางการบริหารจัดการที่มีตอประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ ของ พนักงาน
งานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา ปจจัยทางการ
บริหารจัดการ ประกอบดวย การวางแผน (tpl) การจัดองคการ (tor) การจัดหาคนเขาทํางาน (tsa) การอํานายการ
(tdi) การประสานงาน (tco) การรายงาน (tre) และการจัดทํางบประมาณ (tbu) มีอิทธิพลตอ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ อยูในระดับปานกลาง (R = 0.648) หรือรอยละ 42.00 (R2 = 0.420) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01.
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2. สามารถสรางสมการพยากรณ ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานงานสอบสวน สถานีตํารวจ
นครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดดังนี้
ประสิทธิภาพ = 1.238 + 0.110tpl + 0.051tor - 0.043tsa - 0.322tdi
+0.063tco + 0.293tre+0.446tbu

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงาน
สอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ครั้งนี้ ผูวิจัยมีประเด็นการ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ตามลําดับดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางการบริหารจัดการ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลเพื่อหา
คาสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ผลการวิเคราะหขอมูลจากกรอบแนวคิดการวิจัย ตามแนวคิดทฤษฎี Gulick and Urwick
(1937) ประกอบดวย (1) ดานการวางแผน (2) ดานการจัดองคกร (3) ดานการจัดหาคนเขาทํางาน (4) ดานการ
อํานวยการ (5) ดานการประสานงาน (6) ดานการรายงาน และ (7) ดานการจัดทํา งบประมาณ โดยการเลือกแบบ
คัดเลือกเขาทั้งหมด (Enter Selection) พบวา ปจจัยทางการบริหารจัดการ ทั้ง 7 ตัวสงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการ ตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ อยูในระดับปานกลาง (R=0.648) หรือรอยละ 42.00 (R2=0.420) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของหลายทฤษฎี เช น ทฤษฎี ก ารบริ ห าร จั ด การองค ก าร (Organization
Management Theory) และทฤษฎีประสิทธิผล (Effectiveness Theory) กลาวคือ หากองคกรมีโครงสราง
กระบวนการจัดการที่ดี มีสภาพแวดลอม และไดรับการสนับสนุน ตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ปจจัยทุกสวน
ตองสัมพันธซึ่งกันและกัน ทํางานรวมกันได จึงจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์
(Output) หรือความสําเร็จที่ดีตามไปดวย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของหลายทาน เชน พิทักษ กิจอานันท
(2547) บงกช เทพจารี (2552) กฤษกร พลีธัญญวงศ (2554) สุเชษฐ โสภณเสถียร (2555) และกิตติชัย รุจิรา
วินิจฉัย (2557) ผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยทางการบริหารจัดการ มีอิทธิพลและรวมกันสงผลตอตัวแปรเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ผลการศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางการบริหารจัดการ พบวา ปจจัยทางการบริหารจัดการ ทั้ง 7 ตัว
สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการ ตํารวจนคร
บาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูในระดับปานกลาง (R=0.648) หรือรอยละ 42.00 (R2=0.420) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสรางสมการพยากรณประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานงานสอบสวน
สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติได สามารถอธิบายไดวา องคการ
ตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในยุคปจจุบันตองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งทําใหองคการตอง
ใหค วามสํ า คั ญ กับ กระบวนการทํ า งานหรือการจั ด การ ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อองค การเพราะทุ กขั้น ตอนมี ผ ลต อ
ความสําเร็จขององคการเพราะกระบวนการบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองรูจักนํามาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน เนื่องจากแตละองคกรมีปจจัยความสําเร็จที่แตกตางกัน (Nedelko & Potočan, 2016) ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดปจจัยทางการบริหารจัดการของ Gulick and Urwick (1937) และกระบวนการจัดการของ Bartol &
Martin (1997) ที่สรุปไดวา กระบวนการจัดการเปนกลไกสําคัญ เปนตัวประสานที่สําคัญที่สุดในการผลักดันและ
กํากับใหปจจัยตาง ๆ ที่เปนทรัพยากรดําเนิน การไปได อยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุเปาหมายตามที่
ตองการจององค การได ดัง นั้น ปจ จัยทางการบริหารจัด การจึ งมีอิทธิ พลต อประสิทธิ ภาพการปฏิบั ติหน าที่ ของ
พนั กงานสอบสวน สถานีตํ า รวจนครบาล กองบั ญชาการตํ า รวจ นครบาล สํ า นัก งานตํ า รวจแหงชาติ และยั ง
สอดคลองกับงานวิจัยของหลายทาน เชน งานวิจัยของ Lee et. al. (2015) สาธิต สุวรรณประกร (2559) และดุษฎี
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นาคเรือง, สุธิดา วัฒนยืนยง และ นุชนภา เลขาวิจิตร (2560) ผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยทางการบริหารจัดการ
มีอิทธิพล และรวมกันสงผลตอตัวแปรเกณฑ อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ และสามารถสรางสมการพยากรณได

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนําไปใช
ผลจากการวิจัย ปจจัยทางการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงาน
สอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา ปจจัยทางการ
บริหารจัดการ ทั้ง 7 ตัวสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่ของพนักงานงานสอบสวน ของสถานีตํารวจนครบาล
กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 แตกตางกันไปตามลําดับความสําคัญ ดังนั้น ผูบริหารหรือผูมีสวนเกี่ยวของควรใหความสําคัญปจจัยทางการ
บริหารจัดการตามลํ าดับดั งนี้ (1) การจัดทํา งบประมาณ (2) การอํา นายการ (3 การรายงาน 4) การวางแผน
(5) การประสานงาน (6) การจัดหาคนเขาทํางาน และ (7) การจัดองคการ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหไดขอมูลทีสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน การวิจัยครั้งตอไปควรเก็บรวบรวม ขอมูล
จากตํารวจทุกระดับชั้นยศ และจากสถานีตํารวจภูธร ทั่วทั้งประเทศ
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ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
SELF - DEVELOPMENT NEEDS OF SUB-DISTRICT MUNICIPALITY HUAI KRACHAO
DISTRICT KARNCHANABURI

พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “ ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความตองการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความตองการ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ/อายุการทํางาน กลุมตัวอยาง
ที่ใชคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 80 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนการทดสอบ
สมมติฐานใชคาสถิติ t-test ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง ใชสถิติ One-way ANOVA โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบวา ระดับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอ
หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 200 คน พบวา มีความตองการในการพัฒนาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
ดานที่บุคลากรมีความตองการพัฒนาเปนลําดับแรก คือ ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น และ ดานการ
ติดตามและประเมินผล รองลงมา คือ ดานการวางแผน และดานการปฏิบัติตามแผน ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหระดับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พบวาสถานะดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ/อายุการทํางาน
ตางกัน มีความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามขอสมมติฐานการวิจัย
คําสําคัญ : ความตองการพัฒนาตนเอง บุคลากร
Abstract
The research on "Self-development needs of personnel in the Subdistrict Municipality
District Huai Krachao District Kanchanaburi Province "aims to study the level of personnel
development needs of Sa Lue Sub-District Municipality Huai Krachao District Karnchanaburi
And to compare needs Personnel development of the Sub-District Municipality Huai Krachao
District Kanchanaburi Province, classified by gender, age, status, education level Government
age / working age The sample group used was Personnel working in the sub-district municipal
government agency Huai Krachao District The total of 80 people in Kanchanaburi Province.
The instrument used for data collection is the questionnaire and the statistics used for analysis
are frequency, percentage, average, mean and standard deviation. Hypothesis using t-test
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statistic to test the difference of average values from the sample group using One-way ANOVA
statistics by determining the statistical significance level at .05 level.
The research found that The level of personnel development needs in the operation of the
sub-district municipality. Huai Krachao District 200 people in Kanchanaburi Province found that
the overall development needs were at a high level. And the aspect that the personnel needs to
develop first is improvement in order to improve the performance and follow-up and evaluation,
followed by planning And the implementation of the plan, respectively
The results of the analysis of the level of personnel development needs in the operation of
the sub-district municipality Huai Krachao District Karnchanaburi Found that the status of sex,
age, status, education level Civil service age / working age is different, there is a need to develop
personnel in the operation. not different Which is not in accordance with the research hypothesis
Key words : Self - development needs , Staff

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยที่เปนสวนสําคัญที่สุด เปนกุญแจสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จขององคกร การมี
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญในวิชาชีพ มีความรัก ความศรัทธาในองคการของตน จะเห็นไดวาการจะ
พัฒนาบุคลากรขององคกรใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานจําเปนตองมีการพัฒนา
บุคลากรในการปฏิบัติงาน มีการประเมินความสามารถของบุคลากรขององคกรใหรูวามีจุดแข็งอะไรที่ตองสงเสริม
สนับสนุน และมีจุดออนอะไรที่ตองปรับปรุงแกไข ที่สําคัญการพัฒนาเพื่อใหรูทันความเปนไปของโลกธุรกิจในอนาคต
องคกรตองมีความสามารถที่จะแบงปนเอาทรัพยากรในตลาดมาสรางความมั่งคั่งใหกับองคกร ซึ่งเปนภาระอันใหญหลวง
ของผูบริหารทุกคน องคกรที่ดีสมาชิกขององคกรตองมีขอผูกมัด หรือพันธะทางใจวาจะทํา ใหงานขององคกรประสบ
ผลสําเร็จและมีความพรอมที่จะเรียนรู การที่องคกรจะขับเคลื่อนไดขึ้นอยูกับสมาชิกขององคกร ไมไดอยูที่โครงสราง
องคกรโดยตัวโครงสรางองคกรจะไมมีความหมายแตอยางใดถาคนในองคกรไมมีความสามารถ เมื่อรับคนดีมี ความ
สามารถเขามารวมงานกับองคกรแลวความจริงที่รับทราบกัน คือ องคกรตองเจริญเติบโตหยุดนิ่งไมได และมีความ
จําเปนที่จะตองพัฒนาใหพนักงานรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการเติบโตขององคกรซึ่งการพัฒนา
พนักงานมีหลายรูปแบบ เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การมอบหมายงาน การทํางานเปนกลุมคณะ (Team
building) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสายอาชีพ เปนตน (กรมธนารักษ, 2545) ในการดําเนินงานของ
หนวยงานหรือองคการใด ๆ จําเปนตองอาศัยปจจัยนําเขา (Inputs) ทรัพยากรตาง ๆ (Resources) ขององคกรที่มีอยูมา
ใชประโยชนใหมากที่สุดและไดผลดีที่สุดจึงจะทํา ใหการดําเนินงานขององคการบรรลุผลสํา เร็จตามเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในปจจุบัน มีการแบงหนวยงานออกเปนหลายหนวยงาน ในขณะที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีอยูอยางจํากัด
แตละคนปฏิบัติงานเฉพาะตามหนาที่ของตนเองในหนวยงานเทานั้น ทําใหเวลาที่มีงานเรงดวน หรือมีการหมุนเวียน
ตําแหนงและหนาที่ในการปฏิบัติงานทําใหบุคลากรเหลานี้ไมสามารถทดแทนงานกันได ไมมีการสอนงานในงานใหม ๆ ที่
ไดรับมอบหมายทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ เกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน เชน ขาดการ
วางแผนในเรื่องการพัฒนาบุคลากร การขาดความพรอมในการทํางาน ความไมชํานาญในงานที่ทํา เพื่อนรวมงานไมดี
ขาดมนุษยสัมพันธที่ดี ขาดกําลังใจในการทํางาน ขาดการวิเคราะหแผนกอนการดําเนินงานตามโครงสรางงาน มีการ
กําหนดกฎเกณฑการตัดสินผลการดําเนิน งานจากงานที่ทํา ทําใหบุคลากรเกิด ความไมพอใจจากงานที่ตัวเองไมชํานาญ
ทําใหผลงานที่ทําไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน เปนตน ดังนั้นถาหากองคกรมีการจัดการดาน
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การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามที่บุคลากรในหนวยงานตองการใหตรงกับความรูความสามารถของแต
ละบุคคล อยางเชน มีการวางแผนในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล มีการกําหนดงบประมาณการใชงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของแกผูปฏิบัติ งาน มีการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผน ปฏิบัติที่ไดจัดทํารวมกันกับพนักงาน มีการดําเนินการตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน
มีการใชขอมูลจริงเพื่อประเมินและปรับปรุงงานอยางเปนระบบ มีการนิเทศระหวางการดําเนินการตามโครงการหรือการ
สอน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดระบบตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีการ
จัดสรางและใชเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินผลตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน มีการเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานกับเปาหมาย มีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของการดําเนินงานทุกฝาย มีการกํากับตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง มีการตั้งคณะกรรมการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน มีการนําผลการวิเคราะห จุดแข็ง
จุดออนไปปรับปรุงแกไข เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกัน
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
สระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในดานตาง ๆ นับตั้งแตดานการวางแผน ดานการปฏิบัติตามแผน ดาน
การติดตามและประเมิ นผล ดา นการปรับปรุง เพื่อใหผลการดํ าเนินการที่ดีขึ้น เพื่อมุงเนนในการพั ฒนาตนเองของ
บุคลากร ซึ่งการวิจัยนี้นาจะเปนประโยชนโดยตรงตอหนวย งานที่เกี่ยวของและผูบริหารจะไดทราบขอมูลไวเพื่อการ
ตัดสินใจสําหรับการนํามาใชในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับงานการพัฒนาบุคลากรขององคกร ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล พรอมทั้งเปนเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมายขององคกรตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความตองการพัฒนาบุ คลากรของเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ/อายุการทํางาน
สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรที่มี เพศตางกัน มีความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน
2. บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน
3. บุคลากรที่มีสถานภาพตางกัน มีความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน
4. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน
5. บุคลากรที่มีอายุราชการ/อายุงานงานแตกตางกัน มีความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร แตกตางกัน

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหเห็นถึงความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ผูวิจัยไดใชแนวคิดวงจร PDCA ของ W.Edwards Deming มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด โดย
มุงเนนการพัฒนาออกเปน 4 ดานคือ ดานการวางแผน (Plan) ดานการปฏิบัติตามแผน (Do) ดานการติดตามและ
ประเมินผล (Check) และดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น (Act)
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จากแนวคิด ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ดานปจจัยสวนบุคคล ดังนี้คือ
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 อายุราชการ/อายุงาน
2. ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจของระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 4 ดาน ไดแก
2.1 ดานการวางแผน (Plan)
2.2 ดานการปฏิบัติตามแผน (Do)
2.3 ดานการติดตามและประเมินผล (Check)
2.4 ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น (Act)

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อศึกษาความตองการเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรเปนรายดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติ
ตามแผน ดานการติดตามและประเมินผล และดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะ เวลาการปฏิบัติงาน และตําแหนง
งาน กับความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ทั้ง 4 ดาน เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey
Research) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานอยูใน
เทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนผูมารับบริการ จํานวน 345 คนโดยเปน
ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางฯ ที่ปฏิบัติงานอยูในเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 80 คนและประชาชนผูเขามารับบริการจากเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 265 คน ในชวงเวลา 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 1 ป
กลุมตัวอยาง ไดแก บุ คลากรในตําแหนงปฏิบั ติงานเทศบาลตํ าบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวั ด
กาญจนบุรี จํานวน 80 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร
เทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบ ถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน/
อายุราชการ วิเคราะหขอมูลโดยการใชคารอยละเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอ
หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มาใชในการพัฒนาบุคลากรทั้ง 4 ดาน คือ 1. ดานการวางแผน 2. ดานการปฏิบัติตาม
แผน 3. ดานการติดตามและประเมินผล 4. ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น โดยใชคาเฉลี่ย () และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลผลคะแนนมีเกณฑการคิดคะแนนโดยการนําคะแนนของผูตอบแบบสอบถามแตละคน
รวมกันแลวหาคาเฉลี่ย () ความตองการในการพัฒนาบุคลากรและกําหนดระดับความตองการดังนี้
5
หมายความวา
มีความตองการมากที่สุด
4
หมายความวา
มีความตองการมาก
3
หมายความวา
มีความตองการปานกลาง
2
หมายความวา
มีความตองการนอย
1
หมายความวา
มีความตองการนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)
ในการประมวลและจัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติซึ่งผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 ตอน คือ
แบบสอบถามตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency)
การคํานวณหาคารอยละ (Percentage)
แบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ทัง้ 4 ดาน การวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาคาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ดวย
วิธี t-test และ F-test และทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA)
แบบสอบถามตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นําเสนอในรูปแบบเชิงบรรยาย

สรุป
การวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคของการวิจัย
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับ ความตองการพัฒนาตนเอง และการทดสอบสมมติฐาน โดยใชวิธีทาง
สถิติ t-test และ f-test
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลวิเคราะหขอมูลของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สรุปผลไดดังนี้ โดยสวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปน
รอยละ 53.7 อายุเฉลี่ยมากที่สุดคือ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 35.8 สถานภาพการเปนขาราชการมากที่สุด คิดเปนรอยละ
45.8 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.7 อายุราชการมากที่สุด 11 – 20 ป คิดเปนรอยละ 45.8
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 4 ดาน พบวาบุคลากรของเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี และผูมามารับบริการ มีความตองการใหเกิดการพัฒนาตนเองในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.91)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการติดตามและประเมินผลและดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.10) รองลงมาคือ ดานการวางแผน ( X = 3.84 )และอันดับสุดทายคือ ดานการปฏิบัติตาม
แผน ( X = 3.60) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยในแตละดานไดดังนี้
2.1 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี ดานการวางแผน อยูในระดับมากที่สุด คือ มีการประชุมชี้แจงแผนการทํางานในดานนโยบาย ความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.14 (SD = 1.05) รองลงมา คือ มีการจัดการปฐมนิเทศอบรมกอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 (SD = 1.20) รองลงมา คือ มีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานเพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูงานหลายๆ ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 (SD = 1.41) รองลงมา
คือ มีการใหบุคลากรออกความคิดเห็นในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.85 (SD = 1.31) และระดับต่ําสุด คือ มีการสอนงาน นิเทศงาน จากผูบังคับบัญชาหรือผูที่มีประสบการณ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.44 (SD = 1.39)
2.2 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี ดานการปฏิบัติตามแผนอยูในระดับมากที่สุด คือ ตองการมีสวนรวมในการเสนอแนะขอปฏิบัติงานใน
เวลาการทํางานจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (SD = 1.28) รองลงมา คือ ตองการใหมีการมอบหมายงานตรงกับความรู
ความสามารถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 (SD = 1.31) รองลงมา คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและภารกิจของ
หนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 (SD = 1.34) รองลงมา คือ ตองการใหมีการอธิบายวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจในระบบงานและกระบวนการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 (SD = 1.42) และระดับต่ําสุด
คือ ตองการมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 (SD = 1.32)
2.3 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี ดานการติดตามและประเมินผลอยูในระดับมากที่สุด คือ ตองการมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดาน
การปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (SD = 1.10) และ ตองการใหมีการจัดสัมนาอบรมและใหความรูเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานในแตละไตรมาสของหนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (SD = 1.11) รองลงมา คือ ตองการใหมีการรวบรวม
ขอมูลผลการดําเนินงานและหลักการในการปฏิบัติงานเพื่อนํามาใชประเมินผลงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 (SD = 1.11)
รองลงมา คือ ตองการใหมีการจัดการศึกษาและอบรมการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05
(SD = 1.27) และระดับต่ําสุด คือตองการใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการทํางานกับหนวยงานอื่น
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 (SD = 1.06)
2.4 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น อยูในระดับมากที่สุดคือ มีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความมั่นใจตอการปฏิบัติหนาที่หรือภาระหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 (SD = 1.11)
รองลงมา คือ เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานและมีอิสระในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.10 (SD = 1.13) รองลงมา คือ ตองการใหทุกคนในหนวยงานมีการสรางและถายโอนความรูแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกัน
และกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 (SD = 1.18) รองลงมา คือ ตองการใหมีการทํางานและแกปญหาการทํางาน มีคาเฉลี่ย
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เทากับ 4.05 (SD = 1.12) และระดับต่ําสุด คือ ตองการใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 (SD = 1.10)
3. จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความตองการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลสระลงเรือ
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคลากรของเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอ
หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และผูมารับบริการที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและอายุราชการ/อายุการ
ทํางาน ตางกัน มีความตองการจะพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

อภิปรายผล
ระดับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสระลงเรือ
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา มีความตองการในการพัฒนาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และดานที่
บุคลากรมีความตองการพัฒนาเปนลําดับแรก คือ ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานทีด่ ีขึ้น และ ดานการติดตาม
และประเมินผล รองลงมา คือ ดานการวางแผน และดานการปฏิบัติตามแผน นอยที่สุด ซึ่งสามารถอภิ ปรายผล
การศึกษาไดดังนี้ ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น รายขอในเรื่อง มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความมั่นใจ
ตอการปฏิบัติหนาที่หรือภาระหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย รองลงมา คือ เปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีอิสระในการตัดสินใจ รองลงมา คือ ตองการใหทุกคนในหนวยงานมีการสรางและ
ถายโอนความรูแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ ตองการใหมีการทํางานและแกปญหาการทํางาน และ
ระดับต่ําสุด คือ ตองการใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง ดานการติดตามและประเมินผล ราย
ขอในเรื่อง ตองการมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการปฏิบัติงาน และ ตองการใหมีการจัดสัมมนาอบรมและให
ความรูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสของหนวยงาน รองลงมา คือ ตองการใหมีการรวบรวมขอมูลผลการ
ดําเนินงานและหลักการในการปฏิบัติงานเพื่ อนํามาใชประเมินผลงาน รองลงมา คือ ตองการใหมีการจัดการศึกษาและ
อบรมการใช เ ทคโนโลยี ใ หม ๆ ในการปฏิ บั ติ ง าน และระดั บ ต่ํ า สุ ด คื อ ต อ งการให มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู แ ละ
ประสบการณการทํางานกับหนวยงานอื่น ดานการวางแผน รายขอในเรื่อง มีการประชุมชี้แจงแผนการทํางานในดาน
นโยบาย ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ มีการจัดการปฐมนิเทศอบรมกอนการปฏิบัติงานเพื่อชี้แจง
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานเพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูงาน
หลายๆ ดาน รองลงมา คือ มีการใหบุคลากรออกความคิดเห็นในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน และระดับต่ําสุด คือ มีการสอนงาน นิเทศงาน จากผูบังคับบัญชาหรือผูที่มีประสบการณ ดานการปฏิบัติตาม
แผน รายขอในเรื่อง ตองการมีสวนรวมในการเสนอแนะขอปฏิบัติงานในเวลาการทํางานจริง รองลงมา คือ ตองการใหมี
การมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ รองลงมา คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและภารกิจของ
หนวยงาน รองลงมา คือ ตองการใหมีการอธิบายวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในระบบงานและ
กระบวนการทํางาน และระดับต่ําสุด คือ ตองการมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของจุรีพร บวรผดุงกิตติ (2542) ศึกษาเรื่องสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการ และแนวทาง การพัฒนาบุคลากร
โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน เพื่อนาขอมูลไปเปนแนวทางในกาวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพสามารถ
ทางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการพัฒนาบุคลากร ปญหาการพัฒนาบุคลากร
ความตองการพัฒนาบุคลากร และขอ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาบุคลากร กลุมตัวอยางมี 5 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดแก
เจาหนาที่ระดับผูบริหาร กลุมที่ 2 ไดแก แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร กลุมที่ 3 ไดแก พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล
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เทคนิค และเจาหนาที่พยาบาล กลุมที่ 4 ไดแก เจาหนาที่อื่น ๆ และกลุมที่ 5 ไดแก ลูกจาง รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด
384 คน เครื่องมือที่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดั บ และแบบ
สัมภาษณ สาหรับสัมภาษณผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลขอนแกน มีการปฏิบัติ
ตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง ปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก คือ
ดานงบประมาณ ดานบุคลากรและดานการรับรูขาวสาร ความตองการดานวิธีการพัฒนาบุคลากร อยูในระดับมาก 3
อันดับแรก คือการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพรขาวสารทางวิชาการ และ
การศึกษาดูงานเพิ่มเติม ความตองการดานเนื้อหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมากที่ สุด โดยอันดับแรก คือ ดาน
มนุษยสัมพันธในการทํางาน ปรีดา ศรีเศษมาตย (2542) ศึกษาเรื่องการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม พบวา สภาพการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเปนกิจกรรมที่มีการ
ปฏิบัติเปนอันดับแรก ปญหาและความตองการในการพัฒนาบุคลากรโดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง แตพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานงบประมาณมีปญหาในระดับมาก สวนความตองการในการพัฒนาบุคลากรนั้นอยูในระดับมาก
เชนกัน โดยเฉพาะความตองการในดานวิชาการพัฒนาและดานเนื้อหาสาระ รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
ควรเปนรูปแบบที่สอดคลองกับหลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา เทคนิควิธี และอื่น ๆ ตลอดจนปญหาและความตองการที่
เหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ

ขอเสนอแนะ
1. ควรนําปจจัยอื่น ๆ เชน ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานความเครียดในการปฏิบัติงาน เปนตน เขามารวม
ศึกษากับปจจัยที่คนพบ เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี สามารถอธิบายความตองการในระดับตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น เพื่อทําใหเกิดทักษะความรูทัศนคติตอ
วิธีการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพตอไป
2. ควรจัดใหมีการสัมมนาและฝกอบรมใหแกบุคลากรในเรื่องการพัฒนาบุคคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
ทุกๆ ดาน เพื่อมาเปนกลยุทธในการพัฒนาองคการและบุคลากรในหนวยงาน และการนําขอมูลที่ได รับไปใชพัฒนา
กระบวนการทํางานที่ใหมีประสิทธิภาพ เชน การฝกอบรมภาวะผูนําที่เอื้อตอการจัดการความรู เทคนิคและวิธีการสราง
เอกสารคุณภาพ เทคนิคและวิธีคนหาความรูจากอินเตอรเน็ต
3. ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากการปฏิบัติงาน หาวิธีและเทคนิคการแก ปญหาใน
การทํางาน เพื่อหาวิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในการทํางาน โดยควรมีการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร
ดวยวิธีการใหรางวัล ผลตอบแทน หรือคํายกยอง ของขวัญ เกียรติบัตรชมเชยสําหรับบุคลากรที่เขามามีสวนรวมในทีม
การจัดการความรู หรือผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เชน การเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การจัดทําเอกสารคุณภาพขององคการ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ใหสวนรวมเห็นวา
บุคลากรที่เขามารวมกิจกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ของหนวยงานนั้น เปน บุคคลสําคัญขององคการ
ซึ่งจะเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคคลอื่น ๆ เขามามีสวนรวมมากขึ้น
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบุคคล คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สมิหรา จิตตลดากร

ผูวิจัย

บทคัดยอ
งานวิ จัย นี้ ใช วิธี การศึกษาทั้ง ในเชิง ปริม าณและคุ ณ ภาพ โดยมีวั ตถุประสงคเพื่อศึ กษาผลสั ม ฤทธิ์ของ
โครงการพัฒนาบุคคลภายใตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตร ผลการศึกษาพบวาโครงการนี้สนองตอบตอความ
คาดหวังของบัณฑิตและสามารถนําไปใชในวิชาชีพไดจริง หลักสูตรเปนองคความรูเชิงสหวิทยาการทั้งในระดับ
ทองถิ่นและนานาชาติ ปจจัยนําเขา เชน คุณภาพของอาจารย บรรยากาศของการเรียน และการมีสวนรวมของ
นักศึกษามีความสั มพันธกับ ผลสั มฤทธิ์ตามเปาหมาย แตความแตกต างของป จจัยทางดานสัง คมเศรษฐกิจของ
นักศึกษาเกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายและความคาดหวังของนักศึกษา นอกจากนั้น โครงการนี้ยังขาดการปลูกฝง
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมอยางจริงจัง
Abstract
The evaluation on the achievement of personnel development project, Faculty of
Political Science, Ramkhamhaeng University
This research is based on both quantitative and qualitative methods whilst the objective
of the study is to evaluate the effectiveness of personnel development project under the doctoral
program in political science at Ramkhamhaeng University. It has been proved as the results of
the study that this project meets the expectation of the graduates and is applicable to their
professions. The curriculum is interdisciplinary both on local and international level. Input
factors such as the quality of lecturers, learning atmosphere and the student participation are
related to goal achievement. However, the difference in socio-economic factors of the students
is related to goal achievement and the expectation of the students. Furthermore, this project is
seriously lack of the cultivation on moral and ethical matters.
Key words : Evaluation Achievement Personnel development

บทนํา
การพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาเอกทางดานรัฐประศาสนศาสตรนั้น มีความประสงคเพื่อสรางบุคลากร
ที่เปนนักคิด นักวิเคราะห และเปนนักแกไขปญหาทางการเมืองการปกครอง ในระยะแรกนั้นประเทศไทยไดเนนใน
ดานการเมืองและการบริหารจัดการภารกิจของรัฐ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ นักคิดในระบบบริหารราชการแผนดินควบคู
ไปกับนักปฏิบัติการในระบบราชการไทย ทั้งนี้ในยุคแรกเริ่มของการกอเกิดระบบราชการไทย สถาบันที่รับผิดชอบใน
การผลิตขาราชการไทย คือ โรงเรียนขาราชการพลเรือนซึ่งในปจจุบันนี้คือ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดยไดทําหนาที่ผลิตขาราชการสายปกครองไปปฏิบัติงานในฐานะขาราชการพลเรือนไปทั่วประเทศมาไมนอยกวา 1
ศตวรรษ แตเปนการผลิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทเทานั้น อยางไรก็ดีในชวง พ.ศ. 2522 ไดเกิดโครงการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาเอกในคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดผลิตดุษฎี บัณฑิตเปนรุนแรกเปนตนมา
หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสรางหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทาง
รัฐศาสตรเปนครั้งแรก โดยมีแนวคิดใกลเคียงกับดุษฎีบัณฑิต ทางรัฐศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวคือ
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรมีแนวโนมที่มีภูมิหลังทั้งดานการตางประเทศ การบริหารการปกครองสวนทองถิ่น
และการบริหารรัฐกิจ แตแนวคิดจัดทําหลักสูตร 3 มิติ ดังกลาวนั้นไมสําเร็จตามเปาหมาย เพราะขาดการสนับสนุน
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อยางจริงจังจากฝายบริหาร ซึ่งตอจากนั้นไมนานใน พ.ศ. 2550 ไดมีหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตรเกิดขึ้นในคณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมีเนื้อหาสาระที่คลายคลึงกับกรรมการชุดแรก คือ กลุมวิชา ดานการเมืองไทย
การเมืองระหวางประเทศ และการบริหารรัฐกิจ ทั้งนี้ไดเปดรับนักศึกษารุนแรกในป พ.ศ. 2551 เปนตนมา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะบุคลากรที่จะตองไปดําเนินการภายใตกฎกติกา และกระบวนการ
ของการบริหารราชการแผนดิน หรือการเขาสวมบทบาทการเปนตัวแทนของรัฐในนามของขาราชการในกระทรวง
ทบวง กรม ตางๆนั้น บุคคลเหลานี้จะสะทอนถึงบทบาทรัฐตอประชาชนพลเมืองโดยทั่วไป ดังนั้นจะสงผลกระทบตอ
สังคมโดยรวมทั้งเชิงบวกและลบ เมื่อการพัฒนากําลังคนเพื่อเขาสูระบบการบริหารราชการ เปนภารกิจสําคัญ
ประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนจึงไดดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ควบคูกันไปทั้งนี้ วิธีการพัฒนา ชวงเวลาการพัฒนาและสถานที่แหลงการพัฒนาหรือแหลงรับรูนั้นจะแตกตางกันไป
ตามศักยภาพของสถาบันการศึกษา และตามบริบทของสังคมในชวงเวลาริเริ่มโครงการ
โครงการผลิตปริญญาดุษฎีบัณฑิตของสถาบันของรัฐจึงหวังใหสอดคลองกับกระแสนโยบายการพัฒนา
ประเทศ โดยมุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความเพียบพรอมตามมาตรฐาน 5 ดาน คือ มีความพรอมดาน
คุณธรรม จริยธรรม มีความสมบูรณ ในดานความรูตามกรอบวิชาที่กําหนด มีความพรอมดานทักษะทางปญญา
ความสัมพันธระหวางบุคคลและมีความรับผิดชอบ ทายสุดคือมีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ อย างไรก็ตามการดํา เนิน การตามโครงการผลิ ตดุ ษ ฎีบั ณฑิ ตของมหาวิท ยาลัย ได
ดําเนินการรับนักศึกษามาถึง 9 รุน (2551-2559) มีผูสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 100 คน และมีนักศึกษาเขาสู
โครงการไมนอยกวา 400 คน โดยมีผูถอนตัวออกจากโครงการไปบางสวน ทั้งนี้มีผูยังอยูในโครงการอีกแมว าจะครบ
กําหนดตามระยะเวลาการศึกษาชวงแรกคือสามารถศึกษาไดภายในกําหนด 6 ป และหากไมสามารถจบการศึกษา
ไดตามกําหนดก็สามารถยื่นคํารองขอตออายุการศึกษาตอไปไดอีกชวงเวลาหนึ่ง
จากการดําเนินการนั้นยังขาดการประเมินโครงการเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
จึงสมควรจะไดทําการวิจัยเพื่อการตรวจสอบโครงการและแสวงหาขอบกพรองที่ควรไดรับการพิจารณาปรับปรุง
ตลอดจนเพื่อการเปนตัวอยางของความสําเร็จหรือความลมเหลวใหกับโครงการพัฒนาบุ คคลากรดานสังคมศาสตร
ตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือ เพื่อประเมินความสัมฤทธิ์ของโครงการตามความคาดหวังของผูรวม
โครงการเพื่อตรวจสอบความคุมคาของการบริหารจัดการโครงการวาการพัฒนากําลังคนดานสังคมศาสตรนี้มีความ
เปนสหวิทยาการ มีความครบถวนสรางกําลังทรัพยากรบุคคลใหรอบรูทั้งในระดับนานาชาติ และทองถิ่น ตลอดจน
เปนกําลังคนที่มีศักยภาพมีความคิดริเริ่มและเปนผูนําไดมากนอยเพียงใด ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับทรัพยากรการ
บริหารที่นําเขาสูโครงการดวยไดแก คุณลักษณะความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการโดยตรง คือ
ผูบริหาร คณาจารย วิทยากร และคุณภาพของผูเขาศึกษา ณ จุดแรกเขาสูโครงการ
คําถามของการวิจัย คือ
1. ลักษณะภูมิหลังของนักศึกษาเปนอยางไรและผลสัมฤทธิ์ ของโครงการตอบสนองความคาดหวังและมี
ความเหมาะสมในการบรรลุเปาหมายในการประกอบอาชีพหลังพนจากการศึกษาไปแลวของผูศึกษามากนอย
เพียงใด
2. คุณคาขององคความรูในการศึกษาตามโครงการมีความเปนสหวิทยาการทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น
โดยผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชไดทั้งระดับสากลและระดับทองถิ่น
3. ศักยภาพของบุคคลไดแกคณาจารยหรือวิทยากรและของนักศึกษาอยูในระดับใด
4. ความแตกตางตามภูมิหลังเรื่องใดเกี่ยวของกับสัมฤทธิผลทางการศึกษา
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ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาการดําเนินการของโครงการผลิตดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแตรุนที่ 1-6
(พ.ศ.2551-2556) โดยศึกษาจากกลุมดุ ษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลว พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(5กลุมวิชา) วาบรรลุถึงเปาหมายหลักสูตรอยางไร ประเมินคุณภาพตามความคาดหวัง และความเหมาะสมในการ
นําไปใชในวิชาชีพแกผูสําเร็จการศึก ษาและการสัมภาษณ เจาะลึกตัวแทนกลุมวิชาคือ คณาจารยหรือผูบริหาร
ตลอดจนผูใชประโยชนจากดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปในชวงเวลา มกราคม-มิถุนายน 2559 โดยจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาไป 66 คน ผูใชประโยชนหรือผูบังคับบัญชาบัณฑิต 6 สายงานไดแก
1. สายวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
2. สายธุรกิจเอกชน ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการบริษัทสินมั่นคงประกันภัย
3. สายงานยุติธรรม ผูบังคับการตําตรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ และอดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ
4. สายงานกระทรวงกลาโหม ผูอํานวยการกองนโยบายวิทยาศาสตร กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
5. สายงานกระทรวงมหาดไทย ผูอํานวยการสวนบริหารเครื่องจักรและสาธารณภัย กรมปองกันสาธารณะภัย
6. สายงานองคกรเอกชน (NGO) ประธานมูลนิธิแมบานไทยมุสลิม
การวิ เคราะหขอมูล ใช การตีความแปลขอความถอยคําจากการสั มภาษณ โดยนํ ามาจํ าแนกแยกแยะ
เปรียบเทียบและเชื่อมโยงเชิงตรรกะเพื่อสรุป พรอมกับใชตัวแปรแบบสถิติ ขยายความ ขอมูลเชิงปริมาณจากการ
ถอดแบบสอบถาม ดวยคา X̄, SD, X2 โดยกําหนดคานัยสําคัญไวที่ 0.05 สําหรับการอภิปรายใชประสบการณ ของ
ผูวิจัยในฐานะเปนกรรมการโครงการที่ศึกษานี้ตั้งแตป 2555-2560
ผลการศึกษา
1. ดานภูมิหลังของนักศึกษา พบวา เปนชายมากกวาหญิง (6:4) อายุเฉลี่ยคอนไปทางผูสูงอายุคือ อายุ 50
ป ขณะเดียวกันจํานวน 1 ใน 4 อยูในวัยทํางาน (33-40 ป) อีก 1 ใน 4 อยูในวัยผูชํานาญการ (41-50 ป)อายุต่ําสุด
33 ป อายุสูงสุด 69 ป สวนใหญ 46% ทํางานดานธุรกิจเอกชนที่อยูในงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพียง 36%
นอกเหนือจากนั้นอยูในกลุมอาชีพอิสระเปนที่ปรากฏไดชัดวา 70% เปนผูที่ปฏิบัติงานอยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2. ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามความคาดหวังของผูศึกษาวาสามารถบรรลุความคาดหวังไดมากนอย
เพียงใดนั้น พบวา เนื้อหาสาระของวิชาที่บรรลุตามความคาดหวังหลังจบแลวนั้นเรียงลําดับจากมากไปนอ ยคือ กลุม
วิชาเอกปริญญาการเมือง กลุมวิชาเอกเอเชียอาคเนยศึกษา กลุมวิชาเอกสาขาไทยศึกษา และกลุมวิชาเอกนโยบาย
สาธารณะ (คาเฉลี่ย 3.63, 3.61, 3.48, และ 3.42 ตามลําดับ) สําหรับวิชาเสริมพื้นฐานและวิชาหลักบรรลุเปาหมาย
ตามความคาดหวัง เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ วิช าความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตรและวิชาปรัชญาการเมืองการ
ปกครองไทย อยูในระดับเดียวกัน (3.57) รองลงมาคือวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองโลก (3.4) และระเบียบวิธี
วิจัยทางรัฐศาสตร (3.09)
ด า นความเหมาะสมของการบรรลุ เป า หมายในการประกอบอาชี พ หลั ง จบการศึ ก ษาไปแล ว พบว า
เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ วิชาเอกปรัชญาทางการเมือง (3.61) วิชาหลักการเมืองไทยและเศรษฐกิจโลก (3.59)
วิชาเอกเอเชียอาคเนยศึกษา (3.54) วิชาเอกนโยบายสาธารณะ (3.47) วิชาเอกไทยศึกษา ( 3.45) และวิชาเสริม
พื้นฐานไดแควิชา วิจัยและรัฐศาสตร (3.45)
3. ดานคุณคาขององคความรูซึ่งนักศึกษามีความสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงเรียงตามลําดับจากมากไป
นอยคือวิชาเอกเอเชียอาคเนยศึกษา (3.53) วิชาเอกปรัชญาการเมือง (3.53) วิชาเอกไทยศึกษา (3.50) วิชาหลักการ
เมืองไทยและเศรษฐกิจโลก (3.50) วิชาเอกนโยบายสาธารณะ (3.45) และวิชาเสริมพื้นฐาน (3.35) โดยภาพรวม
แลวผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยูในระดับมากที่สุด (3.47)
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4. ศักยภาพของปจจัยเขาสูโครงการ จําแนกเปนคุณภาพของนักศึกษาและคุณภาพของคณาจารย
4.1 ดานคุณภาพของนักศึกษา ไดแกพฤติกรรมการศึ กษาของนักศึกษาเอง ความตั้งใจฟงคํา
บรรยาย การศึกษาคนควาเพิ่มเติม ความกลาแสดงความคิดเห็นระหวางเรียน ความรับผิดชอบและความรวมมือ
ทํางานกลุม ความใสใจฟงบรรยายและเพิ่มพูนความรูดวยตนเอง
พบวาจากมาตราวัด 6 อันดับโดยเรียงจากนอย (1) ไปหามาก (6) ผลจากการศึกษาเรียงตามลําดับดังนี้
มีความรับผิดชอบสงงานตามกําหนด
5.73
ใหความรวมมือกับการทํางานกลุม
5.61
การเขาเรียนอยางสม่ําเสมอและตรงเวลา
5.52
มีความตั้งใจฟงคําบรรยายในชัน้ เรียน
5.50
เขาฟงการประชุมวิชาการ/สัมมนา
5.18
ไมใชเครื่องมือสื่อสารในหองเรียน
5.02
ศึกษาเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน
4.91
มีการตั้งคําถามแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงเรียน
4.86
ดานคุณภาพคณาจารยและวิทยากร
มีความรูในเรื่องบรรยาย
5.59
เนื้อหาบรรยายครอบคลุมหัวขอ
5.20
สามารถตอบคําถามไดชัดเจน
5.16
เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
5.14
ควบคุมเวลาบรรยายไดดี
5.11
เนื้อหา เทคนิควิธีการเหมาะสม
5.07
สามารถอธิบายใหเขาใจไดงาย
5.07
มีการตั้งคําถามกระตุนใหนักศึกษาติดตาม
4.95
5.ดานความเกี่ยวของของภูมิหลังของนักศึกษากับสัมฤทธิผลทางการศึกษา ผลการศึกษาพบวาปจจัยภูมิ
หลังของนักศึกษาคือ
5.1 ความแตกตางทางเพศจะเกี่ยวของกับการบรรลุความคาดหวังหลังจบการศึกษาใน
กลุมเอกวิชาเอเชียอาคเนยศึกษา
0.04
กลุมวิชาเอกปรัชญาการเมือง
0.04
กลุมวิชาปรัชญาการเมืองการปกครองไทย
0.03
กลุมวิชาปรัชญานักคิดยุคหลังสมัยใหม
0.05
5.2 ความแตกตางดานอาชีพจะเกี่ยวของกับแนวคิดเรื่อง
5.2.1 ความเหมาะสมของการบรรลุเนื้อหาสาระวิชา
กลุมวิชาประชาธิปไตยในเอเชียอาคเนย
0.05
5.2.2 พฤติกรรมการศึกษาของนักศึกษาเองใน 2 ประเด็นคือ
การตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงเรียน
0.02
การไมใชเครื่องมือสื่อสารในระหวางบรรยาย
0.01
5.3 ความแตกตางดานพื้นที่ปฏิบัติงาน (เขตกทมฯและนอกเขตกทมฯ) จะเกี่ยวของกับการบรรลุความ
คาดหวังหลังจบการศึกษาเฉพาะ
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5.3.1 วิชาเอกสาขาไทยศึกษา 2 วิชา คือ
กลุมวิชาประวัติศาสตรระบบการเมืองไทย
0.04
กลุมวิชาสัมมนาการเมืองทองถิ่นไทย
0.02
5.3.2 ความสามารถนําความรูไปประยุกตใชเฉพาะ
กลุมวิชาสัมมนาการเมืองทองถิ่นไทย
0.02
5.3.3 ความเห็นตอความสามารถของคณาจารยและวิทยากรภายนอกจะเกี่ยวของกับ
การนําเสนอเนื้อหาสาระ และ เทคนิคที่ใช
0.02
การควบคุมเวลาการบรรยายเปนอยางดี
0.03
5.3.4 ความเห็นตอพฤติกรรมการศึกษาของนักศึกษาเอง
0.01

สรุปผลกรศึกษา
สรุปขอคนพบเปนปรากฏการณที่สามารถอธิบายไดดงั นี้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานการมีความรูและมีพฤติกรรมที่สอดรับกับการเปนปรัชญาเมธีทางดาน
การเมือง การปกครอง ตองคํานึงถึงธรรมชาติของเพศ (ชาย-หญิง) เพราะการมีเพศสภาพเปนชายหรือหญิง จะมี
ความใสใจ ใฝหาหรือมีทักษะทางความคิดดวยการเปนผูคิดแบบนักปราชญนั้นตางกัน ทั้งนี้จากการสังเกต พบวา
สตรีเพศมีความใสใจในกรอบวิชาที่เนนการปฏิบัติการหรือเปน องคความรูในเชิงปฏิบัติมากกวาบุรุษเพศซึ่งจะใช
ความคิดในสิ่งที่เปนนามธรรมสูงกวาสตรีเพศ ซึ่งจะใหความสนใจกับความรูในเชิงรูปธรรมหรือปฏิบัติการ เชน
นโยบายสาธารณะซึ่งเปนรูปธรรมรับรูไดงายกวาวิชาปรัชญา
อยางไรก็ดีความเปนชายหรือหญิงจะผลักดันใหตนเองนําความรูในวิชาที่เกี่ยวของกับภูมิภาคเอเชียอาคเนย
ไปสูการบรรลุความหวังของของตนเองไมเหมือนกันจากการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษาพบวาดุษฎีบัณฑิตสตรีจะ
พัฒนาวิชาชีพไปในแนวความรูเชิงภูมิภาคไดมากกวาบุรุษ เชน การเขาสูงานระดับนานาชาติ การวางแผนขยายงาน
ไปสูเขตปริมณฑลเอเชียอาคเนยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความใสใจในภาษาและทักษะดานภาษาของสตรีมี
พื้นฐานมากกวาบุรุษ ขณะเดียวกันภูมิหลังของดุษฎีบัณฑิตสตรีบางคนมีอาชีพทางดานการคาการติดตอกับนานา
ประเทศในเขตเอเชียอาคเนยอยูเดิมกอนเขาศึกษาแลว จึงเปนปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาตนเองตอไปได
สําหรับความแตกตางดานอาชีพและพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น (การอยูในเขตกรุงเทพฯหรือนอกเขตกรุงเทพฯ)
พบว า จะส ง เสริ ม หรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ ความใส ใ นในเนื้ อ หาวิ ช าเฉพาะวิ ช าประชาธิ ป ไตยด า นการค า ขายทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศจะมีมุมมองในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับประชาธิปไตยในเอเชียอาคเนยตลอดจนการ
มีสวนรวมในการตั้งคําถามแสดงความคิดเห็นในระหวางเรียนไดมากกวาบุคคลที่มีภูมิหลังอาชีพเปนอยางอื่น เชน
ขาราชการ และอาชีพอิสระอื่นๆ ตลอดจนมีพฤติกรรมในชั้นเรียนคือเคารพในสิทธิของบุคคลอื่นมากกวาอาชีพ
ขาราชการ หรืออาชีพอิสระอื่นๆ อยางไรก็ตามพื้นที่ปฏิบัติงานอยูภายในปริมณฑลเขตกรุงเทพหรือนอกเขตกรุงเทพ
จะสะทอนถึงความพยายามในการบรรลุสูความความคาดหวังภายหลังการสําเร็จการศึกษาในองคความรูดาน
การเมืองโดยเฉพาะในวิชาการเมืองทองถิ่นไทย
ทั้งนี้จากการสัมภาษณแ ละสังเกตพฤติกรรมของดุษฎีบัณฑิตเหลานี้จะ พบวา องคความรูเรื่องการเมือง
โดยเฉพาะการเมืองทองถิ่นของไทยเปนสิ่งที่นําไปใชไดจริงในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และจะเปนประโยชนอยางมาก
ในกรณีที่อาจารยหรือวิทยากรภายนอกไดใชเทคนิคในการนําเสนอสาระในหองเรียน ควบคูกั บการควบคุมเวลาได
อยางเหมาะสม
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ดุษฎีบัณฑิตสวนใหญ สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพื้นที่ปฏิบัติงานวาอยูในเขตที่เจริญแลว เชน กรุงเทพ
และปริมณฑล หรืออยูในเขตที่ไม เจริญ คือนอกเขตกรุง เทพและปริม ณฑลจะมีผ ลต อพฤติ กรรมการศึกษาของ
นักศึกษาเองอยางหลีกเลี่ยงไมได เช น การเขาชั้นเรียน การแสคงความคิดเห็นในชั้นเรียน มิติดานมุมมองการ
เมืองไทย เปนตน

ขอเสนอแนะ
การผลิตบัณฑิตของโครงการดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตร ควรมีการปรับปรุงในเรื่องดังตอไปนี้
1. องคความรูซึ่งเนนทั้งความกวางและลึกเชิงพื้นที่กลุมอาเซียนทําใหนักศึกษาขาดมิติใดมิติหนึ่ง เชน ถารู
การเมืองทองถิ่นจะขาดประเด็นความรูระดับภูมิภาค ควรแนะนําใหนักศึกษากําหนดเปาหมายในการทําดุษฎีนิพนธ
แตแรกเริ่มที่เขาศึกษาเพื่อเนนใหมีความรูในเฉพาะดานแบบลุมลึก
2. ความหลากหลายของภูมิหลังของผูเขาศึกษาทําใหไมสามารถจัดวิชาเรียนในแตละภาคการศึกษาได
อยางเหมาะสม ตรงประเด็นที่นักศึกษาสนใจ ควรมีอาจารยที่ปรึกษาแนะแนวตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
3. การเลือกวิชาศึกษา นักศึกษาไปตามกระแสโลกาวิวัฒนหรือความนิยม ขาดการมองถึงความรูที่ตองใช
จริงในชีวิตการทํางานของตนเอง จึงทําใหความรูพื้นฐานกอนถึงเทอมสุดทายไมแนนพอที่จะทําดุษฎีนิพนธได ควรมี
การจัดกลุมใหมีผูแนะนําประเด็นหรือหัวขอการทําดุษฎีนิพนธตั้งแตภาคการศึกษาที่ 3 เปนตนไป
4.การศึกษาขามมหาวิทยาลัยหรือขามสถาบันการศึกษาที่เนนเฉพาะประเด็นที่จะทําวิจัย เปนอีกแนวทาง
หนึ่งที่นักศึกษาควรแสวงหาประโยชนจากกรณีนี้ โดยอาจนําสาระที่ไปศึกษามาจากตางสถาบัน นับรวมเปนส วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของสถาบันที่นักศึกษาเริ่มตนเขาศึกษาได
5. แนวคิดเรื่อง จริยธรรม คุณธรรม ของนักวิชาการและนักวิจัยควรไดรับการปลูกฝงมากกวาในปจจุบันนี้
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การหาปริมาตรบอรูปทรงหลายเหลี่ยม โดยโชโปรแกรมออโตเเคด: กรณีศึกษาหาปริมาตรบอเก็บโมลาส
Determination of Volume of The polygon pond using Autocad: Case study for molasses
storage pond

นางสาวจุฬาภรณมวงดิษฐ
นายวีระกร วันทอง
สาขา คณิตศาสตร คณะศิลปศาสตรเเละวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บดคัดยอ
มีวิธีในการหาปริมาตรรูปทรงหลายเหลี่ยมที่ไมเเนนอนไดดวยกันหลายวิธี แตละวิธีก็มีขอดีและขอเสียที่แตกตาง
กันไปแลวแตวาจะนําไปใชกับอะไร โครงการวิจัยนี้เปนกรณีศึกษาเพื่อปริมาตรโมลาสในบอเก็บกัก รูปทรงหลายเหลี่ยม
เพื่อใหไดคาที่ถูกตองมากที่สุด โดยใชโปรแกรม Auto CAD สรางรูปจําลองจากขอมูลการสํารวจ และหาปริมาตร พรอม
เปรียบเทียบกับปริมาตรโมลาสจริง ผลการศึกษาพบวาปริมาตรจากการคํานวณกับปริมาตรจริง ตางกันอยูที่ประมาณ 1.3
เปอรเซ็นต (นอยกวา300ตัน) และปริมาตรที่ไดใกลเคียงตามปริมาตรจริงที่ระดับความลึก 2.82 เมตรซึ่งจะเห็นไดวาจะได
คาปริมาตรที่ใกลเคียงมากที่สุดและสามารถนําไปใชงานไดจริง เเละสามารถนําไปประยุกตใชในการหาปริมาตรของรูปทรง
หลายเหลี่ยมในงานดานอื่นๆ เชนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ดานวิศวกรรมโยธาและอื่นๆอีกมากมาย
คําสําคัญ: ปริมตร, ออโตเเคด,รูปหลายเหลี่ยม,โมลาส
ABSTRACT
There are several method in order to findthe unequal polyhedron volumes,each method
has different advantages and disadvantages, depending on what is used.This research project is a
case study for the volume of molasses in a polyhedron reservoir to obtain the most accurate
value. By using the Auto CAD program to create a model from the survey data and find the
volume along with comparing the actual molasses volume. The results showed that the volume
from the calculation and the actual volume the difference is about 1.3 percent (less than 300 tons)
and the volume obtained is close to the actual volume at a depth of 2.82 meters, which can be
seen to get the closest volume and can actually be used. And can be used to find the volume of
polyhedron in other areas such as agriculture, industrial, civil engineering and many more.
Keyword : Volume, Auto Cad, Polyhedron, Molasses
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บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจมากขึ้ น สงผลใหประชากรในประเทศมีความเจริญ
ทางด านเศรษฐกิจมากขึ้นไปดวย และเมื่อมีความเจริญมากขึ้นอัตราการใช พลัง งานก็เพิ่มมากขึ้นดว ย ซึ่ งพลั งงาน
เชื้อเพลิงเปนปจจัยหลักและเมื่อมีความตองการใชพลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นก็จะตองมีการผลิตเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น
แตดวยเหตุที่วาประเทศไทยมีปริมาณการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงไดนอยจึงตองเกิดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ ซึ่งก็จะ
สงผลใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อใหเกิดสภาพคลองในการใชเชื้อเพลิงขึ้นจึงไดมีการวิจัยและพัฒนา
นําเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติบาง หรือการน้ําเอาผลผลิตที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมบางก็ดี นํามาปรับปรุงและ
พัฒนาใหเกิดเปนพลังงานทดแทนขึ้น เชน การนําน้ํากากสาหรือน้ําโมลาสที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายมา
เขาสูกระบวนการหมักแลวกลั่นออกมาเปน ”เอทานอล” ซึ่งสามารถนําไปเปนสวนผสมของของน้ํามั นเชื้อเพลิงได ซึ่งก็
จะสามารถลดปริมาณการนําเขาของน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศไดสวนหนึ่ง ในการผลิตเอทานอลในปจจุบันสวน
ใหญจะใชกากน้ําตาลหรือน้ําโมลาสเปนวัตถุดิบในการผลิต แตน้ําโมลาสที่นํามาใชในกระบวนการผลิตนั้นมีคาความ
ถวงจําเพาะที่สูง(อยูที่ประมาณ 1.4%) ซึ่งทําใหสงผลกระทบในเรื่องของการจัดเก็บและการน้ําไปใช โดยเฉพาะการ
ตรวจนับปริมาณที่นําไปใชในแตละวัน ซึ่งเปนปญหามากในการตรวจนับ สงผลใหการตัดยอดปริมาณการใชไมตรงกับ
ความเปนจริง โดยทางผูจัดทําไดมีแนวคิดที่จะแกปญหาโดยการคิดหาวิธีที่จะหาปริมาตรของน้ํา โมลาสที่เก็บ หรือบรรจุ
ไวในภาชนะที่มีรูปทรงหลายเหลี่ยมใหมีคาที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุดหรือถูกตองมากที่สุด

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในการปริมาตรของรูปทรงที่มีรูปทรงแบบหลายเหลี่ยมนั้นมีประโยชนมากในชีวิตประจําวัน ในงานดานตางๆ
ทั้งในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เเละอื่นๆ เราสามารถหาคาปริมาตรรูปทรงหลายเหลี่ยมที่ไมเเนนอนไดดวยกัน
หลายวิธี แตละวิธีก็มีขอดีและขอเสียที่แตกตางกันไปแลวแตวาจะนําไปใชกับอะไรโครงการวิจัยนี้เปนกรณีศึกษาเพื่อ
ปริมาตรโมลาสในบอเก็บกักรูปทรงหลายเหลี่ยมเพื่อใหไดคาที่ถูกตองมากที่สุด โดยใชโปรแกรม Auto CAD สรางรูป
จําลองจากขอมูลการสํารวจ และหาปริมาตร พรอมเปรียบเทียบกับปริมาตรโมลาสจริง
เนื่องจากในปจจุบันบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทผลิต “เอทานอล”ที่ใชสําหรับ
เปนเชื้อเพลิง โดยมีอัตรากําลังผลิ ตอยูที่ 365,000 ลิตรตอวัน โดยใชกากน้ําตาล(โมลาส) เปนวัตถุดิบในการผลิตโดย
ควบคุมคาความถวงจําเพาะของโมลาสอยูที่ 1.30 % - 1.40 % เพื่อนําไปใชในกระบวนการผลิต ซึ่งในการผลิตในแตละ
วันจะตองใชปริมาณโมลาสอยูที่ 1,400 ตันตอวัน ทางบริษัทจึงมีความจําเปนอยางยิ่ งที่จะตองมีการจัดหาพื้นที่ หรือ
อุปกรณในการจัดเก็บกากน้ําตาล (โมลาส) ในลักษณะหรือในรูปแบบตางๆ เพื่อใชสามารถนําไปใชใหเพียงพอตอการ
ผลิตในแตละวัน โดยในปจจุบันทางบริษัทไดมีการจัดเก็บกากน้ําตาล (โมลาส) ไวดวยกันสองรูปแบบคือ จัดเก็บในถัง
เหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 31 เมตร จํานวน 2 ถังและจัดเก็บใบบอกักเก็บจํานวน 1 บอ ซึ่งในความจุของถังแตละถัง
สามารถจัดเก็บ
กากน้ําตาล (โมลาส) ได 8,000 ตันตอถัง และในบอกักเก็บสามารถกักเก็บได 21,000 ตันตอบอ แตในปจจุบัน
ในการนํากากน้ําตาล (โมลาส) จากบอกักเก็บไปใชในกระบวนการผลิตในแตละวันไมสามารถบอกปริมาณที่แนนอนและ
ถูกตองได สืบเนื่องมาจากรูปทรงของบอกักเก็บมีลักษณะเปนแบบรูปทรงหลายเหลี่ยม จึงทําใหยากตอการคํานวณหาร
ปริมาตรในบอไดเพราะวาถาไมสามารถบอกปริมาณของวัตถุดิบที่ถูกตองได ก็จะทําใหไมสามารถคํานวณหาตนทุนใน
การผลิตที่แนนอนได
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการหาปริมาตรของโมลาสในบอกักเก็บ ที่มีรูปแบบไมเเนนอนยากเเกการคํานวณ
ดวยวิธีพื้นฐาน ใหไดคาที่ใกลเคียงมากที่สุด
2. เพื่อศึกษาหาวิธีการคํานวณหาปริมาตรของโมลาสในบอกักเก็บที่มีรูปแบบไมเเนนอนยากเเกการคํานวณดวย
วิธีพื้นฐาน ใหไดคาที่ใกลเคียงมากที่สุด
3. เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนอยางอื่นในการคํานวณปริมาตรบอกักเก็บ สารเคมี น้ํา ของเหลว ใน
งานดานอื่นๆ เชนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เเละวิศวกรรม ตลอดถึงการใชในการหาปริมาตรรูปทรงที่ยากตอการ
คํานวณดวยวิธีพื้นฐานใดๆใหถูกตองใกลเคียงมากที่สุด
ขอบเขตการศึกษา
1. ทําการศึกษาหาวิธีการคํานวณหาปริมาตรของโมลาสในบอเก็บวาวิธีคํานวณแบบใดจะไดคาที่ใกลเคียงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด
2. ทําการศึกษาหาจุดหรือตําแหนงที่ใชติดตั้งมาตรวัดเพื่อใชเปนแนวทางในการหาปริมาตรของโมลาสในบอ
เก็บใหไดคาที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
3. ทําการเปรียบเทียบระหวางวิธีการคํานวณจากทฤษฏีกับวิธีการคํานวณจากแบบโดยใชคาพิกัดที่เก็บขอมูล
จากพื้นที่จริงมาหาขอสรุปวาวิธีการแบบใดจะไดคาที่ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เก็บขอมูลรายละเอียดตางๆในพื้นที่บอเก็บโมลาสจริง
1.1 เก็บคาระดับภายในบอ
1.2 เก็บคาพิกัดตางๆ
2. นําขอมูลที่เก็บไดมาดําเนินการดานการคํานวณหาปริมาตรโมลาสในบอ
2.1 การคํานวณจากแบบที่ใชกอสรางจริง
2.2 การคํานวณจากขอมูลที่เก็บไดจากพื้นที่บอที่วัดจริง
2.3 การคํานวณโดยใชวิธีการขึ้นรูปจากโปรมแกรมออโตแคท (Auto CAD)
3. ทําการเปรียบเทียบกันระหวางวิธีตางๆเพื่อหาขอสรุปวามีคาที่แตกตางกันอยางไรบาง
4. จัดทําสรุปการหาปริมาตรโมลาสในบอวาวิธีการหาแบบใดดีที่สุด
5. เมื่อไดขอสรุปแลวดําเนินการทํามาตรวัด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหสามารถบอกปริมาณการใชโมลาสตอครั้งไดตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
2. ใชเปนแนวทางในการแกปญหากรณีที่เกิดปญหา ทางดานการหาปริมาตรของบอเก็บรูปแบบอื่นๆ ได
3. สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนอยางอื่นในการคํานวณปริมาตรบอกักเก็บ สารเคมี น้ํา ของเหลว ในงาน
ดานอื่นๆ เชนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เเละวิศวกรรมอื่นๆ ใหถูกตองใกลเคียงมากที่สุด
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. การคํานวณปริมาตรของเหลวในอางรูปทรงไมเเนนอน
1.1 การคํานวณ โดยการใชโปรแกรมประยุกต
วิธีการดังกลาว เปนวิธีที่ใหผลลัพธถูกตองแมนยํากวาวิธีอื่นๆ แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับคุณภาพของขอมูลที่นําเขามา
ใชในการคํานวณ นั่นคือขอมูลพื้นผิวทีองน้ํา (Riverbed Surface) วามีความคลาดเคลื่อนมากนอยเพียงใด เชน ขอมูล
สภาพพื้นผิว DEM Surface ที่ไดจากกระบวนการทางโฟโตแกรมเมทรี จะมีความคลาดเคลื่อนสูงมากกวา ขอมูลสภาพ
พื้นผิว DEM Surface ที่ไดจากการสํารวจแบบ LiDARและ Ground survey ประเภทอื่นๆ เมื่อทราบขอมูลสภาพสูง-ต่ํา
ของพื้นผิว (ซึ่งในกรณีนี้ สภาพพื้นผิวดังกลาวไดจมอยูใตน้ําแลว) และทราบคาระดับน้ําที่จะใชในการคํานวณ โปรแกรม
ประยุกตสามารถที่จะทําการคํานวณปริมาตรของน้ําทั้งหมดได โดยใชหลักการเปรียบเทียบ คาตางทางระดับของทั้งสอง
พื้นผิว และสูตรคํานวณทางคณิตศาสตรที่ซับซอน เชน เขื่อน และอางเก็บน้ําในประเทศไทยสวนใหญ จะมีขอมูลทาง
ภูมิศาสตร-สภาพภูมิประเทศเดิม กอนการสรางเขื่อน หรืออางเก็บน้ํา เก็บเปนสําเนาเอาไว และในกรณีที่เขื่อน หรืออาง
เก็บน้ํา ไมมีขอมูลสภาพพื้นผิวใตน้ํา...ในปจจุบัน ความกาวหนาทางดานงานสํารวจทางชลศาสตร ไดพัฒนาเครื่องมือ หรือ
อุปกรณสํารวจใตน้ํา ไปอยูที่ความคลาดเคลื่อนในระดับเซนติเมตรกันแลว อาทิ การใชคลื่นเสียงโซนา หรือระบบการใช
เสียงสะทอน ทําการสแกนพื้นผิวใตน้ํา แตถึงอยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันดีวา สภาพพื้นผิวใตน้ําภายในตัวเขื่อน หรือ
อางเก็บน้ํานั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอๆ จากสาเหตุของ การพัดพา ทับถม ของดินตะกอน ทุกๆป รวมถึงการ
พังทะลายของหนาดิน ที่เกิดจากการชะลางของฝน และไหลลงมาสูตัวเขื่อน ฉะนั้น เพื่อที่จะใหไดผลลัพธการคํานวณอยาง
ถูกตอง ของการคํานวณปริมาตรน้ําทั้งหมด ที่มีอยูในตัวเขื่อน หรืออางเก็บน้ํานั้น หนวยงานที่รับผิดชอบ จะตองจัดใหมี
การทําการสํารวจ เปนประจํา ทุกๆ 1-2 ป...แตสารขันธประเทศของเรา ไมเคยไดยินวามีการสํารวจ DEM Surface ใตน้ํา
ลักษณะดังกลาวเกิดขึ้น ณ เขื่อน หรืออางเก็บน้ําใดๆ หรือ อาจจะไมจําเปนและขามผานไปใชในวิธีที่ 2, 3 หรือ 4 แทน
1.2 การคํานวณ โดยการใชสมการทางคณิตศาสตร
วิธีการนี้ใหผลลัพธของการคํานวณปริมาตร อยูในเกณฑที่ถือวาใชได และเปนที่นิยมใชกัน ''แต" ความถูกตอง
และความคลาดเคลื่อน จะสูง-ต่ํา มาก-นอย เพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญที่สุด ที่ใชคํานวณปริมาตรของวิธีการนี้คือ
"เสนชั้นความสูง" (Contour line) ถาการไดมาซึ่งการสํารวจจัดทําเสนชั้นความสูง (กอนทําการกอสรางเขื่อน หรือกอน
การกักเก็บน้ํา) มีความถูกตอง แมนยําสูง คาที่คํานวณไดจากสมการทางคณิตศาสตรนี้ ก็จะมีความถูกตองแมนยําสูง
ตามไปดวย...สารขันธประเทศของเรา เทาที่ทราบ สวนใหญยังใชขอมูลเสนชั้นความสูง ที่ไดจากกระบวนการทางโฟโต
แกรมเมทรี จากปเกาๆ (ยุคฟลม ขาว-ดํา) เสนคอนทัวร หรือเสนแสดงชั้นระดับความสูง เรียงกันเปนชั้นๆ ลงไปในพื้นที่
กักเก็บน้ํา เมื่อทราบคา 'พื้นที่' (ตารางเมตร) ของเสนคอนทัวรแบบปด ของแตละชั้นจะสามารถทําการคํานวณปริมาตร
ไดจากสูตรและเชนเดียวกันกับวิธีการที่ 1 ซึ่งความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุการใชขอมูลเสนชั้นความสูง
ที่ไมไดรับการปรับปรุงเชิงคุณภาพ อีกทั้งปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิวใตทองน้ํา อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ ทํา
ใหการคํานวณปริมาตรเกิดความคลาดเคลื่อน
1.3 การคํานวณ โดยการสํารวจพื้นที่หนาตัด และใชสูตรการคํานวณปริมาตร แบบ Average End Area
วิธีการนี้ถือวาไดผลลัพธของการคํานวณ 'หยาบ' กวาสองวิธีแรก และจะยิ่งไดผลลัพธของการคํานวณหยาบ
มากยิ่งขึ้น เมื่อระยะระหวางพื้นที่หนาตัด ทั้งสองมีระยะหางกันมาก หรือมีลักษณะรูปทรงของตัวเขื่อน หรืออางเก็บน้ําที่
ไมคลายกับรูปทรงในทางเลขาคณิต วิธีการนี้ ถาตองการที่จะไดผลลัพธของการคํานวณอยูในเกณฑดี ตองทําการสํารวจ
พื้นที่หนาตัด (Cross Section Profile) ใหมีระยะที่ไมหางกัน (ระยะยิ่งถี่ ยิ่งไดผลลัพธถูกตอง แตก็จะสงผลกระทบตอ
ระยะเวลา และงบประมาณ)
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1.4 การคํานวณ การคํานวณแบบ รวบหัว รวบหาง
วิธีการนี้ เรียกไดวาเปนวิธีการคํานวณที่ไดผลลัพธ หยาบที่สุด แตก็ยังดีการกวา 'การเดาสุม ' หรือใชวิธี
ประมาณการจากสายตา หรือประมาณการจากแผนที่ เพราะวาวิธีการนี้ตองอาศัยการคํานวณทางคณิตศาสตร โดยนํา
ขอมูล 2 ขอมูลนํามาคํานวณรวมกัน คือ พื้นที่ของระดับน้ํา (ตารางเมตร) ที่ตองการทราบปริมาตร กับ ระยะความลึก
เฉลี่ย จับคาทั้งสอง มาคูณเขาดวยกัน ก็จะไดคาปริมาตรของน้ํา เปนลูกบาศกเมตรการคํานวณในลักษณะนี้ ใชหลัก
แนวคิดที่วาเขื่อน หรืออางเก็บน้ํา มีแนวลาดชันเปนแนวดิ่งตรงลงไปถึงจุดความลึกเฉลี่ยเหมือนแทงคน้ํา ซึ่งในความเปน
จริง หาไดเปนเชนนั้นไม
2.โปรแกรม AutoCAD
AutoCAD เปนซอฟตแวรที่ชวยออกแบบดวยระบบคอมพิวเตอร (Computer Aided Drafting/Design) ที่
สามารถรองรับการทํางานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ บริษัทผูพัฒนาคือ Autodesk แมในตลาดซอฟตแวรจะมีโปรแกรม
ประเภท CAD หลายโปรแกรมแตในงานออกแบบดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม และอุตสาหกรรมตางๆของหนวยงาน
องคกรทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วโลกสวนใหญจะนิยมใช AutoCAD เนื่องจากเปนซอฟตแวรที่มีขีดความสามารถสูงใน
การสรางแบบจําลองสามมิตินักออกแบบสามารถควบคุมการวาด เปลี่ยนมุมมองไดในทุกทิศทางรอบแบบกําหนด
คุณสมบัติของภาพวาดไดตามที่ตอ งการ ดวยคําสั่งและเครื่องมือชวยที่มีประสิทธิภาพชวยใหประหยัดเวลาและคาใชจาย
ทําให AutoCAD เปนตัวเลือกที่ดีในงานที่มีความละเอียดและตองการความแมนยําสูงนอกจากนี้ AutoCAD ยังมี
ชุดคําสั่งสําหรับสรางใหแบบจําลองมีแสง เงาสีสันที่ดูเสมือนจริงไดอีกดวย นับตั้งแตเปดตัว AutoCAD ไดมีเวอรชันตางๆ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง นับถึงเวอรชั่นลาสุด แตละเวอรชันมีจุดเดนเฉพาะ ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2.1 การกําหนดตําแหนงของโปรแกรม AutoCAD
ระบบพิกัดบอกตําแหนงหรือระบบโคออรดิเนต (Coordinate system) ที่ AutoCAD ใชบันทึกขอมูลตําแหนง
ตางๆ ของการวาดรูปเปนแบบ 3 มิติ (3 dimensions หรือเขียนยอเปน 3D) และใชเปนระบบคารที่เซียน (Cartesian
system) ที่ใชแกนตั้งฉากตอกันสามแกนเปน X,Y และ Z ดูรูปที่ 2.1 จุดหนึ่งๆ จึงบอกพิกัดอยูในรูป X,Y,Z ที่จุดตัดของ
แกนทั้งสาม (จุด O ในรูป) เรียกวา “จุดกําเนิด(origin)” กําหนดเปนจุดอางอิงที่คา 0,0,0 สวนคาที่วัดออกไปจากแกนใน
ทิศทางหลักมีคาเปนบวก สวนทศตรงขามมีคาเปนลบ (ในรูปที่ 2.2 ทิศหลักแสดงไวดวยเสนหนา สวนเสนบางเปนทิศ
ตรงขาม)
คาที่บันทึกเปนขอมูลตําแหนงใน AutoCAD ใชระบบคารทีเซียนการปอนคาหรือกําหนดตําแหนงหนึ่งๆ จึงใช
ระบบคารทีเซียน X,Y,Z ไปดวย นอกจากนี่เรายังสามรถกําหนดตําแหนงดวยการโคออรดิเนตแบบทรงกระบอกและทรง
กลมไดดวย ดูรูปที่ 2.2 และ 2.3 ที่ใชการกําหนดคาอยูในรูป R<O,H และ R<O,O ตามลําดับ แตการบันทึกคาในไฟล
งานแบบของ AutoCAD ก็ยังจะแปลงผลตําแหนงเปนการบันทึกในระบบคารทีเซียน X,Y,Z เสมอ
2.2 ระบบพิกัดตําแหนงใน 2 มิติ
จากการปอนคาหรือกําหนดตําแหนงในรูปแบบ 3 มิติที่กระทําได 3 แบบ คือคารทีเซียน ทรงกระบอก และทรงกลม
เมื่อใชกับงานที่เปนแบบ 2 มิติ
กลาวคือการทํางานในระนาบ 2 มิติ การปอนตําแหนงจะลดลงเหลือเพียง 2 องคประกอบเทานั้นระบบแบบ
ทรงกระบอกและทรงกลมจะเหลือเพียงรูป R<O ซึ่งมีชื่อเรียกวา “ระบบเชิงขั้ว (polar- system)” แตในการบันทึกคา
ตําแหนงในไฟลงานแบบของ AutoCAD ยังคงจัดเก็บคาแบบ 3 มิติในแบบคารทีเซียน X,Y,Z อยูดี โดยองคประกอบ Z
จะมีคาเปนศูนย หรือคาตําแหนงอยูในรูป X,Y,0
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2.3 เครื่องมือวาด
2.3.1 ทุลบาร Draw งานเขียนแบบที่ไมใชคอมพิวเตอรจะมีเครื่องมือตางๆ เชน ไมที ไมสามเหลี่ยมมุม
ฉาก ไมวัดสเกล กามปู นกแกว กระดูกงูฯ สวนใน AutoCAD จะทําการผานคําสั่งจากเมนู ทูลบาร และบรรทัดคําสั่ง ใน
ตารางที่ 2.2 แสดงถึงทุลบาร Draw เปนทูลบารดีฟอลตที่จะถูกเปดขึ้นเสมอ เพื่อเปนเครื่องมือในการเริ่มตนการทํางาน
2.3.2 ทุลบาร Modify การทํางานแกไขแบบใน AutoCAD กลุมคําสั่งหลักๆ จะอยูที่ทูลบาร Modify
และเมนู Modify คําสั่งการแกไขนี้ ดูรายละเอียดของทูลบาร Modify ไดจากตารางที่ 2.3
1.3.3 ทุลบาร Dimension ปกติการบอกระยะมักจะกระทําตอนหลังสุด เมื่อวาดสวนตางๆ ครบแลว
และวาดเสนบอกระยะทั้งหมดพรอมกันในคราวเดียว ดังนั้นจึงเปนการสะดวกที่จะเรียกใหแสดงทูลนารDimension โดย
คลิกขวาบนทูลบารใดๆ และคลิกที่รายการ Dimension บนเมนูที่แสดง สําหรับความหมายแตละทูลนี้ใหดูใน
2.4 โมเดล 3 มิติ
2.4.1 โมเดล(Model) ซึ่งเปนรูปวาดที่มีครบมิติกวาง ยาว และลึกในตัวเองชิ้นเดียว ในสวนความลึก
นั้น แลวแตมุมมองแจเรียกเปนความหนาหรือความสูง
ผลงาน 3 มิติจาก AutoCAD ใหผลเชนเดียวกับหุนจําลองที่สรางจากกระดาษหรือวัสดุตางๆ กลาวคือ
เมื่อวาดชิ้นงานเสร็จแลวสามารถเลือกดูที่มุมมองตางๆ ได โดยไมตองทําการวาดใหมในแตละมุมมองทั้งในแบบภาพฉาย
ในแนวตั้งฉาก (Orthographic) และเปอรสเปกตีฟ (Perspective) นอกจากนั้นยังกําหนดลงสีและแสงเงา (Render)
เปนแบบภาพเหมือนจริงไดดวย
2.4.2 ระบบแกน ตามที่กลาวการกําหนดโคออรดิเนตหรือตําแหนงของจุดไปแลว หลักคือ แบบคารที
เวียน (X,Y,Z) แบบทรงกลม (r<O<α) และแบบทรงกระบอก (r<O<h) แตละวิธีก็มีการปอนคาตางกันไปการทํางานกับ 3D
เพื่อใหสะดวกตอการกําหนดโคออรดิเนตพิกัดของจุด ใน AutoCAD มีความสามารถใหเลือกยายแกนจากอางอิงที่จุดกําเนิด
0,0,0 ในทิศทางดีฟอลตที่เรียกวาแกน WCS (World Coordinate System) ไปเปนแกนที่มีจุดกําเนิดอยูในตําแหนงใดๆ
ใหมก็ไดและยังบิดเอียงทํามุมตางๆ จากแกน WCS ไดดวย เรียกวาแกน UCS (User C Coordinate System)โดยชื่อมันเอง
ก็ชัดอยูแลว คือใหผูใชเลือกกําหนดเอง เพื่อที่จะทํางานไดอยางดีกับ 3D เราจําเปนตองมีทักษะที่แมนยําในการทราบ
ทิศทางของแกน และทิศมุมหมุนที่เปนบวกหรือลบ และเครื่องมือที่จะชวยเรานี้คือ “กฎมือขวา” ดังจะกลาวถัดไปนี้
2.4.3 กฎมือขวา แมนในสวน Help Online ของ AutoCAD เองจะกลาวถึงกฎมือขวานี้ ดวยวิธีการ
ของการใชนิ้วกอยแมมือ นิ้วชี้ และนิ้วกลางเพื่อกําหนดทิศทาง X,Y และ Z ดวยก็ตาม ในทางปฏิบัติแลว มีวิธียอดนิยมที่
สะดวกกวา และใชไดทุกกรณีนั่นคือการใชกฎมือขวา
หาทิศแกน Z ให ใชฝามือขวาหรือนิ้วทั้งสี่กวาดไปบนระนาบ XY สวนนิ้วหัวมือใหชี้ตั้งฉากขึ้นเปนทิศทางแกน
Z โดยการกวาดบนระนาบ XY เริ่มจากแกน X ไปหาแกน Y
หาเครื่องหมายบวก-ลบหมุนรอบแกน X,Y หรือ Z แกนใดแกนหนึ่ง ใหกํามือไปบนแกนที่จะหมุนรอบโดย
นิ้วหัวแมมือชี้ทิศบวกของแกนนั้น จะไดทิศการกวาดของนิ้วทั้งสี่แทนทิศมุมหมุนที่เปนบวก สวนทิศการกวาดตรงขาม
จากนี้ใหใชคาติดลบ
2.4.4 วั ต ถุ ท รงตั น ที่ มี ใ ห คื อ วั ต ถุ ท รงพื้ น ฐานที่ มี คํ า สั่ ง วาดได โ ดยตรงหรื อ เรี ย กว า “พริ มิ ที ฟ
(primitive)”มี 7 แบบ คือ กลอง กรวย ทรงกระบอก ทรงกลม ทอรัสประมิด และลิ่ม ซึ่งสามารถเลือกทูลเหลานี้ไดจาก
Dashboard ในสวนของ Modeling สําหรับพรอมตและความหมายของตัวเลือกแตละรูปราง วัตถุที่เราวาดเปนทรงตัน
(Solidmodels)ประหนึ่งวามีมวล ขอใหเราลองใชคําสั่ง masspropเพื่อดูคุณสมบัติของรูปวาด โดยรันเมนู tool >
inquiry > region/mass properties เลือกที่วัตถุ จะแสดงวินโดว text
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หลักการทํางานของ region/mass properties คุณสมบัติที่แสดง MASSPROP ขึ้นอยูกับวาวัตถุที่เลือกเปน
ภูมิภาคและไมวาจะเปนภูมิภาคที่เลือกเปนระนาบกับระนาบ XY ของระบบพิกัดที่ใชปจจุบัน (UCS) หรือของแข็ง
สําหรับรายชื่อของพารามิเตอรที่ควบคุมหนวย MASSPROP ดูการคํานวณบนพื้นฐานของปจจุบัน UCS ตอไปนี้แสดงให
เห็นถึงคุณสมบัติของมวลที่จะแสดงสําหรับทุกภูมิภาค
ถาพื้นที่ที่เปนระนาบกับระนาบXY ของ UCSปจจุบันคุณสมบัติเพิ่มเติมที่แสดงในตารางตอไปนี้จะมีการแสดง
คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับมวลภูมิภาค coplana
การคํานวณหาปริมาตรจากรูปตัด
การหาพื้นที่หนาตัดมักมีจุดประสงคหลักเพื่อหาปริมาตรงานดินฉะนั้นเมื่อตองการหาปริมาตรจะรังวัดหา
พื้นที่หนาตัดที่หางกันสม่ําเสมอเปนชวงๆหรือระยะระหวางรูปตัดเทากันตลอด

รูปที่ 1 แสดงหนาตัด A1,A2,A3
1. วิธีสูตรพิสมอย (PrismoidalFormular) วิธีนี้เปนการหาปริมาตรของสองชวงรูปตัดหรือมีพื้นที่หนาตัด 3 รูป
แลวนําปริมาตรที่ไดแตละสองชวงมารวมกันเปนปริมาตรทั้งหมดดังนั้นเพื่อใหการคํานวณมีพื้นที่หนาตัดจํานวนลงตัว
จะตองรังวัดรูปตัดใหมีจํานวนรูปเปนเลขคี่และมีระยะระหวางรูปตัดเทากันตลอด
วิธีการคํานวณตองใชหนาตัดจํานวน 3 หนาตัดตอเนื่องในการคํานวณ
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วิธีการศึกษาวิจัย
วิธีการสํารวจและการทําแผนที่ (Survey and Mapping)
การสํารวจเปนการหาตําแหนงที่แนนนอนของจุด โดยมีพิกัดกํากับ หรือเปนการหาระยะราบ ระยะดิ่งระหวาง
วัตถุหรือจุด การวัดวัดมุมราบ มุมสูง การวัดระยะและทิศทาง (Direction) ของเสนนั้น คาที่วัดไดจากการสํารวจจะ
นํามาคํานวณหารระยะจริง มุม ทิศทาง ตําแหนง คาระดับ เนื้อที่ และปริมาตร คาที่ไดจะนําไปสรางเปนแผนที่
1. การทําวงรอบปด(Closed Traverse)
วงรอบปดเปนวงรอบที่ทําเปนวงจรหมุดเริ่มตนและบรรจบจะเปนหมุดเดียวกัน และจุดออกจะตองเปนหมุด
หลักฐานคูหรือหมุดที่มีคาพิกัดอางอิง (Azimuth mark) วงรอบปดสามารถตรวจสอบมุมที่ทําการรังวัดได และคํานวณ
พิกัดฉากตรวจสอบความผิดของการรังวัดมุมและระยะได โดยการทําวงรอบปดบอโมลาส จะใชการวัดมุมภายใน
2. อุปกรณที่ใชทําวงรอบปด
3.1 กลองวัดมุม (Total Station)
3.2 เปาเล็ง(Prism)
3.3 วิทยุติดตอ(Walkitalki)
3.4 แบตเตอรี่เสริม
3.5 ดินสอ,สมุดสนาม
3.6 เทปวัดระยะ
3.7 ลูกดิ่ง
3. ขั้นตอนการทําวงรอบปด
3.1 วัดระยะ จากหมุดถึงหมุด รอบบอโมลาส
3.2 วัดมุมระหวางระยะที่เชื่อมกัน
3.3 วัดภาคทิศ(Azimuth)
3.4 จดขอมูลดิบลงสมุดภาคสนาม
4. การทําระดับ (Levelling)
การระดับเปนการหาความสัมพันธของความสูงหรือหาคาระดับ (Elevation) ของจุดตางๆ หรือวัตถุใดๆบนพื้นโลก
ซึ่งการหานั้นจะอยูในแนวระนาบดิ่ง (Vertical Plane)
4.1 อุปกรณที่ใชทําระดับ
4.2 กลองวัดมุม (Total Station)
4.3 เปาเล็ง(Prism)
4.4 วิทยุติดตอ(Walkitalki)
4.5 แบตเตอรี่เสริม
4.6 ดินสอ,สมุดสนาม
4.7เทปวัดระยะ
4.8 ลูกดิ่ง
5. ขั้นตอนการทําวงรอบปด
5.1 ตั้งกลองเพียงจุดเดียว
5.2 สองคา BM โดยใชเปาเล็ง(Prism) แลวจดบันทึก
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5.3 สองคา FS ที่จะเก็บระดับ (จุดเดียวกับที่เราทําวงรอบปด)โดยใชเปาเล็ง (Prism) แลวจดบันทึก
6. การทําแผนที่ (Mapping)
การทําแผนที่ เปนแผนที่ที่แสดงระดับความลึก ขนาดกวาง ยาว ของบอโมลาสเก็บกักรายละเอียดตางมีภาคทิศ
ซึ่งเราทราบคาพิกัดจุดจากการทําวงรอบปด และการทําระดับ ใชโปรแกรม Auto Cad การเขียนแผนที่ ดังรูป

รูปที่ 2 การเขียนแผนที่โดยใช โปรแกรม Autocad

ผลการทดลองและวิเคราะหขอมูล
1. ผลสํารวจและการทําแผนที่(Survey and Mapping)
1.1 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม มาคํานวณหาคาพิกัดที่ถูกตอง โดยใชโปรแกรมคํานวณ วงรอบปด
(Microsoft EXcel2010)
ตารางที่ 1 ตารางคาแกมุมรังวัด, คํานวณ Azimuth, คํานวณคา Latitude และ Departure,คํานวณคา Error,
คํานวณหาความละเอียด Accuracy, คํานวณคาแก Latitude และ Departure คํานวณหาคาพิกัดฉาก,คาระดับ วงรอบ
ปดรอบบอโมลาส ชั้นที่ 1
ตารางที่ 2 ตารางคาแกมุมรังวัด, คํานวณ Azimuth, คํานวณคา Latitude และ Departure,คํานวณคา Error,
คํานวณหาความละเอียด Accuracy, คํานวณคาแก Latitude และ Departure คํานวณหาคาพิกัดฉาก,คาระดับ วงรอบ
ปดรอบบอโมลาส ชั้นที่ 2
ตารางที่ 3 ตารางคาแกมุมรังวัด, คํานวณ Azimuth, คํานวณคา Latitude และ Departure,คํานวณคา Error,
คํานวณหาความละเอียด Accuracy, คํานวณคาแก Latitude และ Departure คํานวณหาคาพิกัดฉาก,คาระดับ วงรอบ
ปดรอบบอโมลาส ชั้นที่ 3
ตารางที่ 4 ตารางคาแกมุมรังวัด, คํานวณ Azimuth, คํานวณคา Latitude และ Departure, คํานวณคา
Error, คํานวณหาความละเอียด Accuracy, คํานวณคาแก Latitude และ Departure คํานวณหาคาพิกัดฉาก, คาระดับ
วงรอบปดรอบบอโมลาส ชั้นที่ 4
1.2 ผลการทําแผนที่ สามารถมองเห็นระดับความลึก ขนาดกวาง ยาว ของบอโมลาสเก็บกักรายละเอียดตางมี
ภาคทิศ และทราบคาพิกัดจุดจากแผนที่ โดยใชโปรแกรม Auto Cad ในการเขียนแผนที่
2. ขั้นตอนการขึ้นรูป
2.1 การสรางรูปจําลองดวยโปรแกรม Auto CAD ในระบบ 3 มิติ
ในการทดลองนี้จะทดลองสรางรูปจําลองของบอดวยโปรแกรม Auto CAD ในระบบ 3 มิติ โดยทดลองสรางรูป
จําลอง 2 แบบ คือการสรางรูปตัดตามความกวางของบอโดยแบงออกเปนหาหนาตัดตามรูปประกอบที่ 3 รูปประกอบที่
4 รูปประกอบที่ 5 และรูปประกอบที่ 6 และแบบที่สองโดยการสรางรูปตัดตามความยาวของบอ โดยการแบงหนาตัด
ออกเป น สามหน า ตั ด ตามรูป ประกอบที่ 7 รู ป ประกอบที่ 8 รู ป ประกอบที่ 9 แล ว นํ า มาทํ า การหาปริ ม าตรแล ว
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เปรียบเทียบกันระหวางสองแบบวาแบบใด จะไดคาปริมาตรที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุดแลวจึงนําวิธีนั้นมาทํา
การหาปริมาตรในแตละระดับความลึกของบอตามที่ตองการทราบตอไปวิธีการสรางรูปจําลองบอแบบ 5 หนาตัด
ในการสรางรูปจําลองของบอแบบวิธีการขึ้นรูปโดยการสรางหนาตัดแบบ 5 หนาตัดในเบื้องตนผูที่จะศึกษาหรือ
ใชวิธีนี้จะตองมีความรูและความเขาใจในงานเขียนแบบทั้งในระบบระนาบและระบบสามมิติเปนอยางดี เพราะถาไมมี
ความรูทางดานงานเขียนแบบก็จะไมสามารถใชวิธีนี้มาหาปริมาตรในบอได เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุงยากและซับซอนมาก
และจะตองมีความเขาใจในระบบมิติจริงๆ ซึ่งในที่นี้จะอธิบายถึงวิธีการสรางรูปจําลองของบอเพียงสั้นๆดังนี้
ลําดับแรกจะตองนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจพื้นที่จริงมาเขียนแบบในระระนาบ หรือระบบสองมิติกอนโดย
เขียนแบบแยก Section ตามที่ตองการและเมื่ อไดภาพตัดในแตล ะสวน (Section)แล วจึงนํ าขอมูล ที่เขียนขึ้นใน
โปรแกรม AutoCAD ระบบสองมิตินั้นมาทําการสรางรูปจําลองในระบบสามมิติในโปรแกรม AutoCADอีกครั้งหนึ่ง โดย
ใชคําสั่งสรางเสน “Polyline” เพื่อสรางภาพตัดตามรูปภาพประกอบ
เมื่อสรางเสนแสดงรูปตัดตามที่ตองการแลว ในขั้นตอไปก็จะเปนขั้นตอนในการสรางรูปจําลองของบอแบบ
เสมือนจริง โดยใชคําสั่งในโปรแกรม”ออโตแคท”ในระบบสามมิติทําการสรางรูปจําลองบอทีละสวน (Section)โดยใช
คําสั่ง Loft ในการสรางรูปจําลองตามรูปภาพประกอบ

รูปที่ 3 การขึ้นรูปตัดแบบ 5 หนาตัด โดยใชคําสั่งสรางเสน “Polyline”

รูปที่ 5 การขึ้นรูปตัดแบบ 5 หนาตัด โดยใชคาํ สั่ง Loft

รูปที่ 4 การขึ้นรูปตัดแบบ 5 หนาตัด โดยใชคําสั่งสรางเสน “Polyline”

รูปที่ 6 แสดงปริมาตรที่คํานวณได

วิธีการสรางรูปจําลองบอแบบสรางรูปตัดตามความยาวบอการสรางรูปจําลองแบบสรางรูปตัดตามความยาวบอ
นั้นจะแบงบอออกเปนสามหนาตัดโดยจะใชวิธีการและขั้นตอนในการทําเหมือนกับวิธีการสรางรูปจําลองแบบหาหนาตัด
แตกตางกันตรงที่จํานวนของหนาตัดเทานั้น
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รูปที่ 7 การขึ้นรูปตัดตามความยาวบอ

รูปที่ 8 การขึ้นรูปตัดตามความยาวบอ

รูปที่ 9 การขึ้นรูปตัดตามความยาวบอ

ในการสรางภาพตัดตามความยาวบอนั้นจะใชคาระดับตางๆ ที่ใชในการสรางภาพตัดแบบหาหนาตัดทั้งหมด
โดยจะแตกตางกันตรงที่รูปแบบการสรางหนาตัดเทานั้น เมื่อสรางเสร็จแลวจะไดรูปบอดังภาพประกอบที่ผานมานั้น ซึ่ ง
จะเห็นไดวาจะไดปริมาตรที่แตกตางกันระหวางวิธีการขึ้นรูปโดยการสรางรูปตัดแบบหาหนาตัดกับการขึ้นรูปโดยการ
สรางหนาตัดแบบสามหนาตัด เมื่อทําการเปรียบเทียบกันแลว จะเห็นไดวาวิธีการขึ้นรูป โดยการสรางหนาตัดแบบหา
หนาตัดจะไดปริมาตรที่ใกลเคียงกับความเป นจริงมากที่สุดดังนั้นในที่นี้ทางคณะผูจัดจึงเลือกวิธีการขึ้นรูปโดยการสราง
หนาตัดแบบหาหนาตัดมาใชในการคํานวณหาปริมาตรในบอเก็บโมลาสการคํานวณหาปริมาตรเพื่อใหไดคาปริมาตรที่
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด

สรุปผลการทดลองปญหาและขอเสนอแนะ
สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองการศึกษาการสรางรูปจําลองบอเก็บโมลาสในโปรแกรม Auto CAD แลวใหโปรแกรม
AutoCAD คํานวณหาปริมาตรของบอเก็บโมลาสแลวไดขอสรุปดังนี้
ในการปริมาตรของรูปทรงที่มีรูปทรงแบบหลายเหลี่ยมนั้น สามารถหาคาปริมาตรไดดวยกันหลายวิธี แตจาก
การศึกษาทดลองแลวพบวาในแตละวิธีก็มีขอดีและขอเสียที่แตกตางกันไปแลวแตวาจะนําไปใชกับอะไรแตในที่นี้ตองการ
ทราบคาของปริมาตรโมลาสในบอเก็บเทานั้นจึงไดทําการจากการศึกษาแลวพบวาการหาปริมาตรของบอที่มีรูปทรง
หลายเหลี่ยมนั้นสามารถหาคาที่ไดละเอียดและใกลเคียงกับความเปนจริ งมากที่สุดคือ วิธีการสรางรูปจําลองขึ้นโดยใช
โปรแกรมเขียนแบบออโตแคทมาชวยในการสรางรูปและคํานวณหาปริมาตร (ตามรายละเอียดในบทที่ 4)ซึ่งจะเห็นไดวา
จะไดคาปริมาตรที่ใกลเคียงมากที่สุดและสามารถนําไปใชงานไดจริง
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ปญหา
ในการคํานวณหาปริมาตรของบอที่มีรูปทรงหลายเหลี่ยมโยใชโปรแกรม Auto CAD นั้นมีขอดีคือ สามารถได
คาที่ถูกตองเเมนยําใกลเคียงคาจริงมากที่สุด เเตขอเสียคือ ขั้นตอนที่ยุงยากซับซอนซึ่งผูที่จะทําจะตองมีความรูพื้นฐาน
ทางดานการใชงานโปรแกรม Auto CAD อยางพอสมควร
ขอเสนอแนะ
การหาปริมาตรในบอที่มีรู ปทรงหลายเหลี่ยม โดยการใชโปรแกรมออโตแคทมาชวยในการคํานวณหานั้น ผูที่ใช
จะตองทําการเก็บขอมูลพื้นที่ใหละเอียดที่สุด เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบในการสรางรูปจําลองแลวคํานวณหาปริมาตร
ซึ่งถามีการเก็บขอมูลไดละเอียดมากเมื่อทําการสรางรูปจําลองในโปรแกรม Auto CAD แลว ผลการคํานวณหารปริมาตร
ที่ไดก็จะมีคาทีใกลเคียงกับความเปนจริงหรือไดคาที่ถูกตองมากที่สุด
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ความรูและแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน
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Wang Chao Sub District Health Promotion Hospital, Chiang Thong Subdistrict, Wang
Chao District, Tak Province

ภิญโญ สุโรจนานนท
อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนอรทเทิรน
พุฒิพงศ มากมาย
อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนอรทเทิรน
ซูไฮลา ปาลายา
อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนอรทเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบเชิงพรรณา (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อศึกษาความรูที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคเบาหวาน และเพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จํานวน 133 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมขอมู ลเปนแบบสอบถาม ขอมูล เชิงวิ เคราะหโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา และใชสถิติ
Pearson’s Correlation Coefficient
การศึกษาพบวา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญเปน เพศหญิง มีอายุอยูในชวงระหวาง 57-67 ป รอยละ 40.6
และมีระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเบาหวานสวนใหญอยูในชวง 11-15 ป ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีความรูอยูในระดับ
ปานกลาง แรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวม ( ݔҧ = 3.39 , S.D. = 0.70 ) อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานแรงสนับสนุนทางสังคมมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( ݔҧ = 3.69 , S.D. = 0.72 ) รองลงมา คือ แรงสนับสนุน
จากครอบครัว ( ݔҧ =3.53 , S.D. = 0.75) อยูในระดับมาก และการสนับสนุนจากเพื่อน ( ݔҧ = 2.95 , S.D. = 0.61 )
อยูในระดับปานกลาง และผลการศึกษาระดับพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน เมื่อนําคะแนนมาจัด
ระดับแลว พบวาผูปวยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (ݔҧ =1.84, S.D. = 0.57)
สําหรับความสัมพันธระหวางความรูและแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน
พบว า ความรูมี ค วามสั ม พั น ธเชิ ง ลบกับ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในระดับ ต่ํ า แต ไ ม มี นัย สํ า คัญ ทางสถิติ แ ต ความรูมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ : ความรูเรื่องโรคเบาหวาน, แรงสนับสนุนทางสังคม, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผูปวยโรคเบาหวาน ,
โรคเบาหวาน
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Abstract
This study is a descriptive research which aims to study 1) to study self-care behaviors
of diabetic patients, Wang Chao Subdistrict Health Promoting Hospital, Chiang Thong
Subdistrict, Wang Chao District, Tak Province 2) to study the Knowing that is related to
self-care behaviors of diabetic patients, Wang Chao Sub-district Health Promotion Hospital,
Chiang Thong Subdistrict, Wang Chao Chang District Tak 3) to study the social support that
affects self-care behaviors of diabetic patients, Wang Chao Subdistrict Health Promoting
Hospital, Chiang Thong Subdistrict, Wang Chao District, Tak Province. Wang Chao Sub
District Health Promotion Hospital, Chiang Thong Subdistrict, Wang Chao District, Tak
Province, 133 persons. The tools used for data collection were questionnaires. Analytical data
using descriptive statistics and statistical methods Pearson’s Correlation Coefficient
The study found that most diabetics are female. Age between 57-67 years, 40.6%, and
the period of most patients with diabetes is in the range of 11-15 years. When learning about
diabetes, most diabetics have knowledge in medium Social support of diabetic patients found
that overall social support (ݔҧ = 3.39, S.D. = 0.70) was at a moderate level. And when
considering each aspect, it was found social support (ݔҧ = 3.69, SD = 0.72), family support
(ݔҧ = 3.53, SD = 0.75) and support from friends (ݔҧ = 2.95, S.D. = 0.61). The results of the
self-care behavior level of diabetic patients found that diabetes patients had self-care behaviors
at the medium level (ݔҧ = 1.84, SD = 0.57). For the relationship between knowledge and social
support and self-care behaviors of diabetic patients, it was found that knowledge had a negative
relationship with the support. Low level society But not statistically significant But knowledge
has a positive relationship with behavior but not statistically significant
Keywords : knowledge about diabetes , social support , self-care behavior , diabetes

บทนํา
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่มีอุบัติการณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุ สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานเกิดไดหลาย
ปจจัยที่สําคัญคือ สาเหตุจากกรรมพันธุและความอวน โดยเฉพาะผูที่มีญาติสายตรงคือ บิดา หรือมารดา โรคเบาหวาน
เปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได และรอยละ 90 ของผูปวยดวยโรคเบาหวาน จะเปนโรคเบาหวานชนิดไมพึ่ง
อินซูลิน ปจจัยเสริมที่ทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานมากขึ้น ไดแก ผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเสนเลือดสูง
การใชยาสเตียรอยดอยางไมถูกวิธี การละเลยตอภาวการณเปนโรคเบาหวานไมไปรักษา หรือรักษาไมถูกวิธี การดูแล
ตนเองไมเหมาะสมดานตางๆ เชน การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใชยา การรักษาตอเนื่องจะสงผลทําให
มีภาวะแทรกซอนตามมา ไดแก โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคไต เบาหวานขึ้นตา แผลที่เทา ตองใชเวลารักษาที่ตอเนื่อง
และยาวนาน นับเปนปญหาสําคัญดานสาธารณสุขทั่วโลกในปจจุบัน รวมทั้งประเทศไทย สมาพันธเบาหวานนานาชาติ
(International DiabetesFederation: IDF) ไดประมาณการวามีผูปวยเปนเบาหวานทั่วโลกแลวกวา 382 ลานคน และ
คาดวาในป ค.ศ.2035 หากไมมีการดําเนินการในการปองกัน และควบคุมที่มีประสิทธิภาพ จะมีผูปวย เบาหวานทั่วโลก
เพิ่มขึ้นมากกวา 592 ลานคน หรือใน 10 คนจะพบผูปวยเบาหวาน 1 คน (สมาพันธเบาหวาน นานาชาติ
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สําหรับประเทศไทย ป2556 มีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 9,647 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 27 คน คิดเปน
อัตราตายดวยโรคเบาหวาน 14.93 ตอแสนประชากร และมีผูปวยดวยโรคเบาหวานเขาพักรักษาตัวใน โรงพยาบาล
สัง กัด กระทรวงสาธารณสุ ขจํ า นวน 698,720ครั้ง คิ ด เป นอัต ราปว ยด ว ยโรคเบาหวาน 1,081.25ตอแสนประชากร
(จากการสํารวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552)ความชุกของโรคเบาหวานในประเทศ
ไทย กอนอายุ15 ปขึ้นไปมีรอยละ 9.6 และความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุจากรอยละ 0.6 ในกลุมอายุ15-29 ปความชุกขึ้น
สูงสุดพบในกลุมอายุ60 – 69 ปรอยละ 16.7 ในผูหญิงสูงกวาผูชาย ที่สําคัญ พบวา 1 ใน 3 ของผูที่เปนเบาหวาน ไมเคย
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานมากอน (นุชจรี อาบสุวรรณ และ นิตยา พันธุเวทย, 2558)
โรคเบาหวานแมจะรักษาไมหายแตสามารถควบคุมโรคหรือระดับน้ําตาลไดโดยการ ดูแลตนเองใหมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม ถูกต องกับ การป วยเป นโรคเบาหวานด วยการควบคุ มอาหาร การออกกํา ลั งกาย การควบคุมอารมณ
การจัดการความเครียดและการใชยา ซึ่งผูปวยตองมีความตั้งใจและมีเปาหมายในการดูแลตนเอง หากผูปวยไมตั้งใจและ
ปฏิบัติตนไมถูกตอง ก็จะสงผลใหควบคุมโรคไดไมดี ) จากแนวคิดทฤษฎีของโอเร็มกลาววา การดูแลตนเองที่จําเปน
ประกอบดวยการดูแลตนเองที่จําเปนโดยทั่วไปเพื่อการสงเสริม และรักษาไวซึ่งสุขภาพ และสวัสดิภาพของบุคคล
การดูแลตนเองที่จําเปนตามระยะพัฒนาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการของชีวิตชวยใหบุคคลเจริญเขาสูวุฒิภาวะในวัย
ตาง ๆ และการดูแลตนเองที่จําเปนเมื่อมีปญหาทางดานสุขภาพ โครงสรางหรือหนาที่ของรางกายผิดปกติ ซึ่งในวัย
ผูสูงอายุนั้นมีความตองการความชวยเหลือในการดูแลตนเองเนื่องจากความสามารถทางดานรางกายและสติปญญาเสื่อม
ลงตามวัย ทําใหมีขอจํากัดในการดูแลตนเองหรือตามความตองการในการดูแลตนเอง ทั้งนี้หากผูสูงอายุที่ปวยดวย
โรคเบาหวานมีการดูแลตนเองที่ไมถูกตองจะทําใหเกิดปญหาแทรกซอนไดมากมาย เชน เสนเลือดไปเลี้ยงที่หัวใจตีบ
การเสื่อมของจอตา การเกิดภาวะไตวาย เปนตน (วิชัย เทียนถาวร, 2556)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก แบงการปกครองออกเปน
6 หมูบาน 1 เทศบาล มีประชากรทั้งหมด 11,222 คน ผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก มีจํานวน199 คน จากสถิติของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลวังเจา ตั้งแตป พ.ศ.2560 ถึงป พ.ศ.2561 พบวา มีจํานวนประชาชนที่เจ็บปวยดวยโรคเบาหวานลดลง จากรอยละ
99.15, 92.97 ตามลําดับ
ดังนั้นการควบคุมโรคเบาหวานมีความสําคัญในการลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอน โดยการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติหรือใกลเคียงปกติมากที่สุดจะตองอาศัยปจจัย 5 ประการ คือ การควบคุม
อาหาร การรับประทานยา การออกกําลังกาย การจัดการกับความเครียด และการดูแลรักษาตอเนื่อง (นันทิยา วัฒนายุ,
2552) ทั้งนี้หากผูปวยไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในภาวะปกติหรือใกลเคียงปกติจะสงผลใหเกิด
ภาวะแทรกซอนตางๆเกิดขึ้นในทุกระบบของรางกายที่เปนอันตรายตอชีวิต ไดแก ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท
(Neuropathy) การเสื่อมของจอตา(Retinopathy) และการเสื่อมของหนวยไต(Nephropathy) ภาวะแทรกซอน
ที่เกิดขึ้นสงผลใหเกิดความพิการ โดยเฉพาะภาวะแทรกซอนที่เกิดจากระบบประสาทสวนปลายเสื่อม(Neuropathy)
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดแผล และแผลหายชา โดยเฉพาะแผลที่เทา ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแล
ผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนรูปแบบในการดูแลผูปวยเบาหวานของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตากตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาความรูที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
3. เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กฤษณา คํา ลอยฟ า (2554) ศึ กษาพฤติกรรมการดูแ ลสุขภาพตนเองของผูป วยโรคเบาหวาน ในคลิ นิ ก
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลแกงสนามนาง อํา เภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต า งพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของป จ จั ย ส ว นบุ ค คลในผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย ว า เป น
โรคเบาหวานที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลแกงสนามนาง จํานวน 286 คน พบวา ผูปวยโรคเบาหวานที่มีอาชีพและ
ระยะเวลาที่ทราบวาเปนโรคเบาหวานที่ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001 ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการปองกันภาวะแทรกซอนอยูใน
ระดับต่ําที่สุด ดังนั้นพยาบาลควรใหความสําคัญกับการใหสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอน
ที่จะชวยใหมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
เพรียวพันธุ อุสาย และคณะ (2554) ศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับการควบคุมน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลบานไผ
จังหวัดขอนแกน จํานวน 74 คน พบวา กลุมศึกษา และกลุมควบคุมเปนเพศหญิง รอยละ 86.4 สวนใหญอายุ 60-69 ป
รอยละ 37.8 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 74.3 มีสถานภาพสมรส รอยละ 67.6 สําเร็จการศึกษาสูงสุดอยูใน
ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา รอยละ 91.9 สวนใหญมีรายไดนอยกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 85.1 และมีสมาชิก
ครอบครัว มากกวา 5 คน รอยละ 78.4 มีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับดี กลุมที่ศึกษามีอายุเริ่มวินิจฉัย วาปวย
เปนโรคเบาหวานนอยกวา 50 ป คาดัชนีมวลกายของผูปวยเบาหวานมากกวาหรือเทากับ 23 กก./ม2 ไมสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ((OR=3.12: 95 % CI 1.36-8.01) มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมดีไมสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดเปน 3.58 เทาของกลุมเปรียบเทียบ ((OR=3.57: 95%CI 1.50-9.77) และพฤติกรรมการ
รับประทานยาไมดี ไมสามารถควบคุมน้ําตาลได เปน 2.8 เทาของกลุมเปรียบเทียบ ((OR=2.83: 95%CI 1.0-7.53)
ดวงดาว ปงสุแสน (2555) ศึกษาความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความรูในการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทาง
สังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานและปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน ในอําเภอทุงกลวย อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบวา ระดับความรูเรื่องโรคและความรูใน
การดูแลตนเองสวนใหญอยูในระดับดี รอยละ 77.7 แรงสนับสนุนทางสังคมของผูปวยเบาหวานสวนใหญอยูระดับปาน
กลาง รอยละ 48.5 และพฤติกรรมการดูแลตนเองในภาพรวมผูปวยสวนใหญสามารถดูแลตนเองไดระดับดี รอยละ 55.4
และพบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความรูในการปฏิบัติตัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p value = 0.002)
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รื่นจิต เพชรจิต (2558) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลตนเองกับความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ตลอดจนการเกิด
โรคแทรกซ อนและป ญ หาอุ ป สรรคในการควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดของผู ป ว ยเบาหวาน กลุ ม ตั ว อย า งผู ป ว ย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาผูปวย
โรคเบาหวาน รอยละ 63.7 มี พฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับปานกลาง ทั้งนี้ พฤติกรรมการดูแลตนเองที่พบมากกวา
มีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง คือการจํากัดปริมาณอาหารในแตละมื้อเพื่อปองกันมิใหตนเองอวน การรับประทานอาหารผักใน
ปริมาณที่เพียงพอตอวันและเมื่อเกิดความเครียดมีการจัดการกับความเครียดไมถูกตอง และการควบคุมน้ําหนักตัวไมให
เพิ่มขึ้น ผูปวยโรคเบาหวานมีความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได รอยละ 32.0 พฤติกรรมการดูแล
ตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Exp (B) = 1.026, p=0.026) สําหรับการเกิดโรคแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวาน พบวา มีการเกิด
โรคแทรกซอน รอยละ 62.3 โดยเกิดโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 44.0 โรคเหน็บชา รอยละ 36.3 และโรคอื่นอันไดแก
เบาหวานขึ้นตาหรือจอตาเสื่อม แผลเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไตวาย ไขมนัในเลือดสูง รอยละ 9.1, 8.9, 6.3 และ 0.9
ตามลําดับ ปญหาอุปสรรคในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่สําคัญ คือ การออกกําลังกาย เชน สภาพรางกายไม
พรอม ไมมีเวลา และไมใสใจในการออกกําลังกาย พบรอยละ 13.9
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด การดูแลตนเองเปนสิ่งสําคัญในการรักษาสุขภาพ
ของผูที่ปวยดวยโรคเบาหวาน ดังนั้นผูวิจัยจึงประยุกตใชแนวคิดการดูแลตนเองของ Orem เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทาง
สังคม ความรูที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ซึ่งประกอบดวยการดูแลตนเอง
6 ดาน ไดแก ดานการรับประทานอาหาร, ดานการรับประทานยา, ดานการออกกําลังกาย, ดานการจัดการกับ
ความเครียด, ดานการปองกันภาวะแทรกซอน และดานการมาตรวจตามนัด

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคศึกษาความรู
และแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
กลุมตัวอยาง คือผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จํานวน 133 คน โดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหความถี่และคารอยละโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ดังนี้
- ใชสถิติแจกแจงคาความถี่ และรอยละ ในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของประชากร
- หาคาความสัมพันธของความรูและแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก โดยใชสถิติ
Pearson Correlation
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกระดับชวงคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
โรคเบาหวาน
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
จํานวน (n = 133 คน)
รอยละ
ต่ํา (60 -73 คะแนน)
0
0
ปานกลาง (34 -59 คะแนน)
17
12.8
สูง (0 - 33 คะแนน)
116
87.2
จากตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ในภาพรวมของกลุมตัวอยาง เมื่อนํา
คะแนนมาจัดระดับแลว พบวา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับสูง รอยละ 87.2 รองลงมามี
การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง รอยละ 12.8 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยดานการปฏิบัติเท ากับ 53.80สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 7.11 จากคะแนนเต็ม 73 คะแนน คะแนนต่ําสุด 33 คะแนน และคะแนนสูงสุด 73 คะแนน
ตารางที่ 2 ความรูและแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
ความสัมพันธ
ความรู
แรงสนับสนุนทางสังคม
พฤติกรรม
ความรู
1
แรงสนับสนุนทางสังคม
-.136
1
พฤติกรรม
.152
.138
1
จากการศึกษา ความรูและแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
โรคเบาหวาน พบวา ความรูมีความสัมพันธเชิงลบกับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับต่ํา แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตความรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จํานวน 133 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยประยุกตใชแนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม ทําการหาคุณภาพเครื่องมือ
โดยการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และนํามาแกไขปรับปรุงกอน
นําไปทดสอบกับกลุมผูปวยจํานวน 133 คน การวิเคราะหโดยใชปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ในการวิจัยครั้งนี้ใชสถิติ
เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด เพื่อศึกษา
ความรูและแรงสนับสนุนทางสังมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน โดยการทดสอบ
แบบเพียรสัน (Pearson Correlation) เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) สรุปผล
การศึกษาไดดังนี้

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ผู ป ว ยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส ง เสริม สุ ขภาพตํ า บลวั ง เจ า ตํ า บลเชี ย งทอง อํา เภอวั ง เจ า จั ง หวั ด ตาก
ทั้งหมด 133 คน ผูปวยสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิง รอยละ 63.9 เพศชาย รอยละ 31.1 โดยอายุ
อยูระหวาง 57-67 ป มากที่สุด รอยละ 40.6 รองลงมาอายุอยูระหวาง 46-56 ป รอยละ 24.8 นับถือศาสนาพุทธ
รอยละ 98.5 มีสถานภาพสมรส รอยละ 72.2 รองลงมาเปนหมาย รอยละ 19.5 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
รอยละ 75.9 รองลงมาไมไดรับการศึกษา รอยละ 12.8 ผูปวยที่ปวยดวยโรคเบาหวานมีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 37.6
รองลงมาคาขาย รอยละ27.6 ระยะเวลาที่ปวย 0-49 ป รอยละ 100 เคยไดรับความรูเรื่องโรคเบาหวาน รอยละ 99.2
ผูดูแลขณะอยูที่บานไดแก คูสมรส รอยละ60.9 รองลงมาบุตร รอยละ26.3 ปจจุบันผูปวยโรคเบาหวานจําเปน
ตองมีผูดูแล รอยละ 54.9 ผูปวยโรคเบาหวานไดรับความรูจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 75.9 รองลงมา
คือโรงพยาบาล รอยละ 18.8 ผูปวยโรคเบาหวานมีญาติสายตรงที่ปวยดวยโรคเบาหวาน หรือเสียชีวิตดวยโรคเบาหวาน
รอยละ 70.7 ที่เหลือไมมีญาติสายตรงที่ปวยดวยโรคเบาหวาน หรือเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน ถึงรอยละ 29.3
ระดับความรูเรื่องโรคเบาหวานของกลุมตัวอยาง พบวา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีระดับความรูอยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 71 คน รอยละ 53.4 ที่เหลือมีความรูอยูในระดับต่ํา จํานวน 47 คน รอยละ 35.3 และมีความรูอยูใน
ระดับสูง จํานวน 15 คน รอยละ 11.3
โดยภาพรวมผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญ พบวามีแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง จํานวน 69 คน
รอยละ 51.9 รองลงมาไดแก แรงสนับสนุนทางสังคมระดับสูง จํานวน 37 คน รอยละ 27.8 และแรงสนับสนุนทางสังคม
ระดับต่ํา จํานวน 27 คน รอยละ 20.3
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน มีทั้งหมด 6 ดาน ประกอบดวย การรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย การจัดการกับความเครียด การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด และการปองกันภาวะแทรกซอน
ซึ่งผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ในภาพรวมทั้งหมด 6 ดาน อยูในระดับสูง
จํานวน 116 คน รอยละ 87.2 รองลงมา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จํานวน 17 คน รอยละ 12.8
สรุป ได วา ความรูมีค วามสั มพัน ธเชิงลบกับแรงสนับ สนุ นทางสั งคมในระดับต่ํ า แต ไมมี นัย สํา คัญทางสถิติ
แตความรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การจัดทําวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยเครื่องมือวัดแสง (Lux Meter) ตรวจวัดระดับความเขม
ของแสงสวาง ณ จุดที่ลูกจางทํางานตามหนวยงานตางๆในโรงงานทั้งหมด 127 จุด เพื่อพิจารณาวาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดตรงตามลักษณะงาน
จากการศึกษาและการประเมินคาระดับความเขมของแสงสวางประจําป 2561 ภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ฉนวนยางกันความรอนขนาดใหญ จํานวน 127 จุด พบวา ณ จุดบริเวณที่ลูกจางทํางานมีจุดที่ไดมาตรฐาน จํานวน 113
จุด คิดเปน 88.98 % และสวนของจุดที่ไมผานมาตรฐาน จํานวน 14 จุด คิดเปน 11.02 % โดยผลคาเฉลี่ยการประเมิน
คาระดับความเขมของแสงสวางภายในโรงงานผลิตฉนวนยางกันความรอนขนาดใหญ มีจุดที่ไดมาตรฐาน 88.98% ถือวา
โรงงานอยูในเกณฑที่ผานมาตรฐานความเขมของแสงสวางตามที่กฎหมายกําหนด เรื่อง มาตรฐานความเขมของแสง
สวาง วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โดยปญหาที่พบคือแสงสวางภายในอาคารตามจุดตางๆ ของแตละหนวยงานที่ทําการ
ตรวจวัดแสง มีแสงสวางไมเหมาะสมตามลักษณะงาน และเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดยการแจงผลการตรวจวัด
ระดั บ ความเขม ของแสงสวา งในอาคารหรือหนว ยงานที่ แ สงสว า งไม เพี ยงพอใหหน ว ยงานทํ าการเปลี่ ย นหลอดไฟ
ปรับระดับความสูงของโคมไฟ หรือติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม เพื่อใหระดับความเขมของแสงสวางสอดคลองตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งผูจัดทําวิจัยไดทําการตรวจวัดความเขมของแสงสวางตามจุดทีด่ ําเนินการแกไขแลว 7 จุด และเหลือจุดที่กําลัง
อยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไขอยู 7 จุด เพื่อใหมีผลเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ซึ่งถือได
วาแสงสวางเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการดําเนินกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานตางๆในชีวิตประจําวัน
ของมนุษย
คําสําคัญ : การประเมินคาระดับของแสงสวาง โรงงานอุตสาหกรรมผลิตฉนวนยางกันความรอน
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Abstract
This research is a survey research by Lux Meter. Measure light intensity at the point
that employees work in various departments in the factory, totaling 127 points. Consider
whether it meets legal standards or not.
From studying and evaluating the light intensity in 2018 in the 127-point large-scale
insulation rubber production industry. At the area where the employee worked, there were 113
standard points, representing 88.98% And the point of non-standard points of 14 points,
representing 11.02%. By the average value of the light intensity rating within the factory to
produce large thermal insulation rubber There are 88.98% standardized points considered that
the factory is in the criteria that passes the light intensity standard as required by law. The light
intensity standard on 21 February 2018. The problems found are interior lighting at various
points. Of each unit that measures light There is no suitable light according to the work style.
And proposing solutions to problems by notifying the results of the measurement of the
intensity of lighting in buildings or units that are not enough light. Let the agency change the
lamp. Adjust the height of the lamp. Or install additional bulbs So that the intensity of the light
is in accordance with the law. Which the researcher has measured the intensity of the light
according to the corrective action point 7 points and the remaining points that are in the process
of improvement are 7 points In order to be in compliance with the standards set by the law.
Which can be considered that light is a very important factor in carrying out various activities
or operations in human daily life.
Keywords : assessment of light levels, industrial plants producing large heat insulating
rubber

บทนํา
ปจจุบันมนุษยใชพลังงานจากแสงสวางจากแหลงกําเนิดแสงสวาง มี 2 แหลง คือ 1.แสงสวางจากธรรมชาติ
แหลงกําเนิดของแสงสวางในธรรมชาติที่สําคัญ คือ ดวงอาทิตย การใชประโยชนจากดวงอาทิตยอยางเหมาะสมจะเปน
การประหยั ดค าใชจ ายไดมาก 2.แสงสว างจากการประดิษ ฐ เป นแหล ง กํา เนิ ดแสงสว างที่ มนุ ษย ได ประดิ ษฐ คิด ค น
โดยอาศัยธรรมชาติและเทคโนโลยี เชน หลอดไฟฟาชนิดตางๆ การมองเห็นจะเกิดขึ้นไมไดหากไมมีแสงสวาง ณ วัตถุ
หรือบริเวณที่ตองการมอง นอกจากแสงสวางซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการมองเห็นของมนุษยแลว ยังมีปจจัยสําคัญอื่นๆ
ที่ชวยในการมองเห็น เชน ความสามารถในการมองเห็นของดวงตา ความสวางของวัตถุ ปริมาณแสงที่ตกกระทบลงบน
วัตถุ ขนาดและรูปรางของวัตถุ ความแตกตางระหวางวัตถุกับฉาก การเคลื่อนที่ของวัตถุและสีของวัตถุ เปนตน ฉะนั้น
การจัดสภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการมองเห็นอยางชัดเจนถูกตอง และเกิดความสบาย จึงเป นเรื่องที่
ตองมีการจัดการแสงสวางใหถูกตองเหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ โดยแสงสวางนั้นตองมีปริมาณความเขมขนแสงที่
เหมาะสมและมีคุณภาพสําหรับการมองเห็น งานบางชนิดที่มีขนาดเล็กมากหรือตองการความละเอียดสูง ก็จําเปนตองใช
แสงสวางที่มีความเขมมากกวางานที่มีขนาดใหญหรือประกอบหยาบๆ และแสงสวางนั้นตองมีคุณภาพ ไมกอการสอง
สวางที่รบกวนตาและลานสายตา
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ปญหาและอันตรายที่เกิดจากแสงสวางและผลกระทบตอผูทํางาน สามารถจําแนกได 3 ลักษณะ คือ แสงสวาง
ที่นอยเกินไป จะมีผลเสียตอสายตา ทําใหกลามเนื้อตาทํางานมากเกินไป โดยบังคับใหม านตาเปดกวางเพราะการ
มองเห็นนั้นไมชัดเจน ตองใชเวลาในการมองรายละเอียดนั้น ทําใหเกิดการเมื่อยลาของตาที่ตองเพงออกมา ปวดตา
มึนศีรษะ ประสิทธิ ภาพของขวั ญและกําลังใจในการทํา งานลดลง การหยิบจับใชเครื่องมือเครื่องจักรผิดพลาดเกิด
อุบัติเหตุขึ้น หรือไปสัมผัสสว นที่เปนอัน ตราย แสงสวางที่ มากเกินไป จะทําใหผูทํางานเกิดความไมสบาย เมื่อยล า
ปวด แสบตา มึนศีรษะ วิงเวียน และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได แสงจา แสงจาตาที่เกิดจากแหลงกําเนิดโดยตรง หรือ
แสงจาตาที่เกิดจากการสะทอนแสง จากวัสดุที่อยูในสิ่งแวดลอม เชน ผนังหอง เครื่องมือ เครื่องจักร โตะทํางาน เปนตน
จะทํ า ใหผู ทํ า งานเกิ ด ความไม ส บาย เมื่ อ ยล า ปวดตา มึ น ศี รษะ กล า มเนื้ อหนั ง ตากระตุ ก วิ ง เวี ย น นอนไม ห ลั บ
การมองเห็นแยลง นอกจากนี้ยังกอใหเกิดผลทางจิตใจ คือเบื่อหนายในการทํางาน ขวัญและกําลังใจในการทํางานลดลง
เปนผลทําใหเกิด อุบัติเหตุไดเชนเดียวกัน
จากการศึกษาและการประเมินคาระดับของแสงสวางประจําป 2561 ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตฉนวน
กันความรอนขนาดใหญจํานวน 127 จุด ซึ่งจากผลการตรวจวัดพบวามีจํานวน 14 จุด ที่ไมผานตามเกณฑมาตรฐานที่
กฎหมายไดกําหนด ตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเขมของแสงสวาง วันที่ 21
กุมภาพันธ 2561 โดยปญหาที่พบคือแสงสวางภายในอาคารตามจุดตางๆ ของแตละหนวยงานที่ทําการตรวจวัดแสง
มีแสงสวางไมเหมาะสมตามลักษณะงาน และเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดยการแจงผลการตรวจวัดระดับความเขม
ของแสงสวางในอาคารหรือหนวยงานที่แสงสวางไมเพียงพอ ใหทางหนวยงานทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ปรับความสูง
ของโคมไฟ หรื อ ติ ด ตั้ ง หลอดไฟเพิ่ ม เพื่ อ ให ร ะดั บ ความเข ม ของแสงสว า งสอดคล อ งตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560)

วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาระดับความเขมของแสงสวาง ณ จุดที่พนักงานทํางาน
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไข กรณีที่มีผลการตรวจวัดระดับความเขมของแสงสวางในบริเวณ
การทํางานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานกฎหมายกําหนด

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ระบบควบคุ ม แสงสว า งแบบปรับ ตามการใชง านมี ศักยภาพสูง ในการประหยั ดพลั ง งานไฟฟ า และการลด
มลภาวะทางแสง อยางไรก็ตาม ควรคํานึงถึงระดับคาความสองสวางที่เหมาะสม ซึ่งจะไมสงผลกระทบตอคุณภาพของ
แสงและการรับรูท างจิตวิทยาของผูใชงาน ที่ เขารวมการทดลองและ ประเมินคุณภาพแสงสวางโดยการตอบ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา การปรับคาแสงในระดับสูงควรมีคาเฉลี่ย ความสองสวางในแนวระนาบประมาณ
24 ลักซและ 12 ลักซสําหรับทางเดินที่มีการใชงานในระดับสูงและระดับ ปานกลางตามลําดับ สวนคาแสงในระดับต่ําไม
ควรนอยกวารอยละ 50 ของคาดังกลาว โดยผูเขารวมการทดลอง ประเมินวาแสงสวางแบบปรับตามการใชงานทําให
มองเห็นไดดีขึ้นและรูสึกปลอดภัยกวาการใหแสงแบบเดิม การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรพบวาสามารถลดการใช
พลังงานไฟฟาไดรอยละ 75-85 และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 ป (กิตติ เปาอันพงษกูล กิตติ เปาอันพงษกูล
และ จรรยาพร จุลตามระ, 2558)
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การศึกษาครั้งนี้ เปน การศึกษาเชิ ง พรรณนาแบบภาคตัด ขวาง เพื่ อประเมิ นระดับ ความเขม ของแสงสว า ง
ในหองเรียนโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน CIE (International
Commission on Illumination) เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของหองที่มีผลตอความรูสึกเมื่อยลาทางสายตาของ
นักเรียน และเพื่อศึกษาความเมื่อยลาทางสายตาของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา หองเรียนหลักสูตร English Program
มีจํานวนที่นั่งทั้งหมด 69 จุดผานเกณฑมาตรฐาน CIE รอยละ 8.70 สวนหองเรียนหลักสูตร Thai Program มีจํานวนที่
นั่งทั้งหมด 52 จุดผานเกณฑมาตรฐาน CIE รอยละ 57.69 นักเรียนของหองเรียนหลักสูตร English Program และ
Thai Program มีความรูสึกเมื่อยลาทางสายตารอยละ 63.08 (95%CI=51.0-70.5) และ 13.46 (95%CI= 3.9-23.1)
จากผลการศึกษาพบวาหองเรียนหลักสูตร English Programมีระดับความเขมแสงสวางไมผานเกณฑมาตรฐานและ
นักเรียนมีความรูสึกเมื่อยลาทางสายตาสูงกวาหองเรียน หลักสูตร Thai Program ดังนั้น ควรมีการเพิ่มจํานวนของ
หลอดไฟภายในหองเรียน รวมถึงปรับเปลี่ยนตําแหนงของ หลอดไฟปรับตําแหนงโตะเรียนใหตรงกับหลอดไฟเปดมาน
หรื อ มู ลี่ หน า ต า งให มี แ สงจากธรรมชาติ ส องผ า นซึ่ ง จะช ว ยให มี แ สงสว า งเหมาะสมต อการเรี ยนการสอนมากขึ้ น
(ปทมพร กิตติกอง และคณะ, 2560)
การศึกษางานวิจัยนี้เนนศึกษาแนวทางคาปริมาณแสงสวางที่เหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานในหองเรียน
สมัยใหม โดยจะศึกษาปริมาณแสงสวางในหองเรียนภายใตแสงประดิษฐ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบหรือปรับปรุง
แสงสวางในหองเรียน จากผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยปริมาณแสงสว างภายในหองเรียนทั้ง 3 ขนาด ที่มาจากการ
สํารวจหองเรียน ตัวอยาง คาเฉลี่ยรวมปริมาณแสงสวางแสงประดิษฐและแสงธรรมชาติ สวนมากจะมีคาปริมาณ
แสงสวางที่เพียงพอ และผานเกณฑมาตรฐาน ที่ไดกําหนดปริมาณแสงสวางของหองเรียนไว 300 Lux แตในการใชงาน
หองเรียนจริงมีการ ใชเครื่องฉายภาพ ทําใหจําเปนตองควบคุมปริมาณแสงสวางในหองเรียน เพื่อใหผูเรียนสามาถมอง
เห็นกระดานไดอยาง สบายตา และสามารถอานและเขียนหนังสือไดเมื่อมีการฉายจอภาพ ดังนั้นการออกแบบแสงสวาง
ในหองเรียนควรคํานึงถึงตําแหนงการวางผังโคมไฟและการออกแบบการเปด - ปดโคมไฟ ตองมีการแบงผังไฟในสวนของ
บริเวณการ สอนออก จากผังไฟรวม เพื่อที่จะทําใหควบคุมปริมาณแสงสวางในการเรียนการสอนได (ศิรินภา จันทรโคตร
และคณะ, 2560)
การวิ จั ยนี้ มี วัต ถุประสงค เพื่ อประเมิ น การจัด สภาวะแสงสวา งในหองเรียน ของโรงเรียนสั นติ คี รีวิ ท ยาคม
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชอุปกรณตรวจวัดทางวิทยาศาสตร คือเครื่องวัดระดับ
ความเขมแสงสวาง ใชวิธีการวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป (Area Measurement) แลวนํามาคํานวณคาเฉลี่ยเพื่อเทียบ
กับคามาตรฐานตามที่กฎหมายไทยกําหนด ผลการวิจัยพบวา หองเรียนประจําของแตละชั้นเรียนสามารถจัดการใหมี
สภาพแสงสวางไดมาตรฐานทุกหอง คิดเปนรอยละ 100 และผลการตรวจวัดหองอื่นๆ ที่ใชประโยชนในโรงเรียน พบวา
ทุกหองสามารถจัดการใหมีสภาพแสงสวางไดมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 100 (สุเวช พิมน้ําเย็น และคณะ, 2561)
จากที่ทบทวนงานมาขางตนพบวา ผลการตรวจวัดระดับความเขมของแสงสวาง ณ จุดที่ลูกจางทํางานทั้งหมด
127 จุด ไมไดมาตรฐาน 100 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาความเขมของแสงสวางไมผานตามเกณฑมาตรฐานฯ ที่กฎหมายกําหนด
จํานวน 14 จุด จึงดําเนินการตรวจวัดระดับความเขมของแสงสวางในจุดที่มีการแกไขใหมีผลเปนไปตาม เกณฑมาตรฐาน
ฯ ที่กฎหมายกําหนดตรงตามลักษณะงาน และเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดยการแจงผลการตรวจวัดระดับ ความเขม
ของแสงสวางในอาคารหรือหนวยงานที่แสงสวางไมเพียงพอ ใหหนวยงานทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ปรับระดับความสูงของ
โคมไฟ หรือติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม เพื่อใหระดับความเขมของแสงสวางสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งผูจัดทําวิจัยได
ทําการตรวจวัดความเขมของแสงสวางตามจุดที่ ดําเนินการแกไขแลว 7 จุด และเหลือจุดที่กําลังอยูในระหวางการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขอยู 7 จุด เพื่อใหมีผลเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
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วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทําการการวิจัยเชิงสํารวจโดยเครื่องมือวัดแสง (Lux Meter) ตรวจวัดระดับ
ความเขมของแสงสวาง ณ จุดที่ลูกจางทํางานตามหนวยงานตางๆในโรงงานทั้งหมด 127 จุด เพื่อพิจารณาวาเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดตรงตามลักษณะงาน และทําการจดบันทึกขอมูลดวยตนเองเพื่อนําผลไปเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานของกฎหมาย โดยใชเวลาในการเก็บขอมูล เปนระยะเวลา 4 เดือน
ขั้นตอนการทําวิจัยดังนี้
1) สํารวจระดับความเขมของแสงสวางโดยเครื่องมือวัดแสง ณ จุดที่ลูกจางทํางานในโรงงาน
2) เก็บขอมูลการตรวจวัดแสงที่ไดทั้งหมด
3) ประเมินคาระดับความเขมของแสงสวางไปตามเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดตามลักษณะงาน ณ จุดที่
ลูกจางทํางาน
4) ทําการบันทึกผล

ผลการวิจัย
จากการจัดทําวิจัยเรื่อง การเมินเมินคาระดับความเขมของแสงสวางภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตฉนวนยาง
กันความรอนขนาดใหญ จํานวนทั้งหมด 127 จุด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลผลการตรวจวัดระดับความเขมของ
แสงสวาง ณ จุดที่ลูกจางทํางานและเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไข โดยการแจงผลการตรวจวัดระดับ ความเขม
ของแสงสวางในอาคารหรือหนวยงานที่แสงสวางไมเพียงพอ จํานวน 14 จุด ใหหนวยงานทําการเปลี่ยนหลอดไฟปรับความ
สูงของโคมไฟ หรือติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม ใหระดับความเขมของแสงสวางสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดระดับความเขมของแสงสวาง ณ จุดบริเวณที่ลูกจางทํางาน
ผลการตรวจวัด
ผลการ
ชื่อจุดตรวจวัด
มาตรฐาน /1 มาตรฐาน/2
ตรวจวัด
ผาน ไมผาน
อาคาร 1
1.โตะทํางาน Office ผลิตยางแผน
222
400-500
400
9
2.โตะทํางาน Office IT
364
400-500
400
9
3.โตะทํางาน Office PCI
236
400-500
400
9
4.โตะทํางานคลังสําเร็จรูป
321
400-500
400
9
5.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 1
463
400-500
400
9
6.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 2
411
400-500
400
9
7.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 3
405
400-500
400
9
8.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 4
468
400-500
400
9
9.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 5
490
400-500
400
9
10.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 6
456
400-500
400
9
11.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 7
400
400-500
400
9
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ชื่อจุดตรวจวัด
12.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 8
13.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 9
14.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 10
15.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 11
16.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 12
17.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 13
18.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 14
19.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 15
20.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 16
21.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 17
22.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 18
23.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 19
24.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 20
25.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 21
26.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 22
27.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 23
28.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 24
29.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 25
30.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 26
31.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 27
32.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 28
33.โตะทํางาน Line ผลิตยางแผน 29
อาคาร 2
34.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 1
35.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 2
36.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 3
37.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 4
38.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 5
39.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 6
40.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 7

มาตรฐาน /1

มาตรฐาน/2

400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

ผลการตรวจวัด
ผาน ไมผาน
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

435
456
476
435

400-500
400-500
400-500
400-500

400
400
400
400

9
9
9
9

412
456
422
424
465
460
453

400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500

400
400
400
400
400
400
400

9
9
9
9
9
9
9

ผลการ
ตรวจวัด
450
455
468
431
430
448
451
432
436
490
490
495
432
444
451
470
413
433
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ชื่อจุดตรวจวัด
41.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 8
42.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 9
43.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 10
44.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 11
45.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 12
46.ชั้นวางเก็บคลังวัตถุดิบ 13
47.จุดเก็บสารเคมี 1
48.จุดเก็บสารเคมี 2
49.จุดเก็บสารเคมี 3
50.จุดเก็บสารเคมี 4
51.จุดเก็บสารเคมี 5
52.จุดเก็บสารเคมี 6
53.จุดเก็บสารเคมี 7
54.จุดเก็บสารเคมี 8
55.จุดเก็บสารเคมี 9
อาคาร 3
56.โตะทํางาน STP
57.โตะทํางานใต Line TCV
58.โตะทํางาน Line TCV 1
59.โตะทํางาน Line TCV 2
60.โตะทํางาน Line TCV 3
61.โตะทํางาน Line TCV 4
62.โตะทํางาน Line TCV 5
63.โตะทํางาน Line TCV 6
64.โตะทํางาน Line TCV 7
65.โตะทํางาน Line TCV 8
66.โตะทํางาน Line TCV 9
67.โตะทํางาน Line TCV 10
68.โตะทํางาน Line TCV 11

ผลการ
ตรวจวัด
447
443
441
443
444
476
453
443
432
453
432
435
443
453
447
256
247
151
465
432
456
457
455
455
433
421
490
598

มาตรฐาน /1

มาตรฐาน/2

400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

ผลการตรวจวัด
ผาน ไมผาน
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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ชื่อจุดตรวจวัด
69.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 1
70.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 2
71.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 3
72.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 4
73.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 5
74.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 6
75.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 7
76.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 8
77.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 9
78.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 10
79.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 11
80.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 12
81.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 13
82.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 14
83.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 15
84.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 16
85.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 17
86.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 18
87.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 19
88.โตะทํางาน Line ผลิตยางทอ 20
89.โตะทํางานแผนกขนสง 1
90.โตะทํางานแผนกขนสง 2
91.โตะทํางานแผนกขนสง 3
92.โตะทํางานแผนกขนสง 4
93.โตะทํางานแผนกขนสง 5
อาคาร 4
94.จุดทํางาน Mix AFC
95.จุดเตรียมสารเคมี 1
96.จุดเตรียมสารเคมี 2

ผลการ
ตรวจวัด
498
497
493
477
487
478
450
456
467
444
445
478
480
489
489
490
498
476
456
432
456
476
490
496
498
170
157
367

มาตรฐาน /1

มาตรฐาน/2

400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500
400-500

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

200-300
300-400
300-400

200
200
200

ผลการตรวจวัด
ผาน ไมผาน
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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ชื่อจุดตรวจวัด
97.จุดเตรียมสารเคมี 3
98.จุดเตรียมสารเคมี 4
99.จุดเตรียมสารเคมี 5
100.จุดเตรียมสารเคมี 6
101.จุดผสมสารเคมี Mix 1
102.จุดผสมสารเคมี Mix 2
103.จุดผสมสารเคมี Mix 3
104.จุดผสมสารเคมี Mix 4
105.จุดผสมสารเคมี Mix 5
106.จุดผสมสารเคมี Mix 6
107.จุดผสมสารเคมี Mix 7
108.จุดผสมสารเคมี Mix 8
อาคารวิศวกรรม
109.จุดซอมบํารุง
110.โตะทํางานซอมบํารุง
111.โตะทํางาน Office
อาคารเทคนิควิจัย
112.หองสมุด โตะคอมพิวเตอร
113.พื้นที่ปฏิบัติงาน M/C 4
114.พื้นที่ปฏิบัติงาน M/C Mixing
115.พื้นที่หนาตูอบ
116.หนาตูอบ Room 1
117.หนาตูอบ Room 2
118.หนาตูอบ Room 3
119.หนาตูอบ Room 4
120.หนาตูอบ Room 5
121.หนาตูอบ Room 6
อาคารโรงอาหาร/ฝายทรัพยากรมนุษย
122.หองโรงอาหาร

มาตรฐาน /1

มาตรฐาน/2

300-400
300-400
300-400
300-400
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

ผลการตรวจวัด
ผาน ไมผาน
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

490
509
432

400-500
400-500
400-500

400
400
400

9
9
9

234
102
160
79
156
302
276
233
245
287

400-500
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300

400
200
200
200
200
200
200
200
200
200

9
9
9
9
9

379

400-500

400

9

ผลการ
ตรวจวัด
398
376
344
367
321
378
379
388
390
340
378
377

9
9
9
9
9
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ชื่อจุดตรวจวัด

ผลการ
ตรวจวัด
400
401
407

มาตรฐาน /1

400
400
400

ผลการตรวจวัด
ผาน ไมผาน
9
9
9

400
400

9
9

มาตรฐาน/2

123.โตะทํางานฝาย HR
400-500
124.หองประชุม A
400-500
125.หองประชุม B
400-500
อาคารโรงเศษขยะ/Cork tape
126.จุดทํางาน cork tape 1
378
400-500
127.จุดทํางาน cork tape 2
355
400-500
หมายเหตุ
: 9 เครื่องหมายกําหนดผลการตรวจวัดแสงวาผานหรือไมผาน

เกณฑมาตรฐาน : /1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ.2561 เรื่องมาตรฐานความเขมของแสงสวาง: /2
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2546 เรื่อง มาตรการคุม ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน
ขอสังเกต : มาตรฐานความเขมของแสงสวาง ณ จุดบริเวณที่ลูกจางทํางาน โดยใชสายตามองเฉพาะจุด หรือตองใช
สายตาอยูกับที่ในการทํางาน กําหนดคาความเขมของแสงสวาง เปนชวงคาที่ เหมาะสมลักษณะงาน โดยความเขมของ
แสงสวางตองไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไว
จากตารางแสดงผลการประเมินคาระดับความเขมของแสงสวางภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตฉนวนยางกัน
ความรอนขนาดใหญ ทั้งหมดจํานวน 127 จุด พบวา ณ จุดบริเวณที่ลูกจางทํางานมีจุดที่ไดมาตรฐาน จํานวน 113 จุด
คิดเปน 88.98 % และสวนของจุดที่ไมผานมาตรฐาน จํานวน 14 จุด คิดเปน 11.02 % โดยผลคาเฉลี่ยการประเมินคา
ระดับความเขมของแสงสวางภายในโรงงานผลิตฉนวนยางกันความรอนขนาดใหญ มีจุดที่ไดมาตรฐาน 88.98% ถือวา
โรงงานอยูในเกณฑที่ผานมาตรฐานความเขมของแสงสวางตามที่กฎหมายกําหนด

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาและการประเมินคาระดับความเขมของแสงสวางประจําป 2561 ภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ฉนวนยางกั น ความร อ นขนาดใหญ จํ า นวน 127 จุ ด พบว า ณ จุ ด บริ เ วณที่ ลู ก จ า งทํ า งานมี จุ ด ที่ ไ ด ม าตรฐาน
จํานวน 113 จุด คิดเปน 88.98 % และสวนของจุดที่ไมผานมาตรฐาน จํานวน 14 จุด คิดเปน 11.02 % โดยผลคาเฉลี่ย
การประเมินคาระดับความเขมของแสงสวางภายในโรงงานผลิตฉนวนยางกันความรอนขนาดใหญ มีจุดที่ไดมาตรฐาน
88.98% ถือวาโรงงานอยูในเกณฑที่ผานมาตรฐานความเขมของแสงสวางตามที่กฎหมายกําหนด เรื่อง มาตรฐานความ
เขม ของแสงสว า ง วั น ที่ 21 กุม ภาพั นธ 2561 โดยป ญหาที่ พ บคื อแสงสว า งภายในอาคารตามจุ ด ต า งๆ ของแต ล ะ
หนวยงานที่ทําการตรวจวัดแสง มีแสงสวางไมเหมาะสมตามลักษณะงาน และเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดยการแจง
ผลการตรวจวัดระดับความเขมของแสงสวางในอาคารหรือหนวยงานที่แสงสวางไมเพียงพอ ใหหนวยงานทําการเปลี่ยน
หลอดไฟ ปรับระดับความสูงของโคมไฟ หรือติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม เพื่อใหระดับความเขมของแสงสวางสอดคลองตามที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งผูจัดทําวิจัยไดทําการตรวจวัดความเขมของแสงสวางตามจุดที่ดําเนินการแกไขแลว 7 จุด และเหลือ
จุดที่กําลังอยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไขอยู 7 จุด เพื่อใหมีผลเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
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ฉะนั้น การจัดสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการมองเห็นอยางชัดเจนถูกตอง และเกิดความสบาย
จึงเปนเรื่องที่ตองมีการจัดการแสงสวางใหถูกต องเหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ โดยแสงสวางนั้นตองมีปริมาณความ
เขมขนแสงที่เหมาะสมและมีคุณภาพสําหรับการมองเห็น งานบางชนิดที่มีขนาดเล็กมากหรือตองการความละเอียดสูง
ก็จําเปนตองใชแสงสวางที่มีความเขมมากกวางานที่มีขนาดใหญหรือประกอบหยาบๆ และแสงสวางนั้นตองมีคุณภาพ
ไมกอการสองสวางที่รบกวนตาและลานสายตา ซึ่งปญหาและอันตรายที่เกิดจากแสงสวางและผลกระทบตอผูทํางาน
สามารถจําแนกได 3 ลักษณะ คือ 1. แสงสวางที่นอยเกินไป จะมีผลเสียตอสายตา ทําใหกลามเนื้อตาทํางานมากเกินไป
โดยบังคับใหมานตาเปดกวางเพราะการมองเห็น นั้นไมชัดเจน ตองใชเวลาในการมองรายละเอียดนั้น ทําใหเกิดการ
เมื่อยลาของตาที่ตองเพงออกมา ปวดตา มึนศีรษะ ประสิทธิภาพของขวัญและกําลังใจในการทํางานลดลง การหยิบจับใช
เครื่องมือเครื่องจักรผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุขึ้น หรือไปสัมผัสสวนที่เปนอันตราย 2. แสงสวางที่มากเกินไป จะทําใหผูทํา
งานเกิดความไมสบาย เมื่อยลา ปวด แสบตา มึนศีรษะ วิงเวียน และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได 3. แสงจา แสงจาตาที่
เกิดจากแหลงกําเนิดโดยตรง (Direct glare) หรือแสงจาตาที่เกิดจากการสะทอนแสง (Reflected glare) จากวัสดุที่อยู
ในสิ่งแวดลอม เชน ผนังหอง เครื่องมือ เครื่องจักร โตะทํางาน เปนตน จะทําใหผูทํางานเกิดความไมสบาย เมื่อยลา
ปวดตา มึนศีรษะ กลามเนื้อหนังตากระตุก วิงเวียน นอนไมหลับ การมองเห็นแยลง นอกจากนี้ยังกอใหเกิดผลทางจิตใจ
คือเบื่อหนายในการทํางาน ขวัญและกําลังใจในการทํางานลดลง เปนผลทําใหเกิดอุบัติเหตุไดเชนเดียวกัน ซึ่งถือไดวา
แสงสวางเปนปจจัยที่ มีความสํา คัญเปนอย างมากในการดําเนิ นกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานต างๆในชีวิ ตประจําวั น
ของมนุษย
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พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร จํากัด
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัยและเพื่อ
ศึกษาความรูดา นความปลอดภั ย ทั ศนคติที่ มี ตอความปลอดภั ย พฤติกรรมในการทํ า งานที่มี ค วามสัม พั นธ กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน จากกลุมตั วอยางคือพนักงานในบริษัท มิ ตรผล ไบโอ-เพาเวอร จํากัด
จํานวน 162คน
เครื่อ งมื อที่ ใช ในการวิ จั ย คื อ แบบอบถามมี ค า ความเชื่ อ มั่ น 0.05 วิ เคราะหขอ มู ล โดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูป (SPSS) สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาแจกแจงความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
คาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาคาความสัมพันธ Pearson Correlation
ผลการศึกษาความรูการจัดการดานความปลอดภัยของกลุมตัวอยาง พบวา พนักงานสวนใหญมีความรูดาน
ปลอดภัยอยูในระดับสูง พนักงานสวนใหญมีทัศนคติความปลอดภัยอยูในระดับดี พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมใน
การทํางานที่ปลอดภัยอยูในระดับสูง จากผลการศึกษา เพศ อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสังกัดแผนก การอบรมดานความปลอดภัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนระดับการศึกษา และอายุงาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทํางานที่ปลอดภัย ความรู การจัดการดานความปลอดภัย มีความสัมพันธกับทัศนคติความปลอดภัย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความรูการจัดการดานความปลอดภัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทัศนคติความปลอดภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : พฤติกรรมความปลอดภัย พนักงานบริษัท
Abstract
The purpose of this research was to study personal factors affecting Safe working
behavior and to study safety knowledge Attitude towards safety Working behavior that is
related to work safety behavior From the sample group, 162 employees in Mitr Phol
Bio-Power Company, Ltd.
The instrument used in the research was the questionnaire with the reliability of 0.05
The finished program (SPSS) The statistics used in the research are frequency distribution
(frequency) and percentage (percentage), average (X) and standard deviation (S.D.). Find
the Pearson Correlation relationship.
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The results of the study of safety management knowledge of the sample group found
that most employees had high level of safety knowledge. Most employees have a good level of
safety attitude. Most employees have high level of safe working behavior. From the results of
the study, age sex is related to safety behavior. With statistical significance at the level of
.01And under the department Safety training Is related to safety behavior With statistical
significance at the level of .05, while the educational level and job age were not correlated with
safe working behavior Safety management knowledge Is related to the safety attitude With
statistical significance at the level of .01Safety management knowledge Is related to safety
behavior With statistical significance at the level of .01 The safety attitude is related to safety
behavior. With statistical significance at the level of .01,
Keywords : safety behavior, operation

บทนํา
ประเทศไทยนับเปนประเทศเกษตรกรรมที่สําคัญแหงหนึ่งของโลกประชาชนมากกวา รอยละ 50 ประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรมผลพลอยได ที่ สํ า คั ญ นอกเหนื อ จากผลผลิ ต การเกษตรก็ คื อ วั ส ดุ เ หลื อ ใช ท าง การเกษตร
เชน ฟางขาว แกลบ กากออย กาก ใย และทะลายปาลม ชีวมวลเปนวัสดุหรือสารอินทรีย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
เปนพลังงานได ชีวมวลนับรวมถึงวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เศษไม ปลายไมจากอุตสาหกรรมไม มูลสัตว ของเสีย
จากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร และของเสียจากชุมชน ปริมาณชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ที่ผลิตภายในประเทศจะแปรผันและขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ สําหรับศักยภาพของการ
ผลิตชีวมวลในประเทศไทยจะประเมินจากผลคูณของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่กอใหเกิด ชีวมวลนั้น ๆ
กับสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตเปนปริมาณชีวมวล
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2561)ไดใหความหมายของ โรงไฟฟา
ชีวมวลวา โรงไฟฟาชีวมวล คือโรงไฟฟา ที่ใชเศษวัสดุตาง ๆ ที่เปนชีวมวล เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา หรือ
ผลิตไอน้ํา ซึ่งอาจเปนวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกัน เชน โรงน้ําตาลใชกากออยที่ไดจากการหีบออยเปน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โรงสีขนาดใหญที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา การใชกาซชีวภาพ จากการ
หมักน้ําเสีย (ที่ไดมาจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม) หรือมูลสัตว (จากฟารมเลี้ยงสัตว) มาผลิตกระแสไฟฟา
โดยมีหลักการทํางานในทํานองเดียวกับโรงไฟฟาพลังงานความรอนทั่วไป ขั้นตอนการผลิตไฟฟาจะเริ่มดวยการสูบ
น้ําดิบจากแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งผานการกรองแลวเขาสูเครื่องผลิตไอน้ํา ขณะที่ชีวมวลตางๆถูกลําเลียงเขาสูเครื่อง
บดเพื่อบดใหละเอียด กอนสงไปเขาเตาเผาเพื่อใหเกิดความรอนในระดับสูง ความรอนที่ไดจะชวยใหน้ําในเครื่องผลิต
ไอน้ํากลายสภาพเปนไอ ไอน้ําแรงดันสูงนี้ ทําหนาที่หมุนกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟาอีกที ทําใหเกิดกระแสไฟฟา
ขึ้น ไอน้ําที่ใชในการหมุนกังหันเครื่องกําเนิดไฟฟา จะผานกระบวนการควบแนนใหกลับมาเปนน้ําและนํามาใช
หมุนเวียนหลายครั้ง จนสุดทายจึงถูกปรับคุณภาพใหอยูในเกณฑมาตรฐานซึ่งไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอมแลวปลอยลง
สูบอพักน้ําขนาดใหญ เพื่อใหระเหยหายไปเองตามธรรมชาติ
การบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนการจัดการสิ่งที่จะมี
ผลกระทบตอสุขภาพจากการทํางานของผูปฏิบัติงานและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินจากการ
ทํางาน โดยมุงเนนใหพนักงานและบุคคลกรทุกระดับมีความตระหนักและมีการดําเนินการดานความปลอดภัยอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางใหสภาพแวดลอมในการทํางานมีความปลอดภัยไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดไว
และเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี จะเห็นไดวาการควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
และการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางานมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของพนักงานเปนอยางมาก
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แตกอนที่จะมีการควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางานที่ดี จําเปนตองทราบถึงปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
ดั้ง นั้น ผูวิ จั ยมี ความสนใจที่ จ ะศึ กษา พฤติ กรรมการทํา งานที่ป ลอดภัย ของพนั กงานในบริษั ท มิ ตรผล
ไบโอ-เพาเวอร จํากัด เพื่อนําไปสู การควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมไดถูกตอง และการจัดทํา
มาตรฐานความปลอดภัย ในการปฏิบั ติ งานรวมไปถึง การบริหารจั ดการความปลอดภั ยในการทํ างานที่ดี ยิ่ง ขึ้น
นําผลการวิจัยที่ไดไปจัดทําโปรแกรมให ความรูกับผูปฏิบัติงานตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ พฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัย
2. เพื่อศึกษาความรูดานความปลอดภัย ทัศนคติที่มีสัมพันธตอความปลอดภัยพฤติกรรมในการทํางาน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
สรายุทธ บัณฑิตไทย (2552) ไดศึกษาถึงการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานและพฤติกรรมการ
ทํา งานที่ ปลอดภัย ของพนักงานปฏิบั ติการ ส วนงานโรงไฟฟ าวั ตถุประสงค เพื่ อศึ กษาระดั บการรับ รูด านความ
ปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ ศึกษาเปรียบเทียบการ
รับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแกอายุ
วุฒิการศึกษา สถานภาพทางครอบครัวลักษณะของงานที่ทํา การรับการฝกอบรม และประสบการณจากการไดรับ
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานจากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานระดับปฏิบตั ิการประจําสวนงานโรงไฟฟา ในบริษัทปโตร
เคมีและการกลั่นแหงหนึ่ง จํานวน 88 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, one-way ANOVA และ Pearson’s product
moment correlation ผลการวิจัย พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน
โดยรวม และพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยสวน
บุคคลไมมีอิทธิพ ลตอการรับรูดา นความปลอดภั ยในการทํ างาน และพฤติ กรรมการทํางานที่ป ลอดภัย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทํางานที่ปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.259
สุรชัย ตรัยศิลานันท (2552) ไดทําการศึกษาการรับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงาน และศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน อุตสาหกรรมพลาสติก ในจังหวัด
นครราชสี ม า กลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 400 คน วิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยการแจกแจงความถี่ เ ป น ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบวา 1. การรับรูของพนักงานตอการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน อุตสาหกรรมอยูในระดับสูง
โดยมีการรับรูดานการปองกันความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาเปน รับรูดานการสํารวจความปลอดภัย 2. ปจจัย
ดานการจัดการเรื่องความปลอดภัย ปจจัยดานการสํารวจ เรื่องความปลอดภัย และปจจัยดานการปองกันดานความ
ปลอดภัย เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ การรับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
พลาสติกในจังหวัด นครราชสีมา 3. ปจจัยดานการจัดการเรื่องความปลอดภัย มีอิทธิพลตอการรับรูการจัดการความ
ปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมาอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05
และสามารถอธิบายการรับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน อุตสาหกรรมพลาสติกในภาพรวมได
รอยละ 1.94 4. ทัศนคติของผูบริหารในเรื่องการจัดการความ ปลอดภัย มีอิทธิพลตอการจัดการความปลอดภัยของ
เจาหนาที่ความปลอดภัยโดยสามารถอธิบาย ปจจัยดานการจัดการความปลอดภัยในภาพรวม ไดรอยละ36.90

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



จันจีรา โสะประจิน (2553) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานผลิตชิ้นสวน
ยานยนตของบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ พนักงานที่ทํางานเฉพาะในโรงงาน 2
(YNP2) ของ บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (YNP2) จํานวน 288 คน โดยคํานวณตามสูตรของ Yamane
และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางและปรับปรุงขึ้นเพื่อใชในการวัดขอมูล 4 ดาน คือ ดานลักษณะสวนบุคคล 5 ขอ
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และเวลาการทํางานดานที่ สอง วั ดปจจัย จูงใจ มีจํานวน 12 ขอ
มีความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ 0.885 ดานที่สาม วัดความผูกพันตอองคการ มีจํานวน 16 ขอ มีความเชื่อมั่นของ
แบบวัดเทากับ 0.920 และดานที่สี่ วัด พฤติ กรรมการทํางาน มีจํานวน 17 ขอ มีความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ
0.939 สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูลไดแก แคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน-มาตรฐาน Independent Sample
t-test, One-way ANOVA หรือ F-test และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression)
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05แผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 1. พนักงานบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)
มีปจจัยจูงใจโดยรวมดานการอยู รอด ดานการมีสัมพันธภาพและดานความเจริญกาวหนา อยูในระดับดี 2. พนักงาน
บริ ษั ท ยานภั ณ ฑ จํ า กั ด (มหาชน) มี ค วามผู ก พั น ในองค ก ารโดยรวม ด า นความเชื่ อ มั่ น สู ง ยอมรั บ เป า หมาย
และคานิยมขององคการ ดานเต็มใจในการ ปฏิบัติงานในองคการ และดานปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนสมาชิก
ขององคการตอไป อยูในระดับดี 3. พนักงานบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) มีพฤติกรรมการทํางาน โดยรวม
ดานการเพิ่มผลผลิต ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน ดานการใหความรวมมือตอ องคการ และดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององคการ อยูในระดับดี 4. พนักงานบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ที่มีพฤติกรรมในการทํางานดี
จะ สัมพันธกับผูที่มีอายุมาก ระดับการศึกษาสูง และมีระยะเวลาการทํางานนาน 5. ตัวแปรที่สามารถใชยากรณี
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ไดแก ความผูกพันตอองคการดานปรารถนา
อยางแรงกลาที่จะ เปนสมาชิกขององคการตอไป ปจจัยจูงใจดานความเจริญกาวหนา ความผูกพันตอองคการดาน
เต็มใจในการปฏิบัติงานในองคการ ปจจัยจูงใจดานการมีสัมพันธภาพ และ ปจจัยจูงใจดานการอยูรอด
ธนิษฐา ทองนาค (2554) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภั ย กั บ การประสบอั น ตรายของนั ก ศึ กษาในวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด สํ า นั ก งาน คณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา
จัง หวั ด อา งทอง เป น สถานที่ จั ด การเรีย น การสอนด านอาชี พ และต อ งมี การฝ กปฏิ บั ติ ง านจริง กับ เครื่อ งจั กร
และอุปกรณตางๆ ผลการศึกษา พบวามีนักศึกษา ในวิทยาลัย ประสบอันตรายจากการฝกปฏิบัติรอยละ 38.93
โดยมือ และนิ้ว มือเปน อวัย วะ ที่ไ ดรับ อัน ตรายสูง สุด ร อยละ 36.30 ซึ่งลั กษณะการประสบอันตรายสวนใหญ
เปนบาดแผลถลอก รอยละ 36.64 จากการศึกษาความสัมพันธกับการประสบอันตรายของนักศึกษาพบวา ปจจัย
ดานสถานที่ สาขาวิชา การกระทําที่ต่ํากวามาตรฐาน และสภาพการณที่ต่ํากวามาตรฐานมีความสัมพันธ กับการ
ประสบอันตราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งโรงฝกงานเปนสถานที่ที่ พบการประสบอันตรายสูงสุด
รอยละ 64.0 และนักศึกษาที่ประสบอันตรายจากการฝกปฏิบัติงานสวน ใหญอยูในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม
รอยละ 26.40 และในสาขาวิชาคหกรรม และบริหารธุรกิจ รอยละ 12.53 โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญ
เกิดจากการกระทําที่ต่ํากวามาตรฐาน คือการหยอกลอในขณะ ปฏิบัติงาน รอยละ 30.14 และจากสภาพการณที่ต่ํา
กวามาตรฐานคือ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ บกพรอง รอยละ 21.23
จันทิราพร ทั่งสุวรรณ (2555) ไดทําการศึกษาการจัดการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน (SHE) ในโรงงานผลิตน้ํามันจากยางรถยนตเกาไมใชแลว เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดลอม (SHE) ของโรงงานผลิตน้ํามันจากยางรถยนตเกาไมใชแลวของสหกรณการเกษตร
วานร นิวาส จังหวัดสกลนคร และมลพิษที่อาจสงผลกระทบตอคนในชุมชน รวมทั้งลักษณะการทํางาน ของลูกจาง
การศึกษานี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณตอหนา การสังเกตการณในภาคสนาม และการอภิปราย
กลุ ม ยอย ผลการศึ กษาพบว า ผู บริหารโรงงานใหความสํา คัญกับ กระบวนการผลิตมากกวา การ จั ดการความ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานของโรงงาน ยังไมมีการกําหนด นโยบายการพัฒนา SHE
รวมทั้งไมมีการปลูกฝงทัศนคติและการสงเสริมการจัดการ SHE แกลูกจาง ทั้งนายจางและลูกจางยังขาดความรู
เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวของกับ SHE ลูกจางมีการ ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ทางโรงงาน
จัดหาใหตามกฎระเบียบที่นายจางกําหนดไว แตยังขาดความรูความเขาใจอยางแทจริง ประชาชนที่อาศัยบริเวณ
ใกลเคียงโรงงานขาดความรูและ ความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษของโรงงาน การใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายและ มาตรการความปลอดภัยแกนายจาง ลูกจางและประชาชนจึงเปนเรื่องสําคัญ
สุธาทิพย รองสวัสดิ์ (2555) ไดศึกษาปจจัยการรับรูเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ที่มีผลตอพฤติกรรม
ในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจําการไฟฟาสวนภูมิภาค จ.เชียงใหม จํานวน 310 คน ผลการวิจัย
พบว า ปจ จัย สวนบุ คคลที่ มีค วามสั มพั นธ กับ พฤติกรรมความปลอดภัย ในการทํ างาน คื อป จจั ยส วนบุค คลดา น
ประสบการณการอบรม เรื่องความปลอดภัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชเครื่องมืออุปกรณความปลอดภัย
เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน รวมถึ ง ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด า นระดั บ การศึ ก ษา และระยะเวลาการทํ า งาน
มีความสัมพัน ธ กับ พฤติกรรมในดานความพรอมทางดา นรางกาย และจิ ตใจของพนักงาน สวนป จจัยการรับ รู
เรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทํางานทั้ง 5 คือ นโยบายดานความปลอดภัย ความรู ดานความปลอดภัย
การรับ รูขอมู ล ขา วสารด า นความปลอดภั ย ทั ศ นคติ ที่ มี ต อ ความปลอดภั ย การจู ง ใจด า นความปลอดภัย ไม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
อรัญ ขวัญปาน และ ชนะกานต พงศาสนองกุล (2555) ไดทําการศึกษาความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน
ของช า งซ อมบํ า รุง มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นั นทา เพื่ อศึ กษาวิเคราะห และหามาตรฐานวิ ธี การปฏิ บั ติง าน
ที่ปลอดภัยของชางซอมบํารุงโดยทําการศึกษาใน 5 ฝาย คือ ฝายงานช างไม ฝายงานชางประปา ฝายชางไฟฟา
ฝายงานสวน และฝายงานสุขาภิบาล แลวทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกกลุมประชากร หลังจากการประเมิน
ความเสี่ยงแลวไดกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ ฝายงานสุขาภิบาล ฝายชางไฟฟา และฝายงานสวน รวมกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 21 คน โดยศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเจ็บปวยและอันตรายจากการประกอบ
อาชีพ การสํารวจสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมใน การทํางานการตรวจวัดสภาพแวดลอมในพื้นที่ทํางานของ
กลุ ม ตั ว อย า ง และการเก็บ ขอมูล เชิ ง คุ ณภาพในกลุ ม อาชี พ ที่ ศึกษา โดยการสั งเกตการณ แ บบมี ส ว นรว มด า น
พฤติกรรมในการทํางาน การ สัมภาษณแบบเจาะลึก และการใชเทคนิคการสรางความสัมพันธในกลุมตัวอยาง
ทําความเขาใจ เกี่ยวกับปญหาทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใชรูปแบบการเรียนรูและการแกปญหาดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใหไดแนวทางและมาตรการในการปองกันและแกไขสภาพปญหา หรืออันตราย
ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ จากนั้นติ ดตามผลการเรียนรู และประเมิ นผลการ ดําเนินการเพื่ อหาสวนที่ตอง
ปรับปรุง เพื่อใหได รูปแบบที่เหมาะสมกลุม ผลการศึกษา พบวา ชางซอมบํารุง มีความมั่น ใจในการปฏิบัติงาน
ตามหน าที่ จึง ปฏิ บัติง านดวยความเคยชิน หรือตามประสบการณ ในบางครั้ง จะชอบการทํา งานที่ ทาทายและ
มีความเสี่ยง แทนที่จะใชเครื่องมือ เครื่องทุนแรง และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล สาเหตุเพราะพนักงาน
ลวนแตปฏิบัติงานมาเปนเวลานาน จึงไมใหความสนใจเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเทาที่ควร โดย คิดวาระวัง
ตั ว เป น อย า งดี แ ล ว และพนั ก งานจะปฏิ บั ติ ง านในท า ทางเดิ ม ๆ เป น ระยะเวลานาน อี ก ทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านใน
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม จึงมีอาการเจ็บปวยที่เกิดจากการทํางาน เชน ปวดตนคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน
ปวดขาและเขา เกิดปญหากับสุขภาพตา คือ อาการปวดตา เคืองตา ตา พรา และแสบตา และเกิดการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขึ้นเปนประจําทุกสัปดาห เชน โดนของมีคมบาด โดนกระแทก การหกลม การตกจากที่
สูง เปนตน จากการวิจัยยังพบอีกวา สาเหตุที่สําคัญของปญหาความปลอดภัยของชางซอมบํารุง คือ การ ที่นายจาง
ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานไมมากเทาที่ควร ไมมีการบริหารจัดการ เรื่องความปลอดภัย
ที่เป น รูป ธรรม ไม มี การใหค วามรูที่ ถูกต องและเหมาะสม ไม มี การจั ด หาอุป กรณ ป อ งกัน อัน ตรายส ว นบุ ค คล
ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับงาน
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ธานน ธนนั ตสิ นธร (2557) ไดทํ าการศึกษา การรับรูด านความปลอดภัย และพฤติ กรรมการทํ างาน
ที่ปลอดภัยของ พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ปโตรเลียม และปโตรเคมี กรณีศึกษาในครั้งนี้ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 103 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.932 วิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแกคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน ทางเดียว (one-way a nova) การ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี least significant difference (LSD) ผลการวิจัยพบวาพนักงานระดับ
ปฏิบัติการมีระดับการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรม ความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับดีมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มี เพศ อายุ สถานภาพการสมรส จํานวนบุตรธิดา อายุการทํางาน ตําแหนงงาน
การฝกอบรม ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ และเคยพบเห็นเพื่อนรวมงานประสบอุบัติเหตุ ตางกัน มีระดับการรับรู
ความปลอดภัย และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชนกานต สกุลแถว (2559) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช
หองปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแหง หนึ่ง การวิจัยเปนแบบการศึกษา
เชิงพรรณนา โดยใชเครื่องมือ เปนแบบสอบถามปลายปดไดรับการตอบกลับแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 165 คน
คิดเปนรอยละ 91.16 จากจํานวนทั้งสิ้น 181 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบ ไคสแควร (Chi-square) ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีอายุ 19-20 ป มีบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัว มีความรู เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเคมีอยูในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการเคมีอยูในระดับดี มีความตระหนักในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเคมี อยูใน
ระดับสูง และมีการรับรูตออุป กรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในหองปฏิบัติการเคมีอยูในระดับ ตองปรับปรุง
สําหรับการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช หองปฏิบัติการเคมีของนักศึกษา
พบวา ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานความรู ปจจัยดานความตระหนัก และปจจัยดานการรับรูมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการเคมีของนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง โดยการนําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบคุณภาพแลว
ไปสอบถามพนักงานระดับตางๆ ที่ไดรับการสุมตัวอยางแลว นําแบบสอบถามที่ตรวจความสมบูรณแลว ไปวิเคราะห
รวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
เมื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากแบบสอบถาม และกระดาษคํ า ตอบแล ว ผู วิ จั ย นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าทํ า การ
ประมวลผลดวย โปรแกรม SPSS (STATISTICS PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES) v.20.0 โดยมีการ
วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละ และสถิติ Pearson Correlation

ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคล
กลุมตัวอยางทั้งหมด 162 คน สามารถอธิบายไดดังนี้ พนักงานสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 122 คน
คิดเปนรอยละ 75.3 พนักงานสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมาคือ
พนักงานอายุระหวาง 20-30 ป มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 30.2 และอายุ 40 ปขึ้นไป มีจํานวน 41 คน
คิดเป นรอยละ 25.4 ระดับการศึกษา พบวา พนักงานสวนมากมี ระดั บการศึกษาระดั บปวส. หรือเทียบเท า
จํานวน 96 คน คิ ดเปน รอยละ 59.3 รองลงมาคือปริญญาตรีหรือสูง กว าจํ านวน 46 คน คิ ดเปน รอยละ 28.4
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และปวช.หรือเทียบเทา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 12.4 อายุงานพบวา พนักงานสวนใหญมีอายุการทํางาน
ตั้งแต 2-5 ป จํ านวน 78 คน คิด เปน รอยละ48.2 รองลงมาคื อ 6-10 ป จํานวน 43 คน คิ ดเป นรอยละ 26.5
และน อ ยกว า 1ป จํ า นวน 25 คน คิ ด เป น ร อยละ 15.4 และ 10ป ขึ้ น ไปจํ า นวน 16 คน คิ ด เป น รอ ยละ 9.9
และ พนักงานสวนใหญสังกัดอยูฝายผลิต จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมาคือ ฝายบํารุงรักษา
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 34.0 ใน1ปที่ผานมาพบวาพนักงานเคยผานการอบรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน อยางนอย 2 ครั้ง จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 50.6 รองลงมา 1ครั้ง จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 25.3
และ 3 ครั้งขึ้นไป จํานวน 39 คน คิดเปนรอนละ 24.1
ตาราง 1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
เพศ
ชาย
122
หญิง
40
อายุ
20-30
49
31-40
72
40ปขึ้นไป
41
ระดับการศึกษา
ปวช. หรือเทียบเทา
20
ปวส.หรือเทียบเทา
96
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
46
อายุงาน
นอยกวา 1 ป
25
2– 5 ป
78
6 – 10 ป
43
10 ป ขึ้นไป
16
สังกัดแผนก
ฝายผลิต
107
ฝายบํารุงรักษา
55
อบรมดานความปลอดภัย
1 ครั้ง
41
2 ครั้ง
82
3 ครั้งขึ้นไป
39

รอยละ
75.3
24.7
30.2
44.4
25.4
12.3
59.3
28.4
15.4
48.2
26.5
9.9
66.0
34.0
25.3
50.6
24.1

2. ระดับการรับรูการจัดการดานความปลอดภัยของพนักงาน
พนักงานสวนใหญมีความรูดานปลอดภัยอยูในระดับสูง จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 84.6 รองลงมา
คือระดับปานกลาง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 13.0 และระดับต่ํา อยูที่ 4คน คิดเปนรอยละ 2.5
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3. ทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงาน
พนักงานสวนใหญมีทัศนคติความปลอดภัยอยูในระดับดี จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 61.1 รองลงมาคือ
อยูในระดับปานกลาง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 37.0 และระดับต่ํา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.9
4. การวิเคราะหพฤติกรรมในการทํางานที่ปลอดภัยของพนักงาน
พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมในการทํางานที่ปลอดภัยอยูในระดับสูงจํานวน 95คน คิดเปนรอยละ 58.6
รองลงมาคืออยูในระดับปานกลาง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 32 และระดับต่ํา จํานวน 15คน คิดเปนรอยละ 9.4
5. หาคาความสัมพันธสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะหสําหรับงานวิจัยนี้จะใชสมมติฐานเพื่อการทดสอบหารหาคาความสัมพันธของการปจจัยสวนบุคคล
รับรูการจั ดการด านความปลอดภั ย ทั ศนคติ และพฤติ กรรมความปลอดภั ย ในการ ค าสถิติ ที่ ใช นํ าเสนอขอมู ลคื อ
Pearson Correlation เพศ อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และสังกัดแผนก การอบรมดานความปลอดภัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนระดับการศึกษา และอายุงาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัย
ตารางที่ 5 หาคาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทํางาน
ตัวแปร
r
p - value
เพศ - พฤติกรรมความปลอดภัย ในการทํางาน
0.271
<0.001**
0.297
<0.001**
อายุ - พฤติกรรมความปลอดภัย ในการทํางาน
0.070
0.378
การศึกษา - พฤติกรรมความปลอดภัย ในการทํางาน
-0.011
0.886
อายุงาน - พฤติกรรมความปลอดภัย ในการทํางาน
0.155
0.048
แผนก - พฤติกรรมความปลอดภัย ในการทํางาน
-0.134
0.089*
การอบรมความปลอดภัย - พฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางาน
** ความสัมพันธมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
* ความสัมพันธมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ความรูการจัดการดานความปลอดภัย มีความสัมพันธกับทัศนคติความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ความรูการจัดการดานความปลอดภัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทัศนคติความปลอดภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 6 ความสัมพันธของความรูการจัดการดานคามปลอดภัย ทัศนคติความปลอดภัยและพฤติกรรมความ
ปลอดภัย ในการทํางาน
ทัศนคติความ
พฤติกรรมความ
ความรูดานความปลอดภัย
ปลอดภัย
ปลอดภัย
ความรูดานความ
1
ปลอดภัย
ทัศนคติความปลอดภัย
0.242**
1
0.002
พฤติกรรมความ
0.287**
0.808**
1
0.000
0.000
ปลอดภัย
** ความสัมพันธมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
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อภิปรายผล
จากขอมูลที่ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหทางสถิติ สามารถอภิปรายไดวา พฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัย
ของพนักงานบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร จํากัด พบวา พนักงานมีความรูดานความปลอดภัย อยูในระดับสูง
ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของผูบริหารที่เห็นความสําคัญของความปลอดภัย โดยจะกลาวเสมอวา "ปลอดภัยไวกอน
(safety first) การใหความรูทางดานวิศวกรรม การอบรม และออกกฎระเบียบขอบังคับ ดานความปลอดภัย เปนไป
ตามแนวคิดของ วิฑูรย สิมะโชคดี และวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2556) ที่ใหความหมายความปลอดภัยวา ความ
ปลอดภัย หมายถึง การปราศจาก ภัยอันตราย ภาพการทํางาน หรือการกระทําซึ่ งจะไมกอใหเกิดการประสบ
อันตราย รวมทั้งโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ พิการ ตาย และเจ็บปวย เนื่องจากการทํางานซึ่งมีผลตอความ
สูญเสียของ รางกายและทรัพยสิน
จากการศึกษาระดับความรูการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับสูง
มีคาเฉลี่ย 84.6 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .444 สอดคลองกับงานวิจัยของ ธานน ธนนัตสนธร (2557) ไดศึกษาการ
รับรูการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ไดสรุปวา
การรับรูการจัดการความปลอดภัย และมีพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทํางานอยูในระดับที่ดีมาก
จากการศึกษาทัศนคติความปลอดภัย พบวา พนักงานมีทัศนคติความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับดี
รอยละ 61.1 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.529 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรญา พุทธขิน พรรัตน แสดงหาญ
และ อภิญญา อิงอาจ (2561) ไดศึกษาถึง ทัศนคติความปลอดภัยการรับรูการปฏิบัติตามกฎหมาย และพฤติกรรม
ความปลอดภัยของพนักงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมปนทองจังหวัดชลบุรี ไดสรุปผลทัศนคติความปลอดภัยการ
รับรูการปฏิบัติตามกฎหมาย และพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานโดยรวมอยูในระดับดี
จากการศึกษาพฤติกรรมการทํ างานที่ปลอดภัย ของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับ สูง มี คาเฉลี่ย 58.6
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .528 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ รายุทธ บัณฑิตไทย (2552) ไดศึกษาถึงการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัยของ พนักงานปฏิบั ติการสวนงานโรงไฟฟา
ไดสรุปผลศึกษาระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัยของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ โดยรวมอยูในระดับดี
จากนโยบายของผู บ ริหารที่ ไ ด กํา หนดไว ว า พนั กงานทุ กคนต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎความปลอดภัย อย า ง
เครงครัด และตัวพนักงานเองที่มีความตองการความปลอดภัยซึ่งอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ ของ
มาโลว (Maslow’s Hierarchy of needs) ที่กลาววา ความปรารถนาของ มนุษยนั้นติดตัวมาแตกําเนิด และความ
ปรารถนาเหลานี้ จะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนา ความตองการของมนุษย (the need-hierarchy conception
of human motivation) เปนลําดับ คือ
1. ความตองการทางดานรางกาย (physiological needs)
2. ความตองการความปลอดภัย (safety needs)
3. ความตองการความรัก และเปนเจาของ (belongingness and love needs)
4.ความตองการไดรับความนับถือยกยอ (esteem needs)
5. ความตองการความประจักษในตนเอง (self-actualization needs)
1. จากการศึกษา พบวา เพศ ของพนักงานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัย พนักงาน
เพศหญิ งยังเปนรองลงมาตอการรับ รูดานความปลอดภั ยใน การทํ างาน และพฤติกรรมการทํางานที่ป ลอดภั ย
อาจเปนเพราะวาเพศหญิงสวนมากปฏิบัติงานอยูใน สํานักงานเปนสวนใหญ
2. จากการศึกษา พบวา อายุ ของพนักงานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัย พนักงานที่
มีอายุระหวาง 20-30 ป และ 31-40 ป จะมีระดับความรูการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน มากกวา
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พนั กงานที่ มีอายุม ากกวา 40 ป ซึ่ง อาจเป น เพราะพนั กงานที่ มี อายุน อย มี ความสนใจใน กฎระเบีย บของการ
ปฏิบัติงาน และคูมือการใชเครื่องมืออุปกรณ และการทํางานกับเครื่องจักร
3. จากศึกษา พบวา การศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัย แตพนักงานที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเทา จะมีความรูการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน สูงที่สุด เปนเพราะวา
พนักงานปฏิบัติการสวนใหญ ที่ปฏิบัติงานประจําที่หนางาน มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเทา ทําใหเขาใจ
ถึงระบบและขบวนการอยางดี และทําใหรับรูวา จะตองปฏิบัติงานอยางไรถึงจะปลอดภัย ซึ่งจะตางจากพนักงานที่มี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สวนมากจะปฏิบัติงานงานในหองควบคุม ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มระดับการรับรู
การทํางานที่ปลอดภัยของพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวา ปวส. หรือเทียบเทา ตองใหพนักงานลงปฏิบัติงาน
ประจําที่หนางานบาง เพื่อเปนการเพิ่มทักษะและการรับรูในการทํางานที่ปลอดภัย
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปาไรเหนือ ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
Factors associated with dental care behaviors of parent preschool children at Banrai
child development center, Phrathad subdistrict, Maeramad district, Tak province.

อนุวัฒน อัคคีสุวรรณ
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อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนอรทเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิ จั ยเชิ งพรรณนาในครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาป จจั ยที่ มี ความสั มพั นธ กั บพฤติ กรรมการดู แ ล
ทันตสุขภาพของผูปกครอง โดยศึกษาคุณลักษณะขอมูลเชิงปริมาณเก็บขอมูลตั้งแต วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31
มกราคม 2562โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบวา อายุและรายได
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครอง สวนดานความรู และทัศนคติมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนในเชิงบวก โดยพบวาความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลทันตสุขภาพของผูปกครอง อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P-value = 0.027 และทัศนคติมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครอง อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P-value = 0.001 ดังนั้นควรสรางความ
ตระหนักถึงความสาคัญการดูแลทันตสุขภาพในชองปากของเด็กแกผูปกครองเพื่อสุขภาพชองปากที่ดีลดการสูญเสียฟน
และความผิดปกติของการสบฟนในอนาคตได
คําสําคัญ : พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
Abstract
This descriptive research aimed to study factors related to dental health care behaviors
of parents. By studying the qualitative data data collected from 1 November 2018 - 31
January 2019 by using a questionnaire Data were analyzed by using SPSS program. Age and
income There was no relationship with dental health care behavior of parents. As for the
knowledge and attitude, there was a positive correlation between dental health behavior of
parents of preschool children. By finding that knowledge is related to dental health care
behavior of parents With statistically significant at P-value = 0.027 and attitude is related to
dental health care behavior of parents With statistically significant significance at P-value =
0.001, therefore, should raise awareness of the importance of oral dental health care for
children for good oral health, reducing tooth loss and abnormalities in Future
Keywords : dental care behaviors, parent preschool children
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บทนํา
สถานการณการเกิดโรคในชองปากของประชาชนไทยที่ในปจจุบันพบวามีปญหาสําคัญ ไดแก โรคฟนผุ ซึ่งถือ
เปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอสุขภาพชองปากของประชาชนเปนอยางมาก สําหรับกลุมเด็กกอนวัยเรียนปญหาที่
พบในเด็กกลุมนี้จะเปนโรคฟนผุของฟนนานม โดยทั่วไปฟนผุอาจพบไดในเด็กกอนวัยเรียนตั้งแตอายุยังไมถึง 1 ป
ประเทศไทยไดดาเนินการสงเสริมและปองกันฟนผุเด็กปฐมวัยในระบบบริการภาครัฐมาตั้งแตป 2535 ตามแผนพัฒนา
สาธารณสุขฉบับที่ 7 จากการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสุขภาพชองปาก
ทุกระยะ 5 ป (ป พ.ศ. 2549-50 และ พ.ศ. 2555) พบวา อัตราการเกิดโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยเริ่มลดลง จากรอยละ
61.4 เปน 56.7 ในแผนการดาเนินงานป 2556 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย
โดยกําหนดใหมีการแกไขปญหาฟนผุในเด็กปฐมวัย รอยละของเด็กอายุ 3 ปมีฟนผุไมเกิน 57 รายงานผลการสํารวจ
สภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเทศไทย พ.ศ. 2555 สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยพบวา
โรคที่เปนสาเหตุหลักของอาการเจ็บปวดและการสูญเสียฟน คือ โรคฟนผุ ซึ่งในเด็กอายุ 3 ปและ 5 ปการเกิดโรคฟนผุ
ในฟนนานม พบวา เด็กอายุ 3 ปซึ่งเปนขวบปแรกที่มีฟนนานมครบ 20 ซี่ มีความชุกในการเกิดโรคฟนผุรอยละ 51.8
มีคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด (dmf) 2.7 ซี่/คน แมจะเพิ่งมีฟนนานมขึ้นครบ แตรอยละ 3.2 ของเด็ก เริ่มมีประสบการณการ
สูญเสียฟนในชองปากแลว นอกจากนี้พบวา ในกลุมเด็กที่มีประสบการณโรคฟนผุนั้น เกือบทั้งหมดจะเปนรอยโรคฟนผุ
ที่ไมไดรับการรักษา คือรอยละ 50.6 หรือเฉลี่ย 2.6 ซี่/คนถึงแมเด็กกอนวัยเรียนอายุ 3 ป และ 5 ปมีแนวโนม
การปราศจากโรคฟนผุเพิ่มขึ้น โดยพบวาเด็กอายุ 3 ป รอยละ 48.3 และเด็กอายุ5 ปรอยละ 21.5 ปราศจากฟนผุ
ในฟนนานม อยางไรก็ตามแมวาโดยภาพรวมเด็กกลุมนี้จะปราศจากฟนผุมากขึ้น แตปญหาสําคัญที่ยังตองการการดูแล
เพิ่มเติม คือ เรื่องการแปรงฟนเพราะผูปกครองของเด็ก 3 ปถึงรอยละ 55.8 ยังปลอยใหเด็กแปรงฟนดวยตนเอง มีเด็ก
เพียงรอยละ 44.2 ที่มีผูปกครองชวยดูแลการแปรงฟนใหนอกจากนี้การดื่มนมเปนปจจัยสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่มีผล
ตอการเกิดโรคฟนผุในเด็กกลุมนี้แมวาโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะจัดนมจืดใหแกเด็กแลวก็ตามแตก็พบวาเด็ก
เล็กอายุ 3 ปและ 5 ปยังดื่มนมหวานและนมเปรี้ยวเมื่ออยูที่บาน สูงถึงรอยละ 48.9 และรอยละ 49.9 ตามลาดับ
รวมทั้งยังมีการใชขวดนมอยูถึงรอยละ 39.4 ในเด็ก 3 ปซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุแลวยังมีโอกาส
เกิดความผิดปกติของการสบฟนในอนาคต (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
จากขอมูลการตรวจสุขภาพชองปากของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไรเหนือพบวา มีเด็กที่ฟนผุถึงรอยละ
86.4 ปราศจากฟนผุเพียงรอยละ13.6 ยังต่ํากวาเกณฑของระดับประเทศที่กําหนดไวตองปราศจากฟนผุรอยละ 43
ที่ผานมาพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้มีความชุกของโรคฟนผุที่คอนขางสูงมาก สาเหตุการเกิดโรคฟนผุสวนใหญใน
เด็กกอนวัยเรียนเกิดจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของผูปกครองเนื่องจากการรักษาโรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียนทาไดยาก
เพราะเด็กใหความรวมมือนอยแนวทางที่เหมาะสมสาหรับเด็กกลุมนี้ควรเนนไปที่การปองกันการเกิดฟนผุตั้งแตฟนเริ่ม
ขึ้นซึ่งสามารถปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพหากไดรับการดูแลอยางถูกวิธีชวยใหสามารถเก็บรักษาฟนใหมีสุขภาพดี
และใชงานไดเด็กกอนวัยเรียนยังไมสามารถดูแลตนเองไดมากนัก ในการพัฒนาดานใดก็ตามเด็กวัยนี้ตองการความ
ชวยเหลือสนับสนุนเปนอยางมากจากพอแมผูปกครอง ซึ่งบุคคลเหลานี้เปนผูที่มีบทบาทในการดูแลเอาใจใสและสราง
พฤติกรรมที่ถูกตองใหแกเด็ก ผูปกครองที่ไดรับทันตสุขศึกษาและมีการปฏิบัติตามอยางเหมาะสม เด็กจะมีการเกิดโรค
ฟนผุต่ํากวากลุมที่ไมเคยไดรับทันตสุขศึกษาหรือไมไดปฏิบัติตามคาแนะนา (ชุติมา ไตรรัตนวรกุล และคณะ, 2554)
จากความสําคัญของการเกิดปญหาโรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียนดังกลาวขางตนพบวาผูปกครองมีสวนสําคัญ
อยางยิ่งที่จะชวยดูแลอนามัยชองปากและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานทันตสุขภาพใหแกเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งจะสงผล
ใหอัตราการเกิดโรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียนลดลงได โดยคาดหวังวาผลการวิจัยครั้งนี้จะไดทราบปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กของผูปกครอง ซึ่งจะเปนขอมูลนาเขา เพื่อนาไปเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูปกครองในการดูแลสุขภาพชองปากใหเด็กและนาผลการวิจัยที่ไดไปวางแผนแกไขตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก บานปาไรเหนือ ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
พิมพทอง รักขสวัสดิ์ และคณะ (2553) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยระดับปจเจกของผูปกครองที่มีผลตอ
พฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพช องปากของเด็กกอนวั ยเรียนในศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ ก ตํ าบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูปกครองที่อายุ อยูในชวง 20-29 ป มีพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพชองปากใหกับเด็กอยู
ในเกณฑปานกลางถึงดี อายุของผูปกครองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูปกครองสวนใหญที่ไดทาการศึกษาในครั้งนี้ มีอายุอยูในชวงที่คอนขางมากจึงมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพชองปาก
ของเด็กไดไมดี และพบวาปจจัยทางดานความเชื่อ คานิยม และทัศนคติในการดูแลสุขภาพชองปาก จากการศึกษานี้
พบวาผูปกครองโดยสวนใหญ มีความเชื่อ คานิยม และทัศนคติ ในดานการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กอยูในระดับ
ปานกลางถึงดี อาจเนื่องมาจากผูปกครองสวนใหญมีทัศนคติที่ดีและถูกตองวาควรดูแลทันตสุขภาพเด็กอยางไร
นันทิยา รัมณียรัตนกุล (2552) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการผุของฟนนานมของเด็กที่อยู
ในความดูแลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย สัมภาษณโดยใชแบบสอบถามผูปกครองของเด็ก
จานวน 175 คน พบวา พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในเด็กซึ่งพอแมเปนผูทาความสะอาดชองปากใหเด็กเอง
รอยละ 53.7 มีพฤติกรรมการแปรงฟนสม่ําเสมอรอยละ 52.6 เด็กบริโภคนมกลองรอยละ 62.3 นมขวด รอยละ 42.6
เด็กมีพฤติกรรมการบริโภค ลูกอมลูกกวาด ทอฟฟ ช็อคโกแลต รอยละ 47.4 นาอัดลมรอยละ 51.4 ขนมกรุบกรอบ
รอยละ 38.8 และเด็กไดรับฟลูออไรดเสริม รอยละ 53.7 ผูปกครองแปรงฟนใหเด็กรอยละ 32.6 ใหเด็กบวนปากและ
ดื่มนาตามรอยละ 30.3 พบผูปกครองที่ยังพฤติกรรมไมใหเด็กเลิกดื่มนมขวดรอยละ 54.3 และเด็กไดรับการตรวจฟน
ที่สถานพยาบาลรอยละ 14.3 พบวาปจจัยที่มีผลตอการเกิดการผุของฟนนานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไดแกพฤติกรรมของผู ปกครองที่มักใหเด็กหลับคาขวดนมและพบว าพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช องปากเด็กของ
ผูปกครองมีสวนสําคัญอยางยิ่งพฤติกรรมที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญมี 2 ดาน ไดแก ดานการไดรับ
ฟลูออไรด และดานการบริโภคขนมของเด็ก พฤติกรรมที่แตกตางดังกลาว ผูศึกษา พบวา การไดรับฟลูออไรดเสริม
จากสถานพยาบาล เชน ชนิดเม็ด ชนิดนา ไดรับการบริการจากสถานพยาบาลยังไมทั่วถึงและครอบคลุม แตผูปกครอง
ไดมีการจัดหายาสีฟนที่มีสวนผสมฟลูออไรดที่หาซื้อไดสะดวกตามทองตลาดใหเด็กเปนประจา สวนการบริโภคขนม
ของเด็ก ผูปกครองยังมีพฤติกรรมซื้อขนมหวานขนมกรุบกรอบ ลูกอม ซึ่งพฤติกรรมของผูปกครองดังกลาวเด็กก็มีสวน
คือ เด็กไดดูจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน บุตรหลานงอแงไมอยากไปโรงเรียน ผูปกครองไมมีเวลาจาเปนตองเอาใจเด็ก
พรรณราย ทัพนันตกุล (2556) ทําการศึกษาการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับ โรคฟนผุในเด็กปฐมวัย
อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการหาความสัมพันธของปจจัยที่ทาใหเกิดฟนผุ โดยการเปรียบเทียบ
ของกลุมเด็กฟนผุและฟนไมผุ ปจจัยที่มีผลกับโรคฟนผุมากที่สุด คือ พฤติกรรมหลับคาขวดนม และการใหเด็กดูดนม
จากขวดนานเกินไปทาใหเสี่ยงตอการเกิดฟนผุสูงขึ้น และยังพบวาความรูและเจตคติของผูปกครองไมมีความสัมพันธ
กับการเกิดโรคฟนผุ

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานปาไรเหนือ ตําบลพระธาตุ
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไรเหนือ
ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตากในป พ.ศ. 2558 จานวน 52 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูลความรูเรื่องการดูแล
ทันตสุขภาพในเด็กกอนวัยเรียน สวนที่ 3 ขอมูลทัศนคติเรื่องการดูแลทันตสุขภาพในเด็กกอนวัยเรียน และ สวนที่ 4
ขอมูลการดูแลทันตสุขภาพในเด็กกอนวัยเรียน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษานี้ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 20.0 โดยใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุด และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติ Person
Chi-square test

ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
ผูปกครองที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ80.8) อายุสวนใหญ
อยูระหวาง 31-40 ป (รอยละ 50) รองลงมาอายุ 20-30 ป (รอยละ30.8) และอายุตากวา 20 ป (รอยละ9.6) ระดับ
การศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดคือ มัธยมศึกษา,ปวช. (รอยละ 36.5) รองลงมาคือระดับประถมศึกษา
(รอยละ34.6) ผูปกครองที่ไมไดรับการศึกษา (รอยละ 21.2) และมีผูปกครองที่ไดรับการศึกษาระดับอนุปริญญา
,ปวท และปริญญาตรีขึ้นไป (รอยละ3.8) ดานการประกอบอาชีพสวนใหญจะประกอบอาชีพรับจางทั่วไป (รอยละ
53.8) รองลงมาคือเกษตรกรรม (รอยละ 32.7) และเปนแมบาน (รอยละ 5.8) และมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และอื่นๆ (รอยละ1.9) สําหรับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวผูปกครองพบวากลุมตัวอยางจะมีรายไดอยูในชวง
1000- 5,000 บาท มากที่สุด (รอยละ 69.2) รองลงมาคือ ในชวง 5,000 – 10,000 บาท (รอยละ 19.2) และมี
รายได15001-20000 บาท (รอยละ 1.9)ในดานความสัมพันธของผูปกครองกับกลุ มประชากร คือเปน บิดามารดา
(รอยละ 90.4) รองลงมาเปนลุง ปา นา อา (รอยละ 5.8) และเปน ปู ยา ตา ยาย (รอยละ 3.8)
2. ทัศนคติดานการดูแลทันตสุขภาพ
ทัศนคติดานการดูแลทันตสุขภาพในเด็กกอนวัยเรียนของกลุมผูปกครองเด็ก เมื่อจําแนกทัศนคติออกเปน
3ระดับ คือ ดี, ปานกลาง และ ต่ําสามารถสรุปผลการวิจัยรายละเอียดดังนี้ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13
ทัศนคติของผูปกครองตอการดูแลทันตสุขภาพของเด็กสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย 67.3 , 82.7,
73.1 73.1, 44.1, 75.0, 78.8, 61.5, 67.3, 71.2, 75.0 ตามลาดับ ขอ 6 มีทัศนคติอยูในระดับปานกลางคือ
รอยละ 57.7 และขอ 12พบวาผูปกครองเด็กสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับต่ํา รอยละ 26.9
3. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในเด็กกอนวัยเรียนของกลุมประชากรเมื่อจาแนกตามรายขอออกเปน
คือ 3 ตัวเลือก คือ ประจา, บางครั้ง , ไมเคย ตามเกณฑประเมินในการพิจารณาแลว ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
ขอ1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12มีพฤติกรรมอยูในระดับพอใชคิดเปน 43 คาเฉลี่ย 2.73, 2.44, 2.62, 2.62, 2.10,
2.23, 2.44, 2.27, 2.15, 2.35,2.29 ตามลาดับและขอ9มีพฤติกรรมอยูในระดับไมดีคิดเปนคาเฉลี่ย 1.6
4. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอายุรายได ความรู และทัศนคติกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพใน
ผูปกครอง
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อายุและรายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียน
สวนดานความรูและทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียน
ในเชิงบวก โดยพบวาความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ P-value = 0.049 และ ทัศนคติความสัมพันธกับพฤติ กรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P-value = 0.001
ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอายุรายได ความรู และทัศนคติกับพฤติกรรมการดูแลทันต สุขภาพ
ในผูปกครอง
ปจจัย
คาเฉลี่ย
S.D.
R
P-value
อายุ
30.5
8.25
0.204
0.147
รายได
5550.00
418.886
-10.198
0.159
ความรู
32.63
1.692
0.275
0.049*
ทัศนคติ
10.63
4.068
0.452
0.001**
*P-value ‹ 0.05

อภิปรายผล
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองอยูในระดับพอใช เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ลาดับแรกไดแก ดานการเลือกแปรงสีฟนใหแกเด็ก โดยเลือกที่ขนาดเหมาะกับมือ
เด็ก รองลงมา คือ ดานการเปลี่ยนแปรงสีฟนใหเด็กทุก 3 เดือนหรือเปลี่ยนกอนถาแปรงสีฟนมีขนแปรงบานแลว
ดานการเลือกยาสีฟนใหแกเด็กทานไดเลือกยาสีฟนที่มีสวนผสมของฟลูออไรด และใหเด็กรับประทาน ผักและผลไม
ตางๆ อยูเสมอ ตามลาดับ สวนพฤติกรรมที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการพาเด็กไปพบหมอฟนเมื่อหมอนัดมาทาฟน
เทานั้น ซึ่งแสดงถึงการพาเด็กมารับบริการแตละครั้งถาไมมีการนัดก็จะไมพาเด็กมาพบหมอฟน ผูปกครองเปนผูพา
เด็กมารับบริการ ความสําเร็จของงานปองกันตองไดรับความรวมมืออยางจริงจังจากผูปกครอง แตพบวามีปญหา
ความรวมมือในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กและการกลับมารับบริการซ้ํา ถึงแมเด็กจะมีฟนผุหรือไมผุก็ตาม
ผลการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลทั น ตสุ ข ภาพ
จํานวน 4 ปจจัย ไดแก อายุและรายได ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ ปจจัยดานความรูมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ และปจจัยดานทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
ทันตสุขภาพในผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิต
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
และความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน บริษัท ทีเอสพี เซอรวิส (ไทยแลน) จํากัด
จ.ระยอง กลุมตัวอยางจํานวน 60 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน บริษัท ทีเอสพี เซอรวิส
(ไทยแลน) จํากัด จ.ระยอง โดยรวมมีระดับคุณภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากหา
นอย อันดับแรก คือ พนักงานมีอาการปวดเอวในขณะทํางาน มีระดับคุณภาพปานกลาง รองลงมา คือ พนักงานมี
การเปนตะคริวในขณะทํางานบอย ระดับคุณภาพปานกลาง และพนักงานมีการเกร็งกลามเนื้อเป นเวลานานมีระดับ
คุณภาพปานกลาง ตามลําดับ ความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน บริษัท ทีเอสพี
เซอรวิส (ไทยแลน) จํากัด จ.ระยอง พบวา ความพึงพอใจโดยรวมมีระดับคุณภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ ในสถานที่ ทํางานมีการตรวจสภาพแวดลอมในการเหมาะสม
ระดับคุณภาพปานกลาง รองลงมา คือ ในสถานที่ทํางานมีตนไมและใหความลมรื่นแกพนักงาน มีระดับคุณภาพปาน
กลาง และพนักงานทํางานในที่โลงแจงมีแสงแดดรอนจัดเปนเวลานาน(ตลอดทั้งวัน) และสถานที่ทํางานมีโรงอาหาร
หรือที่รับประทานอาหารเพียงพอตอพนักงาน มีระดับคุณภาพปานกลาง ตามลําดับ
คําสําคัญ : พฤติกรรม การยศาสตร
Abstract
This research is a survey research which aims to study behavior and job satisfaction that
affect ergonomics of employees in TSP Service (Thai Lan) Co., Ltd., Rayong. The sample
group of 60 people collected data using questionnaires. And analysis of data by finding
frequency, percentage, mean and standard deviation
The research found that Work behavior that affects ergonomics of employees in
TSP Service (Thai Lan) Co., Ltd., Rayong Province. Overall, the quality level is moderate.
When considering each item In descending order, the first is the employee with waist pain
at work. There is a medium quality level, followed by employees having frequent cramps
while working. Medium quality level And employees have contracted muscles for a long
time, with moderate quality levels, respectively, job satisfaction that affects ergonomics of
employees in TSP Service (Thai Lan) Co., Ltd., Rayong Province. Overall satisfaction is
moderate quality level When considering each item In descending order, first, in the
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workplace, checking the environment in a suitable, medium quality level, followed by the
workplace, having a tree, and giving the employees a sense of belonging Have medium
quality levels And employees working in open spaces with hot sunshine for a long time
(throughout the day) and workplace, having a cafeteria or eating enough food for
employees Have medium quality levels respectively
Keywords : behavior, ergonomic

บทนํา
การยศาสตร (Ergonomics) เป น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลกระทบซึ่ ง กั น และกั น ระหว า งมนุ ษ ย แ ละ
สภาพแวดลอมทั้งกายภาพและพฤติกรรม ปญหาทางดานการยศาสตรมักมีหลายปจจัย รวมถึงปญหาจากทาทางใน
การปฏิบัติงาน เมื่อไดรับการแกไขหรือปรับปรุงลักษณะสภาพการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับตัวพนักงานที่สงผลลัพธ
ที่ดีตอสุขภาพ ปจจุบันในงานอุสาหกรรมไดมีการนําเครื่องจักรเขามาใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยสวนใหญถูก
ออกแบบใหสอดคลองกับขบวนการผลิต แตไมมีการใชหลักการยศาสตรในการออกการแบบตั้งแตตนจึงไมเหมาะสม
กับเสรีระของของพนักงาน สงผลไมพนักงานมีสภาพปฏิบัติงานไมเหมาะสม
องคประกอบหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย อันเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติงาน การยศาสตร
นั้นจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความมีประสิทธิภาพความปลอดภัยและสุขภาพรวมทั้งสงผลตอกระบวนการการพัฒนา
องคกรและพนักงานอีกดวย (Manolescu, Verboncu, Lefter, and Marinas, 2010) นอกจากนี้ ความสําคัญของ
การใช การยศาสตรก็คือ การออกแบบ จั ดสภาพแวดล อมในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อใหเกิดความเหมาะสมระหว า ง
ผูปฏิบัติงานกับอุปกรณทางเทคโนโลยีโดยนักการยศาสตรจะดําเนินการวิเคราะหงานความตองการของผูใชงาน
การยศาสตรในสถานที่ปฏิบัติงานนั้นเปนเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งดานความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้งยังชวยเสริมสรางวัฒนธรรมดานความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พนักงานที่มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนั้นเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่ง ยังชวยใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน องคกร
สามารถลดตนทุนไดอันเนื่องมาจากการปรับปรุงดานความปลอดภัย ซึ่งในสวนนี้ เปนการชวยลดคาใชจายที่เกิดขึ้น
ที่มาจากการจายเปนคาชดเชยหรือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องพฤติกรรม
ดานการยศาสตรในการทํางานของพนักงานบริษัท ที เอสพี เซอรวิส (ไทยแลน) จํากัด จังหวัดระยอง เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทํางานที่มีผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน บริษัท ทีเอสพี เซอรวิส
(ไทยแลน) จํากัด จ.ระยอง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน บริษัท ทีเอสพี เซอรวิส
(ไทยแลน) จํากัด จ.ระยอง
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ไวยวิทย ไวยกาญจนนันท และคณะ (2555) ไดศึกษาเรื่องการประเมินทางการยศาสตรสําหรับงานยกใน
โรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนตพบวา พนักงานตองปฏิบัติงานที่มีการเคลื่อนไหวซ้ํามาและเกิดการเคลื่อนไหวที่ไม
เหมาะสม ดังนั้นจึงสมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทันทีและควรพิจารณาออกแบบระบบการปฏิบัติงานใหม
เพื่อลดระดับปจจัยเสี่ยง และดําเนินการวางแผนพัฒนาในระยะยาว
ธยา ภิรมย และ พันธยศ วรเชฐวราวัตร (2555) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความเมื่อยลาจากการนั่ง
ทํางานของพนักงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม พบวา พนักงานมีอาการปวด เมื่อยจากการทํางานบริเวณ
ไหลขวาไหลซายและคอ และบริเวณหลังสวนลางสาเหตุจากความสู งของโตะจักร และเกาอี้ที่ใชในการนั่งทํางาน
มีความสูงไมเหมาะสมกับพนักงาน อีกทั้งสภาพแวดลอมในการทํางานยังมีอากาศรอนจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลให
พนักงานเกิดความเครียดในการทํางาน อีกทั้ง Manolescu Verboncu, Lefter, and Marinas (2010) ไดศึกษา
ถึงความสัมพันธระหวางการยศาสตรกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งการยศาสตรนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ความมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และสุขภาพ รวมทั้งสงผลตอกระบวนการการพัฒนาองคกร และพนักงาน
อีกดวย ความเชื่อมโยงระหวางการยศาสตรกับการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นมีความสําคัญ ไมใชเพียงการรับรู
วิธีการเทานั้น แตจําเปนที่จะตองวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดกับองคกรดวย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ พนักงานใน บริษัท ทีเอสพี เซอรวิสจํานวน 60 คน ซึ่งผูวิจัยใชประชากรทั้งหมดเปนผูให
ขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป นแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงาน และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ
ในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บขอมูลจากพนักงาน บริษัท ทีเอสพี เซอรวิส (ไทยแลน) จํากัด จ. ระยอง โดยทําหนังสือขออนุญาต
สงแบบสอบถามใหกับพนักงานบริษัท ทีเอสพี เซอรวิส (ไทยแลน) จํากัดและไดรับหนังสือยอมรับตอบกลับมาหลัง
จากนั้นไดสงแบบสอบถามไปยังบริษัทจํานวน60ชุดและทางบริษัทไดโดยใหพนักงานตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
จํานวน 60 คนทําแบบสอบถามเสร็จแลวทางบริษัทไดสงแบบถามกลับหลังจากนั้นผูทําวิจัยเก็บรวบรวม
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน บริษัท ทีเอสพี เซอรวิส
(ไทยแลน) จํากัด จ.ระยอง
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ตารางที่ 1 แสดงผลคาเฉลี่ย (ݔ
 )͞ݔสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปลผลระดับคุณภาพพฤติกรรมใน
การทํ า งานที่ มี ผ ลต อ การยศาสตร ข องพนั ก งานใน บริ ษั ท ที เ อสพี เซอร วิ ส (ไทยแลน) จํ า กั ด
จ.ระยอง
รายการขอมูลเกี่ยวกับดานการยศาสตรและพฤติกรรม การทํางาน
1. พนักงานนั่งทํางานเปนเวลา 8 – 12 ชม.
2. พนักงานยืนขาตรงเมื่อปฏิบัติงานเปนเวลากวา 3 – 7 ชม./วัน
3. พนักงานยืนโดยทิ้งน้ําหนักลงที่ขาขางใดขางหนึ่งเปนเวลานานกวา
30 นาที
4. พนักงานยืนหรือนั่งยองๆโดยงอเขาทั้ง 2 ขาง
5. พนักงานใชแขนทั้งสองขางปฏิบัติงานนานกวา 8 ชม./วัน
6. พนักงานมีการแกวงแขนอยูตลอดเวลา
7. พนักงานมีการยืนหลังตรงเปนเวลากวา 3 – 7 ชม./วัน
8. พนักงานมีการกมตัวหรือเอี่ยวตัวในการทํางานตลอดเวลา
9. กมๆเงยๆในการทํางานเปนเวลานาน
10. พนักงานมีการเกร็งกลามเนื้อเปนเวลานาน
11. โรงงานมีน้ําดื่มเพียงพอตอพนักงาน
12. อุปกรณปองกันสวนบุคคลครบและใชไดจริง
13. พนักงานมีการใชสายตาเพงเล็งวัตถุตรงหนาเปนเวลานานนานกวา
8 ชม./วัน
14. พนักงานมีอาการปวดเอวในขณะทํางาน
15. พนักงานมีการเปนตะคริวในขณะทํางานบอย
รวมทุกประเด็น

ܠത

S.D

2.05

0.287

2.53

0.503

2.45
2.37
2.55
2.60
2.63

0.534
0.581
0.699
0.694
0.712

2.63
2.62
2.75
2.70
2.42
2.73

0.712
0.739
0.704
0.646
0.591
0.710

2.98
2.77
2.58

0.748
0.676
0.252

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน
บริษัท ที เอสพี เซอรวิ ส (ไทยแลน) จํากัด จ.ระยอง พบวา พฤติ กรรมในการทํางาน มี ระดับคุณภาพปานกลาง
(x̅=2.5856) เมื่อพิจารณาเป นรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากหานอย อันดับแรก คือ พนักงานมี อาการปวดเอว
ในขณะทํางาน มีระดับคุณภาพปานกลาง (x̅=2.98) รองลงมา คือ พนักงานมีการเปนตะคริวในขณะทํางานบอย
ระดับคุณภาพปานกลาง (x̅=2.77) และพนักงานมีการเกร็งกล ามเนื้ อเปนเวลานานมี ระดับคุณภาพปานกลาง
(x̅=2.75) ตามลําดับ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สรุปและอภิปรายผล
พฤติกรรมในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน บริษัท ทีเอสพี เซอรวิส (ไทยแลน) จํากัด
จ.ระยอง
พฤติกรรมในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน บริษัท ทีเอสพี เซอรวิส (ไทยแลน) จํากัด
จ.ระยอง โดยรวมมีระดับคุณภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากหานอย อันดับแรก
คือ พนักงานมีอาการปวดเอวในขณะทํางาน มีระดับคุณภาพปานกลาง รองลงมา คือ พนักงานมีการเปนตะคริว
ในขณะทํางานบอย ระดับคุณภาพปานกลาง และพนั กงานมีการเกร็งกลา มเนื้อเปนเวลานานมีร ะดับคุ ณภาพ
ปานกลาง ตามลําดับ

อภิปรายการวิจัย
พฤติกรรมในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน บริษัท ทีเอสพี เซอรวิส (ไทยแลน) จํากัด
จ.ระยอง โดยรวมมีระดับคุณภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากหานอย อันดับแรก
คือ พนักงานมีอาการปวดเอวในขณะทํางาน มีระดับคุณภาพปานกลาง รองลงมา คือ พนักงานมีการเปนตะคริว
ในขณะทํางานบอย ระดับคุณภาพปานกลาง และพนั กงานมีการเกร็งกลา มเนื้อเปนเวลานานมีระดับคุ ณภาพ
ปานกลาง ตามลําดับ และความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน บริษัท ทีเอสพี เซอรวิส
(ไทยแลน) จํ ากัด จ.ระยอง พบว า ความพึ งพอใจโดยรวมมี ระดับ คุณภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน รายขอ
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ ในสถานที่ทํางานมีการตรวจสภาพแวดลอมในการเหมาะสมระดับ
คุณภาพปานกลาง รองลงมา คือ ในสถานที่ทํางานมีตนไมและใหความลมรื่นแกพนักงาน มีระดับคุณภาพปานกลาง
และพนักงานทํางานในที่โลงแจงมีแสงแดดรอนจัดเปนเวลานาน(ตลอดทั้งวัน) และสถานที่ทํางานมีโรงอาหารหรือที่
รับประทานอาหารเพียงพอตอพนักงาน มีระดับคุณภาพปานกลาง ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในดานการยศาสตรและสภาพแวดลอมภายในโรงงาน อยูในเกณฑที่อาจจะยังไมไดมาตรฐานเพียงพอ
เทาที่ควร สอดคลองกับ ธยา ภิรมย และ พันธยศ วรเชฐวราวัตร (2555) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความเมื่อยลาจาก
การนั่งทํางานของพนักงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม พบวา พนัก งานมีอาการปวด เมื่อยจากการทํางาน
บริเวณไหลขวาไหลซายและคอ และบริเวณหลังสวนลางสาเหตุจากความสูงของโตะจักร และเกาอี้ที่ใชในการนั่ง
ทํางานมีความสูงไมเหมาะสมกับพนักงาน อีกทั้งสภาพแวดลอมในการทํางานยังมีอากาศรอนจึงเปนปจจัยหนึ่งที่
สงผลใหพนักงานเกิดความเครี ยดในการทํางาน อีกทั้ง Manolescu Verboncu, Lefter, and Marinas (2010)
ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการยศาสตรกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งการยศาสตรนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับความมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และสุขภาพ รวมทั้งสงผลตอกระบวนการการพัฒนาองคกร และพนักงาน
อีกดวย ความเชื่อมโยงระหวางการยศาสตรกับการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นมีความสําคัญ ไมใชเพียงการรับรู
วิธีการเทานั้น แตจําเปนที่จะตองวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดกับองคกรดวย
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ปจจัยที่สงผลตอการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
Factors affected to self-care for control blood pressure levels of hypertension patients
at Mae Wa Luang health promoting hospital, Tha Song Yang district, Tak province
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดูแลตนเอง เพื่อควบคุม
ระดับความดันโลหิตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวงและอาศัยอยูที่ตําบลแมวะหลวง จํานวน 75 คน
แลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 0.05
ผลการศึกษา พบวา ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติก รรมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เทากับ
0.021 แสดงวา ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
Abstract
This research is a descriptive research. Aims to study Factors affected to self-care
for control blood pressure levels of high blood pressure patients at Mae Wa Luang health
promoting hospital, Tha Song Yang district, Tak province. Population Specific sampling
used in interview forms. Data analysis using descriptive statistics, 95% confidence level.
The results showed that the relationship between knowledge and behavior of
hypertension patients (r = 0.021), indicating that knowledge related to the behavior of
patients with hypertension (p-value = 0.05)

บทนํา
จากขอมูลองคการอนามัยโลก พบวา โรคความดันโลหิตสูงเปนสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึง 7.5 ลานคน
หรือ รอยละ 12.8 ของสาเหตุ การตายทั้ ง หมด โดยสาเหตุ ส ว นใหญ ม าจากป จ จั ย การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไป
เชน การมีกิจกรรมทางกายนอย การบริโภคอาหารที่มีสวนประกอบของเกลือและไขมันสูง การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ ซึ่งนํามาสูภาระโรคที่เพิ่มขึ้น
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สําหรับสถานการณความดันโลหิตสูงในประเทศไทย จากขอมูลสํานักนโยบายและยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา อัตราการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ตอประชากร 100,000 คนในรอบ 5 ป
ที่ ผ า นมา (พ.ศ. 2556 – 2560) เพิ่ ม ขึ้ น จาก 12,342.14 (จํ า นวน 3,936,171 คน) เป น 14,926.47
(จํานวน 5,597,671 คน) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดสรุปรายงานการปวยของประชากรไทยวาใน
จํานวนผูปวยที่เขา พักรักษาตัวในสถานพยาบาลทั้งหมดพบวา มีสาเหตุการปวยมาจากโรคความดันโลหิตสูงมาก
ที่สุดและเมื่อจําแนกอัตราผูปวยที่เขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลรายภาค พบวา ภาคเหนือมีอัตราการปวยสูงที่สุด
หรือเปนอันดับแรกของประเทศไทย (สํานักงานระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข , 2561) จังหวัดตากเปนอีกหนึ่ง
จังหวัดในภาคเหนือที่พบจํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมคอนขางสูงในบางอําเภอของจังหวัด
จากขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก พบวา อัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ขอมูล 3 ปยอ นหลัง ตั้งแตปงบประมาณ 2558 – 2560
มีอัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงตอประชากรแสนคน เทากับ 1187, 1576.04 และ 2124.37 ตามลําดับ
แตเมื่อดูผลการควบคุมระดับความดันโลหิต จะพบวา ในปงบประมาณ 2558 ไมพบผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได และในปงบประมาณ 2559 - 2560 มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถ
ควบคุมความดันโลหิตไดรอยละ 12.99 และ 33.33 ซึ่งไมสามารถบรรลุตามเปาหมายกระทรวงที่รอยละ 50 โดยที่
ผูปว ยโรคความดัน โลหิตสู งตองสามารถควบคุมระดั บความดันโลหิตสูง ได (สํ านั กงานระบาดวิ ทยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2561)
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและตองใชระยะเวลาในการรักษานาน
ผลจากการที่ไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได อาจกอใหเกิดความพิการและทุพพลภาพ นอกจากนี้ผลจาก
การใชยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอาจทําใหเกิดฤทธิ์ขางเคียง อาทิ เชน ใจสั่น ปวดศีรษะ สมรรถภาพทางเพศ
ลดลง (ศุภกิจ ศิริลักษณ และคณะฯ, 2559).
ดวยเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปเปนแนวทางในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การควบคุมระดับ
ความดันโลหิต เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคความดันโลหิตสู งและตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูกับการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
อนัญญา คูอาริยะกุล และ ฉลองรัตน มีศร (2560) ไดทําการศึกษาเรื่องความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ไดทําการศึกษา
ในกลุมผูปวยที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส งเสริม
สุขภาพตําบล ปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2558 จํานวน 200 คน ใชสถิติบรรยายและสถิติสหสัมพันธ
เพียรสัน (Pearson,s correlation) พบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญ มีความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
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อยูในระดับดีและ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ตวงพร กตัญุตานนท และคณะ (2560) ไดทําการศึ กษาเรื่องพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สถานี อนามัยแหงหนึ่ง ในตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ไดทําการศึกษาใน
ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มารับ บริการสถานีอนามัยแหงหนึ่ง ในตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน 210 คน ไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบ เจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธี LSD :
Least Significant Difference และทดสอบความสัมพันธโดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา
กลุมตัวอยางผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองโดย รวมอยูในระดับดี ในรายดาน
ทั้งดานการควบคุมอาหาร ดานการออกก าลังกาย ดานการจัดการความเครียด ดานการรักษา และการใชยาอยูในระดับ
ดี ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ มี อ าชี พ สถานภาพสมรส รายได ต อ เดื อ น ต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมดู แ ลสุ ข ภา พตนเองต า งกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาเปนโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงแตกตางกัน มีพฤติ กรรมดูแลสุขภาพตนเองไม แตกต างกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ ความรูเรื่องโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ภัสพร ขําวิชา และคณะ (2557) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูที่มีความ
ดันโลหิตสูง ในชุมชนซอยโจก เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ไดทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง จํานวน 32 คน ทําการ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ t –test พบวา จากการศึกษา
สภาพป ญ หาของผู ที่ มี ค วามดั น โลหิ ต สู ง พบว า ขาดความรูเรื่อ งโรคความดั น โลหิต สู ง การสั งเกตอาการและ
ภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูง การควบคุม การรับประทานอาหาร และการควบคุมน้ําหนัก ขาดความรู
เกี่ยวกับการออกกําลังกายในโรค ความดันโลหิตสูง มีความตองการการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ไดแก
การจัดอบรมความรูเรื่อง โรค และการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเหมาะสมกับโรค และ ผลการพัฒนาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูที่มีความดันโลหิตสูง พบวา คะแนนความรู เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวของกลุมตัวอยางสูงกวากอน
เขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 การรับรูความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (X = 3.8, S.D. = 0.52) โดยมีการรับรูความสามารถตนเองในเรื่องการงดหรือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลในระดับ มากที่สุด (X = 4.56, S.D. = 0.67) ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด
(X= 4.8, S.D. = 0.97) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติหรือวิธีการที่จะดูแลตนเองในการควบคุมปองกัน ความดันโลหิต
สูง พบวา กลุมตัวอยางตัดสินใจเลือกที่จะพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่อง การลดอาหารที่มีเกลือโซเดียม
ไมเติมซอส/น้ําปลา มากที่สุดรอยละ 96.9 และออกกําลังกาย รอยละ 93.8 ตามลําดับ
สมรัตน ขํามาก (2559) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนางเหลา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไดขนาดตัวอยาง 116 คน ใชวิธีสุมกลุม
ตัวอยางแบบชั้นภูมิ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ
t-test และสถิติ One Way ANOVA ผลการศึกษา พบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญ มีความรูเกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูงในระดับสูง รอยละ 86.20 และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมในระดับสูง รอยละ 94.82
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ที่เขารวมกิจกรรมกลุมเพื่อนชวยเพื่อนตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t(185) =-9.55, p<0.05) สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ประวัติการ เจ็บปวยของ
คนในครอบครัว ระยะเวลาที่ทราบวาปวย และระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตาง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดูแลตนเอง เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ แบบพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional Study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความรูและพฤติกรรมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก จํานวน ทั้งหมด 75 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณหาขนาด
ของตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน ที่ระดับความ เชื่อมั่น 95% โดยกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 0.05
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณ สํารวจความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุม
ระดับความดันโลหิตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งผูวิจัยสรางแบบสอบถามประกอบดวยขอมูล 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลทั่วไป
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
สวนที่ 3 แบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต ของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1. ดําเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลดวยผูวิจัย โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(purposive sampling) จํานวน 75 คน
2. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจความสมบูรณถูกตองและนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม
SPSS Version 24

ผลการวิจัย
กลุมตัวอยาง เปนเพศหญิง รอยละ 60.00 เพศชาย รอยละ 40.00 มีอายุระหวาง 60 - 69 ป รอยละ 28.00
รองลงมา มีอายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 21.34 ไมไดรับการศึกษารอยละ 56.001 และไดรับการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษา รอยละ 30.66 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 76.00 สวนใหญเปนโรคความดันโลหิตสูง
นอยกวา 5 ป รอยละ 50.67 รองลงมา เปนโรคความดันโลหิตสูงมา 5-9 ป รอยละ 42.67 ระยะเวลาการเปนโรคมาก
ที่สุด 12 ป ระยะเวลาการเปนโรคนอยที่สุด 1 ป ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะของบุคคล (n = 75)
ลักษณะสวนบุคคล
จํานวน (คน)
เพศ
30
ชาย
หญิง
45
อายุ
8
30-39 ป
40-49 ป
15
50-59 ป
16
60-69 ป
21
70 ปขึ้นไป
15
X = 58.59 S.D. = 13.88 Min = 34 Max = 97
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
42
ประถมศึกษา
23
มัธยมศึกษา
10
อาชีพ
เกษตรกร
57
15
รับจาง
3
คาขาย
ระยะเวลาการเปนโรค
38
นอยกวา 5 ป
32
5 – 9 ป
5
10 - 14 ป
X = 4.88 S.D. = 2.96 Min = 1 ป Max = 12 ป

รอยละ
40
60
10.66
20.00
21.34
28.00
20.00

56.00
30.66
13.34
76.00
20.00
4.00
50.67
42.67
6.66

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ผลการวิเคราะหคาความสัมพันธเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความรูตอพฤติกรรมของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
พบวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.021 แสดงวา ความรูมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับ
ความดันโลหิตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 2 คาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
พฤติกรรมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ตัวแปร
r
p-value
ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
0.265*
0.021
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อภิปรายผล
ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง พบวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เทากับ 0.021 แสดงวา ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลตัวเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับ
การศึกษาของอัญชลี พานทอง (2559) โดยศึกษาความสัมพันธของความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา
พบวา ไมมีความสัมพันธระหวางความรูตอการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ
ของบริษัท ซี.อาร. เอนจิเนียริ่งแอนด เทคโนโลยี จํากัด
Factors related to work safety behaviors of the operational staff of CR Engineering
and Technology Company Limited
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ภิญโญ สุโรจนานนท
อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนอรทเทิรน
อภิสิทธิ์ มั่นพัฒนาการ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนอรทเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้งนี้ เป นการศึกษาวิจั ยเชิง พรรณนา โดยมีวั ถุป ระสงคเพื่อศึกษาปจ จัย ที่มี ความสัม พัน ธกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการของบริษัท ซี.อาร. เอนจิเนียริ่งแอนด เทคโนโลยี
จํากัด กลุมตัวอยาง คือ พนักงานฝายปฏิบัติการของพนักงาน บริษัท ซี.อาร. เอนจิเนียริ่งแอนด เทคโนโลยี จํากัด
จํานวน 37 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติมีสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน อยูที่ 0.332 และมีทิศ
ทางบวก ความสัมพันธมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางาน อยูที่ 0.839 และมีทิศทางบวก ความสัมพันธมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น หากมีทัศนคติและ
ความรูที่ดีจะทําให มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานที่ดีเพิ่มขึ้นดวย
คําสําคัญ : พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
Abstract
This research is a descriptive research study. The objective is to study the factors that
are related to the work safety behavior of the operational staff of CR Engineering and
Technology Company Limited. The sample group is the operational staff of C.A. Engineering
and Technology Co., Ltd., totaling 37 people, collected data by using questionnaires.
The research found that Attitude is related to the safety behavior at work at .332 and
has a positive direction. Relationships were statistically significant at the level of 0.05 and
knowledge was related to work safety behavior at 0.839 and had a positive direction.
Relationships were statistically significant at the level of 0.05. Therefore, if a good attitude
and knowledge would make With good working safety behavior as well
Keywords : work safety behaviors

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



บทนํา
อุตสาหกรรมในประเทศไทยไดพัฒนา และกาวหนามาโดยตลอดรวมถึงเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตสินคาได
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องปจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตสินคาเกือบทุกชนิดที่มีคุณภาพสูงออกสูตลาดโลกและ
สภาพของอุต สาหกรรมต อ งต อสู แขง ขัน กัน ในท อ งตลาดทั้ ง ด า นคุ ณ ภาพและราคาสิ น ค า นี้ ทํ า ใหผู ผ ลิ ต ต อ งใช
เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีระบบการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากขึ้นสภาพแวดลอมในโรงงานก็ตอง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจากระบบการผลิตที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วนี้ทําใหการแขงขันก็ยิ่งมีสูงขึ้นคนก็มี
งานทําเพิ่มมากขึ้นและความเสี่ยงก็ยิ่งมีสูงขึ้นตามไปดวยจึงสงผลกระทบโดยตรงตอการบาดเจ็บลมตายของคนงาน
และเกิดความเสียหายทางทรัพยสินอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในโรงงานอยางหลีกเลี่ยงไมไดดวย
(วิฑูรยสิมะโชคดี และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2557)
พฤติ กรรมความปลอดภัยไม ใช เรื่องที่ไ กลตัว ในชีวิ ตประจํา วัน ของเราทุกคนมีค วามเสี่ย งที่ จะประสบ
อันตรายไดเสมอคนสวนใหญมักจะละเลยเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอยางยิ่งในชีวิตประจําวันการทํางาน
โดยไมทําตามขั้นตอนที่กําหนดเพราะตองการใหเสร็จเร็วโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยซึ่งหากเราปลอยปะละเลย
ในเรื่องของความปลอดภัยเหลานี้แลวยอมสงผลใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน
ตามที่กลาวมาขั้นตนชี้ใหเห็นวาพฤติกรรม และความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
พฤติ กรรมนี้ น าสนใจเนื่ องจากจะเป นป ญหากอใหเกิ ดอุบั ติ เหตุ และผลเสี ยต อ ต นเอง ครอบครัว บริ ษั ท สั งคม
และประเทศชาติ และบริษัท ซี.อาร. เอนจิเนียริ่งแอนด เทคโนโลยี จํากัด ก็เปนบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเปนผูใหคําปรึกษา
ออกแบบติดตั้ง บํารุงรักษา ระบบไฟฟา และระบบควบคุมการทํางานอัตโนมัติ ใหแกสถานประกอบการตาง ๆ ดวยเหตุ
นี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมเหลานี้ เนื่องจากกลุมแรงงาน และแรงงานมีฝมือ มีความสําคัญตอการ
พั ฒนาประเทศ ตลอดจนเป นศั กยภาพแรงงานที่ จะสร างความเจริ ญเติ บโตใหกั บประเทศชาติ เพื่ อให ได ข อมู ล
และขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน และแกไขพฤติกรรมของพนักงานใหเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการของพนักงาน บริษัท ซี.
อาร. เอนจิเนียริ่งแอนด เทคโนโลยี จํากัด
2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีความสัมพันธตอกิจกรรมความปลอดภัยของพนักงาน บริษัท ซี.อาร. เอนจิเนียริ่ง
แอนด เทคโนโลยี จํากัด
3. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานที่มีความสัมพันธตอกิจกรรมความ
ปลอดภัยของพนักงาน บริษัท ซี.อาร. เอนจิเนียริ่งแอนด เทคโนโลยี จํากัด

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ชัชวาลย เมธีกุล และคณะ (2554) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํากิจกรรม
CCCF ของพนักงานฝายผลิตชิ้นสวนรถยนตบริษัทไทยซัมมิทโอโตพารทอินดัสตรีจํากัดโดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อ 1. ศึกษาระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในดานการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลดานการ
คนหาอันตรายจากพื้นที่ปฏิบัติงานจริงดานการประเมินความเสี่ยงและดานการปองกัน และระงับอัคคีภัย 2. ศึกษา
ปจจัยในการทากิจกรรม CCCF ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมความปลอดภัยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือพนักงานฝาย
ผลิตชิ้นสวนรถยนตบริษัทไทยซัมมิทโอโตพารทอินดัสตรีจํากัดจํานวน 231 คนซึ่งไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ไดแกแบบสอบถามแลวนาขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
windows สถิติที่ใชไดแกคารอยละคาเฉลี่ยเลขคณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีวิเคราะห
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การถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple linear regression analysis) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดดังนี้
ดานการคนหาอันตรายจากพื้ นที่ป ฏิบัติ งานจริง ดานการป องกัน และระงับ อัคคี ภัยดา นการใช อุปกรณป องกัน
อันตรายสวนบุคคลดานการประเมินความเสี่ยง 2. ปจจัยในการทากิจกรรม CCCF ดานการกําหนดนโยบายดาน
ความปลอดภัยดานการสื่อสารขอมูลขาวสารดานการจัดตั้งองคการดานความปลอดภัยและดานการจัดทําแผนงาน
โดยรวมของกิจกรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความปลอดภัยโดยรวมในขณะที่ปจจัยดานการฝกอบรมความปลอดภัย
ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความปลอดภัยโดยรวม
กิตติ ศักดิ์ สมุทธารักษ (2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการปองกันอุบั ติเหตุในการทํ างานของพนักงาน
โรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปางผลการวิจัยพบวาพนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุในการทางาน
อยูในระดับดีคิดเปนคาเฉลี่ย(2.11)ซึ่งพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุในการทํางานดานการใชเครื่องมืออุปกรณมี
คาเฉลี่ยมากสุด (2.56) อยูในระดับดีดานความพรอมของรางกายมีคาเฉลี่ยนอยสุด (1.58) ซึ่งอยูในระดับพอใชเมื่อ
พิจารณาเปนรายพฤติกรรมพบวาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุในการทํางานมีคาเฉลี่ยมากสุด (2.72) อยูในระดับดี
คือการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณที่มีคมมีอันตรายไวในที่เก็บ ที่ปลอดภัยเมื่อใชงานเสร็จพฤติกรรมการไมใชอุปกรณ
ปองกันอันตราย เพราะรําคาญ และรอนอบอาวอยูในระดับพอใชคาเฉลี่ยนอยสุด (1.15)
มธุริน เถียรประภากุล (2556) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานหนวยงานผลิต
โอเลฟนส 1 บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจํากัด (มหาชน) สาขาที่ 2โรงโอเลฟนสไอ-หนึ่งมีความมุงหมายเพื่อศึกษา
ใหทราบถึงพฤติกรรมความปลอดภัย และปจจัยตาง ๆ ไดแกคุณลักษณะสวนบุคคลการไดรับขอมูลขาวสารความรู
ความเขาใจและทัศนคติตอกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยโดยมี กลุม
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือพนักงานหนวยงานผลิตโอเลฟนส 1 บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจํากัด (มหาชน)
สาขาที่ 2 โรงโอเลฟนสไอ-หนึ่งสํารวจความคิดเห็นกลุมประชากรจํานวน 130 คนใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การสํารวจความคิดเห็นและทําการวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็ จรูปทางสถิติโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 และผลการศึกษาพบวาพนักงานสวนใหญมีอายุ 41 ปขึ้นไปมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 12 ปขึ้นไปโดย
ปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานควบคุม / ปฏิบัติการผลิตและปฏิบัติงานในสังกัดหนวยงานปฏิบัติการผลิตมากที่สุด
โดยพนักงานสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยมากมีระดับความรูความเขาใจ
ตอกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยดีมากและมีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยใน
สวนของระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมความปลอดภัยในระดั บสูงสวนผล
การศึกษาปจจัยตาง ๆ พบวาปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลดานอายุและระยะเวลาปฏิบัติงานและการไดรับขอมูล
ขาวสารกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยไมมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยสวนตําแหนงงานและหนวยงานสังกัด
ความรูความเขาใจตอกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยและทัศนคติตอกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความ
ปลอดภัยมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาคุณลักษณะสวนบุคคล
ดานอายุระยะเวลาตําแหนงงานและหนวยงานสังกัดไมมีผลตอการไดรับขอมูลขาวสารพฤติกรรมความปลอดภัยและ
การไดรับขอมูลขาวสารพฤติกรรมความปลอดภัยไมมีผลตอความรูความเขาใจในกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความ
ปลอดภัยสวนคุณลักษณะสวนบุคคลดานตําแหนงงานและหนวยงานสังกัดมีผลตอความรูความเขาใจในกิจกรรม
สงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และความรูความเขา ใจในกิจกรรมส งเสริมพฤติ กรรมความปลอดภัยมี ผลต อ
ทัศนคติตอกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กมลวรรณ บุตรประเสริฐ และสรันยา เฮงพระพรหม (2557) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติ
ดานความปลอดภัยของผูที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทยในโรงเรียนแพทยแหงหนึ่งโดยจากการศึกษา
พบวาความรูของผูที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทยไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยอาจเนื่องมาจากผูปฏิบัติงานมีความเคยชินในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองเปนประจาอยูแลวอาจทําใหไมได
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มีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเนื่องจากขาดโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารเชนมีภาระงานที่มากทําใหเกิดการละเลย
และไมใหความสําคัญของการเรียนรูการอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานดังนั้นจึงจําเปนตองไดรับความรู
ความเขาใจเพื่อสรางความตระหนักและใสใจตอการปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัยอยางถูกตองเจตคติข องผูที่
ปฏิบัติง านในหองปฏิบัติการทางการแพทยมี ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการปฏิบัติด านความปลอดภัย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเนื่องจากผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทยสวนใหญเห็นวาอันตรายจากการทํางาน
สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และอาจสงผลเสียทั้งตอตนเองและเพื่อนรวมงานไดจึงสงผลใหผูปฏิบัติงานมีความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยอยางไรก็ตามขอจํากัดในการวิจัยไดแกตัวอยางของการศึกษานี้คือผูที่ปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการทางการแพทยในโรงเรียนแพทยแหงหนึ่งเทานั้นผลการศึกษาที่ไดอาจไมสามารถครอบคลุมถึงผูที่
ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงเรียนแหงอื่นเนื่องจากลักษณะการทํางานและสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่แตกตางกันและการศึกษานี้เปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามไมไดมีการเดินสํารวจสภาพแวดลอมการ
ทํางานผลการศึกษาที่ไดจึงไมสามารถสะทอนสภาพการทํางานหรือพฤติกรรมการทํางานไดอยางเปนรูปธรรม
พรเพ็ญ ก๋ํานารายณ (2558) ไดทาการสํารวจชี้บงอันตราย และวิเคราะหความเสี่ยงในหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรการแพทยทั้งดานกายภาพสารเคมีสารชีวภาพอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลระบบการรองรับ
สถานการณฉุกเฉินรวมทั้งระบบการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการและดานการใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของผูที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการโดยใชวิธีการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เรียกวาวิธีการ checklist
โดยทําการสํารวจในหองปฏิบัติการสําหรับจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรการแพทยของหนวยงานสถาน
วิท ยาศาสตรพ รีคลิ นิกคณะแพทยศาสตรม หาวิท ยาลั ยธรรมศาสตรโ ดยผลคะแนนจากการสํา รวจระดับ ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการพบวาระดับความปลอดภัยที่ไดมาตรฐานนอยที่สุด 3 ลาดับสุดทายไดแกการใหความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรในหองปฏิบัติการการจัดการระบบการกาจัดของเสียจากหองปฏิบัติการ
และการบริหารระบบจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการซึ่งมีคะแนนรอยละ 10.7, 25.6 และ 33.3 ตามลําดับ
จัดเปนลําดับความเสี่ยงของหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนของสถานวิทยาศาสตรพ รีคลินิกที่ควรหา
มาตรการในการปองกันและหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยางเรงดวนนอกจากนั้นยัง
พบวาบุคลากรของหองปฏิบัติการตองสัมผัสสารเคมีอันตรายหลากหลายชนิดทั้งสารเคมีที่กอใหเกิดการระคายเคือง
สารที่เปนอันตรายตอสุขภาพสารกอมะเร็งรวมทั้งสารชีวภาพตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานไดโดย
สารเคมีที่มีมากที่สุดในหองปฏิบัติการไดแกสารเคมีทั่วไปซึ่งไมกอใหเกิดอันตรายตอตัวผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมมี
จานวนรอยละ 37.6 รองลงมาไดแกสารกอการระคายเคืองพบวามีจํานวนรอยละ 19.8และสารกอมะเร็งพบวามี
จํานวนรอยละ 11.8 เปนตนนอกจากนั้นยังพบวาปริมาณของเสียที่มีมากที่สุดคือของเสียที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมสวนเชื้อจุลชีพที่มีการใชงานในหองปฏิบัติการสถานวิทยาศาสตรพรีคลินิกนั้นสวนใหญเปนเชื้อจุล
ชีพกลุมเสี่ยงระดับที่ 2 ซึ่งเชื้อจุลชีพดังกลาวจัดเปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถกอโรคในคนไดยังมีวิธีการรักษาปองกันโดย
เชื้อจุลชีพดังกลาวจําเปนตองมีการบริหารจัดการและวิธีการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาพิเศษที่เหมาะสมสําหรับ
หองปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 แตพบวาหองปฏิบัติการสถานวิทยาศาสตรพรีคลินิกมีเพียงการ
บริหารจัดการและวิธีการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาพื้นฐานที่เหมาะสมสําหรับหองปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพระดับที่ 1 เทานั้นซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได
ชนกานต สกุลแถว (2559) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ
เคมีของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญมีอายุ
19-20 ปมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเคมีอยูในระดับปานกลางมี
พฤติกรรมปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเคมีอยูในระดับดีมีความตระหนักในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการเคมีอยูในระดับสูงและมีการรับรูตออุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในหองปฏิบัติการเคมีอยูใน
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ระดับตองปรับปรุงสําหรับการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการเคมี
ของนักศึกษาพบวาปจจัยดานบุคลิกภาพปจจัยดานความรูปจจัยดานความตระหนัก และปจจัยดานการรับรูมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการบริษัท ซี.อาร. เอนจิเนียริ่งแอนด เทคโนโลยี จํากัด
ประชากรที่ ใ ช ในการศึ กษาครั้ง นี้ เป น พนั ก งานฝ า ยปฏิ บั ติ ก ารของบริษั ท ซี . อาร. เอนจิ เนี ย ริ่ งแอนด
เทคโนโลยี จํากัดจํานวนทั้งหมด 37 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกพนักงานบริษัท ซี.อาร. เอนจิเนียริ่งแอนด เทคโนโลยี จํากัด ผูวิจัย
จึงใชกลุมประชากรทั้งหมด จํานวน 37 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบสอบถามประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลไดแกเพศ อายุ น้ําหนักระดับการศึกษาอายุงานความถี่ในการทํางานลวงเวลา
(OT) ของทาน ความถี่ในการยายงาน หรือเปลี่ยนหนางาน
สวนที่ 2 ขอมูลที่เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) ประกรอบ 5 ระดับไดแกประจํา,บอยครั้ง,บางครั้ง,นาน ๆ ครั้ง,ไมเคย ซึ่งขอ
คําถามที่สรางขึ้นมีทั้งขอความทางบวกและทางลบซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 12 ขอ โดยมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติความปลอดภัยในการปฏิบัติงานลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) ประกรอบ 5ระดับไดแกเห็นดวยอยางยิ่ง, เห็นดวย, ไมแนใจ, ไมเห็นดวย, ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งขอ
คําถามที่สรางขึ้นมีทั้งขอความทางบวกและทางลบซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 12 ขอ โดยมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความรูดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยมี 5ตัวเลือกลักษณะเปนแบบให
ทํา เครื่องหมาย (x) ลงในขอที่ คิด เห็น ว าถูกตองมากที่สุ ด ซึ่ง มี จํา นวนทั้ งหมด 14 ขอ โดยมีเกณฑ การแปล
ความหมายของคะแนนในการวัดระดับ ความรูดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยมี 4 ตัวเลือกเกณฑการให
คะแนนคือตอบถูกให 1 คะแนนตอบผิดให 0 คะแนนจะคะแนนเต็ม 14 คะแนน
ผูวิ จั ยดํ า เนิ น การเก็บ รวบรวมขอมูล จากกลุ มตั ว อยา ง โดยการนํา แบบสอบถามไปสอบถามพนัก งาน
พนักงานฝายปฏิบัติการของบริษัท ซี.อาร. เอนจิเนียริ่ง แอนด เทคโนโลยี จํากัด แลวนําแบบสอบถามที่ถูกตอง
และสมบูรณ ไปวิเคราะหรวบรวมขอมูล
ทําการวิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยหาคาแจกแจงความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) ทัศนคติ
ความปลอดภัย คาสถิติที่ ใชนําเสนอขอมู ล คือ คาจํานวน รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดั บความรู
เกี่ยวกับดานความปลอดภัยในการทํางาน มาวิเคราะห คาสถิติที่ใชนําเสนอขอมูล คือคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) หาคาความสัมพันธของทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทํางานที่ปลอดภัย คาสถิติที่ใช
นําเสนอขอมูลคือ Pearson Correlation หาคาความสัมพันธของการรับรูการจัดการดานความปลอดภัยและพฤติกรรม
ความปลอดภัย ในการทํางานที่ปลอดภัย คาสถิติที่ใชนําเสนอขอมูลคือ Pearson Correlation
การวิเคราะหขอมูล เมื่ อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอย ผูวิจั ยไดทํา การตรวจสอบความสมบูรณ
และความเรียบรอยของแบบสอบถามที่ไดตอบกลับคืนมา แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science V.20.0) แปลความหมายขอมูลที่ประมวลผลแลวนํา
ขอมูลที่ไดจากการประมวลผมไปดําเนินการตามวัตถุประสงค
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. อายุ
2. 15-20 ป
3. 21-25 ป
4. 26-30 ป
5. 31-35 ป
6. มากกวา 35 ปขึ้นไป
3. น้ําหนัก
1. 40-50
2. 51-60
3. 61-70
4. 71-80
5. มากกวา 80 ขึ้นไป
4.ระดับการศึกษา
1. มัธยมตน หรือต่ํากวา
2. มัธยมปลาย หรือปวช.
4. อนุปริญญา /ปวส.
5. อายุงาน
1. นอยกวา 1 ป
2. 1 - 5 ป
3. 5 - 10 ป
4. 10 ปขึ้นไป
6. ความถี่ในการทํางานลวงเวลา (OT) ของทาน
1. ไมไดทํา
2. สัปดาหละ 1 – 3 วัน
3. มากกวาสัปดาหละ 3 วัน
7. ความถี่ในการยายงาน หรือเปลี่ยนหนางาน
1. เดือนละ 2 ครั้ง
2. เดือนละครั้ง
3. 2 เดือนตอครั้ง
4. มากกวา 2 เดือนตอครั้ง

จํานวน

รอยละ

SD.

36
1

97.30
2.70

0.164

24
3
2
2
6

64.90
8.10
5.40
5.40
16.20

1.588

5
18
6
5
3

13.50
48.60
16.20
13.50
8.10

1.257

7
5
25

18.9
13.5
67.6

0.804

27
2
1
7

73.0
5.4
2.7
18.9

1.203

17
19
1

45.9
51.4
2.7

0.555

4
13
2
18

10.8
35.1
5.4
48.6

1.140
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จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 97.3 โดยสวนมากมีอายุอยูที่
15-20 ป คิดเปนรอยละ 64.9 และมีน้ําหนักอยูที่ 51-60 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 48.6 สวนระดับการศึกษาสวนใหญ
อยูในระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 67.6 มีอายุในการทํางานนอยกวา 1 ปคิดเปนรอยละ 73.0 และมีการ
ทํางานลวงเวลา (OT) สัปดาหละ 1–3 วันคิดเปนรอยละ 51.4 และมีการยายงาน หรือเปลี่ยนหนางานมากกวา 2 เดือน
ตอครั้งคิดเปนรอยละ 48.6 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ระดับความรู และทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ความสัมพันธ
พฤติกรรม
ทัศนคติ
ความรู
พฤติกรรม
1
ทัศนคติ
0.839**
1
ความรู
0.859**
0.814**
1
**หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
จากตารางที่ 2 ทัศนคติมีสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน อยูที่ .332 และมีทิศทางบวก
ความสัมพันธมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น หากมีทัศนคติที่ดีจะทําให มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานที่ดีเพิ่มขึ้นดวย ความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยูที่ 0.839 และมีทิศทางบวก
ความสัมพันธมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดั งนั้ น หากมี ความรูเพิ่ มขึ้นจะทํ าให มี พฤติ กรรมความปลอดภั ยในการทํ างานที่ ดี เพิ่ มขึ้นด วยความรู มี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอความปลอดภัยในการทํางานอยูที่ 0.814 และมีทิศทางบวก ความรูมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น หากมีความรูมากก็จะทําใหมีทัศนคติตอความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้นตาม
ไปดวย

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ของพนั ก งาน
ฝายปฏิบัติการของบริษัท ซี.อาร. เอนจิเนียริ่งแอนด เทคโนโลยี จํากัด อภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
วิเคราะหทัศนคติความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สวนใหญพนักงานของบริษัท ซี. อาร. เอนจิเนียริ่งแอนด
เทคโนโลยี จํากัดมีทัศนคติตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อยูร ะดับคะแนนมาก คิดเปนรอยละ 56.8 รองลงมา
ไดแก ระดับคะแนนมากที่สุด และปานกลางซึ่งมีระดับคะแนนเทากัน แลวคิดเปนรอยละ 21.6
จากการที่พนักงาน ฯ ส วนมากมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและพบว า
ทัศนคติดานความปลอดภัยความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ ทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุรชัย ไพศาลพันธ (2541) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอความปลอดภัยในการทํางานและการ
ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทย มีความสัมพันธ
ในทางบวกกับการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอีกทั้งผลการศึกษาของอัครชาติ ติณสูลานนท (2546) ศึกษา
เรื่องความรู ทัศนคติตอพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคกรณีศึกษาในสายงาน
ธุรกิจวิศวกรรม ธุรกิจกอสรางและบํารุงรักษาผลการวิจัย พบวาทัศนคติและพฤติกรรมดานความ ปลอดภัยมี
ความสัมพันธกัน เชนเดียวกับ สุพัตรา โทวรากา (2538) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มี
ผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของคนงานในโรงงาน ทอผาพบวา ทัศนคติและพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธกันในเชิงบวก
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ทัศนคติมีสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน อยูที่ .332 และมีทิศทางบวก ความสัมพันธมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น หากมีทัศนคติที่ดีจะทําให มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานที่ดี
เพิ่มขึ้นดวย
ผลสรุปที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้อาจกลาวไดวาทัศนคติในเรื่องความปลอดภัยของพนักงานมีผลตอพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสัมพันธกันในเชิงบวก ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมยังไมพบวาทัศนคติไมมี
ผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการศึกษาใด ๆ ดังนั้น องคกรจึงควรเนนใหมีการเสริมสรางให
เกิดทัศคติที่ดีเพื่อสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
วิเคราะหความรูดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสวนใหญพนักงานของบริษัท ซี. อาร. เอนจิเนียริ่ง
แอนด เทคโนโลยี จํากัด มีระดับคะแนนดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับคะแนนรอยละ 70 (9)
คิดเปนรอยละ 35.1รองลงมาไดแกระดับคะแนนรอยละ 80 (11) และคะแนนรอยละ 60 (8) ซึ่งมีระดับคะแนน
เทากัน คิดเปนรอยละ 24.3และระดับคะแนนนอยกวารอยละ 50 (0-7) คิดเปนรอยละ 13.5และระดับคะแนนสูง
กวารอยละ 90 ขึ้นไป (12-14) คิดเปนรอยละ 2.7
สอดสอดคลองกับผลการศึกษาของ แกวฤทัย แกวชัยเทียม (2548) ศึกษาเรื่องการรับรูการจัดการความ
ปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยใน การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตผลิตภัณฑเคมีแหง
หนึ่ง พบวา การรับรูการ จัดการความปลอดภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.312 ทั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
พิมพใจ สายวิภู (2541) ที่ศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติและการปฏิบัติหรือพฤติกรรมทางดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึก ษา 4 พบวา ความรูกับการปฏิบัติตอความ
ปลอดภัยในการทํางานไมมีความสัมพันธกัน
ความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยูที่ 0.839 และมีทิศทางบวก ความสัมพันธ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังนั้น หากมีความรูเพิ่มขึ้นจะทําให มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานที่ดีเพิ่มขึ้นดวย
ผลสรุปที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้อาจกลาวไดวาระดับความรู ความเขาใจของพนักงาน มีผลในเรื่องพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาอื่นบาง กรณี ดังนั้น เรื่องความรูจึงยังเปนตัวแปร
ที่จะตองศึกษา

เอกสารอางอิง
กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ . (2555). พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุในการทํางานของพนักงานโรงงานเซรามิก
ในจังหวัดลําปาง. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 5(2). 1 – 9.
กมลวรรณ บุตรประเสริฐ และ สรันยา เฮงพระพรหม. (2557). พฤติกรรมการปฏิบัติดานความปลอดภัยของผูที่
ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทย ในโรงเรียนแพทยแหงหนึ่ง . วารสารพยาบาลตํารวจ. 6(2).
83 – 95.
ชัชวาลย เมธีกุล, ณัฐวุฒิ โรจนนิรุตติกุล และ จิระเสกข ตรีเมธสุนทร. (2554). ปจจัยที่สงผลตอความรูและเจตคติ
เกี่ยวกับระบบอีเลินนิ่งสําหรับการฝกอบรมบุคลากรกรณีศึกษา: บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล แมนู
แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด. วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม. 10(1). 23 – 32.
ชนกานต สกุลแถว. (2559). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการเคมี
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง . วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย. บัณฑิตวิทยาลัยธรรมศาสตร.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



พรเพ็ญ ก๋ํานารายณ . (2558). ผลการสํารวจชี้บงอันตรายและวิเคราะหความเสี่ยงในหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรการแพทย. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 23(4). 667 681.
มธุริน เถียรประภากุล. (2556). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานหนวยงานผลิต โอเลฟนส
1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สาขาที่ 2 โรงโอเลฟนสไอ– หนึ่ง. สารนิพนธวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
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สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูจัย

บทคัดยอ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
เปนการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน และเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของกลุม
ตั ว อย า งที่ เ ป น นิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 1 ในป ก ารศึ ก ษา 2561 จํ า นวน 131 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไปของนิสิต ไดแก เพศ คณะที่กําลังศึกษา และรายไดตอสัปดาห รวมถึงการหา
ความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปของนิสิต ความรูตอการบริโภคอาหารจานดวน และทัศนคติตอการบริโภคอาหาร
จานดวนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน ของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน สถิติที่ใช คารอยละ
(Percentage) และทดสอบสมมติฐานดวยคาไคสแควร (Pearson Chi-Square) ผลการวิจัยสรุปไดวา นิสิตชั้นปที่ 1
ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง 122 คน คิดเปนรอยละ 93.1 สวนใหญนิสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร 61 คิดเปนรอยละ 46.6 มีรายไดตอสัปดาห ระหวาง 501 – 1,000 บาท 98 คน คิดเปน
รอยละ 67.5 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิต
ชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน พบวา คณะที่กาํ ลังศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน
ของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพศ และรายไดที่ไดตอสัปดาห ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริ โ ภคอาหารจานด ว นของนิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 1 ในมหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร น ความรู ต อ การบริ โ ภคอาหารจานด ว น
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน พบวา มี ความสัมพันธกันและ
ทัศนคติตอการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน พบวา ไมมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน
คําสําคัญ : อาหารจานดวน, พฤติกรรมการบริโภค, ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน
Abstract
Factors related to fast food consumption behaviors of first - year students in
Western University. To study fast food consumption behaviors and Comparison of fast food
consumption behaviors among respondents 131 students in the first - year of education in
the year 2018. Tools used to gather information is a questionnaire general information
about the students are; gender, faculty of education and earnings per week include the
relationship of the student's general information and their knowledge about fast food
consumption as well as attitude toward fast food consumption and fast food consumption
behaviors. First year students in Western University Percentage, and Pearson Chi - Square.
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1st year students at Western University Answerer Most of the 122 females were 93.1%.
Most of the students in the Faculty of Public Health 61 accounted for 46.6%. The income
weekly was between 501 - 1,000 baht, 98% or 67.5%. Fast food consumption behaviors of
the students at the University of Western was found that the fast food consumption
behaviors of the students in Western University and Gender Earnings Per Week No
relationship to fast food consumption behaviors of first year students.
Keywords : Fast Food, Consumption Behaviors, Factors related to fast food
consumption behaviors

บทนํา
ปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดานทั้งดานสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม คนตอง
ทํางานมากขึ้นเพื่อความเปนอยูที่ดีของตนเองและที่สําคัญ คือ การรับประทานอาหารรางกายจะตองไดรับใน
ปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับความตองการ จึงจะมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงจะเห็นไดวาปญหาภาวะน้ําหนัก
เกิน และโรคอวนกําลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในทุกเพศทุกวัย ซึ่งสาเหตุของปญหาเกิดจากการกินอาหารที่ไมถูกตอง
สารอาหารไมสมดุล (เครือมาศ, 2554)
ปจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนไทยสามารถถายทอดถึงกันไดอยางแพรหลาย โดยเฉพาะ
อาหารจานดวนที่เขามามีบทบาท และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะในกลุมวัยรุนมีอาหารประเภท
จานดวนหลายชนิด เชน ไกทอด แฮมเบอรเกอร มันฝรั่งทอด เปนตน พบวาพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะกลุมวัยรุน มีการบริโภคอาหารประเภทไขมัน และน้ําตาลสูงขึ้นในขณะเดียวกันมี
การบริโภคผัก ผลไม และอาหารกากใยลดนอยลง จากการสํารวจพบวาลูกคาสวนใหญของอาหารประเภทนี้เปน
กลุมวัยรุนที่เปนนักเรียน นักศึกษาถึงรอยละซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาภาวะทางโภชนาการที่เกิดกับวัยรุนการมี
สุขภาพดีเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา อาหารและโภชนาการที่ดีก็เปนองคประกอบที่สําคัญของการมีสุขภาพที่ดี
เชนเดียวกับการออกกําลังกาย สมรรถภาพที่ดีเปนผลเนื่องมาจากการไดรับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออก
กําลังกายสม่ําเสมอ และเหมาะสมกับสภาวะของรางกาย อาหารนับเปนปจจัยสําคัญตอสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง มนุษย
ต อ งการอาหารเพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โตทั้ ง ร า งกายและสมองเมื่ อ อยู ในวั ย เรี ย น ดั ง นั้ น ลั ก ษณะการกิ น อาหารมี
ความสําคัญอยางยิ่ง ควรกินอาหารใหครบ 5 หมูในทุกๆวัน กินอาหารใหหลากหลายไมซ้ําๆ หมั่นตรวจสอบภาวะ
โภชนาการของรางกาย โดยการชั่งน้ําหนัก การไดรับอาหารไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม จะสงผลกระทบตอสุขภาพ
เชนการบริโภคอาหารที่มีโปรตีนและไขมันสูง บริโภคอาหารที่มีคุณคาต่ํา การบริโภคอาหารเสริม วิ ตามิน เมื่อ
พิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในปจจุบัน พบวาสาเหตุแรกๆ คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะเห็นได
วาอัตราการเสียชีวิตอยูอันดับ 1 ใน 3 โดยปญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดนี้มีสาเหตุและปจจัยเสี่ยงหลายประการ
สาเหตุสําคัญคือ ปญหาโภชนาการ สําหรับผูที่มีอายุ 16 - 25 ป ถือเปนวัยรุนเต็มตัว และพัฒนาไดเต็มศักยภาพตาม
พันธุกรรม ในภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐานและเกินมาตรฐาน ในดานน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ และสวนสูง
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตอง ซึ่งสาเหตุอาหารขาดหรือมากเกินไป การ
บริโภคอาหารเนื้อสัตวไขมันและแปงมากเกินไป โดยไมบริโภคผักและผลไม อาจเกิดจากปจจัยตางๆ เชน ปจจัยดาน
เศรษฐกิจของครอบครัว การขาดความรูในการเลือกรับประทานอาหาร สังคมและสิ่งแวดลอม วัยรุนเปนวัยที่มีการ
เจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็ว มีการสะสมไขมันในรางกายมากกวาเด็ก โดยเฉพาะเพศหญิง ทํา
ใหหิวเกง กินเกง วัยรุนนิยมกินตามแฟชั่น ไมชอบการบังคับ และนิยมอาหารสไตลแปลกๆ รสชาติใหมๆสะดวกใน
การซื้อ หยิบรับประทานงาย มักเปนของทอด เชน มันฝรั่งทอด อาหารเหลานี้มักใสผงชูรส ทําใหไมหิว ทําใหไม
อยากกินอาหารมื้อหลัก (คณะอนุกรรมการจัดทําแผนโภชนาการ, 2540) จากเหตุผลดังกลาว จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่
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ทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภค อาหารเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพดังกลาวนี้แสดงให
เห็นวา วัยรุนมีความเสี่ยงตออันตรายที่จะทําลายสุขภาพมากขึ้น ถึงแมผลกระทบดังกลาว อาจจะไมรุนแรงถึงชีวิตก็ตาม
(นิทัศน, 2552)

วัตถุประสงคของงานวิจัย
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน (Fast Food) ของนิสิตชั้นปที่ 1
ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อศึกษาปจจัยความรูเรื่องการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
2. เพื่อศึกษาปจจัยทัศนะคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน (Fast Food)
ของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับตอไปนี้
1. ประชากร คือประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนิสิตชั้นปที่ 1 ทั้ง 4 คณะ ไดแก คณะสาธารณสุข
ศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัด
กาญจนบุรี มีจํานวนทั้งหมด 198 คน
2. กลุมตัวอยาง คือเปนนิสิตชั้นปที่ 1 ทั้ง 4 คณะ ไดแก คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเทคนิคการแพทย
คณะพยาบาลศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะมีการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณสูตร Krejcie and Morgan (1990) ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย บุญธรรม กิจ
ปรีดาบริสุทธิ (2549) ไดขนาดกลุมตัวอยางเปนนิสิตชั้นปที่ 1 ทั้ง 4 คณะ ไดแก คณะสาธารณสุขศาสตร คณะ
เทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จํานวน 131 คน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง ซึ่งประกอบดวยคําถามเชิงคุณภาพและเชิงประมาณ รวมไปถึงการวัด
พฤติกรรม และทัศนคติในดานตางๆ ในรูปแบบของคําถามวั ดระดับ (Rating scale question) โดยมีการแบงสวน
ตางๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานดวน (Fast Food)
ตอนที่ 3 ทัศนคติตอการบริโภคอาหารจานดวน (Fast Food)
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน (Fast Food)
โดยแบบสอบถามในตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง มีเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง
ใหนาหนักประมาณคาคะแนนเปน 5
เห็นดวย
ใหนาหนักประมาณคาคะแนนเปน 4
ไมแนใจ
ใหนาหนักประมาณคาคะแนนเปน 3
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ไมเห็นดวย
ใหนาหนักประมาณคาคะแนนเปน 2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหนาหนักประมาณคาคะแนนเปน 1
สวนแบบสอบถามในตอนที่ 4 เปน แบบสอบถามแบบมาตราสวน 3 ระดับ ไดแก ปฏิบั ติเป น
ประจํา ปฏิบัติเปนบางครั้งและไมเคยปฏิบัติ มีเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา ใหนาหนักประมาณคาคะแนนเปน 3
ปฏิบัติเปนบางครั้ง ใหนาหนักประมาณคาคะแนนเปน 2
ไมเคยปฏิบัติ
ใหนาหนักประมาณคาคะแนนเปน 1
4. การเก็บรวบรวมขอมูล เปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลจากนิสิตชั้นปที่ 1 ทั้ง 4 คณะ ไดแก คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาล
ศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดกาญจนบุรี มีเพศชาย จํานวน 9 คน เพศหญิง
จํานวน 122 คน รวมจํานวนทั้งหมด 131 คน ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดกาญจนบุรี ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน (Fast Food) ของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน (Fast Food)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 วิเคราะหดวยคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
สวนที่ 2 วิเคราะหดวยคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) และทดสอบ
สมมติฐานดวยคาไคสแควร (Pearson Chi-Square)

ผล/สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน (Fast Food) ของนิสิตชั้นปที่ 1
ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนจํานวน 131 ชุด
โดยศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน (Fast Food) ของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จาก
ปจจัยพื้นฐานของนิสิต ไดแก เพศ คณะที่กําลังศึกษา และรายไดตอสัปดาหที่ไดรับจากผูปกครอง การวิเคราะห
ขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอในรูปตาราง และการบรรยาย ทั้ง 5 สวน ตามลําดับดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ คณะที่ กําลังศึกษา และรายไดต อ
สัปดาหทไี่ ดรับจากผูปกครอง ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดกาญจนบุรี จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปน
จํานวน 131 ตัวอยาง ซึ่งแบบสอบถามมีความสมบูรณ และสามารถนําไปวิเคราะหขอมูลไดมี 131 ตัวอยาง พบวา
1.1 เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 93.1 และเพศชาย คิดเปน
รอยละ 6.9
1.2 คณะที่กําลังศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนคณะสาธารณสุขศาสตร คิดเปนรอย
ละ 46.6 รองลงมาคณะพยาบาลศาสตร คิดเปนรอยละ 45.0 คณะเทคนิคการแพทย คิดเปนร อยละ 7.6 และคณะ
สัตวแพทยศาสตร คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ
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1.3 รายไดตอสัปดาห กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอสัปดาหสูงสุดอยูในชวง 500 1000 บาท คิดเปนรอยละ 67.5 รองลงมารายไดตอสัปดาหอยูในชวง 1001 - 2000 บาท คิดเปนรอยละ 31.3
รายไดตอสัปดาหอยูในชวง 2001 - 3000 บาท คิดเปนรอยละ 0 และรายไดตอสัปดาหอยูในชวง 3001 - 4000
บาท คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ
สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนจํานวน 131 ตัวอยาง ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้น
ปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ซึ่งอยูในระดับปานกลาง (ݔҧ = 6.7) คะแนนความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจาน
ดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ต่ําสุด 3 คะแนน คะแนนความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจาน
ดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน สูงสุด 10 คะแนน โดยสวนใหญความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
จานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระดับปานกลาง รอยละ 47.3 รองลงมาความรูเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระดับมาก รอยละ 29.8 และความรูเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระดับนอย รอยละ 22.9 (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในภาพรวม
จํานวน
รอยละ
ระดับความรูของนิสิตชั้นปที่ 1
(N=131)
100
ระดับมาก (8 หรือมากกวา 8)
39
29.8
ระดับปานกลาง (6 - 7)
62
47.3
ระดับนอย (5 หรือนอยกวา 5)
30
22.9
ഥ = 6.7
࢞
S.D = 4.042
สวนที่ 3 ทัศนคติที่มีตออาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
(ݔҧ = 56.58) คะแนนทัศนคติที่มีตออาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ต่ําสุด 30 คะแนน
คะแนนทัศนคติที่มีตออาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน สูงสุด 95 คะแนน โดยสวนใหญ
ทัศนคติที่มีตออาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรนระดับปานกลาง รอยละ 84.7 รองลงมา
ทัศนคติที่มีตออาหารจานดวนของนิสิตชัน้ ปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรนระดับนอย รอยละ 9.2 และทัศนคติที่มีตอ
อาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรนระดับมาก รอยละ 6.1 (ดังตาราง 2)
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จําแนกตามระดับทัศนคติตอการ
บริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในภาพรวม
จํานวน
รอยละ
ระดับความรูของนิสิตชั้นปที่ 1
(N=131)
100
ระดับมาก (75 - 100 คะแนน)
8
6.1
ระดับปานกลาง (47 - 74 คะแนน)
111
84.7
ระดับนอย (20 - 46 คะแนน)
12
9.2
ഥ = 56.58
࢞
S.D = 19.469
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สวนที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จาก
การศึกษาในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารจานดวนในระดับมาก (ݔҧ = 19.1 , S.D =
4.698) โดยกลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด คือ การรับประทานอาหารจานดวนเปนกลุม (ݔҧ = 2.16 , S.D = 0.493)
รองลงมา คือ การรับประทานอาหารจานดวนควบคูกับน้ําอัดลม (ݔҧ = 2.11 , S.D = 0.521) ใชรานอาหารจานดวน
เปนสถานที่นัดพบกับเพื่อน (ݔҧ = 2.06 , S.D = 0.433) การรับประทานอาหารจานดวนเปนอาหารมื้อหลักวันละ 1
มื้อ (ݔҧ = 2.01 , S.D = 0.402) ไดไปใชบริการอาหารจานดวนในชวงเวลา 15.00 น. ถึง 20.00 น. (ݔҧ = 1.95 ,
S.D = 0.494) การรับประทานอาหารจานดวนที่เปดใหบริการในหางสรรพสินคา (ݔҧ = 1.94 , S.D = 0.387) ไดไป
รับประทานอาหารจานดวนกับครอบครัว (ݔҧ = 1.86 , S.D = 0.450) ไดใชเวลาในการรับประทานอาหารจานดวน
ในแตละครั้งนานเกิน 1 ชั่วโมง (ݔҧ = 1.83 , S.D = 0.467) มีจัดงานเลี้ยงสังสรรคในรานอาหารจานดวน
(ݔҧ = 1.82 , S.D = 0.519) และไดสั่งไกทอด , พิซซามารับประทานที่บาน โดยใชบริการทางโทรศัพท (ݔҧ = 1.36 ,
S.D = 0.512) ตามลําดับ (ดังตารางที่ 3)
สวนที่ 5 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัย ขอมูลทั่วไปของนิสิต ความรู และทัศนคติตอการ
บริโภคอาหารจานดวนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน เพื่อหาความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน
S.D
ഥ
࢞
1. ทานจะรับประทานอาหารจานดวนควบคูกับน้ําอัดลม
2.11
0.521
2. ทานใชเวลาในการรับประทานอาหารจานดวนในแตละครั้งนานเกิน 1 ชั่วโมง
1.83
0.467
3. ทานสั่ง ไกทอดพิซซามารับประทานที่บานโดยใชบริการทางโทรศัพท,
1.36
0.512
4. ทานใชรานอาหารจานดวนเปนสถานที่นัดพบกับเพื่อน
2.06
0.443
5. ทานรับประทานอาหารจานดวนเปนอาหารมื้อหลักวันละ 1มื้อ
2.01
0.402
6. ทานรับประทานอาหารจานดวนเปนกลุม
2.16
0.493
7. ทานจัดงานเลี้ยงสังสรรคในรานอาหารจานดวน
1.82
0.519
8. ทานไปรับประทานอาหารจานดวนกับครอบครัว
1.86
0.450
9. ทานรับประทานอาหารจานดวนที่เปดใหบริการในหางสรรพสินคา
1.94
0.387
10. ทานไปใชบริการอาหารจานดวนในชวงเวลา 15.00 น.ถึง 20.00 น.
1.95
0.494
ผลรวม
19.1
4.698
5.1 การวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ คณะที่กําลังศึกษา และรายไดตอสัปดาหที่
ไดรับจากผูปกครอง กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน ผูวิจัยไดใชการทดสอบไคสแควร (Chi – square
test) โดยมีขอตกลงเบื้องตน คือ หนวยวิเคราะหแตละกลุมยอยของตัวแปรอิสระ จํานวนคาที่คาดหวังแตละเซลล
(Expected Count) ตองไมนอยกวา 5 ไมเกินรอยละ 20 ซึ่งพบวาไมเขาขอตกลงดังกลาว ดังนั้นผูวิจัยจึงอานคา
ดวย Likelihood Ratio เนื่องจากเปนกรณีตาราง 2x3 ทั้งนี้เพื่อใหการใชการทดสอบไคสแควร (Chi – square
test) เปนไปตามขอตกลง ผลการวิเคราะห พบวาเพศ รายไดตอสัปดาหไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโ ภค
อาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในขณะที่ผลการวิเคราะห พบวา การหาความสัมพันธ
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ระหวางคณะที่กําลังศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (ดังตารางที่ 4)
5.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติตอการบริโภคอาหารจานดวน กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานดวน โดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficients) โดยผลการวิเคราะห พบวา ความรูตอการบริโภคอาหารจานดวนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา 0.05และทัศนคติตอการบริโภคอาหารจาน
ดวนไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา 0.05 (ดังตารางที่ 5)
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางเพศ คณะที่กําลังศึกษา และรายไดตอสัปดาห กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานดวน
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน
ขอมูลทั่วไป
นอย (%) ปานกลาง (%) มาก (%) รวม
p-value
࢞
เพศ
- ชาย
0
100
0
100
1.40
0.497
- หญิง
9.9
87.6
2.5
100
คณะที่กําลังศึกษา
- พยาบาลศาสตร
3.4
94.8
1.7
100 20.816
0.002
- สาธารณสุขศาสตร
12.9
87.1
0
100
- เทคนิคการแพทย
20
60
20
100
- สัตวแพทยศาสตร
0
100
0
100
รายไดตอสัปดาห
- 500 - 1000
13.3
84.4
2.2
100
6.047
0.196
- 1100 - 2000
0
97.5
2.5
100
- 3100 - 4000
0
100
0
100
ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวาง ความรู และทัศนคติตอการบริโภคอาหารจานดวน กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานดวน เพื่อหาความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นป 1
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน
ปจจัย
นอย(%)
ปานกลาง(%)
มาก(%)
รวม
p-value
ݔଶ
ความรู
9.2
88.5
2.3
100
16.706
0.002
ทัศนคติ
9.2
88.5
2.3
100
1.499
0.827

อภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัด
กาญจนบุรี อภิปรายผลไดดังนี้
สมมติฐาน 1 นิสิตเพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกัน ผลการวิเคราะหขอมูล
พบวา มีความแตกตางในบางพฤติกรรม ผูวิจัยจึงขออภิปรายตามพฤติกรรมที่มีความแตกตาง พฤติกรรมที่แตกตาง
กัน พฤติกรรมเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงรายละเอียดของความแตกตางระหวางเพศไดดี ไดแก พฤติกรรมการบริโภค

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



อาหาร มีความแตกตางกันอาจเนื่องมาจากในเพศหญิงมักชอบอาหารที่แตกตางกันไป ทําใหมีความแตกตางจากเพศ
ชายซึ่งจะเนนอาหารที่ปริมาณตอความตองการ พฤติกรรมการใชระยะเวลาในการบริโภคแตละครั้ง มีความแตกตาง
กันอาจเนื่องจากเพศหญิงมักใชเวลาในการบริโภคมากกวา ระมัดระวังในการบริโภค และอาจสนทนากันดวย ซึ่งเพศ
ชายมักมีความรวดเร็วในการบริโภคมากกวา
สมมติฐาน 2 นักศึกษาแตละคณะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกัน ผลการวิเคราะห ขอมูล
พบวา สวนใหญมีความแตกตางกัน คือ พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร การใชระยะเวลาในการ บริโภคแตละครั้ง
และคาใชจายในการบริโภคตอครั้งตอคน ซึ่งเปนการสะทอนความแตกตางเนื่องจากความ หลากหลาย (Diversity)
ไปตามคณะที่กําลังศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่อยูตางคณะกันยอมมีความชอบ ความถนัด และมุมมองที่แตกตางกัน
อยางหลากหลาย

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. พฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานดวนที่ทําการศึกษานั้น เปนกรณีเฉพาะชั้นปที่ 1 ที่ ยังเปนวัยรุน
ตอนตนอยู ผลการวิจัยอาจไมสามารถอางอิงไปยังกลุมอื่นๆได จึงควรระมัดระวังในการใชขอมูลจากผลการวิจัย
2. สถาบันควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารจานดวนทั้งดานคุณประโยชน การใชจาย
และการดูแลสุขภาพ ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพดานอื่น ๆ
2. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพกับภาวะสุขภาพของนักศึกษา
3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาขอมูลในเชิงลึกเฉพาะกลุมเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพนักศึกษา
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การตรวจวัดและการจัดทําแผนที่เสียงรบกวนสําหรับอุตสาหกรรมผลิตยา
Measurement and Noise contour mapping for Pharmaceutical Industry

วาที่รอยตรีจักรพงษ สุขเจริญ
อรณี รุงเรือง
ขจรศักดิ์ ผิวเกลี้ยง
สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน ระดับเสียงดังในสภาพแวดลอมการทํา งาน และจัดทํา แผนที่
เสียงในกระบวนการผลิต โรงงานผลิตยา โดยทําการตรวจวัดระดับเสียงทั้งหมด 5 แผนก ไดแก แผนกอบ แรง ตอก
และ แผนกปน 2 แผนก ในพื้นที่การทํางาน 308 จุด โดยใชโดยใชเครื่องวัดระดับเสียง Sound level meter ที่ได
มาตรฐาน meter ที่ไดมาตรฐาน เครื่องวิเคราะหเสียง 25 to141dB มาตรฐาน Class 2Frequency weighting
A / C / Z, range 20Hz to 8kHz ตัวเครื่องมาตรฐาน IP54, EC 61672-1, ANSI S1.4, JISC1509-1 และนําผล
การตรวจวัดระดับเสียง มาจัดทํา แผนที่เสนเสียง (Noise Contour Map) และ กําหนดพื้นที่ในการสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ซึ่งผลการศึกษาพบวาแผนกอบ ไมผานมาตรฐานทั้งหมด 2 จุด
คิดเปนรอยละ 1.66 และแผนกปน1 ไมผานจํานวน 12 จุด คิดเปนรอยละ 17.14 แผนกปน 2 ไมผานจํานวน 8 จุด
คิดเปนรอยละ 21.05 แผนกตอก ไมผานมาตรฐานทั้งหมด 1จุด คิดเปนรอยละ 2.50 รวมที่ไมผานมาตรฐาน 23 จุด
คิดเปนรอยละ 7.46 และเมื่อนําผลการศึกษามา เปรียบเทียบกับมาตรฐานของประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง
พ .ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอด ระยะเวลาการทางานในแตละวัน ที่ได
กําหนดมาตรฐานการรับสัมผัส เสียงดังกรณีทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน จะตองไดรับสัมผัสเสียงไมเกิน 85 Db (A) ซึ่งผล
การศึกษาพบวาแผนกอบ ไมผานมาตรฐานทั้งหมด 2 จุด คิดเปนรอยละ 1.66 และแผนกปนไมผานจํานวน 20 จุด
คิดเปนรอยละ 38.19 แผนกตอก ไมผานมาตรฐานทั้งหมด 1 จุด คิดเปนรอยละ 2.50 ดังนั้นเบื้องตนควรมีการ
ปองกัน การเสื่อมสมรรถภาพการไดยินโดยการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล คือ Ear Plug ซึ่งเปนอุปกรณ
ที่ สามารถลดการรับสัมผัสเสียงดังได โดยในพื้นที่ที่พนักงานตองมีการใช Ear Plug คือ แผนกอบ แผนกปน แผนก
ตอก และ ดําเนินการจัดทํา โครงการอนุรักษการไดยินเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย และเพื่อลดความเสี่ยงทางดาน
สมรรถภาพการไดยิน ของพนักงาน
คําสําคัญ : เสียงดัง แผนที่เสียง อุตสาหกรรมผลิตยา
ABSTRACT
This study aims to assess the noise level in the working environment and make
sound maps in the production process in the pharmaceutical factory. By measuring the
volume all the way around the department and 5 production include from baked ore spin 2
production and hammer of the total of 308 points. By using a sound level meter Sound level
meter standard meter standards. 25 to141dB Analyzer Standard Class 2Frequency
weighting A / C / Z, range 20Hz to 8kHz unit standard IP54,EC 61672-1, ANSI S1.4,
JISC1509-1. And the result of the measurement volume. The preparation of the noise maps
and define the area to wear personal protective equipment. The study found that the baking
department not passing all 2 standard points, representing 1.66 percent and the spinning
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department (1) not pass 12 points, representing 17.14 percent he spinning department (2)
not pass the 8 points, representing 21.05 percent. The hammering department did not pass
all 1 standard points, accounting for 2.50 percent of the total, which did not pass 23
standards, equivalent to 7.46 percent. The study found that the baking department did not
pass all standards of 2 points, representing 1.66 percent and the spinning department did not
pass 20 points, representing 38.19 percent, the hammering department did not pass all
standards 1 point, representing 2.50 percent where noise levels exceed acceptable standards.
The introduction should be protected Hearing dysfunction by using personal protective
equipment is Ear Plug the device. Can reduce exposure to noise. In areas where the staff has
to be used Ear Plug is the spinning department, baking and stamping department. The
operator prepared. Hearing conservation program to ensure compliance with the law. And
to reduce the risk to hearing. Employee.
Keywords : Noise, Noise contour mapping, Pharmaceutical Industry

บทนํา
ประเทศไทยไดมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขยายตัวทางอุตสาหกรรมที่มีคอนขางสูง
จากการพัฒนาซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมในหลายๆ ดาน ปญหามลพิษทางเสียงก็
เปนปญหาที่มีความรุนแรงเปนอยางมากในขณะนี้ โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่มีการ
ใชเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีเสียงดังเขามาชวยในการทํางาน หรืออยูในสภาวะแวดลอมการทํางานที่มีเสียงดังเปน
ประจํา อาจทําใหเกิดผลกระทบตออาชีวอนามัยของผูปฏิบตั ิงานตามมาได เสียงที่ดัง เสียงที่มีความถี่สูง เสียงดังที่ไม
เปนจังหวะ เสียงกระแทก หรือเสียงที่มาจากหลายทิศทาง ลวนกอใหเกิดมลภาวะ บั่นทอนสุขภาพอนามัยของ
พนักงานและยังกอใหเกิดอันตราย และเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายในรางกาย ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งทางอารมณและจิตใจ โดยเฉลี่ยแลวเสียงที่กอใหเกิดความรําคาญนั้นจะอยูในระดับ ตั้งแต 60 หรือ 80
เดซิเบล (A)เปนตนไป ซึ่งอาจกอใหเกิดความเครียดทางประสาท (Babisch et al, 2005)
จากการศึกษาในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2526 - 2538 พบวา โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ รวม 175
แหง มีระดับเสียงดังเกิน 90 เดซิเบล (A) มากถึงรอยละ 53. 71 (Department of Health, 1995) เสียงดังจาก
โรงงานอุตสาหกรรมนั้น สามารถเกิดขึ้นไดในขั้นตอนตางๆ ในขบวนการผลิต เชน การตัด บด เคาะ เจาะ กลึง ขัด
รวมถึงเคลื่อนยายตางๆ ผูปฏิบัติงานสวนใหญจะมีโอกาสสัมผัสกับอันตรายจากเสียงดังตลอดเวลาที่ทํางาน และยิ่ง
ไปกวานั้น ผูปฏิบัติงานในกลุมที่มีความเสี่ยงตออันตราย ที่เกิดจากเสียงมักจะไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายจาก
เสียง เนื่องจากรูสึกเกิดความรําคาญ อึดอัดขณะสวมใสซึ่งสงผลใหเกิดผลกระทบตอผู ปฏิบัติงานไดทั้งทางตรงและ
ทางออม (Lompong, 2000)
การพั ฒ นาอุต สาหกรรมที่ มี อย า งต อ เนื่ องเป น ผลใหส ถิติ ของโรงงานที่ จ ดทะเบี ย นไว กั บ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ณ ป พ.ศ. 2554 มีจํา นวนทั้งสิ้น 132,104 โรงงาน (สํา นักงานสถิติแหงชาติ, 2555) จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหมและไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเพิ่มสูงขึ้นทุกปซึ่ง ในจํานวนนั้นยังมีอุตสาหกรรม
ผลิ ต ยาที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยารั บ รองจํ า นวน 175 แห ง พร อ มทั้ ง ได รั บ มาตรฐาน Good
Manufacturing Practice : GMP จํานวน 156 แหง
มลภาวะทางเสียงที่เกิดจากกระบวนการผลิตยา โดยเฉพาะยาชนิดเม็ด ทั้งจากการอบ การปน การตอกยาชนิด
เม็ด จึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังนั้นการนําหลักเทคโนโลยีเขามาตรวจวัดและประเมินระดับเสียง
โดยการทําแผนที่เสียง (Noise contour mapping) ของขบวนการผลิต จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การจัดการ เชน การควบคุมที่แหลงกําเนิด การวางแผนเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยการเลือกใชอุปกรณหรือเครื่องจักรที่
ไมกอใหเกิดเสียงดังเกินระดับมาตรฐานความปลอดภัย การลดการกระทบกันระหวางโลหะในตัวเครื่องจักร
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นอกจากนี้ การบริ หารจั ด การก็ เป น ส ว นสํ า คั ญ เช น การกํา หนดนโยบายและมาตรการบํ า รุ ง รั กษา
เครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพ การใชหลักการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนพนักงานสลับกันไปทํางาน การจํากัดเวลาการ
ทํางาน หรือจัดตารางการทํางาน เพื่อวาผู ปฏิบัติงานจะไดไมทํางานในที่ที่มีเสียงดังนาน เกินกวาเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดไว เปนสิ่งที่โรงงานควรจะคํานึงถึงเปนอยางยิ่ง เพื่อเฝาระวังและปองกันอันตรายจากเสียงที่จะเกิดขึ้นจาก
บวนการผลิต จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองการบริหารจัดการใหถูกตองตามหลักเกณฑตามกฎหมายและหลักวิชาการ
รวมถึงมาตรการตางๆเพื่อความปลอดภัย
พ.ศ.
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ยาแผนปจจุบัน
ทั้งหมด
ไดรับรอง GMP
174
127
172
131
174
134
174
133
171
141
166
151
165
153
169
153
168
158
167
157
169
158
169
156
166
158
168
160
175
155
175
152
175
156 (PIC/S GMP)

ทั้งหมด
770
831
883
903
912
879
881
1012
1002
1,022
1,099
1,117
1,117
1,117
877
877**
877

ยาแผนโบราณ
ไดรับรอง GMP
1
5
6
7
7
9
11
21
23
35(16-ASIAN GMP) + (19- เกียรติบัตร)
52(15-ASIAN GMP)+ (37- เกียรติบัตร)
42 (15-ASIAN GMP) + (27- เกียรติบัตร)
42 (15-ASIAN GMP) + (27- เกียรติบัตร)
62(23-ASIAN GMP)+ (39 เกียรติบัตร)
64**(25-ASIAN GMP) + (39 เกียรติบตั ร)
64(39 เกียรติบัตร)
17 (PIC/S GMP)

รูปที่ 1 แสดงจํานวนสถานที่ผลิตยาที่ไดรับรองมาตรฐานการผลิตยา (GMP) ระหวางป 2543 – 2559
บริษัท ฟารมาสันต แล็บบอราตอรี่ส จํากัด ตั้งอยู เลขที่ 96/3 หมู 6 ถนน บางบัวทอง-สุพรรณบุรีเปน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา ซึ่งในกระบวนการผลิตของโรงงานในขบวนการตางๆ ทั้งจากการอบ การปน การตอก
กอใหเกิดมลพิษสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษทางเสียงเปนปญหาหนึ่งที่กอใหเกิดผลกระทบตอผูที่ปฏิบัติงาน ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาระดับเสียงในเวลาปฏิบัติงานของโรงงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว

วัตถุประสงคงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับเสียงในเวลาปฏิบัติงานของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา
2. เพื่อสรางขอมูลแผนที่เสียง (noise contour map)
3. เพื่อจัดทําแนวทางการแกไขปญหามลภาวะทางเสียงของพนักงานในโรงงาน
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
ตัวแปรตน
ระดับเสียงในกระบวนการผลิต
-ระดับเสียงไมมีการรบกวน เปนคาระดับ
เสียงเฉลี่ย(LAeq)
-ระดับเสียงของแหลงกําเนิด(หรือระดับ
เสียงที่มีการรบกวน) เปนคาระดับเสียง
เฉลี่ย(LAeq)

ตัวแปรตาม
แผนที่เสียง
(noise contour map)
แนวทางการแกไขปญหามลภาวะทาง
เสียงของพนักงานในโรงงาน

วิธีการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนของกระบวนการผลิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริษัท ฟารมาสันต แล็บบอราตอรี่ส จํากัด
จัดจําแนกกระบวนการผลิตที่อาจใหเกินเสียงดัง
2. จัดทําแผนผังโรงงานในกระบวนการผลิต ที่ตงั้ ของเครื่องจักรตางๆ
- สํารวจและออกแบบแผนผังโรงงานตามอัตราสวนจริง สําหรับเตรียมพิกัดจุดเก็บตัวอยาง
- สํารวจและเก็บพิกัดจุดเก็บตัวอยางในโรงงาน
- ออกแบบแนวเสนสําหรับเก็บตัวอยางเสียงตามแนวเสนเสียงจุดละ 10 นาที โดยการตีเสนกริดในระยะ
2 × 2 เมตร
- วางจุดเก็บตัวอยางตามแนวเสนกริดของแผนที่ ที่ออกแบบไว
3. ตรวจวัดเสียง 2 พารามิเตอร โดยใชเครื่องวัดเสียง (Sound level meter)
- ระดับเสียงไมมีการรบกวน เปนคาระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq)
- ระดับเสียงของแหลงกําเนิด (หรือระดับเสียงที่มีการรบกวน) เปนคาระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq)
4. วิเคราะหผลและสรางแผนทีแ่ นวเสนเสียงดวยโปรแกรม SURFER (version 8)

รูปที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจคียลงโปรแกรมสําเร็จรูป
5. ศึกษามาตรการปองกันและแนวทางการจัดการมลภาวะทางเสียง
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กลุมตัวอยางในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในกระบวนการผลิตผลิตยาเม็ด ซึ่งประกอบดวย พื้นที่ อบ แรง ปน และ
ตอก โดยทําการตรวจวัดเสียงทั้งหมด 308 จุด ดังนี้ พื้นที่ อบ จํานวน 120 จุด พื้นที่แรง จานวน 40 จุด พื้นที่ปน
จํานวน 108 จุด พื้นที่ตอกจํานวน 40 จุด
คลังวัตถุดิบ
วิเคราะหวัตถุดิบเพื่อสง LAB
ชั่งเคมี
เปยก

อบ

ผสม
แหง

แรง

แรงแกรนูล

ปน
ปน

วิเคราะหแกรนูลเพื่อสง LAB
แคปซูล
ตอก
ฟอลย

บลิสเตอร

บรรจุกระปุก

สง LAB วิเคราะหผล
สง LAB วิเคราะหผล
กักกัน
กักกันสินคา
เคลือบฟลม

เคลือบน้ําตาล

สง LAB วิเคราะหผล

ตัวยาที่ไมเคลือบฟลม/น้ําตาล

บรรจุกระปุก
คลังยาสําเร็จรูป

ฟอลย

บลิสเตอร

สง LAB วิเคราะหผล

รูปที่ 3 แผนผังแสดงกระบวนการผลิตยาเม็ด
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ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการตรวจวัดระดั บเสียงสภาพแวดลอมในการทํา งาน ผลการศึกษาพบวา ดัง นี้ แผนกอบ ตรวจวั ด
ทั้งหมด 120 จุดมีระดับเสียงเฉลี่ย 72.9 dB(A) แผนกแรงตรวจวัดทั้งหมด 40 จุด มีระดับเสียงดังเฉลี่ย 75.1 dB (A)
แผนกปน ตรวจวัดทั้งหมด 108 จุด มีระดับเสียงดังเฉลี่ย 83.2 dB(A) แผนกตอก 40 จุด มีระดับเสียงดังเฉลี่ย 75.3
dB(A) และเมื่อนําผลการศึกษามา เปรียบเทียบกับมาตรฐานของประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานดาน
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการท า งานเกี่ ย วกั บ ความร อ น แสงสว า ง และเสี ย ง
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอด ระยะเวลาการทางานในแตละวัน ที่ได
กําหนดมาตรฐานการรับสัมผัส เสียงดังกรณีทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน จะตองไดรับสัมผัสเสียงไมเกิน 85 dB(A) ซึ่งผล
การศึกษาพบวาแผนกอบ ไมผานมาตรฐานทั้งหมด 2 จุด คิดเปนรอยละ 1.66 และแผนกปน1 ไมผานจํานวน 12
จุด คิดเปนรอยละ 17.14 แผนกปน 2 ไมผานจํานวน 8 จุด คิดเปนรอยละ 21.05 แผนกตอก ไมผานมาตรฐาน
ทั้งหมด 1จุด คิดเปนรอยละ 2.50 รวมที่ไมผานมาตรฐาน 23 จุด คิดเปนรอยละ 7.46 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสภาพแวดลอมการทํางาน
แผนกงาน

จํานวนจุด
ตรวจวัด

คาเฉลี่ยdB(A)

ต่ําสุด-สูงสุด
dB(A)

อบ
แรง
ปน 1
ปน 2
ตอก
รวม

120
40
70
38
40
308

72.9
75.1
83.2
81.2
75.3
77.54

66.1 - 87.7
68.8 – 84.2
75.9 – 89.3
74.6 – 87.3
68.4 – 86.8
70.7 – 87.1

ผลการตรวจวัด
ผานมาตรฐานจุด ไมผานมาตรฐาน
(รอยละ)
จุด (รอยละ)
118 (98.33)
2 (1.66)
40 (00.00)
0 (00.00)
58 (82.85)
12 (17.14)
30 (78.94)
8 (21.05)
39 (97.50)
1 (2.50)
285 (92.53)
23 (7.46)

การจัดทําแผนที่เสียง
จากผลการศึกษาระดับเสียงดังในพื้นที่การทํางาน ในกระบวนการของโรงงานผลิตยา ไดนํามาจัดทําแผนที่
เสียง โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังแสดงในรูปที่ 4

อภิปรายผล
จากการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การทํา งานทั้งหมด 5 แผนก พบวาแผนก ปน 2 ที่มีระดับเสียงเกิน
มาตรฐานที่กําหนดสูงที่สุด คือ 8 จุด คิดเปนรอยละ 21.05 จากผลการศึกษาพบวา แผนกที่มีระดับเสียงที่เสี่ยงตอ
การสูญเสียสมรรถภาพของพนักงาน คือ แผนกปน ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่สงผลใหระดับเสียงในพื้นที่บางจุดของแผนก
ตางๆมีเสียงดังเกินมาตรฐานที่กํา หนด เนื่องจากเปนพื้นที่ ที่มีเครื่องปนเปนจํานวนมากและมีขนาดใหญ กินพื้นที่
ของโลงงานมากที่สุด ทําใหเกิดเสียงดังเมื่อเครื่องจักรทํางาน อีกทั้งพื้นที่ภายใน อาคารเปนอาคารแบบปดทั้งสี่ดาน
จึงสงผลใหระดับเสียงในพื้นที่การทํางานสูงเกินมาตรฐานที่กําหนดไว
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รูปที่ 4 แผนที่แสดงระดับเสียงรบกวนการผลิตของโรงงานผลิตยา

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาระดับเสียงและแผนที่เสียงในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยา พบวา มีคาระดับความเสียง
เกินมาตรฐานที่กําหนดไวคิดเปนรอยละ 7.46 เบื้องตนผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ควรมีการปองกัน การเสื่อมสมรรถภาพการ
ไดยินโดยการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล คือ Ear Plug ซึ่งเปนอุปกรณที่ สามารถลดการรับสัมผัสเสียงดังได
โดยในพื้นที่ที่พนักงานตองมีการใช Ear Plug คือ แผนกอบ แผนกปน แผนกตอก และ ดําเนินการจัดทํา โครงการ
อนุรักษการไดยินเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย และเพื่อลดความเสี่ยงทางดานสมรรถภาพการไดยิน ของพนักงาน
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จิตวิทยาเชิงบวก ความสุข สุขภาพเชิงบวก และสินทรัพยเชิงสุขภาพ : แนวคิดที่ตองการการศึกษาวิจยั
(Positive Psychology, Happiness, Positive Health and Health Assets : The Needs for
Further Researches)

รองศาสตราจารย ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
จิตวิทยาเชิงบวก เปนวิทยาศาสตรที่ศึกษาปจจัยที่ทําใหชีวิตของมนุษยมีคุณคา มีความสุข และมีสุขภาพดี
บุคคลทุกคนมีสินทรัพยเชิงสุขภาพ ซึ่งมีศักยภาพในการทําใหบุคคลมีสุขภาพดี มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี หากไดรับการ
พัฒนาสินทรัพยเชิงสุขภาพเหลานั้น เปนตนวา การมีอารมณดานบวก ความพึงพอใจในชีวิต การมองโลกในแงดี
การมีเปาหมายในชิวต การมีชีวิตครอบครัวที่มั่นคง เปนตน จากการศึกษาวิจัยพบวา สินทรัพยเชิงสุขภาพเหลานี้มี
ความสัมพันธกับ การลดลงของความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด การพัฒนาและเสริมสรางสินทรัพ ย
สุ ขภาพเชิ ง บวกนี้ น า จะช ว ยในการลดป จ จั ย เสี่ ย งต า งๆ ของโรคได รวมถึง ลดค า ใช จ า ยในการรักษาพยาบาล
แตก็ตองการการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้อีกมาก รวมถึงการสรางเครื่องมือวัดที่เชื่อถือได
คําสําคัญ : จิตวิทยาเชิงบวก/ ความสุข/ สุขภาพเชิงบวก/ สินทรัพยเชิงสุขภาพ
Abstract
Positive psychology is the scientific study of what makes life worth living, happy and
healthy. Everybody owns potential health assets that could help people healthy, having good
quality of life, if those potential health assets, for example, positive emotions, life satisfaction,
optimism, purpose in life, stable marriage, etc. have been developed. The research showed
that subjective health assets related with the decreased risk of cardiovascular disease. Thus,
developing and enhancing positive health assets could lower the risks of diseases including
health service cost. However, more researches needed to be done including the development
of measurement instruments with high reliability and validity.
KEYWORDS : Positive Psychology/ Happiness/ Positive Health/ Health Assets

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
“The scientific study of what makes life worth living”1
จิตวิทยาเชิงบวก เปนจิตวิทยาสาขาหนึ่งซึ่งศึกษาทําความเขาใจ อธิบาย และบริหารจัดการพฤติกรรม
มนุษยที่ซับซอนไดดีที่สุด โดยเนนการศึกษาและพัฒนาปจจัยสุขภาพเชิงบวก (Positive health factors) ซึ่งจะชวย
ใหมนุษยสามารถมีแรงจูงใจ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีสมาธิ มองโลกในแงดี เกิดความสุข (Happiness)
มีค วามหวั ง มี ค วามสัม พั น ธ ที่ ดี กับ บุ ค คลอื่น และนํ า ไปสู การมี สุ ขภาพที่ ดี แนวคิ ด เกี่ย วกับ จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกมี
เปาหมายเพื่อชวยใหชุมชนและบุคคลมีชีวิตอยูอยางมีความสุข และเจริญกาวหนา โดยเนนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สถานะความสมบู ร ณ ท างสุ ข ภาพ (Well-being), ความสุ ข , การประกอบกิ จ การต า งๆ อย า งราบรื่ น (flow),
ความเขมแข็งของบุคคล, ความฉลาด, ความคิดริเริ่มสรางสรรค, การมีจินตนาการ เปนตน
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Martin Seligman บิดาแหงจิตวิทยาเชิงบวกกลาววา “จิตวิทยาไมใชการรักษาผูที่มีปญหาหรือเจ็บปวย
ทางสุ ข ภาพจิ ต หรื อ เจ็ บ ป ว ยด ว ยโรคภั ย ไข เ จ็ บ แต เ ป น การพั ฒ นาบุ ค คลให เ ป น เป น พลเมื อ งที่ ดี ที่ สุ ด ให มี
บุคคลิกลักษณะที่เขมแข็ง” และในการเลี้ยงดูบุตร ควรจะคนหาและพัฒนาคุณภาพดานดีและในสิ่งที่เด็กทําไดดี
มากกวาจะแกไขสิ่งที่เด็กทําผิด และใหเด็กไดอ ยูในสิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหเด็กใชความสามารถที่ดีนั้นใหมากที่สุด
เพือ่ จะไดมีชีวิตอยูอยางมีความสุข และประสบความสําเร็จ2 จิตวิทยาเชิงบวกเนนความสนใจไปที่ การพัฒนาตนเอง
แทน การรักษาโรค ซึ่ง มักจะเปน ที่สนใจของจิต วิท ยาสาขาอื่นๆ จิ ตวิ ทยาเชิง บวกเป นวิ ทยาการคอนขางใหม
งานประชุมครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 และการประชุมนานาชาติ จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2546
การศึกษาวิจัยในศาสตรนี้ไดพบวา มีปจจัยมากมายที่มีอิทธิพลตอความสุขในชี วิต ความสัมพันธทางสังคม
กับคูชีวิต ครอบครัว เพื่อน และเครือขายในงานอาชีพ ฯลฯ ความสุขจะเพิ่มขึ้นเมื่อรายไดเพิ่ม แตก็มีขีดสูงสุด
ที่ถึงแมรายไดจะเพิ่มก็จะไมมีความสุข การออกกําลังกายจะทําใหเกิดความสุขทางใจ รวมถึงการใชชีวิตแบบมี flow
ซึ่งหมายถึง การทํางานอยางมีสมาธิ มีความยินดี พอใจ ซึ่งจะทําใหงานไหลลื่น และมีประสิทธิภาพ3
จิตวิท ยาเชิงบวกได พัฒนาอย างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ่ งถือว า Dr.Martin Seligman
เปนบิดาของจิตวิทยาเชิงบวก และแนวคิดนี้ไดถูกนําไปประยุกตใชในสาขาอื่น เชน ทางดานการศึกษา พฤติกรรม
องคการ จิตวิท ยาการใหคําปรึกษา ฯลฯ และมีโปรแกรมการศึกษาตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท
และปริญญาเอก
Seligman ไดศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อพัฒนาทฤษฎี Positive Psychology Theory ชื่อ P.E.R.M.A. ซึ่งเปน
ทฤษฎีใหมเกี่ยวกับสุขภาวะหรือ Well-being และไดเนนความสุขที่แทจริง (Authenic happiness) โดยไดเขียน
หนังสือชื่อ Flourish4 ซึ่งไดนําเสนอ PERMA Model ซึ่งเชื่อวาเปนรากฐานของความสุขที่แทจริง และสุขภาวะ
(Well-being) ซึ่งคําวา Well-being นี้จะมีความหมายคลายกับคําวา “สุขภาพ” (Health) ที่ใหโดยองคการอนามัยโลก
คนมีสุขแตกตางจากคนทั่วไปอยางไร? ตามความคิดของ Seligman คนมีความสุขจะมีสัมพันธภาพทางสังคม
ดีกวาคนทั่วไป มีความราเริง อารมณดี ฯลฯ อนึ่ง ความสุขของคนเรามีหลายระดับ เชน ความสุขขั้นแรก คือ ชีวิตที่มีสุข
(Pleasant life) หมายถึง การไดรับหรือมีสิ่งจําเปนพื้นฐานของชีวิต ไดรับสิ่งของที่ชอบหรืออยากมี แต การมีความสุข
ประเภทนี้จะไมยั่งยืน ความสุขขั้นที่สองคือ การมีชีวิตที่ดี (Good life) หมายถึง การมีความสุขจากการไดทําอะไรที่ใจรัก
มีความผูกพันจดจอกับสิ่งนั้น เชน การมีกิจกรรมกับครอบครัว การปลูกดอกไม ทําสวนครัวเอง เปนตน แตความสุขที่
แทจริงคือ ความสุขขั้นที่สามไดแก การมีชีวิตที่มีความหมาย (Meaningful life) ความสุขขั้นนี้อาจจะเกี่ยวของกับ
ความสุขขั้นที่สอง แตเราไดแบงปนความสุขนั้นใหคนอื่นมีความสุขดวย รวมถึงการแบงปนใหกับสิ่งที่ยิ่งใหญและจีรังกวา
ตัวเราเอง เชน ธรรมชาติ , กลุมคนในสังคม, องคกร, ประเพณี, ระบบความเชื่อ เปนต น และความสุขขั้นที่ 3 นี้ คื อ
ความสุขที่แทจริง
ทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก – ทฤษฎีของความสุข (Positive Psychology Theory – Theory of Well-being)

ที่มา : https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/learn5
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ความรูสึกดานอารมณบวก (Positive Emotions)
การมีความรูสึกดานบวก หมายถึง การมีความรูสึกที่ดี มีความหวัง และเกิดแรงบันดาลใจ (inspiration)
จากสิ่งที่ ปฏิบั ติหรือกระทํา การมีค วามรูสึ กที่ดี หรืออารมณ ดี อารมณดา นบวกจะเห็นได ชัดเจนเมื่อเราพู ดถึง
“ความสุข และสุขภาวะ” (Happiness and well-being) อารมณดีนี้จะเกิดขึ้นและเห็นไดชัดเจนเมื่อบุคคลไดสิ่งที่
เปนความตองการพื้นฐานของชีวิต อั นไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรคเมื่อเจ็บปวย ไดนอนหลับพักผอน
เปนตน เชนเดียวกันความรูสึกดานบวกจะเกิดขึ้นไดจากการไดรับสิ่งเราทางดานสติปญญา และความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความรูสึกดานบวกนี้จะชวยใหบุคคลสามารถแกไขสภาวะที่เกิดความรูสึกด านลบไดเชนกัน อารมณหรือ
ความรูสึกดานบวกนี้วัดไดจากการถามโดยตรงกับบุคคล
ความผูกพัน การมีสวนรวมอยางเต็มที่ (Engagement)
เปนสภาวะที่บุคคลมีสวนรวมกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอยางแนนแฟนดวย ความรูสึกชอบ และดวย
ความรับผิดชอบ (commitment) สภาวการณนี้ยังหมายถึง การลื่นไหล การคลองตัว และราบรื่น (flow) ความ
ผูกพันจะสามารถประเมินไดจากตัวบุคคลเอง การมีสวนรวมในกิจกรรมลักษณะนี้หากบุคคลยิ่งมีสวนรวมมากเทาใด
ระดับของ ความผูกพันยิ่งจะมากยิ่งขึ้น บุคคลจะมีพลังจากการไดทํากิจกรรมและเกิดความยินดี ขณะเดียวกันบุคคล
จะต อ งมี ส มาธิ ตั้ ง ใจ จดจ อ และมี พ ลั ง งาน มี ค วามมุ ง มั่ น ซึ่ ง การมี ส ว นร ว มอย า งเต็ ม ที่ นี้ จ ะนํ า ไปสู ผ ลผลิ ต
(productivity) ในชวงสุดทาย
พลังของความคิดที่มุงเนนจะทําใหเกิดพละกําลังอยา งมาก ที่ใดมีความมุงมั่นที่นั่นยอมมี ความสําเร็จอยาง
แนนอน และถือวาเปนหนทางสูความสุข (the path of happiness) แนวคิดเกี่ยวกับ ความผูกพันนี้เกี่ยวของกับ
กิจกรรมทุกอยางของบุคคล เชน ในดานการดูแลสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย หรืออาจจะกลาวไดวา
ในดานการแพทย/ สาธารณสุข แนวคิดเกี่ยวกับ Engagement นี้จะถูกเนนในผู ปวยหรือบุคคลที่มารับบริการ
รักษาพยาบาล ผูปวยจะตองมีความผูกพันกับแพทย/ พยาบาล/ นักสาธารณสุข ตามขอตกลงที่ใหไว ซึ่งหมายถึง
การปฏิบัติตนอยางถูกตองเหมาะสมและตอเนื่อง จึงจะหายจากการเจ็บปวยนั้นได ซึ่งเรียกวา ความผูกพันของ
ผูปวย (Patient Engagement) ผูปวยจําเปนจะตองรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมที่พึงตองปฏิบัติ เชน การ
รับประทานยาตามขนาดและเวลาที่แพทยสั่ง การเลือกรับประทานอาหารที่สงเสริมสุขภาพ เปนตน
ดังนั้น ความผูกพันของผูปวย หมายถึง “การกระทํา (Action) ที่ปจเจกบุคคลจะตองกระทําเพื่อใหเกิดผล
ประโยชนสูงสุดจากการรับบริการสุขภาพ” (Action individuals must take to attain the greatest health
benefits from the health care service available) คําจํากัดความนี้เนนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับบริการ
สุขภาพที่ไดรับ ซึ่งจําเปนและมีความสําคัญที่จะกอใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพ 6
ปจจุบันมีการศึกษาวิจัย และใหความสําคัญตอความผูกพันของผูปวยมากขึ้น ดวยเหตุผลที่วาหากผูปวย
ปฏิ บั ติ พฤติ กรรมที่ จํ า เป น นี้ อยา งเหมาะสม ถูกต อง จะช วยใหป ระสิ ท ธิ ภาพของการดู แ ลรักษาได ผ ลดีอย า งมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Gnuman, J. และคณะ7 ไดศึกษาเรื่องนี้โดยการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ และสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ (key informants) จํานวน 57 คน และสรุปพฤติกรรม
Patient Engagement 73 พฤติกรรม และไดสรางกรอบพฤติกรรมความผูกพัน (Engagement Behavior
Framework- EBF) ซึ่งประกอบดวยกลุมพฤติกรรม 10 กลุม
เมื่อพิจารณาความหมายของความผูกพัน (Engagement) ที่เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งของการสราง
ความสุขของแนวคิด PERMA ดังกลาวขางตน นาจะสรุปไดวา พฤติกรรมความผูกพัน หมายถึง ความตั้งใจ การมี
ส ว นร ว มอย า งจริ ง จั ง ต อ การกระทํ า ใดๆ ไม ว า จะด า นสุ ข ภาพ การศึ ก ษาเล า เรี ย น หรื อ การปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวันดานอื่นๆ ยอมจะนํามาซึ่งความสําเร็จ ผลลัพธที่พึงประสงคของบุคคลโดยราบรื่น (flow) และนั่น
คือความสุข หรือความรูสึกเปนสุขนั่นเอง
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ความสัมพันธเชิงบวก (Positive Relationship)
การมีสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอื่นๆ ไมวาจะเปนบุตร หลาน สามี/ภรรยา สมาชิกในครอบครัว บุคคลใน
สังคมที่เกี่ยวของดวย ผูบริหาร ลูกนอง ผูมารับบริการหรืออื่นๆ ยอมนําความสุขมาสูผูปฏิบัติ และความสุขของ
ครอบครัว หนวยงาน กลุม สังคมโดยรวม Seligman อธิบายปจจัยดานความสัมพันธในลักษณะ การมีการติดตอ
ทางสังคม (Social connection) ความรัก (Love) ความสนิทสนม/ ความคุนเคย (Intimacy) และการมีปฏิสัมพันธ
ทางอารมณและทางกายภาพ (Emotional and physical interaction) อนึ่ง ความสัมพันธที่เกิดขึ้นนี้จะตองเปน
ความสัมพันธ/ ความเกี่ยวของที่แทจริง/ จริงใจ (Authentic connections)
การสรางความสัมพันธจะเกี่ยวของกับปจจัยอื่นๆ เชน การสื่อสารทั้งดานวาจา และไมใชวาจา (Verbal
and non-verbal communication), ความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางของบุคคล เปนตน
ความหมายตอชีวิต (Meaning)
สิ่งที่ บุคคลกระทํ าแลวเกิด ความรูสึกว าเป นสิ่ งที่มี ความหมายตอตนเอง จะนํา มาซึ่ งความรูสึ กเป นสุ ข
ซึ่งความรูสึกนี้ยากที่จะอธิบาย บุคคลตองรูสึกดวยตนเอง วาสิ่งหนึ่งๆ มีความหมายกับตนเองมากนอยแคใด เชน
การที่บุคคลหนึ่งไดทํา ประโยชนใหแกสวนรวม การได ทําบุญตักบาตร การไดชวยเหลื อบุคคลที่มีป ญหาใหเขา
สามารถหาทางออกเพื่อแกปญหาได การไดปลูกดอกไม/ ตนไม ดวยตนเอง เปนตน ความรูสึกนี้แตกตางกันไป
ตามแตละบุคคล และชนิดของกิจกรรมที่กระทํา จะกอใหเกิดความรูสึกในแตละบุคคลแตกตางกัน และความรูสึกนี้
จะนําไปสูความรูสึกในแงที่วาชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้น โดยเฉพาะถากิจกรรมที่เราทํานั้นไดเผื่อแผและให
ความสุขแกบุคคลที่เรารัก และผูอื่นดวย เชน สังคม กลุมสังคม องคกร ประเพณี ระบบความเชื่อ เปนตน การได
ทํางานในสิ่งที่มีความหมายตอชีวิตของเราจะเปนแรงผลักดัน (drive) ใหคนเรามีพลังและนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
ความรูสึกประสบผลสําเร็จ (Achievements)
การมีความรูสึกประสบผลสําเร็จจะทําใหบุคคลเกิด ความรูสึกภูมิใจในตนเอง เกิดความรูสึกวาตนเอง
สามารถทําได (Self-efficacy) และจะกระตุนใหเกิดองคประกอบ 4 องคประกอบที่กลาวมาแลว (P.E.R.M.)
Positive Health (สุขภาพเชิงบวก)
โดยทั่วไปในปจจุบันเปาหมายของการจัดบริการสุขภาพใหกับประชาชน คือ การชวยใหผูที่เจ็บปวยหาย
จากโรคหรือการเจ็บปวย ซึ่งหมายถึง การชวยใหผูที่อยูในสภาพสุขภาพเชิงลบ (Negative health) เขาสูภาวะเปน
กลาง (neutral) คือเปนอิสระจากปญหาสุขภาพแตอาจจะมีดีกวานั้น [รุงเรือง สดใส เจริญกาวหนา (flourishing)]
แตสุขภาพเชิงบวกจะเนนการสรางสิ่งดี (ดานบวก) ที่บุคคลมีอยูแลว และถือวาเปนสินทรัพย (assets) ของบุคคล
เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพดีและคงอยูตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งนําไปสูความสุขที่แทจริง (Authentic happiness)
และความเจริญรุงเรือง (Flourishing)
สุ ข ภาพเชิ ง บวก เป น การศึ ก ษาวิ จั ย ด า นวิ ท ยาศาสตร เ กี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย เ ชิ ง สุ ข ภาพของบุ ค คล
(Subjective health assets) และเชื่อวาสินทรัพยเชิงสุขภาพนี้เปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหเกิดการมีสุขภาพดีหรือ
สุขภาวะ สามารถเอาชนะปจจัยเสี่ยงตางๆ ของการเกิดโรคได สุขภาพเชิงบวกจะศึกษาวาสินทรัพยใดจะชวยใหชีวิต
ยืนยาว ชีวิตที่มีสุขภาพดี (Healthy life) และสินทรัพยใดชวยลดปจจัยเสี่ยงของโรคได รวมถึงลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล ซึ่งสิ่งเหลานี้คือ สภาวะสุขภาพที่เหมาะสมเปนที่นาพอใจ ไมใชเพียงเพื่อไมใหเจ็บปวยเทานั้น
สินทรัพยเชิงสุขภาพ (Subjective Health Assets)
การศึกษาวิจัยดานสุขภาพเชิงบวกที่ University of Pennsylvania, Positive Psychology Center
ในโครงการ Positive Psychology Initiative ที่ดําเนินการโดย Martin Seligman และคณะ ไดแบงชนิดของ
สินทรัพยเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพที่กอใหเกิดการมีสุขภาพดี ออกเปน 3 ชนิด คือ
1. สินทรัพยเชิงสุขภาพดานชีววิทยา (Biological health assets) ไดแก ความผันแปรของอัตราการเตน
ของหัวใจ ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) เปนตน
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2. สินทรัพยเชิงสุขภาพของเอกัตบุคคล (Subjective health assets) ซึ่งวัดจากการตอบ/ รายงานของ
แตละบุคคล รวมถึงสถานะทางจิตวิทยา และคุณลักษณะ (traits) ตัวอยางเชน การมีอารมณดานบวก (Positive
emotions), ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction), ความหวัง (Hope), การมองโลกในแงดี (Optimism),
ความรูสึกวาชีวิตตนเองมีความหมาย (Meaningful life) และการมีเปาหมายในชีวิต (Purpose in life) เปนตน
3. สินทรัพยเชิงสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Functional health assets) ซึ่งวัดจากการตอบ/ รายงานของแต
ละบุคคล ตัวอยางเชน การมีเพื่อนสนิท ความสัมพันธกับสมาชิกของครอบครัว, การมีชีวิตครอบครัวที่มั่นคง การมี
งานอาชีพที่มีความหมาย (meaningful work) และการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เปนตน
การศึกษานี้ไดนําขอมูลที่ไดทําการศึกษาระยะยาว (longitudinal studies) มีการสังเกตและใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดานสินทรัพยเชิงสุขภาพกับสุขภาวะ ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยดานสินทรัพยเชิงสุขภาพของบุคคลมีความสัมพันธกับการลดลงของความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด
(Risk of cardiovascular disease) คณะผูวิจัยเชื่อและเสนอแนะวา ปจจัยเชิงสุขภาพสวนบุคคลบางอยางสามารถ
ปองกันโรค/ การเจ็บปวยได ดังนั้น การพัฒนาหรือเสริมสรางปจจัยสินทรัพยเชิงสุขภาพเหลานั้นนาจะเปนกลยุทธที่
มีประสิทธิภาพ และเปนกลยุทธที่ราคาไมแพงในการปองกันโรค อนึ่งเครื่องมือสําหรับวัดสินทรัพยเชิงสุขภาพสวน
บุคคลเหลานี้ยังไมมีการพัฒนาที่สมบูรณ ยังตองการการศึกษาวิจัย และพัฒนาเครื่องมือวัดใหครอบคลุมมากขึ้น8
โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Positive Health Initiative ที่ University of Pennsylvania, Positive
Psychology Center กําลังดําเนินการศึกษาตอไปวา สินทรัพยเชิงสุขภาพของบุคคลจะมีผลตอผลลัพธทางสุขภาพ
(Health Outcomes) อยางไร และมากนอยเพียงใด ในดานตอไปนี้
x ความยืนยาวของชีวิต (Longitivity)
x การตาย (Morbidity)
x ปสุขภาวะที่มีคุณภาพ (Quality-Adjusted Life Years- QALY)
x การทํานายอาการโรคเมื่อเจ็บปวย (Prognosis when illness strikes)
x การใชบริการสุขภาพและคาใชจาย (Health care utilization and cost)
สุขภาพเชิงบวก คืออะไร (Positive Health)
การพัฒนาของสังคมในดานตางๆ รวมทั้งความเจริญทางดานเทคโนโลยี ทําใหมุมมองเกี่ยวกับสุขภาพได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ เมื่อมากกวา 150 ปมาแลว ซึ่งเดิมมีความคิดวา “สุขภาพดีคือ การมีชีวิตรอด” มาเปน
“การมีอิสระจากโรคภัยไขเจ็บ” (freedom from disease) และหลังจากนั้นไดมาสูแนวคิดที่เนนความสามารถของ
บุคคลที่จะปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และปจจุบันไดเนนแนวคิดเกี่ยวกับการมีความสุข (Happiness) ซึ่งเปนแนวคิด
ของกลุมที่เนนสุขภาพเชิงบวก (Positive Health) และจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึ่งไดกลาว
มาแล ว โดยสั ง เขป อยา งไรก็ต ามคํ า จํ า กัด ความของคํ าว า สุ ขภาพที่ ใหไ ว โ ดยองค การอนามั ย โลกวา “สุ ข ภาพ
เปนสภาวะของความสมบูรณทางรางกาย จิตใจ สังคม และไมใชเพียงแตการไมมีโรคและไมทุพพลภาพเทานั้น ”
(state of complete, physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of
disease and infirmity)9 ก็ไดใชคําวา สุขภาวะหรือสถานภาพของความสมบูรณ (Well-being) ทางดานรางกาย
จิตใจ สังคม และตอมานักวิชาการไดเพิ่ม “จิตวิญญาณ” (Spiritual) เขาไปอีกประเด็นหนึ่งดวย
การดํ า เนิ น งาน และการวิ จั ย ด า นสุ ขภาพในหลายสิ บ ป ที่ ผ านมาได เน น ในดา น “การปราศจากโรค”
(The absence of disease) ซึ่งแนวคิดนี้จะเนนวา การมีสุขภาพดีหมายถึง เมื่อเราตื่นนอนลุกจากที่นอน โดยไมมี
อาการเจ็บ ปวด ทองไมผูก ไมมีไข ไมมีอาการของโรค ซึ่งจะตางกับสภาวะที่เราลุกจากเตียงดวยความกะปรี้กะเปรา
มีพลัง และพรอมที่จะทํางาน/ ทํากิจกรรมดวยความรูสึกกระตือรือรน และถามีความเจ็บปวยก็ฟนคืนสภาพเดิมได
ซึ่งสภาวะหลังนี้คือ สภาวะที่แสดงถึงการมีสุขภาพเชิงบวก (Positive Health) หรือสภาวะที่เรียกวา Well-being
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(สถานะของความสมบูรณ หรือสุขภาวะ) ที่เหนือหรือมากกวาการไมมีโรค และเปนสภาวะสุขภาพที่อาจจะยังไมเปน
ที่รูจักมากนัก
สุขภาพเชิงบวกกับแนวทางอื่นๆ ที่นําสูสุขภาพดี (Positive Health in Relation to Other Approaches
to Good Health)
สุขภาพเชิงบวกสัมพันธกับแนวทาง 3 แนวทาง ที่จะนําไปสูการมีสุขภาพดีคือ การปองกันโรค (Disease
Prevention), การสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) และการมีความสุข (Wellness) แตสุขภาพเชิงบวกก็มี
ความแตกตางจากแนวทางทั้ง 3 ดังกลาว ดังตอไปนี้
1. การปองกันโรค (Disease Prevention)
งานดานการแพทยแผนปจจุบันและสาธารณสุขไดเนนทั้งทางตรงและทางออมสูเปาหมายเพื่อปองกันโรค
และการบาดเจ็บ โดยศึกษาสาเหตุและแนวทางการรักษาโรค เปนตนวา การกําจัดแหลง เพราะพันธุยุงเพื่อปองกัน
โรคมาลาเรียหรือไขเลือดออก การดูแลมารดา ทารก เพื่อความปลอดภัยและมีสุขภาพดี, มีการตรวจสอบสารตกคาง
อันตรายในอาหาร พืช ผัก ตางๆ, การสงเสริมใหผูขับขี่ใชเข็มขัดนิรภัย มีการผลิตวัคซีนเพื่อปองกันโรคไดมากขึ้น
และสงเสริมการมารับวัคซีน รวมถึงการใหการศึกษาเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ รวมถึงการใชมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อมุงหวังใหลดจํานวนผูสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล พบวา อายุขัย (Life expectancy) ของประชากร
ประเทศตางๆ สูงขึ้น และโรคหลายโรคสามารถปองกันได10
เมื่อพิจารณาความหมายของคําวา สุขภาพเชิงบวก อาจจะกลาวไดวา สุขภาพเชิงบวกเปนปจจัยที่มากอน
การเกิดโรค เปนกลยุทธที่ควรจะดําเนินการกอนการเกิดโรค เนื่องจากสุขภาพเชิงบวกมีเปาหมายกวางกวาการ
ปองกันโรค เชน การเพิ่มขึ้นของความเปนอยูที่ดีของเอกัตบุคคล (subjective well-being), สุขภาพจิต (mental
health), การออกกําลังกาย และการมีชีวิตครอบครัวที่เปนสุข (good marriage) ปจจัยดังกลาวคือวาเปนสินทรัพย
เชิงสุขภาพ (Health assets) สินทรัพยเหลานี้ถาไดรับการพัฒนาจะนําไปสูการมีสุขภาพดีได
2. การสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
การสงเสริมสุขภาพชวยใหบุคลมีสภาวะสุขภาพที่เหมาะสม (Optimal health) เปนความสมดุลของ
รางกาย อารมณ สังคม จิตวิญญาณ และสมรรถภาพทางสติปญญา (Intellectual fitness) มีการเนนการ
เปลี่ยนแปลงลีลาชีวิต (lifestyles) เพื่อใหเกิดสภาวะสุขภาพที่เหมาะสม โดยการพัฒนาประชาชนใหมีความ
ตระหนั ก (awareness) ถึ ง ความจํ า เป น ที่ จ ะต องเปลี่ ย นแปลงลี ล าชี วิ ต , มี แ รงจู ง ใจ, พั ฒ นาทั ก ษะ และสรา ง
สิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนการมีพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อใหเกิดสุขภาพดี 11 การมีสุขภาพดีเปนเปาหมายของทั้ งการ
สงเสริมสุขภาพและการมีสุขภาพดานบวก เชน การมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาลีลาชีวิตดานบวก (Positive lifestyle
intervention) เปนตนวา การใหมีการออกกําลังกายมากขึ้น, การปรับปรุงการบริโภคอาหารใหเหมาะสม และการ
สนับสนุนใหรับผิดชอบในการเลือ กทางเลือกเพื่อสุขภาพ เปนเปาหมายรวมของทั้ง 2 ดาน อยางไรก็ตาม สุขภาพ
ทางบวกแตกตางจากการสงเสริมสุขภาพ 2 ประเด็นคือ 1) สุขภาพดานบวกเนนการปองกัน โรค และการคาดคะเน
การดําเนินการโรค (prognosis) เมื่อเกิดโรค ประเด็นที่ 2) สุขภาพเชิงบวกไมเชื่อวาสิ่งที่เปนสินทรัพยเชิงสุขภาพ
(health assets) เกิดขึ้นจริง แตจะตองอาศัยประสบการณ ขอมูลจากการศึกษาทดลองและการปฏิบัติ ศึกษาวิจัย
การสังเกต และตองใชการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล และการศึกษาประสิทธิผลและการลงทุน (cost-effectiveness)
เพื่อวัดประโยชนของการลงทุนหรือความคุมทุน
3. การมีความสุข (Wellness)
คําวา Wellness ยังไมมีคําภาษาไทยที่กระชับและเหมาะสม แตปจจุบันมักจะไดยินคําวา Wellness
Center, Wellness Tourism, Wellness Spa เปนตน
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จาก Dictionary, “Wellness is the condition of good physical and mental health, especially
when maintained by proper diet, exercise and habits”12 ความหมายของ Wellness ที่ใหโดย Wikipedia
คือ “สภาวะที่แสดงถึงความสมบูรณของการเชื่อมโยงระหวางรางกาย ความคิด อารมณ สังคม และจิต (ซึ่งในที่นี้
หมายถึง ความเชื่อความศรัทธา รวมถึงความผูกพัน) ที่บุคคลใชดําเนินชีวิต ยิ่งความสมบูรณนั้นมีความสมดุลมาก
ขึ้นเทาใด เรียกวายิ่งมีระดับของ Wellness สูงขึ้นเทานั้น”13
ตัวอยางกิจกรรมขององคกรหรือบริการดาน Wellness เชนใน Wellness Spa มีบริการดานสุขภาพ และ
ความงาม มีบริการการนวดเพื่อสุขภาพ ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ การทําสมาธิ การใช
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ การผอนคลาย เปนตน ซึ่งเปนการชวยใหผูใชบริการเกิดความรูสึกเปนสุขแบบ
ครบวงจร และเกิดการปรับความสมดุลของรางกายได
เมื่อมีการพัฒนาและปรับปรุงดานสุขภาพมากขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับ Wellness ไดเนนการชวยใหประชาชนได
ตระหนักถึงทางเลือกตางๆ ที่เขาสามารถเลือกเพื่อใหไดมาซึ่งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Good physical and
mental health) อนึ่ง จุดเนนของการมีทางเลือกหลายๆ อยางนี้จะสอดคลองกับแนวคิดของการริเริ่มดานสุขภาพเชิง
บวกของ Seligan และคณะ (Positive Health Initiative) ที่ The Positive Psychology Center of the University
of Pennsylvania และทั้งแนวคิดของสุขภาพเชิงบวกและ Wellness มีเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน คือการทํา
ใหเกิด Well-being14
อยางไรก็ตาม สุขภาพเชิงบวกจะแตกตางจาก Wellness ตรงที่วา สุขภาพเชิงบวกเปนวิทยาศาสตรที่ตอง
มีการศึกษาวิจัยทดลองปฏิบัติ และสังเกต เพื่อที่จะพิสูจนใหชัดเจนวาสินทรัพย (assesst) ใดมีความสําคัญตอ
สุขภาพจริงๆ จะใชกลยุทธอะไรเพื่อสรางหรือพัฒนาสินทรัพยเหลานั้น กิจกรรมที่ดําเนินการ (interventions)
เพื่อสรางหรือพัฒนาสินทรัพยเหลานั้นมีประสิทธิภาพที่ จะทําใหสุขภาพดีคงอยูหรือไม สามารถลดความเสี่ยงของ
การเจ็บปวยหรือไม และคุมคากับคาใชจายหรือไม (cost-effectiveness) อยางไร ขณะเดียวกันสุขภาพเชิงบวกมี
เปาหมายในการปองกันโรค โดยการสรางสินทรัพยเชิงสุขภาพนั้นๆ แต Wellness มักจะขึ้นอยูกับความชอบ
หรือกระแส หรือรสนิยม ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เชน กรณีการใชบริการแพทยทางเลือก ซึ่งยังไมมีการ
ทดสอบวิจัยหรือทดลองใชอยางเขมงวดและจริงจัง
โดยสรุป สุขภาพเชิงบวกจะมีสวนคลายกับการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และ Wellness แตสุขภาพ
เชิงบวกเปนวิชาการสาขาหนึ่งที่เปนระบบและมีการศึกษาทดลองจากการนําไปปฏิบัติจริง มีการศึกษาวิจัยและมี
ความหมายที่กวางกวา การดําเนินงานเหลานั้น แตเปาหมายเพื่อการมีสุขภาพดีเหมือนกัน และมีสุขภาพเชิงบวก
ตองอาศัยการดําเนินงานของสหสาขาวิชาเพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษมาสนับสนุนแนวคิดที่ตั้งไว และเนนการชวย
ใหบุคคล กลุม ชุมชน มีความสุข โดยพัฒนาและสรางสินทรัพยเชิงสุขภาพที่มีอยูในตัวบุคคล

สรุป
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวกเนนการศึกษาโดยใชวิธีทางวิทยาศาสตร เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหชีวิตของ
มนุษยมีความสุข มีคุณคา และมีสุขภาพดี ไดพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางความสุข โดยเนนการมีอารมณดานบวก
การมีความผูกพันกับสิ่งที่กระทํา การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นทั้งในครอบครัว เพื่อน และผูรวมงาน และบุคคล
อื่นในสังคม การไดทําในสิ่งที่มีความหมายตอชีวิต และการไดรับผลสําเร็จจะเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความสุข
และจะนําสูการมีสุขภาพดี มีสุขภาวะ การพัฒนาและเสริมสรางสินทรัพยเชิงสุขภาพที่บุคคลมี อยู จะชวยในการ
ปองกันความเสี่ยงตอการเจ็บปวยได แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก, ความสุข สุขภาพเชิงบวก และทรัพยสิน
เชิงสุขภาพ เปนสิ่งทาทายสําหรับการทําวิจัยในสังคมไทยยุค 4.0 อยางมาก ซึ่งสภาพสังคม เศรษฐกิจ ของประเทศ
ไทย ปจจุบันขัดขวาง “ความสุข” และความมีสุขภาวะ (Well-being) ของประชาชนเปนอยางมาก
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สมุนไพรไทยกับฤทธิก์ ารปกปองการเสื่อมสลายของกระดูกออนผิวขอ
Chondroprotective effects of Thai herbs

ดร.กานตชนิต บุญมาลีรัตน
รองศาสตราจารย ภก.กิตติพันธ ตันตระรุงโรจน
อาจารยไทภวิษย พัฒนเจริญทวี
อาจารยสําอาง วณิชชาพลอย
อาจารยอาทิตย บัวผัน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
ปจจุบันประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงวัยและพบวามีอุบัติการณของโรคขอเสื่อมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งโรคขอเสื่อมเกิด
จากกระบวนการสลายโมเลกุลที่สําคัญของกระดูกออนผิวขอ มากกวาการสราง พบวาสภาวะโรคขอเสื่อมมี IL-1β
เปน pro-inflammatory cytokine หลักที่กระตุนใหเกิดการแสดงออกของ degrading enzymes (MMP1,
MMP3, MMP13, ADAMTS4 และ ADAMTS5) ทั้งในระดับยีนและโปรตีน นํามาซึ่งการทําลายกระดูกออนผิวขอใน
ที่สุด การใชยาจัดเปนวิธีมาตรฐานของการรักษาโรคนี้ แตทั้งนี้ยามีผลขางเคียงที่ไมพึงประสงค ดังนั้นจึงมีการศึกษา
หาสารสกัดจากสมุนไพรอื่นเพื่อนํามาใชบรรเทาอาการของขอโรคขอเสื่อมและชวยลดผลขางเคียง
สมุนไพรที่ยกตัวอยาง ไดแก sesamin สารสกัดจากงา, compound C และ compound D สารสกัดจาก
ไพล และ polyoxypregnane glycoside (PPG) สารสกัดจากเครือเขาคลอน พบวาสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 3
ชนิดนั้นมีคุณสมบัติดาน chondroprotective effects ซึ่งสามารถยับยั้งการสราง MMPs และ ADAMTS
ได ดังนั้นสมุนไพรเหลานี้จึงชวยชะลอการสลายของกระดูกออนผิวขอได
บทความวิชาการนี้จึงเปนการอธิบายดวยพื้นฐานวิทยาศาสตรที่แสดงถึงคุณสมบัติและกลไกการออกฤทธิ์
ทางชีวเคมีของสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใชบรรเทาอาการของโรคขอเสื่อม ซึ่งการรักษาขอเสื่อมเปนการสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับผูปวยเนื่องจากผูปวยสามารถกลับมาใชชีวิตประจําวันไดเปนปกติ
คําสําคัญ : ขอเสื่อม, IL-1B, cartilage explant, sesamin, ไพล
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บทนํา
1. กระดูกออนผิวขอ (Cartilage) เซลลกระดูกออนผิวขอ (Chondrocytes) และสารชีวโมเลกุล
ภายนอกเซลลของกระดูกออนผิวขอ (Cartilage extracellular matrix molecules)
กระดูกออนผิวขอจัดเปนเนื้อเกี่ยวเกี่ยวพันที่มีความจําเพาะสามารถพบไดทั่วรางกาย ประกอบดวยสารชีว
โมเลกุลที่สําคัญ 2 ประเภท คือ สารชีวโมเลกุลที่ มีคุณสมบัติอุมน้ํา (hydrated-molecules) ไดแก hyaluronic
acid และสารชีวโมเลกุลที่ชวยใหความยืดหยุน (flexible-molecules) ไดแก proteoglycan และ collagen หรือ
elastin ดังนั้นกระดูกออนผิวขอจึงมีความเรียบมันวาว มีความสามารถในการอุมน้ํา รวมถึงมีความยืดหยุนที่ดี
กระดูกออนผิวขอจึงมีหนาที่ชวยลดแรงกระแทกและชวยในการรับน้ําหนักที่มากระทบ (mechanical resistance)
นอกจากนี้ยังชวยใหการเคลื่อนไหวตางๆ ของรางกายเกิดขึ้นไดดี [1]
เซลลกระดูกออนผิวขอ (chondrocytes) เปนเซลลเพียงชนิดเดียวที่พบในกระดูกออนผิวขอ ซึ่งทําหนาที่
ผลิตสารชีวโมเลกุลภายนอกเซลลของกระดูกออนผิวขอ (cartilage extracellular matrix molecules, cartilage
ECMs) โดยสารชีวโมเลกุลที่เปนองคประกอบหลักของกระดูกออนผิวขอ คือ type II collagen, aggrecan,
hyaluronic acid ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 เซลลกระดูกออนผิวขอผลิตโมเลกุลที่สําคัญสําหรับกระดูกออนผิวขอ [2]
เมแทบอลิ สมส ของเซลล กระดู กออนผิ ว ขอ (chondrocyte metabolisms) แบ ง เป น 2 ส วน คื อ
1) anabolism คือการสรางสารชีวโมเลกุล สําหรับการสรางกระดูกออนผิวขอ และ 2) catabolism คือการสราง
degrading enzymes เพื่อในการสลายกระดูกออนผิวขอ โดยเมแทบอลิสมสทั้งสองนั้นจะถูกสรางขึ้นมาอยางสมดุล
หากมีการสรางสารชีวโมเลกุลมากเกินไป กระดูกออนผิวขอนั้นจะมีความผิดปกติ ตรงกันขามหากมีการผลิต degrading
enzymes มากเกินไป กระดูกออนผิวขอก็จะถูกสลายออกไปเปนจํานวนมากและทําใหเกิดภาวะโรคขอเสื่อม
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2. โรคขอเสื่อม (Osteoarthritis)
โรคขอเสื่อม (osteoarthritis) เปนโรคที่สงผลตอทุกสวนของรางกาย (systematic disease) โดยมีผลตอ
การเคลื่อนไหว พบมากในผูสูงวัย สาเหตุของการเกิดโรคมีหลายสาเหตุดวยกัน แตสาเหตุหลัก คือ อายุที่เพิ่มมากขึ้น
สาเหตุรองลงมา ไดแก การอักเสบ (inflammation), พันธุกรรม (genetic), ภาวะอวน (obesity), การใชขอผิด
ประเภท (abnormal mechanical loading), การบาดเจ็บ (trauma), โรคที่เกี่ยวของกับเมแทบอลิ สมส
(metabolic disease) และการใชขอซ้ําๆ เปนประจํา (lifestyle in repetitive joint usage) สาเหตุเหลานี้นํามาสู
ความผิดปกติของ cartilage ECM molecules โดยมีลักษณะอาการของโรค ประกอบดวย ความเจ็บปวด
(painful), กระดูกขอตอไมมีความยืดหยุน (joint stiffness), การเคลื่อนไหวอยางจํากัด (limited mobility) และ
อาการบวม (joint swelling) ซึ่งความสามารถในการทนตอแรงกระแทกและความยืดหยุนของกระดูกออนผิวขอที่
เปนโรคขอเสื่อมนี้ อยูในระดับต่ํา เนื่องจาก matrix proteins ที่เปนองคประกอบในกระดูกออนผิวขอมีการ
เปลี่ยนแปลงไป จึงสงผลตอกระดูกออนผิวขอมีองคประกอบและการจัดเรียงโครงสรางของโมเลกุลผิดรูปรางไป
รวมถึงเซลลกระดูกออนผิวขอยังมีการดําเนินเขาสูภาวะ apoptosis อีกดวย
3. บทบาทของ IL-1β ตอโรคขอเสื่อม
จากการศึกษาระดับโมเลกุล สําหรับระยะเริ่มตนของโรคขอเสื่อมพบวาเกิดจากการขาดความสมดุลของ
cartilage metabolism ซึ่งมีกระบวนการสลาย (catabolism) กระดูกออนผิวขอที่มากกวา กระบวนการสราง
(anabolism) กระดูกออนผิวขอ พบวากระบวนการสรางนั้นเซลลกระดูกออนผิวขอจะถูกรบกวน เริ่มตั้งแตการสง
สัญญาณภายในเซลล (cellular signaling) การแสดงออกระดับยีน (gene expression) และการสรางโปรตีน
(protein production) จากไซโตไคนการอักเสบ (Inflammatory cytokines) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหความ
รุนแรงของโรคมีเพิ่มมากขึ้น ในระยะเริ่มแรกของโรคขอเสื่อม เซลลกระดูกออนผิวขอถูกรุกรานดวยหลายสาเหตุ
ดวยกัน เชน แรงกระแทก (mechanical force), inflammatory cytokines เปนตน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในเซลล โดยกระตุน การแสดงออกระดับยีนของตัวกลางการอักเสบ (inflammatory mediators) เชน
cyclooxygenase-2 (COX2), inducible nitric oxide synthase (iNOS) ซึ่งจะเหนี่ยวนําใหเกิดการสรางสาร
ตัวกลาง Prostaglandin E2 (PGE2) และ Nitric oxide (NO) ตามลําดับ สงผลใหเกิดการกระตุนกระบวนการ
catabolism และสงผลใหเกิดการสลายกระดูกออนผิวขอ (cartilage degradation) ตามมาจากการทํางานของ
degrading enzymes เชน MMPs, aggrecanases [3, 4]
นอกจากนี้ เซลล ก ระดู กออนผิ ว ข อที่ ผิ ด ปกติ ยั ง สามารถกระตุ น ให เกิด การสรา ง pro-inflammatory
cytokines ไดอยางตอเนื่อง และเหนี่ยวนําใหเกิดการหลั่ง inflammatory cytokines ใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เปน
ผลใหความรุนแรงของโรคดําเนินไปในทิศทางที่รุนแรงมากขึ้นดวย โดย pro-inflammatory cytokines หลักของ
โรคขอเสื่อม ไดแก IL-1, IL-6, TNF-α พบวา TNF-α มักพบในระยะแรกของโรคขอเสื่อม ในขณะที่ความรุนแรง
ของโรคที่มีเพิ่มมากขึ้นก็จะพบปริมาณของ IL-1 เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้น IL-1 จึงเปนไซโตไคนที่บงบอกถึงความ
รุนแรงของโรคขอเสื่อม นอกจากไซโตไคนแลวยังพบวา ปริมาณของ proteinases ก็เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง proteinase enzyme ในกลุม MMP และ ADAMTS ที่มีสวนสําคัญในการสลาย cartilage ECM
โดยเฉพาะอยางยิ่ง MMP13 ที่เปน collagenase ในการสลาย type II collagen ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญใน
กระดูกออนผิวขอ ดังรูปที่ 2 [5]
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รูปที่ 2 การตอบสนองระดับเซลลของโรคขอเสื่อม [5]
การศึกษาระดับการสงสัญญาณภายในเซลล (cellular signaling) หลายการศึกษารายงานตรงกันวา
degrading enzymes (MMPs, ADAMTS) จะถูกหลั่งออกมาในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเซลลกระดูกออนผิวขอ
ถูกกระตุนดวย pro-inflammatory cytokines (IL-1β, TNF-α) โดยเมื่อมีการจับกันของ pro-inflammatory
cytokines และตัวรับของไซโตไคนนั้น ภายในเซลลกระดูกออนผิวขอจะมีการสงสัญญาณผานทาง p-p38 และ pJNK ของวิถี MAPK หรือมีการสงสัญญาณผานทางวิถี NFNB (รูปที่ 3) นอกจากสัญญาณทั้งสองนี้แลว เซลลกระดูก
ออนผิวขอก็เลี่ยงไมไดที่จะเกิด apoptosis ซึ่งเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่นํามาสูการเกิดโรคขอเสื่อมได [6]

รูปที่ 3 การสงสัญญาณภายในเซลลในของโรคขอเสื่อม [6]
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4. แนวทางการรักษาโรคขอเสื่อม
โรคขอเสื่ อมเป น โรคที่ มี ค วามเกี่ย วเนื่ อ งกั บ ทุ กระบบในรา งกาย ซึ่ ง สาเหตุ เริ่ม ต น มาจากการอักเสบ
(inflammation) และดําเนินตอไปสูการเสื่อมถอยของกระดูกออนผิวขอ โดยความรุนแรงของโรคมีความแตกตาง
กันไปขึ้นอยูกับผูปวยแตละราย ปจจุบันมีการจัดการการรักษาโรคขอเสื่อม ซึ่งเปนการผสมผสานการรักษาระหวาง
การใชยาและการปรับวิถีการใชชีวิตของผูปวยใหเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน (รูปที่ 4) [7] ในสวนของการรักษาโดย
ใชยานั้น พบวาการรับประทานหรือการใชยาเฉพาะที่ ของยากลุม NSAIDs และ COX2 inhibitor เปนวิธีการรักษา
แบบมาตรฐาน ซึ่งยาในกลุมนี้มักใหผลขางเคียง เชน การอาเจียน และการระคายเคืองตอระบบทางเดินอาหาร
ดังนั้นในปจจุบัน จึงมีการนําสมุนไพรมาใช เพื่อเปนอีก หนึ่งทางเลือกสําหรับการบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือการ
อักเสบของโรคขอเสื่อม ซึ่งมีแนวโนมของการใชวิธีการรักษานี้เพิ่มมากขึ้น
ปจจุบันการรักษาดวยวิธีการแพทยทางเลือก (alternative medicine) มีการศึกษาในวงกวางขึ้น ซึ่ง
แนวโนมของการรักษาดวยวิธีการนี้มุงเนนไปยัง 3 เปาหมายดวยกัน คือ anti-inflammatory, anti-oxidant, และ
anti-catabolic/proteolytic enzyme ยกตัวอยางเชน ขมิ้น chicory root ทับทิม และชาเขียว ซึ่งสารสกัดจาก
สมุนไพรดังกลาวมีฤทธิ์ทางดานตานการอักเสบ (anti-inflammation) โดยยับยั้งการสงสัญญาณการอักเสบผาน
ทางวิถี MAPK หรือ NFNB signaling ซึ่งสงผลใหระดับการแสดงออกของ pro-inflammatory cytokines ลดลง
ทั้งในระดับยีนและโปรตีน [8]

รูปที่ 4 แนวทางการจัดการการรักษาโรคขอเสื่อมแบบผสมผสาน [8]
5.สมุนไพรในไทยกับการใชในโรคขอเสื่อม
5.1 Sesamin, สารสกัดจากงา
เซซามิน เปนสารสกัดจากเมล็ดงาโดยจะพบมากในสวนของน้ํามันงา โดยมีโครงสรางเปน lignin ดังรูปที่ 5
[9] ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลายอยางดวยกัน เชน กระตุนกระบวนการขับสารพิษออกจากตับ, ลดอุบัติการณการเกิดกอน
เนื้อจากสารเคมีและเปนสารตานอนุมูลอิสระ [10, 11], ยับยั้งการสราง pro-inﬂammatory mediators (PGE2
และ leukotriene B4) จากการยับยั้งการทํางานของเอนไซม delta-5 desaturase [12, 13] นอกจากนี้เซซามินยัง
ยับยั้งการสราง nitric oxide ในเซลล microglia และ macrophages [14, 15]
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รูปที่ 5 โครงสรางของ sesamin (1) และ sesamolin (2) สารสกัดจากงา [16]
การศึกษาในป 2017 โดย Tomimori N และคณะ [17] ทําการศึกษาการดูดซึมและการกระจายตัวของ เซซามินใน
หนูทดลอง พบวาภายหลังจาก 1 ชั่วโมงแรกของการไดรับเซซามินเขาไปโดยการกิน 90% ของเซซามินถูกดูดซึมเขา
สูกระแสเลือด จากนั้นเซซามินจึงถูก metabolized ตอที่ตับในรูปของ conjugated metabolites และกระจายไป
ยังสวนตางๆ ของรางกาย หรือ อาจถูกขับออกจากรางกายทางปสสาวะ นอกจากนี้เซซามิน ยังถูก metabolized
โดยจุลิน ทรีย ในลํา ไสแ ละขับออกทางอุจจาระได อีกดวย ดัง นั้น เมื่อได รับเซซามิน เขา สูรางกาย เซซามินจะถูก
metabolized ที่ตับหรือไต และขับออกจากรางกายไดทั้งสองทาง (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 เมแทบอลิสมสของเซซามิน [17]
ในป 2012 Phitak T และคณะ [16] ศึกษาคุณสมบัติทางดาน chondroprotective effects ของเซซามิน
ซึ่งทําการศึกษาทั้งในหลอดทดลองและสัตวทดลองโดยใชโมเดลคือ 1) porcine cartilage explant 2) In vitro
โดยทั้ ง 2 การทดลองทํ า การจํ า ลองสภาวะการเป น โรคขอ เสื่ อมจากการเหนี่ ย วนํ า ด ว ย pro-inflammatory
cytokines ที่สําคัญ คือ IL-b และหรือรวมดวยกับ oncostatin-M (OSM) พบวาเซซามินรบกวนการสงสัญญาณ
ภายในเซลลของฤทธิ์ IL-1b โดยผานทางวิถี pp38 และ pJNK ของ MAPK pathway จึงเปนผลใหเกิดการยับยั้ง
การแสดงออกของ MMP1, MMP3 และ MMP13 ทั้งในระดับยีนและโปรตีน ดังนั้นจึงเปนการยับยั้งการสลาย
cartilage ECMs จากการทํางานของเซลลกระดูกออนผิวขอ และในโมเดลสุดทายคือ 3) animal model ซึ่งทําการ
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เหนี่ยวนําใหหนูทดลองเกิดโรคขอเสื่อมดวยวิธี papain-induced OA เพื่อติดตามดูความรุนแรงขอโรค ซึ่งผล
การศึกษาพบวาเซซามินสามารถชะลอความรุนแรงของโรคได โดยยังคงมี proteoglycan และ type II collagen
ซึ่งเปนองคประกอบหลักของชิ้นกระดูกออนผิวขอที่เปนโรคขอเสื่อมเหลืออยู นอกจากนี้ในสภาวะปกติเซซามินชวย
เพิ่มใหความหนาแนนของสารชีวโมเลกุลทั้งสอง ดังนั้นจะเห็นไดวาสารสกัดจากเมล็ดงาสามารถชวยปองกันการเสื่อม
สลายของกระดูกออนผิวขอในโรคขอเสื่อมไดและยังชวยใหกระดูกออนผิวขอมีความแข็งแรงในภาวะปกติอีกดวย
สําหรับการศึกษาทางดานคลินิก ในป 2013 Bina ES และคณะ [18] ไดรายงานการศึกษาการใชเซซามิน
ในทางคลินิกกับผูปวยโรคขอเสื่อมบริเวณเขา โดยเปรียบเทียบผูปวยกลุมควบคุมคือ ไดรับ acetaminophen
ร ว มกั บ glucosamine และกลุ ม เซซามิ น คื อ ได รั บ เซซามิ น ปริ ม าณ 40 กรั ม ต อ วั น ทางการรั บ ประทาน เป น
ระยะเวลา 2 เดือน จากนั้นจึงประเมินดวยแบบสอบถาม ซึ่งผลการศึกษาพบวา อัตราและระดับความเจ็บปวดขอ
เขาของกลุมเซซามินลดลงเมื่อเทียบกับกอนไดรับเซซามิน สวนกุลมควบคุมไมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ กอน
การรักษา ในสวนของความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือการใชขอเขานั้น ผูปวยทั้งสองกลุมมีการเคลื่อนไหวที่
เพิ่มขึ้นหลังจากที่ไดรับการรักษา ดังนั้นในการศึกษานี้ ผูปวยขอเขาเสื่อมมีความพึงพอใจที่เซซามินสามารถชวยให
ระดับความเจ็บปวดลดลง ทําใหสามารถใชขอเขาและใชชีวิตไดดีขึ้น
5.2 Compound C และ compound D, สารสกัดจากไพล
ไพล Zingiber cassumunar Roxb. เปนสมุนไพรที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีการใชงานอยาง
กวางขวางทางดานการแพทยเพื่อใชรักษาทางดานกลามเนื้อ ขอตอ รูมาตอยด โรคหอบหืด และการอักเสบตางๆ มี
รายงานการศึกษาคุณสมบัติตานการอักเสบ (anti-inflammation) ในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดการอักเสบ
ดวยสาร 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetic acid พบวาสารสกัดจากไพลในชั้น hexane ซึ่งมีสารสําคัญ
ไดแก compound D ((E)-4-(3’,4’-dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol) และ compound C (cis-3-2’,4’,5’trimethoxyphenyl)-4-{(E)-2’’’, 4’’’, 5’’’-trimethoxystyryl}cyclohex-1-ene) มีความสามารถในการลด
อาการอักเสบนั้นได [19]

Compound C

Compound D

รูปที่ 7 โครงสรางของ Compound C และ compound D สารกัดจากไพล [20]
ในป 1997 Panthong A และคณะ [21] ไดศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบของ compound D ในระยะการ
อักเสบเฉียบพลัน พบวามีฤทธิ์ใกลเคียงกับ aspirin, indomethacin, prednisolone นอกจากนี้เมื่อศึกษาฤทธิ์ของ
compound D ในสภาวะที่จําลองการเกิดการอักเสบโดยใชโมเดล carrageenan-induced rat paw edema และ
carragenan-induced rat pleurisy พบวา compound D สามารถชวยลดอาการบวม ยับยั้ง leukocyte
accumulation และยับยั้งกระบวนการสังเคราะห prostaglandin ไดอยางมีนัยสําคัญ
การศึกษาฤทธิ์ดาน chondroprotective effects ของสารสกัดจากไพลโดยใชโมเดล porcine cartilage
explant [20] พบวา สารสําคัญที่พบในไพลทั้ง 2 ชนิด คือ compound C และ compound D สามารถตานทาน
ฤทธิ์ของ IL-1β ได โดยยับยั้ง MMP2 และ MMP13 activity จึงทําให proteoglycan, hyaluronic acid และ
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type II collagen ซึ่งเปนโมเลกุลที่สําคัญของชิ้นกระดูกออนผิวขอไมถูกทําลาย นอกจากนี้เมื่อทําการศึกษาใน
หลอดทดลอง in vitro [22] โดยจําลองสภาวะการเปนโรคขอเสื่อมรูมาตอยดจากการเพาะเลี้ยง human synovial
fibroblasts ที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดโรคนี้ดวย IL-1β พบวา compound D ยับยั้งการแสดงออกในระดับยีนของ
degradative enzymes ไดแก MMP1, MMP2, MMP3 และ MMP13 รวมไปถึงสามารถยับยั้งการแสดงออกของ
ยีน Interleulkin-1 Converted Enzyme (ICE) ซึ่งเปนเอนไซมที่ชวยเปลี่ยนจาก pro-form เปน active-form
ของ IL-1β ได ดังนั้นสารสกัดจากไพลจึงชวยปองกันการเสื่อมสลายของกระดูกออนผิวขอ โดยยับยั้งการทํางาน
ทางดาน catabolic metabolism ของเซลลกระดูกออนผิวขอ
5.3 Polyoxypregnane glycoside (PPG), สารสกัดจากเครือเขาคลอน
เครือเขาคลอนเปนพืชสมุนไพร ไมเลื้อย พบไดในภาคกลาง เหนือ อีสาน และใตของประเทศไทย โดยมี
สรรพคุณทางยาหลากหลายทางดวยกัน พบวาเถาของตนเครือเขาคลอนนํามาเปนสวนประกอบของลูกประคบเพื่อ
ใชในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยขอและกลามเนื้อ แตทั้งนี้ยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรของสรรพคุณของเถา
เครือเขาคลอนวาสามารถชวยในการบรรเทาอาการปวดขอไดอยางไร ในป 2003 Panda N และคณะ [23] ได
รายงานวาสารสําคัญที่สกัดไดจากเครือเขาคลอน หรือ Dregea volubilis ประกอบดวยสารสําคัญ 3 ชนิด คือ
dregealol, volubilogenone และ volubilol ซึ่งจัดอยูในกลุมของ Pregnane derivertives และในป 2009 มี
รายงานการศึกษาโครงสรางของสารสกัดจากเครือเขาคลอนโดย Sanyacharernkul S และคณะ [24] พบวา
โครงสรางของสารสกัดเครือเขาคลอนนั้นมีโครงสรางเปน polyoxypregnane glycoside (PPG)

รูปที่ 8 โครงสราง polyoxypregnane glycoside สารสกัดจากเครือเขาคลอน [25]
การศึกษาในป 2012 โดย Itthiarbha A และคณะ [25] ไดทําการศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากเครือ
เขาคลอน (polyoxypregnane glycoside, PPG) ในดานการมีฤทธิ์ปองกันการเสื่อมสลายของกระดูกออนผิวขอ
(chondroprotective effects) ทั้งในการศึกษาแบบ ex vivo และ in vitro โดยพบวาสารสกัดจากเครือเขาคลอน
(polyoxypregnane glycoside, PPG) มีคุณสมบัติ chondroprotective effect ในการศึกษา ex vivo โดยใช
โมเดล porcine cartilage explant นั้น พบวา PPG สามารถยับยั้งการหลั่ง matrix metalloproteinases
(MMPs) ในน้ําเลี้ยงกระดูกออนผิวขอที่เหนี่ยวนําใหเกิดสภาวะขอเสื่อมดวย IL1ß ได จึงสงผลใหกระดูกออนผิวขอ
ไมถูกทําลาย นอกจากนี้ยังพบอีกวา PPG สามารถกูคืนการสราง cartilage ECM ที่สําคัญ ไดแก type II collagen
และ proteoglycan ไดอีกดวย
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สําหรับการศึกษา in vitro เปนการศึกษาในระดับเซลลกระดูกออนผิวขอโดยจําลองใหเกิดภาวะโรคขอ
เสื่อมดวยการเหนี่ยวนําเซลลกระดูกออนผิวขอของมนุษย (human articular chondrocytes) ดวย IL1ß พบวา
สารสกัดจากเครือเขาคลอนสามารถตานฤทธิ์การอักเสบที่เกิดจาก IL-1β ได โดย PPG ยับยั้งการสงสัญญาณภายใน
เซลลในวิถี NFNB ได ซึ่งเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิสมสของเซลลกระดูกออนผิวขอ สําหรับดาน
catabolism พบวา PPG ยับยั้งการแสดงออกระดับยีนและโปรตีนของโมเลกุล MMPs (MMP1, MMP3 และ
MMP13) สําหรับดาน anabolism พบวา PPG สามารถกูค ืนใหเกิดการแสดงออกในระดับยีนและโปรตีน ของเซลล
กระดูกออนผิวขอที่สําคัญ ไดแก type II collagen, hyaluronic acid และ proteoglycan ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
สารสกัดเครือเขาคอน polyoxypregnane glycoside (PPG) จึงชวยบรรเทาอาการอักเสบของโรคขอเสื่อมและ
ชวยปองกันการเสื่อมสลายของโมเลกุลที่สําคัญของกระดูกออนผิวขอได

สรุป
โรคขอเสื่อมเปนโรคที่มักพบในผูสูงวัย โดยลักษณะเดนของโรคขอเสื่อมคือ มีกระบวนการสลายโมเลกุลที่
สําคัญของกระดูกออนผิวขอมากกวาการสราง โดยมีสาเหตุหลัก คือ การอักเสบ สงผลใหเซลลกระดูกออนผิวขอ
ผลิต pro-inflammatory cytokines เพิ่มขึ้น โดย pro-inflammatory cytokine หลักที่พบในโรคขอเสื่อม คือ
IL-1β เมื่อ IL-1β จับกับตัวรับจําเพาะ (IL-1β receptor) จึงเกิดการสงสัญญาณภายในเซลล กระดูกออนผิวขอ
โดยผานวิถี NFNB เปนหลัก ซึ่งเปนผลใหเกิดการกระตุนการแสดงออก MMP1, MMP3, MMP13, ADAMTS4
และ ADAMTS5 ในระดับยีนและโปรตีน ตามลําดับ และในทายที่สุดโมเลกุลตางๆ ของกระดูกออนผิวขอจึงถูก
ทําลายดวย degrading enzymes เหลานี้
สมุนไพรที่ยกตัวอยางมาทั้ง 3 ไดแก sesamin สารสกัดจากงา, compound C และ compound D สาร
สกัด จากไพล และ polyoxypregnane glycoside (PPG) สารสกัดจากเครือเขาคลอน มี คุ ณ สมบั ติ ด า น
chondroprotective effects ซึ่งมีการศึกษาทั้งใน ex vivo และ in vitro พบวาสารสกัดจากสมุนไพรทั้งสามนั้น
สามารถยับยั้งการสราง MMPs และ ADAMTS ในชิ้นกระดูกออนผิวขอของหมู จึงเปนผลใหการสลายของชิ้ น
กระดูกออนผิวขอลดลง นอกจากนี้เมื่อศึกษาในระดับเซลลกระดูกออนผิวขอมนุษย พบวาสารสมุนไพรเหลานี้ยับยั้ง
การสงสัญญาณภายในเซลลของ inflammatory cytokine, IL-1β ในวิถี NFNB จึงเปนผลใหการแสดงออกใน
ระดับยีนและโปรตีนของ degradative proteinases (MMP1, MMP3, MMP13, ADAMTS4, ADAMTS5) ลดลง
การเสื่อมสลายของกระดูกออนผิวขอจึงลดลง นอกจากคุณสมบัติ chondroprotective effect สารสมุนไพร
ตัวอยางขางตนยังมีฤทธิ์ดาน anti-catabolic/proteolytic enzyme อีกดวย
ดังนั้นบทความวิชาการนี้จึงเปนการอธิบายดวยหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แสดงถึงคุณสมบัติและกลไก
การออกฤทธิ์ทางชีวเคมีของสารสกัดจากสมุนไพรที่พบไดในประเทศไทยที่มี ฤทธิ์ตอการปกปองการเสื่อมสลายของ
กระดูกออนผิวขอ (chondroprotective effect) รวมไปถึงฤทธิ์ ตอการตานการอักเสบ (anti-inflammatory
effect) ซึ่งมีการนําสมุนไพรเหลานี้มาใชในการบรรเทาอาการปวดของโรคขอเสื่อม
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล; จุดเปลี่ยนของครอบครัวมารดาหลังคลอด
Nursing Diagnosis; Turning Point of Postpartum Family

ผู้วิจัย

จารีศรี กุลศิริปัญโญ

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พยาบาลตระหนักถึงการตั้งข้อวินิจฉัยการพยาบาลมารดาหลัง
คลอดอย่ างครอบคลุ มทั้ งขณะที่พั กในโรงพยาบาลและเมื่อกลับ ไปอยู่บ้ าน อย่ างตอบสนองความต้ องการของ
ครอบครัวอย่างแท้จริง โดยคานึงถึงปัญหาทางจิตสังคมที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป
และการขาดความรู้ของครอบครัว ซึ่งความรับผิดชอบและบทบาทของพยาบาลสาหรับครอบครัวมารดาหลังคลอด
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากเดิมมุ่งไปที่การประเมินสภาพและจัดการเฉพาะปัญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้นในช่วง
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทาให้พลาดในส่วนของการเตรียมการก่อนจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลและเมื่อกลับไป
ใช้ชีวิตต่อที่บ้าน พยาบาลต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างการวินิจฉัยทางการแพทย์และการวินิจฉัยทางการ
พยาบาลให้ ชั ด เจน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความซ้ าซ้ อ น ถึ ง เวลาที่ พ ยาบาลต้ อ งทบทวนข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาลและ
วัตถุประสงค์ในการพยาบาลหลังคลอด เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนให้ครอบครัวสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับพัฒนาการ
ครอบครัวระยะมีบุตรคนแรกและก้าวสู่พัฒนาการครอบครัวขั้นต่อไปอย่างมั่นใจ
คาสาคัญ : ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล จุดเปลี่ยน ครอบครัวมารดาหลังคลอด
Abstract
This article is intended to encourage nurses to make a comprehensive nursing
diagnosis of the postpartum family, while staying in the hospital and returning home. Help
them truly meet their needs by taking into psychosocial problems from changing family
conditions and lack of knowledge. The responsibility and nurses roles for postpartum family
has changed. No longer is it adequate to assess and manage only those physical problems that
occur during the hospital stay but also prepared them before discharge from hospital and
returning home. Clarifying the difference between medical diagnosis and nursing diagnosis is
also essential. Review nursing diagnosis and objective to help postpartum family meet their
needs and developed their family to the next step with confident.
Key Word : Nursing Diagnosis, Turning Point , postpartum family

บทนา
หลังคลอดระยะหลังคลอด (postpartum period) หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่หลังคลอดรกจนถึง 6
สัปดาห์หลังคลอด 1,2 เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เ กิดความเครีย ดและเป็นภาวะวิกฤติ สาหรับ
ครอบครัวโดยเฉพาะในการคลอดครั้งแรกครั้งแรก3 มารดาหลังคลอดต้องจัดการการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น
น้าคาวปลา การไหลของน้านม ความเจ็บปวดจากเต้านมคัด ปัสสาวะลาบาก ท้องผูก ริดสีดวงทวาร การติดเชื้อหรือ
อื่นๆ การพยาบาลในช่ วงอยู่โ รงพยาบาลจึง มุ่ง เน้น ไปที่การจัด การทางกายภาพเพื่อให้ มารดาหลัง คลอดได้รับ
ความสุขสบาย และเมื่อพบปัญหาพยาบาลสามารถให้ความช่วยเหลือและให้คาแนะนาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้อง
กลับไปพักฟื้นที่บ้าน ครอบครัวมารดาหลังคลอดต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชี วิตอย่างถาวรหลังจากมีบุตร
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ครอบครัวที่มีบุตรครั้งแรกต้องรับบทบาทใหม่ ครอบครัวเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง ต้องการข้อมูลมาก
น้อยเพียงใดเพื่อดูแลตนเองและทารก ให้ผ่านระยะหลังคลอดไปได้ตามความต้องการของแต่ละครอบครัว พยาบาล
มีบทบาท ความรับผิดชอบการให้ข้อมูลที่จาเป็น ประเด็นสาคัญอยู่ที่พยาบาลต้องสามารถค้นหาข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลได้สอดคล้องกับแต่ละครอบครัวเพื่อให้ตรงกับปัญหาและความต้องการ การพยาบาลในช่วงหลังคลอดจึงไม่
เพียงแต่ต้องพัฒนาแผนการพยาบาลในขณะอยู่โรงพยาบาล แต่ต้องวางแผนการพยาบาลในมุมมองที่กว้างขึ้น
ครอบคลุมขึ้น ในมุมมองของผู้เขียน ข้อวินิจฉัยการพยาบาลมารดาหลังคลอด เป็นการใช้วิจารณญาณทางคลินิก
ร่วมกับประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องต่อการตอบสนองของมารดาหลังคลอด ครอบครัว ชุมชน ต่อปัญหาสุขภาพใน
ปัจจุบัน ต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หรือต่อกระบวนการของชีวิต โดยข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลจะเป็นพื้นฐานของ
การเลือกวิธีการให้การพยาบาลเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของพยาบาล
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลมีความแตกต่างจากข้อวินิจฉัยของแพทย์ที่มุ่งอธิบายกระบวนการของโรค
เน้นพยาธิสภาพของโรคไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะหาย นาไปสู่การรักษาบางกิจกรรม พยาบาลหรือวิชาชีพอื่นต้อง
ช่วยทา และจัดระบบชัดเจน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวิชาชีพเดียวกัน ส่วนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล อธิบายการ
ตอบสนองของบุคคลต่อความเจ็บป่วย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อผู้ป่วยมีการตอบสนองที่เปลี่ยนแปลง สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วย มีการจัดระบบหมวดหมู่ และมีการพัฒนาอย่าต่อเนื่อง 4 การตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลแบบ
เดียวกันอาจใช้ได้กับมารดาหลังคลอดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีปัญหา
ทางจิตสังคมที่แตกต่างกัน การเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลอาจเป็นภาระที่วุ่นวายมาก เพราะทาให้เสียเวลาใน
การทางาน แต่ถ้าพยาบาลตระหนักให้ดีจะเห็นว่า สิ่ งเล็กๆน้อยๆที่พยาบาลปฏิบัติต่อครอบครัว มารดาหลังคลอด
อาจกลายเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้ครอบครัวปรับบทบาทของตนได้อย่างสมดุล การทาให้กระบวนการของการเขียนข้อ
วินิจฉัยการพยาบาลมีความหมายมากขึ้น สามารถดาเนินการได้หลายขั้นตอน เริ่มต้นจากการทบทวนวัตถุประสงค์
ของการวินิจฉัยทางการพยาบาล5 พยาบาลต้องสารวจความต้องการของครอบครัวมารดาหลังคลอดตามความเป็น
จริง ควรตรวจสอบตามข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโดยเน้นที่ความต้องการของแต่ละครอบครัวจะช่วยให้การวินิจฉัย
ทางการพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจงและมีคุณค่ามากขึ้น บทความนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่วิธีเขียนข้อวินิจฉัยการ
พยาบาลแต่เพื่อให้พยาบาลตระหนักถึงความสาคัญของข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงกับครอบครัวมารดา
หลังคลอดแต่ละราย
พยาบาลมารดาหลังคลอดมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและระบุปัญหามารดาหลังคลอดทุกราย แต่
กระบวนการขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลของพยาบาลแต่ละคน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับพยาบาลและผู้ป่วยทุกราย5,6และการสื่อสารที่ผิดพลาดทาให้การประเมินสภาพมารดาหลังคลอดผิดพลาดด้วย
กระบวนการพยาบาลเป็นเจตนาแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพ และค่อยๆได้รับ
การพัฒนา จนเป็นหัวใจของหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานของการพยาบาลกระบวนการดังกล่าว เริ่มจากการรวบรวม
ข้อมูลทุกด้านของผู้ป่วยและครอบครัว แล้วนามาวิเคราะห์ปัญหาระบุหาสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น แล้วนามาหา
ทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการของการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีศักยภาพ และเราเรียกว่าศักยภาพนั้นว่า การวินิจฉัย
ทางการพยาบาลที่ได้มาจากการหาความรู้ ฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพยาบาล
ประโยชน์และความสาคัญของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
ประโยชน์ ข องข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาลมารดาหลั ง คลอดที่ ดี จ ะช่ ว ยบ่ ง บอกถึ ง การพยาบาลที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ให้การดูแลมารดาหลังคลอดแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง บอกจุดมุ่งหมายและแนวทางของ
การวางแผนการพยาบาล7 เปรียบเหมือนการให้การพยาบาลที่มีทิศทางตรงกับความต้องการของมารดาหลังคลอด
และครอบครัว เห็นบทบาทอิสระของพยาบาลวิชาชีพได้ชัดเจน เช่นการมองหาการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาให้
ครอบครัวมารดาหลังคลอด จัดการระบบการดูแลสุขภาพรวมถึงการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยคานึงการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว8
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จากประโยชน์ดังกล่าวพยาบาลจึงต้องใช้ความรู้จากศาสตร์ทั้งทางด้านการพยาบาลและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ในศาสตร์สาขาอื่นๆเพื่อตัดสินใจวางแผนการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังคลอดและช่วย
ฟื้นฟูร่างกายและสร้างเสริมประสบการณ์การเป็นมารดาหลังคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาโดยทั่วไปของมารดาหลังคลอด
ในช่วงหลังคลอดมีปัญหาเกิดขึ้นหลายด้าน อาจเป็นทางร่างกายหรือทางจิตสังคม 9 ส่วนใหญ่เกิดจาก
ความเครียดจากการตั้งครรภ์การคลอดและการคลอด การปรับเปลี่ยนบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมารดาที่คลอดครั้ง
แรก ความกังวลเกี่ยวกับทักษะการเลี้ยงดู ส่วนมารดาที่มีประสบการณ์ในการคลอดมาแล้ว อาจกังวลเกี่ยวกับการ
ทางาน เรื่องทางเพศ ภาวะเศรษฐกิจจากการมีบุตรเพิ่มและอื่นๆ
ปัญหาที่พบบ่อยในมารดาหลังคลอดในที่นี้พอแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้
1. กลุ่มมารดาหลังคลอดปกติ มักพบปัญหาทางกายภาพและจิตสังคมจากสาเหตุ ต่อไปนี้
ปัญหา
สาเหตุ
ความอ่อนเพลีย
-นอนไม่หลับจากกิจกรรมการรักษา การพยาบาลและ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
-พร่องสารน้า
-เสียเลือดจากการคลอด
ท้องผูก
-ไม่กล้าออกแรงเบ่งเพราะกลัวแผลฝีเย็บแยก
-กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายลดลง
-ดื่มน้าน้อยและรับประทานอาหารน้อย
-มีความเป็นส่วนตัวน้อย
-การปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจาวัน
ความเจ็บปวด
-การหดรัดตัวของมดลูก
-ริดสีดวงทวาร
-เต้านมคัด
-เจ็บแผล
การให้นมบุตร
-ขาดความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเต้านมดูแลเต้านม
และการให้นมบุตร
การขับถ่ายปัสสาวะ
-ดื่มน้าน้อย
-ปัสสาวะคั่งค้าง
-มีความเป็นส่วนตัวน้อย
โภชนาการไม่เพียงพอ
-ขาดความรู้เรื่องโภชนาการระหว่างการให้นมบุตร
-รับประทานไม่ถูกหลักโภชนาการ
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (Postpartum blue)
-มีปัญหาทางครอบครัว
-ไม่พอใจเพศบุตร
-เจ็บปวดระหว่างการคลอด
-ความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ไม่มีเวลาพักผ่อน
-ความกังวลในการเลี้ยงดูบุตร
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ตารางที่ 1 แสดงปัญหาและสาเหตุ ของกลุ่มมารดาหลังคลอดปกติ
อาการเหล่ านี้พ บบ่ อยในช่ วงสั ปดาห์แรกหลัง คลอด มารดาหลั งคลอดที่ยอมรับการเปลี่ย นแปลงทาง
กายภาพและปรับ ตั ว ได้ ดี จ ะรู้สึ กดี ขึ้นกลั บ มาเป็ น ปกติ 10 หากมี อาการมากจนกระทบต่ อการใช้ชี วิ ต ประจ าวั น
พยาบาลต้องรีบประเมินสภาพและคัดกรองออกจากกลุ่มปกติ
2. กลุ่มมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด มักพบปัญหาโดยทั่วไปเหมือนกลุ่มที่ 1 ที่เพิ่มเติม
คือ มีการติดเชื้อ เต้านมอักเสบหรือเป็นฝี มดลูกอักเสบ แผลฝีเย็บอักเสบ หลอดเลือดดาที่ขาอุดตัน11 และปัญหา
ทางสุขภาพจิตที่ซับซ้อน รุนแรงขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้
ปัญหา
สาเหตุ
ตกเลือดหลังคลอดภาย ใน24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด -มดลูกหดรัดตัวไม่ดี
-มีเศษรกค้างในโพรงมดลูก
-การฉีกขาดของช่องทางคลอด
-การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
ตกเลือดหลังคลอดหลัง 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
-มีการติดเชื้อในโพรงมดลูก
-มีเศษรกหรือเศษเยื่อหุ้มทารกค้างอยู่
เต้านมอักเสบหรือเป็นฝี
-การดูแลเต้านมและการให้นมบุตรไม่ถูกวิธี
มดลูกอักเสบ
-การติดเชื้อ
-มีสิ่งตกค้างในโพรงมดลูก
แผลฝีเย็บอักเสบ
-จากการคลอดทางช่องคลอดแผลมีการฉีกขาดมากและ
มีการตัดฝีเย็บและซ่อมแซม
แผลผ่าตัดอักเสบ
-จากการมีแผลผ่าตัดทางหน้าท้องและการดูแลแผลไม่ดี
พอ
หลอดเลือดดาที่ขาอุดตัน
-เนื่องจากช่วงตั้งครรภ์ เลือดจะข้นมากขึ้น หากมีการ
นั่ง นอน นานๆ โดยไม่เคลื่อนไหวจะทาให้เลือดไหลเวียน
ไม่ดี มีโอกาสเกิดเป็นลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดได้
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (Postpartum
-ความกังวลเกี่ยวกับทักษะการเลี้ยงดู การทางาน เรื่อง
depression)
ทางเพศ สภาพทางครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจจากการมี
บุตรเพิ่มและอื่นๆ
ตารางที่ 2 แสดงปัญหาและสาเหตุของกลุ่มมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
มารดาหลังคลอดกลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลหลังคลอดซับซ้อนและยาวนานกว่ากลุ่มแรก มารดาหลังคลอด
บางคนจะมีอาการซึมเศร้ามากผิดปกติ (Postpartum depression) ไม่สนใจบุตร เบื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่อยากเลี้ยงดู
บุตร อาการมักจะเกิดประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังคลอด เมื่อมารดาหลังคลอดกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว กลับไปอยู่กับ
สภาพชีวิตจริง บางคนเป็นมากจนถึงขั้นมีปัญหาทางจิตเวช (Postpartum psychosis)4 ซึ่งทั้งสองภาวะนี้ต้องได้รับ
การรักษาจากจิตแพทย์ เมื่อเกิดอาการหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆดังกล่าว ควรต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลที่ทา
คลอด หรือ ถ้าคลอดเองที่บ้าน ก็ควรต้องรีบไปโรงพยาบาลเช่นกัน ไม่ควรรอดูแลตนเองภายในครอบครัว เพราะ
ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวอาจรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลให้การรักษายุ่งยากซับซ้อนขึ้นได้
จากปัญหาของมารดาหลังคลอดทั้ง 2 กลุ่ม ข้างต้น อาจส่งผลกระทบกับมารดาหลังคลอดและครอบครัว
ปัญหาทั้งทางกายภาพและจิตสังคมที่ไม่รุนแรงพยาบาลสามารถให้ความช่วยเหลื อโดยการให้ ความรู้และข้อมู ล
เบื้ องต้ นในภาพรวม หากพยาบาลมี ความสามารถในการประเมิ นสภาพมารดาหลั งคลอดและครอบครัว อย่ า ง
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ครอบคลุมไปถึงช่วงที่กลับไปอยู่บ้าน ระบุข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ให้การตอบสนองที่ตรงตามความต้องการของ
แต่ละครอบครัวได้อย่างเหมาะสม วางแผนต่อเนื่องไปถึงเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน ครอบครัวมารดาหลังคลอดจะมีโอกาส
เข้าถึงข้อมูลและการรับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงเมื่อกลับไปบ้านเป็นการลดรอยต่อระหว่างโรงพยาบาลกับบ้าน
การเตรียมจาหน่ายมารดาหลังคลอดและทารก
โครงสร้างการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดในปัจจุบัน ยากที่จะตอบสนองต่อความกังวลและปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นได้ในช่วงวันแรก ในช่วงอยู่โรงพยาบาล หรือช่วงอยู่บ้าน ช่วงที่
ออกไปอยู่บ้านนี้ เป็นช่องว่างในการให้บริการดูแลสุขภาพเนื่องจากมีทรัพยากรที่จากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ครอบครัวที่ออกจากโรงพยาบาลภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอด แนวทางที่เป็นประโยชน์และการดูแลสามารถทาได้
ในช่วงก่อนคลอด และระยะหลังคลอด ในช่วงสั้นๆ อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ พยาบาลจึงจาเป็นต้องใช้ข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาล เพื่อวางแผนการติดตามผลหลังกลับไปอยู่บ้านโดยการ จัดลาดับความสาคัญปัญหาอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับแต่ละครอบครัว
การติดตามครอบครัวมารดาหลังคลอด
ครอบครัวมารดาหลังคลอดในกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน ควรได้รับการติดตามอย่างสม่าเสมอในระหว่างที่
กลับไปพักฟื้นที่บ้าน เพื่อให้แน่ใจว่าจะตอบสนองต่อการรักษาพยาบาล และครอบครัวสามารถจัดการกับปัญหาหลัง
คลอดได้ การติดตามอาจใช้แบบการบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home health care) ให้มีการจัดบริการเต็ม
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับแต่ละครอบครัว การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) อาจไปเยี่ยมครั้งแรกเพื่อประเมินสภาพ
ครอบครัว หลังจากนั้นอาจจะกลับไปเป็นระยะ ๆ เมื่อ ครอบครัวหรือทีมสุขภาพพิจารณาว่าจาเป็น หรือการรับ
ปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์ (House Call) หมายถึง รูปแบบการบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการดูแลสุขภาพ
ที่บ้านและการเยี่ยมบ้าน โดยเปิิดโอกาสให้ครอบครัวมีช่องทางที่จะดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านด้วยการโทรศัพท์มา
ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากแพทย์และทีมงานที่รู้จักกันให้ไปติดตามเยี่ยมบ้านในบางโอกาส9 ความถี่ของการ
ตรวจติดตามขึ้นอยู่กับภาวะทางสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากพบภาวะซึมเศร้าพยาบาลต้องเร่งหาวิธีให้
ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ในระหว่างการรักษาด้วยยา มารดาที่ให้นมบุตร อาจมีผลข้างเคียง และจะมากขึ้นใน
ทารกที่คลอดก่อนกาหนดอายุน้อยมากหรือป่วย ทารกควรได้รับการติดตาม ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอเพื่อให้แน่ใจ
ว่าทารกเจริญเติบโตและได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ พยาบาลควรพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ และสร้างความ
ไว้ ว างใจกับ มารดาหลั ง คลอดและครอบครัว เพื่อส ารวจความคิด ข้อกัง วลและความคาดหวั ง หมั่ น ตรวจสอบ
ทาความเข้าใจในปัญหาของของมารดาหลังคลอด และเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง อาจหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลในการสนับสนุน มารดาหลังคลอด 10 การติดตามที่ครอบคลุมต่อเนื่องในทุกๆปัญหา
ของมารดาหลังคลอด จะช่วยให้พยาบาลได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และนามาปรับ ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและวาง
แผนการพยาบาลได้ครอบคลุม

สรุป
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ระบุปัญหาของครอบครัวมารดาหลังคลอด อย่างเฉพาะเจาะจง มีทิศทางการ
ปฏิบัติและสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว จะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญให้ครอบครัวมารดาหลังคลอดทั้งใน
กลุ่มปกติและมีภาวะแทรกซ้อน มีข้อมูล มีทางเลือกปฎิบัติ และมีช่องทางเข้าถึงบริการสุขภาพที่มากขึ้น และยังช่วย
ให้ครอบครัวสามารถปรับตัวและผ่านระยะวิกฤติไปได้อย่างเหมาะสม ผู้เขียนขอให้ ข้อคิดเห้นและแนวทางในการ
เป็นจุดเปลี่ยนของครอบครัวมารดาหลังคลอด ด้วยรูปแบบ “SMART” ดังนี้
S Screen หมายถึง การคัดกรองครอบครัวมารดาหลังคลอดว่าครอบครัวใดมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้
การพยาบาล ควรดาเนินการช่วยเหลือก่อน
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M Merge หมายถึง การผสมผสานการดูแลทางด้านกายภาพและด้านจิตสังคมของครอบครัวมารดาหลัง
คลอดเข้าด้วยกัน โดยคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละครอบครัว
A Action หมายถึง พยาบาลต้องแสดงบทบาทอิสระที่ชัดเจนของตนเองในการดูแลครอบครัวมารดาหลังคลอด
R Recovery หมายถึง การฟื้นฟูร่างกายและด้านจิตสังคมให้มารดาหลังคลอดเพื่อให้กลับสู่สภาพปกติ
โดยเร็ว
T Task หมายถึง พยาบาลสามารถช่วยเหลือ ครอบครัวมารดาหลังคลอดให้บรรลุหน้าที่และพัฒนา
ครอบครัวในช่วงต่อไปอย่างมั่นใจ
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มาตรการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานและพระราชบัญญัติโรงงาน
Labor protection measures under the Labor and Factory Act
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บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมออกมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน ซึ่งขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งยังเพื่อการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุภายในโรงงานอุตสาหกรรม
รวมทั้งการชดใช้ค่าเสียหาย ค่าเยียวยาที่เกิดจากความสูญเสียของผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้ ก็เพื่อหามาตรการมาป้องกันทั้ง
ทางด้านเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วค่าของความเสียหายยากที่จะ
ประเมินได้ จึงส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุนั้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นการชดใช้ค่าเสียหายที่ เกิดจากความเสียหายไม่
อาจจะทดแทนกับสิ่งที่สูญเสียไปได้จึงควรหามาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้แรงงานขึ้นอีก เมื่อผู้ใช้
แรงงานลูกจ้างหรือคนงานประสบภัยอันตรายจากการทางาน ลูกจ้างก็มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้โรงงานหรือเจ้าของโรงงาน
นายจ้างชดใช้ค่าเสียหาย ค่าเยียวยาที่ได้รับผลกระทบอุบัติเหตุที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในทางละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มาตรา 437 และถ้าหากลูกจ้างมีส่วนทาละเมิดก็ต้องใช้บังคับตามมาตรา 425
มาตรา 426 มาตรา 427 ต่อไป
คาสาคัญ : มาตรการคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน
Abstract
Legal measures relating to labor and industrial plants to protect workers Which while
performing duties in industrial plants and for protectionThat may be caused by an accident
within an industrial plant, including compensation Remedies resulting from the
loss of workers This is to find measures to prevent both proactive and receptive. To
prevent damage When damage occurs, the value of the damage is difficult to assess. Therefore
affecting those who have received the accident very much Therefore, compensation for
damages caused by damage may not be able to compensate for the loss. Therefore, measures
should be taken to prevent further harm to workers. When workers, workers or workers suffer
from work hazards The employee has the right to demand that the factory or the owner of the
factory pay compensation. Remedies that are affected by industrial accidents In violation of the
Civil and Commercial Code, Section 420, Section 437 and if the employee has a violation And
if the employee is involved in a violation, it must be enforced under Section 425, Section 426,
Section 427
Key words : Labor protection the Labor and Factory Act
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บทนา
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2475 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก ก่อให้เกิดภาวการณ์ว่างงานเพิ่มมาก
ขึ้น คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงกาหนดนโยบายหลักในการบารุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจและ
หางานให้ราษฎรทุกคน เพื่อมุ่งเน้นขจัดปัญหาการว่างงาน ดังนั้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสานักจัดหางาน
พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติสานักงานจัดหางานประจาท้องถิ่น พ.ศ. 2475 พร้อมกับการปรับปรุงกฎหมายด้าน
แรงงาน และจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาบริหารให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยแผนกจัดหางาน กองทะเบียน กรมปลัดกระทรวง
มหาดไทย นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีบทบาทในการบริหารแรงงานอย่างชัดเจน นับแต่นั้นเป็นต้นมา หน่วยงานด้าน
บริหารแรงงานจึ ง ได้ รับการพั ฒนาอย่ า งต่ อเนื่ อง ด้ว ยปริมาณงานในด้ านแรงงานที่ขยายตัว มาโดยตลอด เมื่ อเริ่ ม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านบริหารแรงงาน
ขณะนั้นคือ กองแรงงานจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนแรงงานในปี พ.ศ. 2505 และในปี พ.ศ. 2508 ได้รับการยก
ฐานะเป็นกรมแรงงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทาหน้าที่ในการบริหารแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การแรงงาน
สัมพันธ์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน และกองทุนเงินทดแทนต่อมาในปีพ.ศ. 2533 รัฐบาลพิจารณาเห็นว่า
แรงงานควรมีความมั่นคงในชีวิตด้วยระบบประกันสังคม จึงได้จัดตั้งสานักงานประกันสังคม และโอนภารกิจด้านกองทุน
เงินทดแทนของกรมแรงงานให้กับสานักงานประกันสังคมภารกิจของกรมแรงงานได้ทวีความสาคัญมากขึ้นโดยลาดับ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา รัฐบาลหลายสมัยได้พยายามยกฐานะกรมแรงงานขึ้นเป็นกระทรวงแรงงานการ
ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมประสบผลส าเร็ จ ในปี พ.ศ. 2536 โดยรั ฐบาลได้ ต รา
พระราชบัญญัติโอนอานาจหน้าที่และกิจการบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2536 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้เป็นส่วน
ราชการภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในช่วงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและแรงกดดันต่างๆ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2542 เห็นชอบให้มีแผนปฏิรูประบบบริหารราชการภาครัฐดังนั้น ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
เพื่ อให้หน่ว ยงานภาครัฐ มีการบริหารราชการแผ่น ดิน อย่ า งเป็น ระบบ มีการกาหนดรูป แบบการจัด โครงสร้า งและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหม่ให้ชัดเจน เป็นผลให้มีการปรับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไปเป็น
กระทรวงแรงงาน โดยโอนงานด้านประชาสงเคราะห์ไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้น
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานนับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้น
มา อุปศักดิ์ที่เกิดตามมาในการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติในโรงงาน
อุตสาหกรรมต้องขออานาจรัฐโดยการใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาพิพากษาตัดสินคดี ในการใช้สิทธิทางศาล
ผู้เสียหายตั้งทนายความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้ ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจานวนมากนั้นก็เป็นเรื่องอยากสาหรับลูกจ้างราย
วันที่หาเช้ากินค่า อีกทั้งผู้ใช้แรงงานคนงานหรือลูกจ้างจานวนหนึ่งหรือเกือบทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบอุบัติเหตุจาก
โรงงานไม่มีโอกาสที่จะใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางกฎหมาย ตั้งแต่ประเทศไทยได้เริ่มมี การพัฒนา
เกี่ยวกับเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะก้าวไปสู่ยุค 4.0 ว่า
กันด้วย 3 เรื่องจริง ของ INDUSTRY 4.0 การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น 4.0 ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ตามแนวคิดของ
อ.วรินทร์ นั้น เรื่องของ Industry 4.0 ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวจนถึงขั้นเกิดความรู้สึกว่ามันยากต่อการปรับตัวเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเพียงแค่ผู้ประกอบการลองปรับ Mind Set บางอย่างของตัวเองก่อนว่าจะมีวิธีคิดและประยุกต์
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อย่างไรให้อุตสาหกรรมของตัวเองน่าสนใจเท่านี้ 4.0 ก็อยู่แค่เอื้อม (more) เชื่อไหมว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้านี้ 85% ของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศไทยที่ไม่มีการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของยุค 4.0 จะไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และ
53% ของ SMEs อาจต้องปิดกิจการ (more) ประเทศไทยเราได้นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมประกอบ
กับโรงงานได้เริ่มขยายตัวมากยิ่งขึ้นของอุตสาหกรรมเมื่อมีผู้ใช้แรงงานคนงานหรือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยก็อาจมีการเปลี่ยนตาแหน่งงานหรือถูกเลิกจ้าง และส่วนใหญ่ในการใช้สิทธิทางศาลแทบจะไม่มีซึ่งแตกต่างกับ
ปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งผิด กับทางโลกตะวันตก ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐ ฯ หรือประเทศอื่น ๆ ได้มีการใช้สิทธิทางศาล
ในทางละเมิดเกิดคดีความในลักษณะนี้มากมาย แม้เป็นคนงานรายได้นอ้ ยคงมีกองทุนช่วยเหลือหรือสหภาพแรงงาน เช่น
คดี Smith v. Baker & Sons (1891) คนงานเหมืองหินถูกก้อนหินที่รถเคนยกข้ามศรีษะไปมาหล่นใส่ได้รับบาดเจ็บ
เรียกร้องค่าทดแทน จนเรียกได้ว่าคดีล้นศาล ยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงและโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยซึ่งเต็มไป ด้วยผู้ใช้แรงงานคนงานหรือลูกจ้าง อุบัติเหตุ ภัยอันตรายที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมก็ย่อมจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในโรงงาน ดังนั้น จึงมีความแตกต่างจากประเทศไทยเรามาก
ปัญหาที่พบบ่อยในการฟ้องร้องหรือในการใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับคดีอาญา ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือละเมิดของ
ผู้เสียหายในการต่อสู้คดีผู้ใช้แรงงานคนงานหรือลูกจ้างอาจจะแพ้คดีก็ได้ ทั้งนี้ ก็เพราะขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจของศาล
ในการสืบพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อนามาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี
ต่อไปในการสืบพยานนั้นผู้เสียหายเป็นผู้ที่เสียเปรียบเพราะบางกรณีเหตุเกิดที่โรงงานพยานหลักฐานที่จะนาสืบก็อาจจะ
ถูกทาลายหรือสูญหายไป ได้ ยกตัวอย่างเช่น กล้องวงจรปิด คราบเลือดที่ติดอยู่กับวัตถุ ประจักษ์พยานหรือพยานบุคคล
เนื่องจากพยานบุคคลส่วนมากจะไม่กล้าให้ข้อมูลในการนาสืบเพราะกลัวโรงงานหรือนายจ้างจะไล่ตนออกเป็นต้น
ปัญหาการเรียกค่าเสียหายค่าเยียวยาที่เกิดจากความเสียหายซึ่งไม่เป็นไปตามที่ ผู้เสียหายคาดหวังไว้เพราะส่วนมาก
โรงงานมีการต่อรองและมีทนายประจาโรงงานซึ่งทางโรงงานได้ให้มอบหมายให้มาเจรจาแทนโรงงานในการเจรจาต่อรอง
ในแต่ละครั้งก็ใช้เวลานานพอสมควรซึ่งเกิดจากการที่โรงงานไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและมีการขู่แบบปกติ
นิยมว่า ถ้าไม่เอาเงินจานวนตามที่โรงงานเสนอให้ก็ไปฟ้องศาลเอา ปัญหาของผู้เสียหายเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม
ทางกฎหมาย ซึ่ ง ผู้เสี ยหายบางรายขาดโอกาสในการเข้าถึง กระบวนการยุติ ธ รรมเป็ น จานวนมาก ทั้ง นี้ เนื่ องจาก
ผู้เสียหายไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงนักกฎหมายหรือไม่มีผู้แนะนาให้ไปหาที่ปรึกษาหรือนักกฎหมายทนายความเพื่อหา
แนวทางในการต่อรองหรือเรียกค่าเสียหาย ค่าเยียวยาที่เกิดจากความเสียหายจากผลกระทบของอุบัติเหตุรวมทั้งการหา
แนวทางในการฟ้องร้องหรือการใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้เสียหายต่อไป
จากปั ญ หาที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ ใ ช้ แ รงงานคนงานหรื อ ลู ก จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอุ บั ติ เ หตุ จ ากโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ใช้สิทธิของตนในการที่จะได้รับค่าเสียหายค่าเยียวยาจากโรงงาน ซึ่งต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมาย
อาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง มากน้อยเพียงใดซึ่งทาให้ขาดโอกาสใน
สิทธิของตนที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามวิญญูชนทั่วไปที่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2560
ว่า ด้ วยสิ ทธิ และเสรีภาพของปวงชนชาวไทยเริ่ม ตั้ ง แต่ ม าตรา 25 ถึง มาตรา 49 และตามพระราชบั ญ ญัติ แรงงาน
พ.ศ. 2499 มาตรา 36 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามาตรา 36 วางหลักว่า ถ้าลูกจ้างประสบอันตรายถึงบาดเจ็บทุพพล
ภาพ หรือตายเนื่องจากการทางานให้แก่นายจ้าง หรือเจ็บป่วยด้วยโรค ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพงาน หรือโรคซึ่ง
เกิดขึ้นเนื่องจากการทางานให้แก่นายจ้าง หรือถึงตายด้วยโรคดังกล่าวนั้น นายจ้างต้องรับผิดจ่ายเงินค่าทดแทน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการเขียนบทความนี้ก็เพื่อใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุภัยอันตรายแก่ผู้ใช้แรงงานหรือคนงาน
จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพระราชบัญญัตโิ รงงานและพระราชบัญญัติแรงงาน เพื่อหามาตรการความเหมาะสม
ในการใช้บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง มิใช่ให้กฎหมายเป็นเพียงตัวอักษรอยู่ในกระดาษโดยไม่มีสภาพบังคับใช้ ทั้งนี้ ก็
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางกฎหมาย ซึ่งจะรักษาศีลธรรมของสังคมของไทยมากกว่าแนวคิดทางกฎหมายอย่างเดียว
เพื่อให้สังคมที่มีความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนต่อไป

วิธีดาเนินวิจัย
ค้นคว้าจากหนังสือตาราเอกสารเพื่อนามารวบรวมดาเนินการวิจัยเพื่อทาความเข้าใจฐานคิดเรื่องความรุนแรง
ในการแสดงออกทางพฤติกรรมโดยนากฎหมายอาญาและจารีตประเพณีมาเปรียบเทียบเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ มาตรการ
ของกฎหมายในเชิงป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับคนงาน ตามบทบัญญัติของกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้
เปลี่ยนแปลงตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดให้เพื่อให้การละเมิดกฎหมายหมดไป โดยทาเป็นหนังสือหากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงยังมีการละเมิดกฎหมายอยู่มีการพิจารณาโทษโดยศาลเปรียบเทียบปรับไม่ได้เพราะหากมีโทษปรับเพียง
อย่างเดียว สามารถชาระค่าปรับคดีก็ไม่ไปสู่ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 (1) ดังที่ยกมา
แสดงให้เห็นถึงผู้ยกร่างให้ความสาคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของคนงาน ให้คดีต้องได้รับการพิจารณาโดยศาล
ไม่เพียงแต่เปรียบเทียบปรับแล้วคดีก็จบลงไป แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้มิได้มีผลใช้บังคับ เพราะมี
บทมาตราหนึ่ง กาหนดไว้ว่ามาตรา 2 จะใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่โรงงานชนิดใดเฉพาะท้องที่ใดให้ประกาศโดยพระ
ราชกฤษฎีกาต่อมามิได้มีการออกประกาศพระราชกฤษฎีกาตามมาแต่อย่างไร การคุ้มครองแรงงานจากการเกิดอุบัติเหตุ
จึงยังไม่เกิดขึ้นโดยกฎหมาย แต่ที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 นอกจากกาหนดการจ่ายเงินทดแทน
เมื่อปี พ.ศ.2515 กฎหมายในเชิงป้องกันอันตรายต่อคนงานได้ออกมาในรูปของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่
16 มีนาคม 2515 โดยให้กระทรวงมหาดไทยมีอานาจกาหนดการคุ้มครองแรงงาน และจะสังเกตเห็นคาว่า “ปรองดอง”
มีการใช้มาตั้งแต่ยุคนี้แล้ว เริ่มให้มีกองทุนคอยจ่ายเงินทดแทน จึงขอยกมาเพื่อให้เป็นโครงสร้างเป็นกฎหมายที่ได้
วางรากฐานการคุ้มครองแรงงานที่สาคัญฉบับหนึ่ง คือ
ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 103
...................................................................
ซึ่งคณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่า การให้ความคุ้มครองแรงงานแก่ลูกจ้างและการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างเป็นสิ่งสาคัญสาหรับ การสร้า งสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของประเทศสมควรปรับปรุงส่ งเสริมให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ เพื่อให้การใช้แรงงานเป็นไปโดยเหมาะสม
และการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้เป็นไปโดยวิธีปรองดองและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ สมควร
จัดให้มีกองทุนเงินทดแทนเพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างว่าจะต้องได้รับเงินทดแทนในเมื่อประสบอั นตรายหรือเจ็บป่วย
หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทางาน จึงจาเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการกาหนด
วิธีระงับข้อพิพาทแรงงานเสียใหม่ หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคาสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก (1) ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ตุล าคม 2501 (2) พระราชบัญญัติกาหนด
วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508
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ข้อ 2 ให้กระทรวงมหาดไทยมีอานาจกาหนดการคุ้มครองแรงงานดังต่อไปนี้ (1) การใช้แรงงานทั่วไป โดย
กาหนดเวลาทางานปกติการทางานล่วงเวลา เวลาพักวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุด พักผ่อน
ประจาปี และการลาป่วยของลูกจ้าง (2) การใช้แรงงานหญิง โดยกาหนดเวลาทางาน ชนิดของงานซึ่งห้ามหญิงทา ตาม
กาหนดอายุของหญิงซึ่งนายจ้างจะรับเข้าทางาน และการลาของหญิงมีครรภ์ (3) การใช้แรงงานเด็กโดยกาหนดเวลา
ทางาน ชนิดของงานซึ่งห้ามเด็กทา กาหนดอายุของเด็กซึ่งนายจ้างจะรับเข้าทางาน (4) อัตราค่าจ้างขั้นต่า การจ่าย
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและค่าทางานในวันหยุด และวันลาสาหรับลูกจ้างและให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณากาหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่า (5) การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่มีการเลิกจ้าง (6) ความรับผิดของนายจ้างที่จะต้ อง
จ่ายเงินทดแทนในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทางาน หรือจากโรคซึ่ง
เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นจากการทางานซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้กาหนดชนิดของโรค
นั้น (7) สวัสดิการเกี่ยวกับ สุขภาพอนามัยและความปลอดภั ยสาหรับลูกจ้าง (8) ให้น ายจ้า งจัดท าทะเบียนลู กจ้า ง
เอกสารเกี่ยวกับการคานวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและค่าทางานในวันหยุด และข้อบังคับว่าด้วยการทางาน
ข้อ 3 ให้มีกองทุนเงินทดแทนในกรมแรงงาน เพื่อเป็นทุนให้มีการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง ใน
กรณีที่นายจ้างต้องจ่ายตามข้อ 2 (6) เฉพาะประเภทและขนาดของกิจการในท้องที่ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
กองทุนเงินทดแทนให้ประกอบด้วยเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้และ
เงินรายได้อื่นๆ เงินดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมแรงงานและไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังให้มีสานักงานกองทุน
เงินทดแทนในกรมแรงงานเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน และให้มีคณะกรรมการเรียกว่า คณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน ประกอบด้วยอธิบดีกรมแรงงานเป็นประธาน และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้ง มีจานวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินแปดคน ซึ่งต้องมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้
คาปรึกษาแก่กระทรวงมหาดไทยถึงประเภทของกิจการที่ควรให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและอัตราที่
จะต้องจ่าย ให้กระทรวงมหาดไทยมีอานาจกาหนดอัตราเงินสมทบไม่เกินร้ อยละสิบของค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายแต่ ละปี
อัต ราเงิ นฝากไม่ เกิน ร้อยละยี่ สิ บ ห้า ของเงิน สมทบแต่ล ะปีต ลอดจนวิธี การเรีย กเก็บ เงิน ดั งกล่ าวจากนายจ้ า ง และ
กาหนดการสิ้ นสุดของกรรมการกองทุ นเงินทดแทน ระเบียบวิธี การอันจาเป็นเพื่อให้สานักงานกองทุ นเงินทดแทน
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์รวมถึงการอุทธรณ์ คาสั่งหรือคาวินิจฉัยของสานักงานกองทุนเงินทดแทน
ข้อ 4 ให้กระทรวงมหาดไทยมีอานาจกาหนดการแรงงานสั มพั น ธ์ ดัง ต่ อไปนี้ (1) หลักเกณฑ์ และวิ ธี การ
เรียกร้องของนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (2) วิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานที่กระทาโดยพนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปิดงานงดจ้าง
ของนายจ้ า งและการนั ด หยุ ด งานของลู ก จ้ า ง รวมทั้ ง การระงั บ การปิ ด งานงดจ้ า งและการนั ด หยุ ด งาน (4) ให้ มี
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน และวินิจฉัยชี้ขาดการกระทาซึ่งกระทรวงมหาดไทย
จะได้กาหนดว่าเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรม (5) การจัดตั้งการดาเนินกิจการและการควบคุมสมาคมนายจ้างและ
สมาคมลูกจ้าง ตลอดจนการควบสมาคมนายจ้างหรือสมาคมลูกจ้าง รวมทั้งการเลิกสมาคม
ข้อ 5 ให้กระทรวงมหาดไทยแต่ ง ตั้ ง พนั กงานเจ้ า หน้ าที่ เพื่ อปฏิบั ติ ต ามประกาศของคณะปฏิวั ติฉบั บ นี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอานาจเข้าไปในสถานที่ทางานเพื่อตรวจตรา สอบถามข้อเท็จจริงและมีอานาจเรียกบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทั้งให้ส่งหลักฐานหรือเอกสารต่างๆ เพื่อปฏิ บัติการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ถ้าผู้ใดขัดขืนให้ถือว่าเป็นความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานหรือฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานแล้วแต่กรณี
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ข้อ 6 ให้กระทรวงมหาดไทยมีอานาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์มี
อานาจกระทาการเป็นทนายความดาเนินคดีให้ลูกจ้างซึ่งมีข้อพิพาทแรงงานกับนายจ้างในกรณีที่ลูกจ้างยากจนและคดีมีมูล
เมื่อกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ศาลทราบแล้วก็ให้มีอานาจดาเนินคดีได้ตลอดถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
ข้อ 7 ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปหากมีตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นร่วม
รับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและค่าทางานในวันหยุดซึ่งจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างด้วย
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การจ่ายค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้างการจ่ายเงินทดแทนในกรณีที่ ลูกจ้างประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทางาน และการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนด้วย
ข้อ 8 นายจ้างและลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในข้อ 2
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ 9 ผู้ใดไม่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนภายในกาหนดเวลาหรือจ่ายไม่ครบต้องจ่ายเงินเพิ่มคิดเป็นราย
เดือนทุกเดือนในอัตราร้อยละห้าของเงินสมทบที่ค้างจ่าย
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมแรงงานมีอานาจออกคาสั่ งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ไม่
จ่ายเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคแรกให้ปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวแล้วให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ ายในการยึด
อายัด และขายทอดตลาด และชาระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างจ่าย ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน
ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในข้อ ๔ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ 12 เมื่อมีการกระทาความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอธิบดี
กรมแรงงาน อธิบดีกรมตารวจหรือผู้แทน และอธิบดีกรมอัยการหรือผู้แทน มีอานาจทาการเปรียบเทียบได้
ข้อ 13 คาร้อง ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน หรือคดีซึ่งยังไม่ถึงที่สุดก่อนวันใช้บังคับประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ให้บังคับตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2501 หรือพระราชบัญญัติกาหนดวิธีระงับข้อ
พิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508 จนกว่าคาร้อง ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน หรือคดีนั้ นๆ จะถึงที่สุด ผู้ใดมีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นจากนายจ้างตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2501 ให้คงได้รับ
ต่อไป
ข้อ 14 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ส่วนราชการหรือกิจการใดให้
เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
ข้อ 15 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ข้อ 16 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2515
จอมพล ถ.กิติขจร
หัวหน้าคณะปฏิวัติ
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เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ
ในการกาหนดการป้องกันอันตรายที่อาจจะมีต่อคนงานหรือผู้ใช้แรงงานของประเทศที่มีการพัฒนาประเทศและ
มีความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณากฎหมาย Factories Act, 1939 ซึ่งเป็นกฎหมายหลัก
ที่อยู่ในยุคสมัยสหราชอาณาจักรก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวแล้ว กฎหมายจึงได้กาหนดค่อนข้าง
ที่จะละเอียดและก็ได้มีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อครอบคลุมปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังที่มีการก่อสร้าง
โรงงานแล้ว มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดราว ๆ 160 มาตรา และมาศึกษาเรื่องที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับความสะอาดของ
โรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรา 1 โรงงานทุกแห่งต้องจัดให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ปราศจากสิ่งที่ฟุ้งกระจัดกระจายหรือ
ปล่อยออกมาที่มองไม่เห็น เช่น ก๊าซ หรือไอ หรือเศษวัสดุ ของเสีย กลิ่นจากของเสีย หรือของที่ผุพังเน่าเปื่อยที่เกิดมา
จากการระบายน้า ห้องน้า ห้องส้วม หรือเหตุราคาญอื่น ๆ รวมทั้ง
1. การเก็บรวมสิ่งปฏิกูลและเศษขยะต้องนาออกมาทุกวันด้วยวิธีที่เหมาะสมจากพื้นและม้านั่งของห้องทางาน
และจากบันไดและช่องทางเดิน
2. พื้นของห้องทางานต้องทาความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การขัดถูหรือด้วยการปัดกวาดหรือวิธีอื่น ๆ
3. ผนังด้านในทุกด้านและแผ่นกั้นแบ่งห้อง และฟ้าหรือเพดานของห้องทางานทั้งหมดและผนังด้านข้างและ
ด้านบนของช่องทางเดินต้อง
3.1 กรณี เ ป็ น ผิ ว เรี ย บ น้ าซึ ม ผ่ า นได้ ย าก ต้ อ งล้ า งด้ ว ยน้ าร้ อนและสบู่ หรื อสารซั ก ล้ า งอื่ น ๆ ที่
เหมาะสม หรือทาความสะอาดด้วยวิธีอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบอย่างน้อย
14 เดือนต่อครั้ง
3.2 กรณีทาสีน้ามันหรือน้ามันเคลือบ ให้ทาสีใหม่หรือเคลือบน้ามันใหม่อย่างน้อย 7 ปีต่อครั้ง และ
ต้องล้างด้วยน้าร้อนและสบู่ หรือสารทาความสะอาดที่เหมาะสมอื่น ๆ หรือทาความสะอาดด้วยวิธีอื่น ตามที่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบขององค์กรท้องถิ่นเห็นชอบอย่างน้อยทุก 14 เดือนต่อครั้ง
3.3 ในกรณีอื่น ๆ ให้ทาการล้างฟอกขาวหรือฟอกสีให้สะอาดอย่างน้อยทุก 14 เดือน แต่ว่า
3.4 ไม่ให้ใช้บังคับในโรงงานที่ไม่ใช้เครื่องจักรและมีจานวนคนงานไม่ถึง 10 คน เว้นแต่เจ้าหน้าที่
ตรวจขององค์กรท้องถิ่นมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น และ
3.5 เมื่อความเป็นที่ปรากฏต่อรัฐมนตรีว่า โรงงานประเภทหรือลักษณะใดหรือส่วนใดของโรงงาน ด้วย
สภาพการณ์เฉพาะไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะใช้บทบัญญัติข้างต้นของมาตรานี้ ตามจุดประสงค์การทาโรงงานให้
อยู่ในสภาพที่สะอาด อาจออกคาสั่งให้ไม่ต้องใช้บังคับตามที่เห็นเหมาะสม หรือใช้บังคับผิดแผกแตกต่างออกไปตามที่ได้
ออกคาสั่ง

บทกาหนดโทษ
ความผิดของการฝ่าฝืนบทบัญญัติพระราชบัญญัติมีระวางโทษปรับ ยี่สิบปอนด์ ถ้ามีการลงโทษไปแล้ว ยังมีการ
ฝ่าฝืนอยู่อีกปรับต่ออีกวันละห้าปอนด์ ตราบที่การฝ่าฝืนยังคงอยู่บัญญัติไว้ ตามมาตรา 131 ผู้ ใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งมิได้กาหนดโทษไว้เป็นการเฉพาะมีอัตราโทษปรับไม่เกินยี่สิบปอนด์ หากตัดสินไปแล้วยังมีการฝ่าฝืนอยู่ ภายใต้บังคับ
มาตรา 132 ยังคงมีความผิดต่ออีก มีอัตราโทษปรับไม่เกินวันละห้าปอนด์เท่าที่การฝ่าฝืนยังคงดาเนินอยู่ มาตรา 133 ถ้า
เกิดอันตรายขึ้นโดยมีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือกฎหมายรองที่ออกตามมา อัตราโทษปรับขึ้นไป
เป็นปรับไม่เกินหนึ่งร้อยปอนด์ มาตรา 140 (1) แม้จะมีแต่เพียงโทษปรับ การพิจารณาความตามสหราชอาณาจักร
กระทาโดยศาลเท่านั้น แต่ไม่ต้องถึงกับพิจารณากันอย่างแน่นหนาเหมือ นคดีร้ายแรงตามบัญญัติมาตรา 140 มาตรา
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124 การยื่นฟ้องต่อสู้คดีกระทาโดยเจ้าหน้าที่ตรวจซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี แม้ไม่ใช่ทนายความ
ซึ่งของอังกฤษแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Counsel และ Solicitor แต่เฉพาะในศาลซัมมารี่เท่านั้น ตามมาตรา 124

สรุป
ในการพัฒนาประเทศให้ไปสู่ยุคโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้นาปัญหามลพิษต่าง ๆ หรือแม้แต่
ปัญหาในการป้องกันอุบัติเหตุหรือค่าเยียวยาของผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง เพศชาย เด็ก ผู้เยาว์ คนชรา หรือผู้ที่
บรรลุนิติภาวะแล้วก็ย่อมจะได้รับผลกระทบก่อนใคร เพราะถือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานกลุ่มแรกที่จะต้องได้รับผลกระทบที่เกิด
จากมลพิษหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยที่มีการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ภาครัฐจึงได้มีการร่างพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ขึ้นมาเพื่อใช้คุ้มครองและให้สิทธิแก่ผู้ ใช้แรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบหรือได้รับอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมในขณะปฏิบตั ิหน้าทีเ่ กิดจากละเมิดไม่ว่าจะเป็นการประมาทเลินเล่อ
ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ตามมาตรา 420 มาตรา 437 มาตรา 425 มาตรา 426 มาตรา 427 ด้ว ย
ผู้กระทาละเมิด จะต้องชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้ งค่าเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้ถูกกระทาละเมิดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
และในการดาเนินคดีต้องใช้อานาจรัฐหรือการใช้สิทธิทางศาลเข้ามาช่วยในการพิจารณาพิพากษาคดี ให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่
ได้รับผลกระทบหรืออุบัติเหตุจากโรงงานโดยตรงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการใช้บังคับกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบหรืออุบัติเหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรม และยังช่วยให้ประเทศมีความเจริญในด้านการใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องในยุค
4.0 ต่อไป

อภิปรายผล
บทความ แสดงถึง กฎหมายเกี่ยวกับการเกิดอุบั ติเหตุภัย อันตรายแก่ผู้ใช้แรงงานหรือคนงานจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะพระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติแรงงาน เพื่อหามาตรการความเหมาะสมในการใช้
บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง มิใช่ให้กฎหมายเป็นเพียงตัวอักษรอยู่ในกระดาษโดยไม่มีสภาพบังคับใช้ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมทางกฎหมาย ซึ่งจะรักษาศีลธรรมของสังคมของไทยมากกว่าแนวคิดทางกฎหมายอย่างเดียว ก็เพื่อให้
สังคมที่มีความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน บทความนี้จะเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
อย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับ ผู้รักษากฎหมายที่ จะเห็นความสาคัญ และแรงงานที่ประสบปัญาเองจะมีความรู้ความเข้าใจ ที่จะ
รักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะ ในการนาไปใช้ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ มาตรการคุ้มครองแรงงานตาม
พระราชบัญญัติแรงงานและพระราชบัญญัติโรงงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อประโยชน์ ของผู้เกี่ยวข้อง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป ควรศึกษา มาตรการคุ้มครองแรงงาน ในเรื่องอื่นๆต่อไป
2.1ศึกษาผลกระทบของแรงงานไทยที่ ทางานต่างประเทศภายใต้ พรบ.ของต่างประเทศ เกี่ยวกับ
มาตรการคุ้มครองแรงงาน ของแรงงานไทย
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บทบาทพยาบาลวิชาชีพกับการใช้กัญชาทางการแพทย์
Professional nurses role in the medical Marijuana use

ผู้วิจัย

นางสาวมาณวิภา เทพกิจ
อาจารย์ ดร. ประจาคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
นางสาวสมรทิพย์ วิภาวนิช
อาจารย์ ดร. ประจาคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
นางมาลินี ปั้นดี
อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่กาลังเข้ามามีบทบาทสาคัญทางการแพทย์เพราะมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการ
ปวดเรื้อรัง และโรคปลอกประสาทอักเสบ (วีรยา ถาอุปชิต และ นุศราพร เกษสมบูรณ์ , 2560) ในปัจจุบันทาง
การแพทย์ได้นากัญชามาใช้เป็นยาทางเลือกใหม่ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากขึ้น แต่เนื่องจากสรรพคุณของ
กัญชายังมีข้อจากัดในการใช้มากมาย เช่น ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอด และหัวใจทางานผิดปกติ หรือผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตหรือมีอารมณ์แปรปรวน สตรีมีครรภ์ เป็นต้น (กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2562) ดังนั้น พยาบาลผู้ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการดูแลผู้ป่วย จึงจาเป็นต้องมีความ
รอบรู้ ในเรื่องสรรพคุ ณ ผลข้า งเคีย ง สายพั น ธุ์ ของกัญ ชา และวิ ธี ก ารใช้ กัญ ชาที่ ถู กต้ อ งเพื่ อประโยชน์ ใ นการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย และประกอบการตัดสินใจในการวางแผนดูแลผู้ปว่ ยที่ใช้ยากลุ่มนี้ ได้ครอบคลุมกับปัญหาที่อาจ
พบว่ามีความสลับซับซ้อนในหลายมิติ รวมทั้งต้องมีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คาแนะนาที่เป็นทางเลือก
ในการตัดสินใจของผู้ป่วย บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสาคัญในการเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วยของพยาบาล เพื่อให้ทันกับบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางของยุคการใช้กัญชาเป็นยาบาบัดรักษาโรค
คาสาคัญ : การใช้กัญชาทางการแพทย์, บทบาทพยาบาลวิชาชีพกับการใช้กัญชาทางการแพทย์
Abstract
Marijuana is a medicinal plant that will play an important role in the field of
medicine because it has properties to relieve chronic pain and Multiple sclerosis. At
present, the medical profession has used marijuana as a new alternative medicine. But
because of the properties of marijuana, there are many restrictions on its use, such as
prohibiting use in patients with lung disease and heart failure or patients who are at risk of
coronary heart disease, Patients with mental symptoms or mood swings, pregnant women,
etc. (Department of Medical Services, Ministry of Public Health, 2019). Therefore, nurses
who play an important role in patient care needs to be knowledgeable about the properties,
side effects, varieties of marijuana. Nurse also need to learn how to use marijuana for the
benefit of treating patients efficiently and how to make an effective planning care for
patients whose health problems may be found complex in many dimensions. They must
also study and be familiar about legal related information to provide advice to the patient.
This article aims to point out of appropriate educational preparation of nurses about medical
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Marijuana use. To keep up with the health context that has changed in the use of Marijuana
as a remedy.
Keywords : medical Marijuana, Professional nurses role in medical Medical marijuana use

บทนา
ปัจจุบันกัญชาทางการแพทย์ อาจถือได้ว่าเป็นยาประเภทใหม่ที่ กาลังมีอิทธิพลต่อทางเลือกสุขภาพของ
ผู้ป่วยมากขึ้น ทุกประเทศทั่วโลกต่างพัฒนาองค์ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์และมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยคุณสมบัติของสารสกัดกัญชาที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical Cannabis) กลายเป็นกระแสที่ได้รับ
ความสนใจอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งเกิดการปรับแก้กฎหมายเพื่อสนับสนุนการใช้กัญชาด้วยเหตุผลทางการแพทย์
กัน ทั่ วโลก ปั จ จุ บัน ประเทศไทยได้ ป ระกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญัติ ย าเสพติ ด (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่ งแก้ไ ข
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์จากการวิจัยสารสกัดกัญชาและ
พืชกระท่อม (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) มีการรวมตัวของกลุ่มองค์กรต่างๆ คอยเร่งผลักดันกฎหมายและเรียกร้อง
สิทธิในการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ของผู้ป่วยเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการในการรักษาโรคของ
พวกเขาอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นก้าวสาคัญต่อการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย และในอนาคต
อาจมีความเป็นไปได้ในการกาหนดให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของยาที่ใช้สาหรับการบาบัดรักษาโรค
จากกระแสการตื่นตัวด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ของทั่วโลก พยาบาลในฐานะผู้ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้ป่ วย จาเป็นต้องตื่นตัว และจะต้องมีความรอบรู้ในศาสตร์กัญชาทางการแพทย์ ให้มากยิ่ง ขึ้น เพื่ อ
พยาบาลจะได้นาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจวางแผนดูแลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุมกับ
ปัญหาที่อาจพบได้ว่ามีความสลับซับซ้อนในหลายมิติ พยาบาลควรค้นหาแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ โดยใช้ความรู้จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นฐาน อันจะช่วยให้พยาบาลมีหลักปฏิบัติที่ปลอดภัย รวมทั้งมีความรู้ในการส่งเสริมความ
ปลอดภัยของประชาชนในการใช้สมุนไพรกัญชา หรือผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์
สาหรับ แนวทางปฏิบัติ ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ ในต่างประเทศพบว่า มี
หลักสูตรหรือโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกมาเพื่อรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องการให้พยาบาลมีความรู้
ทางด้า นการใช้กัญชาทางการแพทย์ ม ากขึ้น อย่ างเช่ น แนวทางปฏิบัติ การพยาบาลด้านกัญ ชาทางการแพทย์
แห่งชาติของประเทศอเมริกา (The NCSBN National Nursing Guidelines for Medical Marijuana) โปรแกรม
การศึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ ให้กับนักศึกษาพยาบาลก่อนได้รับใบประกอบโรคศิลป์ (Medical Marijuana
Education in Pre-Licensure Nursing Programs) รวมทั้งในกลุ่มพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Medical
Marijuana Education in APRN Nursing Programs) เป็นต้น (Russell et al., 2018) เป็นต้น
บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็น ถึงการเตรียมความพร้อมของพยาบาลในประเทศไทยกับ
บทบาทการดูแลผู้ป่วยทีใ่ ช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ก้าวทันกับบริบททางสุขภาพที่เปลีย่ นแปลงไป ในทิศทางของ
ยุคการใช้กัญชาทางการแพทย์นี้
การเตรียมความพร้อมสาหรับพยาบาลวิชาชีพในการใช้กัญชาทางการแพทย์
พยาบาลคือผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการดูแลผู้ป่วย และแน่นอนว่าความเชื่อมั่นศรัทธาของผู้ป่วยย่อมขึ้นอยู่
กับพยาบาล พยาบาลอาจต้องคอยตอบคาถามต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อการ
รักษาโรคของผู้ป่วย ดังนั้นพยาบาลควรจะต้องมีความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ให้มากขึ้น
อาทิเช่น ทาความรู้จักกับสมุนไพรกัญชาว่ามี การทางานอย่างไรกับร่างกายของมนุษย์ ผลของการใช้กัญชาในการ
รักษาโรคต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับตามหลักฐานทางวิชาการ การรู้จักสายพันธุ์ต่างๆ ที่ออกฤทธิ์ในรูปแบบต่างๆ กัน
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ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบาบัดรักษาโรคในปัจจุบัน วิธีการใช้ที่ ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
สมุ น ไพรกัญ ชา ผลข้า งเคีย งหรือ ภาวะแทรกซ้ อนจากการใช้ กัญ ชาทางการแพทย์ แนวทางการดู แลผู้ ที่ ไ ด้ รับ
ผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายของการใช้กัญชาทางการแพทย์ใน
ปัจจุบัน การเป็นที่ปรึกษาทางเลือกด้านสุขภาพ เพื่อการตัดสินใจของผู้ป่วย และการตัดสินใจวางแผนการดูแล
รั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ยที่ เ ลื อ กใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ พ ยาบาลควรจะต้ อ งติ ด ตามข้ อ มู ล
ความก้าวหน้าของงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์ การพัฒนางานวิจัย และรวมถึงการ
พิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วยในการเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ด้วย

ความรู้เรื่องกัญชา
1. ชื่อกัญชา
กัญชา ชื่อสามัญ Cannabis, Hemp, Indian Hemp, Marihuana, Marijuana, Dope, Gage, Ganja,
Grass, Hash, Hashish, Kuf, Mary jane, Pot, Sens, Sess, Skunk, Smoke, Reefer, Weed (Medthai, 2017)
กัญชา ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa subsp. indica [Lam.]
E.Small & Cronquist, Cannabis indica Lam.) (Medthai, 2017)
กัญชา ชื่อสมุนไพร มีชื่อเรียกอื่นว่า กัญชา กัญชาจีน (ทั่วไป), ปาง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ยานอ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), คุนเช้า คุณเช้า (จีน), ต้าหมา (จีนกลาง) เป็นต้น (Medthai, 2017)
2. สายพันธุ์กัญชา
กัญชาสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายสายพันธุ์ เช่น Sativa, Indica หรือ Ruderallis แต่ทั้งหมดต่างเป็นพืช
ชนิดเดียวกัน นั่นคือ Cannabis sativa L. ซึ่งเป็นพืชในวงศ์ Cannabaceae (Medthai, 2017; แก้มหอม ณ ล้านช้าง,
2562)
- Cannabis Sativa เป็นกัญชาที่มีต้นกาเนิดมาจากประเทศแถวเส้นศูนย์สูตร เช่น ไทย แม็กซิโก
โคลัมเบีย และบางประเทศในแถบแอฟริกาใต้ ลักษณะของต้น จะมีลาต้นสูง ช่วงโตเต็มวัยอยู่ที่ 150-250 ซม.
ช่องว่างระหว่างกิ่งจะกว้าง ลักษณะใบแคบเรียว ไม่ใหญ่มาก ลักษณะของดอกจะเรียวยาว ไม่แน่น มีช่วงที่มีช่อ
ดอก อยู่ที่ 8-14 สัปดาห์ ลักษณะกลิ่นผลไม้ กลิ่นเปรี้ยวหวาน กลิ่นดิน (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์) ลักษณะการออกฤทธิ์
จะช่วยให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว สดชื่น กระตุ้นให้เกิดความคิด ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน กระตุ้นความรู้สึกอยาก
อาหาร เหมาะสาหรับใช้เวลากลางวัน
- Cannabis Indica เป็นกัญชาสายพันธุ์ที่มีต้นกาเนิดมาจากแถบเอเชียกลาง เช่น อัฟกานิสถาน
ปากีสถาน และมอร็อคโค ลักษณะลาต้นไม่ สูงมาก ในช่วงโตเต็มวัยอยู่ที่ 100-150 ซม. ช่วงห่างระหว่างกิ่งจะสั้น
มีลักษณะเป็นพุ่ม ลักษณะใบกว้างและใหญ่ ลักษณะของดอกหนาแน่น มีน้าหนักมากกว่า มีช่วงออกช่อดอก อยู่ที่
6-10 สัปดาห์ มีกลิ่นค่อนข้างแรง กลิ่นฉุน (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์) ลักษณะการออกฤทธิ์ คลายกล้ามเนื้อผ่อนคลาย
ลดความตึงเครียด ใช้รักษาโรคนอนไม่หลับ ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหดเกร็ง โรคเครียด ไมเกรน เหมาะสาหรับใช้
ในการพักผ่อน
- Cannabis Ruberalis เป็นกัญชาที่มีต้นกาเนิดมาจากรัสเซีย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถหาได้
ทุกภาคของป่ารัสเซีย ปัจจุบั นนักผสมพันธุ์นามาต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ผสมไฮบริดเข้ากับพวกประเภท Sativa
และ Indica เพื่อรสชาติและกลิ่นของกัญชา ลักษณะของต้น มีความสูงไม่มากสูงแค่ 30-50 ซม. ลักษณะใบ มีแค่
3-5 แฉก ลักษณะดอกจะมีช่วงออกดอกอยู่ที่ประมาณ 3-6 สัปดาห์ ลักษณะกลิ่น ไม่มีกลิ่นและรสชาติ การออก
ฤทธิ์ ในระดับหนึ่งจะรู้สึกผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด หรือ ง่วงนอนเล็กน้อย
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ภาพที่ 1 สายพันธุ์กัญชา
ที่มา https://www.researchgate.net/figure/Cannabis-vernacular-taxonomy-imageadapted- from-Anderson-71-courtesy-of-the-Harvard_fig2_328185308
ในปัจจุบันพบว่าการพัฒนาสายพันธุ์กัญชามีความหลากหลายในการนามาใช้รักษาโรคต่างๆ โดยสายพันธุ์
เกิดใหม่จะมีหนึ่งในสามสายพันธุ์หลักของกัญชา คือ Sativa Indica และ Ruderalis ผสมอยู่เสมอ โดยที่ Sativa
กับ Indica มักจะเป็นสายพันธุ์เด่นที่นามาผลิตเป็นสายพันธุ์ลูกผสม (hybrid) มากสุด โดยมีเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมจาก
สองสายพันธุ์ดังกล่าวที่แตกต่างกันไป (allbud, 2019; Leafly, 2019) ดังนี้
1. THC Dominant คือ มีสัดส่วน THC เป็นจานวนมาก มี CBD เป็นจานวนน้อยหรือแทบไม่มีเลย
2. Balance คือ มีปริมาณ THC และ CBD ในสัดส่วนเท่ากันๆ
3. CBD Dominant คือ มีสัดสวน CBD เป็นจานวนาก มี THC เป็นจานวนมาก
ตาราง 1 ตัวอย่างกัญชาสายพันธุ์ใหม่
ชื่อของกัญชา
ประเภท
สัดส่วน
สายพันธุ์ใหม่
Hybrid
sativa,Indica
เกิน 80%
Sweet & Sour
Hybrid Indica
Window
ACDC
Hybrid
balance
Blue dream
Hybrid sativa
Girl scout
Hybrid Indica
cookies
Strawberry
Hybrid Indica
banana
Purple Haze
Sativa
Northern Lights
Indica
Hindu Hush
Indica

ลักษณะเด่น
(Dominant)
Balance
THC,CBD

สัดส่วน
สัดส่วน
สายพันธุ์
สารประกอบ
Sativa Indica CBD
THC
8%
30% 70% 8%

CBD dominant

50%

50%

19%

0.9%

THC dominant

60%

40%

2%

20%

THC dominant

40%

60%

15%

26%

THC dominant

30%

70%

0.1%

25%

THC dominant
THC dominant
THC dominant

85%
0%
0%

15% 0.1%
100% 0.1%
100% 0.1%

20%
19%
22%

3. สารประกอบทางเคมีในกัญชา
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แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid) เป็นสารประกอบทางเคมีที่สาคัญของกัญชา โดยมีการค้นพบสารแคนนา
บินอยด์ที่สาคัญๆ อย่างเช่น ทีเอชซี หรือ เตตร้าไฮโดรแนนาบินอยด์ (Tetrahydrocannabinol:THC) ซีบีดี หรือ
แคนนาบิดอล (Cannabinoid: CBD) แคนนาบิโครมีน (Cannabichromene: CBC) เตตร้าไฮโดรแคนนาบิวาริน
(Tetrahydrocannabivarin:THCV) แคนนาบินอล (Cannabinol: CBN) และแคนนาบิเจอรอล (Cannabigerol:
CBG) เป็นต้น สารแคนนาบินอยด์เหล่านี้จะออกฤทธิ์กับแคนนาบินอยด์รีเซฟเตอร์ (Cannabinoid receptor) ที่อยู่
ในเซลล์ ซึ่งแต่ละแคนนาบินอยด์ สามารถออกฤทธิ์ทางการแพทย์ได้ในรูปแบบต่างๆ กัน (องค์การเภสัชกรรม,2561)
ซึ่งสาร THC และ CBD เป็นสารที่รู้จักมากที่สุด ดังนี้
ทีเอชซี หรือ เตตร้าไฮโดรแนนาบินอยด์ (Tetrahydrocannabinol: THC) เป็นสารประกอบสาคัญที่ออก
ฤทธิ์กับระบบประสาท สมอง ของผู้ได้รับสาร โดย THC จะถูกกระตุ้นให้หลั่งสารโดปามิน (Dopamine) ทาให้รู้สึก
ผ่อนคลาย และสาร THC ยังมีฤทธิ์หลอนประสาทด้วย สาหรับประโยชน์ทางการแพทย์ พบว่าช่วยระงับอาการปวด
อาการปวดและการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ช่วยให้นอนหลับง่าย ช่วยผู้ที่มีอาการ PTSD
ช่วยให้อยากอาหาร ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ซีบีดี หรือ แคนนาบิดอล (Cannabinoid: CBD) เป็นสารประกอบสาคัญที่พบว่าไม่ออกฤทธิ์กับระบบ
ประสาท ไม่ก่อให้เกิดภาวะทางจิตเวช แต่อาจมีส่วนช่วยในการลดการคิดที่ผิดปกติ (Disorder thinking) โรควิตก
กังวล ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) ช่วยระงับอาการปวด ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง มีฤทธิ์ช่วยระงับ
อาการทางประสาท ช่วยลดอาการอักเสบ และอาจมีประสิทธิผลสาหรับโรคลมชัก
ส่วนเทอร์ฟีน (Terpenes) เป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่ประกอบขึ้นจากหน่วยไอโซพรีน (Isoprene) พบ
มากใน น้ามันหอมระเหยในพืช โดยส่วนมากจะมีกลิ่นแรง เทอร์พีนที่พบในกัญชานั้นมีหลากหลายและอาจแตกต่าง
กันไป และพบคุณสมบัติทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน
การทางานของกัญชากับระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ของมนุษย์
ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ (Endocannabinoid System; ECS) เป็นระบบที่ควบคุมการทางานและ
รักษาความสมดุลของร่างกาย ที่มีตัวรับสารแคนนาบินอยด์โดยเฉพาะ (CB) กระจายตัวตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ทั้งในระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย มีบทบาทสาคัญต่อการควบคุมระบบหัวใจ หลอดเลือด
สมอง ภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน และการทางานอื่นๆ เช่น การปรับเปลี่ยนอาการตอบสนองต่อ ความอยากอาหาร การเผา
ผลาญอาหาร การย่อยอาหาร ลดความเจ็บปวด การนอนหลับ ความจา อารมณ์ การตอบสนองต่อการอักเสบ เป็น
ต้น ซึ่งระบบ เอ็นโดแคนนาบินอยด์นี้ ทางานแบบเดียวกันกับระบบโอปิออย์ที่ตอบสนองต่อสารโอปิออยด์ต่างๆ
อย่างเช่น มอร์ฟีนและ โคเดอีน เป็นต้น
สารแคนนาบินอยด์ (สารสื่อประสาท) เป็นสารที่ทาปฏิกิริยากับหน่วยรับความรู้สึกของระบบประสาทใน
ร่างกาย ทาหน้าที่กระตุ้นการทางานของสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) กับตัวรับ (receptors) ในเซลล์ประสาท
และอวัยวะสาคัญต่างๆ ซึ่งสารแคนนาบินอยด์ได้มาจาก 3 แหล่ง คือ 1) จากในร่างกายมนุษย์ที่สามารถสร้างขึ้นมาได้
เอง เรียกว่า สารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ สารชนิดนี้สามารถออกฤทธิ์หรือกระตุ้นตัวรับแคนนาบินอยด์ ที่มีกลไกลการ
ทางานเช่นเดียวกับสารแคนนาบินอยด์ โดยจับกับตัวรับเหล่านั้น 2) ได้จากกัญชา มีชื่อเรียกว่าสารไฟโตแคนนาบินอยด์
(Phytocannabinoid) โดยมีสาร THC และ CBD เป็นองค์ประกอบสาคัญ (แก้มหอม ณ ล้านช้าง, 2019) และ
3) ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมาทางห้องปฏิบัติการ (Synthetic Cannabinoids) (Bolognini & Ross, 2015)
กลไกการทางานของ ECS จะเห็นได้ว่า ECS ทางานเหมือนกับลูกกุญแจที่สามารถปลดล็อคตัวรับสาร CB1
และ CB2 คือ เมื่อร่างกายหลั่งแคนนาบินอยด์ หรือที่ได้รับจากกัญชา CB เหล่านี้จะไปประกบเข้ากับตัวรับ CB1
หรือ CB2 และกระตุ้นให้เกิดการทางานขึ้น ดังนี้
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CB1 ซึ่งพบว่ากระจายตัวอยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง (ฮิปโปแคมปัส ซีรีเบลลั่ม) และในอวัยวะ รอบนอก
โดยมีบทบาทต่อความจา การติดยา การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การควบคุมการกินอาหาร ความอิ่ม ความ
เจ็บปวด และมีบทบาทต่อการควบคุมเมตาบอลิซึมของไขมันและกลูโคส เพื่อรักษาสมดุลของพลังงานในร่างกาย
CB2 พบมากในระบบภูมิคุ้มกัน (ในเนื้อเยื่อของม้าม) และในระบบประสาทรอบนอก มีบทบาทต่อการ
ควบคุมการหลั่ง cytokine ในระบบภูมิคุ้มกัน
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สารแคนนาบินอยด์ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ส่วนการได้รับสาร
แคนนาบินอยด์ก็เพื่อไปกระตุ้นการทางานบางอย่าง ซึ่งนั่นอาจหมายถึงกระบวนการรักษาโรคที่ปัจจุบันยังรักษาได้ยาก
ทั้งนี้ นักวิชาการได้สันนิษฐานว่า เมื่อใดที่เอ็นโดแคนนาบินอยด์ในร่างกายต่า จะทาให้เกิดโรคไมเกรม ปวดกล้ามเนื้อ
โรคลาไส้ และการเสื่อมสภาพของร่างกายอื่นๆ (Russo, 2015) ซึ่งจากการค้นพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ได้
นาไปสู่การสนับสนุนให้แก้กฎหมายเพื่อให้สามารถใช้กัญชาด้วยเหตุผลทางการแพทย์กันทั่วโลกในปัจจุบัน

กัญชาทางการแพทย์
กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัดพืชกัญชา เพื่อนาสารสกัดที่ได้มาใช้ทางการแพทย์ และ
การวิจัย ไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาที่ยังคงมีสภาพเป็นพืช หรือส่วนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอดดอก ใบ
ลาต้น ราก เป็นต้น (กรมการแพทย์, 2019)
รูปแบบของวิธีการนาเข้าสู่ร่างกาย ในปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์กัญชาที่นามาใช้ ทางการแพทย์มีหลาย
รูปแบบของวิธีการนาเข้าสู่ร่างกาย ดังนี้ (แก้มหอม ณ ล้านช้าง, 2562)
การสูบไอระเหย (Vaporozers) การสูบไอระเหยนั้นต่างจากการสูบบุหรี่หรือกัญชาเพราะเกิดการ เผาไหม้
ซึ่งก่อให้เกิดสารคาร์บอนไดออกไซด์และพิษอื่นๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ หรือ
แม้แต่มะเร็ง แต่การ VAPE เข้าสู่ร่างกายนั้นใช้หลักการเดียวกันกับเวลาที่สูด ไอระเหยหอมอโรม่า แต่การให้ความ
ร้อนของแท่งแบตเตอรีน่ ั้นจะไม่ก่อให้เกิดการเผาไหม้หากแต่ให้ความร้อนเพื่อให้ CBD หรือ THC ที่อยู่ในไส้เติม เกิด
เป็นไอระเหยเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและปอดมุ่งผลในการรักษา
การหยอดใต้ลิ้น (Ingestion) จะได้รับทั้งสาร CBD และ THC สูงกว่า ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยโรค ทางสมอง
เพราะกัญชาจะซึมเข้าสู่ระบบประสาทได้เร็วกว่าการกิน
แคปซูล (Capsules) ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตไปมาก เช่น การใช้ระบบนาโน
60 เป็นต้น
ทิงเจอร์กัญชา (Cannabis Tinctures : Alcohol) คือ การนาเอธิลแอลกอฮอล์ 95% ขึ้นไป (เอทานอล)
มาผสม เพื่อละลายสารละลายในน้ามันที่อยู่ในดอกกัญชาออกมา นอกจากนี้ยังมีทิงเจอร์กัญชาที่นากลีเซอรีนมา
ผสมเพื่อละลายสารละลายในน้ามันที่อยู่ในดอกกัญชาออกด้วย
ยาเหน็บช่องคลอด (Suppositories) มีทั้งชนิดเม็ดและน้า แต่ส่วนใหญ่เป็นยาชนิดเม็ด ยาสอดดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายและออกฤทธิ์ได้เร็วกว่ายาชนิดรับประทาน เนื่องจากยาจะละลายอย่างรวดเร็วและซึมเข้าสู่ระบบ กระแส
เลื อ ดบริ เ วณใกล้ เ คี ย งได้ โ ดยไม่ ต้ อ งผ่ า นกระเพาะอาหาร เป็ น อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของการน าเข้ า สู่ ร่ า งกาย ที่ มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด ตั้งแต่ในตับ ตับอ่อน ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่ ทวารหนัก มดลูก และส่วนต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง
ที่ทาให้เข้าถึงส่วนของการรักษาได้รวดเร็ว
ครีมกัญชา (Cannabis Cream) สาหรับทาเฉพาะที่ เช่น เนื้อเยื่อบาดเจ็บ หรือกระดูกช้าและข้อต่อ เป็น
ประโยชน์ต่อปัญหาผิว คลายความเจ็บปวด บรรเทาอาการอักเสบและบวม
ฉีดยาเข้าเส้นเลือดดา (Intravenous) เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการส่งของเหลวเข้าสู่ร่างกายเปรียบเทียบกับ
วิธีการอื่น เป็นการฉีดยาเข้าสู่เส้นเลือดดาโดยตรงเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ทันที
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ข้อดีของกัญชา และกลุ่มภาวะโรคที่สามารถรักษาได้
ปัจจุบันเริ่มมีงานวิจัยสนับสนุนผลการใช้สมุนไพรกัญชารักษาโรคต่างๆ เพิ่มขึ้นและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง บุคลากรทางการแพทย์ กาลังพิจารณานามาใช้กับผู้ป่วยมากขึ้น ในอเมริกาพบว่า การทาให้กัญชาถูก
กฎหมายสามารถช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด / เฮโรอีน ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้รักษาอาการปวด
เรื้อรังแทนยากลุ่ม opioids ซึ่งถือเป็นยาอันตราย โดยมีรายงานว่าในปี พ.ศ. 2558 มีผู้เสียชีวิตกว่า 15,000 รายที่
เกิดจากการใช้ยา opioid เกินขนาด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของการใช้ยาเกินขนาดทั้งหมดของประเทสสหรัฐอเมริกา
แต่หลังจากที่ใช้กัญชาเป็นยาถูกกฎหมาย การเสียชีวิตเนื่องจากการใช้ยาเกินขนาดจาก opioid ลดลงเหลือร้อยละ
25 ทั้ง นี้การลดปริมาณและการ สั่ งยา opioids สาหรับอาการปวดเรื้อรังเป็น เป้ าหมายปัจ จุบั นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น รัฐวอชิงตันได้ให้การศึกษาแก่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ สมุนไพร
กัญชาเพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรัง โดยรูปแบบการศึกษาที่ผลิตโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สามารถดูได้ที่
http://adai.uw.edu/mcacp/ (NursingCenter, 2019)
นอกจากนี้ยังพบว่า สาร CBD ที่พบในกัญชายังช่วยลดอาการผิดปกติทางจิตประสาท โดยการช่วยเพิ่ม
ปริมาณของสาร Anandamide (AEA) ที่มีอยู่ในร่างการตามธรรมชาติ ทั้งนี้มีสมมติฐานว่า ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติ
ทางจิตประสาทนั้นเกิดจากการที่ปริมาณสาร AEA ในร่างกายต่ากว่าปกติ ดังนั้นการรักษาด้วยสารสกัดจากกัญชาจะ
ช่วยเพิ่มปริมาณสาร AEA โดยไม่ทาให้เกิดผลข้างเคียงในการรักษา CBD ยังสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ป้องกัน
รักษา และชะลออาการผิดปกติต่างๆ ดังนี้ (ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, 2561)
1. อาการแข็งเกร็ง ที่อาจร่วมกับการบิดของกล้ามเนื้อที่เกิดจากความผิดของสมอง ยกตัวอย่างเช่นที่เกิด
จากเส้นเลือดตันหรือแตก ความผิดปกติที่ระดับของไขสันหลัง และรวมถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กหลังคลอดที่
มีสมองพิการหรือเจริญเติบโตผิดปกติ
2. อาการปวดทรมาน ที่น อกเหนื อจากมะเร็ง หรือปวดจากความผิ ดปกติ ของเส้ นประสาทหรือระบบ
ประสาท ยกตัวอย่างเช่น อาการปวดที่เกี่ยวเนื่องจากการอักเสบของข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ ซึ่งโดยปรกติจะต้องใช้
ยาแก้ปวด อย่างรุนแรงและร่วมกับยาแก้ปวดที่เป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีน
3. ภาวะของการปฏิเสธอาหาร ทั้งที่เกิดขึ้นจากโรคทางจิตประสาท anorexia nervosa และโรคทางกาย
ที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบกับจิตใจ
4. โรคทางสมอง ได้แก่ โรคพาร์กินสันส์ และโรคสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์ ในทางป้องกัน การชะลอโรค
และการบรรเทาอาการที่มีอยู่
5. โรคลมชักทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถคุมด้วยยากันชักหนึ่งชนิด
6. โรคจิตเภท (schizophrenia)
7. มะเร็งเป็นยาประกบเพื่อคุณภาพชีวิต และแก้ไขการเจ็บปวดทรมาน โดยอาจใช้กัญชาในการรักษา
ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพิ่มช่วยเสริมหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ในปี พ.ศ. 2560 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้รวบรวมและทาการ
เผยแพร่หลักฐานทางคลินิกวิทยาและทางวิทยาศาสตร์ ของสาร CBD ต่อมาช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 องค์การ
อนามั ย โลก ได้ รวบรวมและเผยแพร่ผ ลการทดลองทางคลินิ กของสาร THC โดยพบว่ า THC และ CBD
เป็นสารสาคัญที่พบได้ในสารสกัดจากกัญชา ทั้งนี้ยังไม่พบรายงานการเสียชีวิตจากการใช้กัญชาเกินขนาด เนื่องจาก
ร่างกายไม่มี CB1 receptors บริเวณ Brainstem cardiorespiratory centers อย่างไรก็ตาม อาจพบการเสียชีวิต
จากการสูบร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ (ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, 2561)
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ผลข้างเคียงในการใช้กัญชาทางการแพทย์
โดยทั่วไปแล้วในกัญชาสายพันธุ์ sativa จะมีอัตราส่วน THC สูงกว่า CBD มากส่งผลทาให้อารมณ์ดี มี
ความกระฉับกระเฉง ซึ่งอัตราส่วนนี้มีนัยสาคัญเนื่องจากยิ่งผลิตภัณฑ์มีสาร THC มากเท่าใด ก็จะเกิดการออกฤทธิ์
ต่อ จิตประสาทได้มากเท่านั้น ซึ่งในผู้ป่วยหลายรายอาจไม่ต้องการให้ส่งผลกระทบในทางนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสาคัญ
ที่จะต้องรู้อัตราส่วน THC ต่อ CBD เมื่อซื้อยา เพื่อจะได้ยาที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ตรงกับตาม
ต้องการ เช่น บรรเทาอาการปวด คลื่นไส้ เบื่ออาหาร หรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ อย่างเช่น การบรรเทาอาการซึมเศร้า
อาการปวดหัว รวมถึงไมเกรน เป็นต้น
ข้อพิจารณาในการใช้ยากัญชา เนื่องจากส่วนประกอบของ cannabinoid มีความแตกต่างกันอย่างมาก
นอกจากนี้ความแตกต่างของเมตาบอลิซึม ในผู้ป่วยแต่ละคน ประสบการณ์การใช้กัญชาก่อนหน้านี้ มีผลต่อการ
กาหนดแนวทางในการใช้ปริมาณยาให้ได้อย่างแม่นยา จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามได้มีการพัฒนา
แนวทางทั่วไปสาหรับผู้ป่วยที่ใช้กัญชาเป็นครั้งแรก โดยมีคาแนะนาว่า ควรเริ่มต้นการใช้ยากัญชาที่มีสาร THC เป็น
องค์ประกอบในปริมาณที่ต่ามากก่อน และให้หยุดหากพบอาการที่ไม่พึงประสงค์ จุดสาคัญ ก็คือผู้ป่วยต้องกาหนด
ปริมาณยาด้วยตัวเองโดยการตวงวัดให้เหมาะสมกับตนเอง เช่นเดียวกับการรักษาด้วยยาใดๆ ก็ตามที่มีกฎว่า "ต้อง
เริ่มด้วยขนาดต่าๆก่อน แล้วค่อยๆปรับปริมาณขึ้นอย่างช้าๆ " ซึ่งการเริ่มต้นด้วยขนาดต่ามีความสาคัญอย่างยิ่งกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสาร THC เพราะผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาเป็นครั้งแรก หากได้ปริมาณยาที่มีระดับ THC
สูงไปจะส่งผลให้เกิดความสุขและรู้สึก ผ่อนคลายได้ (คล้ายกับผลของการดื่มไวน์) ไปจนถึงเกิดอาการวิตกกังวล และ
กระตุ้นปฏิกิริยาอื่นๆ คือ อาการปากแห้ง ไอ (แบบสูบบุหรี่) และง่วงนอน เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนนั้นมี
ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน ซึ่งความทนต่อสาร THC แต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ดังนั้น
บุคลากรทางการแพทย์จาเป็นต้องมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสาหรับผู้ป่วยในแต่ละราย การ
กระตุ้นผู้ป่วยให้จดบันทึกระดับของอาการไม่สุขสบายต่างๆต่อปริมาณยากัญชาที่ใช้ วิธีการนาเข้าสู่ร่างกาย การดูด
ซึมต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถกาหนดแผนการใช้ยากัญชาที่
เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยได้
สาหรับผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาที่พบได้ คือ อาการบ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน หลอน หายใจไม่ทัน
ร้อนตามตัว เหงื่อออกเหมือนจะเป็นลม หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่า น้าตาลในเลือดต่า (แก้มหอม ณ ล้านช้าง,
2562) สาหรับผลิตภัณฑ์ที่พบว่าทาให้เกิดอาการเมา (high) ส่วนใหญ่พบว่ามีสาร THC เป็นองค์ประกอบชนิดเดียว
ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC ร่วมกับสาร CBD พบว่าที่มีงานวิจัยครอบคลุมมากที่สุด คือยาสเปรย์ nabiximols หรือ
มีชื่อทางการค้าว่า Sativax ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วย Multiple Sclerosis (MS) ในผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ช่วยลดการอักเสบ ใช้เป็นยากันชัก ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ คลายความกังวล ป้องกันความเสื่อมของ
เซลล์ประสาท ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และใช้เป็นยาต้านอาการทางจิต ซึ่งมีงานวิจัยทั้งหมด 42 ฉบับ เกี่ยวกับยา
ชนิดนี้ พบว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุ ดจะเจอในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการรักษา คือ ความเหนื่อยล้า
และเวียนศีรษะ ผลกระทบเหล่านี้ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การหยุดการรักษาอย่างกะทันหัน ไม่ทาให้มีอาการ หรือ
อาการคล้ายการถอนยาอย่างมีนัยสาคัญ ถึงแม้จะมีรายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนอน อารมณ์ หรือ
ความอยากอาหารชั่วคราวหลังจากหยุดยาบ้างในผู้ร่วมวิจัยบางคน (NurseCenter, 2019)
แม้ว่าสมุนไพรกัญชาสามารถทาให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์บางอย่าง เช่น ความหวาดระแวงและความวิตก
กังวลซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณการใช้สาร THC ที่สูง ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ เช่น ปากแห้ง เป็นต้น แต่เมื่อ
เทียบกับ opioids ที่กดระบบหายใจได้หากใช้เกินขนาดซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต สมุนไพรกัญชาถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
เมื่อพิจารณาถึงข้อดีของการนากัญชามาใช้ทางการแพทย์จะเห็นได้ว่ามีคุณประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น แต่ก็ต้องพึงระวังในผลข้างเคียงของยากัญชาด้วย ทั้งนี้ การกาหนดสัดส่วนปริมาณ THC
และ CBD และปริมาณการใช้ยายังไม่มีความชัดเจน นั่นหมายถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย
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การรับรองกัญชาเป็นยา
การรับรองกัญชาเป็นยานั้น ต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบ และจะต้องมีการทดลองทางคลินิกในมนุษย์
จานวนหลายพันคนเพื่อกาหนดประโยชน์และความเสี่ยงของยาที่เป็นไปได้ จนถึงตอนนี้นักวิจัยยังไม่ได้ทาการ
ทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่พอที่ จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของพืชกัญชา (ซึ่งแตกต่างจากการใช้ส่วนผสมของ
กัญชา) จึงมีความเสี่ยงในผู้ป่วยที่ต้องนามาใช้รักษา นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า อาจพิจารณาเสนอ 16 ตารับยาแผนไทย ที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศให้
แพทย์แผนไทยใช้ได้แล้วก่อน เพราะมีหลักสูตรทางภูมิปัญญาไทยชัดเจนในตารายาของชาติ แต่อาจต้องใช้เวลา
ส่ว นน้ ามัน กัญ ชา ณ เวลานี้ ง านวิจั ย ยัง ไม่ เพีย งพอที่จ ะน าเข้าบั ญ ชีย าหลั กแห่ง ชาติ เนื่ องจากจะต้องมีผ ล การ
ศึกษาวิจัยทีมีน้าหนักเพียงพอ และต้องเก็บกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่ใช้ยาชนิดนั้นมากกว่า 2,000 – 3,000 คนขึ้นไป
นอกจากนั้นจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างละเอียดรอบคอบ แล้วนาเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมบัญชียาหลักแห่งชาติ (ผู้จัดการออนไลน์, 2562 )
สาหรับ 16 ตารับยาไทย ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 เมษายน
2562 เรื่องกาหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการ
ศึกษาวิจัยได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด และนาไปใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์ของประเทศ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบั ญญัติ ยาเสพติ ดให้โทษ
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นั้น มีตารายา ดังนี้
(ราชกิจจานุเบกษา, 2562)
ตาราง 2 ตารับยาไทยเพื่อรักษาโรค/ศึกษาวิจัย
ชื่อตารับยา
1. ยาอัคคินีวคณะ
2. ยาศุขไสยาศน์
3. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย
4. ยาน้ามันสนั่นไตรภพ
5. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
6. ยาไฟอาวุธ
7.ยาแก้นอนไม่หลับ/ ยาแก้ไข้ผอมเหลือง
8. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง
9. ยาอัมฤตโอสถ
10. ยาอไภยสาลี
11. ยาแก้ลมแก้เส้น
12. ยาแก้โรคจิต
13. ยาไพสาลี
14. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง
15. ยาทาลายพระสุเมรุ
16. ยาทัพยาธิคุณ

ที่มาของตารับยา
คัมภีร์ธาตุพระนารายน์
คัมภีร์ธาตุพระนารายน์
ตารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ตารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ตารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช
เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช
เวชศาสตร์วัณ์ณณา
อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2
อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2
อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2
คัมภีร์แพทย์แผนไทยโบราณ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์
คัมภีร์แพทย์แผนไทยโบราณ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์
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แนวทางปฏิบัติสาหรับพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์
จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ที่จะกาหนดให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของยาที่ใช้
สาหรับการบาบัดรักษาโรค จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พยาบาลจะต้องเผชิญหน้ากับการทางานในยุคของการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ พยาบาลควรเริ่มมองหาแนวทางปฏิบั ติ ในการดู แลผู้ป่ ว ยที่ ใช้กัญ ชาทางการแพทย์เพื่อให้ส ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการการดูแลของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาด้วยกัญชาทาง
การแพทย์ ในโรคต่ า งๆ รวมถึ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการดู แลผู้ ที่ ใ ช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ ยั ง มี ค่ อนข้ า งจ ากั ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความชัดเจนในเรื่องของข้อบ่งชี้ ในการใช้ ขนาดที่ใช้ ปริมาณและสัดส่วนของ THC ต่อ CBD วิธี
ทางที่ให้ อาการไม่พึงประสงค์ หรือผลกระทบในระยะยาวในการใช้ยากัญชา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นความท้าทาย
ให้กับพยาบาลในการมองหาแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ ให้มีความปลอดภัย
จากการทบทวนข้อมูลทางวิชาการพบว่าผู้เชี่ยวชาญในการใช้กัญชาทางการแพทย์ มีคาแนะนาในการดูแลผู้ป่วยใช้
กัญชาทางการแพทย์ไว้ ดังนี้ (แก้มหอม ณ ล้านช้าง, 2562)
ข้อแนะนา หลั งจากการใช้ กัญชาเพื่ อการรักษา ควรพั กอยู่ บ้าน ไม่ ทางานก้มๆ เงยๆ ไม่ขับ รถ ควรมี
เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องตรวจระดับน้าตาลไว้ที่บ้าน
แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบอาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์
- นอนพักในที่มีอากาศถ่ายเท สงบเงียบ
- หายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ ไม่ควรตื่นตกใจ
- ดื่มน้ามากๆ เพื่อขับปัสสาวะ ฤทธิ์ยาจะลดลง
- ดื่มน้าขิงอุ่นๆ เพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องอืด
- เช็ดตัว เพื่อลดความร้อนจากภายในร่างกาย
- ดื่มน้าผลไม้เย็นๆ หรือของหวาน เพื่อเพิ่มระดับน้าตาลในกระแสเลือด
- อมเกลือทะเล หรือ ไวน์แดง เพื่อเพิ่มระดับความดันโลหิตที่ต่าลง
- นวดผ่อนคลายบริเวณศีรษะ คอ บ่า ไหล่ แขน ขา
- ให้กาลังใจ และอธิบายผลข้างเคียง ทั้งก่อน ระหว่าง หลังการให้การรักษา
- ติดตามการใช้ยาสมุนไพรกัญชา เป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ได้รับยา
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โภชนาบาบัด ในแต่ละโรคอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ การใช้ยาควรอยู่ในการดูแลและควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ตามที่กฎหมายกาหนดและผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แล้ว (ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม
ทันตกรรม การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถสั่งจ่ายตารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในการรักษาโรคตามขอบเขตของ
กฎหมายที่กาหนด) (ราชกิจจานุเบกษา, 2562 )
ในต่างประเทศได้มีแนวทางปฏิบัติของพยาบาลในดูแลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis
Guideliness for Manitoba Nurses) (College of Registered nurses of Minitoba, College of License
Practical nurses of Minitoba & College of Registered Psychiatric nurses of Minitoba, 2019) ดังนี้
- ให้การประเมินทางการพยาบาลกับผู้ป่วยอย่างละเอียด
- ประเมินผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา
- พิจารณาเกี่ยวกับการใช้ยากัญชาตามใบสั่งจ่ายยา และที่ไม่มีใบสั่งจ่ายยา หรือการใช้กัญชาแบบผิด
กฎหมาย
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- ระบุปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ของผู้รับบริการ และจัดการการสื่อสารให้เหมาะสมต่อปฏิกิริยาที่ไม่พึง
ประสงค์ของผู้รับบริการ
- ให้ความรู้และให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างอิสระต่อการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ของผู้รับบริการ
- จัดเก็บ จัดส่ง และกาจัดผลิตภัณฑ์ อย่างเหมาะสม ตามนโยบายขององค์กร

ประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาล
พยาบาลพึงเคารพสิทธิส่วนตัวของผู้ปว่ ย โดยรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไว้เป็นความลับ และไม่ตัดสินผู้ปว่ ย
ที่เลือกใช้กัญชาทางการแพทย์ว่าผิดกฎหมาย เพราะผู้ป่วยใช้เพื่อลดอาการเจ็บปวดหรือภาวะซึมเศร้า พยาบาลพึง
ให้บริการพยาบาลด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่จากัดในเรื่องสถานภาพทาง
สังคม หรือสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย พึงให้การปกป้องคุ้มครองแก่ผู้ป่วยให้ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนด้านสุขภาพ

สรุป
ในต่ างประเทศองค์กรวิ ชาชี พพยาบาลได้ สนั บสนุ นหลั กสู ตรที่ เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ด้ านกัญชาทาง
การแพทย์ และแนวทางปฏิบัติสาหรับพยาบาล ให้กับนักศึกษาพยาบาลก่อนได้รับใบประกอบโรคศิลป์ หรือพยาบาล
ผู้ปฏิบัติการ ขั้นสูง (Russell et al., 2018) ในประเทศไทยมีหลักสูตรอบรมในกลุ่มผู้ที่สามารถสั่งจ่ายยาได้ตามที่
กฎหมายกาหนด สาหรับพยาบาลวิชาชีพควรหาเวทีในการสื่อสารเพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้กัญชา
ทางการแพทย์ และพยาบาลทุ กคนจ าเป็ น ต้ องได้ รั บ การสนั บสนุ น องค์ ความรู้ ที่ เกี่ย วข้องกับ การใช้ กั ญชาทาง
การแพทย์ มีแนวทางและบทบาทพยาบาลกับการทางานยุคกัญชาทางการแพทย์ที่ชัดเจน และควรเพิ่มองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ลงในหลักสูตรของพยาบาลด้วย ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลมีหลักปฏิบัติที่ปลอดภัย
มากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ และเพื่อให้การทางานเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพพยาบาล

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ให้การสนับสนุนและ ให้
กาลังใจในการเขียนบทความวิชาการฉบับนี้
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การปฏิบัติตนของมารดาขณะตั้งครรภ์
Maternal self- care during pregnancy
นางลาวัณย์ ผลสมภพ
Mrs. Lawan polsompop
รศ. ประจำคณะพยำบำลศำสตร์กำญจนบุรี มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
สุ ข ภำพของมำรดำขณะตั้ ง ครรภ์ เ ป็ น สิ่ ง ส ำคั ญ ยิ่ ง เพรำะก ำลั ง ท ำหน้ ำ ที่ ใ ห้ ก ำเนิ ด อี ก ชี วิ ต หนึ่ ง ซึ่ ง กำร
เปลี่ยนแปลงอันเป็นเรื่องธรรมชำตินั้น ไม่ควรปล่อยปละละเลยไปโดยไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพรำะกำรดูแลตนเองอย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำจะนำมำซึ่งสุขภำพที่ดี คลำยควำมวิตกกังวลปลอดภัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี พยำบำล
เป็นผู้มีบทบำทสำคัญในกระบวนกำรดูแลสุขภำพของมำรดำทำรก จึงควรสนับสนุนมำรดำให้สำมำรถปฏิบัติตนในขณะ
ตั้ งครรภ์ ไ ด้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งเหมำะสมมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เพื่ อ เป็ น กำรดู แ ลและป้ อ งกั น ผลลั พ ธ์ ท ำงลบที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำก
กระบวนกำรปรับตัวของกำรตั้งครรภ์
คำสำคัญ : กำรปฏิบตั ิตนของมำรดำขณะตั้งครรภ์

Abstract
Maternal health during pregnancy is very important. Maternal have to go through nature
changes which should not be ignore without understanding because proper self-care in each period
will bring good health, relieve anxiety, safety and have a good quality of life. Nurses play a vital role
in the mother's health care process. Therefore, mothers should be encouraged to be able to self-care
effectively during pregnancy. In order to preventive negative consequences that may occur from the
pregnancy process.
Keywords : Maternal self- care, Maternal self- care during pregnancy
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บทนา
ในขณะตั้งครรภ์มำรดำต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยอันเกิดจำกกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรเปลี่ ยนแปลงทำงสรีรกำยวิภำคในระบบต่ำงๆ จำกฮอร์โมน หรือเมตำบอลิซึม อันเป็นกำรปรับตัวเพื่อให้
ดำเนินกำรตั้งครรภ์และทำรกในครรภ์สำมำรถเจริญเติบโตขึ้นได้ ดังนั้นจึงพบว่ำมำรดำอำจมีปัญหำสุขภำพได้บ่อยใน
ระหว่ำงตั้งครรภ์ และถึงแม้ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงและสำมำรถจัดกำรได้ง่ำย แต่ ก็พบว่ำกำรดูแลตนเองของมำรดำมักถูก
ผลั ก ไสให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ ำของควำมส ำคั ญ ซึ่ ง กำรละเลยในกำรดู แ ลตนเองขณะตั้ งครรภ์ ส ำมำรถคุ ก คำมต่ อ ภำวะ
สุขภำพกำย สุขภำพจิต และควำมอยู่ดีมีสุขของมำรดำ พยำบำลต้องช่วยสนับสนุนมำรดำให้สำมำรถดูแลตนเองขณะ
ตั้งครรภ์ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับมำรดำในเรื่องของกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ของกำร
ตั้งครรภ์ อำกำรไม่สุขสบำยเล็กๆน้อยๆ วิธีกำรแก้ไขอำกำรต่ำงๆ ดังกล่ำว และรวมไปถึงกำรช่วยให้มำรดำจัดระเบียบชีวิต
ใหม่ จัดลำดับควำมสำคัญใหม่ สำมำรถช่วยให้มำรดำปรับตัวเข้ำกับบทบำทมำรดำและมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลกำร
ตั้งครรภ์อย่ำงมีคุณภำพ

การปฏิบัติตนของมารดาขณะตั้งครรภ์
มำรดำควรมีควำมรู้ในเรื่องกระบวนกำรตั้งครรภ์ตำมธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์
เมื่อ กำรปฏิส นธิ เริ่ มขึ้น ในครรภ์ ธรรมชำติจ ะช่ วยปรั บปรุงให้ ร่ำงกำยของมำรดำเปลี่ย นแปลงไปในทำงที่
เหมำะสมกับกำรต้อนรับชีวิตใหม่เล็กๆ นั้น เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยที่สุด และเป็นกำรเตรียมภำวะร่ำ งกำยเพื่อให้สำมำรถ
เลี้ยงลูกที่เกิดมำได้เป็นอย่ำงดี กำรเปลี่ยนแปลงที่พบเสมอ และเป็นเรื่องปกติมีดังนี้
1.1 ประจาเดือนขาด
ในสตรีที่แต่งงำนแล้ว และอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ เคยมีประจำเดือนมำเป็นปกติสม่ำเสมอ ถ้ำพบว่ำประจำเดือนขำด
หำยไปเกิน 10 วัน ควรสงสัยไว้ก่อนว่ำอำจตั้งครรภ์ แต่ทั้งนี้ก็ไม่แน่เสมอไป ควรได้รับกำรตรวจและวินิจฉัยจำกแพทย์
เพรำะในทำงวิชำกำรจะไม่ยอมรับว่ำมีกำรตั้งครรภ์แน่นอนเพียงเพรำะประจำเดือนขำดเท่ำนั้น
1.2 อาการคัดเต้านม และเต้านมเพิ่มขนาดขยายใหญ่ขึ้น
จะมีควำมรู้สึกคัดตึง อำจกดเจ็บ ควำมรู้สึกเช่นเดียวกั บก่อนมีประจำเดือน เต้ำนมโตขึ้นจนต้องขยับตะขอเสื้อ
ชั้นในหลำยครั้ง หรือเปลี่ยนขนำดเสื้อชั้นใน สีของหัวนมและลำนหัวนมจะเข้มขึ้น และขยำยกว้ำงขึ้นจำกเดิม อันเป็นผล
จำกกำรเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนที่กระตุ้นเม็ดสี ทำให้สีผิวมีกำรเปลี่ยนแปลงไป กำรที่เต้ำนมขยำยขึ้นตำมลำดับ ทั้ งนี้ก็เพื่อ
เตรียมสร้ำงน้ำนมไว้สำหรับทำรกนั่นเอง
1.3 อาการถ่ายปัสสาวะบ่อย
เนื่องจำกกระเพำะปัสสำวะถูกเบียดจำกมดลูก ซึ่งขยำยใหญ่ขึ้น จึงทำให้กำรเก็บปัสสำวะได้จำนวนไม่มำก
ดังเช่นเคย เลยทำให้ต้องถ่ำยปัสสำวะบ่อยครั้ง อำกำรนี้มักปรำกฏในระยะ 3 เดือนแรก หรือไตรมำสที่ 1 ต่อมำมดลูกโต
ขึ้นจนออกไปที่หน้ำท้อง จะไม่กดกระเพำะปัสสำวะ อำกำรนี้จะทุเลำลง แต่จะกลั บเป็นอีกเมื่อเข้ำสู่ช่วงไตรมำสที่ 3 คือ
3 เดือนสุดท้ำย เพรำะส่วนนำของลูกลงมำในอุ้งเชิงกรำน ซึ่งเตรียมเพื่อกำรคลอด อีกประกำรหนึ่ง กำรได้นอนพักผ่อน
ของมำรดำจะทำให้กำรไหลเวียนกลับของเลือดดำจำกส่วนล่ำงดี และไตมีกำรกรองดีขึ้น จำนวนปัสสำวะจึงเพื่มขึ้น
1.4 ท้องโตขึ้นและหน้าท้องอาจมีรอยแตกหรือลาย
ท้องโตขึ้นตำมขนำดของทำรกในครรภ์ และเนื่องจำกกำรขยำยของมดลูก ทำให้บริเวณกล้ำมเนื้อหน้ำท้องต้อง
ขยำยตัวตำมไปด้วย ผิวหนังบริเวณหน้ำท้องซึ่งยืดเต็มที่ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อปรับตัวให้สัมพันธ์กับกำรขยำยตัวของอวัยวะ
ภำยใน จึงมองเห็นเป็นรอยแดงๆ ชมพูๆ ในสตรีตั้งครรภ์แรกและจะเป็นรอยสีขำวๆ นวลๆ ในสตรีครรภ์หลัง ซึ่งกำร
บรรเทำภำวะนี้สำมำรถช่วยได้ ถ้ำปฏิบัติในช่วงแรกๆ และทำอย่ำงสม่ำเสมอ คือกำรใช้ครีม หรือน้ำมันมะกอก หรือโลชั่น
ประเทืองผิว ทำเช้ำ-เย็นทุกวัน แต่ต้องทำก่อนที่จะมีอำกำรลำย หรือรอยแตกจึงจะได้ผลดี รอยแตกหรือท้องลำยนี้ มิได้มี
เพียงแต่จะปรำกฏที่หน้ำท้องเท่ำนั้น อำจปรำกฏที่บริเวณหน้ำขำส่วนบน บริเวณแก้มก้น น่อง และใต้รำวนมอีกด้วย
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ดังนั้น จึงควรทำให้ทั่วบริเวณดังกล่ำวนี้ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆ และทำเรื่อยไปจนคลอด กำรได้ผลหรือไม่ขึ้น อยู่กับกำร
เริ่มต้น ควำมสม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ธรรมชำติผิวของมำรดำเองว่ำเป็นแผลเป็นง่ำยหรือไม่เมื่อมีบำดแผล
1.5 สีผิวมีการเปลี่ยนแปลงเข้ม หรือคล้าขึ้น
อำจพบว่ำบริเวรณใบหน้ำอำจคล้ำขึ้นหรือมีฝ้ำตำมบริเวณใต้ขอบตำ จมูก แก้ม หน้ำผำก และเหนือริมฝีปำก ฝ้ำ
เหล่ำนี้อำจเป็นบำงๆ หรือหนำขึ้นจนเป็นปื้นก็ได้ ไม่ต้องตกใจว่ำฝ้ำนี้จะเป็นตลอดไป ทั้งนี้เนื่องจำกช่วงนี้มีกำรเพิ่มของ
ระดับฮอร์โมนที่กระตุ้นเม็ดสีในร่ำงกำยสูงขึ้น ทำให้สีผิวเข้มขึ้น เมื่อคลอดแล้วระดับฮอร์โมนลดลง ฝ้ำต่ำๆ เหล่ำนี้จะ
ค่ อ ยๆ จำงหำยไปเอง โดยไม่ ต้ อ งท ำกำรรั ก ษำ สี ที่ ค ล้ ำขึ้ น นี้ ไ ม่ เ พี ย งมี ที่ ห น้ ำ เท่ ำ นั้ น อำจมี รั ก แร้ ซอกคอ ขำหนี บ
อวัยวะเพศ เต้ำนม หน้ำท้อง โดยเฉพำะตรงแนวกลำงหน้ำท้องจะเห็นเส้นผ่ำกลำงหน้ำท้องเด่นชัดเป็นเส้นสีดำคล้ำ ซึ่ง
เป็นภำวะปกติ สีเข้มเหล่ำนี้จำงลงบ้ำงหลังคลอด แต่อำจไม่หำยไปทั้งหมด สิ่งที่ควรระวังคืออย่ำพยำยำมโดนแดดให้มำก
นักโดยไม่จำเป็นขณะตั้งครรภ์ เพรำะจะไปกระตุ้นให้เป็นมำกขึ้น
1.6 การเปลี่ยนแปลงที่ช่องคลอดและตกขาว
เนื่องจำกมีกำรไหลเวียนของเลือดไปยังมดลูกและช่องคลอดมำกกว่ำปกติ จึงทำให้ช่องคลอดนุ่ม มีสีคล้ำยิ่งขึ้น
ทั้งยังมีมูกมำกขึ้นด้วย จึงทำให้ช่องคลอดชุ่มขึ้น อำจพบมีตกขำวมำกขึ้น แต่จะไม่มีหมิ่นเหม็น ไม่มีอำกำรคัน ซึ่งถือว่ำเป็น
ภำวะปกติ แต่ถ้ำมีตกขำวมำก และมีกลิ่นเหม็นร่วมกับอำกำรค้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษำ เพรำะอำจ
ติดเชื้อรำในช่องคลอดได้
1.7 มดลูกแข็งตัว
ในไตรมำสที่ 2-3 จะเป็นบ้ำงชั่วครั้งชั่วครำว ไม่สม่ำเสมอ เป็นภำวะที่มดลูกทดลองซ้อมตัวไว้ เพื่อเตรียมคลอด
จะไม่รู้สึกเจ็บปวดรุนแรงอะไร หำกกำรเจ็บปวดไม่หำยไป แต่เพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ ต้องมำพบแพทย์
1.8 อาการบวมที่เท้า ข้อเท้า
เนื่องจำกมดลูกกดหลอดเลือดบริเวณบั้นเอว สะโพก อุ้งเชิงกรำน จึงทำให้กำรไหลเวียนกลับของเลือดที่ขำเข้ำสู่
หัวใจไม่ดี จึงมีกำรคั่งค้ำงของเลือด เพื่อลดอำกำรบวม มำรดำควรนอนศีรษะต่ำ แต่ให้ส่วนเท้ำและขำสูงไว้บ้ำง หรืองด
กำรยืนนำนๆ กำรนั่งห้อยเท้ำ และไม่ควรรับประทำนอำหำรเค็มจัด เพรำะจะยิ่งทำให้บวมมำกขึ้น

2. การรับประทานอาหาร
มีมำรดำจำนวนไม่น้อยที่เข้ำใจในเรื่องกำรรับประทำนอำหำรผิดไป โดยมุ่งคิดบำรุงอย่ำงเดียว หรือมักใช้คำพูด
ว่ำ “กินบำรุงทำรก” ถ้ำฟังดูเผินๆ ก็ไม่น่ำจะมีอะไรผิด กลับจะเป็นพฤติกรรมที่ดีด้วยซ้ำไป แต่จำกผลของกำรบำรุงนั้น
พบว่ำมำรดำบำรุงจนเกินไปซึ่งเป็นส่วนมำกเป็น มำรดำในเมือง แต่มำรดำในชนบทกลับเกรงว่ำอำหำรบำงอย่ำงจะแสลง
กับลูก และบำงประเทศถึงกับไม่รับประทำนเนื้อสัตว์หรือโปรตีนด้วยเกรงว่ำจะคลอดยำก เป็นต้น ดังนั้น กำรรับประทำน
อำหำรของมำรดำต้องอยู่ในเส้นทำงสำยกลำง คือ กำลังพอดี ทั้งบำรุงมำรดำ-ทำรก และคลอดเองได้ โดยสมบูรณ์ทั้ง 2 ฝ่ำย
อำหำรมีควำมสำคัญต่อควำมสมบูรณ์แข็งแรงร่ำงกำยมำรดำ ทำให้ไม่มีภำวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ และทำ
ให้ทำรกเจริญเติบโตได้อย่ำงเหมำะสม มำรดำจึงควรรับประทำนอำหำรให้ครบทั้ง 5 หมู่
2.1 โปรตีน
ช่วยให้ร่ำงกำยเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เสริมสร้ำงกล้ำมเนื้อ ต้ำนทำนเชื้อโรค ขณะตั้งครรภ์ต้องกำร
เพิ่มขึ้น 16% (จำก 44 กรัมเป็น 51 กรัม/วัน) แหล่งอำหำรได้แก่ เนื้อสัตว์ทุกชนิด ไข่ นม ถั่ว เต้ำหู้ น้ำเต้ำหู้
- กำรรับประทำนเนื้อสัตว์ เพื่อควำมสะดวกในกำรจำ มำรดำสำมำรถรับประทำนเนื้อสัตว์วันละ 100 กรัม
หรือ 1 ขีด โดยควรรับประทำนอำหำรทะเล เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ สัก 1-2 ครั้งต่อสัปดำห์
- ไข่ ควรรับประทำน 2-3 ฟอง ต่อสัปดำห์ หรือวันเว้นวัน
- น้ำนม มำรดำควรดื่มวันละ 2-3 แก้วต่อวัน เพรำะในน้ำนม 100 ซีซี จะมีแคลเซียมประมำณ 120 มิลลิกรัม
ถ้ำมำรดำดื่มนม 2 แก้ว (500 ซีซ)ี จะได้รับแคลเซียมประมำณ 600 มิลลิกรัม ซึ่งสตรีขณะมีครรภ์ควรได้รับแคลเซียมต่อ
วันเท่ำกับ 1200 มิลลิกรัม (สตรีปกติควรได้รับ 800 มิลลิกรรัม/วัน)
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2.2 คาร์โบไฮเดรต
ได้แก่ อำหำรจำพวก ข้ำว แป้ง น้ำตำล เช่น ข้ำว ก๋วยเตี๋ยว ควรรับประทำนเท่ำเดิม แต่ควรลดขนมหวำนลง
เช่น คุกกี้ เค้ก ซึ่งจะทำให้น้ำหนักของมำรดำเกินได้ง่ำย แต่ทำรกไม่โตเท่ำที่ควร และในขณะตั้งครรภ์ร่ำงกำยจะเผำผลำญ
แป้งและน้ำตำลได้น้อย อำจเกิดอำกำรแน่นท้อง ท้องอืด รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์อื่นได้น้อยลง
2.3 ไขมัน
ไม่ควรรับประทำนมำก ควรได้ไขมันหรือน้ำมันจำกพืชในกำรประกอบอำหำรเท่ำนั้นก็เพียงพอ วันละ 2-3 ช้อน
โต๊ะเท่ำนั้น ควรงดไขมันสัตว์ หนังสัตว์ทอด เนย เพรำะถ้ำได้มำกจะทำให้น้ำหนักเกินเกณฑ์ได้
2.4 วิตามิน
วิตำมินที่สำคัญสำหรับมำรดำขณะตั้งครรภ์ ซึ่งต้องกำรเพิ่มขึ้นได้แก่
- กรดโฟลิค ต้องกำรเพิ่มขึ้น 233% (จำก 150 ไมโครกรัม เป็น 500 ไมโครกรัม/วัน และในหญิงให้นมแม่ควร
ได้ 250 ไมโครกรัม/วัน) แต่นับเป็นโชคดีของคนไทยที่มักไม่ขำดโฟลิค อันที่จริงสตรีควรเตรียมควำมพร้อมของโฟลิคตั้งแต่
ก่อนตั้งครรภ์ 3-5 เดือน มิใช่มำเริ่มเมื่อตั้งครรภ์แล้ว ทั้งนี้เพรำะบทบำทหน้ำที่ของกรดโฟลิคมีมำกมำย เช่น ทำหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับกำรแบ่งเซลดีเอ็นเอ เซลเม็ดเลือดแดง ถ้ำขำดจะทำให้เกิดภำวะโลหิตจำง กรดโฟลิคยังช่วยป้องกันกำรเกิด
ควำมผิดปกติของสมองและไขสันหลัง เช่น ภำวะไร้สมอง และภำวะผนังกระดูกสันหลังปิดไม่สนิท ซึ่งทำให้ทำรกมีควำม
พิกำรได้ แหล่งอำหำรที่มีกรดโฟลิคหรือโฟเลท ได้แก่ ไข่ เครื่องในสัตว์ และผักใบเขียว เช่น ดอกกุยช่วย ตำลึง ถั่วฝักยำว
กรดโฟลิคที่ได้จำกสัตว์จะดูดซึมได้ดีกว่ำจำกพืช ซึ่งจะถูกควำมร้อนทำลำยไป
- วิตำมินเอ มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรมองเห็น ภูมิคุ้มกันและปรับสภำพเยื่อบุของเซลเนื้อเยื่อต่ำงๆ ทำให้แข็งแรง
และชุ่มชื้น แหล่งอำหำรวิตำมินเอ ได้แก่ ตับ ไข่ เนื้อสัตว์ และที่มีในพืช ซึ่งมีสำรแคโรทีนอยด์ เช่น แครอท บร็อคโคลี่
ตำลึง มะม่วงสุก มะละกอ แคนตำลูป ฟักทอง
- วิตำมินที่ช่วยปกป้องเซล ได้แก่ วิตำมินอี ซี เบต้ำแคโรทีน เป็นต้น
- วิตำมินอี พบมำใน น้ำมันดอกคำฝอย ดอกทำนตะวัน ปำล์ม ข้ำวโพด ถั่วเหลือง
- วิตำมินซี มีมำกในผลไม้จำพวกส้ม ฝรั่ง มะละกอ มะม่วง แคนตำลูป บร็อคโคลี่ ผักโขม
- เบต้ำแคโรทีน มีมำกใน แครอท มะละกอ แคนตำลูป ฟักทอง ข้ำวโพด บร็อคโคลี่
2.5 เกลือแร่
ที่สำคัญสำหรับหญิงตั้งครรภ์ คือ
- แคลเซียม ร่ำงกำยมำรดำต้องกำรเพิ่มขึ้นอีก 50% จำกปกติ 800 มิลลิกรัม/วัน เป็น 1200 มิลลิกรัม/วัน
บทบำทและหน้ำที่ของแคลเซียม คือ ช่วยเสริมสร้ำงให้กระดูกและฟันให้แข็งแรงทั้งในตัวมำรดำและทำรกในครรภ์
ช่วยป้องกันกำรเกิดโรคกระดูกพรุน มีส่วนสำคัญในขบวนกำรแข็งตัวของเลือด โดยเฉพำะในขณะคลอดบุตร ส่งเสริมให้
กำรส่งสัญญำณในระบบประสำทและกำรทำงำนของกล้ำมเนื้อเป็นไปตำมปกติในขณะตั้งครรภ์ สำหรับแหล่งอำหำรที่ให้
แคลเซียม เช่น นมและผลิตภัณฑ์จำกนม ปลำเล็กปลำน้อย ไข่แดง ถั่วต่ำงๆ เต้ำหู้ ผักสีเขียว เช่น คะน้ำ ผักกำดเขียว ใบ
ชะพลู ใบยอ ตำลึง ยอดแค โยเกิร์ต 1 ถ้วย ให้แคลเซียม 280 มิลลิกรัม นม 1 ถ้วย ให้แคลเซียม 280 มิลลิกรัม กุ้งแห้ง
ตัวเล็ก 1 ขีด ให้แคลเซียม 2305 มิลลิกรัม
- ธำตุเหล็ก ร่ำงกำยต้องกำรเพิ่มขึ้น 200% (จำก 15 มก. เป็น 30 มก./วัน) มีบทบำทในกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดง
ให้เพียงพอสำหรับมำรดำและทำรก ช่วยป้องกันภำวะเลือดจำง ช่วงตั้งครรภ์ กำรได้ธำตุเหล็กจำกอำหำรเพี ยงอย่ำงเดียว
อำจไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำย จึงต้องได้รับจำกยำด้วย ไม่ควรรับประทำนขณะท้องว่ำง อำจทำให้คลื่นไส้
อำเจียนหรืออำหำรไม่ย่อยได้ และไม่ต้องทำนร่วมกับนม แต่ควรรับประทำนร่วมกับน้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม น้ำสับปะรด
น้ำองุ่น เพรำะจะเสริมกำรดูดซึมเหล็กได้ดี แหล่งธำตุเหล็ก อำหำรที่ให้ธำตุเหล็กสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ ตับ ไข่แดง ผักใบเขียว
ถั่วเมล็ดแห้ง น้ำตำลมะพร้ำว น้ำตำลทรำยแดง ธำตุเหล็กในเนื้อสัตว์จะถูกดูดซึมในลำไส้ได้ดีกว่ำธำตุเหล็กในผัก ทั้งนี้
เพรำะในผักมีไฟเตทและฟอสเฟตเป็นตัวขัดขวำงกำรดูดซึมธำตุเหล็ก
นอกจำกนี้ยังมีเกลือแร่สำคัญที่ร่ำงกำยต้องกำร เช่น
- เซเลเนียม ซึ่งมักมีอยู่ในอำหำรจำพวก เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ ไต อำหำรทะเล ธัญพืช
- สังกะสี พบมำในอำหำรประเภท เนื้อสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ อำหำรทะเลเนยแข็ง ไข่ ถั่ว
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อาหารที่ไม่ควรรับประทาน
ได้แก่ อำหำรประเภท ของหมักดอง อำหำรรสจัด เพรำะอำจทำให้ท้องเสีย ซึ่งจะมีผลต่อกำรหดรัดตัวของ
มดลูก มำรดำไม่ควรดื่มเหล้ำและสูบบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันควำมผิดปกติทำงสมองและกำรคลอดบุตรน้ำหนักน้อย และงด
ซื้อยำมำรับประทำนเอง เพรำะจะไม่ปลอดภัยไปถึงทำรกในครรภ์ด้วย ควรพบแพทย์จะดีที่สุด
ในขณะตั้งครรภ์ 1-3 เดือนแรก น้ำหนักอำจลดหรือคงเดิม แต่ไม่ขึ้นพรวดพรำด ตำมปกติในไตรมำสที่ 3
น้ำหนักควรขึ้นสัปดำห์ละประมำณ 0.5 กิโลกรัม ตลอดกำรตั้งครรภ์มีน้ำหนักขึ้นประมำณ 10-12 กิโลกรัม หำกมำรดำ
ขำดสำรอำหำร จะพบว่ำน้ำหนักจะขึ้นน้อยหรือไม่ขึ้น และอำจมีอำกำรแสดงอื่นร่วมด้วย เช่น ปำกนกกระจอก (ขำด
วิตำมินบี 2) เป็นต้น

3. การมีเพศสัมพันธ์
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ในช่วงตั้งครรภ์ไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 3 นั้น มำรดำจะมีควำมต้องกำรทำงเพศลดลง
ส่วนในไตรมำสที่ 2 พบว่ำส่วนใหญ่มำรดำมีควำมต้องกำรทำงเพศเพิ่มขึ้น อำจเกิดจำกกำรมีมูกในช่องคลอดมำกขึ้นและ
มีควำมรู้สึกสบำยใจต่อกำรตั้งครรภ์ที่ผ่ำนอำกำรแพ้ต่ำงๆ ในไตรมำสแรกมำแล้ว มำรดำสำมำรถร่วมเพศได้ตำมปกติ ทุกๆ
ระยะของกำรตั้งครรภ์ หำกว่ำมำรดำไม่มีประวัติหรือควำมผิดปกติใดๆ อำทิ เช่น มีเลือดออก เคยแท้ง เคยคลอดก่อน
กำหนด เป็นต้น และควรเป็นกำรร่วมเพศที่ทะนุถนอมไม่รุนแรง ซึ่งจะเพิ่มควำมรักควำมผูกพันซึ่งกันและกันอย่ำงลึกซึ้ง

4. ความไม่สุขสบายขณะตั้งครรภ์ และการแก้ไข
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ อำจทำให้ มำรดำมีควำมวิตกกังวล อันเนื่องมำจำกไม่เคยมี
ประสบกำรณ์มำก่อนก็ดี กำรไม่เคยทรำบข้อเท็จจริงก็ดี หรือเคยทรำบแต่ยังไม่มั่นใจว่ำถูกต้องเหมำะสมดีแล้ว ในโอกำสนี้
ใคร่จะกล่ำวถึงควำมผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ ตลอดจนควำมไม่สุขสบำยที่ มำรดำทั้งหลำยอำจต้องเผชิญในคณะตั้งครรภ์ ซึ่ง
จะทำให้มำรดำได้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและคลำยควำมวิตกกังวล
4.1 อาการแพ้ท้อง
ที่มักพบเสมอ ก็คือ อำกำรคลื่นไส้ อำเจียน ซึ่งยังไม่ทรำบถึงสำเหตุที่แท้จริง แต่เชื่อว่ำเกิดจำกระดับฮอร์โมนที่
เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดจำกควำมรู้สึกที่ขัดแย้งกัน กำรขำดวิตำมินบี และเกิดจำกลำไส้เคลื่อนไหวช้ำลง ในเรื่องของ
ฮอร์โมนนั้นพบว่ำ ฮอร์โมนที่สร้ำงมำจำกรกสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ในระยะเดือนแรกมักพบอำกำรแพ้ท้องนี้มำก ต่อไปจึง
ค่อยๆ ลดลง หรืออำกำรแพ้ท้องที่มำจำกสภำพของจิตใจ เช่น มำรดำที่กลัวกำรตั้งครรภ์มำกๆ ไม่อยำกตั้งครรภ์ ก็อำจมี
อำกำรนี้ได้รุนแรงเช่นกัน อำกำรคลื่นไส้อำเจียนนี้ มักเป็นอำกำรเด่นชัดโดยทั่วไป มักจะมีอำกำรในตอนเช้ำ จนเรียกติด
ปำกกันว่ำ “Morning Sickness” แต่ก็มีมำรดำจำนวนไม่น้อยที่มักจะมีอำกำรในตอนเย็นหลังเลิกทำงำนแล้ว
วิธีแก้ไข
ถ้ำเป็นตำมธรรมชำติ ควรปฏิบัติดังนี้ ในตอนเช้ำเมื่อตื่นนอนยังไม่ควรลุกจำกเตียงทันทีค่อยๆ พยุงตัวดื่มน้ำอุ่น
ซึ่งเตรียมไว้ใกล้ๆ หัวเตียงสักเล็กน้อย หรือรับประทำนข้ำงตังกรอบเปล่ำ หรือขนมปังกรอบร่วมกับน้ำอุ่น ½ แก้ว แล้ว
เอนตัวนอนสักครู่ จึงค่อยๆ ลุกเปลี่ยนอิริยำบถ จะช่วยให้อำกำรคลื่นไส้อำเจียนลดลง
ในช่วง 1-3 เดือนแรก มำรดำจะประสบกับภำวะนี้มำก ดังนั้นจึงควรเลือกรับประทำนอำหำรในแต่ละมื้อให้
เหมำะสม เช่น ไม่มันเลี่ยนจนเกินไป ควรเป็นอำหำรย่อยง่ำย กลิ่น รส ชวนรับประทำน และควรแบ่งรับประทำนครั้งละ
น้อยๆ แต่บ่อยครั้งขึ้น
รับประทำนยำแก้แพ้ท้อง ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์ ส่วนใหญ่จะเป็นยำประเภทวิตำมินบี หรือเป็น
วิตำมินบีรวม
4.2 อาการตกขาว
มีทั้งปกติและผิดปกติ ถ้ำตกขำวผิดปกติ จะพบว่ำมีอำกำรคัน อำจมีสีเหลืองคล้ำยหนอง หรือสีเขียวอำจมี
อำกำรแสบเวลำถ่ำยปัสสำวะ ถ้ำพบอำกำรดังกล่ำวแสดงว่ำมีภำวะกำรติดเชื้อ ต้องได้รับคำวินิจฉัยจำกแพทย์ ภำวะกำร
ติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์ มักพบเสมอว่ำมีประวัติกำรทำควำมสะอำดกำงเกงในที่ไม่ถูกต้อง เช่น ซักกำงเกงในแล้วตำกลม
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ให้แห้ง โดยไม่เคยถูกแสงแดดเลย ซึ่งจะทำให้เกิดกำรอับชื้นและทำให้เกิดเชื้อรำขึ้นได้ และเชื้อโรคจะเข้ำไปสู่อวัยวะ
สืบพันธุ์ในที่สุด
4.3 อาการแสบร้อนที่ยอดอก (บริเวณลิ้นปี่ และลำคอ)
อำกำรนี้มักปรำกฏในช่วงตั้งครรภ์ประมำณ 5-6 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจำกอำหำรและน้ำย่อยซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด
เหลือค้ำงอยู่ในกระเพำะอำหำรอยู่นำน เนื่องจำกระยะนี้กำรเคลื่อนไหวของกระเพำะอำหำรและลำไส้ลดน้อยลง จำก
อิทธิพลของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ที่จะคลำยควำมตึงตัวของกล้ำมเนื้อหูรูดของหลอดอำหำร ประกอบกับมดลูกขยำยตัว
สูงขึ้นไปดันกระเพำะอำหำรให้ลอยขึ้นอีกแรงหนึ่ง จนเป็นเหตุให้น้ำย่อยซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดเคลื่อนตัวไปข้ำงบนคือ รุกล้ำเข้ำ
ไปในหลอดอำหำร จึ ง ท ำให้ ม ำรดำเกิ ด อำกำรแสบร้ อ นบริ เ วณยอดอก ลิ้ น ปี่ แ ละล ำคอที่ มั ก เรี ย กกั น จนคุ้ น ว่ ำ
“Heart Burn”
วิธีแก้ไข
รับประทำนครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง อย่ำรับประทำนอิ่มมื้อใหญ่ๆ และหลังรับประทำนอำหำรไม่ควรเอนตัวลง
นอนพักผ่อนเลยทันที และระวังไม่ก้มๆ เงยๆ ควรอยู่ในท่ำศีรษะสูง จะช่วยลดอำกำรนี้ได้ อำจดื่มนมระหว่ำงมือบ้ำง เพื่อ
ลดกรดในกระเพำะอำหำรและหลีกเลี่ยงอำหำรมันๆ ควรงดกำรสูบบุหรี่ เพรำะจะคลำยกล้ำมเนื้อหูรูดของหลอดอำหำร
และไม่ควรสวมเสื้อผ้ำรัดแน่น ถ้ำรู้สึกว่ำเป็นรุนแรงและเป็นบ่อยควรปรึกษำแพทย์ ซึ่งมักจะได้ยำลดกรด อีกประกำรหนึ่ง
มำรดำจะต้องบริหำรร่ำงกำยยกแขนและมือสูงขึ้นบนศีรษะ และปล่อยลงเสมือนท่ำนกบินหรือนกกระพือปีก จะช่ว ย
ป้องกันภำวะนี้ได้ดีจนไม่ต้องอำศัยยำ ซึ่งผู้เขียนได้ทดลองในมำรดำหลำยคน
4.4 อาการท้องผูกหรือถ่ายอุจจาระแข็ง
อำกำรนี้มักพบเสมอในมำรดำตั้งครรภ์โดยเฉพำะมำรดำที่ตำมปกติมีนิสัยท้องผูกอยู่เดิมแล้ว สำเหตุของอำกำร
ท้องผูกส่วนใหญ่มำจำกฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มขึ้น ทำให้กล้ำมเนื้อเรียบของระบบขับถ่ำยเคลื่อนไหวลดลง และ
สำเหตุจำกกำรรับประทำนธำตุเหล็กร่วมด้วย กำรที่ลำไส้เคลื่อนไหวลดลง ทำให้กำกอำหำรอยู่กับที่ ประกอบกับขนำด
ของมดลูกที่ขยำยใหญ่ก็จะไปกดเบียดเนื้อที่ของลำไส้ อีกทั้งตัวลำไส้เองก็มีหน้ำที่ดูดซึมน้ำจำกกำกอำหำร จึงเป็นสำเหตุ
ตรงและสำเหตุเสริมที่ทำให้อุจจำระยิ่งแช่ขังอยู่นำนก็ยิ่งถูกดูดซึมจะยิ่งแห้งและแข็ง ในที่สุดก็จะทำให้ถ่ำยอุจจำระลำบำก
มำกยิ่งขึ้น และภำวะนี้เองที่ทำให้เกิดริดสีดวงทวำรตำมมำในที่สุด
วิธีแก้ไข
มำรดำควรรับประทำนอำหำรที่มีกำกมำกๆ เช่น ผัก ผลไม้ทุกมื้อ ผักทุกชนิดทำให้เกิดกำกอำหำร ผลไม้ที่ช่วย
ให้เกิดกำรกระตุ้นกำรขับถ่ำยสะดวก คล่องตัว ได้แก่ กล้วยสุกงอม มะละกอสุก ส้มเขียวหวำนและส้มทุกชนิด นอกจำก
กำรเลือกรับประทำนประเภทผัก ผลไม้แล้ว ยังต้องดื่มน้ำให้มำกๆ ด้ วย อย่ำงน้อย 6-8 แก้วต่อวัน เพื่อช่วยให้กำกใยนุ่ม
ขึ้น และกำรฝึกบริหำรร่ำงกำยขณะตั้งครรภ์ จะช่วยลดอำกำรนี้ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ควรฝึกนิสัยกำรขับถ่ำย โดย
ขับถ่ำยทุกวัน ไม่เก็บสะสมไว้วันหลัง หรือเลื่อนกำรขับถ่ำยซึ่งจะส่งผลเสียในเวลำต่อๆ มำ สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่ำง
หนึ่งก็คือ ไม่ควรซื้อยำถ่ำยมำรับประทำนเอง
4.5 ริดสีดวงทวาร
เป็นเส้นเลือดขอดหรือเส้นเลือดโป่งในทวำรหนัก สำเหตุเกิดจำกฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ทำให้ผนังหลอด
เลือดดำหย่อนหรือขยำยทั้งหมด หรือมดลูกกดทับ กำรไหลเวียนกลับของเลือดดำ ทำให้แรงดันในหลอดเลือ ดดำบริเวณ
ทวำรหนักเพิ่มขึ้น ริดสีดวงทวำรนั้น บำงรำยอำจเป็นอยู่เดิม ตั้งแต่ก่อนมีกำรตั้งครรภ์รำยเช่นนั้นจะมีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้น
อำจถ่ำยอุจจำระออกมำแล้วมีเลือดปน หรือจำกที่ไม่มีก้อนก็กลับจะมีก้อนโผล่ออกมำจำกทวำรหนัก จะรู้สึกว่ำมีก้อนเมื่อ
ใช้มือคลำหรือล้ำงทำควำมสะอำด
วิธีป้องกันและแก้ไข
มำรดำที่ยังไม่เป็นริดสีดวงทวำรนั้น สำมำรถป้องกันได้ด้วยกำรดูแลตนเองเรื่องสุขนิสัยในกำรขับถ่ำย คือถ่ำย
อุจจำระทุกวัน ไม่ควรนั่งส้วมนำนๆ และในขณะถ่ำยอุจจำระไม่ควรอ่ำนหนังสือ หรือทำสิ่งอื่นที่เพลิดเพลินจนใช้เวลำนั่ง
นำนจนเกินไป เพรำะทำให้เลือดมำคั่งอยู่ ควรเลือกรับประทำนผัก ผลไม้ให้มำกขึ้น ทั้งยังต้องดื่มน้ำให้มำกๆ ดังกล่ำวแล้ว
ที่จะเว้นเสียมิได้ก็คือ กำรออกกำลังกำยแต่พอควร จะช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวขับไล่อุจจำระ นอกจำกนี้ควรระมัดระวัง
ท่ำทำงต่ำงๆ ให้ถูกต้อง เช่น กำรนั่ง ไม่นั่งยองๆ แต่ควรมีม้ำนั่งหรือสิ่งอื่นรองก้น กำรนอนพักนอนควรท่ำยกขำสูงให้แนบ
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ผนั ง ห้ อ ง หรื อ วำงพำดบนเก้ ำ อี้ หรื อ โซฟำบ้ ำ งเป็ น ครั้ งครำวโดยมี ห มอนหนุ น บริ เ วณก้ น ให้ สู งขึ้ น และที่ ส ำคั ญ คื อ
กำรบริหำรท่ำขมิบก้นจะช่วยกำรไหลเวียนกลับของเลือดดำได้ดี เป็นต้น
ในรำยที่มำรดำเป็นริดสีดวงทวำรแล้ว แต่ไม่รุนแรงอำจใช้ยำทำ หรือยำเหน็บได้ เพื่อไม่ให้เกิดกำรระคำยเคือง
และอักเสบ แต่ไม่ควรรับประทำนยำในขณะตั้งครรภ์ สิ่งที่ควรปฏิบัติ ได้แก่ เรื่องอำหำรและอื่นๆดังกล่ำวข้ำงต้น หำกเป็น
รุนแรงควรปรึกษำแพทย์ ในกรณีท่ถ่ำยอุจจำระแล้วพบว่ำหัวริดสีดวงทวำรโผล่พ้นทวำรหนัก ให้มำรดำใช้นิ้วดันหัวเข้ำไป
ภำยในทวำรหนักได้หลังขับถ่ำยแต่ละครั้ง
กำรถ่ำยอุจจำระในท่ำนั่งยองๆ จะช่วยให้ขับถ่ำยเร็วและคล่องขึ้น แต่ถ้ำมำรดำนั่งยองๆ แล้วทำให้นั่งไม่สะดวก
ก็สำมำรถนั่งโถส้วมแบบนั่งรำบได้ แต่อุจจำระจะออกช้ำกว่ำ
4.6 เส้นเลือดขอด (Varicose Vein)
เส้นเลือดขอด เป็นได้หลำยๆ อวัยวะที่มักพบเสมอ ได้แก่ น่อง ข้อพับขำ และขึ้นไปถึงโคนขำ และอำจพบได้ไม่
บ่อยนักบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ สำเหตุที่เกิดก็คือ กำรกดทับเส้นเลือดดำของมดลูกที่มีขนำดใหญ่ขึ้น กำรกดทับนำนๆ ทำ
ให้ควำมดันในเส้นเลือดสูงขึ้น ประกอบกับฮอร์โมนโปรเจสโตโรน มีฤทธ์ทำให้ผนังและลิ้นของหลอดเลือดดำหย่อนตัวด้วย
เส้นเลือดจึงโป่งพองออกและเห็นได้ชัด มักพบในรำยที่ มำรดำไม่ค่อยเปลี่ยนอิริยำบถ เช่น ยืนนำนๆ หรือทำงำนโดยนั่ง
ห้อยเท้ำนำนๆ เป็นต้น อำจพบว่ำเป็นกรรมพันธุ์ ลิ้นปิดเปิดในระบบหลอดเลือดดำใต้ผิวหนังอ่อนแอ
วิธีป้องกันและแก้ไข
ควรเปลี่ยนอิริยำบถเสมอๆ อย่ำปล่อยให้ขำอ่อนล้ำจำกกำรยืนหรือนั่งกดทับนนำนๆ และควรฝึกกำรนั่งให้
ถูกต้อง คือ นั่งยกขำสูงขึ้นเสมอลำตัว โดยใช้เก้ำอี้รองรับเท้ำ จะช่วยหลีกเลี่ยงกำรห้อยเท้ำนำนๆ ส่วนกำรนอน ควรนอน
ยกขำพำดผนังหรือเก้ำอี้ หรือโซฟำบ้ำง เพื่อให้เลือดกลับสู่หัวใจได้สะดวก ไม่เกิดกำรคั่งอยู่ที่เดิม กำรฝึกกำรบริหำรขณะ
ตั้งครรภ์ก็ช่วยป้องกันกำรเป็นเส้นเลือดขอดได้ ซึ่งจะกล่ำวต่อไป
ในรำยที่เริ่มเป็น อำจทุเลำโดยกำรใช้ผ้ำพันแผลชนิดยืดพันไว้จำกเท้ำขึ้นไปถึงโคนขำ กำรพันนั้นไม่ควรแน่น
จนเกินไปจะทำให้ขำดเลือดไปเลี้ยงขำได้ และควรพันบำงเวลำเท่ำนั้น โดยเฉพำะในช่วงเช้ำก่อนลุกจำกที่นอน ปัจจุบันมี
ถุงน่องที่ช่วยผ่อนคลำยภำวะนี้ได้ นอกจำกนี้ควรหลีกเลี่ยงกำรนั่งไขว้ขำ ไม่ยืนนำนเกินไป บริหำรขำโดยกำรเกร็ง และ
คลำยเสมอๆ และทำท่ำกระดกข้อเท้ำ กระดิกนิ้วเท้ำขึ้น-ลง เป็นต้น
4.7 ตะคริว (Cramps)
เป็นภำวะที่ทุกข์ทรมำน และรบกวนมำรดำเสมอ โดยเฉพำะในเวลำที่กำลังหลับสบำย สำมีอำจได้ยินเสียง
โวยวำย ไม่ทรำบว่ำเกิดอะไรขึ้น และไม่ทรำบวิธีแก้ไข ตะคริวมักเกิดขึ้นบ่อยๆ ในช่วง 2-3 เดือนสุดท้ำยของกำรตั้งครรภ์
มีผู้กล่ำวถึงสำเหตุของตะคริวว่ำ เกิดจำกร่ำงกำยมำรดำมีภำวะไม่สมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัส คือ มีฟอสเฟตมำก
เกินไป และมีแคลเซียมน้อยในกระแสเลือด หรือเลือดที่คั่งอยู่บริเวณน่อง อันเนื่องจำกกำรยืนมำก เดินทั้งวัน หรือนั่งห้ อย
เท้ำตลอดเวลำ เกิดภำวะกรดมำกทำให้แคลเซียมในเลือดต่ำลงไปอีก จึงเกิดภำวะตะคริวได้ บำงท่ำนอธิบำยว่ำตะคริวไม่
เกี่ยวข้องกับแคลเซียมเลย แต่เกิดจำกกำรไหลเวียนเลือดไม่ดี ทำให้มีกำรคั่งของเกลือแร่และของเสียในร่ำงกำย เกิดภำวะ
กรดขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดกำรเกร็งแข็งของกล้ำมเนื้อ หรือเกิดจำกอุณหภูมิที่เย็นเกินไป กำรเกิดตะคริวจะปวดมำก
ในขณะตะคริวจับ จึงต้องป้องกัน และทรำบวิธีแก้ไขในขณะเกิดขึ้น
วิธีป้องกันและแก้ไข
วิธีป้องกันที่ดีก็คือ กำรไม่อยู่ในท่ำที่ทำให้เกิดภำวะกรดในเส้นเลือดดำ คือ ไม่ยืนนำนเกินไป เพรำะทำให้
กล้ำมเนื้ออ่อนล้ำ ไม่ห้อยเท้ำเป็นเวลำนำนๆ ไม่อยู่ในห้องที่เย็นเกินไปให้ควำมอบอุ่นกับขำ ส่วนกำรรับประทำนนมซึ่งเป็น
กำรเพิ่มแคลเซียมให้พอเหมำะ และรับประทำนปลำเล็ กปลำน้อยก็ไม่ควรละเลย ถึงแม้จะไม่ใช่กำรรักษำโดยตรงก็ตำม
และที่ลืมไม่ได้ก็คือ กำรบริหำรร่ำงกำยท่ำ “โฉมตรูดันเก้ำอี้” “และโฉมฉำยหมุนข้อเท้ำ”ซึ่งจะช่วยให้กำรไหลเวียนเลือดที่
ขำเป็ น ปกติ ในขณะเกิ ด ตะคริ ว ให้ แ ก้ ไ ขโดยเกร็ ง กระดกข้ อ เท้ ำ ปลำยเท้ ำ ขึ้ น สั ก ครู่ จึ ง คลำยและท ำใหม่ อี ก ครั้ ง
อำกำรจะทุเลำลง
4.8 อาการปวดหลัง
มำรดำส่วนใหญ่มักมีอำกำรไม่สุขสบำยจำกกำรปวดหลัง โดยเฉพำะกำรปวดกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอว ทั้งนี้
เนื่องจำกน้ำหนักของมดลูกและทำรกที่อยู่ภำยในเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ ทำให้น้ำหนักถ่วงมำบริเวณหน้ำท้อง และข้ำงหน้ำ
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ศูนย์ถ่วงของร่ำงกำยเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มำรดำต้องแอ่นและเกร็งกล้ำมเนื้อหลังมำกกว่ำปกติ เพื่อจะยึดน้ำหนักที่โน้ม
ไปข้ำงหน้ำให้สำมำรถทรงตัวอยู่ได้ มำรดำจะแอ่นและเกร็งกล้ำมเนื้อหลังมำกกว่ำปกติ เพื่อจะยึดน้ำหนักที่โน้มไปข้ำงหน้ำ
ให้สำมำรถทรงตัวอยู่ได้ มำรดำจะแอ่นหลังโดยไม่รู้ตัวประกอบกับในช่วงนี้ข้อต่อต่ำงๆ ของกระดูกเชิงกรำนจะหลวม เพื่อ
เตรียมรับกับขนำดของทำรกที่โตขึ้นด้วยสำเหตุเหล่ำนี้จึงทำให้มำรดำมีอำกำรปวดหลังยิ่งขึ้น
วิธีป้องกันและการแก้ไข
ประกำรแรกที่ควรคำนึงถึงก็คือ ท่ำในกำรทรงตัวของมำรดำต้องถูกต้อง ทั้งกำรนั่ง กำรยืน กำรนอน โดยเฉพำะ
ท่ำยืนซึ่งมักจะแอ่นหลังดังกล่ำวแล้ว ดังนั้นควรฝึกหัดยืนตัวตรง ให้น้ำหนักลงตรงกลำง ศีรษะตรง อก ไหล่ยืดตรง หรือ
อำจฝึกท่ำยืนพิงผนังห้อง ซึ่งกล่ำวไว้ในกำรบิรหำรร่ำงกำยต่ำงๆ นอกจำกนี้ มำรดำควรหลีกเลี่ยงกำรโก้งโค้งหยิบของ
งดกำรยกของหนักกำรพักผ่อนให้ถูกท่ำอำจเป็นท่ำนอนหงำย แต่ยกขำสูงหรืองอขำ หรือใช้หมอนรองใต้ท้องขำแทนกำร
นอนหงำยเหยียดยำว จะทำให้กระดูกหลังยืดตรงรำบไปกับพื้น ท่ำกำรนอนตะแคงให้ขำข้ำงหนึ่งก่ำยหมอนไว้ กำรนอนที่
ถูกต้องจะช่วยให้มีควำมสุขสบำย และทุเลำอำกำรปวดหลัง อิริยำบถบำงอย่ำงมักถูกมองข้ำมไป คือ กำรลุกจำกท่ำนอน
มำรดำส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงว่ำ กำรลุกจำกที่นอนก็มีส่วนสำคัญ ในกำรทำให้เกิดอำกำรปวดหลังได้ กำรลุกจำกเตียงที่
ถูกต้องนั้น ควรตะแคงตัวไปข้ำงใดข้ำงหนึ่งก่อน แล้วใช้แขนและข้อศอกยันพยุงตัวขึ้นในท่ำตะแคงขึ้นนั่งก่อน จึงค่อยๆ
ขยับขำและเท้ำห้อยลงแตะพื้น และลุกขึ้นในที่สุด และเวลำจะนอนก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน คือ นั่งบนเตียงเท้ำแตะพื้นก่อน
แล้วค่อยๆ ย่อตัวในท่ำตะแคง เอนตัวลงนอนตะแคงก่อนจึงขยับเป็นท่ำหงำย หรือท่ำที่สุขสบำย มำรดำส่วนใหญ่จะล้มตัว
ลงนอนโดยหงำยตัว หรืองอตัวขึ้นตรงๆ ซึ่งเป็นกำรนอนและกำรลุกที่ยังไม่ถูกต้อง อันเป็นต้นเหตุของกำรปวดหลังที่
สำคัญ เพรำะเกร็งกล้ำมเนื้อหลังเต็มที่ อีกประกำรหนึ่งที่นอนควรแข็งรองรับน้ำหนักได้ดีไม่ยุบลงตำมน้ำหนักของผู้นอน
จึงไม่ควรทำด้วยฟองน้ำแต่ควรเป็นวัสดุที่แข็ง เช่น ใยมะพร้ำวนุ่มที่ยัดแน่น เป็นต้น ท่ำนั่งต้องนั่งหลังตรง มีที่พิงหลังอำจ
ใช้หมอนเล็กๆ สอดบริเวณช่วงเอวที่เว้ำ นั่งเต็มก้น มีพนักวำงแขน ม้ำวำงเท้ำ เป็นต้น กำรก้มเก็บของใช้อิริยำบถให้
ถู ก ต้ อ ง ไม่ โ ก้ ง โค้ ง ให้ ห ลั ง ตรงแต่ ย่ อ เข่ ำ ลง เป็ น ต้ น กำรป้ อ งกั น กำรปวดหลั ง จะใช้ ก ำรบริ ห ำรร่ ำ งกำยท่ ำ
“มำดแม้นแมวขู่” จะได้ผลดี
4.9 อาการคัน
มักมีอำกำรคันโดยไม่มีรอยแตก ไม่ทรำบสำเหตุ แต่จะหำยไปภำยหลังคลอด
การแก้ไข
ใช้ทำด้วยคำลำไมน์แทนกำรเกำด้วยเล็บ ซึ่งจะทำให้ติดเชื้อและเป็นโรคผิวหนังได้ งดกำรทำด้วยแป้งที่เย็น
เพรำะแป้งไม่ได้รับกำรฆ่ำเชื้อ อำจติดเชื้อและลุกลำมใหญ่โต
4.10 มีน้าลายออกมาก
มำรดำบำงคนนั่งบ้วนน้ำลำยทั้งวัน ถ้ำมำกกว่ำ 2 ลิตรต่อวันถือว่ำผิดปกติ โดยทั่วไปมักไม่ถึงจำนวนนี้ สำเหตุไม่
ทรำบแน่ชัด บำงท่ำนเชื่อว่ำรับประทำนอำหำรประเภทแป้งมำกเกินไป จึงกระตุ้นต่อมน้ำลำยให้มีน้ำลำยสอตลอดเวลำ
แต่จะหำยไปภำยหลังคลอด
การแก้ไข
4.11 เหงือกเลือดออก
มีสำเหตุมำจำกฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มขึ้นในขณะตั้งครรภ์ ทำให้เหงือกเสมือนบวม และมีเลือดออกง่ำย ไม่มี
อันตรำยใดๆ จะหำยเองภำยหลังคลอด
การแก้ไข
มำรดำควรแปรงฟันด้วยแปรงนุ่มๆ และแปรงอย่ำงเบำมือ หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรแข็ง ที่อำจกระแทก
เหงือก ถ้ำเหงือกอักเสบหรือเป็นรุนแรงควรปรึกษำแพทย์ หรือทันตแพทย์
4.12 เลือดกาเดาออก
มีสำเหตุจำกกำรมีกำรฉีกขำดของเส้นเลือดในจมูก มำรดำไม่ต้องตกใจ เพรำะสำมำรถหยุดเลือดได้
การแก้ไข
ควรหลีกเลี่ยงกำรแคะล้วงโพรงจมูก ถ้มีเลือดกำเดำออกให้ใช้นิ้วมือกดที่รูจมูก ก้มศีรษะลง วำงกระเป๋ำน้ำแข็ง
หรือถุงน้ำแข็งห่อด้วยผ้ำบริเวณต้นคอ ถ้ำยังไม่หยุดภำยใน 3-5 นำที ให้ไปพบแพทย์
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4.13 มีอาการอ่อนเพลีย
สำเหตุยังไม่ทรำบแน่ชัด แต่หลำยทฤษฏีได้กล่ำวในทิศทำงเดียวกันว่ำ เกิดจำกฮอร์โมนที่สูงขึ้น ทำให้มีอำกำร
คลื่นไส้อำเจียน หรือ คำมรู้สึกที่เป็นสองฝักสองฝ่ำย ทำให้เกิดควำมเครียดและเหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลีย มองโลกไม่สดใส
การแก้ไข
ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ในช่วงกลำงวัน ควรได้พักประมำณ ½ - 1 ชั่วโมง และหลีกเลี่ยงเหตุท่จะทำให้เกิดกำร
อำเจียน เช่น กลิ่นต่ำงๆ กำรมีกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรร่ำงกำยจะช่วยลดควำมเครียดได้เป็นอย่ำงดี และมีควำมสดชื่น
ขึ้นมำแทนที่
4.14 นอนไม่หลับในไตรมาสที่ 3
มีสำเหตุหลำยประกำร อำทิ ท่ำนอนไม่สุขสบำย มดลูกใหญ่กดทับ ลูกดิ้น ถ่ำยปัสสำวะบ่อย และวิตกกังวลกับ
กำรคลอด
การแก้ไข
มำรดำไม่ควรแก้ไขตำมสำเหตุ เช่น เรื่องท่ำนอน ควรนอนตะแคงใช้หมอนข้ำงสอดระหว่ำงขำ (ไม่ทับเกยขำ)
หรือนอนหงำยศีรษะสูง ตลอดหลังและไหล่ จะช่วยให้สบำยขึ้น ดื่มน้ำอุ่นก่อนนอน ควรลดจำนวนน้ำดื่มลงช่วงกลำงคืน
สำหรับมำรดำที่ต้องตื่นบ่อยๆ เพื่อถ่ำยปัสสำวะ กำรบริหำรร่ำงกำยจะดีมำก จะช่วยพักผ่อนหลังบริหำรแล้ว อำจใช้กำร
เดินก็ได้เช่นกัน
4.15 ปวดศีรษะ
มีสำเหตุมำกมำยที่ทำให้ปวดศีรษะ อำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรไหลเวียนในขณะตั้งครรภ์ หรือเกิดจำก
หลอดเลือ ดขยำยตั ว เนื่องจำกปริมำณเลื อดที่ เพิ่ม ขึ้น และหรือมี เลือ ดออกจำกหัว ใจเพิ่ มขึ้น ซึ่งมีส่ว นทำให้ มำรดำ
ปวดศีรษะได้เช่นกัน หรือกำรมีจำนวนเลือดมำกและกำรคั่งของเลือดในจมูกก็อำจทำให้ไม่สุขสบำยคล้ำยโพรงจมูกอักเสบ
กำรเปลี่ยนแปลงของสำยตำหรือกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อศีรษะและลำคอ ก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่ง
การแก้ไข
แก้ไขตำมสำเหตุ หำกปวดศีรษะจำกหลอดเลือดให้ตะแคงซ้ำย ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อคอ ควรพักผ่อนอำจคลำย
ด้วยกำรนวดเบำๆ อำจวำงกระเป๋ำน้ำแข็งหรือผ้ำเย็นบริเวณหน้ำผำก และต้นคอเพื่อผ่อนคลำย ไม่ซื้อยำรับประทำนเอง
ควรขอคำปรึกษำจำกแพทย์
4.16 อาการหายใจลาบากหรือหายใจตื้น
เป็นผลมำจำกฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมีผลต่อศูนย์ควบคุมกำรหำยใจ ทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรหำยใจอำกำศ
เข้ำและออกเพิ่มขึ้น จึงรู้สึกคล้ำยกับกำรหำยใจลำบำก มำรดำบำงคนเป็นตั้งแต่ไตรมำสแรก จึนถึงไตรมำสที่สำม และ
ในช่วงท้ำยของกำรตั้งครรภ์ จะรู้สึกหำยใจไม่เต็มอิ่มหรือหำยใจไม่เต็มปอด เนื่องมำจำกตัวเด็ก และมดลูก ซึ่งโตขยำยขึ้น
นั้น จะดันกะบังลมขึ้นมำ ทำให้กะบังลมถูกดันขึ้นมำเบียดปอด ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญในกำรหำยใจ จึงจุอำกำศได้ไม่เต็มที่
การแก้ไข
มำรดำสำมำรถบรรเทำอำกำรเหล่ำนี้ได้ด้วยวิธีกำรทรงตัวที่ดีคือ ให้ปอดขยำยตัวได้ดีโดยกำรยืดอกและหลังให้
ตรง ไม่นั่งงอหรือห่อตัว กำรแก้ไขด้วยกำรระมัดระวังอิริยำบถ และบริหำรหำยใจลึกยำวนี้จะช่วยได้มำก
4.17 อาการบวมที่เท้า
มีสำเหตุจำกมดลูกกดหลอดเลือดในอุ้งเชิงกรำน ทำให้กำรไหลเวียนเลือดกลับเข้ำสู่หัวใจไม่ดี จึงทำให้เท้ำและ
เข่ำบวมได้
การแก้ไข
มำรดำสำมำรถช่วยด้วยกำรไม่นั่งห้อยเท้ำนำนเกินไป ควรยกขำสูงเป็นระยะๆ แต่ละครั้งประมำณ 5-10 นำที
โดยอำจนอนรำบกับพื้น วำงขำทีเก้ำอี้หรือโซฟำ เป็นต้น ควรเปลี่ยนอิริยำบถบ้ำงไม่อยู่ในท่ำใดนำนเกินไป และควร
หลีกเลี่ยงกำรใช้เสื้อผ้ำคับ หรือรัดแน่นหรือถุงน่อง เพื่อเสริมให้กำรไหลเวียนเลือดดีขึ้น กำรนอนตะแคงซ้ำยจะช่วยให้กำร
ไหลเวียนเลือดดี โดยเฉพำะกำรไหลเวียนเลือดที่ไต กำรดื่มน้ำและรับประทำนอำหำรรสเค็ม สำมำรถรับประทำนได้
ตำมปกติ
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4.18 อาการชาที่นิ้วมือ
สำเหตุเกิดจำกกำรกดทับที่เส้นประสำท นิ้วมืออำจชำเกือบทุกนิ้ว ยกเว้นนิ้วก้อย กำรกดอำจเกิดจำกกำรบวม
ของมือและข้อมือ หรือถูกกดจำกช่วงบนของต้นแขน
การแก้ไข
พยำยำมระมัดระวังอิริยำบถ ไม่นอนกดทับไหล่หรือแขน ถ้ำนอนตะแคงควรให้ควำมสูงของหมอนที่หนุนเพิ่มขึ้น
กว่ำท่ำนอนหงำยอีกเท่ำตัว บริหำรข้อมือและนิ้วมือด้วยกำรกำ-แบบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นกำรไหลเวียน และไม่นอนทับแขน
ข้ำงที่ชำ
4.19 ท้องอืด
มักมีสำเหตุมำจำกกำรเคลื่อนไหวของลำไส้ลดลง เนื่องจำกฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มขึ้ น และน้ำหนักของ
มดลูกที่โตขึ้น ในช่วงไตรมำสที่ 2 และ 3 ที่ไปกดลำไส้โดยตรงด้วย
การแก้ไข
หลีกเลี่ยงอำหำรที่ทำให้มีแก๊ส เช่น น้ำอัดลม ฯลฯ กำรบริหำรร่ำงกำยและเปลี่ยนอิริยำบถบ่อยๆ เช่น กำรเดินก็
ช่วยได้มำกทีเดียว
4.20 ปวดเอ็นกลม
สำเหตุ มำจำกกำรเพิ่ มขนำดของมดลู ก ทำให้เ อ็ นกลมซึ่ งท ำหน้ ำที่ ยึ ดมดลู ก จำกบริ เวณใต้ ปี กมดลู ก ไปยั ง
แคมใหญ่ ยืดตัวจนมำรดำรู้สึกเจ็บ
การแก้ไข
ให้มำรดำเอียงตัวไปด้ำนที่เจ็บเอ็นกลม เพื่อให้เกิดกำรผ่อนคลำยเอ็นกลมสักครู่ และกำรบริหำรท่ำย่อเข่ำ
หยิบของจะช่วยลดภำวะปวดเอ็นกลมได้ดี

สรุป
กำรปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ของมำรดำเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง กำรละเลยในกำรดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์สำมำรถ
คุกคำมต่อสุขภำพกำย สุขภำพจิต และควำมอยู่ดีมีสุขของมำรดำและทำรกในครรภ์ได้ พยำบำลเป็นผู้ มีบทบำทสำคัญ
จำเป็นต้องช่วยให้มำรดำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ในระหว่ำงตั้งครรภ์ และวิธีกำรแก้ไข
อำกำรไม่สุขสบำยเล็กๆ น้อยๆ เพื่อลดควำมวิตกกังวลและให้เกิดควำมปลอดภัย ถือเป็นกำรเฝ้ำระวัง และป้องกัน
ภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆ และเป็นกำรช่วยให้พยำบำลดูแลสตรีตั้งครรภ์มีคุณภำพมำกขึ้น
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