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การท า Visual treatment objective (VTOการ) โดยคอมพิวเตอร์ (Part 1) 

Visual treatment objective by computerize 

Rare Adm. Dr. Med. Dent. Jatuporn Bukkavesa  
BSc. DDS. Kieferorthopadie(Munich),  
Thai board in orthodontic WTU orthodontic department. 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากการวิเคราะห์เพื่อจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้จัดฟันใช้เวลามากและจะต้องเกี่ยวข้องกับแลปมากจึง

ท าให้เสียเวลาในการประมวลผล และท าให้วิเคราะห์ไม่ได้ทันที ท าให้การบอกแผนการรักษาคนไข้ท าได้ช้า  
ปัจจุบันจึงมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อลดขั้นตอนในแลป ท าให้สามารถบอกแผนการ

รักษาคนไข้ได้เร็วขึ้นมาก 

ค าส าคัญ : การวางแผนการรักษาคนไข้จัดฟันโดยคอมพิวเตอร์  

Abstract 
By using computer , We can express all we think about orthodontic treatment 

planning so easy for all patients. Included before treatment , during treatment and the end of 
the treatment by visualize presentation. 

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

บทน า 
การที่จะพยายามให้คนไข้เข้าใจแผนการรักษา ในสมัยก่อนจะต้องใช้จินตนาการเพื่ออธิบายคนไข้ให้เข้าใจ 

แต่ในปัจจุบัน เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงกระบวนการรักษาตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยความรวดเร็วและแม่นย า 
อีกทั้งยังสามารถแสดงเมื่อสิ้นสุดการรักษาเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการรับการรักษาได้ง่ายขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นตัวอย่างให้ทันตแพทย์สามารถน าไปประยุกต์การวางแผนการรักษาทางการจัดฟัน
2. เพื่อให้คนไข้เข้าใจแผนการรักษาได้ง่ายขึ้น
3. เพื่อประเมิณผลการรักษา ทุกๆ6 เดือนว่าเป็นไปตามแผนการรักษาหรือไม่
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การวางแผนการรักษาในอดีต (ปี 1970-1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในสมัยก่อนเมื่อเรา ถ่าย เอกสเรย์ และ พิมพ์ปาก การประเมินผล และการวางแผนการรักษา เราต้อง 
ส่งข้อมูลไปต่างประเทศเพื่อให้ได้ผลลัพธ์กลับมา ต้องใช้เวลานาน ท าให้กระบวนการรักษาเป็นไปได้ช้า การเสนอ
แผนการรักษาให้คนไข้ทราบท าได้ช้า เพราะกว่าจะได้ผลวิเคราะห์ จากต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด สามารถน าเทคโนโลยีมาประมวลใช้ในชีวิตประจ าวันของทันตแพทย์
ได้ง่ายขึ้น เช่นการวางแผนการรักษาจากภาพถ่ายรังสี cepharograph , postero anterior view , 
orthopantomography หรือแม้แต่ใน โมเดล เราสามารถน า รูปจ าลองแบบฟันไปแทนที่เพื่อจะแสดงผลการรักษา 
ก่อนท า ระหว่างท า และ เม่ือส าเร็จการรักษา อีกทั้งยังสามารถ คาดเดาการเจริญเติบโตของขากรรไกร กระดูก และ
ฟัน ได้(คาดเดาตั้งแต่ 2>10 ปี) 
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ตัวอย่างแบบจ าลองฟัน ส าหรับ โมเดล และช่องปาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง รูปแบบจ าลองฟัน ส าหรับ Orthopantomograph 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง รูปแบบจ าลองฟัน ส าหรับ Postero-anterior View 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง รูปแบบจ าลองฟัน ส าหรับ lateral cephalograph 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยความอนุเคราะห์รูปแบบจ าลองฟัน จาก ทพ. รังสิ ถาวรังกรู ท.บ.ท 2604 
ตัวอย่างการน า รูปแบบจ าลองไปใช ้
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Using Computer for Orthodontic Treatment Planning 
Material conclusion 

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

Methods conclusion 
- X-ray 2 dimension 3 films 

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

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

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

XXi



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

Result 
I - ผลที่ได้จากการเลื่อนฟันไปสู่ final treatment by imagination นั้น การกระท าใน model จะได้เป็น

ประโยชน์ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในแนว “Top View Dimension Setup”สามารถแสดงการแก้ไขการรักษาฟันที่
ซ้อนเกในทุกรูปแบบ จนฟันหลังเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย (Model Setup) 

a. ในธรรมชาติจริงๆ ถ้าฟันเรียงเรียบร้อยแล้วใช้เนื้อที่เท่าใด (เฉพาะฟันบนและฟันล่าง) 
b. ในการรักษา ถ้ามีความผิดปกติของฟัน และกระดูกขากรรไกรร่วมกัน ถ้าจะให้ใช้งานได้ต้องใช้เนื้อที่เพิ่ม

อีกเท่าใด 
รวมทั้ง a & b ก็จะเห็นได้ว่าในตอนจบของการรักษาฟันทั้งระบบควรจะไปวางอยู่ ณ บริเวณใดใน

ขากรรไกรและฟันบนสบกับฟันล่างอย่างไร 
II - ผลลัพธ์จาก “Frontal View Set up Dimension” จะตรวจเพื่อรักษา ในกรณีที่ใบหน้าไม่สมมาตร 

(Asymmetry),การเอียงของการสบฟัน เป็นต้น เพื่อป็นประโยชน์ในการจัดฟัน ส าหรับการผ่าตัดขากรรไกร (โดยการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกใบหน้า) 

III - ผลลัพธ์จาก “Lateral View Set upDimension”จะเกิดประโยชน์ จากการดู VTO เพื่อ  
 ฟันบน :ใช้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการรักษาโดยการ set up profile ล่วงหน้าจากการset smile line 

และ smile arc 
 ฟันล่าง : ใช้ก าหนด Mechanicในการรักษาโดยดูจากการ set up ฟันล่างให้อยู่กึ่งกลาง symphysis 
การevaluateการรักษาด้วยการจัดฟัน โดยใช้ VTO นั้น ควรจะ evaluate ทุกๆ 6 เดือน เพื่อเป็น “แผน

ที่” ในการเดินทางสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์โดยใช้ Mechanic ตามประสบการณ์ของทันตแพทย์ จัดฟันนั้นๆ (=
เข็มทิศ) นั่นเอง 

 การตรวจประเมินทุก 6 เดือนนั้น กระท าได้โดยเอา VTO มา Superimpositionกับ X-ray 
Cephalograph หลังการรักษาแล้ว ก็จะตรวจสอบได้ว่าควรจะด าเนินการรักษาต่ออย่างไร?กับทั้งยังตรวจสอบกับ
final Treatment ได้อีกด้วย แสดงว่า การ imagination ตั้งแต่ต้นนั้นถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์กับตอนจบการรักษา 

 ถ้าพลาด 20–30% ต้องสรุปให้ได้ว่ามีผลจากปัจจัยอะไร (เพื่อเตรียมแก้ไข Mechanic ใน case ต่อไป) 
 ส่วนการเปรียบเทียบ Before และ Final Treamentนั้น เป็นการแสดงการเลี่ยนแปลงตามจริง ว่าการ

รักษาใน case นั้นๆจะด าเนินการรักษาซ้ าๆแบบเดิมได้หรือไม่อย่างไร? 
IV - ผลลัพธ์ จาก “Tooth Panoramic View Set up Dimension”จะเป็นประโยชน์ ในการ 

presentation ให้ผู้ป่วยเห็นได้ชัดเจนว่าถอนซี่ใด,เลื่อนฟันอย่างไร,ตั้งฟันเช่นไร ใช้ Mechanic แบบใด ในแบบมี 
movement ชัดเจน (มีภาพเคลื่อนไหวประกอบ) 

VTO - ก็วางแผนล่วงหน้า กับสาขาอื่นๆได้ เช่น ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา ฯลฯ 
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สรุป 
 อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้ผลสรุปไม่ได้เป็นตามการวางแผนทั้งหมด เช่น ฝีมือทันตแพทย์ การให้แรง
ในการรักษา ความร่วมมือของคนไข้ แต่โดยรวมผลการรักษา ค่อยข้างไปในทางที่วางแผนไว้ สุดท้ายต้องประเมิน
ผลการรักษาทุก 6 เดือน ดังนั้นเมื่อมีเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น ท าให้การรักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นและสามารถ
อธิบายคนไข้ให้เข้าใจกระบวนการรักษาได้ง่ายขึ้น สมกับค าพูดที่ว่า Begin with the end in mind ท าให้คนไข้
เข้าใจภาพได้โดยไม่ต้องจินตนาการ 
 
อ้างอิง 
Prediction , planning construction and mechanics Vol.1 , Dr. Robert M. Rickettes D.D.S, M.S. , NMD 

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

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

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

M.S. , NMD ,1998 
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การแก้ไขฟันหมุน 
 
Rotation tooth correction  
 
ผู้วิจัย   ชนกานต์  จินดาโรจนกุล 

คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

ฟันหมุน ลักษณะคือการที่ฟันบิดหรือหมุนออกจากแนวแกนฟันเดิมในแนวลิ้นใกล้กลางหรือไกลกลาง 
สาเหตุของการเกิดฟันหมุนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและการรักษาฟันหมุนขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการหมุน
ของฟัน ฟันหมุนที่ได้รับการรักษาแล้ว มีโอกาสที่จะคืนกลับสู่ต าแหน่งเดิมได้ง่าย ดังนั้นการคงสภาพฟันภายหลัง
การรักษาอย่างถูกวิธีเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างมากทางทันตกรรมจัดฟัน 
 
ค าส าคัญ : ฟันหมุน, การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน, การคงสภาพฟัน 
 
Abstract  

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

 
Keywords : Tooth rotation, Orthodontic therapy, Maintenance phase 
 

ฟันหมุน (Tooth rotation) คือฟันที่มีการบิดหมุนในทิศทาง mesiolingual หรือ distolingual โดย
บิดหมุนรอบแนวแกนฟัน (longitudinal axis)1 อัตราการเกิดฟันหมุนพบประมาณ 2.1-5.1% ของจ านวน
ประชากร2 

 

สาเหตุของฟันหมุนนั้นสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย2 ดังนี้ 
1. ปากแหว่งและเพดานโหว่ 
2. การได้รับอุบัติเหตุ (trauma) บริเวณ premaxilla ท าให้มีการเคลื่อนของหน่อฟัน  
3. การเกิดพยาธิสภาพ ที่เกิดบริเวณข้างเคียงแล้วส่งผลต่อการขึ้นของฟัน เช่น cyst, tumor ซึ่ง

นอกจากจะท าให้ฟันขึ้นผิดจากแนวที่ควรเป็นแล้ว ยังอาจจะท าให้รากฟันผิดรูป (dilacerations) รากละลาย 
(root resorption) หรือพยาธิสภาพขว้างการข้ึนของฟันซี่นั้นๆ 

4. ฟันน้ านมหลุดช้าการก าหนด ท าให้ฟันแท้ไม่สามารถขึ้นมาตรงตามต าแหน่งที่ควรจะเป็น  
5. ล าดับการขึ้นของฟันที่ผิดจากปกติ หรือฟันแท้ขึ้นช้าการปกติ ท าให้ช่องว่างน้อยลง ส่งผลให้ฟันที่ขึ้น

ล าดับสุดท้ายมักจะขึ้นนอกแนวการเรียงตัวปกติและฟันหมุนได้  
6. ฟันเกิน (supernumerary tooth) มักพบที่ขากรรไกรบนบนระหว่างฟันตัดซี่ที่ 1 เรียกว่า Mesiodens 

ซึ่งการขึ้นของฟันเกินนี้อาจท าให้ฟันตัดซี่ที่ 1 ที่ขึ้นมาภายหลังเกิดการบิดหมุนผิดจากต าแหน่งที่ควรจะเป็น 
7. การได้รับแรงที่ไม่สมดุล แรงจากริมฝีปาก, ลิ้น, หรือนิสัยที่เก่ียวข้องกับช่องปากที่ผิดปกติ 
8. ขากรรไกรไม่มีที่เพียงพอส าหรับการขึ้นของฟัน 
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การรักษาฟันหมุนควรใช้แรงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตราบที่จะเกิดขึ้นกับฟันและเนื้อเยื่อรอบปราก
ฟัน โดยขนาดของแรงที่แนะน านั้นประมาณ 35-60 กรัม1 ซึ่งสามารถใช้แรงได้ 2 ลักษณะ คือ 

1. ใช้แรงเดียวในการเคลื่อนฟันซึ่งจะท าให้เกิดการเคลื่อนฟันแบบ rotate ร่วมกับ translate หรือ 
couple force  

2. ใช้แรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากัน ให้แรงนั้นกระท าทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการเคลื่อนฟัน
แบบ rotate เพียงอย่างเดียว 
 

 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขฟันหมุน5 มีดังต่อไปนี้ 

1. Removable Appliance 

ตัวอย่างเช่น การใช้ labial bow ร่วมกับ Z- spring หรือ double cantilever spring1 ใช้ในกรณีที่
ฟันหมุนนั้นหมุนผิดจากแนวส่วนโค้งฟันไม่มาก 

2. Semifixed Appliance  
ตัวอย่างเช่น การใช้ Whip Appliance แก้ไขฟันเข้ียวหมุน3 

 
3. Fixed Appliance4,5 เช่น 

1) NiTi archwire ใส่เข้าไปใน bracket slot ของฟันที่เราต้องการแก้ไขฟันหมุน โดยอาศัย
คุณสมบัติ superelastic ของลวด NiTi ซึ่งจะคืนรูปหลังจากได้รับแรงกระท า  

2) Rotating wedge ซึ่งท าหน้าที่เป็น fulcrum ระหว่างลวดกับ bracket  
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3) Rotating spring ใน bracket ที่มี vertical slot ซึ่งมีใช้เป็นปกติในเครื่องมือ Begg 
technique  

 

 
4) Palatal/Lingual attachments ร่วมกับ elastic chain ใช้ couple force ในการเคลื่อนฟัน 

 
5) Ligature rotation tie มัดเข้ากับ Palatal/Lingual attachments แล้วผาดผ่าน 

interproximal เพื่อไปยึดกับ arch wire โดยอาศัย couple force ในการเคลื่อนฟัน 

 
6) Wire bending โดยการดัดลวดและ loop เพื่อน ามาใช้แก้ไขฟันบิดหมุนและเป็นการลด

ผลกระทบต่อฟันข้างเคียง รูปร่างของลวดและ loop จะขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ต้องการให้ฟันเคลื่อน 
7) Overlay technique เป็นการน าลวดที่มีขนาดเล็กและมี flexibility สูงเพียงพอที่จะ

สามารถ ใส่เข้าไปในbracket ของฟันที่ต้องการบิดหมุนได้ โดยจะใส่ซ้อนกับ main arch โดยจะไม่ใส่ main 
arch ในฟันที่บิด เหมาะส าหรับฟันที่มีการบิดหมุนข่อนข้างมาก 

 
8) Toe-in หรือ Toe-out bend ในการแก้ไข้ฟันกรามบิดหมุน 
9) Transpalatal arch (TPA) ใช้ลวด stainless steel ขนาด 0.8-0.9 mm. moment ที่ได้

จะขึ้นอยู่กับการ design และการ activate เครื่องมือ 
 



 ฟันที่ได้รับการแก้ไขฟันหมุนแล้วนั้น พบว่าการ relapse จะเกิดขึ้นหลังจากถอดเครื่องมือภายใน 5 
ชั่วโมง การแก้ไขฟันหมุนนั้นมีการ relapse ได้ง่ายที่สุด เนื่องจาก supracrestal fiber จะต้องใช้เวลาในการ 
remodel หลังจากถอดเครื่องมือ ใช้เวลาถึงเกือบ 1 ปี โดยที่นานกว่า fiber อื่นๆ ที่ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน6 
ดังนั้นการคงสภาพของฟันหมุนที่ได้รับการแก้ไขแล้วมีความส าคัญอย่าง วิธีในการคงสภาพฟันหมุนที่ได้รับการ
แก้ไขแล้วสามารถท าได้โดย 

1. Overcorrection คือการรักษาหรือเคลื่อนฟันให้มากกว่าที่ต้องการเพื่อชดเชยการ relapse เช่นการ
ใส่ลวดหรือยังคงใส่ elastic หลังจากแก้ไขฟันหมุนแล้ว7 

2. Retention period นานกว่าปกติ เช่น การใช้ fixed retainer ภายหลังจัดฟันเสร็จ หรือการใส่ 
retainer ให้นานกว่าปกติ7  

3. Circumferential supracrestal fiberotomy (CSF)6,7 การรักษาฟันที่หมุนพบว่าภายหลังภายหลัง
การรักษา supracrestal fiber เป็น fiber ส าคัญในการดึงรั้งให้ฟันหมุนกลับไปสู่แนวเดิม ดังนั้นจึงมีการแนะน า
ให้ท า Circumferential supracrestal fiberotomy ซึ่งเป็นการตัดการยึดเกาะ supracrestal fiber กับ 
cementum และท าให้เกิดการ reorganize fiber ใหม่ วิธีนี้สามารถลดอัตราการ relapse ได้ถึง 30% 8  

นอกจากประเมินการรักษาและเลือกวิธีในการรักษาฟันที่บิดหมุนให้เข้าสู่แนวส่วนโค้งฟันแล้วนั้น สิ่งที่
ส าคัญอีกส่วนหนึ่งนั้นคือการคงสภาพหลังการรักษาเพื่อป้องกันการคืนกลับของฟันที่บิดหมุน 
 
หนังสืออ้างอิง 
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Saudi Dent J. 2010; 22: 41-44. 
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Saunders Co. 1977; 118 
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6. Edwards JG. A surgical procedure to eliminate rotational relapse. Am J Orthod. 1970;57:35-46 
7. Reitan K. Principles of retention and avoidance of posttreatment relapse. Am J Orthod. 

1969;55:776-90. 
8. Maheaswari, et al. Transseptal bers - crosslinking convolutes: A review. International Journal 
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สารยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน 
 
Bonding in orthodontics 
 
ผู้วิจัย   ทิพย์จุฑา  พรเลิศธนพงษ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
 
บทคัดย่อ 

การใช้สารยึดติดทางทันตกรรมจัดฟันนั้น เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น และยังมีส่วนเกี่ยวข้องในงานทันตก
รรมจัดฟัน ซึ่งสารยึดติดในปัจจุบันนี้มีมากมายหลายชนิดในท้องตลาด มีกลไกการยึดติด และวิธีการใช้ที่แตกต่าง
กัน การยึดติดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการรักษาทาง ทันตกรรมจัดฟัน โดยค่าความเข็งแรงการ
ยึดติด ที่เหมาะสมส าหรับการติดแบร็คเก็ตควรจะเป็นแบบกึ่งถาวร คือสูงพอที่จะต้านแรงจากการจัดฟัน และ
แรงบดเคี้ยว การจะใช้งานสารยึดติดทาง ทันตกรรมจัดฟันให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดนั้น ทันตแพทย์จึงควรมีความรู้
ความเข้าใจในสาร ยึดติดทาง ทันตกรรมจัดฟันที่จะใช้เป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่เป็น
ประโยช์สูงสุด 
 
ค าส าคัญ : สารยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน, ความแข็งแรงการยึดติด, แบร็คเก็ต 
 
Abstract  

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

 
Keywords : Bonding, Bond strength, Bracket, 
 

การรักษาทันตกรรมจัดฟันในปัจจุบัน นิยมเคลื่อนฟันโดยให้แรงผ่านเครื่องมือแบร็กเก็ต และ  ได้น าการ
ใช้สารยึดติดมาใช้ในการยึดติดระหว่าง แบร็กเก็ตกับผิวเคลือบฟันและให้แรงผ่า เครื่องมือนี้ ซึ่งข้อดีของการใช้
สารยึดติด คือให้ความสวยงาม สามารถท าความสะอาดได้ง่ายลดการระคายเคืองต่อ เหงือกและไม่เกิดช่อง
ระหว่างฟัน การใช้สารยึดติด อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟัน โดยค่า
ความแข็งแรงการยึดติด ที่เหมาะสม  ส าหรับการติดแบร็คเก็ตควรจะเป็นแบบ กึ่งถาวร คือสูงพอที่จะต้านแรง
จากการจัดฟันและ แรงบดเคี้ยวแต่ไม่ควรจะใช้แรงมากเกินไปใน การทา สารยึดติด ซึ่งจะท าให้เกิดความ
เสียหายต่อพื้นผิว  ของฟัน หรือวัสดุบูรณะ โดยReynolds ในปี 5791  ได้เสนอว่าค่าความแข็งแรงการยึดติดที่
เพียงพอ ต่อ การใช้งานทางคลินิกส าหรับการยึดแบร็คเก็ตกับผิว เคลือบฟัน ควรมีค่าอยู่ในช่วง 6-8 MPa  
(เมกะปาสคาล) 
 สารยึดติดในปัจจุบันสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ Total etch adhesive bonding และ self etch 
adhesive bonding 
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1. Total etch adhesive bonding  
 acid etching จะก าจัดผิวเคลือบฟัน ซึ่งจะท าให้พื้นผิวมีลักษณะเป็นรู และ fluid resins นี้จะแทรก

ซึมเข้าไปในรูที่เกิดขึ้นและสร้าง resin tag ขึ้นมา  
ดังรูปภาพที่ 1 
 

 
 

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

เป็น minimal etching คือ  ลดขั้นตอนการใช้กรดกัดและล้างน้ า โดย active ingredient คือ 
methacrylated phosphoric acid ester ที่จะไปละลายแคลเซียมออกจาก hydroxyapatite โดยแคลเซียมที่
ถูกละลายออกมา นั้นจะก่อตัวเกิดเป็น complex ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับ primer polymerization โดยขณะที่
กรดกัดที่ผิว เคลือบฟันนั้น monomerจะแทรกตัวลงใน enamel rods ในเวลาเดียวกัน และที่ความลึกที่เท่ากัน
ด้วย ดังรูปภาพที่ 2 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 self etch adhesive bonding 
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ขั้นตอนการทาสารยึดติดระหว่างแบร็คเก็ตกับผิวเคลือบฟัน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1. Cleaning 
2. Enamel conditioning  

 2.1 Moisture control 
 2.2 Enamel pretreatment  

3. Sealing  
4. Bonding  

4.1 Transfer 
4.2 Positioning 
4.3 Fitting 
4.4 Removal of excess 

 
1. Cleaning  

คือการท าความสะอาดผิวฟันด้วย conventional pumice เพื่อก าจัดplaque และ organic pellicle 
โดยการท าความสะอาดผิวฟัน เพื่อเพิ่ม wettability  
 

 
 

รูปภาพที่ 3 การท าความสะอาดผิวฟัน 
 
2. Enamel conditioning แบ่งได้เป็น 

2.1 Moisture control การควบคุม ความชื้น 
  2.2 Enamel pretreatment หลังขั้นตอน การควบคุมความชื้น ทาconditioning solution or gelลง
บนผิวเคลือบฟัน เป็นเวลา 15-30 วินาที แล้วล้างออกและควบคุมความชื้นอีกคร้ัง (หากเกิด การปนเปื้อนให้ล้าง
ผิวเคลือบฟันด้วยสเปรย์น้ า และ ใช้กรดเป็นเวลา 2-3 วินาที แล้วล้างน้ าออก) แล้วเป่าลมให้แห้งจนผิวฟันมี
ลักษณะเป็นฝ้าขาว (dull frosty appearance) ถ้าพบว่าผิวฟัน ไม่มีลักษณะฝ้าขาวให้ท าการ etching ใหม่ 
โดยacid etching ท าให้เกิด mechanical retention โดยความเข้มข้นของกรดที่แนะน าคือ 37% และใช้ เวลา
ที่แนะน าคือ 15-90 วินาที  
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รูปภาพที่ 4 การทากรดที่ผิวเคลือบฟัน 
 
3. Sealing ทา primer  

บางๆบนผิวเคลือบฟันที่ผ่านการ etching แล้ว และเป่าลมเบาๆเป็นเวลา1-2 วินาที และติด แบร็
คเก็ตลงบนผิวฟันทันทีหลังจากทา primer ใน กรณีที่ใช้ self-etching primer (รวมขั้น conditioning และ
primer ไว้ในstepเดียว) มีขั้นตอน การbond คือ ควบคุมความชื้นที่ผิวฟัน,ทา self-etching primer ลงบนผิว
ฟันแล้วถู ประมาณ 3 วินาทีแล้วเป่าลม 

 

 
 

รูปภาพที่ 5 การทาprimer 
 
4. Bonding  

4.1 Transfer วางแบร็คเก็ตลงบนผิวฟัน 
4.2 Positioning จัดต าแหน่งให้ถูกต้องอยู่ กึ่งกลางฟันขนานแนวแกนฟันและระดับ ความสูงที่ ถูกต้อง  
4.3 Fitting กดbracket ให้แนบกับผิวฟัน  
4.4 Removal of excess การก าจัด adhesive ส่วนเกินออก เพื่อลดการระคายเคือง  ต่อเหงือก         

ลดการสะสมคราบplaque และลดอัตรา การเกิดเหงือกอักเสบ 
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รูปภาพที่ 6 การติดแบร็คเก็ตลงบนผิวฟัน 
 

ในการที่จะท าให้เกิดค่าความแข็งแรงการ ยึดติดที่ดี คือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน (contaminate) เลี่ยง
การขยับขณะที่ adhesive ก าลังแข็งตัวและใช้ adhesive ที่มีความแข็งแรงปัจจัยที่ท าให้ประสบ ความส าเร็จใน
การยึดติด (bond) ได้แก่ 
1. Tooth surface and surface treatment 

คือการท าให้ผิวฟันหรือวัสดุบูรณะฟัน มีสภาพที่เอื้อต่อการยึดติด (bond) กับแบร็คเก็ต หรือ tube 
มากข้ึน โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

1.1 mechanical surface treatment  
การเพิ่มความขรุขระที่ผิวฟันหรือวัสดุ บูรณะฟัน เช่น grinding, sandblast, etching 
1.2 chemical surface treatment 
การท าให้เกิดพันธะเคมีระหว่างผิววัสดุกับ adhesive เช่น การทาprimer, plastic conditioner 

2. Design of the attachment base 
วัสดุที่น ามาใช้ท าแบร็คเก็ต ในปัจจุบันมี 3 ชนิดได้แก่ 
2.5 plastic bracket  
ท ามาจาก polycarbonate มักใช้เพื่อ ความสวยงามแต่ความแข็งแรงในการต้านทานต่อ การแตกหัก

ค่อนข้างน้อย slot เกิดการสึก และดูดน้ า จึงไม่ค่อยนิยมน ามาใช้ จะใช้ในกรณีที่ระยะเวลาใน การรักษาสั้นๆ  
2.2 ceramic bracket 

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

 
 

รูปภาพที่ 7 ceramic bracket 
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2.3 metal bracket 
  จะbond กับenamel โดยอาศัย mechanical retentionจาก meshที่ฐานbracket 
 

 
 

รูปภาพที่ 8 metal bracket 
 
3. Bonding material 

 วัสดุควรมีคุณสมบัติ dimensional stability, มีความเหลวที่วัสดุจะสามารถแทรกซึมไปใน enamel 
ที่ผ่านการเตรียมผิวแล้ว, มีความแข็งแรง, ใช้งานได้ง่ายและลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ 
 การใช้สารยึดติดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น ปัจจัยที่ส าคัญในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อ ให้เกิด
การยึดติดที่ดีระหว่างแบร็คเก็ตกับผิวเคลือบ ฟัน เครื่องมือแบร็คเก็ตไม่หลุดง่าย มีการยึดอยู่ที่ดี ดังนั้น เพื่อการ
ท างานที่ประสิทธิภาพทันตแพทย์ ควรทราบ ขั้นตอนการท างานวัสดุที่จะใช้ยึดติดเพื่อ ประสิทธิภาพที่ดีในการ
ท างานต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. Graber, Vanarsdall, Vig. Orthodontics Current Principles and Techniques.Fifth edition:United 

states of America; 2012. 
2. Kocadereli I, Canay S, Akca K. Tensile bond strength of ceramic orthodontic brackets 

bonded to porcelain surfaces. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001;119:617-620.  
3. Zachrisson BU. Orthodontic bonding to artificial tooth surfaces: clinical versus laboratory 

findings. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000;117:592-594.  
4. Cochran D, O’Keefe KL, Turner DT, Powers JM. Bond strength of orthodontic composite 

cement to treated porcelain. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997;111:297-300.  
5. Kawasaki M, Hayakawa T, Takizawa T, Sirirungrojying S, Saitoh K, Kasai K. Assessing the 

performance of a methyl methacrylate-based resin cement with self- etching primer 
for bonding orthodontic brackets. Angle Orthod 2003;73:702-709.  
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การวิเคราะห์แบบจ าลองฟันด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พ้อย(Microsoft Powerpoint) 
 
Model analysis with Microsoft Powerpoint 
 
ผู้วิจัย   พรชัย  ไกรสิทธิกุล 
 
บทคัดย่อ 

วิเคราะห์แบบจ าลองฟันเพื่อการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้นมีวิธีวิเคราะห์หลายวิธีเช่นการ
วิเคราะห์ขนาดฟันด้วยวิธีวิเคราะห์ของบอลตัน(Bolton analysis)ซึ่งเป็นวิธีที่ทันตแพทย์จัดฟันส่วนใหญ่นิยมใช้และมี
ประโยชน์ในการวางแผนการรักษาทางการจัดฟัน การวิเคราะห์ขนาดของความกว้างของสันเหงือกด้านหน้า(Anterior 
arch width)และด้านท้าย(Posterior arch width)ซึ่งสามารถน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของคนไทยเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนขยายขากรรไกรรวมทั้งมีรูปภาพของแบบจ าลองฟันผู้ป่วย ที่มีการแบ่งแยกจัดเก็บรูปภาพ
ใบหน้าผู้ป่วย รูปภาพในช่องปากผู้ป่วย และรูปภาพแบบจ าลองฟันในด้านต่างๆ วิธีการวิเคราะห์แบบจ าลองฟันเร่ิม
จากการวัดวิเคราะห์ด้ายมือและวีเนียร์คาริปเปอร์(Veenear caliper) การวัดวิเคราะห์โดยการใช้คอมพิวเตอร์และ
ซอฟแวร์ที่ท าข้ึนเฉพาะ โดยทั่วไปซอฟแวร์ที่ใช้จะมีราคาค่อนข้างสูงและการแก้ปัญหาของซอฟแวร์หลังจากที่ซื้อมาใช้
อาจจะมีปัญหา บทวิชาการนี้จะเป็นการประยุกติ์การใช้ซอฟแวร์ ไมโครซอฟเพาเวอร์พ้อย(Microsoft Powerpoint)
ซึ่งหาซื้อได้ง่าย และมีใช้ส่วนใหญ่ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฎิบัติการไมโครซอฟวินส์โดว 

 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์แบบจ าลองฟัน,วิธีวิเคราะห์ของบอลตัน,การวิเคราะห์ขนาดของความกว้างของสัน

เหงือกด้านหน้าและด้านท้าย,ไมโครซอฟเพาเวอร์พ้อย 
 

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

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

โดยทั่วไปการวางแผนการทางทันตกรรมจัดฟันนั้นต้องใช้ข้อมูลจากการตรวจในช่องปากการศึกษาภาพรังสี 
ภาพถ่ายใบหน้าผู้ป่วย และ การวิเคราะห์แบบจ าลองฟันของผู้ป่วย เกี่ยวกับรูปร่างและขนาดของฟันและการ
วิเคราะห์ขนาดของฟันเพื่อน ามาพิจารณาในการจัดเรียงฟันบนขากรรไกรได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ขนาดฟันมี
หลายวิธี โดยทั่วไปนิยมใช้วิธีวิเคราะห์ของบอลตัน (Bolton’s tooth-size analysis) ถ้ามีขนาดฟันบนและฟันล่าง
ไม่ได้สัดส่วนกันจะไม่สามารถท าให้มีการสบฟันตามอุดมคติได้ ในปี 1958 Bolton ศึกษาเรื่องความไม่สมดุลของ
ขนาดฟันที่สัมพันธ์กับการรักษาการสบฟันที่ผิดปกติ โดยท าการศึกษาในผู้ป่วยจ านวน 55 รายซึ่งมีการสบฟันที่ดีและ
หาอัตราส่วนของขนาดฟันในแนวใกล้กลางไกลกลางของฟันบนและฟันล่าง อัตราส่วนที่หาได้คือ อัตราส่วนผลรวม
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ของขนาดฟันล่างต่อผลรวมของขนาดฟันบนของฟัน 12 ซี่ (overall ratio) เท่ากับผลรวมของขนาดฟันล่าง 12 ซี่ 
หารด้วยผลรวมของขนาดฟันบน12 ซี ่มีค่าเท่ากับร้อยละ 91.3 และอัตราส่วนผลรวมของขนาดฟันล่างต่อผลรวมของ
ขนาดฟันบนของฟันหน้า 6 ซี่(anterior ratio) เท่ากับผลรวมของขนาดฟันหน้าล่าง 6 ซี่หารด้วยผลรวมของขนาดฟัน
หน้าบน 6 ซี่มีค่าเท่ากับร้อยละ 77.  

overall ratio=(ผลรวมของขนาดฟันล่าง 12ซี่)/(ผลรวมของขนาดฟันบน12ซี่)=91.3% 
anterior ratio=(ผลรวมของขนาดฟันหน้าล่าง6ซี่)/(ผลรวมของขนาดฟันหน้าบน6ซี่)=77%  

 
เนื้อเรื่อง 

การวิเคราะห์แบบจ าลองฟันมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยวิเคราะห์และมีการเปรียบ  เทียบวิธี
วิเคราะห์ของบอลตันเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควิกเซฟ (QuickCeph) แฮทส์(HATS) และ ออโธแคด (OrthoCad) 
กับวิธีวิเคราะห์แบบปกติและพบว่าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 โปรแกรมนั้นใช้เวลาน้อยกว่าการวัด
วิเคราะห์ด้วยมือ(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์แบบจ าลองฟันที่มีโดยทั่วไปเป็นโปรแกรมที่
จัดท าขึ้นในต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและไม่มีค่ามาตรฐานของคนไทย การประยุกต์ใช้ Microsoft office 
powerpoint ในการท าการวิเคราะห์แบบจ าลองฟันโดยการเขียนชุดค าสั่งเพิ่มเติม (Macro). ให้ Microsoft office 
powerpoint ท าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลจุดต่างๆที่จะท าการวัดขนาด แล้วประมาลผลการวิเคราะห์แบบจ าลองฟัน 
โดยสามารถวิเคราะห์ทั้งขนาดฟัน ขนาดของแนวโค้งฟันและการวิเคราะห์เนื้อที่ด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งมีการเปรียบเทียบกับ
ค่าปกติของคนไทยได้แก่ วิธีวิเคราะห์ ของบอลตัน ซึ่งเป็นวิธีที่ทันตแพทย์จัดฟันส่วนใหญ่นิยมใช้และมีประโยชน์ใน
การวางแผนการรักษานอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ความกว้างและความสูงของแนวโค้งฟันที่วัดได้ตามวิธีของ  
Korkhaus (8)(9)(10)(11) การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์แบบจ าลองฟันมีการทดลองและวิจัยการใช้งานรูปแบ
ต่างๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมที่ท าขึ้นมาโดยเฉพาะ(12)(13) 
 
วิธีการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์แบบจ าลองฟันด้วย Microsoft office powerpoint 2016 
คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีซีพียูซึ่งทางไมโครซอฟท์แนะน าให้เป็นเครื่องที่มีซีพียู  เป็นเพนเทียม (Pentium) 
ขึ้นไป 

2. มีระบบปฏิบัติการ วินโดว์ส 8 (Windows 8) ขึ้นไป 
3. จอภาพและการ์ดแสดงผลที่สนับสนุนการท างานของวินโดว์ส และก าหนดความละเอียดของหน้าจอเป็น 

1024 x 768 พิกเซล 
4.เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ (pointing device) ที่สนับสนุนการท างานบนวินโดว์ส 

ข้อก าหนดในการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์แบบจ าลองฟัน 
1. ชื่อ และนามสกุล เลขประจ าตัวของผู้ป่วยเป็นรหัสประจ าระเบียนของผู้ป่วยเพื่อช่วยในการจัดเก็บ 
2. รูปที่น ามาจัดเก็บในโปรแกรมนี้ต้องแปลงให้มีนามสกุล .jpg (JPEG File InterchangeFormat)  
3. แบบจ าลองฟันที่จะน ามาถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ จะต้องท าจุดอ้างอิงให้ห่างกัน 10 มม และการ

ถ่ายภาพควรถ่ายให้กล้องตั้งฉากแอยู่ไกลจากแบบจ าลองฟันเพื่อลดการบิดเบี้ยวของภาพถ่าย 
 หลักการเขียนชุดค าสั่งมาร์โคร (14) Macro for Microsoft powerpoint 2016 ปกติในสภาพทั่งไปใน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้แสดงภาพจะเสมื่อนแผ่นกราฟซึ่งแต่ละต าแหน่งจะมีจุดแสดงต าแหน่งคู่ล าดับเอ๊กและวาย
(X,Y)การเขียนชุดค าสั่งจะเร่ิมตั้งแต่มีเหตุการณ์คลิ๊กเม้าส์ปุ่มขวาคร้ังแรกจะเป็นจุดอ้างอิงที่หนึ่งและจุดอ้างอิงสองที่มี
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ระยะห่างคงที่คือ10มม.จะเป็นระยะอ้างอิงเพื่อใช้ในการวัดระยะห่างระหว่างสองจุดในการวัดขนาดของฟันที่ต าแห่นง
ใก้ลกลาง (Mesial) และต าแหน่งไกลกลาง(Distal)ซึ่งก็คือเมื่อคลิ๊กเม้าส์ปุ่มซ้ายที่ต าแหน่งไกลกลางของฟันซี่16                 
(16 Distal) และทุกต าแหน่งที่มีการคลิ๊กเม้าส์ปุ่มซ้ายตามค าสั่งจนจบ การค านวณหาระยะก็จะใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์2 สมการ 

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

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

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

รูป 2 วงกลมสีด าต าแหน่งบนซ้ายแสดงการสลับการเปดิหน้าต่าง ระหว่าง วิชวลเบสิกส์ และเพาเวอรพ์้อยท์ 

การเริ่มใช้โปรแกรมเพาเวอร์พ้อยท์จะต้องเปิดการใช้งานฟังชั่นมาร์โครในช่องแอ๊ดว้านซ์ และทรัสท์เซ็นเตอร์ 
(Advance setting and Trust center enable all macros) ดังแสดง(19)ในภาพรูปที่1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมื่อมีการเปิกการใช้ฟังชั่นมาร์โครแล้วต าแหน่งบนซ้ายจะมีตัวเลือกการสลับการใช้งานเพื่อให้เขียน
โปรแกรมวิชวลเบสิกส์และค าสั่งต่างๆดังรูปที่ 2. 
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การใช้งานโปรแกรมนั้นเริ่มเลือกภาพแบบจ าลองฟันโดยกดปุ่ม Select Model Image แล้งจะมีภาพแบบจ าลอง
ฟันที่เตรียมไว้ที่ส าคัญคือภาพแบบจ าลองฟันจะต้องมีการวัดระยะเพื่อใช้อ้างอิงโดยอาจจะถ่ายภาพพร้อมไม้บรรทัดดัง
ตัวอย่างรูปที่3 หลังจากมีภาพแบบจ าลองฟันปรากฏบนสไลด์ให้เริ่มวิเคราะห์แบบจ าลองฟันโดยกดปุ่ม Mark Point  
 การเริ่มวิเคราะห์แบบจ าลองฟันให้ท าตามค าสั่งซึ่งจะอยู่ต าแหน่งล่างซ้ายของภาพแบบจ าลองฟันโดยให้
คลิ๊กเม้าส์ขวาเพื่อก าหนดจุด2จุดที่มีระยะห่าง10 มม.ในภาพที่4 แสดงจุดสีน้ าเงินโปรแกรมจะใช้ฟังชั่นระยะห่าง
ระหว่างจุด2จุดเพื่อที่จะแปลผลว่าถ้าระยะห่างระหว่าง2จุดที่ได้ออกมาเป็นหน่วยมิลลิเมตร.หลังจากการคลิ๊กเม้าส์
ขวา2จุดแล้วให้เริ่มก าหนดจุดตามค าสั่งโดยใช้เม้าส์ซ้ายก าหนดจุดต่างๆบนภาพแบบจ าลองฟันซึ่งจะใช้วิเคราะห์
ขนาดของฟันแต่ละซี่และความกว้างของสันเหงือกทั้งด้านหน้าและหลัง (AAW,PAW,AAH,PAH) 

 รูป 3 แสดงปุ่ม Select Model Image และ ปุ่ม Mark Points 

รูป 4 แสดงค าสั่งบริเวณด้านลา่งซ้ายในวงกลมและจุดสีน  าเงิน2จุดที่ต าแหน่งวงกลมสดี าบนขวา 
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การก าหนดจุ-ดต่างๆให้ท าตามค าสั่งจนครบและเมื่อก าหนดจุดครบทุกจุดแล้วจะมีหน้าจอเล็กแจ้งให้ผู้
ก าหนดจุดทราบดังแสดงภาพที่ 5 ให้กดปุ่มตกลงในหน้าจอเล็กนั้นภาพแสดงแบบจ าลองฟันและจุดต่างๆจะหายไป 
สไลด์ต่อไปจะแสดงผลการวิเคราะห์ทั้งหมดดังแสดงภาพที่6. 
 

 

รูป 5 แสดงจอค าสั่งเมื่อการก าหนดจุดครบทุกจุดแล้ว 

รูป 6 แสดงผลการวิเคราะห์ทั งหมด 
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สรุป 
การวิเคราะห์แบบจ าลองฟันมีการวิเคราะห์หลายแบบและการวิเคราะห์แบบจ าลองฟันของ Bolton’s และ

การวิเคราะห์ความกว้างของสันเหงือกของ Kockhaus’s นั้นมีประโยชน์ในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัด
ฟันการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมเพาว์เวอร์ฟ้อยท์  (Micrisoft Powerpoint) สามารถน ามาใช้ได้สะดวกและ
ประหยัดเวลาทั้งสามารถเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของคนไข้แต่ละรายได้ง่ายในราคาที่ไม่สูงขั้นตอนต่อไปจะได้ท า
การวิจัยผลการใช้โปรแกรมเพาว์เวอร์ฟ้อยท์ (MicrisoftPowerpoint) ในการวิเคราะห์แบบจ าลองฟันในด้านความ
เที่ยงตรงความรวดเร็วสะดวกสะบายของผู้วิเคราะห์  
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คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 
1-4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 189 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามลักษณะทั่วไป แบบสอบถามความเครียด แบบสอบถามความเครียดและการเผชิญความเครียด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาลมี
ความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 1.79, S.D. = 0.027) และพบว่าความเครียดและการเผชิญ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.24, S.D. = 0.094)  

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการกับความเครียด  การส่งเสริม
สุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาลและน ามาประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและ
ก่อนการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลต่อไป 
 
ค าส าคัญ : นักศึกษาพยาบาล, ความเครียดและการเผชิญความเครียด 
 
ABSTRACT 

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

The result in this study serve as data base information to develop stress 
management program and apply to prepare the readiness of nursing students practice. 
 
Keywords : nursing students , stress and Coping strategies 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่  21 ในทุกๆมิติอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เกิดผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาในทุกระดับ การจัดการศึกษาจึงต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาให้
มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมยุคปัจจุบัน  และพร้อมจะออกไปประกอบอาชีพต่อไป 
สามารถด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์และคณะ.2558) ดังนั้นทักษะส าคัญที่ต้องมี
คือทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ซึ่งต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่ทักษะเพื่อการด ารงชีวิต โดยการค้นคว้าเอง
ของผู้เรียนและมีครูอาจารย์ช่วยแนะน า ซึ่งในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมีการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ใน
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อ
ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมในปัจจุบันและในอนาคต สิ่งส าคัญของการจัดการศึกษาคือการจัดให้มีการศึกษา
ตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศชาติ ระดับอาเซียน และระดับโลก เป็นต้น 

ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จึงต้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของสังคม ได้มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มุ่งเน้นทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่
ต้องการพัฒนาคนให้สมดุลรอบด้านทั้งในด้านวิชาการ ความคิดความสามารถ มีทักษะสูง มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ความดีงาม มีมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตครบถ้วนทุกมิติ  (อณัญญา ลาลุนและคณะ.2560) ซึ่งสาขา
พยาบาลศาสตร์เป็นการจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับชีวิตมนุษย์ เป็นการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตามที่
หลักสูตรการศึกษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและเกณฑ์สภาการพยาบาลได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องเป็น
ขั้นตอนในแต่ละชั้นปีการศึกษา จึงอาจท าให้นักศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปีต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ เนื่องจาก
การเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์มีลักษณะเฉพาะ ประกอบกับวัยของนักศึกษาเป็นช่วงอายุระหว่าง 18-
21 ปี เป็นวัยที่มีพัฒนาการของวัยรุ่นตอนปลายและเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น อาจมีความไม่มั่นคงทางจิตใจ มี
อารมณ์อ่อนไหวง่าย ประกอบกับเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของตัวเอง คิดเร็ว ท าเร็ว มีความมั่นใจใน
ตนเอง ชอบความท้าทาย นิยมสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย (เยาวลักษณ์ โพธิดารา.2554) ผนวกกับการเรียน
การสอนพยาบาลต้องพบเจอกับอาจารย์ที่มีความหลากหลาย อาจารย์บนหอผู้ป่วยที่มีความแตกต่าง ความ
หลากหลายวัฒนธรรมของผู้รับบริการ ซึ่งอาจเป็นช่องว่างที่ส่งผลต่อความวิตกกังวล ความเครียดของนักศึกษา 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปตลอดช่วงของการจัดการเรียนการสอน จะต้องออกฝึกปฏิบัติตามสถานที่
ต่างๆ ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก มีการปรับตัวตลอดเวลา ความแตกต่างดังกล่าวนี้
หากนักศึกษาพยาบาลไม่สามารถปรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือเสี่ยงต่อ
ความเครียด ความวิตกกังวล และมีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ 

การศึกษาสาขาการพยาบาลเป็นการเรียนที่หนักและต้องมีความรับผิดชอบสูง เรียนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพราะการสอนภาคปฏิบัติถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนพยาบาล ซึ่งจะต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการให้การพยาบาล เป็นแกนกลางของการศึกษาทางการพยาบาลเพื่อจะได้น าความรู้ทาง
ทฤษฏีไปบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วยต่างๆ รวมถึงการออกแบบนวัตกรรมต่างๆ
ขณะที่ออกฝึกปฏิบัติ นักศึกษาอาจเกิดความขัดแย้งและความคับข้องใจ ท าให้มีแนวโน้มวิตกกังวลและเกิด
ความเครียดได้สูง จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความเครียด
แตกต่างกัน โดยพบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์มีระดับความเครียดมากกว่านักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขา
อื่นๆ และนักศึกษาพยาบาลยังต้องเผชิญความเครียดมากที่สุด จากการศึกษาของชาบานและคณะ (Shaban 
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,I.A.,et.2012) ยังพบว่าสาเหตุของความเครียดของนักศึกษาพยาบาลเกิดจากการเรียนและการได้รับมอบหมาย
งานจากวิชาต่างๆ ซึ่งนักศึกษาต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก มีสติ มีความรับผิดชอบ เสียสละและอดทนเป็น
อย่างสูง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาเกิดความเครียดได้  หากเกิดความเครียดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
ยาวนานหรือมีความเครียดอยู่ในระดับสูง นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวได้จะส่งผลต่อการเรียนสาขาพยาบาล
ศาสตร์ได้ เป็นเหตุท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา ท าให้นักศึกษามีปัญหากับการเรียน ท าให้ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ลดลง ฝึกปฏิบัติได้ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและให้ความสนใจต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ หากเมื่อนักศึกษามีความเครียดเกิดขึ้นและไม่สามารถปรับตัวได้ จะท า
ให้เกิดผลกระทบที่เนื่องและน าไปสูป่ัญหาสขุภาพทางด้านร่างกายและจิตใจตามมา ผู้วิจัยจึงตระหนักและสนใจที่
จะศึกษาระดับความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลและเตรียมความพร้อมในการผลิต
บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
 
วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยส ารวจ (Descritive research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็น
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จ านวน 189 คน ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 
18 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล จ านวน 13 ข้อ และแบบสอบถามความเครียดและการเผชิญความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาล จ านวน 11 ข้อ โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถามและพิจารณาความสอดคล้องของ
เครื่องมือ ข้อค าถามมีค่าระหว่าง .70-.87 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ 

1. ท าหนังสือถึงคณบดีเพื่อขออนุญาตท าการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมแบบสอบถาม 
2. ผู้วิจัยด าเนินการพบนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอ

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างจ านวน 189 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง 
ได้จ านวนชุดของข้อมูลที่มีครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น 189 ฉบับ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (


x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไป พบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 95.8 และเป็นเพศ
ชายร้อยละ 4.3 เป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ปทีี่ 1 และ 2 ร้อยละ 26.45 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 25.9 และชั้นปี่ที่ 4 ร้อย
ละ 21.7 ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 2.50-2.99 ร้อยละ 42.9 และมีคะแนนสะสมเฉลี่ย              
3.00 – 3.49 ร้อยละ 31.2 นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อาศัยหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 55.5 
รองลงมาพักที่หอพักมหาวิทยาลัย ร้อยละ 33.9 และรายได้ของนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3,000-
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมามีรายได้ 5,100-7,000 บาท ร้อยละ 32 ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ที่พอใช้ 
ร้อยละ 89.4 และไม่พอใช้ร้อยละ 10.9 ตามล าดับ 
 จากการศึกษาพบว่าความเครียดของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 1.79, 
S.D. = 0.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีความเครียดอยู่ในระดับสูง คือมี
ความเครียดจากการรู้สึกตกใจ ตื่นเต้นทุกครั้งที่ถูกอาจารย์ซักถาม ( x  = 2.26, S.D. = 0.59) รองลงมาคือมี
ความเครียดจากการรู้สึกตกใจ ตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่ต้องสอบเพื่อวัดผลการเรียน ( x  = 2.21, S.D. = 0.62) และ
พบว่าความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.24, 
S.D. = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การที่นักศึกษาหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดี
ขึ้นอยู่ในระดับสูง ( x  = 3.80, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ คิดหาวิธีการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาหรือควบคุม
สถานการณ์ ( x  = 3.75, S.D. = 0.84) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 1.79, S.D. = 0.02) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีความเครียดอยู่ในระดับสูง คือมีความเครียดจากการรู้สึกตกใจ ตื่นเต้น
ทุกครั้งที่ถูกอาจารย์ซักถาม ( x  = 2.26, S.D. = 0.59) รองลงมาคือมีความเครียดจากการรู้สึกตกใจ ตื่นเต้นทุก
ครั้งที่ที่ต้องสอบเพื่อวัดผลการเรียน ( x  = 2.21, S.D. = 0.62) และนักศึกษารู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่าย       
( x  = 2.16, S.D. = 0.58) ตามล าดับ อธิบายได้ว่า การศึกษาวิชาชีพการพยาบาล มีลักษณะการเรียนการสอนที่
เข้มงวด เนื้อหาในแต่ละรายวิชาที่มากและมีความซับซ้อน มีลักษณะการสอนที่มีลักษณะมุ่งพัฒนาความ
รับผิดชอบ ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนเองต้องพยายามให้นักศึกษาได้ความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล
ที่ถูกต้อง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ สามารถบูรณาการและน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องในผู้ป่วยแต่ละราย เนื่องจากในการเรียนการสอนจึงมีทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะภาคปฏิบัติซึ่งเป็นแกนกลางของการศึกษาทางการพยาบาล ในบางครั้งนักศึกษาอาจ
เครียดจากความยากล าบากในการที่จะประยุกต์หรือน าความรู้ที่เป็นทฤษฏีมาช่วยหรือดูแลผู้รับบริการได้ใน
ขณะนั้นๆ จึงท าให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความวิตกกังวล กลัวคิดว่าตัวเองจะท าได้ไม่ดี กลัวท าหรือตอบค าถาม
อาจารย์ไม่ถูกต้อง เหตุการณ์ดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความเครียดในด้านการรับรู้และการแปลสถานการณ์ที่ก่อ ให้
เกิดความเครียดได้ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ร่างกาย ถูกกระตุ้นและมีการตอบสนองต่างๆ จึงเป็นสาเหตุของ 
ความเครียดได้ ดังนั้นบางรายวิชาอาจมีการมอบหมายงานให้ไปท าเพิ่มเติมและมีการซักถามและทบทวนความรู้
ในบางรายวิชาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ในขณะเดียวกันนักศึกษาพยาบาลอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นตอน
ปลายสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน มีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมากระทบ 
รวมทั้งต้องรับผิดชอบตัวเองในขณะที่ก าลังเรียนหนังสือ ยังปรับตัวได้ไม่เต็มที่ดังนั้นจึงอาจท าให้นักศึกษามีความ
ตื่นเต้น ตกใจได้ง่าย รวมทั้งหากต้องมีกิจกรรมต่างๆที่เสริมหลักสูตรอาจท าให้นักศึกษายังบางเวลาไม่ได้ ส่งผลให้
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นักศึกษาพักผ่อนได้ไม่เพียงพอ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเครียดแก่นักศึกษาพยาบาลได้  ซึ่งสอดคล้อง
กับ วันดี สุทธรังษีและคณะ (2547) ที่ศึกษาพฤติกรรมการจัดการความเครียด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่ามีความเครียดในระดับปานกลาง 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ คริสตินและคณะ (Christine K.L.et.al.,2009) ที่ศึกษาความเครียดและการ
เผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกภาคปฏิบัติ พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความเครียดอยู่ในระดับปาน
กลาง การศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับชุติมา อนันตชัย และคณะ(2555) ที่ได้ศึกษาสาเหตุ ระดับความเครียด 
และการเผชิญความเครียดในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พบว่านักศึกษา
พยาบาลมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง เป็นต้น 
 การเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล พบว่าการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.24, S.D. = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การที่นักศึกษาหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นอยู่ในระดับสูง ( x  = 3.80, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ คิดหาวิธีการ
ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาหรือควบคุมสถานการณ์ ( x  = 3.75, S.D. = 0.84) ตามล าดับ อาจเนื่องมาจากนักศึกษาส่วน
ใหญ่พักอาศัยอยู่ใกล้กันและมีกลุ่มเรียนที่ไม่มีความหลากหลาย ดังนั้นจึงท าให้นักศึกษาพยาบาลสามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปรับตัวต่อเพื่อนักศึกษาได้ ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติจึงท าให้นักศึกษามีลักษณะ
ที่คุ้นเคยกัน สามารถปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเรียนได้ อีกทั้งสถาบันได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางสังคมอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเมื่อมีความเครียด มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ประจ าชั้นปีเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรึกษาปัญหา บอกแหล่งข้อมูลที่เอื้อต่อการสืบค้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การมี
ห้องสมุดที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการพยาบาลผู้ป่วยเมื่อ
นักศึกษาสนใจ การมีพี่สถาบันในแต่ละแผนกที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติให้การดูแลแบบพี่น้อง สถาบันได้มีการจัด
กิจกรรมต่างๆในแต่ละชั้นปีเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลสามารถเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้และมีความ
เหมาะสม จึงสามารถลดความเครียดของตนเองลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ ์สรรพวีรวงศ์ และ
คณะ(2559) ที่ศึกษาเก่ียวกับความเครียด การจัดการความเครียดและความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษา
พยาบาล พบว่านักศึกษาพยาบาลสามารถจัดการความเครียด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษา
สามารถเลือกใช้วิธีการจัดการกับปัญหาได้หลายวิธี และสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องวันดี สุทธรังษีและคณะ 
(2547) ที่ศึกษาพฤติกรรมการจัดการความเครียด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่ามีพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดได้ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ มณฑา ลิ้มทองกุลและสุภาพ อารีเอื้อ (2552) ที่ศึกษาแหล่งความเครียด วิธีการ
เผชิญความเครียด และผลลัพธ์การเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกภาคปฏิบัติครั้ง พบว่ามี
การจัดการกับความเครียดได้ในระดับปานกลาง ซึ่งถือว่านักศึกษาพยาบาลสามารถเลือกใช้วิธีในการปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อตัวนักศึกษาพยาบาลนั่นคือเมื่อเกิด
ความเครียด ณ ขณะนั้นนักศึกษาพยายามที่จะแก้ปัญหานั้นให้ลุล่วงไปเพื่อให้ความเครียดของตนบรรเทาลง ทั้ง
การพยายามหาวิธีการต่างๆ การพยายามควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้สามารถผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวไป
ด้วยดี และเหมาะสม การท าใจให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะช่วยให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ผ่อนคลาย มีความสบายใจเกิดขึ้น ดังนั้นการที่สามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถปรับตัวได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ท าให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและ
การเรียนมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเครียดหรือปัญหาทางด้านสุขภาพตามมา 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยนี้ควรมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ 

จัดหาแหล่งเรียนรู้ในช่องทางต่างๆมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติ ซึ่งจะน าไปสู่
ความมั่นใจ ลดความวิตกกังวล ความเครียด ควรมีระบบให้ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพ ระบบการติดตาม และ
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อลดความเครียดและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเผชิญความเครียดได้เหมาะสม 
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ทักษะการรู้ดิจิทัลของบุคลากรสาธารณสุขในยคุ Thailand 4.0 (ยุคดิจิทัล) 
 
Digital literacy of Public Health Personnel in Thailand 4.0 Era (The Digital Era) 
 
ผู้วิจัย   ฐาวรี  ขันส าโรง 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในยุค Thailand 4.0 หรือ ยุคดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น
พลเมืองดิจิทัลและสนับสนุนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพ (Thailand Health 4.0) ช่วย
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และถือเป็นหน้าที่ที่
ส าคัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การท างานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
เทคโนโลยีของอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย สื่อหรือข้อมูลมากมายมหาศาลในโลกดิจิทัลต้องอาศัยทักษะการรู้ดิจิทัล 
ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขจึงควรมีทักษะการรู้ดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะของบุคคลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เข้าถึงและการสื่อสารกันใช้ในจัดการ วิเคราะห์ ประเมินผลสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่และ
สื่อสารไปยังผู้อื่นได้ ส่งผลต่อสังคมโดยรวมในการสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างนวัตกรรม และความเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้โดยใช้หลักการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่งเป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งอาศัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ 2 ประการคือ การรับรู้ประโยชน์และความง่ายใน
การใช้ระบบของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้ผู้ใช้มีความตั้งใจเข้าใช้งานเทคโนโลยีนั้น การมีทักษะการรู้ดิจิทัลจะช่วย
สร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลให้กับบุคลากรสาธารณสุข หรือหมายถึง การมีความพร้อมในการท างานด้าน
สาธารณสุขในยุคดิจิทัลของบุคลากรสาธารณสุขนั่นเอง 
 
ค าส าคัญ : ทักษะการรู้ดิจิทัล, Thailand 4.0, บุคลากรสาธารณสุข 
 
Abstract 

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

 
Key words : Digital literacy, Thailand 4.0, Public Health Personnel  
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บทน า 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

ศตวรรษที่ 21 ถือได้ว่าเป็นยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆ ด้าน
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันน าไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ ทุกประเทศทั่วโลกมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ (Knowledge-
Based Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่ต้องให้ความส าคัญต่อ
การใช้ความรู ้(Knowledge) และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้
เงินทุน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซึ่งประกอบกันเป็น  “สารสนเทศ” นั้น 
สามารถลื่นไหลได้สะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับองค์กร 
ระดับสังคม จนถึงระดับประเทศและระหว่างประเทศ กลายเป็น “โลกไร้พรหมแดน” อันเนื่องมาจากอิทธิพล
ของเทคโนโลยีดังกล่าว การพัฒนาคนในสังคมให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่รุดหน้าไป เพื่อตามโลกที่เต็มไปด้วย
ความรูใ้หมแ่ละนวัตกรรมให้ทัน จึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (ไพรัช ธัชยพงษ์และพิเชษ 
ดุรงคเวโรจน์, 2541) การพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวไกลผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องกัน ในลักษณะเศรษฐศาสตร์เครือข่าย หรือที่เรียกว่า (Networked economy) เกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหว่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและ
สารสนเทศ ส่งผลให้โลกมีสภาพเหมือนเป็นหนึ่งเดียวและมีการแข่งขันสูงที่เกิดผลกระทบในวงกว้าง (Systemic 
and Dynamism) ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนที่ท าให้
ทรัพยากรมนุษย์เกิดการปรับตัวพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในโลกใบใหม่ที่ต่างจากโลกใบเดิม แม้ว่า
เทคโนโลยีจะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ราว พ.ศ. 2500 เทคโนโลยีที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นได้กลับเข้าไปมี
บทบาทและแทรกซึมเข้าไปในทุกอณูของวิถีชีวิตของมนุษย์และสังคม (ชิดชบา ค าแสนเดช, 2553: ระบบ
ออนไลน์) และความล้ ายุคของเทคโนโลยใีนปัจจบุันได้พัฒนาจนท าให้โลกพลกิโฉมได้เลย (Scientific American, 
2016; The Momentum, 2556: ระบบออนไลน์) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 Nanosensors & Internet of Nano Things คือ เทคโนโลยีที่เล็กที่สุดในโลกได้ถูกน ามาใช้ในเส้น
ใยเสื้อผ้า รถยนต์ โดรน (Drone) บ้าน ไปจนถึงในตัวมนุษย์ เช่น อวัยวะในร่างกายมนุษย์จะมีเซ็นเซอร์จิ๋ว 
(Nanosensor) ที่มีอนุภาคระดับนาโนคอยบันทึกและส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟน (Smart phone) คอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณท์ี่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things) อุปกรณ์รอบตัวมนุษย์จะสื่อสารและท างานกันเอง 
โดยที่มนุษย์ไม่ต้องออกค าสั่ง เช่น บ้านอัจฉริยะปลดล็อกประตูทันทีที่จับความเคลื่อนไหวของเจ้าของบ้านได้ 
เป็นต้น เทคโนโลยีนาโนนี้ยังมีประโยชน์อย่างมากส าหรับการติดตามอาการผู้ป่วย เช่น การฝังนาโนเซ็นเซอร์ใน
หัวใจเทียม ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนแพทย์ เม่ือเกิดความผิดปกติ เป็นต้น 

 New Generation of Batteries คือ แบตเตอรี่เก็บพลังงานไว้ใช้ที่บ้าน เป็นพลังงานทางเลือกที่
ช่วยเก็บพลังงานส าหรับบ้านไว้ใช้ได้ทั้งวันทั้งคืน ปัจจุบันบริษัท Fluidic Energy ได้คิดค้นพัฒนาแบตเตอรี่
สังกะสี-อากาศ (Zinc-air Battery) ขึ้น สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และลมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง
ความก้าวหน้านี้อาจท าให้กว่า 1.2 พันล้านคนทั่วโลกเข้าถึงไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกในปีพ.ศ. 2563  

 Blockchain คือ ธนาคารอยู่บนมือของมนุษย์ สกุลเงินดิจิทัลหรือบิตคอยน์ (Bitcoin) จะเข้ามา
แทนสกุลเงินทั่วไป เชื่อมโยงกับบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบหนึ่งที่ตั้งอยู่บน
บัญชีธุรกรรมออนไลน์ ช่วยให้การท าธุรกรรมออนไลน์สะดวกรวดเร็วขึ้น และไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคาร
หรือสถาบันการเงินอีกต่อไป ดังนั้นต้นทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ จะลดลงด้วย นอกจากนี้มีความปลอดภัยสูง 
เพราะผู้ใช้ต้องบันทึกความเป็นเจ้าของสินทรัพย์และยืนยันตัวตนผ่านการเข้ารหัสขั้นสูง ที่ส าคัญสามารถ
ตรวจสอบเจ้าของข้อมูลบัญชีได้ด้วย เนื่องจากข้อมูลถูกบันทึกและแชร์ (Data sharing) กันทั้งระบบ พร้อมกันนี้
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ยังมีระบบอัลกอริทึม (Algorithm) ตรวจสอบการแลกเปลี่ยน (Transaction) และป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล 
ซึ่งเทคโนโลยีนี้ยังรับรองความปลอดภัย การซื้อขายเงินตราดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ เป็นต้น และการท าธุรกรรม
อื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงิน การขายหลักทรัพย์ การโอนเงินข้ามประเทศ เป็นต้น 

 2D Materials คือ วัสดุสองมิติ ซึ่งเป็นสสารที่มีความหนาระดับนาโนเมตรหรือน้อยกว่า ขนาดของ
วัสดุสองมิติมีขนาดเล็กมากเพียงหนึ่งหรือสองอะตอม หรือไม่มีความหนาเลยจึงถูกเรียกว่า วัสดุสองมิติ เสมือน
อุปกรณ์ไฮเทคที่มีเนื้อเป็นเนื้อเดียวกับผิวหนัง วงการวิทยาศาสตร์ก าลังพัฒนาวัสดุ 2 มิติ เช่น แกรฟีน 
(Graphene) เป็นวัสดุสุดล้ าที่มีความหนาแค่อะตอมเดียวเท่านั้น แต่มีคุณสมบัติแข็งกว่าเหล็กและเพชร มีความ
ยืดหยุ่นสูง น าไฟฟ้าและความร้อนได้ดี ในต่างประเทศ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้คิดค้นแผ่นเซ็นเซอร์พิมพ์สามมิติจาก
แกรฟีน และติดบนเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ วิธีนี้จะท าให้ผู้ดูแลรู้ว่าสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร และคอยดูแล
ความปลอดภัยได้อีกด้วย นอกจากนี้ แกรฟีนจะน ามาผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนซิลิคอนในอนาคตอันใกล้นี้ 

 Autonomous Vehicle คือ รถยนต์ที่ไม่ต้องมีขับรถหรือไร้คนขับ หลายบริษัท เช่น Tesla 
Motors, BMW, Ford และ Mercedes-Benz รวมทั้งบริษัท Google กับ Apple ก าลังแข่งกันพัฒนารถยนต์ไร้
คนขับ เพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางจะยิ่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งกว่าการมีคนขับ ขณะที่ระบบขนส่ง
มวลชน รถบรรทุกสินค้า และบริการ Car sharing ก็จะเริ่มใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเช่นกัน 

 Organ-on-Chips คือ ไมโครชิปที่เลียนแบบการท างานของอวัยวะมนุษย์ โดยเปลี่ยนแผ่นไมโครชิป 
(Micro chip) ให้มีขนาดเท่าเมโมรีสติก (Memory stick) ให้เป็นเสมือนอวัยวะมนุษย์ สถาบันวิจัย Wyss 
Institute ก าลังพัฒนาไมโครชิปที่เลียนแบบการท างานของอวัยวะมนุษย์เพื่อใช้ทดลองยาและสารเคมี ไม่ว่าจะ
เป็น ตับ กระดูก หัวใจ ปอด ซึ่งท างานได้เหมือนอวัยวะจริง เช่น การดูดซึมของเซลล์ การหายใจ การบีบและหด
ตัวของกล้ามเนื้อ และ Organ-on-Chips ยังใช้ตรวจสอบสารพิษในสิ่งแวดล้อมได้ด้วย ข้อดีของเทคโนโลยีนี้คือ 
ไม่ต้องท าการทดลองกับสัตว์หรือคนอีกต่อไป 

 Perovskite Solar Cells คือ แผงโซลาร์รุ่นใหม่ที่ผลิตจากเพอรอฟไกต์ (Perovskites) ซึ่งจะเป็น
แหล่งพลังงานของคนทั้งโลก นักวิจัยจากสถาบันเอ็มไอทีและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกัน
พัฒนาแผงโซลาร์รุ่นใหม่ที่ผลิตจากเพอรอฟไกต์ (Perovskites) ได้ส าเร็จ วัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติดูดกลืนแสงได้
ดีกว่าซิลิคอนซึ่งนิยมใช้ผลิตแผงโซลาร์ในปัจจุบัน เพอรอฟไกต์มีความหนาไม่ถึง 1 ไมโครเมตร น้ าหนักเบา ผลิต
เป็นแผ่นฟิล์มได้ มีต้นทุนต่ ากว่า และปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าแผงโซลาร์ที่ผลิตจากซิลิคอน 

 Open AI Ecosystem (AI : Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มี
ความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ โปรแกรม  (Software) ต่าง ๆ ที่ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งความสามารถเป็น 4 ประการคือ การกระท าคล้ายมนุษย์ (Acting Humanly) การคิดคล้าย
มนุษย์ (Thinking Humanly) การคิดอย่างมีเหตุผล (Thinking rationally) และ กระท าอย่างมีเหตุผล (Acting 
rationally) AI จะกลายเป็นผู้ช่วยคนส าคัญที่รู้ใจมนุษย์และฉลาดจนสามารถท างานแทนมนุษย์ เช่น ท า
การเกษตร ดูแลผู้สูงอายุ และจัดการดูแลด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นต้น 

 Optogenetics คือ การควบคุมระบบประสาทออปโตเจเนติกส์ด้วยเทคโนโลยีแสง 
(Optogenetics) เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการแพทย์ โดยเฉพาะการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบ
ประสาท ความผิดปกติของสมอง หรือแม้กระทั่งการดัดแปลงความทรงจ า วงการแพทย์น า Optogenetics นี้ไป
สานต่อในการรักษาทหารผ่านศึก และผู้ป่วย PTSD (Post-traumatic Stress Disorder) ที่เคยประสบอุบัติเหตุ
หรือผ่านเร่ืองราวเลวร้ายมาก่อน เพราะบางความทรงจ ารุนแรงและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นมาก 
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 Systems Metabolic Engineering คือ วิศวกรรมเมตาบอลิซึม เป็นการปรับปรุงกิจกรรมในระดับ
เซลล์ด้วยการดัดแปลงการขนส่งของเซลล์และฟังก์ชันการควบคุมของเซลล์โดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงทางพันธุ
วิศวกรรม และเมตาจีโนมิกส์ (Metagenomics) เป็นการศึกษาสารพันธุกรรมทั้งหมดของสังคมจุลินทรีย์ใน
สิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มประชากร และวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบในความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ Systems Metabolic Engineering ช่วยท าให้ค้นพบยีนใหม่เร็วขึ้นและออกแบบยีนในสิ่งมีชีวิตหรือ
สร้างรหัสพันธุกรรมใหม่ได้เอง ซึ่งน าไปสู่การผลิตยารักษาโรคและก าจัดเซลล์ร้ายหรือมะเร็งในร่างกาย 
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิศวกรรมเมตาบอลิซึมโดยวิธีจุลชีพสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพให้เป็นพลังงานสะอาดใช้แทนน้ ามันที่ก าลังจะหมดไปจากโลก 

ส าหรับประเทศไทย การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในภาวะเร่งด่วนที่รัฐบาลพยายามเร่ง
ผลักดันในหลายประเด็น เช่น การจัดตั้งกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การสร้าง
ยุทธศาสตร์ชาติทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้เพราะการพัฒนาดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาที่มุ่งเน้นสร้างเสริม
เศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณค่า กล่าวคือ เป็นการพัฒนาดิจิทัลที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจและสังคมในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า แต่หากมองย้อนไปในอดีตและมองไปในอนาคตจะพบว่าการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลนั้นมีความจ าเป็นและมีบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยได้ถูกประยุกต์เข้ากับชีวิตคนไทยและเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินชีวิต เพราะในปัจจุบันคนไทยอยู่กับดิจิทัลเกือบตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน เช่น การ
ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน สิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นดจิิทัล เป็นต้น (สถิตย์โชค โพธิ์สอาด, 2559) ดังนั้น การเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจและสมรรถนะแห่งการรู้เท่าทันในเรื่องเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมทั้งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การท างาน ทั้งต่อบุคคล สังคม และ
ประเทศชาติ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นความท้าทายต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใช้ชีวิต 
รวมถึงการท างานของคนในยุคดิจิทัลด้วย ดังนั้นเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลคือ 
ประชาชนควรมีทักษะการรูด้ิจิทัลและการเพิ่มก าลังคนด้านเทคโนโลยีใหม้ากขึ้น (ณัฐกฤตา โกมลนาค, 2557: 171) 
นโยบาย Thailand 4.0 และ Thailand Health 4.0  

Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ที่
เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ Thailand 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของ
นายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  (สุวิทย์ เมษ
อินทรี, 2559: ระบบออนไลน์) Thailand 4.0 มาจากการแบ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยออกเป็น 4 
ยุค คือ ยุค 1.0 เป็นยุคเกษตรกรรม จากนั้นกลายเป็นยุค 2.0 ที่มีการน าเครื่องจักรเข้ามาช่วยงานหรือเป็นยุค
ของอุตสาหกรรมเบา ยุค 3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนจากต่างชาติ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจใน
ยุค 3.0 ยังมีความเปราะบางต่อสถานการณ์โลก และประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้
ปานกลางได้ ดังนั้นจึงน ามาสู่ยุค 4.0 ที่เน้นที่การแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง จึงต้อง
พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า New Economy Model มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ประชาชนสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ต้องมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ 
การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักร และทรัพยากร 
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เปลี่ยนมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย
และมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินให้มากขึ้น ที่เรียกว่า 
“ประชารัฐ” โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ (1) Food, Agriculture & Bio-tech (2) Health, 
Wellness & Bio-Medical (3) Smart Devices, Robotics & electronics (4) Digital & Embedded 
Technology และ (5) Creative, Culture & High Value Service (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2559) 
นโยบาย Thailand 4.0 จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ ได้แก ่1) การเปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3) การเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น (สุวิทย์ เมษอินทรี, 2559: ระบบออนไลน์) 

ส่วน Thailand Health 4.0 หมายถึง การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงจาก
ระบบเดิม (แบบ Analog) ให้เป็นระบบใหม่ (แบบ Digital) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการปฏิรูป
ระบบ เนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งในเร่ืองการท างาน การ
จัดการกิจวัตรประจ าวันจนถึงการพักผ่อนหย่อนใจ การใช้เทคโนโลยีช่วยการดูแลสุขภาพของประชาชนจะท าให้
เกิดผลลัพธ์ที่กว้างขวาง มีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หน่วยงานหลักที่มี
บทบาทในการจัดระบบดูแลสุขภาพคือ กระทรวงสาธารณสุข จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์หลักเพื่อขับเคลื่อนการ
ปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพไปสู่ Health 4.0 (วรรษา เปาอินทร์, 2560: 31) และสอดคล้องกับโมเดลขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 ด้วย โดยอาศัยระบบนิเวศน์ในการขับเคลื่อนเพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ 
(ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559: 1) ระบบบริการสาธารณสุขไทยใน
ปัจจุบันถึงแม้จะประสบผลส าเร็จในการขยายความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุขในทุกจังหวัดและมี
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนไทย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่
จ าเป็น แต่ยังพบความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เนื่องจากขาดการกระจายของบุคลากร
สาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ท าให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากข้ึน แต่ขณะเดียวกันก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
ด้วย จึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพและสาธารณสุขของประชาชน การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข
ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารตามแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศไทย แม้ว่าการ
ด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศจะมีแนวปฏิบัติที่ดี แต่การมุ่งประเด็นไปที่การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสุขภาพของประชาชนตามแนวทางของ eHealth ขององค์การอนามัย
โลก (World Health Organization: WHO) และสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International 
Telecommunication Union: ITU) ที่หลายประเทศได้น ามาเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานช่วยให้สามารถ
ตอบโจทย์ที่ตรงต่อภาระงานด้านสุขภาพได้มากกว่า เพราะมุ่งเป้าหมายไปที่สุขภาพของประชาชนเป็นหลัก โดย
การน าเอาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) มาช่วย
ให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรมและ(ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559: 6) 

eHealth หรือ Health IT เป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการ
บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ยั่งยืน  พัฒนา
ระบบสารสนเทศในการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยและสถานพยาบาลทั้งภายในและต่างประเทศ  รวมทั้ง
การพัฒนา Health Care Logistics พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการ
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แพทย์ เร่งรัดพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพและพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ ส าหรับประชาชนที่มีความ
ต้องการบริการรูปแบบพิเศษ ประชาชนตามพื้นที่ห่างไกล การให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย “ใช้
บริการได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์” การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน การศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ 
และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2559: 6) โดยสรุป ประโยชน์ของ eHealth ที่มีต่อประชาชน มีดังนี้ 

 ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบันทึกและส่งต่อข้อมูลได้อย่างมี

คุณภาพ ผลการตรวจห้องปฏิบัติการได้เร็วกว่าที่เคย การวินิจฉัยโรคดีขึ้น การดูแลรักษาดียิ่งขึ้น สามารถดึง
ข้อมูลมาจากหลายแหล่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลมากยิ่งขึ้น ช่วยในการวินิจฉัยได้มากขึ้นท า
ให้การรักษามีความเหมาะสม สามารถใช้ข้อมูลได้ในยามที่ต้องการ ผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลรักษาจาก
ระยะไกล 

 ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี eHealth ในระบบบริการสุขภาพ ท าให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการให้
ค าปรึกษาผ่าน VDO และติดตามอาการใน 24 ชั่วโมง โดยใช้ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีติดตามอาการ
ผู้ป่วย ด้วยการถ่ายทอดข้อมูลผ่าน Wireless จากนั้นส่งสัญญาณระยะไกลไปยังผู้ดูแล ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินก็
สามารถแจ้งให้เพื่อนบ้านทราบหรือโทรติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล  

 ช่วยให้ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพของตัวเอง eHealth จะช่วยประชาชนในการจัดการ
สุขภาพของเขาเอง โดยการให้ข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้และช่วยในการสื่อสารกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ
ประชาชนสามารถเข้าถึงค าแนะน าและข้อมูลสุขภาพ eHealth ให้บริการเครื่องมือเพื่อน าไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดี 
มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับชีวิตที่วุ่นวายของในยุคปัจจุบันผ่านทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ ให้ประชาชนสามารถที่จะ
จัดการสุขภาพของตนเอง eHealth มีศักยภาพที่จะปฏิวัติการดูแลสุขภาพ ปรับปรุงสุขภาพในระดับโลกและ
เปลี่ยนวิธีการในการดูแลสุขภาพ ด้วยข้อมูลที่สามารถน ามาใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
และพัฒนาวิธีการรักษาโดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญ เพราะข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งส าคัญเทคโนโลยีถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อความปลอดภัย การน า eHealth มาใช้จะช่วยลดกรณีฉุกเฉินได้ถึงร้อยละ 60 ลดการรักษาใน
โรงพยาบาลได้ถึงร้อยละ 40 eHealth สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ ที่ส าคัญที่สุดคือ ช่วยลดอัตรา
การตาย คนไข้ได้รับค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ และเพิ่มความสุขความพึงพอใจในครอบครัว  

นอกจากนี้ กลไกหลักในการขับเคลื่อนให้เกิด Health 4.0 ประกอบด้วย เทคโนโลยีส าคัญที่เป็นหลัก 7 
ประการ (วรรษา เปาอินทร์, 2560: 31) คือ 

1. Social Webs and Network เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงและติดต่อกันได้
ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมีค่าใช้จ่ายต่ ามาก เราจะได้เห็นการใช้ LINE, Facebook, YouTube เป็นต้น ในการ
เชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อดูแลรักษา ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ระหว่างประชาชนกับแพทย์ และระหว่างกลุ่ม
วิชาชีพที่ท างานสุขภาพ มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและเปิดช่องทางสื่อสารได้มากขึ้น
ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในระบบการดูแลสุขภาพได้มากข้ึน 

2. Mobile Application เป็นการใช้อุปกรณ์พกพาติดตัวในการติดต่อ สื่อสาร ค้นหาข้อมูล รับส่งภาพ 
เสียงภาพเคลื่อนไหว ให้ถึงตัวบุคคลในเวลาอันรวดเร็วโดยการพัฒนา Application ที่สนับสนุนการดูแล สุขภาพ
และการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพต่างๆ จะท าให้สามารถลดจ านวนครั้งที่ผู้ป่วย
ต้องมาพบแพทย์ ลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัดในสถานพยาบาลได้มาก ดังที่เร่ิมเห็นการพัฒนาระบบงาน
ให้ดีขึ้นในสถานพยาบาลบางแห่ง ที่สามารถบอกเวลานัดหมายได้แม่นย าและติดต่อกับผู้ป่วยผ่านMobile 
Application ท าให้ผู้ป่วยที่แพทย์นัดมาตรวจไม่จ าเป็นต้องมานั่งรอเป็นเวลานาน สามารถมาที่หน้าห้องตรวจได้
ก่อนเวลานัดเพียง 5-10 นาที ช่วยลดความแออัดและลดการเสียเวลารอคอยของผู้ป่วยได้มาก 
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3. Internet of Things ทุกสิ่งเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝังอุปกรณ์
สื่อสารไว้ในสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ส่งสัญญาณแก่ระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยอุปกรณ์ที่ใช้
สวมใส่ (Wearable devices) จะสามารถบันทึกกิจกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น นับก้าวที่เดิน ความถี่และ
ระยะเวลาที่ออกก าลังกาย การไปอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วส่งสัญญาณเข้าสู่
ระบบอินเทอร์เน็ต บันทึกเป็นข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ส่งต่อให้กับแพทย์ประจ าตัว ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อแนะน าการปรับพฤติกรรมต่อไปหรือกรณีผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรังก็สามารถติดอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญานบ
อกชีพจร อุณหภูมิร่างกายหรือตรวจจับการพลัดตกหกล้ม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถส่งสัญญาณไปยัง
โรงพยาบาลเพื่อให้ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินมาช่วยดูแลได้ทันเวลา 

4. Cloud Computing เป็นระบบที่การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเกิดขึ้นในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ต่างสถานที่หรืออาจอยู่ในต่างประเทศ แต่รับส่งข้อมูลกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท า
ให้ลดค่าใช้จ่ายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่  ลดการซื้อโปรแกรมราคาแพง
เปลี่ยนเป็นการจ่ายค่าใช้ตามเวลาและพื้นที่ที่ใช้งาน เทคโนโลยีนี้จะท าให้ประชาชนสามารถจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ
ส่วนตัวได้โดยมีค่าใช้จ่ายต่ ามาก สามารถส่งต่อข้อมูลให้แพทย์หรือระบบอัตโนมัติแปลผลและวิเคราะห์ผลเพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพได้การจัดตั้ง Private Cloud ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วให้
สถานพยาบาลทั้งหมดมาใช้ทรัพยากรส่วนกลางจะท าให้ประหยัดงบประมาณ  (ที่สถานพยาบาลแต่ละแห่งต้อง
จัดซื้อเครื่อง Server และโปรแกรมฐานข้อมูลของตนเอง) ลงไปได้อย่างมาก เพื่อประสิทธิภาพและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

5. Big Data and Health Analytics เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ก้าวหน้าขึ้นท าให้เราสามารถเก็บ
ข้อมูลจ านวนมหาศาลไว้ได้ทั้งหมดโดยมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ข้อมูลสุขภาพของประชาชนไทยทุกคนจะถูกจัดเก็บไว้
ในระบบ Cloud Computing ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันตาย แพทย์ที่รักษาผู้ป่วยจะไม่ต้องเสียเวลาซักถาม
เรื่องราวในอดีตจากตัวผู้ป่วย (ซึ่งมักจะจ าไม่ได้ เช่น ฉีดวัคซีนอะไรไปบ้างแล้วในวันเวลาใด มีประจ าเดือนครั้ง
แรกเมื่ออายุเท่าไร เป็นต้น) แต่จะสามารถเรียกข้อมูลจากระบบมาใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคและการรักษาได้
ทันที เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษา เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลที่ก้าวหน้ามากขึ้นจะท าให้
สามารถน ากรณีการรักษาผู้ป่วยมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับโรคที่ผู้ ป่วยเป็น และ
เหมาะสมกับลักษณะของผู้ป่วยแต่ละคนได้ 

6. Robotics วิทยาการหุ่นยนต์มีการพัฒนามาจนถึงขั้นใช้งานจริงเพื่อช่วยดูแลสุขภาพได้หลายด้านใน
โรงพยาบาล แพทย์สามารถท าผ่าตัดได้โดยการเจาะรูเล็กๆเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยแล้วขยายภาพอวัยวะภายในให้
เห็นบนหน้าจอ จากนั้นแพทย์สามารถบังคับแขนกลหรือเครื่องมือผ่าตัดให้ด าเนินการตามขั้นตอนการผ่าตัดได้
อย่างแม่นย า ถูกต าแหน่งได้มากข้ึน ลดความผิดพลาดและชว่ยให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น ในบ้านที่มี
ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ อาจใช้หุ่นยนต์ช่วยเตือนให้กินยาควรตรวจจับว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ และ
ยังสามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ด้วย 

7. Artificial Intelligences ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถท าให้เกิดระบบอัตโนมัติที่ช่วย
ดูแลสุขภาพประชาชนได้ โดยพัฒนาให้มีรูปแบบ Mobile application ให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลให้ระบบช่วย
วิเคราะห์และให้ค าแนะน าได้ เช่น ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูงเข้าไปแล้วช่วยค านวณว่ามีความ
เสี่ยงเป็นโรคอ้วน หรือขาดอาหารหรือไม่ส าหรับกรณีการเจ็บป่วยนั้น เป็นที่รับรู้กันมานานแล้วการเจ็บป่วยทั่วไป
ในผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 80 สามารถดูแลรักษาได้ด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องมาพบแพทย์ ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์อาจช่วยวินิจฉัยโรคหวัดธรรมดา โดยสอบถามอาการเจ็บป่วยจากผู้ใช้ระบบรับภาพผนังด้านหลัง
ล าคอที่ออกมาเป็นภาพแล้วส่งไปให้ระบบวิเคราะห์ว่ามีการอักเสบติดเชื้อในผนังล าคอหรือไม่ จากนั้นช่วย
วินิจฉัยว่าเป็นโรคหวัดธรรมดาหรือเป็นโรคคออักเสบติดเชื้อที่ต้องไปพบแพทย์ หากพบว่า เป็นโรคหวัดธรรมดาก็
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สามารถแนะน าการดูแลรักษาเบื้องต้นด้วยตนเองได้หากไม่แน่ใจในระบบ ผู้ใช้ระบบก็ยังสามารถส่งข้อมูลไปให้
แพทย์ช่วยประเมิน วินิจฉัยและให้ค าปรึกษาเพิ่มเติมได้ด้วย การประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในโรงพยาบาล
รัฐที่มีผู้ป่วยมากเกินขีดจ ากัด อาจช่วยลดภาระงานลงได้มาก เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

กล่าวโดยสรุป Thailand Health 4.0 เป็นยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัล 
ของกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับโมเดลขับเคลื่อน Thailand 4.0 ของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่เป้าหมายประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ฉะนั้นแล้ว บุคลากร
สาธารณสุขควรมีทักษะการรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นพลเมืองดิจิทัลของประเทศและสนับสนุนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบ
การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลอย่างจริงจัง 

ผลกระทบของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่มีต่อมนุษย์ 
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมากมายได้มีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์และสังคม 

จึงมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ (ปรานอม หยวกทอง, 2555) ดังนี้  
ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยี มีดังนี้  

ด้านคุณภาพชีวิต  
- มนุษย์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมซอฟแวร์ช่วยให้เกิดความรวดเร็วและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน  
- มนุษย์ใช้ระบบโทรคมนาคมในการสื่อสารท่ีรวดเร็ว เช่น การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อสื่อสาร

ในขณะเดินทางไปยังที่ต่างๆ มนุษย์ใช้หุ่นยนต์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องเสี่ยงกับอันตราย หรือในงานที่
ต้องการความแม่นย าและความรวดเร็วในการผลิต เช่น หุ่นยนต์ส าหรับงานส ารวจ หุ่นยนต์ที่ใช้งานในอวกาศ 
เป็นต้น  

- มนุษย์น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาก เช่น 
เครื่องมือตรวจคลื่นหัวใจที่ทันสมัย มีเครื่องเอกซเรย์ภาคตัดขวางที่สามารถตรวจดูอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้
อย่างละเอียด เครื่องมือช่วยในการผ่าตัดที่ท าให้คนไข้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการผลิตยาและวัคซีนสมัยใหม่
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าช่วยด้วย  

ด้านสังคม  
- เทคโนโลยีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ กล่าวคือ 

เป็นสังคมท่ีใช้สารสนเทศในการตัดสินใจและการกระจายข้อมูลข่าวสารไปได้ทั่วทุกหนแห่งแม้แต่ถิ่นทุรกันดาร 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม 

- เทคโนโลยีท าให้เกิดชุมชนเสมือน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ซึ่งกันและกันได้ และความรู้เหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และ
สามารถเรียกใช้ได้ตามต้องการ  

ด้านการเรียนการสอน  
- การสร้างโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างชัดเจน 

เช่น การจ าลองสภาวะสิ่งแวดล้อม การจ าลองระบบมลภาวะ การจ าลองการไหลของของเหลว  หรือแม้แต่การ
น าเอาคอมพิวเตอร์มาจ าลองให้ผู้เรียนได้อยู่ในสภาพที่เสมือนจริง  เช่น จ าลองการเดินเรือ จ าลองการขับ
เครื่องบิน จ าลองการขับรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งลดความผิดพลาดจากความเสียหายและความเสี่ยงจากการได้รับ
อันตรายของผู้เรียนลงได้  

- เทคโนโลยีท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจโลก รวมทั้งเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท าให้มนุษย์ต้องขวนขวายพัฒนา
ตนเอง และปรับตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ทั่วโลก  
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ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยี มีดังนี้  
คุณภาพชีวิต  

- โรคอันเกิดจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ได้แก่ อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
บริเวณข้อมือเนื่องจากจับเมาส์ หรือใช้แป้นพิมพ์เป็นเวลานาน อาการปวดคอ ไหล่ และหลัง การเกิดปัญหาด้าน
สายตาเนื่องจากเพ่งมองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกัน เป็นต้น 

- โรคทนรอไม่ได้ (Hurry sickness) เกิดกับผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งท าให้ผู้ใช้เป็นคนขี้เบื่อ 
หงุดหงิดง่าย ใจร้อน เครียดง่าย ความอดทนลดลง ทนรอเครื่องดาวน์โหลดนานไม่ได้ จะกระวนกระวาย ซึ่งจะ
เป็นพฤติกรรมติดตัวไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวันด้วย หากมีอาการมาก อาจจะเข้าข่ายโรค
ประสาทได้ 

- มนุษย์เกิดความเครียดจากการเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมายรวมถึง
ความเครียดจากความวิตกกังวลว่าจะมีการน าคอมพิวเตอร์มาทดแทนแรงงานของคน  

ด้านสังคม  
- การขาดทักษะทางสังคม เนื่องจากอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดการสื่อสารพันได้โดยไม่ต้องพบเจอกัน 

ซึ่งพบว่าปัจจุบันคนในสังคมจะนิยมใช้บริการเครือข่ายสังคม หรือที่เรียกว่า social network มากข้ึน เช่น LINE 
Instagram Facebook Twitter เป็นต้น ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าบุคคลในสังคมน้อยลง ทักษะทางสังคมที่ใช้
ในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกัน ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง  การท างานร่วมกัน รวมทั้งความ 
สามารถในการเข้าใจถึงสถานการณ์ที่หลากหลาย กฎกติกาในสังคม และการคิดค านึงถึงคนรอบข้างอย่างเข้าอก
เข้าใจ ซึ่งทักษะทางสังคมเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย ดังนั้นการขาดทักษะทางสังคมจะท าให้
คนขาดการท าความเข้าใจผู้อื่น ไม่มีการท างานร่วมกัน จนกระทั่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมขึ้นได้  

- การเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มากขึ้นและรุนแรงขึ้น เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งในการก่อ
อาชญากรรมได้ง่าย ผู้ไม่หวังดีอาจใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น การขโมยข้อมูลของบริษัทและน าไปเปิดเผยกับ
บริษัทคู่แข่ง การเจาะระบบของธนาคารและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินในบัญชีธนาคารให้สูงขึ้น การล่อลวงผู้ที่เล่น
อินเทอร์เน็ตและก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งภาพลามก
อนาจาร การพนันออนไลน์ การจ าหน่ายของผิดกฎหมาย หรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาแอบแฝงแนวคิด ก้าวร้าว 
รุนแรง การส่งไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าไปท าลายข้อมูลของผู้อื่น เป็นต้น  

ด้านการเรียนการสอน  
ผลกระทบในทางลบกับการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นหากผู้สอนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ทั้งหมด และปล่อยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนที่มีประสบการณ์น้อยอาจตีความไดไ้ม่ถูกต้อง รวมถึงการใช้
อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด ดังนั้น ผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการ
สอน รวมทั้งให้ค าแนะน า อบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ทักษะการรู้ดิจิทัลของคนในสังคมยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างมากมาย ในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีผลกระทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ การท างาน ทั้งต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของคนในยุคดิจิทัลด้วย ดังนั้น 
ประชาชนควรมีทักษะการรู้ดิจิทัล (ณัฐกฤตา โกมลนาค, 2557: 171) เมื่อกล่าวถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงทักษะที่เก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ส่วน
ติดต่อผู้ใช้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ (Peripherals) ต่างๆ (แววตา เตชาทวีววรรณ, 2559) แต่ทักษะของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพนั้นควรประกอบไปด้วยทักษะในการใช้ความหลากหลายของการใช้งานเทคโนโลยี  ไม่ว่าจะเป็น
ทักษะด้านการท างานของเทคโนโลยีที่ต้องรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะการคิด



เชิงวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศดิจิทัล ทักษะการท างานร่วมกันทางออนไลน์ และทักษะการสร้างความ
ตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเป็น “ทักษะการรู้ดิจิทัล” (เด่นพงษ์ สุดภักดี, 2557) การรู้
ดิจิทัลเป็นทักษะของบุคคลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงและการสื่อสารกันใช้ในจัดการ  วิเคราะห์ 
ประเมินผลสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่และสื่อสารไปยังผู้อื่นได้ ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเปิดโอกาสของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบใหม่ มีผลต่อสังคมโดยรวมใน
การสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม และความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล (โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี, 2560) ทักษะการรู้ดิจิทัลเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศ (Information 
Literacy) ที่ผู้ใช้ควรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อค้นหา  ประเมิน สร้าง และสื่อสาร
สารสนเทศดิจิทัล โดยใช้ทั้งทักษะพุทธิพิสัย (ความสามารถทางสติปัญญา) และทักษะทางเทคนิค โดยเป็นการใช้
งานอย่างมีวิจารณญาณและมีความตระหนักรู้ทางสังคม ดังนั้นทักษะการรู้ดิจิทัลจึงเป็นทักษะที่ส าคัญในยุค
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งถูกก าหนดเป็นทักษะส าคัญของการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 และเป็นสมรรถนะหลัก
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนโยบาย Thailand 4.0 (แววตา เตชาทวีวรรณ, 2559)  

ทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ส าหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นเรื่องส าคัญเนื่องจาก
การเรียนในปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย  เช่น Notebook, Tablet, Smart 
phone, Smart watch เป็นต้น การส่งข้อมูลผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปท าให้ความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่เพียงมี
ความรู้ในเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังต้องรวมไปถึงทักษะด้านข้อมูลและการสื่อสาร ทักษะในการคิดและการแก้ไข
ปัญหา ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะในการรู้จักใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสมัยใหม่ที่เป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตตฤกษ์, 2554) ความสามารถส าหรับ
ทักษะการรู้ดิจิทัลสามารถแบ่งเป็นส่วนส าคัญ 3 ส่วน (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 
2559) ได้แก่ (1) การใช้ (Use) หมายถึง ทักษะมวลรวมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
ตั้งแต่พื้นฐาน เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ไปถึงเทคนิคข้ันสูงส าหรับการเข้าถึงและใช้ความรู้ เช่น 
การใช้โปรแกรมค้นหา (search engine) รวมถึงเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เช่น Cloud Computing เป็นต้น (2) การ
เข้าใจ (Understand) หมายถึง ทักษะที่ช่วยให้เกิดการคิด วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์สื่อดิจิทัล จนท าให้
เข้าใจถึงบริบทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา การพัฒนาทักษะการจัดการสารสนเทศและความรับผิดชอบต่อสิทธิความ
เป็นเจ้าของ รวมถึงการมีส่วนร่วมในสังคมดิจิทัล และ (3) การสร้างสรรค์ (Create) หมายถึง ทักษะในการผลิต
หรือสร้างเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ การสื่อสารโดยใช้ความหลากหลายของ
สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือ โดยค านึงถึงจริยธรรม การปฏบิัติทางสังคม การสะท้อนสิ่งที่ฝังอยู่ในการเรียนรู้ และการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน 

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้จะถูกน ามาใช้หรือถูกขัดขวางขึ้นอยู่กับการที่
ผู้ใช้รบัรู้ถึงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของผู้ใช้แต่ละบุคคลหรือไม่ (Beaudry and Pinsonneault, 2005) 
เพราะเมื่อรับรู้ถึงความสามารถของตนแล้วจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีโดยผู้ใช้เอง นักวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีได้มีการศึกษาความหลากหลายของโครงสร้างทางสังคมและทางปัญญา (Compeau and 
Higgins, 1995; Hill, Smith, and Mann,1987; Taylor and Todd, 1995; Torkzadeh and Koufteros, 
1994; Yi and Venkatesh, 1996) พบว่า โครงสร้างที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบความสามารถของ
บุคคลที่จะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทุกสาขาความรู้ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลคือ การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)(Doll and Torkzadeh, 1989) ซึ่งเป็นการคาดคะเนตนเองของ
บุคคลจากสิ่งที่ตนเองได้รับรู้และสรุปออกมาจากการกระท าซ้ าๆ โดยใช้ความคิดของตนเองอ้างอิงซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการกระท าของบุคคล (Bandura, 1986; Torkzadeh, Koufteros, and Pflughoeft, 2003) ใน
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โครงสร้างทางด้านจิตวิทยา การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ ความเชื่อในการแสดงบทบาทในภาวะฉุกเฉิน
โดยอาศัยแรงจูงใจในตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลนั้นมีแรงจูงใจให้รู้สึกว่าหรือแน่ใจว่าจะท ากิจกรรมนั้น
ได้ส าเร็จ แม้ว่างานที่เริ่มท านั้นบุคคลนั้นจะไม่เคยท ามาก่อน (Bandura, 1977, 1982; Torkzadeh, 
Koufteros, and Pflughoeft, 2003) ซึ่งทักษะด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปรคือ การท าความ
เข้าใจค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี, การเรียนทักษะขั้นสูงของโปรแกรมและซอฟแวร์, การ
แก้ไขปัญหาของเทคโนโลยีได้ (วันเพ็ญ วิโรจน์เจริญวงศ์ มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และ มนต์ชัย เทียนทอง , 
2556) นอกจากนั้นแล้ว การยอมรับการใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของฉันทะ (ความรักใน
สิ่งที่ท า) และวิริยะ (ความมุ่งมั่นเอาจริง) ที่จะท าให้ผู้ใช้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้ งานวิจัยเก่ียวกับ
ระบบสารสนเทศ (Information system) ในระดับนานาชาติได้ให้ความส าคัญกับทฤษฎีการยอมรับการใช้
เทคโนโลยี เพื่อใช้อธิบายวิธีการและเหตุผลการยอมรับการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละ
องค์การ และพบว่า เป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพ (สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2555) โดยปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ คือ การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ซึ่งได้รับอิทธิพลโดยตรง
จากคุณภาพของข้อมูลและความง่ายของการใช้งาน โดยที่คุณภาพของระบบและความสามารถในการใช้ระบบ
ด้วยตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้ระบบ ดังนั้นเมื่อผู้ใช้รับรู้ประโยชน์และความง่าย
ในการใช้ระบบ จะส่งผลโดยตรงให้ผู้ใช้มีความตั้งใจเข้าใช้งานเทคโนโลยีนั้น (นิตยา วงศ์ใหญ่, 2560) 

 
บทสรุป 

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในยุค Thailand 4.0 หรือ ยุคดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น
พลเมืองดิจิทัลและสนับสนุนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพ (Thailand Health 4.0) ช่วย
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และถือเป็นหน้าที่ที่
ส าคัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การท างานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
เทคโนโลยีของอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย สื่อหรือข้อมูลมากมายมหาศาลในโลกดิจิทัลต้องอาศัยทักษะการรู้ดิจิทัล 
ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขจึงควรมีทักษะการรู้ดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะของบุคคลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เข้าถึงและการสื่อสารกันใช้ในจัดการ วิเคราะห์ ประเมินผลสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่และ
สื่อสารไปยังผู้อื่นได้ ส่งผลต่อสังคมโดยรวมในการสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างนวัตกรรม และความเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้โดยใช้หลักการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่งเป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งอาศัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ 2 ประการคือ การรับรู้ประโยชน์และความง่ายใน
การใช้ระบบของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้ผู้ใช้มีความตั้งใจเข้าใช้งานเทคโนโลยีนั้น การมีทักษะการรู้ดิจิทัลจะช่วย
สร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลให้กับบุคลากรสาธารณสุข หรือหมายถึง การมีความพร้อมในการท างานด้าน
สาธารณสุขในยุคดิจิทัลของบุคลากรสาธารณสุขนั่นเอง 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงาน
เวชสถิติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 132 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  คือ แบบสอบถามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้านความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 โดยส่วน
ที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานโดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลใน
เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.39) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ( x = 2.48) และด้านการก ากับดูแล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 2.30) เมื่อพิจารณารายข้อด้านการปฏิบัติการ พบว่า การให้รหัสโรคและหัตถการเวชระเบียน
ผู้ป่วยในมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.70 อยู่ในระดับมาก( x = 2.81) และการน าเสนอรายงานทางการ
แพทย์แก่ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.40 อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.01) 

ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.30) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติการมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( x = 2.37) และด้านการก ากับดูแล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง 
( x = 2.16) เมื่อพิจารณารายข้อด้านการปฏิบัติการ พบว่าการให้รหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผู้ป่วยในมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.70 อยู่ในระดับมาก ( x = 2.81) และการส่งข้อมูลตัวชี้วัดของโรงพยาบาลผ่านทาง
เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.90 อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 1.93) 

48



 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปพัฒนาขอบเขตการปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน โดยก าหนดขอบเขต
งานเวชระเบียนให้มีความชัดเจนมากข้ึน เพื่อให้เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้
การบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 
 
 Abstract 
 This study was a descriptive research with two objectives; 1) to study work practices 
specified in a standard job description of medical statistician officials and 2) to study the 
actual practice level of medical statistician officials. The study’s sample included 132 
medical statistician officials in hospitals located in Health Region 11, recruited by a 
purposive sampling method. Data collection instrument was a two-part questionnaire 
validating by three experts resulting in a reliability level of 0.96. Results from the first part 
of the questionnaire (demographic data) were analyzed by frequency and percentage and 
presented in a table format with description. The second-half data were analyzed by 
arithmetic mean and standard deviation calculation. 
 Results regarding medical statistician official job description showed that the overall 
work practices were in a high level (  = 2.39). In terms of dimensions, the results revealed 
that most respondents rated an operation dimension as a high level (  = 2.48) and the lowest 
rating dimension, a regulation dimension was rated as a moderate level (  = 2.30). In terms 
of items, most respondents (85.70%) rated a medical and procedure coding item as a high 
level (  = 2.81) and the lowest rating item, a medical report presentation for higher-level 
administration item was rated as a moderate level (  = 2.01) by 69.40% of the respondents. 
 The overall actual practice of medical statistician officials in hospitals located in 
Health Region 11 was in a moderate level (  = 2.30). In terms of dimensions, the results 
revealed that most respondents rated an operation dimension as a high level (  = 2.37) and 
the lowest rating dimension, a regulation dimension was rated as a moderate level (  = 2.16). 
In terms of items, most respondents (85.70%) rated a medical and procedure coding item as 
a high level (  = 2.81) and the lowest rating item, a hospital indicator data submission via the 
Ministry of Public Health’s website item was rated as a moderate level (  = 1.93) by 42.90% 
of the respondents. 
 The results from this study could be used to develop a medical record practice 
framework by tailoring a traditional medical record practice framework to be more explicit 
to strengthen the effectiveness of medical statistician official’s medical record practices and 
to enhance the quality of health service systems. 
 
Key Word (s) : work practice, medical statistician official, job description standard, 

hospital located in Health Region11 
 
 
 
 

49



บทน า 
 ข้อมูลของผู้ที่มารับบริการเป็นสารสนเทศที่ส าคัญของโรงพยาบาลซึ่งมีการบันทึกลงใน เวชระเบียน ดังนั้น
เวชระเบียนจึงเป็นเอกสารทางการแพทย์ทุกประเภทที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมประวัติของผู้รับบริการ  ทั้งประวัติ
ส่วนตัว และข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษา จากการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพแนวใหม่ท าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน คือ ให้บริการข้อมูลสถิติกับบุคลากรต่างๆรวมทั้งดูแล เวชระเบียน
ทั้งที่เป็นเอกสารและ ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ ายให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเวชสถิติ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ของทาง
โรงพยาบาล โดยต้องค านึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน แต่อยู่ภายใต้เวลาที่ต้องท าให้ทันตามกระบวนการของการ
บริการในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบว่าการท างานของเจ้าหน้าที่เวช
สถิติจะมีภาระงานหลายด้านท าให้บางครั้งไม่สามารถท างานให้ทันเวลาตามที่ก าหนด  
 ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการปฏิบัติงานจริง
ของ เจ้าพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนา
ขอบเขตงานด้านเวชระเบียน โดยก าหนดขอบเขตงานเวชระเบียนให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้เจ้าพนักงานเวช
สถิติปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ  โรงพยาบาล ในเขต
สุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข 
 2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11  กระทรวง
สาธารณสุข 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยการศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงานเวชสถิติ ได้แก่ ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (ส านักงาน ก.พ.,2551)และศึกษาการ
ปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ 3 ด้านตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านการก ากับดูแลและด้านการบริการ 
 
วิธีการวิจัย  
มีขั้นตอนในการด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
1. รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม  
2. ประชากรที่ศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าเวชสถิติที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่  11 
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 132 คน 
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3. กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าเวชสถิติที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 11 

กระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมดจ านวน 132 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

4.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม  
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเจ้าพนักงานเวชสถิติที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลในเขต

สุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ การปฏิบัติงานจริง

ของเจ้าพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข 
  4.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตลอดจนเครื่องมือการวัดที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านเวชระเบียน 
 2. ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาระงานด้านเวชระเบียน 
 3. ก าหนดขอบเขตโครงสร้างเนื้อหาให้มีความครอบคลุมแนวคิดและวัตถุประสงค์ สร้างข้อค าถามและ
ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน 
 4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 4.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภาระงานด้านเวชระเบียนของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชระเบียน 1 ท่าน และด้านวิจัย 2 ท่าน ท าการตรวจสอบ
เครื่องมือ 
 4.4 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบ อธิบายให้เข้าใจ
ว่าการเข้าร่วมวิจัยในคร้ังขี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเก็บไว้เป็นความลับ
และจะน าเสนอมาในลักษณะภาพรวม หากกลุ่มตัวอย่างต้องการถอนตัวสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้  
  4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุขใน
ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560  
  4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและเพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้อต้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ โรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ระดับ
การศึกษาสูงสุด กลุ่มงานที่สังกัด อายุ ประสบการณ์การท างาน และรายได้ โดยใช้การค านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ความถี ่(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์เพื่อการตอบค าถามการวิจัย 
 การวิเคราะห์การปฎิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่  เวชสถิติ 
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross-tabulation) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไป 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเจ้าพนักงานเวชสถิติ  โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ที่ 11 
กระทรวงสาธารณสุข โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 81.60 มีอายุอยู่ระหว่าง 20 – 29 
ปี มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติระดับปฏิบัติงานมีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 มีประสบการณ์
การท างาน 1 – 9 ปี มีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ระดับการศึกษาสูงสุด คือปริญญาตรีมีจ านวน 51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.00 กลุ่มงานที่สังกัด คือ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์มี
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 มีรายได้อยู่ในช่วง 8,001 – 15,000 บาท มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลใน เขตสุขภาพที่ 11 
กระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( x = 2.39) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( x = 
2.48) และด้านการก ากับดูแล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.30)  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ จ าแนกเป็นราย
ข้อด้านการปฏิบัติการ พบว่า การให้รหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผู้ป่วยในมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
85.70 อยู่ในระดับมาก ( x = 2.81) และการน าเสนอรายงานทางการแพทย์แก่ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.40 อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2. 01) 

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ  จ าแนกเป็นราย
ข้อด้านการก ากับดูแล พบว่า การก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
71.40 อยู่ในระดับมาก ( x = 2.39) และการวางระบบและแผนการปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 81.60 อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.20)  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ  จ าแนกเป็นราย
ข้อด้านการบริการ พบว่า การให้ค าปรึกษาการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.90 
อยู่ในระดับมาก ( x = 2.59) และจัดอบรมเกี่ยวกับสารสนเทศด้านเวชระเบียนของโรงพยาบาล เช่น การใช้โปรแกรม
การจัดกลุ่มโรค (DRGs) การใช้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 55.10 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 2. 02) 

การปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ  ปานกลาง              

( x = 2.30) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ( x = 2.37) และด้าน
การก ากับดูแล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.16) 

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ จ าแนกเป็นรายข้อ  ด้านการปฏิบัติการ 
พบว่า การให้รหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผู้ป่วยในมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.70 อยู่ในระดับมาก 
( x = 2.81) และส่งข้อมูลตัวชี้วัดของโรงพยาบาลผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด           
คิดเป็นร้อยละ 42.90 อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 1.93) 

52



เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ จ าแนกเป็นรายข้อด้านการก ากับดูแล พบว่า
การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 71.40 อยู่ในระดับมาก          
( x = 2.39) และร่วมปฏิบัติงานวางแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
53.10 อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 1.94)  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ จ าแนกเป็นรายข้อด้านการบริการ พบว่า 
การให้ค าปรึกษาการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.90 อยู่ใน ระดับมาก             
( x = 2.59) และจัดอบรมเกี่ยวกับสารสนเทศด้านเวชระเบียนของโรงพยาบาล เช่น การใช้โปรแกรม การจัดกลุ่มโรค 
(DRGs) การใช้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.10 อยู่ในระดับปานกลาง        
( x = 2.02) 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ  ที่ 11 
กระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามขนาดโรงพยาบาล  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติจ าแนกตามขนาด
โรงพยาบาลพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.50) เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลทั่วไป
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก( x = 2.68) และโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่
ในระดับมาก ( x = 2.40) 
 การปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข จ าแนก
ตามขนาดโรงพยาบาล  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติจ าแนกตามขนาดโรงพยาบาลพบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.41) เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลทั่วไปมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
อยู่ในระดับมาก ( x = 2.64) และโรงพยาบาลศูนย์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.26) 
 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ที่ 11 
กระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามต าแหน่ง 

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติจ าแนกตาม
ต าแหน่งจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.37) เมื่อพิจารณาตามต าแหน่ง พบว่า ต าแหน่ง
เจ้าพนักงานเวชสถิติระดับปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( x = 2.50) 

ระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข 
จ าแนกตามต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติจ าแนกตามต าแหน่งโดยรวมอยู่ในระดับ  ปานกลาง                
( x = 2.29) เมื่อพิจารณาตามต าแหน่ง พบว่า ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( x = 2.44) 

  
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการปฏิบัติงานจริงของเจ้า
พนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผล
ตามล าดับของวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

จากการศึกษาวิจัย พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ 
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข โดยรวมมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
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เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ  จ าแนกเป็นราย

ข้อด้านการปฏิบัติการ พบว่า การให้รหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผู้ป่วยในมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ซึ่งมีระดับการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ จ าแนกเป็นราย
ข้อด้านการก ากับดูแล พบว่า การก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ซึ่งมีระดับการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ  จ าแนกเป็นราย
ข้อด้านการบริการ พบว่า การให้ค าปรึกษาการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ซึ่งมีระดับการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติจ าแนกตามขนาด
โรงพยาบาลพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลทั่วไปมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ซึ่งมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากและโรงพยาบาลชุมชน 

 เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานเวชสถิติ  จ าแนกตาม
ต าแหน่งจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามต าแหน่ง พบว่า ต าแหน่ง เจ้า
พนักงานเวชสถิติระดับปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีระดับการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

สังเกตได้ว่าเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติงาน
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) และมี
ระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชญานันทน์ ต่างใจ (2556) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 
พบว่าเจ้าพนักงานเวชสถิติมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

 จากการศึกษาวิจัย พบว่าระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

 เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ จ าแนกเป็นรายข้อด้าน  การปฏิบัติการ 
พบว่า การให้รหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผู้ป่วยในมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีระดับ การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ  จ าแนกเป็นรายข้อด้านการก ากับดูแล พบว่า           
การก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีระดับ การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ จ าแนกเป็นรายข้อด้านการบริการ พบว่า 
การให้ค าปรึกษาการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

เจ้าพนักงานเวชสถิติมีภาระงานในปริมาณมากและมีภาระงานหลายด้าน ทั้งภาระงาน ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและภาระงานนอกเหนือมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด จึงเป็นผลให้เจ้า
พนักงานเวชสถิติมีไม่เพียงพอต่อภาระงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของแสงเทียน อยู่เถา (2556) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการวัดสมรรถนะงานเวชระเบียนและบุคลากรด้านเวชระเบียนในโรงพยาบาล  ของประเทศไทย พบว่า 
บุคลากรมีไม่เพียงพอกับภาระงานของงานด้านเวชระเบียนที่มีปริมาณมากขึ้น กว้างขึ้น บุคลากรบางกลุ่มปฏิบัติงาน
ไม่ตรงตามสายงาน จึงควรมีการกระจายภาระงานให้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของชญานันทน์ ต่างใจ 
(2556) ที่ได้เสนอแนะไว้ในการศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน เวชสถิติในโรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขที่10 ว่า ควรมีการกระจายภาระงาน และมอบหมายงานให้ตรงตามทักษะของบุคลากร 
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สังเกตได้ว่าเจ้าพนักงานเวชสถิติมีการปฏิบัติงานหลายด้าน แสดงว่าเจ้าพนักงานเวชสถิติ  มี
ความสามารถในการปฏิบัติมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนพมาศ ศรีอนุชิต (2549) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวชสถิติ โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย พบว่า ระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวชสถิติอยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานเวชสถิติ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข มีประเด็นต่างๆที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงดังนี้ เนื่องจากมีการ
แบ่งระดับการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ระดับ คือระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ท าให้การแปลผลระดับการ
ปฏิบัติงานไม่ละเอียดเท่าที่ควร 
การท าวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติและของนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 
2. ควรศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติ ในระดับประเทศ 
3. ควรแบ่งระดับการปฏิบัติงานออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย 

ระดับน้อยที่สุด เพื่อให้การแปลผลระดับการปฏิบัติงานมีความละเอียดยิ่ง 
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เป้าหมายหน่ึงของการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
ผู้วิจัย   รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เป็นแนวคิดหลักที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion) ให้มีประสิทธิภาพ และปัจจุบันประเทศไทยโดยกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินงาน “การปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ” เป็นนโยบายหนึ่งที่ส าคัญ
ของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเป็นวาระแห่งชาติ (National 
agenda) ถ้าจะมองลักษณะของงานด้านการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมถือว่างานด้านสุขศึกษาจะมี
ผลต่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพนี้ นโยบายนี้จึงเป็นความท้าทายของงานสุขศึกษาและงานสาธารณสุข
อย่างมาก รวมถึงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุขที่ท าหน้าที่ให้การศึกษา(Education) แก่ประชาชนด้วย 
เอกสารนี้น าเสนอแนวคิด ค านิยาม และระดับขั้นของความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งน่าจะเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายให้ถึงขั้นวิจารณญาณอันจะน าไปสู่การคิด การใช้กระบวนการ
ทางปัญญาเพื่อป้องการและแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยรวม โดยเน้นการมีส่วนรวมของชุมชน การบูรณาการ
ระหว่างองค์กรต่างๆในลักษณะสหวิชาการทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อเป้าหมายที่พึงประสงค์ของชุมชนโดยรวม
และเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชน รวมถึงผลลัพธ์ด้านบวกที่จะมีต่อปัจเจกบุคคลด้วย การพัฒนาความรู้
และทักษะของนักสุขศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งและควรมุ่งเน้นไปที่โครงการสุขภาพ
ในชุมชนและท้องถิ่น (Community/area-based health program) 
 
ค าส าคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ/สุขศึกษา/การพัฒนาพลังความสามารถ 
 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการส่งเสริมสุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Health Literacy, Health 
Promotion and Health Outcome) 
 ในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพซึ่งรวมถึงนักวิชาการ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ นักสุขศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การอนามัยโลก
ได้มีความพยายามที่จะหาแนวทางและมาตรการต่างๆในการที่จะช่วยให้ประชากรโลกมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อความมีสุขภาวะและป้องกันโรคไร้เชื้อเรื้อรัง
ต่างๆซึ่งเป็นปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของทุกๆประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกร่วมกับองค์กรที่
เกี่ยวข้องอื่นๆได้จัดการประชุมนานาชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพิจารณาและก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนา
งานด้านการส่งเสริมสุขภาพหลายครั้ง โดยครั้งที่1ได้จัดขึ้นในปี ค .ศ.1986 (พ.ศ.2529) ณ กรุงออตตาวา 
ประเทศแคนาดา ซึ่งได้สรุปแนวทางในการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 ประการและแนวทางนี้หลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพเร่ือยมาจนถึงปัจจุบันก็
ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่  แนวทาง5ประการหรือเรียกว่า กฎบัตรออตตาวาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ            
(The Ottawa Charter for Health Promotion) มีดังต่อไปนี้  
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 1. สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public Policy) 
 2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ (Create Supportive Environments) 
 3. เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen Community Actions) 
 4. พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills) 
 5. ปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาบุคลากร 
(Reorient Health Services) 
 หลังจากการประชุมนานาชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 ได้มีการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพใน
ทุกๆกลุ่มประชากรเช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting School), โครงการชุมชนส่งเสริม
สุขภาพ (Health Promoting Community/Healthy city), โครงการสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ (Health 
Promoting Workplace)เป็นต้น ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานสุขภาพด้านสาธารณสุขได้ตื่นตัวและให้ความส าคัญ
มากขึ้นต่อการป้องกันโรค หากการส่งเสริมสุขภาพประสบผลส าเร็จก็จะช่วยป้องกันโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเร้ือรัง
ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เช่นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น 
และจะมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งของรัฐและของครอบครัวอย่างมาก 
 อย่างไรก็ตามหลังจากการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพครั้งที่1แล้วได้มีการจัดการ
ประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพหลายครั้งโดยมีจุดเน้นแตกต่างกันแต่ก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญคือให้งานส่งเสริมสุขภาพประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกชุมชนนั่นเอง  
หลังจากการประชุมนานาชาติครั้งที่1 พ.ศ.2529 องค์การอนามัยโลกได้จัดประชุมนานาชาติ เรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนในปี พ.ศ.2552 ได้มีการประชุมครั้งที่7 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา การประชุม
ระดับโลกเรื่องการส่งเสริมสุขภาพครั้งที่7ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพิจารณาส่วนขาดหรือช่องว่างในการด าเนินงาน
ด้านสุขภาพและบทบาทของการส่งเสริมสุขภาพเพื่ออุดช่องว่างนั้นๆ การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษากรณีตัวอย่างและกิจกรรมของที่ประชุมกลุ่มใหญ่ได้จัดให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญ5ประเด็นต่อไปนี้ 

1.) การสร้างพลังอ านาจของชุมชน (Community empowerment) 
2.) ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (Health literacy and health 

behavior) 
3.) การสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ (Strengthening health systems) 
4.) พันธมิตรและความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ (Partnerships and intersectoral 

actions) 
5.) การสร้างความสามารถ/ศักยภาพเพื่องานส่งเสริมสุขภาพ (Building Capacity for 

Health Promotion) 
เป็นที่คาดหวังว่าประเด็นต่างๆดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่รุมเร้าสุขภาพของประชากร

โลกซึ่งประเทศต่างๆก าลังเผชิญกับปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้น เป็นต้นว่าการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังทั้งในประเทศที่มี
ฐานะเศรษฐกิจต่ าและปานกลาง ภาวะโลกร้อน ภาวะความไม่ปลอดภัยและความรุนแรงในภูมิภาคต่างๆ ความ
ไม่ยุติธรรมในการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขแก่ประชาชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ภาวะ
คุกคามเหล่านี้ยิ่งท าให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้นและงานด้านการส่งเสริมสุขภาพยิ่งจะมี
ความส าคัญและจ าเป็นในงานด้านสุขภาพ/สาธารณสุขของประเทศ เป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่าที่จะขาดไม่ได้และจ าเป็น
จะต้องบูรณาการเข้าไปในระบบสุขภาพในสภาวะที่สังคมก าลังเผชิญกับภาวะคุกคามดังกล่าว 
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การประชุมด้านการส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 7 ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยาที่จัดโดยองค์การอนามัยโลกที่
กล่าวมาแล้วถือว่าเป็นการให้ค าแนะน าในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประเทศต่างๆให้ให้
ความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็ง ศักยภาพและการมีส่วนร่วม ความร่วมมือของชุมชน รวมถึงการพัฒนา
ระบบสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (Health literacy and Health Behavior) ซึ่ง
ปัจจัยทั้งสองประเด็นที่มีความสัมพันธ์กัน อาจจะกล่าวได้ว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นระดับความรู้ระดับสูงสุด
ที่บุคคลสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ผ่านการประเมินแล้วว่า ดี ไม่ดี เหมาะสม 
ไม่เหมาะสม และพร้อมจะท าพฤติกรรมนั้นๆแล้วหากได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมหรืออยู่ในสภาวะที่ง่ายต่อการ
กระท าพฤติกรรมหรือปัจจัยอื่นๆที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม ดังตัวอย่าง แนวคิดเก่ียวกับการด าเนินการส่งเสริม
สุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาชาร์ตเตอร์ดังได้กล่าวมาแล้วอันเป็นข้อเสนอแนะจากการประชุมระดับนานาชาติ
เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพคร้ังที่1 ณ ประเทศ แคนาดารวมถึงปัจจัยอื่นๆที่ระบุไว้ในหัวข้อการประชุมที่กรุงไนโรบี
นอกเหนือจากการพัฒนาด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ความเข้มแข็งของชุมชน ความเข้มแข็ง
ของระบบสุขภาพ ศักยภาพของผู้ให้บริการสุขภาพและความร่วมมือของพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับองค์กร (องค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ : Health Literate Organization) ระดับท้องถิ่น 
ระดับประชาชน รวมถึงผู้ป่วยในสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งแนวนโยบายด้านการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพนี้
สืบเนื่องจากการน าเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน “การปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ” และให้กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขเป็นแกนหลักในการด าเนินการ เพื่อสนองตอบต่อเป้าหมายการปฏิรูปความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งหน่วยงานให้รับผิดชอบด้านการพัฒนาด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพขึ้นคือ ส านักงาน
โครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (สขรส.) ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1.) เร่งรัดการก าหนดชุดองค์ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมจ าเป็นพื้นฐานที่ประชากรไทย
จ าเป็นต้องรู้ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงสู่การด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์ สมวัย 

2.) จัดท าเครื่องมือประเมินและประเมินผลความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรไทยอายุ 15
ปีขึ้นไปทุก3ปี 

3.) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชากรไทย  

4.) ผลักดันการศึกษาและวิจัย และจัดให้มี Center of Excellence ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และการสื่อสารสุขภาพ 

5.) สร้างกลไกขับเคลื่อนและผลักดันหน่วยงานของกรมอนามัย เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล1 

  นิยามและแนวคิดของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขใช้อ้างอิงคือ “ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพคือ ความรอบรู้ ความสามารถด้านสุขภาพของบุคคลในการที่จะกลั่นกรอง ประเมินและ
ตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม”2 
  ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับจะต้องให้ความส าคัญกับแนวคิด
และนโยบายนี้โดยเฉพาะบุคลากรที่ท าหน้าที่หลักด้านการให้การศึกษา (Education) แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
ซึ่งที่จริงแล้วการให้การศึกษาเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทางการแพทย์จะต้องจัดให้กับประชาชนหรือ
ผู้ป่วยที่มารับบริการการรักษาอยู่แล้ว ควบคู่กับการให้บริการการป้องกันโรคและโดยเฉพาะนักสุขศึกษาซึ่งมี
หน้าที่ในการวางแผน ด าเนินงาน ด้านสุขศึกษา (หรือการจัดการศึกษาด้านสุขภาพ) อยู่แล้ว จะได้ตระหนักถึง
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของตนเองตามบทบาทหน้าที่ที่มี ซึ่งการที่มีการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) นี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่างานด้านการให้การศึกษาจะต้องด าเนินการให้
ดีกว่าเดิมหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
หรือกลุ่มเสี่ยงต่างๆจะต้องมีแนวทางการด าเนินงาน มีวิธีการ กลยุทธ์ และความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่จะ
ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพทีเ่ก่ียวข้องกับการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและ
การปฏิบัติตนเมื่อได้รับการรักษา รวมถึงเมื่ออยู่ในระยะฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) ด้วย 
 การให้ความส าคัญต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่างานสุขศึกษาหรือการให้การศึกษา
ยังไม่ประสบผลส าเร็จเป็นที่พอใจที่จะน าไปสู้การปฏิบัติของประชาชนหรือผู้ป่วยอย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อนักสุขศึกษาหรือบุคลากรที่จะท าหน้าที่ด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วย 
หรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรงและผู้ที่มีหน้าที่การพิจารณากฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาธารณะที่
จะมีผลต่อสุขภาพ ซึ่งตามแนวคิดหลักของการส่งเสริมสุขภาพนั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยการมีนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) และวิธีการที่จะน านโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไปด าเนินการในท้องที่ 
(Policy Implementation) ตามข้อเสนอแนะของกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ที่ได้กล่าวมาแล้ว  
 เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ค าจ ากัดความและกระบวนการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพยิ่งขึ้น ขอน าเสนอ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพคืออะไร  
มีหน่วยงานที่ใช้ค าภาษาไทยของค าว่า “Health Literacy” แตกต่างกันดังนี้ 

1. “ความแตกฉานด้านสุขภาพ” (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 
2. “การรู้เท่าทันด้านสุขภาพ” (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) 
3. “ความฉลาดทางสุขภาวะ” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) 
4. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข , 

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

สาธารณสุข, 2559) 
อนึ่งในเอกสารนี้จะใช้ค าว่า “การรอบรู้ด้านสุขภาพ” 
 ค าว่า “Health Literacy” ได้ปรากฏขึ้นในวรรณกรรมด้านสุขภาพเป็นเวลา 130กว่าปีมาแล้ว3 ดังใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ค านี้ได้น ามาใช้ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการอ่านออก 
เขียนได้ (Literacy) ของผู้ป่วยและการปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของแพทย์ และในการอธิบายความสัมพันธ์
ดังกล่าวได้ใช้ชื่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพนี้ว่า Functional health literacy และได้ให้ค าจ ากัดความของ
ภาวการณ์มี Functional health literacy ที่เหมาะสมว่าหมายถึง “ความสามารถในการประยุกต์ ทักษะการ
อ่านออก เขียนได้ (Literacy skills) กับเอกสารทางด้านสุขภาพได้ เช่นการเข้าใจใบสั่งยา , ใบนัด, ค าอธิบายใน
ใบก ากับยา, เขียนที่อยู่ที่บ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปให้บริการสุขภาพที่บ้านในโครงการให้การดูแลที่บ้าน3 และ
งานวิจัยที่ได้ใช้นิยามของค าว่า Health literacy ดังกล่าว ได้พบว่า functional literacy ในระดับที่ต่ าของ
ผู้ป่วยเป็นอุปสรรคส าคัญของการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเร้ือรัง3 
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 อย่างไรก็ตามถือว่าค านิยามของ Health Literacy ดังกล่าวข้างบนเป็นค านิยามที่แคบ ไม่ได้คลอบคลุม
สิ่งที่ควรจะลึกมากกว่านั้นซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องพัฒนาให้บุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับที่
มากกว่านั้น อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของปัจเจก
บุคคล และชุมชนส่วนรวม ไม่ใช่เพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้น และไม่ได้มุ่งที่ปัจเจกบุคคลอย่างเดียว 
 ในกลุ่มนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านออกเขียนได้ (Literacy Studies)4 ได้กล่าวถึงระดับของ
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ 3 ระดับดังนี้ 
  ระดับที่ 1 ความรอบรู้ขั้นพื้นฐาน (Basic/Functional literacy) เกี่ยวข้องกับทักษะ
พื้นฐานในการด ารงชีวิตได้แก่ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่จ าเป็นต่อความเข้าใจและการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับค าจ ากัดความ “ที่แคบ” ของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่กล่าวมาข้างต้น 
  ระดับที่ 2 ความรอบรู้ขั้นการมีปฏิสัมพันธ์ (Communicative/Interactive literacy) 
ความรอบรู้หรือการรู้หนังสือในระดับที่สูงขึ้น ใช้ทักษะด้านปัญญา (พุทธิปัญญา : Cognitive Skills) และทักษะ
ทางสังคม (Social skills) ในระดับที่สูงขึ้นกว่าระดับที่ 1 ท าให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆและ
กิจกรรมรว่มกับบุคคลอื่นๆในสังคม 
  ระดับที่ 3 ความรอบรู้ขั้นวิจารณญาณ (Critical literacy) ความรอบรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญาในระดับที่สูง (Advanced cognitive skills) ถ้าผนวกกับทักษะทางสังคมจะช่วยให้บุคคลสามารถ
ประยุกต์ใช้ข่าวสาร ข้อมูลที่ได้รับในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
และสามารถควบคุมสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆของชุมชนและประชาชนทั่วไปได้ ความรอบรู้ในขั้นนี้ไม่ได้เกิด
จากการพัฒนาสติปัญญาอย่างเดียวแต่อาศัยการได้รับหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารที่เพิ่มขึ้นด้วย 
อาจจะได้จากบุคคลอื่นหรือแหล่งข่าวอื่นๆ รวมทั้งทักษะส่วนบุคคลและความสามารถแห่งตน (Self-efficacy) ที่
เกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับความรอบรู้ระดับขั้นวิจารณญาณนี้มีความสัมพันธ์กับแนวคิดทางการ
พัฒนาทางการศึกษาของ Paulo Freire5 นักการศึกษาชาวบราซิลที่เป็นต้นคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ให้กับประชาชนชาวบราซิลที่ด้อยโอกาส นอกจากช่วยให้สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วยังเป็นการช่วยให้
ประชาชนเกิดพลัง (Power) ในการที่จะร่วมกันคิด วิเคราะห์ ปัญหาของชุมชนและช่วยกัน ร่วมกันในการ
วางแผน ด าเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาของชุมชนซึ่งถือว่าเป็นหลักคิดส าคัญในการสร้างพลัง
อ านาจ (Empowerment) ให้กับชุมชน6 
 ตามแนวคิดของความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (Literacy) ดังกล่าวข้างบน Nutbeam3ได้แบ่ง
ระดับของการรับรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
  ระดับที่ 1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Functional health literacy) 
ได้แก่ความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียนที่จ าเป็นต่อความเข้าใจและการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันซึ่งเป็น
ค านิยามที่แคบ หากจะเปรียบระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ Benjamin Bloom และคณะฯ7 ก็คือการจ าได้ 
การเข้าใจซึ่งเป็นระดับต้นๆของทักษะด้านสติปัญญา (Cognative Domain) ซึ่ง Bloom ใช้ค าว่า “knowing” 
(การรู้) และ “understanding” (เข้าใจ) 
  ระดับที่ 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์ (Interactive health literacy)
  ความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับนี้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลรวมถึงทักษะทางสังคม 
การพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลในการน าความรู้ ข้อมูลสุขภาพไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถมี
ปฏิกิริยาเก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น 
  ระดับที่ 3 ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ (Critical health literacy) เป็น
ทักษะทางปัญญาและสงัคมระดับสูงขึ้น สามารถวิเคราะห์ข่าวสาร ข้อมูลทางสุขภาพและประยุกต์ใช้ข่าวสารด้าน
สุขภาพเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาของสังคมส่วนรวมและมีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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เศรษฐกิจและการเมืองเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของสังคมและปัจเจกบุคคลด้วย ซึ่งแนวคิดนี้เป็นเป้าหมายส าคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะเน้นการเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกระดับของชุมชน รวมถึงการบูรณาการงานต่างๆเพื่อการพัฒนาสังคมรวมถึง
สุขภาพที่ดีของชุมชนส่วนรวม แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณนี้เป็นสิ่งท้าทาย
งานด้านสุขศึกษาเป็นอย่างมาก และนักสุขศึกษาหรืองานสุขศึกษาควรจะมีบทบาทส าคัญที่จะท าให้ความรอบรู้
ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณเกิดขึ้นในประชาชนในชุมชน ในกลุ่มผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านสุขภาพ รวมถึงการ
พัฒนางานสาธารณสุขในระดับท้องที่หรือ (Area-based health program, Community-based health 
program) ซึ่งน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ถึงเวลาหรือยังที่งานสุขศึกษาจะต้องพัฒนาเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายนี้ เพื่อให้ประชาชน
และกลุ่มบุคคล ชุมชน ได้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณนี้และน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของปัจเจกบุคคล
และสังคมส่วนรวมและชุมชน สังคมมีสุขภาพดี สามารถแก้ปัญหาสุขภาพต่างๆได้ด้วยตัวชุมชนเองและอย่างยั่งยืน 
 ในประเด็นเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณนี้สอดคล้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาการ
เรียนรู้และนักการศึกษากลุ่มพุทธิปัญญา (Cognitivism) และสรรค์นิยม (Constructionism) ซึ่งให้ความส าคัญ
เก่ียวกับกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Process) หรือกระบวนการทางปัญญาซึ่งเป็นกระงบวนการ
การประมวลผลของสมองหรือกระบวนการคิด 
 เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ จะขอท าแนวคิดของนัก
การศึกษาที่เป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในกลุ่มนักการศึกษาของประเทศไทยคือ Benjamin 
S. Bloom7 ที่จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับแนวคิดหลักเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาที่เรียกว่าอนุกรมวิธานของ
วัตถุประสงค์ทางการศึกษา (Taxonomy of Educational Objective) ซึ่งนักการศึกษาได้ใช้เป็นหลักในการจัด
การศึกษาตลอดมาเป็นเวลานาน Bloom ได้แบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ใน
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยนั้น (หรือกล่าวโดยทั่วไปก็คือความรู้แต่เป็นความรู้ ความคิด ปัญญา ที่เกิดขึ้นหรืออยาก
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งจะหมายถึงผู้ที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experiences) ซึ่งอาจจะเป็น
นักเรียน ผู้ป่วย ประชาชน กลุ่มคน ที่ครูหรือเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มบุคคลไปจัดการศึกษาให้) ดังนั้นจึงแบ่งพุทธิพิสัย
เป็นระดับตั้งแต่ระดับที่ง่ายจนถึงระดับที่ยากข้ึน ซับซ้อนมากข้ึนซึ่งผู้เรียนต้องคิด ต้องใช้ปัญญาในการคิดในการ
แก้ปัญหาและคาดว่าหากคิดได้อย่างรอบด้าน อย่างมีเหตุผลโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการคิดก็น่าจะสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้นๆได้ ตามแนวคิดของอนุกรมวิธานวัตถุประสงค์การศึกษาฉบับที่ตีพิมพ์            
ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) ได้แบ่งขั้นของพุทธิพิสัยออกเป็น 6 ข้ันดังแสดงในภาพที่ 1   
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 อนุกรมวิธานวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของ Benjamin S. Bloom (ค.ศ.1956)7 
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ขั้นของพุทธพิสัยนี้ถ้าผู้ เรียนสามารถท าได้ทุกขั้นตอนจะรวมเรียกว่าการใช้ปัญญาคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) หรือกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) 
 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกาภิวัฒน์ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
วิชาการของนักจิตวิทยาการเรียนรู้ นักการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอนุกรมวิธานเดิมของ 
Bloom เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดปัจจุบันที่เน้นการพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนเพื่อการแก้ปัญหา จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงอนุกรมวิธานของวัตถุประสงค์การศึกษาโดย David R. Krathwohl ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับ Benjamin 
S. Bloom ในการเขียนหนังสือเล่มแรก ได้ร่วมกับ Lovin W. Anderson และได้ปรับปรุงอนุกรมวิธานของ
วัตถุประสงค์การศึกษาใหม่ ชื่อว่า “Bloom’s Taxonomy :A Forty-years Retrospective” และได้ปรับปรุง
พุทธพิสัยใหม่เป็น 6 มิติ เรียกว่ามิติกระบวนการพุทธิปัญญา (Cognitive Process Dimension) ดังแสดงใน
ภาพที่2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 มิติของอนุกรมวิธานที่ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.25548 
 
หากจะพิจารณาอนุกรมวิธานใหม่นี้กับความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณก็น่าจะเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการทางพุทธิปัญญาในระดับการวิเคราะห์ การประเมินและการสร้างสรรค์ ซึ่งน่าจะเป็นความท้าทายอีก
ประการหนึ่งของงานสุขศึกษาว่าจะประยุกต์กระบวนการจัดกิจกรรมอย่างไรที่จะให้เกิดตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ 
การจัดกิจกรรมจะต้องเน้นการให้เกิดกระบวนการคิดจากปัญหาที่เป็นศูนย์กลางที่น าไปสู่กระบวนการคิดร่วมกัน
โดยใช้ปัญหาของพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้ (Problem-based learning)  

แนวคิดหลักของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนี้สอดคล้องกับแนวคิดทางพุทธศาสนาซึ่งพระพรหม
คุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตโต ปัจจุบันพระพุทธโฆษาจารย์) ได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธธรรม9เก่ียวกับ โยนิโสมนสิการ : 
วิธีการแห่งปัญญา ซึ่งมีแนวคิดเก่ียวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (หรืออาจจะครอบคลุมมากกว่า ผู้เขียน) 
จึงขอน าเสนอแนวคิดของโยนิโสมนสิการของท่านพระพุทธโฆษาจารย์เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนา
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มเป้าหมายโดยสังเขปต่อไปนี้ 

โยนิโสมนสิการ เป็นกระบวนการพัฒนาทางปัญญาของบุคคลให้ใช้ความคิดอย่างถูกวิธี เป็นการใช้
ความคิดอย่างอิสระ รู้จักใช้ความคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระบบ รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตื้นๆ 
ผิวเผิน พิจารณา ปรากฏการณ์ที่เป็นผลให้รู้จักสภาวะที่เป็นจริง หรือพิจารณาปัญหา หาหนทางแก้ไขด้วยการ
ค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์กัน (หรือเรียกว่าวิธีคิดแบบอริสัจจ์ หรือคิดแบบแก้ปัญหาเพื่อการดับทุกข์) 
เป็นขั้นส าคัญในการสร้างปัญญา ท าให้ทุกคนช่วยตนเองได้ และน าไปสู่จุดหมายของพุทธธรรมอย่างแท้จริง9 วิธี
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คิดแบบโยนิโสนมสิการนี้มีการท างาน 2 ช่วงคือ ข้ันตอนการรับรู้อารมณ์หรือประสบการณ์จากภายนอกและตอน
คิดค้นพิจารณาอารมณ์หรือเร่ืองราวที่เก็บเข้ามาภายใน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) จะใช้การ
ประยุกต์หลักการของโยนิโสมนสิการได้อย่างดี กล่าวคือ การให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ชัดเจนว่า
เกิดจากอะไร เพราะเหตุใด พร้อมทั้งให้วิเคราะห์เป้าหมายของตนเอง หรือของชุมชน ว่าต้องการอะไร เป็นไปได้
หรือไม่ จากนั้นจึงคิดวิธีการปฏิบัติที่จะก าจัดสาเหตุของปัญหาโดยให้สอดคล้องกับการจะบรรลุ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้นั้น เป็นต้น10 

ถ้าแบ่งชนิดของความรอบรู้ด้านสุขภาพออกเป็น 3 ขั้นตามแนวคิดของค าว่าความรอบรู้หรือการอ่าน
ออกเขียนได้ (Literacy) ทางการศึกษาแล้วจะ พบว่าระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับวิจารณญาณนั้นน่าจะ
เป็นเป้าหมายที่ทุกสังคมต้องการโดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆมากมาย มีความ
สลับซับซ้อน และต้องการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบและโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ต้องการการด าเนินงาน
การแก้ปัญหาที่ต้องมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการบูรณาการระหว่างองค์กร ระหว่างงาน (Participatory-
Integration and holistic approach) จากแนวคิดเก่ียวกับ Literacy ดังกล่าว องค์การอนามัยโลกให้ค าจ ากัด
ความ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ในลักษณะที่กว้างขึ้นดังต่อไปนี้ 

องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายว่า “เป็นกระบวนการทางปัญญา (Cognitive skills) และทักษะ
ทางสังคม (Social skills) ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจและความสามารถของปัจจัยบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูล
เพื่อส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี”11 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความหมายมากกว่าการอ่านข่าวสารข้อมูลด้านสุขภาพ การไปตรวจตามนัด
จะต้องเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและพัฒนาให้ประชาชนมี
ความสามารถที่จะใช้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการสร้าง
พลังอ านาจ (Empowerment)3  

ตามแนวคิดของ Nutbeam3 ระบุว่าค านิยามของความรอบรู้ด้านสุขภาพดังกล่าวข้างบนสะท้อน
แนวคิดของระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ของแนวคิดด้าน literacy (คือ Interactive และ Critical literacy) 
นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นการขยายขอบเขตของเนื้อหา วิธีการ การสื่อสารในงานสุขศึกษาซึ่งจ าเป็นจะต้องมี
หากจะมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความรอบรุ้ด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ
ชุมชนส่วนรวมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมปัจจุบัน 

ในด้านที่เก่ียวกับ “เนื้อหา” ของสุขศึกษาเพื่อเป้าหมายของกิจกรรมด้านสุขศึกษาในการเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นไม่ได้มุ่งหวังเฉพาะให้ประชาชนปรับเปลี่ยนวิถีการ
ด ารงชีวิตหรือการใช้บริการสาธารณสุขเท่านั้น แต่จะต้องมากกว่านั้น กล่าวคือเป้าหมายข้องงานสุขศึกษาจะต้อง
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ (Determinants of health) ที่เกี่ยวของกับ
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และจะต้องมีเป้าหมายโดยตรงต่อการส่งเสริมสุขภาพของปัจเจกบุคคลและ
พฤติกรรมรวมของสังคม (Collective actions) ที่จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพของชุมชน 

ในแง่ผลประโยชน์ (Benefits) ที่จะได้รับจากการปรับปรุงความรอบรู้ด้านสุขภาพ แน่นอนผลประโยชน์
ย่อมมุ่งหวังให้เกิดกับบุคคลเช่นมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตหรือแบบแผนการด ารงชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ (Healthy 
lifestyle behaviors) รวมถึงการใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและยิ่งกว่านั้นจะต้องมุ่งหวังให้เกิดผล
ส าเร็จในระดับที่สูงขึ้น ครอบคลุมชุมชนที่กว้างขึ้น เกิดผลประโยชน์ทางสังคมเช่นเกิดความร่วมมือ มีกิจกรรม
ของสังคมร่วมกันเพื่อสุขภาพและท าให้เกิดการพัฒนาทุนทางสังคม (Social capital) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุนที่เป็น
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วัตถุ เงิน และคุณลักษณะต่างๆเช่น ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวมตัวกัน ร่วมคิดร่วมท า เป็นต้น 

ในด้านที่เก่ียวกับวิธีการทางการศึกษา (Method of Education) และการสื่อสาร ซึ่งกิจกรรมด้านสุข
ศึกษาจะต้องเน้นการสื่อสารที่ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Analysis) ซึ่งวิธีการและการสื่อสารเหล่านี้จะคล้ายกับการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความส านึกอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Conseiousness) ที่เสนอและด าเนินการโดย Paulo Friere นักการศึกษาชาวบราซิลที่
กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตามความรอบรู้ด้านสุขภาพต้องอาศัยความรอบรู้พื้นฐานในด้านความสามารถการอ่าน 
เขียน พูด บุคคลที่มีระดับความสามารถในด้านความรอบรู้ขั้นพื้นฐานที่สูงไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสุขศึกษาในระดับการมีความสัมพันธ์และการสื่อสารเสมอไป แต่โครงการการจัดการศึกษาโดย 
Paulo Freier4 กับกลุ่มประชาชนที่มีทักษะต่ าหรือไม่มีทักษะในการอ่านและเขียนก็สามารถท าให้กลุ่มนี้เกิด
ความสามารถด้านการอ่านเขียนในระดับมีวิจารณญาณได้ (Critical literacy) ได้3 

ตามแนวคิดขั้นของความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น Nutbeam3ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3ขั้น ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Model of health 
literacy) โดยพิจารณา 4 มิติ คือ เป้าหมายทางการศึกษา (Education goal), เนื้อหาของกิจกรรมการ
ด าเนินการ (Content of a particular form of activity), ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Outcome expected) และ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (Actions which could be taken by health workers) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ระดับของความรอบรูด้้านสุขภาพ3 

ระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพและ
เป้าหมายทางการ

ศึกษา 

เนื้อหา 

ผลลัพธ์ 
ตัวอย่างกิจกรรมด้าน

การศึกษา* ประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคล 
ประโยชน์ต่อชุมชน/

สังคม 

ค ว า ม ร อ บ รู้ ด้ า น
สุขภาพขั้นพื้นฐาน ; 
ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล
สุขภาพ 

กา รถ่ า ยทอดข้ อมู ล
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน
สุ ขภ าพแ ละบริ ก า ร
สุขภาพ 

มีความรู้เกี่ยวกับความเส่ียง
ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ได้รับ
ความรู้ เ กี่ ย วกับบริ ก า ร
สุขภาพเพิ่มขึ้น ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของแพทย์ 

เพิ่ มการมี ส่ วนร่ วม ใน
โครงการสุ ขภาพของ
ประชาชน (เช่นการคัด
กรอง การได้รับภูมิคุ้มกัน
โรค) 

ให้ข้อมูลผ่านช่องทางการ
สื่ อ ส า ร ต่ า ง ๆ  ก า ร ใ ห้
การศึกษาปัจเจกบุคคล
และผ่านการส่ือสารต่างๆ 

ค ว า ม ร อ บ รู้ ด้ า น
สุ ข ภ า พ ขั้ น ก า ร มี
ปฏิ สั มพัน ธ์  ;  ก า ร
พั ฒน า ทั ก ษ ะ ส่ ว น
บุคคล 

เหมือนขั้นที่ 1 และให้
โอกาสเพื่อพัฒนาทักษะ
เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่
สนับสนุน 

มีความสามารถเพิ่มขึ้นใน
การที่จะปฏิบัติสิ่ งต่างๆ
ด้วยตนเองตามความรู้ที่
ได้รับ เพิ่มภาวะรับการจูง
ใจและเพิ่มความมั่นใจใน
ตนเอง 

เพิ่มความสามารถที่จะท า
ให้ เกิดบรรทัดฐานของ
สังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มต่างๆในสังคม 

จัดกิจกรรมสื่อสารเฉพาะ
กลุ่ มตามความต้องการ
เฉพาะ, สนับสนุนให้ชุมชน
สามารถช่วยตนเองและมี
กลุ่มที่ให้การสนับสนุนทาง
สังคมใช้ช่องทางการส่ือสาร
หลายช่องทาง 

ค ว า ม ร อ บ รู้ ขั้ น
วิจารณญาณ : การ
ส ร้ า ง พ ลั ง ใ ห้ กั บ
ปั จ เ จก บุ ค คลและ
ชุมชน 

เหมือนกับขั้นที่1และ
ขั้ นที่ 2 และ ให้ ข้ อ มู ล
เกี่ ยวกับตัวชี้ วั ดด้ าน
สุขภาพที่เกี่ยวกับสังคม
และเศรษฐกิจ รวมถึง
โ อ ก า ส เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
นโยบายหรือเกิดการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก ฏ
ระเบียบขององค์กรเพื่อ
สนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ 

ปัจเจกบุคคลสามารถขจัด
ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
ตัวก าหนด/ชี้วัดสุขภาพได้ 

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

ให้ความช่ วย เหลือด้ าน
เ ท ค นิ ค เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น 
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ชุ ม ช น 
ติดต่อสื่อสารกับผู้น าชุมชน
และนักการเมือง อ านวย
ความสะดวกให้ เกิดการ
พั ฒ น า ชุ ม ช น 
( C o m m u n i t y 
Development) 
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*โปรดสังเกตว่าใช้ค าว่า “การศึกษา” ซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะสุขศึกษาหรือนักสุขศึกษา แต่เป็นกิจกรรมการศึกษาที่
เป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) และบทบาทของความรอบรู้ด้าน
สุขภาพต่อการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและงานด้านสาธารณสุขโดยรวม สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นใน
การพิจารณาบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการที่จะพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของปัจเจกบุคคล ชุมชน 
กลุ่มบุคคล องค์กร และผู้เกี่ยวข้องต่างๆให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นสูงสุดคือ ขั้นวิจารณญาณที่จะน าไปสู่
การป้องกันปัญหาสุขภาพ การแก้ปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและสนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของ
รัฐบาลปัจจุบัน 
นักสุขศึกษาหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรมีทักษะด้านใดบ้างเพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือ
ในพื้นที่ นอกจากจะท าให้เกิดองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literate organization) ซึ่งเป็น
เป้าหมายหนึ่งของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้ว ตามเนื้อหาและรูปแบบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy model) 
ที่เสนอแนะโดย Nutbeam3 แล้วน่าจะมีความจ าเป็นที่จะเสริมสร้างให้เกิดชุมชน/ท้องถิ่น รอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health literate community) ซึ่งเป็นข้อเสนอหนึ่งของข้อเสนอ 10 ข้อของสภาปฏิรูปฯ เพื่อสร้างพลัง
ความสามารถให้ชุมชนอันประกอบด้วยกลุ่มต่างๆที่มีความสนใจและตั้งใจจะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่สามารถ
ป้องกันปัญหาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ด้วยชุมชนเอง อันจะมีผลต่อสุขภาพที่ดีของปัจเจกบุคคลและ
ประชาชนส่วนรวมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นความร่วมมือ การบูรณาการ การระดมสรรพก าลังต่างๆ
ในชุมชน การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เป็นต้น 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการรวมกลุ่มของชุมชนดังกล่าวนี้ ได้แก่ความรู้และทักษะด้านต่อไปนี้ 

1. การศึกษาและวินิจฉัยปัญหาในชุมชน 
2. การมีส่วนรวมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based participation) 
3. การจัดการชุมชน (Community organization) 
4. การเสริมพลังความสามารถ (Empowerment) 
5. พฤติกรรมศาสตร์พื้นฐาน 
6. การด าเนินการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary approach) 
7. การด าเนินการแบบบูรณาการ (Intergrational approach) 
8. การเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 
9. การรวมกลุ่มและใช้ทีมงานด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในชุมชนเช่น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร, นักวิชาการด้านการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. หลักและวิธีการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ฯลฯ 
 
สรุป  

แนวคิดเก่ียวกับการรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) มีมานานแล้ว แต่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ร่วมกันอย่างชัดเจน หลังการประชุมนานาชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 7 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ได้
มีการตื่นตัวอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งประจวบกับช่วงการเมืองในประเทศที่มีการก าหนดนโยบาย
การปฏิรูปประเทศในช่วง 20 ปีข้างหน้าและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและ
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สิ่งแวดล้อมของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เน้นเรื่อง “การปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ” 
เป็นแนวทางปฏิรูปหนึ่งและได้ก าหนดให้มีการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 
20ปี อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม “การพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นให้เป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literate communities)” ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งของสภา
ปฏิรูปประเทศ แต่ภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อ้างอิงคือ “ความรอบรู้และความสามารถด้านสุขภาพของบุคคลในการที่จะกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจที่
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม”2 คาดว่าข้อเสนอแนะจาก
เอกสารฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานพัฒนาการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพในชมุชนไม่มากก็น้อย 
ซึ่งยังคงต้องการการศึกษา วิจัย อีกมากเพื่อให้การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
สนองตอบความต้องการ ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน และประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
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การศึกษาการด าเนินงานสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง             
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 
A Buddhist Health Promotion Program for Prevention Solving Chronic Diseases 
Problem Prankratai District Khampangphet Province 
 
ผู้วิจัย   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จนัทรโมลี 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเร้ือรังในกลุ่มผู้สูงอายุ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
กันยายน 2559 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยประเภทส ารวจ เครื่องมือที่ใช้คือแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม แบบสอบถาม และแบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการ
ด าเนินงานการสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ จ านวน 65 คนที่เข้าร่วมโครงการ มีการปฏิบัติตาม
เทคนิค 3 ส. 3 อ. 1 น. มีสุขภาพดีขึ้น ร้อยละ 76.9 มีกิจกรรมออกก าลังกาย ร้อยละ 81.5 ผ่อนคลายอารมณ์ ร้อย
ละ 89.2 ผู้สูงอายุมีความเคยชินกับการสวดมนต์ท าสมาธิเป็นวิถีชีวิตประจ าวัน และมีการปฏิบัติสม่ าเสมอ เข้าวัด
สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ ร้อยละ 100  

 
ค าส าคัญ : การด าเนินงานสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ การป้องกันแก้ไขโรคเรื้อรัง ผู้สูงอาย ุ
 
Abstract  

The research was aimed to study a Buddhist Health Promotion Program for 
Prevention Solving Chronic Diseases Problem, Prankratai District Khampangphet Province. 
The study was Carried out during January to September 2016. The data were collected by 
using In-depth Interview, Focus-group, Questionnaire and Observation form. The 
participation on network groups in working on a Buddhist Health Promotion Program. The 
results of the study found that the implementation had been made through the participation 
of the committees in the village. The 65 elderypeople who had participated in the program 
enhancing Buddhism Oriented. They were practice desirable health behavior in regard to 
technique “ 3 S” “3 O” and “1 N” , made people had a good health 76.9% , Exercise 81.5% 
Relaxation 89.2% Be acquainted with praying, meditation and practice them as one of their 
daily living activities, and have regular Buddhism related dialogue with monks 100% 
 
Key words : Buddhist Health Promotion Program, Buddhism Thought, Prevention 

Solving Chronic Diseases Problem, Eldery 
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บทน า 
 โรคเรื้อรังเป็นโรครักษาไม่หาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีโรคเรื้อรัง จะไม่แสดงอาการ บางครั้งจะทราบเมื่อมี
อาการมาก หรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้ว จึงมักมีผู้เรียกโรคกลุ่มนี้ว่า “เพชฌฆาตเงียบ” (Silent Killer) โรค
เร้ือรังสามารถควบคุมและสามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ผู้ป่วยโรคเร้ือรังจะมีสุขภาพดี ชีวิตยืนยาว ต้อง
ใส่ใจปฏิบัติตัว มีพฤติกรรมสร้างสุขภาพ ได้แก่ ออกก าลังกาย บริโภคอาหารถูกหลักและการจัดการความเครียด 1 

กระทรวงสาธารณสุขโดยมูลนิธิอุทัย สุดสุข ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ได้น านวัตกรรมองค์ความรู้การสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง 6 โรค ได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งและโรคเอดส์ มูลนิธิ
อุทัย สุดสุข ด าเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพุทธจังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน มีการถอดบทเรียนเป็นระยะๆ จนถึงปี พ.ศ.2556 ได้สรุปผลการสร้างสขุภาพดีวิถีพุทธโดย
ใช้เทคนิค 3ส. 3อ. 1น. ควบคู่กับมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขและมาตรการทางสังคม รวมทั้งการน าหลัก
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นรายบุคคลในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนโดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (บวร.สอ.) ของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมสุขภาพดีวิถีพุทธทั้ง 12 เขต
สุขภาพ ปัจจุบันมีการขยายการด าเนินงานตามหมู่บ้านทั่วประเทศไทย แต่ละหมู่บ้านจะมีการปฏิบัติแตกต่างกันตาม
ศักยภาพของคนในชุมชนตามทรัพยากรที่มี ตามวัฒนธรรม สังคมแต่ละท้องถิ่น 
 ทางพระพุทธศาสนา ได้มีพุทธพจน์ ความส าคัญของสุขภาพความว่า “อาโรคฺยปรมา ลาภา” ความไม่มีโรค
เป็นลาภอย่างยิ่ง ซึ่งในพระไตรปิฎกได้บรรจุค าสอนของพระพุทธเจ้าเก่ียวกับโรคโดยตรงไว้ใน “โรคสูตร ว่าด้วยโรค” 
ความว่า “มีโรค 2 อย่าง คือ โรคทางกาย และโรคทางใจ คนที่ไม่มีโรคทางกายในแต่ละปีหรือหลายปี แม้ยิ่งกว่าร้อย
ปี ยังพอมีอยู่ แต่ผู้จะกล่าวอ้างว่าตนเองไม่มีโรคทางใจ ตลอดระยะเวลา แม้แต่ครู่เดียวหาได้โดยยาก ยกเว้นผู้หมด
กิเลสแล้ว” อย่างไรก็ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ปัญญาในการด ารงชีวิต และให้ช่วยเหลือเกื้อกูล
สังคมด้วยเช่นเดียวกัน การดูแลสุขภาพ ทางการแพทย์และการสาธารณสุขเน้นให้ความส าคัญของการช่วยเหลือ
พึ่งพาตนเอง ในการดูแลสุขภาพเป็นเบื้องต้น หากเหลือความสามารถของตนเอง จึงพึ่งพาคนอื่น เช่น บุคลากร สถานี
อนามัยและโรงพยาบาล เป็นต้น ในทางพระพุทธศาสนาก็มีพุทธพจน์ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองว่า “อตตาหิ อตตโน 
นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ส่วนการให้บริการแก่ผู้อื่นนั้น สมเด็จพระมหิตตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราช
ชนก ได้ทรงสอนให้นึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ซึ่งสอดคล้องกับค าสอนของพระ
พุทธองค์ใน สังคหวัตถุ 4 คือ ทาน หมายถึง การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ช่วยปลูกฝังให้
เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน ปิยะวาจา หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบ
คายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน อัตถจริยา หมายถึง ช่วยเหลือกัน และ 
สมานัตตา หมายถึง การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดี เป็นต้น ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจ าเป็นต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข บูรณาการเข้ากับศาสนาธรรม ซึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนโดยส่วนใหญ่ 
มีหลักค าสอนที่สามารถหยิบยกหรือน ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจ าวันได้  
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 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในการดูแลสุขภาพตัวเอง ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณภาพ มีความสงบสุข สุขสบายกายใจ ส่งเสริมและดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวให้มีความสุข 
ปรับพฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพดี มีความสุขในปั้นปลายชีวิต ชีวิตมีความปลอดภัย มีธรรมในใจ มีกิจกรรมธรรมะใน
กลุ่ม ท าสมาธิ สวดมนต์ภาวนาและเข้าวัดสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ผู้รู้และมีชีวิตกับครอบครัวที่อบอุ่น สร้าง
ครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุขภาพดี วิถีพุทธ 
รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ท าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
กันยายน 2559 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านคุยป่ารัง ต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีโรคเรื้อรังประจ าตัวอย่างน้อย 1 โรค และสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
สุขภาพดี วิถีพุทธ จ านวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม แบบสอบถาม 
และแบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการด าเนินงานการสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ  
ค าถามการวิจัย  

การศึกษาการด าเนินงานสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพื่อศึกษาการด าเนินงานสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเร้ือรัง หมู่บ้านคุยป่ารัง ต าบล
วังควง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเร้ือรังในผู้สูงอายุ ด้วย
เทคนิค 3ส. 3อ. 1น. 

2. เพื่อศึกษาการสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเร้ือรังในผู้สูงอายุ 
3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (บวร.สอ.) ในการป้องกันแก้ไขโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานสร้างสุขภาพดวีถิพีุทธของผู้สูงอายุในชุมชน 

กิจกรรมวิถีพุทธของผู้สูงอายุ 
3 ส. สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม  
  ปฏิบัติสวดมนต์ นั่งสมาธิ สนทนาธรรม 

 - ปฏิบัติเปน็กิจวัตรประจ าวัน  
- ปฏิบัติทุกวนัพระ  
- ปฏิบัติที่วัด ที่บา้น  
- ปฏิบัติตามอาชีพและโอกาส 

3 อ. อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์  
- รณรงค์ปรับพฤติกรรมบริโภค เลิก ลด ละ อาหาร หวาน มนั เค็ม 
-  จัดให้มีการผลิตและใชส้มุนไพร ใช้สมุนไพรอย่างมีความรู้ 
ออกก าลังกาย – เป็นประจ า สม่ าเสมอ 
อารมณ์ – การจัดการความเครียด การผ่อนคลายตามวิถีพุทธ 
1 น. นาฬิกาชีวิต ปฏิบัติวิถีพุทธโดยประยุกต์ ผสมผสานกับการดูแลสุขภาพใน
ชีวิตประจ าวนั 

 

การมีส่วนร่วม 

1. ร่วมคิด 
2. ร่วมด าเนนิการ 
3. ร่วมประเมินผล 
4. ร่วมรับผลประโยชน ์

คณะกรรมการในชุมชน 
โครงสร้าง 

ภาคีเครือข่าย บวร สอ. ประกอบด้วย 
1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (ผอ.รพ.สต.) 
2. ผู้น าศาสนา/พระ 
3. ผู้อ านวยการโรงเรียน/คณะครู 
4. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการใน
การป้องกันแก้ไขโรคเรื้อรังใน

ผู้สูงอาย ุ

1. จัดท าแผนทีท่างเดนิ
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ 

2. จัดระบบตรวจคัดกรองโรค
เร้ือรัง 

3. จัดระบบส่งต่อ 
4. จัดเวทีประชาคม 
5. การคัดเลือกหัวข้อธรรมที่น ามา

ประยุกต ์
6. จัดกิจกรรมสร้างสุขภาพและ

ป้องกันโรคเร้ือรังโดยบูรณา
การหลักพุทธธรรม 

7. จัดเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 
8. จัดระบบติดตามและ

ประเมินผล 



 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ปฏิบัตกิิจกรรม 3ส 3อ 1น จ าแนกตามรายกิจกรรม (n = 65) 
กิจกรรมการปฏิบัติ/เวลาปฏบิัติ ปฏิบัต ิ ไม่ไดป้ฏิบัต ิ

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. กิจกรรม 3 ส. 

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

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

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

2.1 อาหารถูกหลักโภชนาการ 
2.1.1 ดื่มน้ า 2-3 แก้ว                (05.00 น.) 
                                 (22.00 น.) 
2.1.2 รับประทานอาหารเช้า          (07.00-08.00 น.) 
(มื้อหนัก) 
2.1.3 รับประทานอาหารกลางวนั      (12.00-13.00 น.) 
(มื้อหนัก) 
2.1.4 รับประทานอาหารเย็น          (19.00-22.00น.) 
(มื้อเบา) 
2.2 ออกก าลังกาย 
2.2.1 ตามความเหมาะสม             (05.00-07.00 น.) 
                                 (16.00-17.00 น.) 
2.2.2 ตามภารกิจประจ าวัน           (08.00-12.00 น.)  
                                 (13.00-16.00 น.) 
2.3 อารมณ์ดี                       (05.00-07.00 น.) 
(ผ่อนคลาย สบายอารมณ์)            (17.00-18.00 น.)  
                                 (19.00-22.00น.) 
3. กิจกรรม 1 น.  
3.1 ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวนั            (05.00-22.00 น.) 
ด้วย 3 ส 3 อ 
3.2 นอนหลับสบาย                  (22.00-05.00 น.) 
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ผลการวิจัย 
 จากตารางที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ จ านวน 65 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธ 
ด้วยเทคนิค 3 ส. 3 อ. 1 น. ผลการศึกษาพบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มี
การปฏิบัติ 3 ส. ร้อยละ 84.6 ท าสมาธิ ร้อยละ 61.5 สนทนาธรรมกับพระ ร้อยละ 40 กิจกรรม 3 อ รับประทาน
อาหารเช้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.9 ออกก าลังกายตามภารกิจประจ าวัน ร้อยละ 81.5 ส่วนด้านจิตใจ อารมณ์ดีขึ้น ผ่อน
คลาย สบายอารมณ์ ร้อยละ 89.2 มีการปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรม 1 น. ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วย 3 ส. 3 อ. ร้อยละ 
93.4 นอนหลับสบาย ร้อยละ 87.7       
 
การอภิปรายผล 
 อภิปรายตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การด าเนินงานสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
เรื้อรังด้วยเทคนิค 3ส. 3อ. 1น. มีการบูรณาการกิจกรรม 3ส. 3อ. 1น. เข้ากับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ไม่มีความ
ยุ่งยาก ส่วนเวลาในการสวดมนต์ที่บ้านได้ปรับตามความสะดวกของบุคคล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติต่อเนื่อง
และเห็นผลจริง ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.2 ผู้สูงอายุร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมประชุมเวที
ประชาคมของหมู่บ้านท าให้เข้าใจแผนการปฏิบัติสร้างสุขภาพดี  วิถีพุทธ จึงให้ความร่วมมือดีในการปรับพฤติกรรม
บริโภคอาหารเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง เข้าใจพุทธด ารัส ค าแนะน าให้บริโภคอาหารต่าง ๆ โดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ 
คือ รู้จักพิจารณากิน ใช้ ด้วยการค านึงถึงคุณค่าที่แท้จริง กินให้พอดีจะไม่เกิดโทษ แต่ให้คุณประโยชน์ ส่งเสริมชีวิตที่
ดีงาม หล่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่อย่างผาสุก2  
 อภิปรายตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง เมื่อ
ผู้สูงอายุปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. ท าให้จิตใจสบาย เพราะผู้สูงอายุมีความศรัทธา การสวดมนต์ท าสมาธิและมีโอกาสได้
สนทนาธรรมะกับพระสงฆ์ที่มีความรู้ด้านสุขภาพผสมหลักธรรมะ มีความเชื่อมั่นท าให้เกิดการปฏิบัติต่อเนื่อง และยึด
ปรัชญาสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องท าเอง ประชาชนให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความรู้สึก
รับผิดชอบสุขภาพตัวเอง ทางพุทธศาสนามีพุทธพจน์ส่งเสริมพึ่งพาตน “ อตตาหิอตตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่ง
ตน” สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเร้ือรัง โดยการท าใจสงบมีสมาธิ มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพร่วมไปด้วย เน้น
การดูแลสุขภาพตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
 อภิปรายตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและของประชาชนในชุมชน ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธ 3ส. 3อ. 1น. คณะกรรมการสร้างสุขภาพดี ประกอบด้วย 
 1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังควง 2. ผู้น าศาสนา พระสงฆ์ มรรคนายก                     
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครู 4. องค์การบริหารส่วนต าบล 5. ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 6. อาสาสมัคร 
สาธารณสุข (อสม.) 7. ประชาชนชาวบ้าน หมอดินอาสา คณะกรรมการด าเนินงานสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธทั้ง 7 กลุ่ม 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนน าสร้างสุขภาพดี และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก
คณะกรรมการจังหวัด เรียกว่า คณะกรรมการสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ หรือเรียกว่าภาคีเครือข่าย บวร.สอ. ด าเนินงาน
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน กิจกรรมด าเนินการ เช่น มีการติดต่อสื่อสารโดยหอกระจายข่าว 
เฟสบุ๊ค ไลน์ โทรศัพท์ รายการวิทยุชุมชน ซึ่งมีพระเป็นเครือข่ายจัดรายการวิทยุ “ธรรมะสบาย สบาย สไตล์ลั่นทุ่ง” 
จัดหลักสูตร 2 วัน อบรมผู้สูงงอายุใช้เทคนิค 3ส. 3อ. 1น. หลังอบรมกลุ่มผู้สูงอายุได้ผลดี ทุกคนมีความรู้ในการ
ประยุกต์เทคนิค 3ส. 3อ. 1น. ได้น านาฬิกาชีวิตมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้า 
เรียกได้ว่าเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลจริง มองเห็นผลดี อสม.มีการน าสมุนไพรและกิจกรรมทางสุขภาพจิตมา
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ชุมชนได้ปรับจัดสถานที่ออกก าลังกายในชุมชน อ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและ
ประชาชน ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุให้ความส าคัญของการป้องกันโรคเรื้อรัง จัด
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพดี พัฒนาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ประชาชนมีความรัก
สามัคคี ดูแลช่วยเหลือ เอื้ออาทรต่อกันดี มีความสุข ไม่มีลักขโมย ไม่มียาเสพติด มีการจัดมาตรการทางสังคมร่วมกัน
ในชุมชน 3 มาตรการ คือ  
 1. งดสูบบุหร่ีและดื่มสุรา ห้ามน าสุรามางานศพ  
 2. นักเรียนร่วมสร้างกฎระเบียบ ห้ามสูบบุหร่ี ดื่มสุราในบริเวณวัด โรงเรียน  
 3. ไม่มีน้ าปลาบนโต๊ะอาหาร  
 ภาคีเครือข่ายปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี          
การดูแลสุขภาพของนักเรียน จากการสังเกตนักเรียนสุขภาพดี มีสมาธิในการเรียน ระมัดระวัง เอ้ืออาทร น าไปปฏิบัติ
ในครอบครัว ครูจัดกิจกรรมฝึกสมาธินักเรียน ทุกวันอังคารแต่งชุดขาวไปโรงเรียน พระร่วมจัดกิจกรรมธรรมะใน
โรงเรียน ฝึกอบรมนักเรียนเป็นมรรคทายกน้อย ผู้น าศาสนา พระสงฆ์ ได้ปรับปรุงวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เน้น
การดูแลสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธ จัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์ สนทนาธรรมทุกวันอาทิตย์และทุกวันพระ มีประชาชนมาร่วม
จ านวนมาก พระสงฆ์มีสุขภาพดี มีความสุขในการน าวิถีพุทธมาประยุกต์ พระสงฆ์มีการสวดมนต์ให้มีเสียงดังเพิ่มขึ้น
เป็นการบริหารปอด ปลูกฝังแนวคิดให้ประชาชน ฝึกจิตดีงาม มองโลกในแง่ดี เปลี่ยนวิธีคิด คือ คิดบวก พระสงฆ์มี
กิจกรรมบริหารร่างกาย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับหลักธรรมในพระไตรปิฎกของอุทัย สุดสุข3  

 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรคเร้ือรังที่ได้เข้าร่วมโครงการดีขึ้น มี
ความรู้เรื่องโรคเร้ือรัง การป้องกันโรคแทรกซ้อน มีการปรับพฤติกรรมการกินเค็มลดลง มีสติในการควบคุมอารมณ์ดี
ขึ้น ท าให้บรรยากาศในครอบครัวไม่มีการโต้เถียงกัน ลดปัญหาขัดแย้งในครอบครัว 
 
สรุป 
 จากการศึกษาการด าเนินงานสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธ มีการน าเทคนิค 3 ส. 3 อ.             
1 น. มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีการส่งเสริมปรัชญาแนวคิด 
“สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ ต้องท าเอง” การดูแลรับผิดชอบสุขภาพตัวเอง พึ่งตนเองเน้นการช่วยตัวเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติ 
 1. ในการป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ควรได้รับการสนับสนุน ดูแล อ านวยความสะดวกจากสมาชิก
ครอบครัว ภาคีเครือข่าย ให้น าเทคนิค 3ส. 3อ. 1น. ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันให้ต่อเนื่องตามหลักวิถีพุทธ 
 2. ควรน าวิถีพุทธและหลักธรรมมาประยุกต์ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยวาระสุดท้าย (end of 
life) เพื่อช่วยด้านจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว และการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับวันสุดท้ายของชีวิตอย่างมี
ความสุขและสุขภาพจิตที่สงบ 
 3. การดูแลสุขภาพวิถีพุทธ ควรน ามาประยุกต์ใช้ในทุกกลุ่มอายุ เริ่มฝึกตั้งแต่วัยเด็ก วันเรียน วัยท างาน 
และวัยสูงอายุ 
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
1. กระทรวงสาธารณสุข ควรจัดให้มีการประยุกต์การสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ กับกระทรวงอื่น และ

หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข เป็นนโยบายสาธารณสุข หรือก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ 
2. ควรสนับสนุนแต่ละหมู่บ้านในการประยุกต์สุขภาพดี วิถีพุทธ 3ส. 3อ. 1น. มีการประสานความร่วมมือ

ใช้หลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาการสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธในชุมชนโดยใช้การรวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อน
สุขภาพดีวิถีพุทธในกลุ่มวัยท างาน 

2. ศึกษาในกลุ่มนักเรียน การสร้างเสริมสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธ เป็นความร่วมมือระหว่าง 
บ้าน วัด และโรงเรียน 

3. น าหลักธรรมทางศาสนาพุทธที่ควรปฏิบัติในชีวิตประจ าวันมาศึกษาเพิ่ม เช่น ไตรสิกขา ธรรมบ าบัด 
ธรรมโอสถ และการสร้างสุขภาพทางสังคม เช่น เบญจศีล เบญจธรรม สังคหวัตถุ 4 ละเว้นอบายมุข 6 

4. ปรับหลักธรรมะให้เป็นรูปธรรม เพื่อน าไปศึกษาวิจัยในกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มนักโทษในเรือนจ า  
วัยรุ่นเกเร หรือผู้ป่วยโรคเร้ือรังในโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 

5. น าทฤษฎีจิตบ าบัดในรายที่มีปัญหาสุขภาพจิต ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย 
6. ท าการศึกษาในกลุ่มพระสงฆ์ เพื่อค้นหาพระสงฆ์ที่มีภาวะผู้น า มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสุขภาพดีวิถี

พุทธประจ าวัดและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โรงเรียน สถานศึกษา 
7. พระสงฆ์ควรจะศึกษารูปแบบการจัดการอบรม การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ให้

ประชาชนได้ท ากิจกรรมสวดมนต์ ภาวนา ฝึกสมาธิ สนทนาธรรมะ 
8. ควรศึกษาเปรียบเทียบหมู่บ้านที่มีการด าเนินงานสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ กับหมู่บ้านที่ไม่มีการด าเนินงาน 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
 
เอกสารอ้างอิง 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 
Factors Affecting the Performance for the Health Promotion of the Elderly of the 
Village Public Health Volunteers in Tambon Sara Long Ruea Huai Krachao 
District Karnchanaburi Province 
 
ผู้วิจัย    ศิริกัญญา  ฤทธิ์แปลก 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทาง
สังคม กับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และ 3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ประชากร
เป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของจังหวัดอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2560 
จ านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า           
1) ปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.83 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
67.50 มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 48.33 มีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด คิด
เป็น ร้อยละ 85.00 และไม่ได้ด ารงต าแหน่งอื่นๆ ในหมู่บ้านมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 80.00 และส่วนใหญ่ไม่มี
ผู้สูงอายุในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 72.50 อายุเฉลี่ย 42 ปีอายุมากที่สุด 62 ปี น้อยที่สุด 27 ปี ระยะเวลาการ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเฉลี่ย 8 ปี มากที่สุด 22 ปี น้อยที่สุด 1 ปี มี มีรายได้เฉลี่ย 6,533.52 
บาทต่อเดือน มีรายได้มากที่สุด 32,700บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุด 6,000 บาทต่อเดือน เมื่อรวมรายได้ทั้ง
ครอบครัว พบว่า มีรายได้เฉลี่ย 18,701.40 บาทต่อเดือน มีรายได้มากที่สุด 65,000บาทต่อเดือน รายได้น้อย
ที่สุด 6,000 บาทต่อเดือน ปัจจัยด้านความรู้ พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสระลงเรือ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่มีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 50.59 ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสระลง
เรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมทั้งสี่ด้านในการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.85) และการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง           
( = 3.26) 2) อายุ ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและแรงสนับสนุนทางสังคมทั้ งสี่ด้านมีความสัมพันธ์
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กับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ต าบลสระลงเรือ อ าเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านและการมีผู้สูงอายุในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และการด ารงต าแหน่งอื่นในหมู่บ้านไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายขุองอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี  
 
ค าส าคัญ : การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ , อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 
Abstract 

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

health volunteers 
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บทน า 
ในสังคมโลกปัจจุบันสถานการณ์ประชากรก าลังเป็นที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ

โครงสร้างประชากรที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสังคมที่เข้าสู่  "สังคมผู้สูงอายุ" (Aging 
Society) องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้นิยามว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกิน 10% 
หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 
Society) (Cobb, 2006 : 154) ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จาก
จ านวนประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น 9.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของประชากร 
(ประเวส วะสี, 2550 : 19)สถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุจากการส ารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย
พบว่า โรคที่มักพบในผู้สูงอายุ ได้แก่โรคความดันเลือดสูง เบาหวาน ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม โรคถุงลมโป่งพอง 
หลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย และอัมพาต มีผู้สูงอายุวัยปลายคืออายุ 70 
ปีขึ้นไปเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าร้อยละ 60 โรคเบาหวานมากว่าร้อยละ 10 มีภาวะอ้วนร้อยละ 35 ส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศหญิง มีฟันไม่ครบ 20 ซี่มากกว่าร้อยละ 70 (สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559 : 
36-38) 

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุและสถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุดังกล่าว มีผลกระทบโดยรวมต่อ
นโยบายและงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งต้องมีการปฏิบัติงานและการรายงาน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประกอบด้วย การร่วมตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การส ารวจข้อมูลและการจัดท าทะเบียนผู้สูงอายุ และการเฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกันโรคเชิงรุก กิจกรรมการดังกล่าวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีน ามา
ซึ่งการมีสุขภาพดี สามารถด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม อสม.จึงเป็นผู้มี
ความส าคัญในการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย เป็น
ต้นแบบในการสร้างสุขภาพ โดยการสื่อสาร สร้างสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน
ชุมชน น าไปสู่การพัฒนาการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชน ครอบครัวและชุมชน ดังนั้นบทบาทที่ส าคัญ
ของ อสม. คือเป็นผู้จัดการสุขภาพ เป็นผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ.2ส. และน าบุคคลในครอบครัว
ปฏิบัติตาม สามารถเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นแกนน าในการสร้างสุขภาพคนในครอบครัว และสภาวะแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2556 : 4-5) 

จากความส าคัญของแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
การ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  โดยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ความรู้และทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุปัจจัยด้านแรง
สนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบล
สระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกับการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม กับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
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กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

1) ประเภทของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรีโดยใช้วิธีวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) 

2) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ
ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม 

ตัวแปรตาม ได้แก่การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลง

เรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2560 จ านวน 126 คน 
4) เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบเครือ่งมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้สร้างจากแนวคิดเกี่ยวกับ

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานสภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้าน การด ารงต าแหน่งอื่นในหมู่บ้าน และการมีผู้สูงอายุในครอบครัว มีจ านวนทั้งสิ้น 10 ข้อ 
โดยเติมค าลงในช่องว่าง และก าหนดให้เลือกตอบ (Check lists) ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ใน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 3อ.2ส. ข้อค าถามเป็นแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดมี 2 
ตัวเลือก ได้แก่ ถูก ผิด ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 30 ข้อ การจัดกลุ่มระดับความรู้มี
วิธีการก าหนดเกณฑ์ตามช่วงคะแนน ได้แก่ความรู้ในระดับสูง ร้อยละ 80 ขึ้นไป ความรู้ในระดับปานกลาง ร้อย
ละ 60 –79 ความรู้ในระดับน้อย ต่ ากว่าร้อยละ 60 แบบสอบถามส่วนที่ 2 มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .82 ส่วนที่ 3 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
ประกอบด้วยแรงสนับสนุนด้านอารมณ์ แรงสนับสนุนด้านการประเมินผล แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารและ
แรงสนับสนุนด้านเครื่องมือ จ านวน 31 ข้อ 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับการสง่เสริม
สุขภาพผู้สงูอาย ุ

ปัจจัยด้านแรงสนับสนนุทางสังคม 

การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 



 
 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบค า ถามแบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ คือ มากที่สุดมาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด คะแนนที่ให้ในข้อความทางบวก เรียงจาก 5 คะแนนไปถึง 1 
คะแนน ส่วนคะแนนข้อความทางลบเรียงจาก 1 คะแนนไป 5 คะแนน การแปลผล แบ่งระดับคะแนนเป็น 5 
ระดับ คือมากที่สุด (คะแนนระหว่าง 4.21 - 5.00) มาก (คะแนนระหว่าง 3.41 – 4.20) ปานกลาง (คะแนน 
ระหว่าง 2.61 – 3.40) น้อย (คะแนนระหว่าง 1.81– 2.60) น้อยที่สุด (คะแนนระหว่าง (1.00 – 1.80) (บุญชม 
ศรีสะอาด 2545:165-166) แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 32 ข้อ ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3อ.2ส. และการส ารวจข้อมูลและ
การจัดท าทะเบียนผู้สูงอายุ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบค าถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 4 ระดับ การแปลผล แบ่งระดับคะแนนเป็น 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า (คะแนนระหว่าง 
3.26 – 4.00) ปฏิบัติบ่อยครั้ง (คะแนนระหว่าง2.51 – 3.25) ปฏิบัติบางครั้ง (คะแนนระหว่าง 1.76– 2.50) ไม่
ปฏิบัติ (คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.75) (บุญชม ศรีสะอาด 2545:165-166) 
 5) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยเข้าพบผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรีเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนกับ อสม.
เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล การด าเนินการกับประชากรเป้าหมายโดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ผ่านการ
ทดลองใช้(Try out) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .83 ชี้แจงผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อท าความเข้าใจข้อ
ค าถามแต่ละส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูล
ตามที่ได้นัดหมายกับ อสม. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถามที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 
120 ชุด ลงรหัสในบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านแรง
สนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบล
สระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วย
กระเจาจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 70.83 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 67.50 
มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 48.33 มีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 85.00 และไม่ได้ด ารงต าแหน่งอื่นๆ ในหมู่บ้านมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 80.00 และส่วนใหญ่ไม่มี
ผู้สูงอายุในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 72.50 อายุเฉลี่ย 42 ปีอายุมากที่สุด 62 ปี น้อยที่สุด 27 ปี ระยะเวลาการ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเฉลี่ย 8 ปี มากที่สุด 22 ปี น้อยที่สุด 1 ปี มี มีรายได้เฉลี่ย 6,533.52 
บาทต่อเดือน มีรายได้มากที่สุด 32,700บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุด 6,000 บาทต่อเดือน เมื่อรวมรายได้ทั้ง
ครอบครัว พบว่า มีรายได้เฉลี่ย 18,701.40 บาทต่อเดือน มีรายได้มากที่สุด 65,000บาทต่อเดือน รายได้น้อย
ที่สุด 6,000 บาทต่อเดือน ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ  

1. หญิง 
2. ชาย 

 
82 
38 

 
70.83 
29.17 

สถานภาพ 
1. โสด 
2. สมรส 
3. หม้าย หย่าร้าง แยก 

 
34 
58 
28 

 
28.33 
48.33 
23.34 

ระดับการศึกษา 
1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
2. ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. มัธยมศึกษาตอนต้น 
5. ประถมศึกษา 
6. ไม่ได้เรียน 

 
10 
16 
12 
12 
58 
12 

 
8.34 
13.33 
10.00 
10.00 
48.33 
10.00 

อาชีพ 
1. เกษตรกรรม 
2. รับจ้าง 
3. ค้าขาย 
4. อื่นๆ  

 
102 
4 
6 
8 

 
85.00 
3.33 
5.00 
6.67 

การด ารงต าแหน่งอื่นในหมู่บ้าน 
1. กรรมการหมู่บ้าน 
2. ไม่ได้ด ารงต าแหน่งอื่นๆ 

 
96 
24 

 
80.00 
20.00 

การมีผู้สูงอายุในครอบครัว 
1. มี 
2. ไม่มี 

 
87 
33 

 
72.50 
27.50 

 
2) ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่มีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.59 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 43.41 โดยมี
คะแนนสูงสุด 34 คะแนน คะแนนต่ าสุด 17 คะแนน 

3) ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลสระลงเรือ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมทั้งสี่ด้านในการปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  

4) การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบล   
สระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 
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2. ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกับการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม กับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า อายุ (X2) ความรู้ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (X6) การได้รับการสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (X7) การได้รับการสนับสนุนการให้
การประเมินผล (X8) การได้รับการสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร (X9) และการได้รับการสนับสนุนทางด้าน
เครื่องมือ (X10) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและการมีผู้สูงอายุในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลง
เรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

และแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมกับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  

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

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 **มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
X1 หมายถึง การมีผู้สูงอายุในครอบครัว 
X2 หมายถึง อายุ 
X3 หมายถึง รายได้ต่อเดือน 
X4 หมายถึง รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
X5 หมายถึง ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
X6 หมายถึง ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
X7 หมายถึง การได้รับการสนับสนุนทางด้านอารมณ์ 
X8 หมายถึง การได้รับการสนับสนุนการให้การประเมินผล 
X9 หมายถึง การได้รับการสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร 
X10 หมายถึงการได้รับการสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ 
Y หมายถึง การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
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อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม 

สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ส่วน การมีผู้สูงอายุในครอบครัว และระยะเวลาการเป็นอสม. มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรีค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนเพศ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และการด ารงต าแหน่งอื่นไม่มีความสัมพันธ์ในการศึกษาครั้งนี้ การอธิบายปัจจัย
ส่วนบุคคลแต่ละด้านได้ดังนี้ 

1.1 ด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อธิบายได้ว่าถ้าอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อายุที่มากขึ้นจะท าให้มีประสบการณ์ในการด าเนินงานที่มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับ
การวิจัยของทศพร ชูศักดิ์ (2554 : 146) ศึกษาเร่ืองรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่สาธารณสุขเขต 18 พบว่า
วัยวุฒิมีผลต่อประสบการณ์การท างาน รวมไปถึงความพึงพอใจในงานและการเห็นคุณค่าในตนเอง ส่วนตัวแปรที่
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ได้แก่การเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในงาน สัมพันธภาพในชุมชน คุณลักษณะความเป็นอาสาสมัครและลักษณะงาน  

1.2 ด้านการมีผู้สูงอายุในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายได้ ว่า 
การมีผู้สูงอายุในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อาจจะท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านไม่มีเวลาในการท ากิจกรรมที่เสียสละออกไปปฏิบัติงานเพราะต้องคอยดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน แต่ในทางตรง
ข้ามผู้ที่ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัวมีความพร้อมในการดูและผู้สูงอายุมากกว่า และมีเวลาว่างในการด า เนินงาน
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนได้มากกว่าผู้ที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
คุณภาพ คงเจือ (2552 : 59) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน วรรณี สุขะ (2553 : 61) ศึกษาเรื่องการสร้างเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลพบว่า
ประสบการณ์ของ อสม. ที่ปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุมาหลายปีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 

1.3 ด้านระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี อธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมานาน ย่อม
ต้องมีความรู ้ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานด้านนี้มากขึ้นตามไปด้วย ท าให้มีการปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ดีสอดคล้องกับการศึกษาของ อ านาจ รุ่งสว่าง (2553 : 99) ศึกษาเรื่องผลของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกก าลังกายต่อขนาดของรอบเอว และค่า
ดัชนีมวลกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีภาวะอ้วนของต าบลห้วยเหตุ อ าเภอตะพาน
หิน จังหวัดพิจิตร รายงานยืนยันว่า ปัจจัยด้านระยะเวลาในการท างานของ อสม. มีผลต่อการปฏิบัติงาน  

1.4 ด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อธิบายได้ว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นบคุคลที่สมัครใจเข้ามาท างานในแบบจิตอาสา ซึ่งมีความสนใจและความมีจิตอาสา
ที่จะให้การช่วยเหลือ ดูแลประชาชนในหมู่บ้านประกอบกับมีบทบาทหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายเหมือนกันทุกคน 
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ซึ่งบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ใช้ศักยภาพที่แตกต่างของสรีระร่างกายระหว่างเพศ ท าให้ปัจจัยด้านเพศ
ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
   1.5 ด้านสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายได้ว่า 
สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน เพราะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นการท างานในแบบจิตอาสา  ครอบครัวจะเป็นแรง
สนับสนุนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ซึง่สอดคล้องกับการศึกษา ดวงจิตต์ นะนักวัฒน์ (2550 : 47-49) ศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุกรณีศึกษาต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย และอ้อม
จิตร พงษ์ธีระดุล (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
ของบุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่าสภาพสมรสไม่มีผล
ต่อความแตกต่างด้านสถานภาพสมรสของอสม. 
   1.6 ด้านการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายได้ว่า การ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไม่จ าเป็นจะต้องส าเร็จระดับการศึกษาที่ สูงก็สามารถปฏิบัติงานได้ เพราะ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรมเป็นประจ าและมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินการ สอดคล้องกับการศึกษาของสุเมธ พรหมอินทร์ (2551 : 133) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามบทบัญญัติแห่งชาติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาไม่สัมพันธ์กับความสามารในการปฏิบัติงาน 
   1.7 ด้านอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายได้ว่า การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้มีการด าเนินงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน
พอสมควร โดยกิจกรรมที่ด าเนินการนั้นเป็นกิจกรรมเดิมที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านคุ้นเคยและ
เรียนรู้กลวิธีการด าเนินงานได้แล้ว จึงท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านสามารถด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุได้โดยไม่มีผลต่ออาชีพของตนเอง ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุเมธ พรหมอินทร์ (2551: 133) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามบทบัญญัติแห่งชาติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จังหวัดสตูล 
พบว่าอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมเช่นกัน 
   1.8 ด้านการด ารงต าแหน่งอื่น ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายได้ว่า 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า หมู่บ้านนอกจากจะมีบทบาทในการให้บริการด้านสุขภาพ รวมการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ แก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว การประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพด้านต่างๆ ท าให้การ
ด าเนินงานด้านสุขภาพของชุมชนจึงเป็นรูปแบบของการด าเนินร่วมกันของภาคีเครือข่าย การด ารงต าแหน่ง
หลายต าแหน่งของหมู่บ้านจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ สมศักดิ อรุณแสงศิลป์ (2550 :บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ
การบริหารคุณภาพบริการกับผลการด า เนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  
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  1.9 ด้านรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  อธิบายได้ว่า 
รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่แตกต่างกันเนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเป็นงานที่มีงบประมาณสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และมีบางกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ ท าให้รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จึงไม่จ าเป็นต้องให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต้องใช้เงินส่วนตัวในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุกัญญา 
วัฒนาโภคยกิจ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานควบคุมวัณโรคของหัวหน้า
สถานีอนามัยจังหวัดราชบุรี ผลพบว่ารายได้ไม่ใช่เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานควบคุมวัณโรค 

1.10 ด้านรายได้ของครอบครัวต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อธิบาย
ได้เช่นเดียวกับด้านรายได้ต่อเดือน  

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกับการปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อธิบายได้ว่า ถ้าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านมีความรู้ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมาก ย่อมท าให้การปฏิบัติงานด้านการด าเนิน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
มินตรา สาระรักษ์ (2553 : 39) เรื่องการสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่าการให้
ความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการดูแลประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพหรือ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน จ าเป็นต้องได้รับทราบข้อมูลและค าแนะน าในการปฏิบัติตัวที่ต่อเนื่องจากบุคล าการ
ทางด้านสาธารณสุข ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนคือ อสม. จะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องให้
ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพในเบื้องต้นให้ทันสมัย และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพ ควรเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถเป็นที่
ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นส าหรับประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้มีการศึกษาของพิเรืองรอง ศรีวิบูลย์ 
(2556 : 77) เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมพบว่า ความรู้ที่จ าเป็นต่อ อสม. เรียงล าดับความส าคัญ
จากมากไปน้อย คือ ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข รองลงมา คือ ด้านเป็นผู้สื่อข่าวสาร
สาธารณสุขและด้านเป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ด้านเป็นผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ 
ด้านเป็นแกนน าในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน ด้านดูแลประสิทธิ
ประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน ด้านหมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) การศึกษาของมณินทรา สุขประเสริฐ (2558 : 70) เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่ออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) กับความรู้เรื่องโรคเอดส์ของผู้รับบริการสาธารณสุขในอ าเภอเมืองปทุมธานีให้
ข้อคิดเรื่องความรู้ไว้ว่าควรได้รับการฟังข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้ของ อสม.  

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการสนับสนุนทางด้านอารมณ์ การได้รับการสนับสนุน
การให้การประเมินผล การได้รับการสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร และการได้รับการสนับสนุนทางด้าน
เครื่องมือ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี         
มีความสัมพันธ์ พบว่า กันทางบวกกับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อธิบายได้ว่า การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหากได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ด้านเครื่องมือมืออุปกรณ์ 
งบประมาณ ความรู้วิชาการและการติดตามประเมินผล ย่อมท า ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมี
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ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
คุณภาพ คงเจือ (2552 : 54) เร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
วรรณี สุขะ (2553 : 71) เรื่อง การเสริมสร้างบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน : กรณีเทศบาลต าบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์ (2554 : 49) 
เร่ือง สมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยเหนือ อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ที่ยืนยันผลการศึกษาที่บ่งบอกถึงแนวคิดทฤษฎี การสนับสนุน การจูงใจ การได้รับการยก
ย่องต่อสังคม ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ อสม. มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1.1 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ และระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขกับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสระลงเรือ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ดังนันการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งนี้ ควร
น ามาใช้ในการพิจารณาเพื่อท าให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมีคุณภาพ ดังนั้นควรคัดเลือก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีอายุและประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ที่มีระยะเวลานาน จึงจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ส าเร็จต่อไป 

1.2 จากการศึกษาพบว่า ความรู้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีน้อยที่สุดคือ ความรู้ในการ
แบ่งประเภทผู้สูงอายุ และการให้ความหมายผู้สูงอายุ ซึ่งจากการศึกษายังพบว่าความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ดังนั้นในหลักสูตรของการอบรมควรเน้นการปรับกระบวนทัศน์ในความเข้าใจความหมายของ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้าถึงเหตุและผลในการดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริง 

1.3 จากการศึกษาพบว่า ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ดังนันอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต้องผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และต้อง
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1. การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ประสบผลส าเร็จนั้น อาจจะต้องอาศัยปัจจัยภายนอก
ของการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า หมู่บ้านร่วมด้วย เช่น การด าเนินงานตามระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ซึ่งกิจกรรมของการด าเนินงานตามระบบดังกล่าวครอบคลุมการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สหสาขาวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้น าทางศาสนา ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยดังกล่าวร่วมด้วย 

2.2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  และกลุ่มอื่นๆ เช่น 
อาสาสมัครด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (อผส.) ว่ากลุ่มใดมีผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ดีกว่ากัน 
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Factors Influencing the Perception of the Universal Health Coverage Rights of Health 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้สิทธิการรักษาระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าของผู้มารับบริการผู้ปว่ยนอกในโรงพยาบาลไทรน้อย และปัจจัยที่มีความสัมพันธก์ับการรับรู้สิทธกิาร
รักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลไทรน้อยอ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในโรงพยาบาลไทรน้อยจ านวน 287 คน ที่
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ แล้วเลือกสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม แล้ววิเคราะหข์้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ Chi-square test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ Pearson’s correlation เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับมาก (x  = 3.59) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการ
รับรู้ด้านสิทธิการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลและด้านสิทธิในความเป็นส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x  = 3.60) อยู่ใน
ระดับมาก และพบว่าปัจจัยจากผู้ให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สถานภาพสมรสและรายได้ 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและการประชาสัมพันธ์โดยตรง
สัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดย
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารควรจัดท าแผนในการประชาสัมพันธ์การรักษาในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าในให้แก่ประชาชนหรือในหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มารับบริการให้เพิ่มมากขึ้น  

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยการรับรู้สิทธิ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 
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Abstract 
This research is a Descriptive Research and the aimed were to study the perception 

level of the universal health coverage rights of health patrons in Sainoi Hospital and to study 
factors influencing the perception level of the universal health coverage rights of health 
patrons in Sainoi Hospital, Sainoi District, Nonthaburi. 
 This study samples were 287 out-patient department patrons who received health 
services in Sainoi Hospital. The sample of this research is calculated by using Taro Yamane 
(Yamane, 1973) formula with 95% confidence level. Simple random sampling was used to 
select a group of subjects for this study. Data collection instrument was a questionnaire. 
Statistics for data analysis included descriptive statistics (i.e., frequency, percentage, and 
standard deviation) and inferential statistics (Chi-square test and Pearson’s correlation). The 
statistical significant level of inferential statistics results were set at 0.05 and 0.01, 
respectively. 
 Study results revealed that the perception level of the universal health coverage 
rights of health patrons in Sainoi Hospital was in a high level (  =3.59). In terms of 
perceptions, the medical care decision and privacy right were in a high level (  =3.60). 
Hypothesis testing results indicated that marital status and income per month relevant to 
health patrons was statistically significant related to the perception of the universal health 
coverage rights of health patrons in Sainoi Hospital, Sainoi District, Nonthaburi at 0.05. 
Moreover, the media and the direct public relation dimensions were statistically significant 
related to the perception of the universal health coverage rights at 0.01. Health 
administrators should have a plan for public relations regarding health service coverage 
under the universal health coverage scheme with people and other organization. 
 
Key Word (s) : Factors Influencing the Perception, Universal health coverage, Health Patrons 
 
บทน า 

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นโครงการในระบบบริการสุขภาพของไทยที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในด้านบริการทาง
การแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมโรค ตามความจ าเป็น (กระทรวงสารณสุข, 2559) โดย ประชาชน
สามารถเลือกใช้บริการสุขภาพที่ตนพึงพอใจ โดยให้การคุ้มครองรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
ควบคุมโรค การฟื้นฟูแก่ประชากรทุกช่วงวัย ได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน (ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2545) ปัจจุบันหลายประเทศได้มีการประกาศสิทธิผู้ป่วยหรือกฎบัตรผู้ป่วยขึ้น เพื่อรับรองให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติ ส าหรับประเทศไทยองค์กรสหวิชาชีพด้านสุขภาพได้จัดท าประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติ
ของผู้ป่วยและแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับการคุม้ครองสิทธิผู้ป่วย โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง 
และน าไปสู่ความไว้วางใจซึ่งเป็นพื้นฐานสู่ผลการรักษาพยาบาลที่ดี และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย (องค์กร
วิชาชีพด้านสุขภาพ, 2558)  
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อย่างไรก็ตามสภาพสังคมไทยในปัจจุบันยังพบปัญหาการเรียกร้องสิทธิผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากข่าว
การร้องเรียนถึงความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล จนถึงมีการด าเนินคดีทางกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติการ
รักษาสิทธิผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุดยังไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
ของผู้ป่วย จึงควรมีการพัฒนาการให้ความส าคัญและการรักษาสิทธิผู้ป่วย เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการให้เป็นที่
ไว้วางใจ ป้องกันการฟ้องร้อง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพบริการ อีกทั้งยังสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกใช้หรือไม่
เลือกใช้บริการของผู้ป่วยได้ในครั้งต่อไป (อัญชลี รงสุวรรณาภรณ์, 2553; วิจิตร ระวิวงศ,์ 2543) 

โรงพยาบาลไทรน้อยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งในด้านส่งเสริม
สุขภาพ รักษาพยาบาล ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ มีบุคลากรที่ให้บริการทั้งแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพ 
บุคลากรทุกคนจึงต้องมีความเข้าใจในสิทธิผู้ป่วยเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้ป่วย 
จากการสัมภาษณ์ผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลไทรน้อย วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ประชาชนยังขาด
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิพื้นฐานที่ตนเองมี และไม่สามารถบอกสิทธิของผู้ป่วยได้บางข้อ อีกทั้งการทราบสิทธิของ
ผู้ป่วยนั้นไม่ได้เกิดจากความเข้าใจหรือจากการได้รับข่าวสาร แต่เกิดจากความไว้ใจและเชื่อ ใจในจรรยาบรรณ และ
เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลไทร
น้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้สิทธิระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้มารับบริการมีการรับรู้สิทธิระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของตนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้รับการรักษา
ผลประโยชน์อันพึงได้ ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยถูกละเมิดสิทธิการรักษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกใน
โรงพยาบาลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้มา
รับบริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยจากผูใ้ห้บริการ 
- การประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อ 
- การประชาสัมพนัธ์โดยตรง 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร (2549) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  - อายุ 
- สถานภาพ - รายได ้
- ระดับการศึกษา 

การรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 

- ด้านสทิธิที่จะได้รับบริการทางสุขภาพ 
- ด้านสทิธิที่จะได้รับข้อมูล 
- ด้านสทิธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 
- ด้านสทิธิในความเป็นส่วนตัว 
ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(2558) 
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วิธีการวิจัย 
1. รูปแบบการศึกษา  

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire)  
2. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 1,016 คน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, 2560) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย ที่ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) 
ได้เท่ากับ 287 คน เลือกสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การเขียนฉลากหมายเลขให้เท่ากับจ านวนของผู้ที่มารับบริการผู้ป่วยนอกในแต่ละวันแล้วม้วน
ใส่ภาชนะ (จ านวนของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันประมาณ 250 คน)  

ขั้นตอนที่ 2 จับฉลากหมายเลขของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในแต่ละวันโดยท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
60 คนต่อวัน จนได้กลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ  
3. เครื่องมือวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ได้สร้างจากแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ระดับการศึกษา เป็นค าถามเลือกตอบ (Check list) จ านวน 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจากผู้ให้บริการจ านวน 17 ข้อ ประกอบด้วยค าถาม
ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจ านวน 10 ข้อ และการประชาสัมพันธ์โดยตรงจ านวน 7 ข้อ โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะแบบมารตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2540) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ตั้งแต่ 1-5 คะแนน ซึ่งหมายถึง มีปัจจัยจากผู้ให้บริการในระดับ น้อยที่สุด น้อย 
ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ    

ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน เป็นดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2539)  
ค่าเฉลี่ย   การแปลความหมายของคะแนน  
4.50-5.00  มีปัจจัยจากผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  
3.50-4.49  มีปัจจัยจากผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก  
2.50-3.49  มีปัจจัยจากผู้ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง  
1.50-2.49  มีปัจจัยจากผู้ให้บริการอยู่ในระดับน้อย  
1.00-1.49  มีปัจจัยจากผู้ให้บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านสิทธิที่

จะได้รับบริการทางสุขภาพจ านวน สิทธิที่จะได้รับข้อมูล สิทธิการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล และสิทธิในความเป็น
ส่วนตัว มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2540) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ตั้งแต่ 1-5 คะแนน ซึ่งหมายถึง มีการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าในระดับ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ 
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ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน เป็นดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป์ 2539)  
ค่าเฉลี่ย   การแปลความหมายของคะแนน  
4.50-5.00  มีการับรู้สิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่ในระดับมาที่สุด  
3.50-4.49  มีการับรู้สิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่ในระดับมาก 
2.50-3.49  มีการับรู้สิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่ในระดับปานกลาง  
1.50-2.49  มีการับรู้สิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่ในระดับน้อย  
1.00-1.49  มีการับรู้สิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

เกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ก าหนดเกณฑ์แปลความหมาย 5 ระดับดังนี้ 
(พวงรตัน์ ทวีรตัน์, 2540)  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า .81 ขึ้นไป  มีความสัมพันธ์ในระดับสูง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า .61 - .80  มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า .41 - .60  มีความสัมพันธ์ในระดับสูงปานกลาง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า .20 - .41  มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า .20   มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องวัตถุประสงค์ จากนั้นน าผลการ
ประเมินไปค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of ltem Objective Congruence) (สุรพงษ์ คงสัตย์ และ
ธีรชาติ ธรรมวงศ์, 2551) และปรับปรุงเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliabillity) โดยน าไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.956  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้  

1. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือและอนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทรน้อย  

2. ผู้วิจัยติดต่อผู้รับผิดชอบประสานงานด้านการวิจัยของโรงพยาบาลไทรน้อย  
3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ด้วยตนเอง 
4. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม 
5. ผู้วิจัยจัดการข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอ  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคลโดยใช้การค านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยจากผู้ให้บริการและการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยการค านวณค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า โดยใช้สถิติ Chi-square test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจากผู้ให้บริการกับการรับรู้สิทธิการ
รักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ Pearson’s correlation 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.8 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 36 – 45 ปี 

ร้อยละ 28.9 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 78.7 รายได้ (เฉลี่ยต่อเดือน) ระหว่าง 5,001 – 10,000 ร้อยละ 63.8 และ
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 41.8 และพบว่าปัจจัยจากผู้ให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(x  = 3.33) โดยทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (x  = 3.35) และการประชาสัมพันธ์โดยตรง (x  = 3.31) อยู่ในระดับ
ปานกลาง (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยจากผู้ให้บริการ รายด้านและภาพรวม (n=287)  

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

(x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (SD) 
ระดับปจัจัย 

จากผู้ใหบ้ริการ 
1. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 3.35 0.58 ปานกลาง 
2. การประชาสัมพันธ์โดยตรง 3.31 0.57 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.48 ปานกลาง 
เมื่อศึกษาการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลไทรน้อย ผลที่ได้พบว่า การรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x  = 3.59) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการรับรู้ด้านสิทธิการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลและด้านสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x  = 3.60) ส่วนด้านสิทธิที่จะได้รับบริการทาง
สุขภาพและด้านสิทธิที่จะได้รับข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x  = 3.59) (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วน
หน้า จ าแนกรายด้านและภาพรวม (n=287) 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

(x  ) 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (SD) 
ระดับการรับรู ้
สิทธิการรักษา 

1. ด้านสิทธิที่จะได้รับบริการทาง 
    สุขภาพ 

3.59 0.56 มาก 

2. ด้านสิทธิที่จะได้รับข้อมูล 3.59 0.56 มาก 
3. ด้านสิทธิการตัดสินใจในการ

รักษาพยาบาล 
3.60 0.57 มาก 

4. ด้านสิทธิในความเป็นส่วนตัว 3.60 0.54 มาก 
รวม 3.59 0.50 มาก 

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระดับการศึกษา กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนด้านบุคคล พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.30 และร้อยละ 35.7 ตามล าดับ เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ Chi – square พบว่าเพศไม่
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่นเดียวกับอายุและระดับการศึกษา             
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนสถานภาพสมรสและรายได้ 
(เฉลี่ยต่อเดือน) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (n=287) 

ตัวแปรปัจจัย 
ส่วนบุคคล 

ระดับ 
2 p-value 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. เพศ 
ชาย 
 
หญิง 

 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 

 
70 

(35.7) 
126 

(64.30) 

 
31 

(10.8) 
54 

(18.80) 

 
0 

(0.00) 
5 

(1.70) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
3.34 

 
0.34 

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

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 

 
26 

(9.10) 
41 

(14.30) 
57 

(19.90) 
52 

(18.20) 
20 

(5.90) 

 
11 

(3.80) 
19 

(6.60) 
24 

(8.40) 
23 

(8.00) 
7 

(2.40) 

 
1 

(0.30) 
1 

(0.30) 
2 

(0.70) 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
6.69 

 
0.96 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด   
3. สถานภาพสมรส 
โสด 
 
คู ่
 
หย่า/หม้าย/แยกกนัอยู่ 
 

 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 

 
24 

(8.40) 
165 

(57.50) 
7 

(2.40) 

 
27 

(9.40) 
56 

(19.50) 
2 

(0.70) 

 
1 

(0.30) 
4 

(1.40) 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
15.71 

 

 
0.01** 

 

4. รายได้ (บาท) 
0 – 5,000 
 
5,001 – 10,000 
 
10,001 ขึ้นไป 
 

 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 

 
31 

(10.80) 
135 

(47.00) 
30 

(10.50) 

 
37 

(12.90) 
43 

(15.00) 
5 

(1.70) 

 
1 

(0.30) 
4 

(1.40) 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
27.81 

 

 
0.00** 

5. ระดับการศึกษา 
ประถมศกึษา 
 
มัธยมศึกษาตอนตน้ 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ปวส./อนุปริญญา 
 
สูงกว่าปรญิญาตร ี
 

 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
63 

(22.00) 
81 

(28.20) 
21 

(7.30) 
24 

(8.40) 
7 

(2.40) 

 
19 

(6.60) 
37 

(12.90) 
11 

(8.40) 
12 

(4.20) 
6 

(2.10) 

 
3 

(1.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

 
8.54 

 
0.74 

**p-value < 0.05 
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เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยจากผู้ให้บริการกับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ซึ่งทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและการประชาสัมพันธ์โดยตรงสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจากผู้ให้บริการ กับการรับรู้สิทธิการรักษา ในระบบหลัก 

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ปัจจัยจากผูใ้ห้บริการ 
การรับรู้สิทธิการรักษาในระบบ 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า p-value 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
การประชาสัมพันธ์โดยตรง 

0.520** 
0.449** 

0.00 
0.00 

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

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า พบว่า สถานภาพสมรสและรายได้เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  โดยผู้ป่วยนอกที่มีสถานภาพสมรสคู่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรักษาในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนสูงกว่าผู้ป่วยนอกที่มีสถานภาพสมรสอื่นๆ และผู้ป่วยนอกที่มีรายได้ (เฉลี่ยต่อเดือน)              
5,001-10,000 บาท มีการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสงูกว่าผู้ป่วยที่มีรายได้ในระดับอื่น 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเขมมารี รักษ์ชูชีพ และจิตรลดา ตรีสาคร (2558) ที่ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารต่อ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ล้วนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากผลการวิจัยของเผ่าพันธ์ จิรวิกรานต์กุล (2548) ที่พบว่าเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ระยะทางจากบ้านมาที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ประเภทสิทธิบัตร และการรับรู้สิทธิ
ประโยชน์ และขั้นตอนการมารับบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพของผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งแตกต่างจากผล
การศึกษาของศิริพร ปรางประสิทธิ (2536) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการทางการแพทย์ของ
ผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พบว่าเพศมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใช้บริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ
แตกต่างจากผลการศึกษาของทิพาพันธ์ ศศิธรเวชกุล และคณะ (2538) ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยที่มีอายุมากมีความความ
ตระหนักต่อสิทธิของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนสูงกว่าพยาบาลที่มีอายุน้อย นอกจากนี้ยังแตกต่างจากผลการศึกษา
ของวิชาญ บุญค้ า (2557) ที่พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และความต้องการใช้บริการสุขภาพ เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้บริการสุขภาพของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
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ส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและการประชาสัมพันธ์โดยตรง ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิการรักษาในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และสื่อจากบุคคลท าให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ความหลากหลายเก่ียวกับสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ฉวีวรรณ โกมโลทก, 2544) 
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากงานวิจัยของ อาภาณัฎฐ์ สุวรรณอัฑฒ์ (2543) ที่ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ประกันตนต่อการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งพบว่าความพึงพอใจของผู้ประกันตนใน
ด้านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์โดยตรงจากเจ้าหน้าที่สถานบริการสาธารณสขุ อยู่ในระดับต่ าส่งผลให้
มีความพึงพอใจในการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยที่พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและการประชาสัมพันธ์โดยตรง มีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงควรน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ป่วยรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลอื่นๆ และหากมีการศึกษาปัญหาของ
การรับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
รับรู้สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสิทธิ
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดในเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ 
อ าเภอเกษตรกรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

 
KNOWLEDGE ATTITUDE AND BEHAVIORS OF ANALGESIC USE AMONG 
FARMERS AT BAN NOI PATTANA, BAN DUEA, KASET SOMBUN, CHAIYAPHUM  

 
ผู้วิจัย   สุทธิกาญจน์  มุงขุนทด  

อรอุมา  ปัดทุม  
สุนิสา  ศรีหาวัฒน์  
รัตนาพร  ทาพลค้อ  
สินี  ศิริคูณ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด
ของเกษตรกรบ้านพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 240 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดอยู่ ในระดับสูงและมี
พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 97.1 และ 63.3 ตามล าดับ) แต่มีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ใช้ยาแก้ปวดไม่เหมาะสม เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

จากผลการศึกษานี้ควรที่จะหาแนวทางในการสร้างความเข้าใจ เน้นการแก้ไขพฤติกรรมและปรับ
ทัศนคติการใช้ยาใช้ยาแก้ปวดที่ไม่เหมาะสม และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร  

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด, การใช้ยาแก้ปวด, เกษตรกร 

 
Abstract 

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

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

drug, Agriculturist 
 

บทน า 
เกษตรกรเป็นอาชีพหลักของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิ

ประเทศและสภาพภูมิอากาศที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท านาข้าว ซึ่ง
พบได้มากทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะประกอบอาชีพ
หลักคือ อาชีพเกษตรกรรม และเมื่อพิจารณาจากสถานที่ท างานและลักษณะการท างาน พบว่า ผู้ที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรต้องใช้กล้ามเนื้อและกระดูก ในการยก เอื้อม เอี้ยวตัว รวมทั้งดึงและลากในลักษณะท่าทางที่มี
ความซ้ าซากอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โล่งแจ้ง สภาพอากาศร้อนจัดตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออาการ
ปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงอาการปวดศีรษะ หน้ามืด และในปัจจุบันจากภาวะโลกร้อน ท า
ให้อากาศร้อนมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ความร้อนยิ่งเพิ่มทวีคูณ อาจจะส่งผลกระทบ
และมีโอกาสเสี่ยงต่อหลายๆ โรคตามมาโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจ โรคความ
ดันโลหิตสูง เป็นต้น  

อาการปวดหรือความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกที่แสดงถึงความผิดปกติในร่างกายของมนุษย์ โดยส่วนใหญ่
อาการปวดที่พบบ่อยมักมีสาเหตุมาจากการท างานหรือการประกอบอาชีพ และจากข้อมูลการประกอบอาชีพ
ของประชาชนไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงในการ
ท างานอย่างมาก ลักษณะการท างานต้องยกของหนัก มีงานเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะซ้ าๆ เช่น ก้มๆ เงยๆ 
อีกทั้งต้องอยู่กลางอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานาน (วารสารพยาบาลทหารบก , 2559) จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย จนอาจต้องใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวด ซึ่งการใช้ยาบรรเทาอาการปวดเป็นวิธีที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉลาด ภิรพัฒน์ และ
คณะ, 2546) และผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2553 พบว่ายาที่ประชาชนคนไทย
เลือกใช้เป็นอันดับแรกคือ ยาแก้ปวด เพื่อใช้ในการรักษา หรือบรรเทาอาการปวดต่างๆ เช่น แก้ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น (ส านักงานสถิติ , 2555) และพบข้อมูลคนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ซื้อยามารับประทานเอง อาจท าให้ใช้ยาไม่ถูกต้อง มีการใช้ยาเกินความจ าเป็นหรือใช้ยาเกินขนาด จนท าให้เกิด
การดื้อยาตามมา จึงท าให้มีอัตราการใช้ยาแก้ปวดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี (ศูนย์วิทยาการเฝ้าระวังและ
พัฒนาระบบยา, 2555) 

จากปัญหาที่กล่าวนี้จึงมีการใช้ยาแก้ปวดจ านวนมาก เป็นเหตุให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะท าการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดในประชากรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรต้องใช้แรงงานอย่างหนัก เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้น 
ประชากรกลุ่มนี้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดอย่างไร มีวิธีการใช้ยาแก้ปวดอย่างไร มีการเลือกใช้ยาแก้ปวด
อย่างไร และรวมไปถึงแหล่งที่มาของยาแก้ปวด รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด เพื่อน าไปสู่การให้
ความรู้เกี่ยวกับยาแก้ปวดที่ถูกต้อง วิธีการรับรู้ข่าวสารที่ครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดได้อย่างถูกต้อง น าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพที่ดีของเกษตรกรทั้งในครอบครัว ชุมชน และประเทศที่ดีต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
2) เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
3)  เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของ เกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้ าน เดื่ อ  

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
4) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกร บ้านน้อยพัฒนา 

ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองของ KAP MODEL ของชาร์ท (Schwartz, 1975) มา

ประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้ KAP MODEL รูปแบบที่ 2 อธิบายว่า ความรู้ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
และท าให้เกิดพฤติกรรมตามมา ซึ่งกล่าวได้ว่าความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมมีผลต่อเนื่องกัน เช่น ทัศนคติมีผล
ต่อพฤติกรรมและพฤติกรรมมีผลมาจากทัศนคติ ซึ่งทั้งหมดจะมีพื้นฐานมาจากความรู้ จึงสรุปตัวแปรจาก
การศึกษามาเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
          

           
           
           
           
           
   

 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา 
ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

 

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด 
วิธีการใช้ยาแก้ปวด 

สรรพคุณของยาแก้ปวด 
ประโยชน์ของยาแก้ปวด 

ผลข้างเคียงของยาแก้ปวด 
 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด 
ความคิด 
ความเชื่อ 
ความรู้สึก 

 

พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด 
การกระท า 

การแสดงออก 
การตอบสนอง 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาชนในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ค านวณหาขนาดงกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการประมาณค่าสัดส่วนของแดเนียล (Daniel, 2009) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 240 คน 
2. เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบโดยผู้ เชี่ยวชาญ เป็น
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้  
โรคประจ าตัว สถานที่พักอาศัย สถานภาพ โรคประจาตัว ประวัติการใช้ยาแก้ปวด ประเภทของการใช้ยาแก้ปวด
และระยะเวลาการใช้ยาแก้ปวด จ านวน 10 ข้อ มีลักษณะให้ผู้ตอบเลือกตอบหรือเติมค าลงในช่องว่างตามความ
เป็นจริง 2) แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด จ านวน 11 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Rating Scale) 2 ระดับ คือ ใช่ และ ไม่ใช่ 3) แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด จ านวน 
8 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4) แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด จ านวน 9 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับคือ ซึ่งการแปลผลคะแนนถือตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของ Bloom 
(1968) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับสูง (ค่าคะแนน 3.67-5.00), ระดับปานกลาง (ค่าคะแนน 2.34-3.66) 
และระดับต่ า (ค่าคะแนน 1.00-2.33)  

น ามาทดสอบความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach เพื่อวัด
ความสอดคล้องภายในของข้อความแต่ละส่วนในแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้
ปวด ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้าน
เดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.73 0.75 และ 0.77 
ตามล าดับ  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ขอหนังสือขออนุญาตจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ถึง นางค าเพียร คงม่วงหมู่ ก านันต าบลบ้านเดื่อ 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลขอความร่วมมือในการเก็บแบบสอบถามกับเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา 
ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากเกษตรบ้านน้อยพัฒนาต าบลบ้านเดื่อ 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยตนเอง 

3.3 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม 
3.4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปประมวลผลและวิเคราะห์ผลการศึกษาพร้อมแปลข้อมูลเป็นรหัสพร้อม

บันทึกลงคอมพิวเตอร์ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive study) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) พิสัย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของประชากร ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้
ปวดกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไคว์สแควร์ (Chi-square test) และสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่า 0.05 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 240 คน ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
1) ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 240 คน เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.8) โดยมีอายุอยู่ในช่วง 48 ปีขึ้นไป อายุเฉลี่ย 

49.49 ปี มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 79.2) รายได้ต่อปีอยู่ในช่วง 10,001 -50,000 บาท 
(ร้อยละ 35.8ฉ พักอาศัยอยู่ในบ้านตนเอง (ร้อยละ 97.9) ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว (ร้อยละ 73.3) และจาก
ข้อมูลการใช้ยาแก้ปวด พบว่ามีการใช้ยาแก้ปวดมากที่สุด คือ ยาพาราเซตามอล ยาแก้อักเสบ และยาคลาย
กล้ามเนื้อ (ร้อยละ 99.2, 52.5 และ 48.8 ตามลาดับ) (ดังตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  

จังหวัดชัยภูมิ (n=240) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 141 58.8 
หญิง 99 41.2 
อายุ (ปี)   
18-32  23 9.6 
33-47  82 34.2 
ตั้งแต่ 48 ข้ึนไป 135 56.2 
ระดับการศึกษา   
ไม่ได้เรียนหนังสือ 1 0.4 
ประถมศึกษา 190 79.2 
มัธยมศึกษาตอนต้น 25 10.4 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 19 7.9 
อนุปริญญา/ปวส. 4 1.7 
ปริญญาตรีข้ึนไป 1 0.4 
รายได้ต่อปี (บาท)   
ต่ ากว่า 10,000  32 13.3 
10,001-50,000 86 35.8 
50,001-100,000 76 31.7 
100,001-500,000 33 13.8 
มากกว่า 500,001 13 5.4 
สถานที่พักอาศัย   
บ้านตนเอง 235 97.9 
บ้านเช่า 5 2.1 
สถานภาพ   
สมรส 202 84.2 
หม้าย 15 6.2 
โสด 13 5.4 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 10 4.2 
โรคประจ าตัว   
ไม่มี 176 73.3 
ม ี 64 26.7 
ประเภทยาแก้ปวดท่ีเคยใช้   
ยาพาราเซตามอล   
เคยใช้ 238 99.2 
ไม่เคยใช้ 2 0.8 
ยาแก้อักเสบ   
เคยใช้ 126 52.5 
ไม่เคยใช้ 114 47.5 
ยาคลายกล้ามเนื้อ   
เคยใช้ 123 51.2 
ไม่เคยใช้ 117 48.8 
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2) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกร 
ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด จ าแนกตามระดับคะแนนความรู้ โดยแสดง

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 97.1)            
มีคะแนนความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 9.29±0.95 คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้มากที่สุดในประเด็น 
ก่อนรับประทานยาควรอ่านฉลากเอกสารกากับยาเสมอ รองลงมาคือการใช้ยาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆ 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการทางานของตับและไต และน้อยที่สุดคือ การรับประทานยาแก้ปวดควรรับประทานหลัง
อาหาร 15-60 นาที (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่  2 ระดับความรู้ เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของ เกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ  

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (n=240) 
ระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด จ านวน (คน) ร้อยละ 

สูง (ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป) 233 97.1 
ปานกลาง (6-7 คะแนน) 7 2.9 
ต่ า (ต่ ากว่า 6 คะแนน) 0 0 
Mean=9.29, S.D.= 0.95, Min=6, Max=11   

 

3) ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกร 
ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด จ าแนกตามระดับคะแนนทัศนคติ โดยแสดง

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 67.5) มี
ระดับทัศนคติปานกลาง (ร้อยละ 32.5) มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเท่ากับ28.19±3.18 โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติมากที่สุดในประเด็น การรับประทานยาครบตามจานวนและรับประทานตรงเวลาที่ระบุบนฉลากยา
อย่างเคร่งครัดเป็นเรื่องส าคัญ รองลงมาคือ การใช้ยาควรใช้ยาเมื่อมีความจ าเป็นเท่านั้น และน้อยที่สุดคือ การ
รับประทานยาแก้ปวดเพื่อป้องกันก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วย (ดังตารางที่ 3) 

 
ตารางที่  3 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ  

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (n=240) 
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด จ านวน (คน) ร้อยละ 

สูง (ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป) 0 0 
ปานกลาง (30-39 คะแนน) 78 32.5 
ต่ า (ต่ ากว่า 30 คะแนน) 162 67.5 
Mean=28.19, S.D.= 3.18, Min=17, Max=38   

 

4) พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกร 
ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด จ าแนกตามระดับคะแนนพฤติกรรม โดย

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดอยู่ระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 63.3) รองลงมาคือ มีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดที่เหมาะสม (ร้อยละ 35.8) และมีพฤติกรรมการใช้ยา
แก้ปวดที่ไม่เหมาะสม (ร้อยละ 0.8) มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 26.89±3.24 โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมมากที่สุดในประเด็นบอกชื่อยาที่เคยแพ้ก่อนซื้อยาจากร้านขายยาหรือรับยาจากโรงพยาบาล 
รองลงมาคือ มีการรับประทานยาแก้ปวดเป็นยาบ ารุงร่างกาย และน้อยที่สุดคือ รับประทานยาแก้ปวดโดยไม่
ปรึกษาแพทย์และเภสัชกร (ดังตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ  
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (n=240) 

ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด จ านวน (คน) ร้อยละ 
สูง (ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป) 86 35.8 
ปานกลาง (30-39 คะแนน) 152 63.3 
ต่ า (ต่ ากว่า 30 คะแนน) 2 0.8 
Mean=26.89, S.D.= 3.24, Min=20, Max=35   

 
5) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด 

1) ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของกลุ่มตัวอย่าง P=0.590 เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับยาแก้ปวด เช่น วิธีการใช้ ประโยชน์ สรรพคุณ และผลข้างเคียงจากการใช้ยาแก้
ปวด จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดดี ซึ่งไม่ยอมรับสมสมติฐานของวิจัย 
                       2) ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของกลุ่มตัวอย่าง P<0.001 เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดไม่ดี ส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดไม่ดีตาม ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานของการวิจัยในคร้ังนี้ (ดังตารางที่ 5) 

 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของเกษตรกร 

บ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (n=240) 
ตัวแปร r p-value 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด 0.035 0.590 
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด 0.237 0.001* 

*p-value<0.05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1) พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
อยู่ในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายได้จากการศึกษาจริงจากแบบสอบถาม ซึ่งจากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจะมี
การบอกชื่อยาที่เคยแพ้ก่อนซื้อกับร้านขายยาหรือยาจากโรงพยาบาล ซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงบวก แต่กลับมีการ
รับประทานยาแก้ปวดเป็นยาบ ารุงร่างกาย ซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงลบ จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยา
แก้ปวดอยู่ในระดับปานกลาง 
2) ความรู้กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด 

จากผลการศึกษาความรู้กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ควา มรู้ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับยาแก้ปวด เช่น วิธีการใช้ 
ประโยชน์ สรรพคุณ และผลข้างเคียงจากการใช้ยาแก้ปวด ส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดอยู่ใน 
ระดับดี สามารถอภิปรายได้จากผลการศึกษาจริงจากการเก็บแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ใน
ระดับสูง ก่อนรับประทานยามีการอ่านฉลากและเอกสารกากับยาก่อนเสมอ รู้ว่าหากรับประท่านยาแก้ปวด
ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆ ก่อให้เกิดผลเสียต่อการทางานของตับและไต จึงทาให้ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด 
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3) ทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด 
จากผลการศึกษาทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดไม่ดี ส่งผลให้มีพฤติกรรมการ
ใช้ยาแก้ปวดไม่ดีตาม สามารถอภิปรายได้จากผลการศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามและสังเกตจริง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับต่ า มีความเชื่อว่าต้องรับประทานยาแก้ปวดก่อนที่จะมีอาการจะท าให้ไม่มีความ
เจ็บปวดเกิดขึ้น และมีความเชื่อว่าการรับประทานยาพาราเซตามอลผสมกับน้ าปลาจะท าให้หายจากอาการปวด
ท้องเร็วขึน้ จึงทาให้ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด 
4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด 

จากการศึกษาจริงจากการเก็บแบบสอบถาม พบว่า ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้
ปวด กลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับสูง มีความรู้เกี่ยวกับยาแก้ปวด เช่น วิธีการใช้ ประโยชน์ สรรพคุณ และ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ก่อนรับประทานยามีการอ่านฉลากและเอกสารกากับยาก่อนเสมอ รู้ว่าหาก
รับประทานยาแก้ปวดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆ ก่อให้เกิดผลเสียต่อการทางานของตับและไต และพบว่า
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับต่ า มีความเชื่อว่าต้อง
รับประทานยาแก้ปวดก่อนที่จะมีอาการจะทาให้ไม่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้น และมีความเชื่อว่าการรับประทานยา
พาราเซตามอลผสมกับน้ าปลาจะทาให้หายจากอาการปวดท้องเร็วนั้นหมายความว่าผลของความรู้ และทัศนคติ
ของกลุ่มตัวอย่างส่งผลทาให้พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาพของเกษตรกรในบ้าน
น้อยพัฒนา ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 

1) ควรมีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด 
2) ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความ

ตระหนักให้มีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดที่ถูกสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่ส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด 
2) ควรมีการศึกษาความเสี่ยงหรืออันตรายต่างๆ จากการใช้ยาแก้ปวด 
3) ควรมีการศึกษาหาแนวทางการแก้ไข และส่งเสริมสุขภาพ 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
Factors related to performance electronic medical record personnel in community 
hospital in Suphanburi province 
 
ผู้วิจัย    วิไลพร  ไกรเทพ  
    สุกัญญา  ตั้งวงค์  

สาขาวิชา เวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์สายฝน ตันตะโยธิน 
   อาจารย์เฉลิมชัย เพาะบุญ 

ภาควิชา เวชระเบียน สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรด้านเวช
ระเบียนที่ใช้งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ในโรงพยาบาลชมุชน จังหวัด สุพรรณบุรี ได้แก่ นักเวชสถิติ เจ้าหน้าที่เวช
สถิติ และเจ้าหน้าที่ห้องบัตร จ านวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 
4 ตอน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม ปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียน และสมรรถนะของ
บุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในกา ร
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการหาความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์หาค่าไคสแควร์ (Chi – Square) และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s correlation) 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 87.80 อยู่ในช่วง
อายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.30 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 87.80 มีประสบการณ์ใช้
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่าง 1-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 95.1 การเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
พบว่า เคยผ่านการอบรม คิดเป็นร้อยละ 58.5 หรือการอบรมการใช้งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล 
พบว่า เคยผ่านการอบรมคิดเป็นร้อยละ 53.7 

ด้านสมรรถนะ บุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 =4.44) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะเฉพาะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 =4.54) รองลงมาสมรรถนะ
หลักมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 =4.35) 
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เมื่อทดสอบโดยสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ความปลอดภัยของระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะ ของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การบ ารุงรักษาระบบงานเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์ กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติที่ 0.00 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และการก าหนดนโยบายของการ
ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องเกี่ยวกับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัย ความสัมพันธ์ สมรรถนะ บุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 
Abstract  

This research aimed to study the competency of medical record personnel in terms of 
Electronic Medical Records (EMRs) in community hospitals in Suphanburi and to study 
factors influencing the competency regarding an EMR usage of medical record personnel in 
community hospitals in Suphanburi. Study population were three groups of medical records 
related personnel who used an EMR in community hospitals in Suphanburi, including the 53 
medical statisticians, medical statistics clerks and medical record staff members. Data 
collection instrument was a four-part questionnaire; personal factors, psychosocial factors, 
medical record system factors and the competency regarding an EMR usage of medical 
record personnel. The reliability coefficient of this questionnaire was established at 0.92. 
Statistics for data analysis included frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, Chi-square and Pearson’s correlation.  

Results indicated that the majority of respondents were female (87.80%), between 
30-39 years old (46.30%), with the highest degree as below Bachelor’s degree (87.80%) and 
had used an EMR between 1-15 years (95.1%). In terms of basic computer trainings, 58.5% 
of the respondents attended some basic computer trainings. Incidentally, 53.7% of the 
respondents received an EMR training in their hospitals.  

EMR system’s safety was related to the competency regarding an EMR usage of 
medical record personnel.  

Additionally, EMR system’s maintenance was related to the competency regarding 
an EMR usage of medical record personnel at the statistically significance level of 0.00.  

Results from this study could be used as a guideline for EMR competency 
development and medical record personnel’s competency development planning, as well as 
suggested practical policies to be more correspond with EMRs. 

 
Key Word (s) : Factors, Relation, Competency, Electronics Medical Record Personnel 
 
 
 
 
 

107



บทน า 
ปัจจุบันระบบการให้บริการสาธารณสุขของประเทศไทยมีการพัฒนาและก้าวหน้าไปมาก  ในกว่า 10 ปี ที่

ผ่านมา มีสวัสดิการและระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้อัตราการสูญเสียของผู้ป่วยลดลงอย่างมากในช่วงระยะเวลาหลายปี
ที่ผ่านมา อีกทั้งการพัฒนาเทคนิคยา และวิธีการตรวจรักษาผู้ป่วยได้มีความก้าวหน้าไปอย่างมากเช่นกัน และด้วย
ความก้าวหน้าการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศดังที่ได้กล่าวมาแล้วส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆ
ทั้งของรัฐและเอกชน มีจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสวนทางกับจ านวนแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ที่ให้บริการอยูในปัจจุบัน ด้วยปริมาณงานและภาระที่เพิ่มมากขึ้นของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาล ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยขึ้นอย่างมาก ทั้งในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้ป่วยสาหรับโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) แบบเอกสารซึ่งก็คือ
แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน และไม่สามารถใช้
ข้อมูลที่มีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบในการบริหารจัดการเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เช่น การรอคอยค้นหา
แฟ้มกรณีผู้ป่วยไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้า การค้นหาแฟ้มไม่พบเนื่องจากแฟ้มหาย หรืออยู่ระหว่างการถูกยืมเพื่อการ
ตรวจสอบหรือการท าวิจัย เอกสารเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เอกสารถูกทาลายโดยภัยธรรมชาติ เช่นไฟไหม้ น้ าท่วม 
แมลงกัดกินเอกสาร การรวบรวมเอกสารเข้าจัดเก็บในแฟ้มไม่ครบถ้วน  ผู้ป่วยน าแฟ้มเวชระเบียนออกนอก
โรงพยาบาล การจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร (โรงพยาบาลแพร่, 2558) 

การบริหารงานที่ดีนั้น ปัจจัยที่จะช่วยให้การบริหารที่ส าเร็จ นอกจากบุคลากร เงิน วัสดุ ครุภัณฑ์และ
สารสนเทศแล้วยังต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการผู้บริหารจ าเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบสูงซึ่งจะต้องเป็นผู้บริหารที่สามารถบริหารงานช่วยให้องค์กรฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปได้ ทั้งนี้การ
จัดการเกี่ยวกับสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องน าเทคโนโลยีนั้นจะต้องนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ ระบบสารสนเทศจึงเป็นเสมือนเครื่องมือชิ้นส าคัญที่จะช่วยให้
ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (ภาณุวัฒน์ รัตยาภาส, 2540) การปรับระบบสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสมกับแนวทางพฤติกรรมของงสังคมนั้นคือจะต้องน าเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและพฤติกรรมของคนในองค์กรผลที่เกิดขึ้นจึงอาจเป็นการลดขีดความสามารถ
หรือระดับการใช้งานลงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการขององค์กรและคนในองค์กรจะต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสม
กับเทคโนโลยีบ้าง ระบบสารสนเทศได้เข้ามาแทนที่กระบวนการท างานแบบเดิมอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทาให้เกิด
เป็นกระบวนการท างานแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic workflow) ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
องค์กรได้เป็นอย่างมากและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้สูงขึ้นด้วย (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, 2546) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวช ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด 
สุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
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กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
   ประสบการณ์ใช้งานเวชระเบียน 
- อิเล็กทรอนิกส์ 
   การผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหรือ 
- เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ปัจจัยด้านความรู้ 

- ความรู้ด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
- ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- คว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ กฎ หม า ย ธุ ร ก ร ร ม

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Davis, 1989 อ้างใน อรทัย เลื่อนวัน ,2555) 

 
ปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส์ 
- ความปลอดภัยของระบบงานเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส์ 
- การบ ารุงรักษาระบบงานเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส์ 
(เดวิส,1989 อ้างใน ศักรินทร์ ตัน สุพงษ์, 
2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียน 
อิเล็กทรอนิกส์ 

- สมรรถนะหลัก 
- ด้านเวชระเบียน 
- ด้านรหัสทางการแพทย ์
- ด้านการเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาล 
- ด้านคุณลักษณะดา้นการ 
 ประสานงานทีด่ ี
- ด้านทัศนะคติที่ดีและมีใจรักวชิาชพี 
- สมรรถนะเฉพาะ 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ด้านกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
- ด้านการจัดการมาตรฐานระบบ 
บริการสุขภาพ 
(นพมาส เครือสุวรรณ, 2559) 
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วิธีการวิจัย 
1. รูปแบบการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaires) 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร คือ บุคลากรด้านเวชระเบียนของโรงพยาบาลชุมชนที่ใช้งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใน
จังหวดั สุพรรณบุรี ทั้งหมด 53 คน 

2.2 กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชากรทั้งหมดของบุคลากรด้านเวชระเบียนที่ใช้งานเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 41 คน 
3. เครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม มี 4 ตอน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์การ
ใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อค าถาม
ปลายปิดแบบเลือกตอบ (Check list) จ านวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความรู้ ได้แก ่แบบวัดความรู้ด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบ
วัดความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบบสอบถามเป็น
แบบถูก-ผิด (True False) จานวน 30 ข้อ ตอบถูกได้ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิดได้ข้อละ 0 คะแนน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ความปลอดภัยของ
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และการบ ารุงรักษาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 60 ข้อ 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยด้านเวชระเบียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและการท าประเมินโดยค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) 

2. การตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน าแบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และแบบวัดความรู้
เกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้  (Try out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยน าไปใช้กับบุคลากรเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 30 คน 

3. การตรวจสอบการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู้ด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  ด้าน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้านกฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

4. การหาระดับความยาก (p) และอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (r) ของแบบทดสอบความรู้การวิเคราะห์
ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก (พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์) 
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4.1 น าแบบสอบถามชุดที่ทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (Difficulty Index) พบว่าค่า
ความยากง่ายมีค่าระหว่าง 0.60 - 0.80 

4.2 น าแบบวัดความรู้ชุดที่ทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discriminant Index) 
พบว่ามีค่าอ านาจจ าแนกมีค่าระหว่าง 0.2 - 0.4 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

4.1 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือและอนุญาตในการเก็บข้อมูลจากวิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน 8 แห่ง ทางไปรษณีย์ 

4.2 ผู้วิจัยโทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบประสานงานด้านการวิจัยของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 8 แห่ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4.3 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทาง Google Docs ไปยังโรงพยาบาลและส่ง
แบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.4 เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนมา ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล จากนั้นท าการ
แยกข้อมูล คิดคะแนนรวมแต่ละชุด และจัดเตรียมตารางในการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
น าเสนอ  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล โดยสถิติที่ใช้ในการค านวณ ได้แก ่ความถี ่ร้อยละ  
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้ โดยสถิติที่ใช้ในการค านวณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถิติที่ใช้ในการค านวณ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถิติที่ใช้ในการค านวณ 

ได้แก ่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
6.5 การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบุคคลกับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส์ โดยสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) 
6.6 การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความรู้กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส์ โดยสถิติที่ใช้ในการค านวณ ได้แกส่หสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation) 
6.7 การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับสมรรถนะของ

บุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถิติที่ใช้ในการค านวณ ได้แก่ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
correlation) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปและน าเสนอผลได้ ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 87.80 อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 
46.30 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 87.80 มีประสบการณ์ใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ อยู่
ระหว่าง 1-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 95.1 การเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น พบว่าเคยผ่านการอบรม คิด
เป็นร้อยละ 58.5 หรือการอบรมการใช้งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล พบว่า เคยผ่านการอบรม คิด
เป็นร้อยละ 53.7  
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90.20 รองลงมาอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.80 และไม่พบผู้มีความรู้อยู่ในระดับต่ า  
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (𝑥  = 4.62) เมื่อพิจารณา
รายด้านปัจจัยระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลเวชระเบียน อิเล็กทรอนิกส์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥  = 4.71)  
4. ผลการวิเคราะหส์มรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

สมรรถนะบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 =4.44) และเมื่อ พิจารณา
รายด้านพบว่าสมรรถนะเฉพาะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 =4.54) สมรรถนะหลักบุคลากรด้าน
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก (𝑥 =4.35)  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทดสอบโดย Chi – square พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การใช้เวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (n = 41) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ระดับสมรรถนะ รวม 

จ านวน 
(ร้อยละ) 


2 p-

value มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

1. เพศ 
ชาย 
 
หญิง 
 
รวม 

 
2 

(4.9) 
28 

(68.2) 
30 

(73.1) 

 
2 

(4.9) 
5 

(12.2) 
7 

(17.1) 

 
0 

(0.0) 
2 

(4.9) 
2 

(4.9) 

 
1 

(2.4) 
1 

(2.4) 
2 

(4.9) 

 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 

 
5 

(12.2) 
36 

(87.8) 
41 

(100.0) 

 
5.557 

 
0.135 

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

 
9 

(22.0) 
17 

(41.5) 
4 

(9.8) 
30 

(73.2) 

 
3 

(7.3) 
2 

(4.9) 
2 

(4.9) 
7 

(17.1) 

 
2 

(4.9) 
0 

(0.0) 
0 

(0. 0) 
2 

(4.9) 

 
2 

(4.9) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
2 

(4.9) 

 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 

 
16 

(39.0) 
19 

(46.3) 
6 

(14.7) 
41 

(100.0) 

 
12.886 

 

 
0.168 

 

3. ประสบการณ์
การใช้เวชระเบียน 
อิเล็กทรอนิกส ์
1-5 ปี 
 

 
 
 

15 
(36.2) 

 
 
 
1 

(2.4) 

 
 
 
1 

(2.4) 

 
 
 
1 

(2.4) 

 
 
 
0 

(0.0) 

 
 
 

18 
(43.4) 

 
 
 

3.006 
 

 
 
 

0.391 

6-10 ปี 
 
รวม 
 

15 
(36.2) 
30 

(73.2) 

6 
(15.6) 

7 
(17.1) 

1 
(2.4) 
2 

(4.9) 

1 
(2.4) 
2 

(4.9) 

0 
(0.0) 
0 

(0.0) 

23 
(56.6) 
41 

(100.0) 

  

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความรู้กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความรู้กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันทั้งในภาพรวม (r = 0.182) และรายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น (r = 0.128) และความรู้ด้านกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (r = 0.009) (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความรู้กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์         
(n= 41) 

ปัจจัยด้านความรู้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) P-value 
1. ความรู้ด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3. ความรู้เกีย่วกบักฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

0.182 
0.128 
0.009 

 

0.255 
0.424 
0.956 

 
รวม 0.178 0.267 

 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับสมรรถนะของ
บุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับสมรรถนะของ
บุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  พบว่าทั้งความปลอดภัยของระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์               
(r = 0.640) และการบ ารุงรักษาระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (r = 0.604) มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของ
บุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับสมรรถนะของบุคลากรด้าน          
เวชระเบียนอเิล็กทรอนิกส์ (n = 41) 

ปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) P-value 
1. ความปลอดภัยของระบบงานเวชระเบียน 
   อิเล็กทรอนิกส์ 
2. การบ ารุงรักษาระบบงานเวชระเบียน 
   อิเล็กทรอนิกส์ 

0.640 ** 
 

0.604 ** 
 

0.000 
 

0.000 
 

รวม 0.657 ** 0.000 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวช

ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน ไม่มีแตกต่างกันระหว่างเพศ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่ท าให้มีความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) พูนสุข ภูสุข (2555) และนง
ลักษณ์ สวัสดิผล (2541) และผลการวิจัยพบว่าการผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ที่ได้เข้ารับการ
อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะมีความรู้น้อยกว่าหรือเท่ากับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสบการณ์ในการท างานมานาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศศิพร เหมือนศรีชัย (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ ERP Software ของผู้ใช้งานด้าน
บัญชีพบว่าปัจจัยความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการอบรม ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี จะส่งผลต่อการน า
โปรแกรมมาใช้ในองค์กรที่สุด 
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ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่าความรู้ด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ
ของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงานโดยอาศัย
ประสบการณ์และความเคยชิน จนสามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวเนตร ธงยศ (2549 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลกระทบของความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมและประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชทีี่มผีล
ต่อความส าเร็จขององค์กรของบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมและ
ประสิทธิภาพการท างานมีความสัมพันธ์ต่อองค์กร ผลการวิจัยพบว่าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ไม่มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากบุคลากรด้านเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงานโดยอาศัยประสบการณ์และความเคยชิน  จนสามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัมพรสักก์ อังคทะวานิช และคณะ (2553) ได้น าเสนอการศึกษาการพัฒนาทางทักษะของนักศึกษาใน
ด้านการ ใช้งานซอฟต์แวร์ที่นักศึกษาสนใจ พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนั้นจะสามารถพัฒนาผลงานทาง
มัลติมีเดียได้ดียิ่งขึ้น ส่วนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พบว่าความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากบุคลากรด้านเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงานโดยอาศัยประสบการณ์และความเคยชินจนสามารถปฏิบัติงานได้  ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของจิราภรณ์ เรืองรักษ์ (2553) ได้ศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการต่อกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. ว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พ.ร.ก. ว่าด้วยวิธีการปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2553 และ พ.ร.ก.ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 แตกต่างกัน ผลจาก
การวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ และ พ.ร.ก. ที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และใช้สาหรับการวางแผนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อให้มีกฎหมายที่ตอบสนองและครอบคลุมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ กับสมรรถนะของบุคลากรด้าน
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่าความปลอดภัยของระบบงาน
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจาก
บุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย ถือว่าเป็นข้อมูลเป็นประวัติ
ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สตีเฟน ที. แพเรนท์ และ เจฟเฟรย์ เอส แมคคัลลัฟ (Stephen 
T. Parente and Jeffrey S.McCullough) ศึกษาเร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย : 
หลักฐานจากฐานข้อมูล ได้ทาการศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยศึกษาฐานข้อมูลผู้ป่วยในของเมดิแคร์เป็น
เวลา 4 ปี พบว่า การบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ มีผลดีเล็กน้อยและมีผลกระทบทางบวกในด้านความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย นอกจากนี้การบ ารุงรักษาระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของ
บุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์สามารถดูแลบ ารุงรักษา
ระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานได้ตามความต้องการ และแก้ไขปัญหาได้เมื่อระบบงานเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ เกิดปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมเกียรติ จงประสิทธิ์พร, สุรพล ราษฏร์นุ้ย, ยงวิทย์ ทองนาค 
(2541) ได้ศึกษาปัญหาของเคร่ืองจักรมีผลกระทบต่อการผลิตได้แก่ เครื่องจักรเสียหยุดกะทันหัน เช่น ตลับลูกปืนใน
มอเตอร์ขับแตกไม่สามารถเดินเคร่ืองต่อไปได้ต้องหยุดเคร่ือง และท าการแก้ไขอย่างเร่งด่วนท าให้มีผลกระทบต่อการ
ผลิตและเป้าหมายการผลิต 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใช้ในการก าหนดนโยบายของการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องเกี่ยวกับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลในภาพรวมของบุคลากรด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใน

โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด สุพรรณบุรี ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไป อาจศึกษาทั้งเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ละเอียดมากข้ึนละเจาะลึกมากข้ึน 

2. การศึกษาในครั้งถัดไปควรมีการเพิ่มปัจจัยด้านอื่นๆ เพื่อดูว่ามีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากร
ด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 
เอกสารอ้างอิง 
จิราภรณ ์เรืองรักษ.์ (2553). ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. ค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 

2560,จาก (http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/562). 
ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาสถานีวิทยุ

กองทัพบก. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
นงลักษณ์ สวัสดิผล. (2541). เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
นพมาส เครือสุวรรณ. (2559). การบริหารการพัฒนางานเวชระเบียนในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา          

การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
พูนสุข ภูสุข. (2555). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของข้าราชการฝ่ายอัยการ. วิทยานิพนธ์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศศิพร เหมือนศรีชัย. (2554). เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ ERP Software ของผู้ใช้งานด้านบัญชี. มหาลัย

ธรรมศาสตร์ . 
ศักรินทร์ ตันสุพงษ์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชั่นไลน์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
สมเกียรต ิจงประสิทธิ์พร, สุรพล ราษฏร์นุ้ย และยงวิทย์ ทองนาค. (2541). เรื่องปัญหาของเครื่องจักรมีผลกระทบ

ต่อการผลิต. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
สุวเนตร ธงยศ. (2549). ผลกระทบของ ความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมและประสิทธิภาพการท างานของ        

นักบัญชีที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กรของบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

แสงเทียน อยู่เถา. (2555). การวัดสมรรถนะงานเวชระเบียนและบุคลากรด้านเวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ของประเทศไทย. ค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560, จากhttps://facebook.ereportz.com 
/.../ZmlsZV82MjU1MzQ0Mzc0NzEyNjhfNTA5NF8wL 

116



อรทัย เลื่อนวัน . (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการรับเทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน             
ศูนยร์าชการแจ้งวัฒนะ. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป. 

อัมพรสักก์ อังคทะวานิช และคณะ. (2553). การพัฒนาทางทักษะของนักศึกษาในด้าน การใช้งานซอฟต์แวร์         
ที่นักศึกษาสนใจ. 

Graham Taylor. (1988) . Making Sense of Information Technology: The Electronic Avenue. Courcebook.  
Huffman,E.K.(1986). Medical Record Management. 8th Edition. Chicago: Physical Record Co 
Mc Clelland, D.C. (1973) . Test for Competence Rather Than Intelligence. AmericanPsychologists, 

17(7), 57-83 
McClelland, D.C. (1973). “Testing for Competence rather than for Intelligence,”American 

Psychologist. 28, 1 – 14 

117



ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในกระต่าย 
 
Heart Rate Variability in Rabbits 
 
ผู้วิจัย   วรกาญจน์  บุญเหาะ 
 
บทคัดย่อ 

ค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate variability) เป็นวิธีที่ใช้ในการวัดการท างาน
ของระบบประสาทอัตโนวัติ (Autonomic nervous system) ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจจะถูกก าหนดด้วยระบบ
ประสาทอัตโนวัติ ปัจจุบันได้มีการน าการวัดค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจมาใช้ในการประเมินความ
เสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการตอบสนองในการรักษา  โดยจะมีวิธีการหาค่าความแปรปรวน
ของอัตราการเต้นของหัวใจเป็น 2 วิธี นั่นก็คือ วิธีโดเมนเวลา (time domain) และ วิธีโดเมนความถี่ (frequency 
domain) โดยค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจแบบช่วงความถี่สูงและช่วงความถี่ต่ านั้นเป็นค่าที่มี
นัยส าคัญในการศึกษาโดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้เมื่อน าค่าความ
แปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจแบบความถี่ต่ ามาท าสัดส่วนกับความถี่สูง (LF/HF) ค่านี้สามารถน าไปเป็น
พารามิเตอร์ส าหรับการดูค่าความสมดุลของระบบประสาทอัตโนวัติได้ (Berntson et al., 1997; Task-Force., 
1996) และค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจแบบช่วงความถี่ต่ าแบบอัลตร้าและช่วงความถี่ต่ ามากนั้น
จะมีความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมอุณหภูมิ (thermoregulation) และไต ระบบประสาทอัตโนวัติของสัตว์แต่
ละสปีขีส์ไม่เหมือนกัน ดังนั้นช่วงระยะความถี่ที่ใช้ในการวัดค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละสปี
ชีส์มีความแตกต่างกันไปด้วย 

 
ค าส าคัญ : ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ หัวใจ ประสาทอัตโนวัติ 

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

118



บทน า 
 การวัดความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate variability) เป็นวิธีที่ใช้ในการวัดการท างาน
ของระบบประสาทอัตโนวัติ (Autonomic nervous system) อันได้แก่ ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic 
nervous system) และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic nervous system) ค่าความแปรปรวนของ
อัตราการเต้นของหัวใจนั้นจะขึ้นอยู่กับอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) โดยอัตราการเต้นของหัวใจจะถูกก าหนด
ด้วยระบบประสาทอัตโนวัติ ในปัจจุบันได้มีการน าการวัดค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจมาใช้ในการ
ประเมินและคาดคะเนความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นโรคและภาวะเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับระบบหลอด
เลือดและหัวใจ (cardiovascular system) ตัวอย่างเช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure), โรคเบาหวาน (Diabetes 
mellitus), ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเฉีบยพลัน (Stroke), โรคความจ าเสื่อม (Alzheimer’s disease) และโรคอื่นๆ 
อีกมากมาย (Vanderlei, Pastre, Hoshi, Carvalho, & Godoy, 2009) รวมทั้งน ามาเป็นค่าในการวัดการตอบสนองต่อ
การรักษาส าหรับผู้ป่วยที่อยู่ในห้องพักฟื้นผู้ป่วยวิกฤติ (intensive care unit) (Winchell & Hoyt, 1996) และนอกจาก
ที่มีการศึกษาในมนุษย์แล้วยังมีการศึกษาค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในสัตว์ชนิดต่างๆ อีกด้วย 
 จากการศึกษาการหาค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ต่างๆ นั้นสามารถ
น าไปใช้เป็นตัวแทนในการหาความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจกับความเสี่ยงในการ
เสียชีวิตในผู้ป่วย และยังมีความเก่ียวเนื่องกับการท างานของระบบประสาทอัตโนวัติกับการควบคุมอัตราการเต้นของ
หัวใจอีกด้วย โดยมีทั้งวิธีโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ซึ่งปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้วิธีก็คือปริมาณข้อมูลที่สามารถ
เก็บได้ หากมีข้อมูลของคลื่นไฟฟ้าหัวใจปริมาณมากก็สามารถหาค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจแบบ
โดเมนเวลาได้ แต่หากมีข้อมูลจ ากัดก็สามารถเข้าสูตร FFT เพื่อหาค่าแบบวิธีโดเมนความถี่ได้ และค่าระยะความถี่
ของความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละสปีชีส์นั้นก็มีความแตกต่างกันไปอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในกระต่าย  

2. สามารถน าค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจกระต่ายไปประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์และ         
สัตวแพทย์ต่อไปได้ 

 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

กระต่ายเป็นสัตว์ทดลองที่นิยมใช้ในการทดลองยาต่างๆ ก่อนที่จะน าไปทดลองในขั้นสูงต่อไป หากทราบถึงความ
แปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในกระต่ายปกติ จะท าให้สามารถคาดคะเนถึงผลกระทบของตัวยาต่างๆ ที่น ามาใช้ใน
การทดลองในอนาคตต่อความแปรปรวนชนิดนี้ได้ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์และสัตวแพทย์ต่อไปได้ 
 
วิธีการวิจัย 

กระต่ายพันธ์New Zealand white เพศผู้สุขภาพดี จ านวน 10 ตัว น้ าหนักระหว่าง 1.8-2.8 กิโลกรัม ถูกฝึก
ให้อยู่ในกล่องบังคับกระต่ายเพื่อให้นิ่งและคุ้นชินวันละ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 7 วันก่อนจะเริ่มท าการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
 การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะต้องโกนขนกระต่ายที่อกด้านซ้ายและใช้electrodeแปะสามต าแหน่งบริเวณอก 
จากนั้นต่อสายเข้าเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและบันทึกข้อมูลของแต่ละตัวในขณะที่สงบนิ่งไม่ขยับตัว เมื่อได้ข้อมูล
แล้วก็น ามาเข้าโปรแกรม LabChart 8.0 ((PowerLab 16, ADInstruments, New Zealand) เพื่อหาค่าความ
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แปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในกระต่าย จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน ามาหาค่าเฉลี่ยและระยะค่า
ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจปกติในกระต่าย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในกระต่ายพันธ์ New Zealand white เพศผู้
สุขภาพดี จ านวน 10 ตัวนั้นได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเข้าค านวนในโปรแกรมLabChart 8.0 และน ามาหา
ค่าเฉลี่ย โดยพบว่า อัตราการเต้นของหัวใจกระต่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 217.59±30.67 คร้ังต่อนาที  

ในส่วนของความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจแบบวิธีโดเมนเวลาเมื่อใช้ R-R interval 1024 ช่วง
ในการค านวน พบว่าค่าSDNN มีค่าอยู่ที่ 17.49±12.32 มิลลิวินาที  
 
อภิปรายผล 

ค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจเป็นค่าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ ในขณะที่วงการ
สัตวแพทย์นั้นเริ่มมีการน าค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจมาศึกษาในกันมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

การหาค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจนั้นจะต้องท าการวัดอัตราการเต้นของหัวใจในทุกๆ จังหวะ 
โดยจะมีวิธีการหาค่าแบ่งได้เป็น 2 วิธีใหญ่ๆ นั่นก็คือ วิธีโดเมนเวลา และ วิธีโดเมนความถี่ โดยในการศึกษานี้ได้
ท าการศึกษา ค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจแบบวิธีโดเมนเวลาจะเป็นการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติด้วย
โปรแกรม LabChart 8.0 จากการใช้ช่วงคลื่นไฟฟ้าหัวใจกระต่ายที่ไม่มีคลื่นแทรก และไม่มีการขยับตัวของกระต่ายทดลอง 
เพราะจะท าให้ค่าระยะห่างของการเต้นของหัวใจผิดเพี้ยนไปได้ นอกจากนี้ยังต้องคิดเฉพาะช่วงที่การเต้นของหัวใจเป็น
ปกติเท่านั้น หากมีการเต้นผิดจังหวะสวนขึ้นมาจะต้องท าการตัดจังหวะการเต้นนั้นออก ส่งผลให้ช่วงระยะการเต้นของ
หัวใจที่ปกตินั้นห่างยิ่งขึ้นไป นี่คือตัวแปรส าคัญที่จะท าให้ค่าของความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้นได้  
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง               
(เส้นจราจร) กรณีศึกษา ทางหลวงชนบทในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
The study of the changes in Reflectivity Value and Thickness of Road Surface 
Markings Case study of rural roads in Kanchanaburi. 
 
ผู้วิจัย   รติกา  โพธิ์ศรีทอง 
   สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง(เส้นจราจร) 
เป็นการศึกษาบนถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบของส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนาของถนนผิวจราจรลาดยางที่มีอายุการใช้งาน
ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5 ปีละ 5 สายทาง เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนา ผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ ท าให้ทราบให้ถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนา มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงลดลงในแต่ละปี และแต่ละสายทางจะไม่เท่ากัน โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนจะมีตัวแปรที่
ท าค่าสะท้อนแสงเปลี่ยนแปลงลดลง มาจาก ปริมาณการจร และความหนาของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง โดยมี
ความสัมพันธ์กัน สายทางที่มีปริมาณการจราจรมากและความหนาน้อย ค่าสะท้องแสงของเคร่ืองหมายจราจรบน
ผิวทางมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงลดลงมาก ส าหรับค่าความหนาของเครื่องหมายจราจรผิวทาง (เส้นจราจร)           
สายทางที่มีปริมาณการจราจรมาก แนวโน้มอัตราการเปลี่ยนแปลงของความหนา จะลดลงมากตามไปด้วย  

 
ค าส าคัญ : เส้นจราจร, ค่าสะท้อนแสง, ความหนา 
 
ABSTRACT 

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

 
Keywords : road surface markings, reflectivity Value , the thickness 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เส้นจราจร) เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร
ไป – มา บนทางลาดยางหรือคอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ถนนสามารถรับปริมาณการสัญจรไป – มา 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งการท าเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทางจะท าด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงลงบน ผิวทางโดยวิธีพ่น (Spray) อัดรีด (Extrude) 
หรือวิธีปาดลาด (Screed) ในระยะแรกๆ ของการท าเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เส้นจราจร) อาจมองเห็นได้
ชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน หากระยะเวลาผ่านไปการสะท้อนแสงของเส้นจราจรอาจลดลงตามระยะเวลา
การใช้งานจากสาเหตุต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืน การเสียดสีระหว่าง
ล้อรถกับเส้นจราจรท าให้เกิดการหลุดร่อนของสีเส้นจราจรหรือเกิดจากการเสื่อมสภาพของสีเส้นจราจรเอง               
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางจะมีผลต่อการมองเห็นทิศทางการสัญจร         
ไป – มา ลดลงตามไปด้วย ซึ่งการมองเห็นนี้เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ก่อให้เกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี 

 ในปัจจุบันการตีเส้นจราจรใหม่จะก าหนดโดยใช้อายุการใช้งานเป็นตัวก าหนดเพื่อตีเส้นจราจรใหม่โดย
ไม่ทราบค่าการสะท้อนแสงของเส้นจราจร ซึ่งหากมีข้อมูลค่าสะท้อนแสงของเส้นจราจรใน แต่ละปี อาจใช้เป็น
ข้อมูลในการก าหนดว่าควรมีการตีเส้นจราจรใหม่เมื่อใด เพื่อเป็นการอ านวย ความสะดวกและปลอดภัยให้กับ
ผู้ใช้เส้นทาง 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เส้นจราจร) ของทาง
หลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความหนาของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เส้นจราจร)  ของทาง
หลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

3. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าสะท้อนแสงและความหนาของเครื่องหมายจราจรบน ผิว
ทาง (เส้นจราจร) ของทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี ถึง 5 ปี เพื่อหาอายุการ
ใช้งานของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางที่เหมาะสม 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนาของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เส้นจราจร) 
บนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ขนาด 2 ช่องการจราจร ผิวจราจร ลาดยางในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี 

2. ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนาของเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง 
(เส้นจราจร) บนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ขนาด 2 ช่องการจราจร ผิวจราจร ลาดยางใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอายุการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

ปีที่ 1 จ านวน 5 สายทาง 
ปีที่ 2 จ านวน 5 สายทาง 
ปีที่ 3 จ านวน 5 สายทาง 
ปีที่ 4 จ านวน 5 สายทาง 
ปีที่ 5 จ านวน 5 สายทาง 
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วิธีด าเนินงาน 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนาของเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (เส้นจราจร) 

จะท าการศึกษาในถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบของ ส านักงานทางหลวงชนบท จังหวัดกาญจนบุรี แบ่ง
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการได้ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูล 
 ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรีมีถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบ 87 สายทางระยะทาง 
1,587.36 กิโลเมตร แบ่งเป็นผิวจราจรลาดยาง 1,085.340 กิโลเมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 8.660 
กิโลเมตร ผิวจราจรลูกรัง 493.360 กิโลเมตร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุร ี
แผนที่โครงข่ายส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 

 
2. การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการศึกษา 

2.1 ทางหลวงชนบทที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ.2553 มีจ านวนทั้งสิ้น 9 สาย
ทางระยะทาง 17.500 กิโลเมตร 
แผนที่เส้นทางที่ท าการศึกษา 
   2.1.1 ทางหลวงชนบท กจ. 4052 ตอนบ้านหนองไก่เหลือง (กม.ที่ 3+200-4+800) 
   2.1.2 ทางหลวงชนบท กจ. 4052 ตอนบ้านหนองโพธิ์ (4+825-5+925) 
   2.1.3 ทางหลวงชนบท กจ. 4004 ตอนบ้านรางสาลี่ (กม.ที่ 5+000-7+000) 
   2.1.4 ทางหลวงชนบท กจ. 4066 ตอนบ้านส ารอง (กม.ที่7+7007+900)  
   2.1.5 ทางหลวงชนบท กจ. 4052 ตอนบ้าเขาปู่คง (กม.ที่3+000-5+000)  

2.2 ทางหลวงชนบทที่มีอายุการใช้งาน 2 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีจ านวนทั้งสิ้น 14 
สายทางระยะทาง 57.331 กิโลเมตร 
แผนที่สายทางที่ท าการศึกษา 

2.2.1 ทางหลวงชนบท กจ.5061 ตอนบ้านหนองหญ้าปล้อง (กม.ที่ 0+000 – 2+500) 
2.2.2 ทางหลวงชนบท กจ.5061 ตอนบ้านพยอมงาม (กม.ที่ 5+000 – 7+500) 
2.2.3 ทางหลวงชนบท กจ6040 ตอนบ้านวังกระแจะ (กม.ที่ 14+000 – 16+750) 
2.2.4 ทางหลวงชนบท กจ.5059 ตอนบ้านพุหว้า (กม.ที่ 5+000 – 7+500) 
2.2.5 ทางหลวงชนบท กจ.4044 ตอนบ้านดงตาอินทร์ (กม.ที่ 1+000 – 3+500) 
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2.3 ทางหลวงชนบทที่มีอายุการใช้งาน 3 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551 มีจ านวนทั้งสิ้น 11 
สายทางระยะทาง 19.415 กิโลเมตร 

แผนที่เส้นทางที่ท าการศึกษา 
2.3.1 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4023 ตอนบ้านถ้ าพุหว้า (กม.ที่ 5+000 – 7+000) 
2.3.2 ทางหลวงชนบทสาย ทางเข้าถ้ าโบราณ (กม.ที่ 0+000 – 3+270)  
2.3.3 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4062 ตอนบ้านหนองหวาย (กม.ที่ 12+000 – 14+500)  
2.3.4 ทางหลวงชนบทสาย กจ.3036 ตอนบ้านหนองขาว (กม.ที่ 0+000 – 2+000)  
2.3.5 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4071 ตอนบ้านหนองจั่น (กม.ที่ 0+000 – 2+150)  

2.4 ทางหลวงชนบทที่มีอายุการใช้งาน 4 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2550 มีจ านวนทั้งสิ้น 9 สาย
ทางระยะทาง 19.250 กิโลเมตร 

แผนที่เส้นทางที่ท าการศึกษา 
2.4.1 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4022 ตอนบ้านหนองประดู่ (กม.ที่ 1+000 – 3+000)  
2.4.2 ทางหลวงชนบทสาย บ้านพุประดู่ (กม.ที่ 1+000 – 1+500)  
2.4.3 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4050 ตอนบ้านหนองแกใน (กม.ที่ 5+400 – 7+400)  
2.4.4 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4011 ตอนบ้านศรีสุขเจริญ (กม.ที่ 9+000 – 11+000)  
2.4.5 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4023 ตอนบ้านทุ่งนาคราช (กม.ที่ 7+000 – 8+400)  

2.5 ทางหลวงชนบทที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2549 มีจ านวนทั้งสิ้น 8 สาย
ทางระยะทาง 17.200 กิโลเมตร 

แผนที่เส้นทางที่ท าการศึกษา 
2.5.1 ทางหลวงชนบทสาย กจ.5072 ตอนบ้านบ่อหว้า (กม.ที่ 0+000 – 2+000)  
2.5.2 ทางหลวงชนบทสาย กจ.3001 ตอนบ้านนาพระยา (กม.ที่ 9+000 – 11+000)  
2.5.3 ทางหลวงชนบทสาย กจ.3036 ตอนบ้านดอนเจดีย์ (กม.ที่ 2+000 – 4+000) 
2.5.4 ทางหลวงชนบทสาย กจ.4022 ตอนบ้านห้วยน้ าโจน (กม.ที่ 4+000 – 6+000) 
2.4.5 ทางหลวงชนบทสาย ทางเข้าวัดสวนป่าหลวงตามหาบัว (กม.ที่ 0+000 – 1+600)
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ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  
1. เก็บข้อมลูค่าสะท้อนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง(เส้นจราจร) 

1.1. ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลค่าสะท้อนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง(เส้นจราจร)  
ที่มีอายุการใช้ งานในปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5 มีข้อมูลดังนี้ 
แผนภูมทิี่ 1.1 แสดงค่าสะท้อนแสงเครื่องหมายจราจร 5 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี่ 1.2 แสดงค่าความหนาเครื่องหมายจราจร 5 ปี 
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2. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล 
การวิเคราะห์ค่าการสะท้อนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทางได้น าเสนอโดยแผนภูมิที่

2.1 จากข้อมูลที่เก็บปีละ 5 สายทาง ทั้งหมด 5 ปี รวม 25 สายทาง  
แผนภูมทิี่ 2.1 แสดงค่าการสะท้อนแสงและความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเส้นสีขาวและสีเหลือง  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค่าสะท้อนแสงและค่าความหนาที่ได้มีค่าลดลงตามเวลา และจากการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องหมายจราจร

บนผิวทางเส้นขาวและสีเหลือง ท าให้ทราบว่าความหนามีผลกับค่าการสะท้อนแสง โดยดูจากปีที่ 5 มีค่าสะท้อน
แสงและค่าความหนาที่เพิ่มขึ้นเหมือนกัน 
แผนภูมทิี่ 2.2 แสดงปริมาณจราจร 5 ปี 
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แผนภูมทิี่ 2.3 แสดงค่าสะท้อนแสงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 5 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2.4 แสดงความหนาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 5 ปี 
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สรุปข้อมูลแผนภูมิที่ 2.2 - 2.4 ค่าสะท้อนแสงและค่าความหนากับปริมาณจราจรที่ได้มีค่าไม่ตรงตามที่
คาดการณ์ไว้ท าให้สรุปได้ว่าปริมาณจาจรไม่มีผลกับค่าการสะท้อนแสงและค่าความหนามากนัก ส่วนการ
วิเคราะห์ค่าสะท้อนแสงกับค่าความหนาพบว่ามีความสัมพันธ์กันกล่าวคือค่าความหนามากค่าสะท้อนแสงก็จะมาก
ตามไปด้วย 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนาของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เส้นจราจร) 
จากการศึกษาในปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงค่าสะท้อนแสงและความหนาของเส้นจราจรมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

ปีที ่
ค่าสะท้อนแสง
mcd.lx-1.m-2 

การเปลี่ยนแปลง 
%ค่าสะท้อนแสง 

ค่าความหนา 
(mm.) 

การเปลี่ยนแปลง 
%ค่าความหนา 

1 
เส้นสีขาว 200 ลดลง 33.33% 2.30 ลดลง 23.33% 

เส้นสีเหลือง 120 ลดลง 40% 2.25 ลดลง 25% 

2 
เส้นสีขาว 125 ลดลง 58.33% 1.75 ลดลง 41.67% 

เส้นสีเหลือง 75 ลดลง 62.50% 1.50 ลดลง 50% 

3 
เส้นสีขาว 80 ลดลง 73.33% 1.30 ลดลง 65.67% 

เส้นสีเหลือง 40 ลดลง 80% 1.00 ลดลง 66.67% 

4 
เส้นสีขาว 50 ลดลง 83.33% 2.30 ลดลง 66.67% 

เส้นสีเหลือง 40 ลดลง 80% 2.25 ลดลง 75.00% 

5 
เส้นสีขาว 35 ลดลง 88.33% 0.75 ลดลง 75% 

เส้นสีเหลือง 30 ลดลง 85% 0.50 ลดลง 83.33% 
  
 จากผลการศึกษาเห็นสมควรให้ด าเนินการตีเส้นจราจรใหม่ เมื่อใช้งานไปแล้ว 2 ปีเนื่องจากค่าสะท้อน
แสงเมื่อปีที่ 3 ต่ ากว่าค่าสะท้อนแสง เม่ือหมดระยะเวลาประกันผลงานในปีที่ 2 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าสะท้อนแสงและความหนาของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง  
(เส้นจราจร) ในครั้งนี้ มีข้อจ ากัดในด้านข้อมูลย้อนหลังเนื่องจากกรมทางหลวงชนบทได้ท าการเก็บข้อมูลค่า
สะท้อนแสงและความหนาของเส้นจราจรเมื่อประมาณ 2 ปี ที่ผ่านมา ท าให้การเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังท าได้
เพียงถึงปีที่ 2 เท่านั้นตั้งแต่ปีที่ 3 – 5 ได้เปรียบเทียบกับข้อก าหนดของกรมทางหลวงชนบทในงานท า
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง 
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Vikas Minar,New Delhi (November 2009) Guidelines for Road Markings. 
Wm.W.Payne (Dec 26. 1890) Study of Surface-Markings of Planets 1890 ,Vol.16 ,No.412 ,P.360 , 

American Association for the Advancement of science. 
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เครื่องบดกะลามะพร้าวควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
Coconut shell grinder with microcontroller 
 
ผู้วิจัย วีระกร  วันทอง   

สาขา วิศกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการลดขนาดเครื่องบดกะลามะพร้าวและการท างานของ
เครื่องบดกะลามะพร้าว.โดยเครื่องบดกะลามะพร้าวมีส่วนประกอบหลัก คือ 1) ต้นก าลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ ขนาด 380 โวล์ต 3 แรงม้า 2) ช่องป้อนมีขนาด 3) ชุดบด 4) ระบบถ่ายทอดก าลัง โดยมีสายพาน
ถ่ายทอดก าลัง พูลเล่ย์จะส่งก าลังจากมอเตอร์ไปยังพูลเลย์ ชุดบด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 และ 18 เซนติเมตร 
ได้ท าการทดสอบที่ความเร็วรอบ 600, 700 และ 800 รอบต่อนาที และอัตราการป้อน 53.35,..41.58 และ.28.82 .
กิโลกรัมต่อชั่วโมง  

ผลการทดสอบพบว่าเครื่องบดกะลามะพร้าวที่มีความสามารถบดได้ละเอียดที่สุด  ที่ช่องตะแกรง 1.6 
มิลลิเมตร ที่ความเร็วรอบ 800 ต่อนาที และที่อัตราการป้อน 53.35 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ให้ผลการทดสอบดีที่สุด 
โดยขนาดอนุภาคของกะลามะพร้าวบดเฉลี่ยอยู่ที่ 0.0365 นิ้ว และความสามารถในการท างานของเครื่องอยู่ที่ 
46.84 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
 
ABSTRACT 

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

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและสร้างแผงทดลองการควบคุมมอเตอร์ 
2. เพื่อศึกษาการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. เพื่อศึกษาโปรแกรม Visual Basic เพื่อใช้ในการแสดงรายละเอียดวงจรควบคุมมอเตอร์ 
4. เพื่อศึกษาการท างานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์เช่น Magnetic contactor และ Time Relay 
5. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดขนาดของเคร่ืองบดกะลามะพร้าว 
6. เพื่อศึกษาส่วนประกอบและลักษณะการท างานของ เครื่องบดกะลามะพร้าว  
7. เพื่อศึกษาขนาดชิ้นส่วนของกะลามะพร้าวบด 
8. เพื่อศึกษาขนาดช่องตะแกรงที่ใช้ทดสอบ  
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กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการลดขนาดของกะลามะพร้าวให้มีความละเอียดตามกรอบเเนวคิดดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการท างานของเคร่ืองบดกะลามะพร้าว  
 2. ศึกษาการลดขนาดของกะลามะพร้าว 
 3. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC เป็นตัวควบคุม 
  4. ใช้โปรแกรม Visual Basic ในการรับส่งข้อมูล  
 
วิธีการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนนิการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาหัวข้อวิจัย 
 2. น าเสนอโครงงานวิจัย 
 3. ศึกษาวงจรควบคุมมอเตอร์ 
 4. ศึกษาการเขียนโปรแกรม Visual Basic 
 5. ศึกษาการเขียนโปรแกรม Microcontroller 
 6. ออกแบบการสร้างเครื่องบดกะลามะพร้าว 
 7. เตรียมอุปกรณ์ในการสร้าง 
 8. เขียนโปรแกรม Visual Basic 
 9. เขียนโปรแกรม Microcontroller เพื่อใช้ในการตรวจสอบวงจรควบคุมมอเตอร์ 
 10. ลงมือสร้างแบบจ าลองการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 
 11. ทดสอบการท างานของแบบจ าลองการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 
 12. สร้างเคร่ืองบดกะลามะพร้าว 

13. ตรวจหาข้อผิดพลาด และท าการปรับปรุงแก้ไข 
 14. ท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
การออกแบบโปรแกรม  
การออกแบบโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. ส่วนของโฟลว์ชาร์ด 
2. ส่วนของการเขียนโค๊ดโปรแกรมภาษาซี 
3. ส่วนของการคอมไฟล์และการอัดโปรแกรมลงในไมโครคอนโทรลเลอร ์
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ส่วนของโฟล์วชาร์ด 

 
 
ส่วนของการเขียนโค๊ดภาษาซี 

โค๊ดโปรแกรมภาษาซีเขียนตามโฟล์วชาร์ทโดยใชฟ้ังชัน่ ค าสั่ง และตัวด าเนินการในภาษาซี 
โดยการท างานของโปรแกรมจะอ่านจากบรรทัดบนลงมาบรรทดัล่างการออกแบบโปรแกรมส าหรับโครงงานจะ 
เเสดงในภาคผนวก 
ส่วนของการคอมไฟล์และการอัดโปรแกรมลงในไมโครคอมพิวเตอร์ 
การคอมไพล์ 

โค๊ดโปรแกรมภาษาซีเป็นภาษาซึ่งมีความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ท าให้ง่ายต่อความเข้าใจเมื่อเขียนโค๊ด
ภาษาซีแล้วจะต้องคอมไฟล์ด้วยคอมไพล์เป็นภาษาเครื่องโปรแกรม CCS C Compiler ปรากฏดังรูป 

2



 

 
รูปเเสดง ปรแกรม CCS C Compiler 

 
การอัดโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

โค๊ดโปรแกรมภาษาซีจะมีนามสกุลเป็น C เช่น LAB_1.C เทื่อท าการคอมไพล์เป็นภาษาเครื่องแล้วไฟล์ของ
โค๊ดโปรแกรมจะมีนามสกุล HEX เช่น LAB_1.HEX เป็นต้น เมื่อได้ไฟล์นามสกุล HEX แล้วก็จะท าการโหลดไฟล์ 
HEX ลงในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ฮาร์ดแวร์โปรแกรมเมอร์ของ THAI MCU และใช้ซอฟแวร์ของ WIN PIC 
ในการโหลดไฟล์โปรแกรมลงสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังรูป 

 

 
 

รูปเเสดง โปรแกรมเมอร์รุ่น K128 Clone 
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รูปเเสดง โปรแกรม WIN PIC 

 
การออกแบบโครงสร้างและวงจรควบคุม 
 นอกจากการออกแบบโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการท างานของระบบแล้วจะต้องออกแบบโครงสร้างและตัว
วงจรอ่ืนๆ ประกอบด้วย เชน่ วงจรควบคุมมอเตอร์และในที่นี้จะอธิบายเฉพาะวงจรควบคุมมอเตอร์เท่านั้น 
การออกแบบโครงสร้างเครื่องบดกะลามะพร้าว 
 โครงสร้างของเคร่ืองบดกะลาไดใ้ช้เหล็กมาขึ้นรูปและน ามาเชื่อมติดกับเป็นโครงสร้างและบนโครงสร้าง
ประกอบไปด้วยแกนตบิดหยาบด้านบนและแกนติบดหยาบดา้นล่าง ติดตัง้มอเตอร์ กล่องวงจรควบคุมและอื่นๆ 
 
 

 
 

รูปเเสดง โครงสร้างเคร่ืองบดกะลามะพร้าว 
 



 

 
 

รูปเเสดง โครงสร้างและองค์ประกอบของเครื่องบดกะลามะพร้าว 
 
 
 

 
 

รูปเเสดง โครงสร้างเคร่ืองบดกะลามะพร้าว (โครงสร้างจริง) 
 
 
 
 



 
การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์เครื่องบดกะลามะพร้าว 
 มอเตอร์เครื่องบดกะลามะพร้าวที่ใช้ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลท์ ความเร็วรอบ 1480 รอบต่อนาที tree 
phase ลดความเร็วรอบลงมาที่ 900 รอบต่อนาที ขับพู่เลย์ส่งก าลังด้วยสายพาน  
 

 
รูปเเสดง วงจรควบคุมมอเตอร์เครื่องบดกะลามะพร้าว 

 

 
 

รูปเเสดง มอเตอร์เครื่องบดกะลามะพร้าว 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 

การทดสอบและการเก็บผลโปรแกรมควบคุมระบบเครื่องบดกะลามะพร้าวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มี
ล าดับขั้นการทดลองและได้ผลดังนี้ 
การทดลองการท างานของโปรแกรม 
มอเตอร์ 
เมื่อสภาวะมีกะลามะพร้าว เมื่อเปิดเคร่ือง SWITCH STRT  
 

 
 

 จากรูปวงจรควบคุมมอเตอร์ มอเตอร์รับค าสั่งที่ส่งต่อมาจากรีเลย์ที่ถูกขับโดยทรานซิสเตอร์ TR1 และ 
ทรานซิสเตอร์รับสัญญาณ output เป็นสัญญาณลอจิก (0,1) จากไมโครคอนโทรลเลอร์และใช้ osilliscope 
ตรวจวัดที่ขา output RB0 (ขา6)ของไมโครคอนโทรลเลอร์ เทียบกักราวด์ ผลที่ได้มอเตอร์จะต้องท างานและผลทาง 
osilliscope channel A จะต้องปรากฏ 5 โวลท์  
 

 
 

รูปเเสดง การวิเคราะห์แรงดันด้วยออสซิโลสโคป 
 
 



 

 
 

รูปเเสดง หน้าปดักล่องควบคุม 
 
 

 
 

รูปเเสดง การวัดความเร็วรอบ 
 

 
 

รูปเเสดง การวัดค่า แรงดันไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้า 



 
 

 
 

รูปเเสดง ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับอัตราการใชไ้ฟฟ้าเฉลี่ย 
 
การวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 จากเงื่อนไขการเขียนโปรแกรมก าหนดให้มอเตอร์ท างานได้เมื่อจะต้องมีกะลามะพร้าว และหรือใน
ช่วงเวลาที่ตั้งการท างานก าหนดไว้ จึงจะหยุดท างาน หรือเมื่อกะลามะพร้าวหมด โดยการท างานใหม่นี้จะสามารถ
ท าได้ก็ต่อเมื่อมีกะลามะพร้าวเข้ามาในการบดใหม่ 
 จากการตรวจวัดผลทาง output ของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ oscilloscope จับหาแรงดันไฟฟ้าที่ 
port RB0 (ขา6), RB1(ขา7), RB3(ขา9), RB4(ขา10) และ RB5(ขา11) พบว่ามีแรงดันไฟฟ้า DC ปรากฏ 5 โวลท์ 
ในขณะที่มอเตอร์ท างานและมีแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์เมื่อมอเตอร์หยุดท างาน ผลที่ปรากฏเป็นการท างานทางลอจิก 
(0,1) และจากวงจรจะใช้ทรานซิสเตอร์ท าหน้าที่เป็นสวิทช์โดยได้ รับการไบแอสด้วยลอจิก “1” (5 V) จากขา 
output ของไมโครตอนโทรลเลอร์จากการวิเคราะห์อัตราการใช้ไฟฟ้า ความเร็วรอบ และอัตราการป้อน จะพบว่า
จะมีการแปรผกผันซึ่งกันและกัน  
 
อภิปรายผล 

โครงการวิจัยเครื่องบดกะลามะพร้าวควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งได้สร้างขุดเครื่องบด
กะลามะพร้าวขึ้นมา 1 ชุด ผู้จัดท าโครงงานได้ด าเนินการทดสอบและได้ข้ อสรุปผลวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 
วิเคราะห์ผลการทดลองการท างานของโปรแกรม 
 1. การทดสอบโปรแกรมระบบควบคุมมอเตอร์เคร่ืองบดกะลามะพร้าว แผลทดสอบโปรโตบอร์ดพบว่าการ
ท างานของโปรแกรมสามารถท าให้มอเตอร์เครื่องบดกะลามะพร้าวท างานได้ 
 2. การทดสอบโปรแกรมชุดระบบควบคุมมอเตอร์เครื่องบดกะลามะพร้าวกับโครงสร้างของเครื่องบด
กะลามะพร้าว พบว่าการท างานของโปรแกรมสามารถท าให้มอเตอร์เครื่องบดกะลามะพร้าวท างานได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากการทดสอบโปรแกรมระบบควบคุมมอเตอร์เครื่องบดกะลามะพร้าวทั้ง 2 กรณี พบว่าโปรแกรม
สามารถท างานได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ปละสามารถพัฒนาโปรแกรมให้ใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้อีกมากมาย เเละ
สามารถต่อยอดไปเป็นชุดควบคุมส าหรับเครื่องจักรทางการเกษตรชนิดอื่นๆได้อีกหลากหลายชนิดต่อไป 

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

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

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

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

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

byMicrochip Technology Inc. 
[7] ดร.เดชฤทธ์ มณีธรรม และส าเริง เต็มราม คัมภีร์ไมโครคอนโทรลเลอร์PIC : จัดพิมพ์โดย บ.เพชรเกสรเกษมพริ้น

ติ้ง กรุ๊ป จ ากัด  
[8] ประจิน พลังสันติกุล PIC WORKS Examples and C Source Code : จัดพิมพ์โดยบริษัทแอพซอฟท์เทค 

จ ากัด 
[9] ผศ.สานนท์ เจริญฉาย การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม กรณีตัวอย่างภาษาซี : จัดพิมพ์โดย หจก. เซน ปริ้นติ้ง 

จังหวัดนนทบุรี 
[10] ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ้ง PIC Microcontroiier Learning By Doing ด้วยภาษา C : จัดพิมพ์โดย ห้างหุ้นส่วน

สามัญสามร์ทเลินนิ้ง 

140



 
 

รูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอ้มศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 
The Environmental Education Curriculum Model For The Development of Public 
Mind in Children and Youths At The Juvenile Observation and Protection Center  
 
ผู้วิจัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณัสม์กัญ  เจิมพิพัฒน์ 
 
บทคัดย่อ    

เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงไปมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาด
จิตส านึกของประชากร ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องควรแก้ไข และให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
ประชากรในเบื้องต้น โดยการพัฒนาจิตสาธารณะผ่านกระบวนการการเรียนรู้หลักสูตรสิ่งแวดล้อม ซึ่งเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อ
เกิดจิตส านึกและความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์และรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปใน
อนาคต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยผู้วิจัยมีความเชื่อว่าจิตส านกึสาธารณะนัน้ควรปลกูฝงั
จนติดเป็นนิสัย การที่จะฝึกให้เด็กและเยาวชนแต่ละคนมีจิตส านึกสาธารณะเพิ่มขึ้นควรชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมอัน
ขาดจิตส านึกสาธารณะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อย่างไร พร้อมทั้งน าหลักสูตรไปจัดอบรมเพื่อหาประสิทธิภาพกับ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรม
ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกิดความตระหนัก ความหวงแหนและรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยิ่งขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดสระบุรี จ านวน 80 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 
ได้แก ่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีจ านวน 30 คน ที่ได้มาจากการ
สมัครใจ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างและทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
ส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ผู้วิจัยแบ่งการเสนอผลการวิจัย ออกเป็น 3 ส่วน ตามขั้นตอนในการสร้างและ
ทดลองใช้หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ 
ส่วนที่ 1 ผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม พบว่า เด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 ผลการสร้างหลักสูตร ผู้วิจัยได้ปรึกษาการสร้างหลักสูตรกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้วิจัยเน้นให้ฝึกอบรมลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้
แสดงออกทั้งด้านความคิดเห็นและการกระท า ประกอบการบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง การใช้
กิจกรรมศิลปะ การเรียนรู้ การวิเคราะห์ และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ส่วนที่ 3 ผลการฝึกอบรม และการ
ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหัวข้อของเนื้อหาในการฝึกอบรม มี
ความเหมาะสม เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 20 มีความเห็นว่าควรเพิ่มกิจกรรมและเกมให้มากขึ้น ประโยชน์ที่
ได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรม คือ 1.ได้หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี  ซึ่งสามารถน าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้กับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจฯ อื่นได้ โดยปรับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับพื้นที่ และ 2.เป็นการส่งเสริมให้เกิดจิต
สาธารณะ และจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลของการฝึกอบรมท าให้เด็กและเยาวชนในสถาน
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พินิจฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม อันน าไปสู่ความตระหนักที่ดีในการอนุรักษ์ 
รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อผลในระยะยาว ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม  

 
บทน า 

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเติบโตดังกล่าว
ต้องแลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงไป ตลอดช่วงระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
กระทั่งถึงปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถูกควบคุมและถูกท าลาย เป็นปัญหาที่วิกฤตอย่างมาก
ในสังคมไทยและสังคมโลก ในขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพคน การเสริมสร้างฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมในการพัฒนาประเทศ แม้การพัฒนาเศรษฐกิจจะบรรลุผลตามความมุ่งหมาย 
แต่ได้น าไปสู่ผลการพัฒนาที่ไม่พึงปรารถนาทางด้านสังคม สะท้อนให้เห็นปัญหาสังคมไทยที่ชัดเจนขึ้น ปัญหา
หนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ระบบคุณค่าที่ดีงามในอดีตเร่ิมเสื่อมถอยลงโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งเรื่อง
จิตส านึกสาธารณะ (Public Mind หรือ Public Consciousness หรือ Public Spirit หรือ Public Concern 
หรือ Publicness) ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความส านึกต่อส่วนรวมเป็นลักษณะหนึ่งของจิต
สาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันก าลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง เพราะจิตสาธารณะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจ
ให้เจริญตามทันเทคโนโลยี จิตสาธารณะ คือ การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมที่จะเสียสละ
และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม ด้วยความเต็มใจ ใน
การปลูกฝังจิตสาธารณะนั้น ควรท าการปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีความไวต่อการ
ปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กยังเป็น “ไม้อ่อน ที่ดัดง่าย” เพราะในวัยเด็กจะ
สามารถเห็นความแตกต่าง สามารถคิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะวัตถุออกเป็นหมวดหมู่ขั้นตอน รู้สึกคิดโดยใช้
การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ เด็กจะเร่ิมสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวแทนการสนใจตนเอง ปัจจุบันเรามีปัญหา
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสมดุล
ของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอจนท าให้ธรรมชาติของระบบต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมเสียไป จึงมีความจ าเป็น
ที่มนุษย์จะต้องติดตามเรียนรู้โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศและการด ารงชีวิตของมนุษย์  

เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดและศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ฝึกอบรมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงควรได้รับสิทธิทางด้านการศึกษาและความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมทัดเทียมกับเด็กและเยาวชนปกติทั่วไป ซึ่งเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ควรได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเกิดจิตส านึกและความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
รณรงค์และรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่ม
ที่ขาดโอกาสทางความรู้และการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และควรได้รับโอกาสอบรม เรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นประโยชน์ตามความมุ่งหมายของมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 แนวคิดการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะแก่ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็ก
และเยาวชนจะเป็นกรอบส าหรับการท าความเข้าใจเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการอบรมครั้งนี้ เพื่อ
เป็นพื้นฐานส าหรับการพิจารณาหาวิธีการจัดการอบรมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะ เพราะ
กลุ่มเป้าหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นเด็กและเยาวชนที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเด็กและ
เยาวชนปกติทั่วไป จากการศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนกระท าผิดจะมีสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคมแตกต่างจากเด็กปกติ หรือเรียกว่าเด็กมีอาการถูกกระทบทางสังคม (Batered Child Syndrome)  
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ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาพฤติกรรม อาจจัดกระท าได้ทั้งที่พฤติกรรม
โดยตรงหรือจัดกระท าที่ความรู้คิด ความรู้สึก เพื่อให้พฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 1 และควรพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณลักษณะทางจิตใจของบุคคล ตามตารางท่ี 1 
ของ ชาย โพธิสิตา (2540: 14 – 15) และลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2549: 2-3) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 1 องค์ประกอบของนิยาม และตัวชี้วัดจิตสาธารณะ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
 การใช้ 1.  

2. 
การดูแลรักษาของส่วนรวม ใช้ของส่วนรวมแล้วเก็บเข้าที่ 
ลักษณะการใช้ของส่วนรวม รู้จักใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด และ
ทะนุถนอม  

 การถือเป็นหน้าที่ 1.  
2.  

การท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่วนรวม 
การรับอาสาที่จะท าบางอย่างเพื่อส่วนรวม 

 การเคารพสิทธิ 1.  
2.  

การไม่ยึดครองของส่วนรวมนั้นมาเป็นของตนเอง  
การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้สามารถใช้ของส่วนรวมนั้น 

 
ในการบ่มเพาะจิตส านึกสาธารณะ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
 องค์ประกอบแรก คือ เป็นการท าให้ผู้เรียนรู้ถึงประโยชน์ที่ตนเองจะได้จากการรักษาสิ่งแวดล้อม
สาธารณะเอาไว้ องค์ประกอบที่สอง คือ การท าให้ผู้เรียนตระหนักและระลึกรู้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วน
ร่วม แม้ว่าจะปฏิบัติเร่ืองส่วนตัวในปริมณฑลสาธารณะ ก็ต้องท าอย่างรับผิดชอบต่อส่วนรวมไปด้วย การบ่มเพาะ
จิตส านึกสาธารณะในระดับนี้ใช้แนวคิดบุคคลเพื่อสังคม เป็นการส านึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  โดยที่กลุ่ม
หรือสังคมมีความส าคัญเหนือกว่าตน องค์ประกอบที่สาม คือ การเคารพสิทธิผู้อื่น มีมิติเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 

2. เปลี่ยนที่ความรู้สึกแลว้ส่งผลไป
เปลี่ยนที่พฤติกรรม กรณีที่ไม่สามารถ

ควบคุมสภาพแวดล้อมได ้

1. เปลี่ยนที่พฤติกรรม 
โดยตรงได้โดยใช้หลักการ 
เรียนรู้วางเง่ือนไขกรณีที่ 
ควบคุมสภาพแวดล้อมได ้

3. เปลี่ยนที่ความรู้คิด แล้วส่งผลไป
เปลี่ยนที่พฤติกรรม กรณีที่ไม่สามารถ

ควบคุมสภาพแวดล้อมได ้



 
 

ส่วนวิธีการที่จะใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชนนั้น 
กิจกรรมศิลปะ กับ ความสนุก จะได้ถูกน ามาใช้ในการอมรมแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนีด้้วย เพราะกิจกรรมศิลปะ
เป็นเครื่องมือที่ดีและเหมาะสมมากอย่างหนึ่งในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างความเพลิดเพลิน  
และช่วยให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการ เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะได้รับการสร้างจิตส านึกสาธารณะ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางธรรมชาติ โดยวิธีการทางศิลปะผ่านการสัมผัสธรรมชาติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยเชื่อว่าเมื่อเด็ก
และเยาวชนเกิดส านึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ในอนาคตเมื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นก็จะ
เป็นคนที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยคาดว่าการใช้กิจกรรมศิลปะจะสามารถส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ได้  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอ้มศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยผู้วิจัยมีความเชื่อว่าจิตส านึกสาธารณะนั้นควร
ปลูกฝังจนติดเป็นนิสัย การที่จะฝึกให้เด็กและเยาวชนแต่ละคนมีจิตส านึกสาธารณะเพิ่มขึ้นควรชี้ให้เห็นว่า
พฤติกรรมอันขาดจิตส านึกสาธารณะหรือพฤติกรรม เฉยชาต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
ส่วนรวมนั้นก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเองและส่วนรวมอย่างไร พร้อมทั้งน าหลักสูตรไปจัด
อบรมเพื่อหาประสิทธิภาพกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสระบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก ความหวงแหนและรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยิ่งขึ้น 
แนวคิด ความหมาย และปัจจัยของจิตส านึกสาธารณะ (Common Good) 

จิตส านึกสาธารณะ เป็นค าศัพท์ที่มีผู้ใช้ค าแตกต่างกันออกไป เช่น จิตสาธารณะ จิตส านึกต่อส่วนรวม 
จิตส านึกทางสังคม ความส านึกทางสังคม รวมไปถึงค าที่เกี่ยวข้อง เช่นการเห็นประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น ซึ่งค า
เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540: 14) ใช้ค าว่า จิตส านึกต่อสาธารณสมบัติและให้ความหมายในเชิง
พฤติกรรมไว้ว่า คือ การใช้สาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบ หรือการรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ซึ่งมีนัยสอง
ประการ ได้แก ่

1. รับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้และการกระท าที่จะก่อให้เกิดความช ารุด
เสียหายต่อสาธารณสมบัตินั้น ๆ รวมไปถึงการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณสมบัติในวิสัยที่ตน
สามารถท าได้ เช่น การแจ้งผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องเมื่อได้พบความเสียหายเกิดขึ้น เป็นต้น 

2. การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัติของผู้อื่น เพราะสาธารณสมบัติคือของที่คนทั่วไปมีสิทธิ์ในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ดังนั้นการใช้สาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบในแง่นี้จึงหมายถึงการค านึงว่าคนอื่นก็มีสิทธิใน
การใช้เช่นเดียวกัน จะต้องไม่ยึดสาธารณสมบัตินั้นไว้เป็นของส่วนตัวและไม่ปิดกั้นโอกาสการใช้ประโยชน์ของผู้อื่น
ในงานวิจัยของ ชาย โพธิสิตาและคณะ (2540:112) ที่ท าการศึกษาจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ : ศึกษากรณี
กรุงเทพมหานคร ได้สรุปความเข้าใจของจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติหรือจิตส านึกสาธารณะไว้เป็นสองระดับ คือ 

ระดับที่ 1 เป็นจิตส านึกแบบที่บุคคลไม่ต้องท าอะไรมาก เพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่
ท าลายสาธารณสมบัติที่ตนใช้ก็พอ ซึ่งเป็นการแสดงออกว่าบุคคลมีความเข้าใจว่าควรหรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไร
กับสาธารณสมบัติ 

ระดับที่ 2 เป็นระดับที่บุคคลกระท าการอันแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบที่ดีต่อสาธารณสมบัติไม่ว่าจะ
ได้ใช้หรือไม่ใช้สาธารณสมบัตินั้นก็ตาม เช่น การมีส่วนในการบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติที่ช ารุดเสียหาย 
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ชัยวัฒน์ ถิรพันธ์ (2542: 21-23) กล่าวว่า จิตสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตส านึกสาธารณะ 
(Public Consciousness) ซึ่งค าว่า “สาธารณะ” หมายถึง กิจสมบัติ สิ่งของสถานที่ที่มิได้เป็นของปัจเจกบุคคล
ใด ทั้งยังอาจหมายรวมถึงความเป็นส่วนรวมและสังคมได้อีกซึ่งจิตสาธารณะมีความหมายในแง่ความเป็นพลเมือง
ผู้รู้ตื่น ตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมของคนสามัญ พลเมืองที่รุก เรียกร้อง
การมีส่วนร่วม และต้องการที่จะจัดการดูแลก าหนดชะตากรรมของตนและชุมชน 

พระไพศาล วิสาโล (2544: 15) ให้ความหมาย จิตส านึกสาธารณะ หมายถึงความส านึกใส่ใจและพร้อม
จะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ รวมถึงความเคารพและหวงแหนในสมบัติส่วนรวม ทั้งนี้โดยตระหนักถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งตนเองและส่วนรวม ในจิตส านึกดังกล่าว มิใช่ครอบครัว ญาติมิตร คนรอบข้าง หรือ
ชุมชนละแวกบ้านตนเท่านั้น หากคลุมไปถึงคนอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป แม้จะตนไม่รู้จักและไม่
เคยเห็น แต่ก็รู้อยู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนสังกัด 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสาธารณะมี 2 แนวทาง คือ 

1. แนวความคิดสังคมเพื่อบุคคล แนวความคิดสังคมเพื่อบุคคล Herbert Spencer (Ian Robertson. 
1977: 12) เชื่อว่าการที่ปัจเจกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของสังคม เพราะเขามีเจตจ านงที่จะให้ตัวเองมีความมั่นคง
ปลอดภัย คนสร้างสังคมขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์ของตนเอง จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของสังคมไม่ใช่เพื่อตัวสังคมเอง 
หากแต่เพื่อปัจเจกบุคคลนั่นคือสังคมรับใช้บุคคลหรือสังคมเพื่อบุคคล “บุคคลจะมีส านึกต่อผู้อื่น ตราบเท่าที่เขา
ประจักษ์ว่าส่วนรวมหรือสังคมคือแหล่งที่มาแห่งความมั่นคงและปลอดภัยที่ส าคัญส าหรับชีวิตส่วนตัวของเขา  
ตรงกันข้ามเมื่อใดที่ปัจเจกบุคคลประจักษ์ว่าสังคมไม่สามารถให้สิ่งนี้ได้ (เช่น กรณีสังคมไม่มีความยุติธรรม สังคม
เต็มไปด้วยการกดขี่ เป็นต้น) จิตส านึกก็จะมีได้ยาก ”เป็นจิตส านึกเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของบุคคล หรือ
จิตส านึกที่มีตัวบุคคลเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมให้เกิดจิตส านึก ท าได้โดยท าให้สังคมเป็นแหล่งที่ให้ความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างแท้จริง เพื่อให้ปัจเจกตระหนักว่า ความมั่นคงปลอดภัยของเขา ไม่สามารถจะด ารงอยู่ได้เลยถ้า
ปราศจากความมั่นคงปลอดภัยของสังคม สังคมเป็น “เครื่องมือ” ที่มนุษย์ “สร้าง” ขึ้นมาเพื่อความอยู่รอด และ
มั่นคงปลอดภัยของตน  

2. แนวความคิดบุคคลเพื่อสังคม เป็นแนวคิดที่มองกลับด้านกันกับแนวความคิดสังคมเพื่อบุคคล  คือ 
เห็นว่า สังคมเป็นสิ่งที่มีอยู่ ด ารงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง ไม่ใช่เครื่องมือที่ปัจเจกสร้างขึ้น เพื่อความอยู่รอด การ
ด ารงอยู่ของสังคมมิได้ขึ้นอยู่กับปัจเจก “บุคคลเป็นฝ่ายที่ต้องยอมให้แก่สังคม หรือข้ึนอยู่กับสังคม บุคคลมีหน้าที่
รับใช้เป้าหมายของสังคม” เอมิลี เดิร์กฮาม (Emile Durkheim) (Ian Robertson. 1977: 13) เชื่อว่ากลุ่มคน 
เป็นเพียงวัตถุดิบที่สังคมจะเกิด และสิ่งที่จะท าให้เกิดสังคมไม่ใช่ความปรารถนาที่จะมั่นคงปลอดภัยของแต่ละคน 
หากแต่เป็นความสัมพันธ์ต่อกันอย่างยั่งยืนของคนเหล่านั้น  เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้ เรียกว่า อารมณ์ 
(Sentiment) ความรู้สึกผูกพันว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Sense of Belonging) และระบบความเชื่อร่วมกัน
ของคนในกลุ่ม (Belief System) บุคคลย่อมปฏิบัติตามกลุ่มแม้จะขัดใจ เพราะ “ส านึกในกลุ่ม” (Collective 
Conscience) ส านึกในกลุ่มด ารงอยู่ได้เพราะ 3 สิ่งข้างต้น บุคคลไม่เพียงส านึกว่ากลุ่มมีความส าคัญเหนือกว่าตน
เทา่นั้น แต่ยังส านึกว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นด้วย สังคมสมัยใหม่มีความซับซ้อน ความสัมพันธ์อันเป็นสิ่ง 
“เชื่อมประสาน” คือความผูกพันเชิงพันธะสัญญา (Contractual Relations) ท าให้ “ส านึกกลุ่ม” ด ารงอยู่ได้ 
โดยที่แต่ละคนแต่ละหน่วยที่แตกต่างกัน ต่างส านึกว่า ผู้อื่น กลุ่มอื่น เป็นส่วนหนึ่งในสังคมเดียวกัน หน้าที่แต่ละ
หน่วย ยังผลให้สังคมด ารงอยู่ได้ เฉกเช่น อวัยวะที่แตกต่างกัน อันประกอบเป็นองค์อินทรีย์(Organism) เรียกว่า 
เอกภาพแบบองค์อินทรีย์ (Organic Solidarity) คือ เกิดขึ้นและด ารงอยู่ได้เพราะการท าหน้าที่ของอวัยวะแต่ละ
ส่วนที่แตกต่างกัน “เป็นส านึกที่มีสังคมเป็นศูนย์กลาง”สรุปจากแนวความคิดสังคมเพื่อบุคคล และแนวความคิด
บุคคลเพื่อสังคม จิตส านึกสาธารณะอาจเกิดข้ึนและด ารงอยู่บนพื้นฐานของความสนใจในผลประโยชน์ที่ตัวเองจะ
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ได้รับจากส่วนรวม (Self Interest) หรืออาจจะเกิดขึ้นและด ารงอยู่โดยอาศัย ความส านึกในส่วนรวม ส านึกต่อ
ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ปราศจากความสนใจในผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับโดยสิ้นเชิงก็ได้ 

ส าหรับการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาจิตส านึกสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ซึ่งจะ
เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต จิตส านึกสาธารณะ หมายถึง ส านึกในประโยชน์ส านึกในผลกระทบที่พึงมี
ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยผู้ที่ต้องรับผลนั้นอาจไม่เห็นตัวตนชัดเจนว่าเป็นบุคคลใด ทราบแต่เพียงว่าสังคม
โดยรวมต้องได้รับผลแน่นอน ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ  

1. ด้านความรู้ความเข้าใจเชิงจิตส านึกสาธารณะ เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม รู้ผลที่เกิดจากการกระท าหรือความเป็นไปและการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมและโลก  

2. ด้านความคิดเชิงจิตส านึกสาธารณะ เป็นกระบวนการหรือลักษณะการคิดที่บุคคลใช้เป็นหลักในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับจริยธรรม  

3. ด้านการปฏิบัติตนของบุคคลเชิงจิตส านึกสาธารณะ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการหลีกเลี่ยงการ
ใช้หรือการกระท าที่จะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม  การถือเป็น
หน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถท าได้  และการเคารพสิทธิในการใช้ของ
ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มโดยไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตน  ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาส
ของบุคคลอื่นที่จะใช้ของส่วนรวมนั้น 
ความหมายของกิจกรรมศลิปะ  

จากการศึกษาความหมายของกิจกรรมศิลปะพบว่า มีคนที่ใช้ค าในทางศิลปะที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
ศิลปะ ศิลปศึกษา เป็นต้น ถึงแม้จะมีผู้ใช้ค าที่แตกต่างกันออกไป แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอใช้ค าว่ากิจกรรม
ศิลปะโดยมีผู้ให้ความหมายถึงกิจกรรมศิลปะไว้ดังนี้ 

ศิลปศึกษา หมายถึง การน ากิจกรรมทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
เด็กในด้านต่าง ๆ แต่ไม่ได้มีจุดหมายเพื่อเตรียมตัวให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นศิลปินหรือจิตรกรในอนาคตแต่ประการใด 
ซึ่งการให้ค านิยามศัพท์นี้ได้สอดคล้องกับความหมายของกิจกรรมทางศิลปะสร้างสรรค์ที่ว่า กิจกรรมศิลปะ 
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การวาด การระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การ
พับ การตัด การฉีก การปะ และการประดิษฐ์เศษวัสดุที่มุ่งพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ การรับรู้เกี่ยวกับความ
งามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตน  

วิรุณ ตั้งเจริญ (2535, หน้า 60) ได้ให้ความหมายของศิลปะเด็กไว้ว่า ศิลปะเด็ก คือ ศิลปะที่เด็ก
แสดงออกตามสภาพความสนใจ การรับรู้และความพร้อมของเด็กแต่ละคน โดยการแสดงออกนั้นจะแสดงออก
ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่านวัสดุที่เหมาะสมและปรากฏเป็นผลงานศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยประสาทตา  

องค์การ อินทรัมพรรย์ และคณะ (2536, หน้า 268) ได้กล่าวถึงความส าคัญของศิลปะว่ากิจกรรมศิลปะ
นั้นท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อันได้แก่ 1) การเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ ให้เด็กรู้จักแบ่งแยกเวลาเล่นกับ
เวลาท างานได้อย่างเหมาะสมและให้เด็กรู้จักการรอโอกาสเมื่อต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น 2) การเป็นผู้ที่กล้าพูด 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนคิด 3) การเป็นผู้ที่รู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วน าไปใช้ในการท ากิจกรรมศิลปะในด้านต่าง 
ๆ 4) การเป็นผู้รักความเป็นระเบียบ รักความสวยงามและรักความสะอาด 5) การเป็นผู้รู้จักรักของใช้ที่เป็น
ส่วนตัวและส่วนรวม การมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเป็นคนรู้จักประหยัด ใช้อุปกรณ์และวัสดุในขนาด
และจ านวนที่จ าเป็นต่อรูปแบบของงาน และการเป็นผู้มีความรับผิดชอบ 

จากความส าคัญของกิจกรรมศิลปะที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า มีความส าคัญในการช่วยพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และเป็นเครื่องมือในการสื่อความเข้าใจของเด็ก รวมทั้งส่งเสริมเรื่องกระบวนการการเรียนรู้
แบบกลุ่ม และพัฒนาในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายในเรื่อง
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การรู้จักกาลเทศะ การกล้าแสดงออก รู้จักสังเกต การเป็นคนที่มีระเบียบมีน้ าใจ รู้จักแบ่งปันทั้งสิ่งของส่วนตัว
และส่วนรวม และท าให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ  
 
ข้อมูลและประวัติสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

ในสมัยที่ยังใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 การปฏิบัติต่อเด็กที่กระท าความผิด ตามกฎหมาย ศาล
ได้แต่พิเคราะห์ถึงความรู้สึกผิดชอบของเด็กประกอบกับลักษณะของความผิดที่เด็กได้กระท าลง แล้วก าหนดโทษ
ไปตามความเหมาะสมกับความผิด และความรู้สึกรับผิดชอบของเด็ก ส่วนการควบคุมเด็กที่กระท าผิด ในปี พ.ศ.
2450 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนดัดสันดานขึ้นที่เกาะสีชัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้อยู่ในความดูแลของ
กรมต ารวจ ต่อมาได้โอนกิจการโรงเรียนดัดสันดานให้อยู ่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2478 ได้
ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา โดยมีบทบัญญัติให้ศาลมีอ านาจ สั่งให้เด็กที่มีอายุในเขตบังคับ (อายุไม่ครบ 15 
ปี) ที่ไม่ได้ไปเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรไปไว้ในโรงเรียนฝึกอาชีพ และ
ต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พ.ศ.
2479 ขึ้นใช้บังคับ โดยได้มีบทบัญญัติวางวิธีปฏิบัติต่อนักโทษและต่อเด็กที่ต้องค าพิพากษาให้หนักไปในทาง
ฝึกอบรม ไม่ใช่การท าโทษเช่นแต่ก่อน กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพ ส าหรับเด็กที่กระท าผิดที่มีอายุ
ยังไม่ครบ 18 ปี และแยกควบคุมผู้ต้องโทษคร้ังแรกที่มีอายุ ต่ ากว่า 25 ปี ไว้เป็นพิเศษ โดยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนดัด
สันดานเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ พร้อมกับ ย้ายจากเกาะสีชังมาตั้งอยู่ที่ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน พ.ศ. 2481 ได้มีบทบัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าหน้าที่จัดการกับเด็กนักเรียนและเด็กอนาถาที่ประพฤติตนไม่สมควร  แก่วัยและให้
ศาลมีอ านาจสั่งถอนอ านาจปกครองบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กที่ใช้อ านาจปกครอง โดยมิชอบเสียบางส่วน
หรือทั้งหมดได้ และตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ปกครองแทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีสารวัตรนักเรียนออกท า
การตรวจตราดูแลความประพฤติของเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ส่วนกรมประชาสงเคราะห์ได้จัดตั้งสถาน
สงเคราะห์เป็นที่ให้การเลี้ยงดูและอบรมขึ้น เช่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน โรงเรียนชาติสงเคราะห์ โรงเรียน
ประชาสงเคราะห์ วิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์ เยาวชนสถานทุ่งมหาเมฆ และเยาวชนสถานบางละมุง  จังหวัด
ชลบุรี รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของเด็กที่กระท าผิดมาโดยตลอด และเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมาย ที่
เก่ียวข้องยังมีข้อบกพร่องและมีอุปสรรคอยู่หลายประการ ทั้งกฎหมายที่บัญญัติไว้ก็เฉพาะส าหรับการ ปฏิบัติต่อ
เด็กหลังจากศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งแล้ว ส่วนวิธีปฏิบัติต่อเด็กในระหว่างที่ถูกจับกุมและ ระหว่างการ
พิจารณาคดีไม่มีกฎหมายบัญญัติวิธีการไว้ เด็กจึงได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ใหญ่กระท าความผิดซึ่งเป็นการไม่
เหมาะสมและมีผลเสียหายแก่เด็ก จึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและ เยาวชน พ.ศ. 2494 และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน 
กลาง กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2495 โดยมี ที่ท าการชั่วคราว
อยู่ที่อาคารศาลแขวงพระนครใต้ (เดิม)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปัญหาจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สระบุรีที่มีต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

2. เพื่อสร้างรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี  
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3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ในด้านจิตสาธารณะ ความรู้ เจตคติ และ
ความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ขอบเขตของการศึกษา  

1.กลุ่มประชากรที่ศึกษาวิจัย คือ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สระบุรี  

2.รูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ศึกษาเฉพาะปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้จาก
การขาดจิตส านึกสาธารณะของเด็กและเยาวชน 

3. วิธีการวัดผลโดยใช้การเปรียบเทียบความรู้  จิตส านึก และพฤติกรรม ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา (Pre-test and Post-test)  
สมมติฐานการวิจัย  

หลังการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มีความรู้ 
ความเข้าใจ และความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม สูงกว่าก่อนได้รับการฝึกอบรม และมีจิตส านึกสาธารณะ
ในทางที่ดีขึ้น 
ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ (The Development of Public-minded Consciousness) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้ความเข้าใจเชิงจิตส านึกสาธารณะ 
ด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเชิงจิตส านึกสาธารณะ และด้านพฤติกรรมเชิงจิตส านึกสาธารณะเพื่อให้มีส านึก
ในประโยชน์ ส านึกในผลกระทบที่พึงมีต่อชุมชน และสังคมโดยรวมโดยผู้ที่ต้องรับผลนั้นอาจไม่เห็นตัวตนชัดเจน
ว่าเป็นบุคคลใด ทราบแต่เพียงว่าสังคมโดยรวมต้องได้รับผลแน่นอน  

กิจกรรมศิลปะ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะด้านต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออกอย่างอิสระเพื่อเสริมพัฒนาการในทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และความคิด
สร้างสรรค์ แต่การท ากิจกรรมศิลปะดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนต้องเป็นจิตรกรในอนาคตเท่านั้น 
เพราะศิลปะเป็นแค่การแสดงออกอีกทางหนึ่งเพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

ความตระหนัก หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและต้องการที่จะ
ป้องกัน แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

เด็ก หมายถึง บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ 
เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์  
เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน

ระหว่างการด าเนินคดีทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และชั้นพิจารณาคดีของศาล ซึ่งไม่ได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราว จึงต้องอยู่ในการควบคุม ดูแล ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 
วิธีด าเนินการการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดสระบุรี 

จ านวน 80 คน  
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก ่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสระบุรีจ านวน 30 คน ที่ได้มาจากการสมัครใจและยินยอมเข้าร่วมอบรมของเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจฯ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อยู่ใน

สถานพินิจฯ  
 ตอนที่ 2 ความจ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม ได้แก่ ความสนใจในการเข้าฝึกอบรม ความรู้

ในประเด็น เนื้อหาของสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และความสนใจที่
ต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 ตอนที่ 3 ความรู้ด้านจิตสาธารณะ ได้แก่ สถานการณ์การขาดจิตส านึกสาธารณะของเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจฯที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจในเรื่องจิตสาธารณะ และการประเมิน
พฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ด้วยค่าสถิติ จ านวน และ
ร้อยละ 

 
ผลการวิจัย  

การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กฯ ผู้วิจัยแบ่งการเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ตามขั้นตอนในการสร้างและทดลองใช้
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ 
ส่วนที่ 1 ผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม 
 ผลการส ารวจด้วยแบบสอบถามความจ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ 
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พบว่า เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และขาดจิตสาธารณะ 
ส่วนที่ 2 ผลการสร้างหลักสูตร 

ผลการสร้างหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ ในการด าเนิ นงาน ได้แก่ 
งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนวิทยากรและอาคารสถานที่ฝึกอบรม 
ส่วนที่ 3 ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม และการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม 

ผลการทดสอบความรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  จิตสาธารณะ ก่อนและหลังการฝึกอบรม เมื่อน า
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ จิตสาธารณะ (แบบทดสออบความรู้ 20 ข้อ) ไปด าเนินการ
ทดสอบความรู้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้
แบบทดสอบเดียวกัน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหัวข้อของเนื้อหาในการฝึกอบรม มีความ
เหมาะสมมาก ทุกหัวข้อทุกวิชา เนื้อหามีความยากง่าย ความทันสมัย อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก ส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้เทคนิคจูงใจเหมาะสม 
แต่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 20 มีความเห็นว่าควรเพิ่มกิจกรรมและเกมและสันทนาการให้มากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการฝึกกอบรมแล้ว พบว่าคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 และผลการ
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วิเคราะห์ค่าสถิติ t - test แล้วพบค่าสถิติที่ได้มากกว่าค่าวิกฤต แสดงว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างและทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
ส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ขั้น
เตรียมการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 2.ข้ันสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 3.ขั้นตอนการฝึกอบรม และประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรม สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 

การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาการสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมทางสิ่งแวดล้อมศึกษา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจ
ความจ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมน าไปสอบถามเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จ านวน 70 คน น า
ผลที่ได้จากการส ารวจความจ าเป็นและความต้องการมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลด้านการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ก าหนดเป็นโครงการและองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา และจุดมุ่งหมาย
ของสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการตรวจ
พิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
และน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนการเตรียมการเพื่อทดลอง และขั้นทดลองหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้น
และได้ด าเนินการฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2560 เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยใช้สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ต าบลห้วยบง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นสถานที่
ฝึกอบรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึกอบรม 30 คน การฝึกอบรมเป็นไปตามก าหนดการและแผนการ
ฝึกอบรม (Pre-test) ประเมินการฝึกอบรมด้วยการวิธีการสังเกต ซักถาม การมีส่วนร่วม และประเมินผลหลังจาก
การสิ้นสุดการฝึกอบรมด้วยการทดสอบความรู้และวัดเจตคติ (Post-test) โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันกับก่อนการ
ฝึกอบรม และประเมินความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับด้วยแบบการประเมินผลการฝึกอบรม จากนั้นข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และเจต
คติก่อนและหลังการฝึกอบรม ผลของการฝึกอบรม พบว่าเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรีที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ดีเพิ่มข้ึนเกี่ยวกับเรื่องการ
มีจิตสาธารณะเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และผลการประเมินหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิต
สาธารณะส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมทั้งด้านวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตเนื้อหาสาระ กระบวนการในการฝึกอบรม และรูปแบบการวัดและประเมินผล  
ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรม 

1.ได้หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งสามารถน าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
อื่นได้ โดยปรับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

2. เป็นการส่งเสริมให้เกิดจิตสาธารณะ และจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลของการ
ฝึกอบรมท าให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม อัน
น าไปสู่ความตระหนักที่ดีในการอนุรักษ์ รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อผลในระยะยาว ได้อย่างคุ้มค่าและ
เหมาะสม  
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ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ที่สร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสามารถท าให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น มีความตระหนักและมีจิตสาธารณะในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการ
ช่วยแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ที่สร้างขึ้นนี้  ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระใน
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่น าไปใช้ และควรเพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อความ
สนุกสนานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 
THE DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES OF TAK 
 
ผู้วิจัย   ประสิน  โสภณบุญ 
 
บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจของไทยเพื่อรองรับการพัฒนาเศรฐ
กิจบนเส้นทางที่ส าคัญ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจตะวันออก..-..ตะวันตก..หรือ..เส้นระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก..-..ตะวันตก ที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกและมหาสมุทรแปซิฟิก
ทางตะวันออก ซึ่งอยู่ในเขตไทยระยะทางยาวที่สุด และเส้นทางหลวงสายเอเชียสาย 1 ที่เป็นเส้นทางเชื่อม
ระหวา่งทวีปเอเชียกับยุโรป เพื่อเชื่อมโยงเมืองโมเรห์ในรัฐมณีปุระทางตะวันออก ของอินเดีย เข้ากับ “อ าเภอแม่
สอด”..ในจังหวัดตากของไทย โครงการก่อสร้างทางหลวงซึ่งเปรียบเสมือน “สะพานเศรษฐกิจ” ซึ่งเชื่อมอินเดีย
เข้ากับภูมิภาคอาเซียนสามารถใช้เวลาในการเดินทางเพียง 14 ชั่วโมงหากถนนสายนี้แล้วเสร็จ คาดว่าจะช่วยให้
การค้าขายข้ามชายแดนระหว่างไทย เมียนมา และอินเดีย จะขยายตัวเพิ่มขึ้นและ จะสามารถช่วยย่นระยะเวลา
ในการเดินทาง และขนส่งสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
ABSTRACT 
 The development of special economic zones exposed to economic development 
area of Thailand to support the development of economy on the path were two major 
routes linking East-West Economic Corridor :EWEC. The balcony East economy-West 
The connection between the Indian Ocean and Eastern Pacific Ocean to the west of 
Thailand, which was the longest distance. And Asian Highway Route number one of a 
route linking Asia with Europe. To link Moreh town in Manipur of India to the west of 
"Mae Sot" in Tak province of Thailand. This was like a highway construction project 
"Economic bridge" linking India into the ASEAN region can take only 14 hours to travel 
this road completed. was expected to allow trade across the frontier between Thailand, 
Myanmar and India to expand and increase. You can help shorten the duration of the trip. 
And shipping more convenient and faster. 
 
Keyword (s) : Development, Special Economic, Zones / Links 
 
บทน า  

ความเป็นมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่19 มกราคม 2558 เรื่อง ก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดย
ก าหนดให้ท้องที่ต าบลท่าสายลวด ต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่กาษา ต าบลแม่กุ ต าบลแม่ตาว ต าบลแม่ปะ 
ต าบลแม่สอด และต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด ต าบลช่องแคบ ต าบลพบพระ และต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ 
ต าบลขะเนจื้อ ต าบลแม่จะเรา และต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก” 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากประกอบไปด้วยพื้นที่บางส่วนของ 3 อ าเภอชายแดน 14 ต าบล ใน
จังหวัดตาก มีพื้นที่ 886,875 ไร่ หรือ 1,419 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ 
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(1) อ าเภอแม่สอด ครอบคลุมพื้นที่ 8 ต าบล  
(2) อ าเภอแม่ระมาด ครอบคลุมพื้นที่ 3 ต าบล   
(3) อ าเภอพบพระครอบคลุมพื้นที่ 3 ต าบล   

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตั้งอยู่บนเส้นทางที่ส าคัญ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ตะวันออก..-..ตะวันตก.หรือเส้นระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก..-..ตะวันตก (East-West Economic Corridor 
:EWEC)ที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกและมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกมีระยะทางยาว 
1,450 กิโลเมตร อยู่ในเขตไทยระยะทางยาวที่สุดคือประมาณ 950 กิโลเมตร และเส้นทางหลวงสายเอเชียสาย 1 
(Asian Highway : AH1) ที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรปซึ่งนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีแห่ง
อินเดีย ประกาศเร่งเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจคต์ ก่อสร้างทางหลวงถนนความยาวถึง 3 ,200 กิโลเมตร เพื่อ
เชื่อมโยงเมืองโมเรห์ในรัฐมณีปุระทางตะวันออก ของอินเดีย เข้ากับ “อ าเภอแม่สอด”..ในจังหวัดตากของไทย 
โครงการก่อสร้างทางหลวงซึ่งเปรียบเสมือน “สะพานเศรษฐกิจ” ซึ่งเชื่อมอินเดียเข้ากับภูมิภาคอาเซียนสามารถ
ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 14 ชั่วโมงซึ่งในปัจจุบันการเดินทางจากรัฐมณีปุระของอินเดียมายังเมืองมัณฑะเลย์ข
องเมียนมา อาจจะต้องใช้เวลากว่า 48 ชั่วโมงหรือ 2 วัน แต่หากถนนสายนี้แล้วเสร็จ คาดว่าจะช่วยให้การค้า
ขายข้ามชายแดนระหว่างไทย เมียนมา และอินเดีย จะขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถช่วยย่น
ระยะเวลาในการเดินทางและขนส่งสินค้าลงได้อย่างส าคัญ ซึ่งหากนโยบายนี้ประสบความส าเร็จจะส่งผล ให้
อินเดียมีทางออกสู่ทะเลเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป 

 
สถานการณ์การค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 ชายแดนของประเทศไทยฝั่งอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากนั้นถือเป็นประตูฝั่งตะวันตกที่ส าคัญเป็นอย่าง
มากต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไปยังเมียนมาและอินเดีย เพราะเป็นเส้นทางการขนส่งที่สะดวกที่สุดที่
จะสามารถเข้าไปยังกรุงย่างกุ้งเมืองเศรษฐกิจส าคัญของเมียนมา รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 1,000 
ล้านบาทในการสร้างถนนจากเมียวดีไปยังกอกะเร็ก ระยะทาง40 กิโลเมตร ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะท าให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ สถิติมูลค่าการส่งออกการค้า
ชายแดนของด่านแม่สอด 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้ 
  ปี 2558   64,240  ล้านบาท 
  ปี 2559   79,627  ล้านบาท 
  ปี 2560 (ณ มิ.ย. 2560) 61,422  ล้านบาท 
 คาดว่า หากการลงทุนและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานมากข้ึนโดยเฉพาะระบบการขนส่งโลจิสติกส์ 
จะช่วยส่งผลท าให้ประตูของประเทศไทยทางฝั่งแม่สอดสามารถขยายตลาดสินค้าของไทยไปยังประเทศเมียนมา 
อินเดีย และยุโรปได้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอินเดีย นายนเรนทรา โมดี ได้
มีการเปิดเผยเดินหน้าโครงการสร้างถนนความยาว 3,200 กิโลเมตร เชื่อมเมืองโมเรห์ ในรัฐมณีปุระของอินเดีย
เข้ากับอ าเภอแม่สอด จะท าให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ในปัจจุบันมีนักลงทุน
สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากมากมายทั้งจากนักลงทุนไทยและนักลงทุนจากต่างประเทศ  
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(1) โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

สถิติโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน (โรงงาน) 
เงินทุน 
(ลบ.) 

แรงงาน (คน) แรงม้า (HP) 

สถิติโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก 

448 8,010.081 48,389 190,919.64 

สถิติโรงงานทีไ่ด้รับใบอนุญาตฯ 
(สะสมตั้งแต่ 19 ม.ค. 58 – ปัจจุบัน) 

85 1,492.422 5,298 21,391.52 

สถิติโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการ 
(สะสมตั้งแต่ 19 ม.ค. 58 – ปัจจุบัน) 

58 1,064.816 3,831 13,084.78 

(ข้อมูลส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 
(2) ความสนใจของนักลงทุนในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด 
Bevery Hills Condo Maesot(อยู่ในขั้นตอน EIA)  5,000  ล้านบาท 
คอนโด (CP Land , Rize Condo)    1,000  ล้านบาท 
โรงแรม (Hop Inn , CP Land)    500  ล้านบาท 
ห้างสรรพสินค้า (Lotus , Makro , Robinson ฯลฯ)  3,000  ล้านบาท 
โครงการอาคารพาณิชย์ (Best Groove , Theme ฯลฯ) 500  ล้านบาท 
ห้าแยกกรุ๊ป 2559 สาขาแม่สอด (วัสดุก่อสร้าง)  500  ล้านบาท 
โรงพยาบาลเอกชนแม่สอดราม    200  ล้านบาท 
     รวม  10,700  ล้านบาท 
(3) ความสนใจของนักลงทุนในพื้นที่ SEZ ตาก (อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ) 
Vee Condo      200  ล้านบาท 
Best Condo      200  ล้านบาท 
The Master Condo     200  ล้านบาท 
หมู่บ้าน วีรยา      50  ล้านบาท 
มามา โฮมมาร์ท (วัสดุก่อสร้าง)    500  ล้านบาท 
Mega Home (วัสดุก่อสร้าง)    500  ล้านบาท 
โรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์ (เครือวิชัยเวช)   500  ล้านบาท 
The Rich Condo     500  ล้านบาท 
     รวม  2,650  ล้านบาท 

2. เรื่องของพื้นที่เมืองที่มีลักษณะพิเศษ (การแก้ปัญหาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก)  
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เทศบาลนครแม่สอดวิสัยทัศน์ 
“ เมืองศูนย์กลางการค้า พัฒนาบริการ มุ่งประสานความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง นครแม่สอด - เมีย

วดี(Sister City) เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และการปกครองเพื่อ
น าไปสู่ มั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมีความสุข” 

ค่านิยม 
M = Mutual Interest การค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างส่วนราชการและภาค 

ส่วนต่าง ๆ 
 A = Accountability การท างานที่ให้ความส าคัญต่อความรับผิดรับชอบต่อประชาชน 
 E = Economic Border  การท างานโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชายแดนเป็นตัวตั้ง 
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S = Service-Minded การท างานโดยมีจิตใจที่มุ่งเน้นการความเป็นเลิศด้านการ
ให้บริการประชาชน 

 O = Operational Orientation  การท างานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติให้บรรลุผล 
 T = Territorial Specificity การท างานโดยมุ่งเน้นความจ าเพาะของพื้นที่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบการค้าการลงทุนที่ครบวงจร 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการค้าการลงทุน การขนถ่ายสินค้าที่สะดวกรวดเร็ ว 

การพัฒนาระบบ/รูปแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม 

การท่องเที่ยวโดยพัฒนาแม่สอดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของภูมิภาค 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 
5. พัฒนานครแม่สอดสู่การเป็น Smart City  

เป้าประสงค์ 
1. เพิ่มศักยภาพ “นครแม่สอด” ไปสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในระดับ

ภูมิภาค 
2. “นครแม่สอด” สามารถพัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ

เพียงพอส าหรับประชาชนทุกคน 
3. “นครแม่สอด-เมียวดี” เมืองพี่น้องแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนพัฒนา “นครแม่สอด” เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานที่จะเกิดขึ้นของ “นครแม่สอด” 
2. สร้างกลไกการบริหารที่เปิดพื้นที่ให้กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้มีส่วนใน

การตัดสินใจเชิงนโยบายต่อการท างานของนครแม่สอด 
3. ปรับปรุงและพัฒนา ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานของนครแม่สอดให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีเอกภาพ  
4. พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการให้บริการและ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. จัดระบบการให้บริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่  
6. จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้า การลงทุน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการ และ

เป็นแหล่งบริการให้ข้อมูล การติดต่อประสานงาน และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
7. พัฒนาระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพด้านการคลัง มีกระบวนการติดตามและ

ประเมินผล สามารถตรวจสอบได้ และมีวินัยทางการคลัง  
8. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการเมืองในลักษณะของ 

Smart City 
กลยุทธ์ 

1. การประสานแผนร่วมกันระหว่างทั้งหน่วยงานในพื้นที่ และส่วนราชการในเมืองเมียวดี 
2. สร้างความเข้าใจของบทบาท อ านาจหน้าที่ ระบบบริหารงานของนครแม่สอดแก่บุคลากร และ

ประชาชน 
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3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. สร้างภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง ให้มีขีดความสามารถรองรับ

กับภารกิจที่เพิ่มขึ้นของนครแม่สอด 
6. เพิ่มสวัสดิการและสร้างหลักประกันในการท างาน รวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่ เพื่อเป็นการ

สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
7. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผัง

เมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองสู่ศูนย์กลางการค้าชายแดน  
8. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง  
9. ดูแล ก ากับติดตามการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย พร้อมทั้งรวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง

กับข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 
11. ศึกษากฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของนครแม่สอด พร้อมทั้งเสนอแนะแนว

ทางแก้ไข ปรับปรุง ข้อกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเป็นการเอ้ืออ านวยเจ้าหน้าที่นครแม่สอดในการปฏิบัติหน้าที่  
12. นครแม่สอดเป็นเจ้าภาพหลักในการออกแบบระบบ และการให้บริการสาธารณะ 
การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : ศึกษา

เฉพาะเทศบาลนครแม่สอดตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครอง
ท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สืบเนื่องจากการพิจารณาผลกระทบจากการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอัน
เป็นนโยบายของรัฐบาลต่อบทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครแม่สอดในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน อัน
เนื่องมาจากการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาครัฐ ยังอยู่ในระหว่างการร่างกฎหมายให้มีองค์กรในการ
บริหารจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วจะต้องพิจารณาต่อไปว่า
หน่วยงานใดจะมีภารกิจจัดบริการสาธารณะและควบคุมดูแลพื้นที่ในเรื่องใด หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาในส่วน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครแม่สอดว่ายังมีขีดความสามารถในการด าเนินงานภายใต้กฎหมายในรูป แบบ
เทศบาลนครได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด และจ าเป็นจะต้องปรับปรุงโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ หรือ
แก้ไขกฎหมายเป็นการเฉพาะ โดยจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือไม่ ดังนั้น การจะแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายให้เทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในขณะนี้ จึงเห็นควรรอการด าเนินการไว้ก่อน จนกว่าจะมีกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้ศึกษา
ผลกระทบอีกคร้ังหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษจะยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ข้อเท็จจริงพื้นที่
ในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีลักษณะพื้นที่พิเศษโดยสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ กล่าวคือ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และก่อนหน้านี้ก็เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดน การมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานเป็นจ านวน
มาก การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีจุดสนใจหลายด้านและการที่เทศบาลนครแม่สอดต้องเป็นศูนย์กลางในการแก้ไข
ปัญหาในภาพรวม เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการเป็นพื้นที่รองรับความเจริญที่เกิดจากการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการบริหารงานของเทศบาลนครแม่สอด 
ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางการบริหารงานของเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของนครแม่สอด            
ให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 
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1. รัฐควรให้การสนับสนุนโครงการส าคัญที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษ
และอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครแม่สอด แต่เป็นโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแม่สอด
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับในทางปฏิบัติอาจพิจารณาโครงการ
ดังกล่าวร่วมกับส่วนราชการอื่นที่มีโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อป้องกันการซ้ าซ้อนและบูรณาการ
โครงการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านัก
งบประมาณเป็นหน่วยงานพิจารณาโครงการ 

2. รัฐควรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินก้อนจ านวนหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้น าไปใช้ในกิจการที่
เกิดผลกระทบจากเมืองลักษณะพิเศษด้านต่างๆ ในลักษณะเดียวกับที่ปัจจุบันได้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้น างบประมาณไปใช้ในการพัฒนา
และป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย อันเกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบ ถ้าเป็นกรณีนี้ก็อาจน าไปจัดสรรให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ลักษณะพิเศษอื่นด้วย 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากควรอุดหนุนงบประมาณจากเงินรายได้ที่จัดเก็บในเขตเทศบาลนคร
แม่สอดกลับคืนไปให้เทศบาลนครแม่สอด ในลักษณะการอุดหนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาผลกระทบซึ่งมีระเบียบ
รองรับการด าเนินการดังกล่าวอยู่ในขณะนี้  

4. ในเรื่องการจัดโครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง และการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยหลักการตามกฎหมายที่มีอยู่ เทศบาลอาจจัดโครงสร้าง และกรอบอัตราก าลัง
ที่ต่างไปจากที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดได้อยู่แล้ว ดังนั้น หากเทศบาลนครมีรายได้เพียงพอ 
และจ านวนอัตราก าลังไม่เกินกว่าจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด ก็สามารถปรับส่วนราชการและก าหนดสายงาน
ในกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลที่มีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นได้ 

5. เร่ืองการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกินก าลังขีดความสามารถของเทศบาลนครแม่สอดเห็นควร
ให้จังหวัดตากตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองแม่สอดและท้องถิ่นโดยรอบเพื่อให้ส่วนราชการที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาให้เกิดเอกภาพในการบริหารงาน 

ประเด็นเร่งด่วนที่ขอรับการสนับสนุนการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นทีห่รือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : ศึกษาเฉพาะเทศบาลนครแม่สอด 

คณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   
(วิป 2 ฝ่าย) ได้ส่งเรื่องการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ให้แก่คณะกรรมาธิการ
การปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นชอบ
ด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยเห็นควรก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกให้ชัดเจน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในโอกาสต่อไป ซึ่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในลักษณะเป็นการ
อุดหนุนเฉพาะกิจขอให้เสนอเรื่องผ่านกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับการกลั่นกรองจากส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น 
ประกอบกับมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ และสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ครั้งที่ 35/2559 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึก
บัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล ได้พิจารณารายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น 
เรื่อง “การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลนครแม่สอด”..เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษและอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลนครแม่สอด แต่เป็นโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแม่สอด โดยสนับสนุน
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งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นต้นซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้กระท รวงมหาดไทย 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการประสานงาน 
3 ฝ่าย ทราบ ทุก 3 เดือนนั้น 

เทศบาลนครแม่สอด ในฐานะตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคราชการ ภาคเอกชน 
และประชาชนในพื้นที่ จึงขอรับการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษเทศบาลนครแม่สอด 
เพื่อเสนอเรื่องผ่านกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับการกลั่นกรองจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12งต่อไปนี้ 

2.4 ขอรับการสนับสนุนและผลักดันร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะ
พิเศษ เทศบาลนครแม่สอด พร้อมแผนงานโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดย
เสนอเร่ืองผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย   

ตามที่คณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (วิป 2 ฝ่าย) ได้ส่งเรื่องการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ให้แก่
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น ซึ่งคณะกรรมาธิการ
พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยเห็นควรก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเทศบาล
นครแม่สอดเพื่อเป็นศูนย์กลางของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกให้ชัดเจน และเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในโอกาสต่อไป ซึ่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลในลักษณะเป็นการอุดหนุนเฉพาะกิจขอให้เสนอเรื่องผ่านกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับ
การกลั่นกรองจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้สอดรับกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น  

ประกอบกับมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติและ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ครั้งที่ 35/2559 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น3 
ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล ได้พิจารณารายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง “การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครแม่สอด” เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษและอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครแม่สอด แต่เป็นโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแม่สอด โดย
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้กระทรวงมหาดไทย 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการประสานงาน 
3 ฝ่าย ทราบ ทุก 3 เดือน  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กฎหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ข้อเท็จจริงพื้นที่ใน
เขตเทศบาลนครแม่สอดมีลักษณะพื้นที่พิเศษโดยสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ กล่าวคือเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และก่อนหน้านี้ก็เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดน การมีแรงงานเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก 
การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีจุดสนใจหลายด้าน และการที่เทศบาลนครแม่สอดต้องเป็นศูนย์กลางในการแก้ไข
ปัญหาในภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการเป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาความเจริญของเมือง
อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดอีกด้วย 
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ข้อเสนอ : เพื่อให้เทศบาลนครแม่สอดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมื องที่มี
ลักษณะพิเศษสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างพอเพียง สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงความสัมพันธ์บ้านพี่
เมืองน้อง Sister City (แม่สอด-เมียวดี) ตามนโยบายของรัฐบาล และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างของจังหวัดตากและอ าเภอแม่สอดดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุน
และผลักดันร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษเทศบาลนครแม่สอด พร้อมแผนงาน
โครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโดยเสนอเรื่องผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 

2.5 ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
1. ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดมีแรงงานต่างด้าวทั้งที่มาประกอบ

อาชีพ เคลื่อนย้าย และตั้งถิ่นฐานในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีอัตราสูงกว่าประชากรที่ถือสัญชาติไทย 
2. ปัญหาเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคอุปโภคของประชากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากเช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 

3. ปัญหาระบบประปาและเรื่องการทิ้งขยะของชาวพม่าที่ริมแม่น้ าเมยประเด็นปัญหาคือ 
พื้นที่ต้นแม่น้ าเมย เริ่มตั้งแต่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เกษตรกรจ านวนมากได้เปิดหน้าดินท าการเกษตรในช่วง
ฤดูฝน ซึ่งพื้นที่ดินบริเวณนั้นเป็นดินแดง ดินฝุ่นร่วนสีแดงเมื่อเปิดหน้าดินมากๆท าให้ดินแดงไหลลงสู่ต้นแม่น้ า
เมย กลายเป็นสีแดงทั้งล าน้ า 

4. การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลริมแม่น้ าเมย ลงสู่แม่น้ าเมยของชาวพม่ามีชาวพม่าน าขยะและสิ่ง
ปฏิกูลจ านวนมากมากองไว้ริมแม่น้ าเมย บริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าท่า 8บ้านท่าอาจ หมู่ที่ 3ต าบลท่าสายลวด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และขยะได้เร่ิมไหลลงสู่แม่น้ าเมย 

5. คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด เป็นการให้บริการที่ช่วยแก้ปัญหาการรอคิวรับ
บริการจากโรงพยาบาลแม่สอดแก่ประชาชนในชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงที 
เร่ิมเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผู้มารับบริการเพิ่มมากข้ึน 

6. เทศบาลนครแม่สอดมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการจัดบริการสาธารณะที่เพิ่มขึ้น
จากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนื่องจากเทศบาลนครแม่สอดมีพื้นที่อยู่ใจกลางเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรักษาความมั่นคงงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครแม่สอดมีจ านวนบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่
เพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันที่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่จ านวนมาก 
3. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

3.1 ภาคประชาชน 
(1) การจัดเก็บภาษีรายได้ ภาษีศุลกากร ภาษีแรงงาน ภาษีรถและพาหนะ ฯลฯ เมื่อเก็บภาษี

ดังกล่าวได้ จะน ามาพัฒนาท้องถิ่นพิเศษโดยการบริหารจัดการตัวเอง  
(2) ได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพมากขึ้น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา การ

ป้องกันภัยต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับไว มีงบประมาณที่พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของตัวเอง
แบบทั่วทุกพื้นที่ 
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(3) ประชาชนจะได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขและการพยาบาล อย่างมีคุณภาพ และได้รับ
การพัฒนาด้านการแพทย์ที่ทันสมัย ทันต่อการรักษาโรคต่าง ๆ และจะมีโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น มีแพทย์และ
พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆมาเสริมการท างานดูแลประชาชนจากงบประมาณที่เกินพอรวมทั้งจัดสร้าง
โรงพยาบาลชุมชนของคนท้องถิ่นเองและการยกระดับคลินิกชุมชนเป็นโรงพยาบาลชุมชน 

(4).ด้านการศึกษาของบุตรหลาน จะเพิ่มทวีขึ้น ทั้ งทางด้านบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการรองรับไว้ระดับหนึ่งแล้ว เช่น โครงการ
อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทีปังกรรัศมีโชติ โรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมัธยม) การจัดตั้งโพธิ
วิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตาก สถานที่ตั้งอ าเภอแม่สอดซึ่ง อยู่ระหว่างด าเนินการและโครงการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา 

(5) การกีฬา มีการพัฒนาและยกระดับการแข่งข้ันจากท้องถิ่นพิเศษไปสู่ ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่สอด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาลก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน ฟุตบอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ รวมทั้งลู่วิ่งยาง
ตาตั้ม สระว่ายน้ า ไฟฟ้าสนาม ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะและเทคนิคของการกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

(6) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ระบบบ าบัด
น้ าเสียน้ าเน่าที่แก้ไขแบบเบ็ดเสร็จ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพบ้านเรือนของประชาชนให้สวยงาม           
มีการปลูกต้นไม้รอบเมือง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

(7) ท้องถิ่นพิเศษจะมีการลงทุนของภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว ส่งผลประโยชน์โดยตรงถึง
ประชาชนในพื้นที่ เกิดการจ้างงาน กระจายรายได้ มีงานท า บุตรหลานที่จบการศึกษามีงานรองรับทุกสาขา
อาชีพ 

(8) ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตที่เป็นสุข เรียกว่า อยู่ดี กินดี มีสุขภาพ
อนามัยดีมีการรักษาพยาบาลที่ดีทันสมัย มีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน มีงานท า มีอาชีพ 

โดยผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะท างานแบบคิดร่วมกันกับประชาชนในท้องถิ่น และ
น าไปสู่การปฏิบัติทั้งระบบที่รวดเร็วและมีงบประมาณพอเพียงในการบริหารจัดการ ท างานดูแลประชาชนได้
ทั่วถึง และกระจายการบริหารงานทั่วไปทุกพื้นที่แบบถึงหน้าประตูบ้าน 

3.2 ภาคเอกชนได้รับ 
การปกครองแบบรูปแบบพิเศษ ท าให้เศรษฐกิจเติบโต มีการเข้ามาลงทุนของภาคธุรกิจ ท าให้

ภาคเอกชนมีความมั่นใจ นักธุรกิจและนักลงทุนจะหันมาให้ความสนใจกับเศรษฐกิจเมืองใหม่ที่ “นครแม่สอด” 
เกิดการจ้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชน การด าเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องและเชื่ อมโยงระหว่างกลุ่มนักธุรกิจ เอกชน 
ลูกจ้างสู่ประชาชนในชุมชน การพัฒนาที่ตามมาหลายด้านทั้งเศรษฐกิจ การค้า คุณภาพชีวิต การสร้างงานและ
พัฒนารายได้ รวมไปถึงความมั่นใจของนักลงทุน นักธุรกิจ ภาคเอกชนต่างๆโดยคาดว่าจะเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น
ใน “นครแม่สอด” ท าให้มีการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาการค้าและ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า)การเป็น “นครแม่สอด” ในทางการพัฒนาแล้วก็มีฐานะไม่ต่างอะไรกับ
จังหวัดเมียวดี ของพม่า “นครแม่สอด” คือนครศูนย์กลางการค้า เส้นทางประตูการค้า ศูนย์กลางภูมิภาค
อาเซียนที่ส าคัญจุดหนึ่ง บนระเบียงเศรษฐกิจ อิสเวตส์อิโคโนมิค คอริดอร์ เป็นเหตุผลที่จะสร้างความ
เจริญเติบโตให้กับ “นครแม่สอด” ทั้งระบบและเชื่อมั่นว่าภายใน 1-2 ปีนี้  “นครแม่สอด” จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นนครลักษณะพิเศษชายแดน ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย
อย่างมหาศาล 
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3.3 ประเทศชาติได้รับ  
(1) เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน การท่องเที่ยว เนื่องจากนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

และนักลงทุนมีความมั่นใจ ที่ต้องการเข้ามาลงทุนท าธุรกิจในท้องถิ่นพิเศษ เพราะค าว่าท้องถิ่นพิเศษ ย่อมมีความ
พิเศษในการพัฒนาและการด าเนินกิจกรรมที่มีความเป็นพิเศษในตัวเองอยู่แล้ว  

(2) ก่อให้เกิดรายได้ทั้งในภาพการลงทุนและภาคของประชาชนในท้องถิ่นพิเศษ มีการกระจาย
รายได้และเงินไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นพิเศษ ทุกพื้นที่ เกิดรายได้ในการเก็บภาษีอากร มาพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติเพิ่มทวีคูณขึ้นอีกเท่าตัว  

(3) ประเทศได้รับการพัฒนาที่ เป็นการต่อเนื่ องจากท้องถิ่นพิ เศษ ด้านเทคโนโลยี 
สาธารณูปโภค การค้า การลงทุน ที่จะขยายฐานทางเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาที่ควบคู่กับรัฐบาล  

(4) มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว สู่
มาตรฐานสากล 

(5) สามารถแก้ไขปัญหาการค้าขายชายแดน การท่องเที่ ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประชากรแฝง การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสินค้าหนีภาษี 

(6) สนองตอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย  
3.4 สนองงานโครงการตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(1) โครงการรักษ์ป่ารักษ์น้ าและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ทรงงาน 
(2) โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติแม่สอด 
(3) องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” 
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การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยที่ส่งผลต่อค่านิยมทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 
Stepping into the Thai Elderly Society that affects the values of higher education 
 
ผู้วิจัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์  คลังกรณ์ 
 
บทคัดย่อ 

ในขณะที่สังคม โลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การ
โภชนาอาหารส าหรับประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 
2005โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศและคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ ในช่วงปี 2024-2025 อีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้น สวนทาง
กับอัตราการเกิดที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้หญิงยุคใหม่เป็นเวิร์กกิ้งวูแมนมากขึ้น สนใจเรื่องการท างาน
มากกว่าคิดจะมีครอบครัว นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้โครงสร้างประชากรไทยก าลังค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง ค่านิยม
ที่ว่าเรียนจบสายสามัญคือความภาคภูมิใจ ได้ใบปริญญาได้เป็นเจ้าคนนายคน อาจจะต้องคิดใหม่ เพราะใน
ปัจจุบัน ความต้องการ การศึกษาในสายอาชีพก าลังมาแรง จากตัวเลขบัณฑิตล้นงาน เพราะขาดทักษะเฉพาะ
ทาง เรียนจบมาไม่ตรงคุณสมบัติ ที่ภาคธุรกิจต้องการ ประกอบกับความขาดแคลนของตลาดแรงงานฝีมือที่มี
ความเชี่ยวชาญสูง  

 
ค าส าคัญ : สังคม , ค่านิยม , อุดมศึกษา 
 
Abstract 

While in society The world is entering the elderly society. Each country entering 
the elderly society varies according to the environment of each country, such as 
economic growth. Medical Development Nutrition for Thailand National Statistical 
Office Thailand is approaching the elderly society since 2005, with 10.4 percent of the 
population, and is expected to enter the elderly society in 2024-2025 in the next few 
decades. Thai society will step into the elderly society fully. The trend is declining. 
Because modern women are more workmanship. Do not worry about the family. This is 
one of the reasons why Thai population structure is gradually changing. I have a degree 
as a boss. May have to rethink At present, the demand for education in the industry is 
strong. The number of graduates. Because of lack of specialized skills. I do not qualify. 
The business sector needs. The lack of skilled labor market. 
 
Keywords : society, values, higher education 
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บทน า 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations:UN)ได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึง 
ประชากร ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60ปีขึ้นไปและได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ 
ได้แก ่1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ
หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มที่ ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โลกก าลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหารส าหรับประเทศ
ไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2005โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อย
ละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศและคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2024-2025 อีกไม่กี่สิบ
ปีข้างหน้า สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้น สวนทางกับอัตราการเกิดที่มีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากผู้หญิงยุคใหม่เป็นเวิร์กกิ้งวูแมนมากขึ้น สนใจเรื่องการท างานมากกว่าคิดจะมีครอบครัว สาวโสดก็เลย
ครองเมืองกันเพียบ นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้โครงสร้างประชากรไทยก าลังค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป และดู
เหมือนว่า ในอนาคตเราอาจจะเผชิญกับสภาวะที่ขาดแคลนแรงงานก็เป็นได้ ในสมัยก่อนเด็กจบใหม่ หรือ
คนท างานหลายคนอาจจะได้ยินถึงเรื่องที่ว่าบางองค์กรมีนโยบายในกา รคัดสรรบุคคลโดยการเลือก
สถาบันการศึกษา หรือคัดเฉพาะเด็กเกรดดี เด็กเกียรตินิยมเท่านั้น ซึ่งจะจริงตามที่เป็นกระแสอยู่หรือหรือไม่ คง
ไม่ส าคัญเท่าความจริงในปัจจุบนั ที่องค์กรต่าง ๆ มากมาย อ้าแขนรับเด็กจบใหม่จากหลากหลายสถาบัน ปัจจุบัน
ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามานั้นอาจจะมีส่วนบ้างในการรับบุคคลนั้นเข้าท างาน แต่สิ่ง
เหล่านั้นก็ไม่ได้การันตีว่าบุคคลนั้นจะสามารถท าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือท างานได้ตอบโจทย์องค์กรอย่าง
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ แล้วอะไรคือปัจจัยที่ HR มองหาจากเด็กจบใหม่ 

จากผลส ารวจของ jobsDB เรื่องสิ่งที่ HR มองหาจากเด็กจบใหม่ และให้ความส าคัญในการสัมภาษณ์
งานนั้นประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ๆ ก็คือ 

1. มีประสบการณ์ในการฝึกงาน 75% การฝึกงานเปรียบเสมือนการได้ท างานในบรรยากาศจริง งานที่
นักศึกษาฝึกงานได้ท าสามารถถูกพิจารณาน าไปใช้ในชีวิตการท างานจริง ๆ ได้ หากเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ และ
ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร การที่เด็กจบใหม่ได้มีประสบการณ์การฝึกงาน จึงเป็นผู้ที่มีราศีดีกว่าเด็กจบ
ใหม่คนที่ไม่มีประสบการณ์ฝึกงานแม้จะอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 

2. มีประสบการณ์การท างานนอกเวลา 49% การท างานนอกเวลานอกจากจะแสดงถึงประสบการณ์
การท างานที่จริงจังแล้ว ยังสามารถบ่งบอกถึงทักษะการแบ่งเวลาได้อย่างดีเยี่ยม บริหารเวลาทั้งเรื่องงาน และ
เร่ืองเรียนได้อย่างลงตัว ซึ่งเร่ืองนี้ ไม่เก่ียวกับชื่อเสียงของสถาบันอีกเช่นเดียวกัน 

3. เคยท ากิจกรรมนอกหลักสูตร 41% การท ากิจกรรมนอกหลักสูตร แสดงถึงความใฝ่รู้ ความ
กระตือรือร้นที่จะหาประสบการณ์นอกต ารา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้าง หรือผู้ประกอบการทุกคนต้องการ 
เพราะคนจ าพวกนี้จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดี เกินที่ตั้งเกณฑ์ไว้  
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สิ่งที่องค์กรต้องการก็คือ บุคคลากรที่มีความสามารถ และทัศนคติที่ดี เข้ามาท างานร่วมกันในองค์กรได้
อย่างปกติสุข สถาบันการศึกษาอาจเป็นใบเบิกทางที่บอกให้ผู้ประกอบการทราบถึงที่มาของวุฒิการศึกษาของเรา 
ซึ่งโลกแห่งการท างานนอกรั้วมหาวิทยาลัยนั้น อาจไม่ได้มองที่สี ที่สถาบันการศึกษาเป็นหลัก แต่หากเป็นฝีมือ
การท างาน และการเข้ากับสังคมการท างานมากกว่าการให้ ค านิยาม สังคมผู้สูงอายุ 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations:UN)ได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึง
ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60ปีขึ้นไปและได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ 
ได้แก ่

1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ60ปี
ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โลกก าลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร 

ส าหรับประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาต ิสรุปว่าไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2005โดย
มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศและคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วง
ปี 2024-2025 จริง ๆ แล้ว  
โครงสร้างของสังคมกับการเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการ
เมือง สังคม เศรษฐกิจในช่วงนั้นที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และคนในแต่ละยุค แต่ละสมัยก็จะมี
พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ ค่านิยม การบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป 
ทางสหรัฐอเมริกา และโลกตะวันตก จึงได้จัดแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นต่าง ๆ 8 เจเนอเรชั่น ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งเกณฑ์การจัดแบ่งรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมใช้กันไปทั่วโลกด้วย 

กลุ่มที่ 1. Lost Generation คือ ประชากรยุคแรกที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2426-2443 หรือในช่วงทศวรรษ
ที่ 80 ปัจจุบันคนกลุ่มนี้เสียชีวิตไปหมดแล้ว จึงถูกตั้งชื่อว่า "Lost Generation" เหตุการณ์ที่ส าคัญที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตของคนยุคนี้ก็คือ การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1  

กลุ่มที่ 2. Greatest Generation หรือที่รู้จักกันว่า G.I. Generation คนกลุ่มนี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 
2444-2467 คือยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 พวกเขาจึงกลายมาเป็นก าลังหลักของการต่อสู้ในช่วงสงครามโลก
คร้ังที่ 2 เมื่อสงครามสงบ เกิดสภาพเศรษฐกิจตกต่ าไปทั่วโลก คนรุ่นนี้จึงเป็นก าลังส าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนา
เศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้นอีกคร้ัง  

ผู้คนในยุคนั้นจะมีความเป็นทางการสูง ผู้ชายจะใส่สูทผูกเนคไทเมื่อออกจากบ้าน คนในสังคมจะมีแบบ
แผนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความคิด ความเห็น ความเชื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมั่นรัฐบาล 
อ านาจรัฐ มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองร่วมกัน  
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กลุ่มที่ 3. Silent Generation หมายถึงคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2468-2488 ประชากรรุ่นนี้จะมีไม่มาก
เท่ารุ่นอื่น ๆ เพราะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พอดี และหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจตกต่ า ดังนั้น ผู้คนจึงมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก ต้องท างานหนักในโรงงาน หามรุ่งหามค่ า คนรุ่นนี้จึงมีความเคร่งครัดต่อระเบียบ
แบบแผนมาก มีความจงรักภักดีต่อนายจ้าง และประเทศชาติสูง เคารพกฎหมาย เป็นยุคที่ผู้หญิงเริ่มออกมา
ท างานนอกบ้านกันมากข้ึน กระทั่งเวลาผ่านไป เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว คนในรุ่นนี้จึงได้รับโอกาสมากขึ้น มีช่องทาง
การสร้างกิจการของตัวเอง รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นรากฐานจนถึงปัจจุบันนี้  

กลุ่มที่ 4. เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) หรือ Gen-B หมายถึงคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 
หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สาเหตุ ที่เรียกว่า "เบบี้บูมเมอร์" ก็เพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้ งที่ 2 
สงบลง บ้านเมืองที่ผ่านการสู้รบได้รับความเสียหายอย่างหนัก ประชากรที่เหลืออยู่ในแต่ละประเทศจึงต้องเร่ง
ฟื้นฟูประเทศให้กลับมาแข็ง แกร่งมั่นคงอีกครั้ง แต่ทว่า...สงครามที่ผ่านพ้นไปก็ได้คร่าก าลังพล และแรงงานไป
เป็นจ านวนมาก ประเทศเหล่านี้จึงขาดแรงงานในการขับเคลื่อน ประเทศ คนในยุคนั้นจึงมีค่านิยมที่จะต้องมีลูก
หลาย ๆ คน เพื่อสร้างแรงงานขึ้นมาพัฒนาประเทศชาติ จึงเป็นที่มาของค าว่า "เบบี้บูมเมอร์"  

ปัจจุบันนี้ คนยุคเบบี้บูมเมอร์คือคนที่มีอายุตั้งแต่ 49 ปีขึ้นไป และเร่ิมเข้าสู่วัยชราแล้ว คนกลุ่มนี้จึงเป็น
คนที่มีชีวิตเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กับการท างานและองค์กรมาก สู้งาน 
พยายามคิดและท าอะไรด้วยตัวเอง เป็นเจ้าคนนายคน ถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัด อดออม จึงมี
การใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง คน ในยุคอื่น ๆ อาจจะมองคนยุคเบบี้บูมเ มอร์ว่าเป็นพวก 
"อนุรักษนิยม" เป็นคนที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี แต่คนกลุ่มนี้ถือว่าน่าจะมีจ านวนมากที่สุดในสังคม
ปัจจุบันเลยทีเดียว  

เหตุการณ์ส าคัญที่คนในรุ่นนี้เคยประสบ หรือเคยได้ยินก็คือ ข่าวความส าเร็จของการส่งนักบินอวกาศไป
เหยียบดวงจันทร์ ข่าวการท าสงครามเวียดนาม เป็นต้น  

กลุ่มที่ 5. เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ (Generation X) หลัง จากยุคเบบี้บูมเมอร์ส่งผลให้เด็กเกิดมากขึ้น ปัญหา
ที่ตามมาก็คือ ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ได้ทุกคน เมื่อเป็นเช่นนี้ ประชาชนจึงกลับมานั่ง
คิดว่า หากไม่ควบคุมอัตราการเกิดไว้ สุดท้ายแล้วคนทั้งโลกก็จะขาดแคลนอาหาร ดังนั้น จึงเกิดเป็นยุค "เจเนอเร 
ชั่น เอ็กซ์" (Generation X) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "Gen-X" ที่เป็นกระแสตีกลับจากยุคเบบี้บูมเมอร์ มีการควบคุม
อัตราการเกิดของประชากร อย่างเช่นในประเทศจีนก็มีการรณรงค์ให้คนมีลูกได้เพียง 1 คนเท่านั้น คนยุคนี้จะ
เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 อาจเรียกอีกชื่อว่า "ยับปี้" (Yuppie) ที่ย่อมาจาก Young Urban 
Professionals เพราะ เกิดมาพร้อมในยุคที่โลกมั่งคั่งแล้ว จึงใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เติบโตมากับการพัฒนาของ
วิดีโอเกม, คอมพิวเตอร,์ สไตล์เพลงแบบฮิปฮอป และอาจทันดูทีวีจอขาวด าด้วย  

ปัจจุบัน คนยุค Gen-X เป็นคนวัยท างาน มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปแล้ว พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ที่เด่นชัด
มากก็คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความส าคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว 
(Work–life balance) มีแนวคิดและการท างานในลักษณะรู้ทุกอย่างท าทุกอย่างได้เพียงล าพังไม่พึ่งพาใคร เป็น
ตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์  

อย่างไรก็ตาม หลายคนใน Gen-X มีแนวโน้มที่จะต่อต้านสังคม ไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนา และ ไม่ได้ยึด
ขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป อย่างเช่นมอง
ว่าการอยู่ก่อนแต่ง หรือการหย่าร้างก็เป็นเร่ืองปกติ เช่นเดียวกับเรื่องเพศที่ 3 ซึ่งต่างจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มอง
เร่ืองพวกนี้เป็นเร่ืองผิดจารีตประเพณี เป็นอย่างยิ่ง  
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กลุ่มที่ 6. เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ถัดจากยุค Gen-X ก็คือ ยุคเจเนอเรชั่นวาย (Generation 
Y) หรือ ยุค Millennials ซึ่งก็คือคนที่เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523–2540 คนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลง และค่านิยมที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายาย กับ รุ่นพ่อแม่ แต่ก็รับเอาความ เจริญรุดหน้าของ
เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทรกอยู่ในการด ารงชีวิตประจ าวันด้วย  

ยุคนี้จะเป็นยุคที่เศรษฐกิจก าลังเติบโตเป็นอย่างมาก ท าให้พ่อแม่ที่ค่อนข้างจะประสบความส าเร็จใน
ชีวิตแล้วจะดูแลเอาใจใส่ลูก ๆ เป็นอย่างดี เด็กยุคนี้จึงมักจะถูกตามใจตั้งแต่เด็ก ได้ในสิ่งที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได้ 
มีการศึกษาดี มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่กรอบ ไม่ชอบ
อยู่ในเงื่อนไข ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย มีอิสระในความคิด กล้าซัก กล้าถามในทุกเรื่อง
ที่ตัวเองสนใจ ไม่หวั่นกับค าวิจารณ์ มีความเป็นสากลมาก มองว่าการนิยมชมชอบวัฒนธรรม หรือศิลปินต่างชาติ
เป็นเร่ืองธรรมดา  

ปัจจุบัน คนกลุ่มนี้อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียน และวัยท างาน และจากการที่ยุคนี้เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามา
เก่ียวข้อง จึงไม่น่าแปลกใจที่คนกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการท างานที่เก่ียวกับการ ติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้าน
ไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถท าอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เรียกได้ว่าสามารถ
ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นภาพคนยุคใหม่ที่นั่งเล่น iPad ไปด้วย คุย
โทรศัพท์ไปด้วย แถมบางคนยังกินข้าวไปพร้อม ๆ กันด้วยอีกต่างหาก  

ในเรื่องการท างาน คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการท างานว่าสิ่งที่ท ามีผลต่อตนเองและต่อหน่วย 
งานอย่างไร และชอบท างานเป็นทีม ต่างจากกลุ่ม Gen-X ที่ชอบวันแมนโชว์มากกว่า เพราะคนในวัย Gen-X จะ
ถูกฝึกมาแบบนั้น ต่างจากวัย Gen-Y ที่เติบโตมาพร้อมกับการประชุม การระดมความคิดเห็น แต่ทว่าคนกลุ่มนี้
จะไม่ค่อยอดทนเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่นัก หวังที่จะท างานได้เงินเดือนสูง ๆ แต่ไม่อยากไต่เต้าจากการท างาน
ข้างล่างขึ้นไป คาดหวังในการท างานสูง ต้องการค าชม กลุ่ม Gen-Y มักจะจัดสรรเวลาให้งานและชีวิตส่วนตัวใน
จุดที่สมดุลกัน พอหลังเลิกงานอาจไปท ากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเอง เช่น ไปเล่นฟิตเนส ไป
พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง จะไม่ค่อยหมกมุ่นอยู่กับงานเหมือนกับคนรุ่นก่อน  

นอกจากนี้ กลุ่ม Gen-Y จะเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีใจช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นกับพ่อแม่  

กลุ่มที่ 7. เจเนอเรชั่น ซี (Generation Z) Gen-Z คือ ค านิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน 
หมายถึงคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป เทียบ อายุแล้วก็คือวัยของเด็ก ๆ นั่นเอง เด็ก ๆ กลุ่ม Gen-Z นี้ จะ
เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ 
และเรียนรู้ได้เร็ว เพราะพ่อแม่ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจ าวัน แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กรุ่น Gen-Z แตกต่างจากรุ่นอื่น ๆ 
สมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็คือ เด็กรุ่นนี้จะ ได้เห็นภาพที่พ่อและแม่ต้องออกไปท างานทั้งคู่ ต่างจากรุ่นก่อน ๆ ที่อาจจะ
มีพ่อออกไปท างานคนเดียว ด้วยเหตุผลนี้ เด็ก Gen-Z หลาย ๆ คนจึงได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อแม่
ของตัวเอง และนอกจาก 7 เจเนอเรชั่นที่บอกไปแล้ว ปัจจุบันนี้ยังมีค านิยามเพิ่มขึ้นมาอีก 1 กลุ่ม แต่ไม่ได้จัดอยู่
ร่วมกับ 7 เจเนอเรชั่นข้างต้น คือ กลุ่ม "Gen-C" เป็นค าใหม่ที่ Google และ Nielsen บัญญัติ ใช้ส าหรับเรียก
กลุ่มคนยุคใหม่ที่ไม่ได้แบ่งตามอายุเหมือน 7 เจเนอเรชั่นข้างบน แต่จัดกลุ่มตามพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 
อินเทอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทั้งนี้ คนที่จะถูกจัดเข้ากลุ่ม Gen-C นั้น ก็คือคนกลุ่ม Baby Boommer และ 
Gen-X ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง หันมาสนใจเทคโนโลยีมากขึ้น ไปจนถึงขั้นเสพติดการเชื่อมต่อ 
แต่ไม่รวมคนกลุ่ม Gen-Y เป็นพวก Gen-C ด้วย นั่นเพราะคนกลุ่ม Gen-Y ปกติก็จะมีการเชื่อมต่อโลกไร้สายเป็น
ประจ าอยู่แล้ว ต่างกับคนกลุ่ม Baby Boommer และ Gen-X ที่ในอดีตแทบไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย 
แต่เมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีมากข้ึน พฤติกรรมของคนเหล่านี้จึงต้องเปลี่ยนไปตามโลก ส าหรับคน Gen-C นั้น จะมี
นิสัยที่เห็นเด่นชัดมาก ๆ คือ จะมีการเชื่อมต่อตลอดเวลา มีการอัพเดทข้อมูล สนใจข่าวสารที่ได้รับรู้มาในโลกไซ
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เบอร์ พร้อมจะแชร์ต่อทุกเมื่อ ติดตามดูคลิปในยูทูบมากกว่านั่งดูโทรทัศน์ เหมือนกับสังคมออนไลน์กลายเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตของตัวเองไปแล้ว และคนกลุ่มนี้ก็ยังกลายมาเป็นผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมใหม่ ๆ ด้วย  

คนกลุ่ม Gen-C นี้ แม้จะชอบโพสต์ข้อความมากมาย แต่ก็จะโพสต์ด้วยความระมัดระวังกว่าคน Gen-Y 
ที่อาจจะโพสต์ตามอารมณ์มากกว่า ต่างกับคน Gen-C ที่จะโพสต์เพื่อแบ่งปันความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ฯลฯ ถ้าเราลองเหลียวมองไปรอบ ๆ ตัว เราก็จะได้พบกับคนรุ่นต่าง ๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือ 
Baby Boomer, Gen-X, Gen-Y และ Gen-Z ซึ่งนักการตลาด นักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ จะให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้มากทีเดียว เพราะจะช่วยท าให้พวกเขาได้เรียนรู้และเข้าใจบุคคลในวัยต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ส่วนตัวเราเอง การได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่าง
วัยในครอบครัว และลดช่องว่างในสังคมการท างานได้ดี 
บทวิเคราะห์ ค่านิยมทางการศึกษาที่เปลียนแปลงตามกระแสของสังคม 

จบการศึกษาเป็นเสมือนก้าวแรกของการเดินออกไปสู่โลกกว้าง ที่เหล่าเด็กจบใหม่จะต้องพบเจอกับสิ่ง
ต่าง ๆ มากมายในชีวิต พวกเราต่างมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าชีวิตที่ดี มีการงานที่ มั่นคง ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม
ในศักยภาพของตัวเองว่าจะต้องผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยดี และก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในชีวิต แต่ถึงอย่างนั้น แค่
เพียงประสบการณ์ 4 ปีของเรา อาจจะยังไม่เพียงพอส าหรับการเผชิญหน้าต่อโลกของความเป็นจริง  ผู้เขียน
บทความจึงได้วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆดังนี้  

ประเด็นที่ 1. โลกแห่งความเป็นจริง ไม่ได้เหมือนกับสิ่งเราคาดไว้  ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย ถูกปลูกฝังให้เห็นภาพของโลกที่แสนสดใส มองว่าทุกสิ่งล้วนเป็นเรื่องง่าย เพราะว่าเราคือบัณฑิตผู้
มีศักยภาพของสังคม แต่แท้ที่จริงแล้ว ภาพที่สวยหรูนั้นก็ไม่ต่างจากค าโกหก เพราะโลกไม่ได้ง่ายขนาดนั้น การใช้
ชีวิตคือการดิ้นรนและฟันฝ่า พวกเราที่เป็นบัณฑิตใหม่ล้วนแต่ด้อยประสบการณ์  และขาดการเตรียมพร้อม 
ดังนั้นเพื่อการก้าวออกไปเผชิญต่อโลกได้อย่างมั่นคง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อสิ่งต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง 

ประเด็นที่ 2. ปริญญานั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลย จากสถิติล่าสุดของส านักข่าวเอพีระบุว่า อัตราการ
ว่างงานในหมู่ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่สูงถึง 53% นั่นหมายความว่า มีบัณฑิตจบใหม่เกินกว่าคร่ึงที่ยงั
เตะฝุ่น ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการแข่งขันที่สูงมากในตลาดแรงงาน ผสมกับความต้องการแรงงานในตลาดที่
น้อยลงหลังจากหลายอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ ผลการเรียนของเหล่า
บัณฑิตก็มักมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ซึ่งนั่นท าให้เราแทบจะไม่มีความแตกต่างไปจากบัณฑิตคนอื่น ๆ เลย ดังนั้นการ
ได้รับงานนักศึกษาจบใหม่อาจจะไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิด และปริญญาก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ได้งานเสมอไป 

ประเด็นที่ 3. เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ท าให้หางานได้ยากข้ึน เทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญเบื้องหลังชีวิต
ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ดังเช่นการท าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ หรือกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
แต่ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะท าให้เราเกิดความสะดวกสบายในชีวิต มันก็เป็นสิ่งที่เข้ามาลดบทบาทความส าคัญ และ
ลดความจ าเป็นในการจ้างงานมนุษย์เช่นกัน อย่างไรก็ตามยังนับเป็นเรื่องดีที่อุตสาหกรรมหลายประเภทยังคง
ต้องการแรงงานมนุษย์ เข้าไปควบคุมการท างาน และด าเนินงานในสิ่งที่ผู้ใช้บริการท าผ่านระบบออนไลน์ของ
บริษัทอยู่ 

ประเด็นที่ 4. การเกิดความคิดว่า ชีวิตตอนเรียนมหาวิทยาลัยคือช่ วงชีวิตที่ดีที่สุด หากก าลังคิดว่า
ช่วงเวลา 4 ปีในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของแล้วถือ คิดผิดแล้วล่ะ เพราะไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะบอกได้
ว่าท าไมช่วงเวลาเหล่านั้นจะต้องเป็นเวลาในชีวิตที่ดีที่สุด ขณะที่โลกภายนอกยังมีกิจกรรมต่าง ๆ รออยู่อีก
มากมาย มหาวิทยาลัยเป็นเพียงบันไดให้เราก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีที่สุดของเราเท่านั้น แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิด
ความคิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วล่ะก็ นั่นก็คงเป็นสัญญาณว่าชีวิตของเราก าลังอยู่ในช่วงขาลง ท าให้เราเกิดความโหยหา
ช่วงเวลานั้นมากเหลือเกินเท่านั้นเอง 
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ประเด็นที่ 5. นักเรียนที่สอบได้เกรด C เป็นผู้ขับเคลื่อนโลก เป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับนักศึกษาทั้งหลาย
ที่จะพยายามเรียนรู้ และมุ่งมั่นท าข้อสอบเพื่อคว้าเกรด A มาครอง ในขณะที่ใครอีกหลายคนที่ท าข้อสอบได้เพียง
เกรด C กลับใช้ช่วงเวลาในการเรียนรู้นั้น เพื่อหาทางก่อตั้งกิจการของตัวเอง ซึ่งจริง ๆ แล้ว สัญชาตญาณในการ
เป็นเจ้าของธุรกิจนี้ต่างหากที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่เราได้ มากกว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงในต ารา ซึ่งไม่สามารถ
น ามาเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตได้ จนบางครั้งอาจเป็นเร่ืองตลกเมื่อมหาวิทยาลัยได้กลายมาเป็นสถานที่ ซึ่งนักเรียน
ที่สอบได้เกรด A สอนนักเรียนที่สอบได้เกรด B ว่าจะท างานให้นักเรียนที่สอบได้เกรด C ได้อย่างไรบ้าง 

ประเด็นที่ 6. ผูกมิตรสร้างสัมพันธ์ อาจารย์บางคนอาจจะเคยแนะน าแล้วว่าเครือข่ายของเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะว่าเราไม่ได้รอบรู้ในทุก ๆ สิ่งบนโลก แต่เพื่อน ๆ และคนรู้เราอาจจะมีความรู้ในสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ดังนั้น
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเลือกคบหากลุ่มคนที่หลากหลาย จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจับตาดู
ว่าพวกเขามีการท างานร่วมกันอย่างไรบ้าง เราควรจะคบหาทั้งเพื่อนที่เป็นเด็กเรียนและเด็กกิจกรรม เพราะใคร
จะรู้ว่าสักวันเราอาจจะต้องโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักของเราก็ได้ 
 
บทสรุป และแนวทางแก้ใข 

หลายมหาวิทยาลัยของไทยก าลังขาดทุนและไม่อาจจะอยู่รอดได้จนอาจจะต้องเลิกกิจการในระยะเวลา
อันใกล้ บางมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวโดยแบ่งที่ดินผืนงามจัดสรรสร้างคอนโดมิเนี่ยมเพื่อหารายได้ และลดขนาด
องค์กรลง ปัญหาข้างต้นเหล่านี้สมทบเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ และต่อไปยิ่งจะแย่ลง ผู้เขียนมีความเห็นส่วนตัวว่า
ภายในสิบปีนี้จะมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องเลิกกิจการเพราะขาดทุนจนอยู่ไม่ไหว (ในปัจจุบันโรงเรียนเอกชนก็
เลิกกิจการไปมากมาย เพราะที่นั่งในโรงเรียนของรัฐนั้นมีล้นเกินความต้องการอยู่แล้ว) ดังนั้นมหาวิทยาลัยไทยคง
ต้องปรับตัวกันอีกมาก ทางออกในการปรับตัวที่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในอนาคตได้แก่ การยุบเลิกมหาวิทยาลัยที่ไม่มี
คุณภาพหรือขาดทุนมากเพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีทางคุ้มทุน อาจจะต้องมีการควบรวมกิจการ (Merger and 
Acquisition) ของมหาวิทยาลัยเอกชน ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ควรเข้ามาแก้ปัญหาโดยการยุบรวมมหาวิทยาลัย
ของรัฐเอง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็ก ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ใช้ทรัพยากรร่วมกันมากขึ้น ท าให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ มีความเข้มแข็งมากข้ึน ในอดีตที่ผ่านมานักการเมืองมีส่วนผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยในแทบ
ทุกจังหวัดของประเทศไทย แต่ปัจจุบันมีสถาบันที่สอนระดับอุดมศึกษาไม่ต่ ากว่าสองร้อยแห่ง ซึ่งมากเกินไป
ส าหรับประเทศไทยซึ่งจริงๆ แล้วไม่ควรมีสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าจ านวนจังหวัดของประเทศเสียด้วยซ้ าไป 
ทางออกนี้อาจจะเจ็บปวดส าหรับสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งแต่ก็มีความจ าเป็นต้องท า และควรมีนโยบายห้าม
เปิดสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มอีกต่อไปแล้ว กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งพิจารณาควบรวม ยุบ ให้สถาบันอุดมศึกษา
ที่อ่อนแอ ขนาดเล็ก ไม่ได้มาตรฐาน รวมกันให้ เข้มแข็ง มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีมาตรฐานดี 

ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีแผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดทั้งปริมาณและคุณภาพ ในการผลิตบัณฑิต 
มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ให้ตรงกับความต้องการ สาขาใดที่มีบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ล้นเกินความ
ต้องการและไร้คุณภาพก็ควรค่อยๆ ลดจ านวนลงไปและปิดไปเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์กับ
อุปทาน ไม่ปล่อยให้แข่งกันผลิตเพื่อหารายได้ ขายปริญญากันจนเกร่อ เกินความต้องการที่แท้จริงของประเทศใน
บางสาขาโดยเฉพาะในสาขาสังคมศาสตร์ แม้ในสังคมศาสตร์สาขาที่เรียนยากหน่อยเช่น การบัญชี ก็มีคนเรียน
น้อยและขาดแคลนทั้งๆ ที่เป็นวิชาชีพและมีรายได้ดีพอสมควร กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) สมควรยกเลิก
การปล่อยกู้ยืมทางการศึกษาส าหรับสาขาวิชาที่ไม่มีความจ าเป็น มีมากพอ มีล้นความต้องการของตลาด และ
ควรพิจารณาให้กู้ยืมตามจ านวนเงินเดือนหรือศักยภาพที่แต่ละคนจะได้รับเงินเดือน หากนักเรียนนักศึกษา
สาขาวิชาใดสถาบันใดที่จะมีรายได้ดีหลังส าเร็จการศึกษา เป็นสาขาวิชาขาดแคลน และจ าเป็นส าหรับ
ประเทศชาติ ก็ควรจะให้กู้ยืม เช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขาดแคลนอย่างหนัก ส่วนสาขาที่ไม่ขาดแคลน 
เช่น รัฐศาสตร์ ก็ไม่ควรให้กู้ยืม เป็นต้น 
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มหาวิทยาลัยต้องลดการพึ่งพารายได้จากการเรียนการสอนลงไป แต่เน้นไปที่การท างานวิจัยที่น าไปสู่
การพัฒนาประเทศและสามารถน านวัตกรรม งานวิจัย มาผลิตและสร้างรายได้ และ/หรือ ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องเน้นรายได้จากการวิจัยที่สร้ างนวัตกรรมและน าไปสู่ เชิงพาณิชย์
(Commercialization) ออกมาท าใช้ได้จริง ส่งออกได้จริง ลดต้นทุนได้จริง น าพาประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้
ปานกลาง ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งรายได้ส าคัญของมหาวิทยาลัยด้วย มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องรับนักศึกษาให้ลดลงแต่มีคุณภาพเข้มข้น ขณะเดียวกันอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องหาเงินทุนวิจัย
ได้มากจากภาคเอกชนเพื่อน ามาจ้างนกัศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการเรียน ท างานวิจัยช่วยอาจารย์ สร้างทั้งคน
และสร้างทั้งงานที่ช่วยในการพัฒนาประเทศ นักศึกษาจะต้องเป็นทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรในลักษณะของสหกิจศึกษา โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน การตั้งโจทย์การวิจัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้ทราบมาว่าอาจารย์ในหลักสูตรจะเดินสายพบภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเพื่อหาโจทย์การ
วิจัยและทุนวิจัย พร้อมให้หน่วยงานนั้นๆ ส่งนักศึกษามาเรียนในหลักสูตร และน าปัญหาโจทย์การวิจัยนั้นๆ ให้
นักศึกษาที่หน่วยงานนั้นๆ ส่งมาเรียนท าเป็นวิทยานิพนธ์จนส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย 
หน่วยงานได้คนมีความสามารถตรงตามที่ต้องการ หน่วยงานได้ know how ไปใช้ในการแก้ปัญหา อาจารย์ได้
โจทย์การวิจัยที่น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริง น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นักศึกษา
ได้ทุนมาเรียน ได้มาเรียนรู้ที่ท าให้ทฤษฎีได้ปะทะกับการปฏิบัติอย่างแท้จริง  

 มหาวิทยาลัยไทยต้องเน้นไปที่การศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรมวิชาชีพ ที่แก้ไขปัญหาในการท างาน
ให้หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น และต้องไม่ใช่งานฝึกอบรมประเภทฉาบฉวย ที่ไม่ก่อให้เกิดทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ที่ดีขึ้นของบุคลากร แต่ต้องเป็นการฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อเนื่องที่ท าให้พนักงานและคนไทยมี
ความรู้ทักษะ ความสามารถในการท างานได้ดีขึ้นจริง ทั้งนี้ตลาดด้านนี้ยังเปิดกว้างกว่าตลาดนักศึกษาระดับ
เยาวชนเนื่องจากเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้ว 
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ตามรอยศาสตร์พระราชา เพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 
ACCORDING TO KING, A SCIENCE TOURISM SUSTAINABLE 
 
ผู้วิจัย   พรเพ็ญ  เพชรสุขศิร ิ
 
บทคัดย่อ 

ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชด ารัส เมื่อปี 
2554 ว่า “เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพื่อปรับปรุงชีวิต
ความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องค านึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทาง
ศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่ส าคัญคือนักพัฒนาจะต้องมี
ความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ 
และเป็นเร่ืองของจิตใจ” 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาที่ยั่งยืน, ศาสตร์พระราชา 
 
Abstract 

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

คนไทยมีปัญหาพระราชาก็ทรงคิดหาทางแก้ไขโดยศาสตร์พระราชา มีค ากล่าวถึง “ศาสตร์พระราชา”            
มานานหลายปีที่ผ่านมา เช่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, ศาสตร์
พระราชาจากภูผาสู่มหานที ซึ่งในต่างประเทศต่างทราบว่าเป็นแนวคิดตามแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในความคิดแวบหนึ่งคนไทยนี่ช่างโชคดี ที่เจอปัญหาอะไร พระราชาของ
เราก็หาทางแก้ไขไว้ให้ มีค าถามว่า “คนไทยรู้จักศาสตร์ของพระราชาดีแค่ไหน และเคยน าไปปฏิบัติกันหรือยัง”           
มาเร่ิมต้นที่ตัวเรา และต่อไปก็คนรอบข้าง แล้วขยายออกวงกลางไปสู่สังคมและประเทศชาติ ในที่สุด ตัวอย่างปัญหา
เช่น ทุกคร้ังที่คนไทยมีปัญหา น้ าเสีย น้ าท่วมดินถล่ม ไฟป่า พระองค์ท่านก็จะคิดศาสตร์มาแก้ไข เมื่อประเทศไทยฝน
แล้งพระองค์ท่านก็มีศาสตร์ในการท าฝนเทียม หรือ ฝนหลวง ที่เรียกว่า “ฟากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนาสู่มหานที”          
เมื่อประชาชนชาวกทม.น้ าท่วม พระองค์ท่านก็คิดศาสตร์ที่ชื่อว่าโครงการแก้มลิง ที่คลองมักกะสัน เพื่อแก้ไขปัญหา 
โครงการขุดคลองลัดโพธิ์ หรือ การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ใช้ผักตบชวาที่เรียกว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” (The use of 
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vice to defeat vice) และก็มีกังหันชัยพัฒนา เติมออกซิเจน มีค าถามหนึ่งว่า “ท าไมคนไทยรักพระราชาของเขา
ได้มากขนาดยอมตายแทนได้” ค าตอบก็คือพระราชา ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ และท าเพื่อบ าบัดความทุกข์
ทุกอย่างของประชาชนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ กว่า 70 ปี จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องศึกษาศาสตร์แห่ง
พระราชา และช่วยกันด าเนินการตามรอยพระบาท หรือ “การเดินตามรอยเท้าพ่อ” ที่ต้องศึกษาแนวทาง ที่พระองค์
ท่านได้ทรงงานและวางแนวทางหาหนทางแก้ไขปัญหาของประชาชนไว้ ที่ทุกคนรู้จักกันในนาม “ศาสตร์พระราชา” 
หรือ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ในแง่แนวคิด ปรัชญา และการปฏิบัตินั้น “การรักพระราชาของเรา” นั้นก็คือการ
ปฏิบัติบูชาตามค าสอน หากคนไทยทุกคน ช่วยกันท า กันปฏิบัติ และขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวาง จะยิ่งเกิดผลดี
ในการปฏิบัติ “เชิงสัญลักษณ์” มากขึ้น ที่ปกติเหล่าบรรดาข้าราชการและพสกนิกรทั่วไปทุกคนก็ได้ท ากันอยู่แล้ว 
เช่น ค าขวัญ สโลแกน ที่เขียนขึ้นป้าย ติดเสื้อ ติดรถ ต่าง ๆ อาทิ “เราเกิด ในรัชกาลที่ 9” ซึ่งเรียกรวมๆกันว่า 
“ปฏิบัติบูชา” ช่วยกันท า สังคมก็จะดียิ่งขึ้น การเขียนให้ดูสวยดูดีดูเท่ห์ แต่ไม่ช่วยกันท า ช่วยกันปฏิบัติ ก็จะไม่
เรียกว่า “รักพระองค์ท่านอย่างแท้จริง” การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเวลาเกือบ 20 ปีที่คนไทยรู้จัก “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” พระราชทานเป็นแนวทางในการน าพาประเทศไทยให้ข้ามพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้ง
ใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 หรือ “วิกฤตต้มย ากุ้ง” หรือ ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ “ฟองสบู่แตก” จนหลายภาคส่วนน้อมน า
หลักปรัชญานี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยอาจารย์ยักษ์ หรือ ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร ผู้เด็ดเดี่ยวตามรอยในหลวงให้
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตได้ศึกษาและเขียนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง มาตลอดตั้งแต่ปี 2540 จวบจนทุกวันนี้ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้รับการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา จนประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดย “มูลนิธิมั่นพัฒนา” ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 
25 กรกฎาคม 2557  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชด ารัส เมื่อปี 2554 ว่า  “เป้าหมายในการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องค านึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่ส าคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใย ความ
รับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติและเป็นเรื่องของจิตใจ”เมื่อ 
28 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
อย่างยั่งยืน”ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งในระดับ
ภูมิภาค และ ในระดับโลก เพื่อน้อมน าพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ 
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ 
ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริ ง ให้มีความ อยู่ดี กินดี รัฐบาล ฯพณฯ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา”ในเร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP 
- Sufficiency Economy Philosophy) กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development 
Goals) ประสบความส าเร็จ ในการสร้างความตระหนักและการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในระดับ หนึ่ง 
ยกตัวอย่าง ได้แก่ (1) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ ากินและน้ าใช้, การขาดที่ดินท า
กิน ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (2) ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน 
ให้เด็กนักเรียนทุกคนน าไปลงทุน เพื่อประกอบอาชีพท าการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก (3) โรงเรียนพระดาบส         
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จัดให้มีการสอนวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปี มุ่งให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถ
ด ารงตน ได้อย่างเหมาะสม (4) กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ า ลดกลิ่น น้ าไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ าได้ (5) บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จ ากัด ด าเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก 
“ประชารัฐ”ที่ไม่มุ่งเน้นผลก าไรจากการประกอบการลองมาดูเนื้อหาโดยสรุปของ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ที่ส าคัญ
เหล่านี้กัน อาทิ  
โครงการฝนหลวง จากฟากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนาสู่มหานที 

วิธีท าฝนหลวงมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน คือการดัดแปรสภาพอากาศหรือก้อนเมฆใน
ขณะนั้นเพื่อกระตุ้นให้มวลอากาศ ชื้นไหลพาขึ้นสู่เบื้องบนอันเป็นการชักน าไอน้ าหรืออากาศชื้นเข้าสู่กระบวน การ
เกิดเมฆ ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงให้อ้วน คือการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อท าให้เมฆเจริญขึ้นจนมีขนาดใหญ่หนาแน่นและ
พร้อมที่จะตกลงมาเป็นฝน ขั้นตอนที่ 3 โจมตีคือการดัดแปรสภาพอากาศที่จะกระตุ้นให้เม็ดละอองเมฆปะทะชนกัน
แล้วรวมตัว เข้าด้วยกัน จนมีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดแรงไหลพาขึ้นเบื้องบน เพื่อให้เม็ดน้ า มีขนาด
ใหญ่ตกลงสู่เบื้องล่างแล้วเกิดเป็นฝนตกลงมาสู่เป้าหมาย 
ฝายชะลอความชุ่มชื้น(Check Dam) หรือฝายแม้ว  

การใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่นเช่นก้อนหินและไม้เพื่อก่อเป็นฝายขวางร่องน้ าหรือห้วยเล็กๆท า
หน้าที่กักกระแสน้ าไว้ให้ไหลช้าลงและให้น้ าสามารถซึม ลงใต้ผิวดินสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น อีกทั้งยังช่วยดัก
ตะกอนดินและทราย ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าเบื้องล่าง แฝก การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับเพื่อช่วยชะลอความชุ่ม
ชื้นไว้ในดิน โดยรากของหญ้า แฝกจะขยายออกด้านข้างเป็นวงเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 50 เซนติเมตรและจะแทงลง
ไป เป็นแนวลึกใต้ดิน 1-3 เมตรแล้วสานกันเป็นแนวก าแพงดูดซับความชุ่มชื้นให้แก่ผิวดิน ทฤษฎีใหม่ เป็นการสร้าง
แหล่งน้ าขนาดเล็กบนผิวดินในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรโดยแบ่ง ที่ดินส าหรับใช้ขุดเป็นสระเก็บน้ าให้สามารถใช้
ท าการเกษตรได้ตลอดปีและสามารถ เลี้ยงปลาไปพร้อมๆกันนอกจากนี้บริเวณขอบสระยังสามารถใช้ปลูกพืชผักสวน
ครัว ได้อีกด้วย โครงการแก้มลิงหลักการของโครงการ คือเมื่อเกิดน้ าท่วมก็ขุดคลองชักน้ าให้ไหลมารวมกันเก็บไว้ ใน
แหล่งพักน้ าแล้วจึงค่อยท าการระบายลงสู่ทะเลผ่านทางประตูระบายน้ าในช่วงที่ ปริมาณน้ าทะเลลดลง ขณะเดียวกัน
ก็สามารถสูบน้ าออกจากคลองที่เป็นแก้มลิงลงสู่ ทะเลตลอดเวลาเพื่อที่น้ าจากตอนบนจะได้ไหลลงมาได้เรื่อยๆและ
เมื่อใดก็ตามที่ ระดับน้ าทะเลขึ้นสูงกว่าระดับน้ าในคลองที่เป็นแก้มลิงก็ให้ปิดประตูระบายน้ ากั้นไม่ให้น้ าทะเลไหล
ย้อนกลับเข้ามา การใช้น้ าดีไล่น้ าเสีย เป็นการน าน้ าคุณภาพดีจากแม่น้ าเจ้าพระยาส่งเข้าไปไล่น้ าเสียตามคลองใน 
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลได้แก่คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์และ คลองบางล าภูเพื่อ
ช่วยลดปัญหา ความเน่าเสียของน้ าในคลองต่างๆคล้ายกับ การ “ชักโครก”คือปิดและเปิดน้ าให้ได้จังหวะตามเวลาน้ า
ขึ้น-น้ าลงหากน้ าขึ้น สูงก็เปิดประตูน้ าให้น้ าดีเข้าไปไล่น้ าเสียครั้นน้ าทะเลลงก็เปิดประตูถ่ายน้ าเสียออกจากคลองไป
ด้วย กังหันน้ าชัยพัฒนา กังหันชัยพัฒนา หรือ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ าหมุนช้าแบบทุ่นลอย เป็นกังหันน้ าเพื่อ
บ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ท างานโดย การหมุนปั่น เพื่อเติมอากาศให้น้ าเสียกลายเป็นน้ าดี สามารถ
ประยุกต์ใช้บ าบัดน้ าเสียจากการอุปโภคของประชาชน น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจน ให้กับ
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทางการเกษตร ใช้บ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากชุมชนและอุตสาหกรรมลักษณะเป็นเครื่องกลหมุนช้า
แบบทุ่นลอยเพื่อช่วยเติมออกซิเจนที่ผิวน้ า 

การบ าบัดน้ าเสียโดยใช้จุลินทรีย์ 2 วิธี วิธีที่ 1 การใช้น้ าหมักชีวภาพ โดยการใช้น้ าหมักชีวภาพปริมาณ 
1 ต่อ 500 ส่วนราดลงทั้งในน้ าทิ้งจากครัวเรือน ตลาดสดฟาร์มปศุสัตว์หรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้จุลินทรีย์ช่วย
ย่อยสลาย อินทรีย์สารในแหล่ง น้ านอกจากนี้น้ าหมักชีวภาพยังสามารถน าไปใช้ได้ดีในการปรับสภาพน้ าในบ่อประมง
ทั้งบ่อเลี้ยงกุ้งและปลาไดเ้ป็นอย่างดี วิธีที่ 2 ลูกระเบิดจุลินทรีย์ เป็นการบ าบัดและฟื้นฟูแหล่งน้ าให้ดีขึ้นด้วยจุลินทรีย์
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เช่นเดียวกับการใช้น้ า หมักประกอบด้วยโคลนจากท้องน้ า 50กิโลกรัม,ร้า 10 กิโลกรัม,ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดหรือ ผง 50 
กิโลกรัมและน้ าหมักชีวภาพที่หมักจนได้ที่แล้ว 3 เดือนขึ้นไปโดยน าทุกอย่างมาผสมเข้าด้วยกันจนสามารถปั้นเป็น
ก้อนขนาดเท่าลูกเปตองน าไปผึ่งไว้ในที่ร่ม จนแห้งสามารถน าไปบ าบัดน้ าได้โดยใช้ในอัตราส่วน 5 กิ โลกรัมต่อน้ า 1 
ล้านลิตร หรือ 25 กิโลกรัมต่อพื้นที่ไร่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพน้ าที่เน่าเสีย ในบริบทของท้องถิ่นนั้นปัจจุบันได้มีการน้อม
น าแนวพระราชด าริดังกล่าว มาปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ในด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า” (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นทางเดินที่ถูก
ทางแล้ว เราชาว อปท. มาช่วยกันน าทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมกันหน่อย 
การคลับเคลื่อนตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยังยืน 

ททท. ร่วมมือUNDP และสยามนิรมิตเปิดโครงการเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชม ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ณ เอ็มโพเรี่ยม แกลอรี่ (Emporium Gallery) แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วส าหรับ“ตามรอย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เป็นการร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่การท่องเที่ยว น้อมน าหลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ใน
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการ
ท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ในประสบการณ์ Local Experience นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่า
การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เมื่อช่วงต้นปี ๒๕๖๐ ททท.ได้น าแนวคิด “Local Experience” มาใช้
ในการท าการตลาดการท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมีการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัด
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามล าดับ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ สืบ
สานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP – Sufficiency Economy Philosophy) หรือ “ศาสตร์พระราชา” 
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ททท.จึงได้น้อม
น าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน” 
นางสาว นาเดีย ราชีต(Ms. Nadia Rasheed) ผู้แทนผู้บริหาร ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิกกล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับททท. โดยหัวใจหลักคือพัฒนาให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ได้
ด้วยตนเองและมีชีวิตที่ยั่งยืน”  
ในขณะที่คุณพัณณิน กิติพราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามนิรมิต จ ากัดกล่าวว่า “ด้วยความที่ชอบ
ท่องเที่ยวอยู่แล้วจึงรู้สึกยินดีที่ทางททท.เปิดกว้างด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน นอกจากจะเป็น
การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆอีกด้วย” โดยโครงการได้น้อมน าแนวคิด
ด้านการพัฒนามนุษย ์และการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”และหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนาลงพัฒนาพื้นที่ ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านปงห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านหนองส่าน จ.สกลนคร 
ชุมชนริมน้ าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี และชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ จังหวัดชุมพร
ด าเนินการหาข้อมูลพร้อมทั้งเข้าไปเสริมสร้างทั้งความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรในชุมชน
ให้แก่คนในพื้นที่ เพื่อน าไปปรับปรุงให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทั้งในตัวบุคคลท้องถิ่น เกษตรกร
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยผลงานจากการลงพื้นที่จะเผยแพร่ผ่านนิทรรศการ เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชม ระหว่างวันที่ 
๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เอ็มโพเร่ียม แกลอร่ี (Emporium Gallery) ชั้น M ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเร่ียม 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าพื้นที่นับล้านไร่ในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทยมีปัญหาทั้งในเรื่องเคมีและชีวภาพอยู่หลายลักษณะ และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เช่น พื้น
ที่ดินพรุ พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด พื้นที่ดินทราย และพื้นที่ดินเค็มในหลายภูมิภาค จึงท าให้ราษฎรมีฐานะยากจนเพราะการ
เพาะปลูกได้ผลผลิตต่ า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงพระราชทานพระราชด าริให้จัดตั้งศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  โดยให้ตั้งอยู่ในพื้นที่ดินที่มีปัญหา เพื่อแก้ไข
ปัญหาและด าเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การแก้ไข
ปัญหาเดิมของดิน พัฒนาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูก การจัดระบบการเพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ การพัฒนาแหล่งน้ า การฟื้นฟูสภาพป่า ตลอดจนการส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นแหล่งการ
สร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านในชุมชน  ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริได้ด าเนินการทั้งสิ้น
จ านวน 6 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน-จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน-จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ-จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน-จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ-จังหวัดเชียงใหม่ และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง-จังหวัดนราธิวาส 

 
 

 
สรุป 

ด้วยความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลที่ 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้น้อมน าศาสตร์แห่งพระราชามาใช้ในการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวมาโดยตลอด และล่าสุด ททท.ได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดแถลงข่าว
โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ณ สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร นายยุทธศักดิ์ 
สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวในการแถลงข่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมน า
หลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยว
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ของไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนในประสบการณ์ Local Experience ผู้ว่าการ ททท. กล่าวต่อว่า ททท.ได้น า
แนวคิด “Local Experience” มาใช้ในการท าการตลาดการท่องเที่ยวเมื่อต้นปี 2560 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามล าดับ 
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - Sufficiency 
Economy Philosophy) หรือ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - 
Sustainable Development Goals) ททท.จึงได้น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว โดย
เน้นการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้ว่าการ ททท.กล่าวต่อว่า โครงการ “ตามรอยศาสตร์
พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ได้น้อมน าแนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ลงพัฒนาพื้นที่ 4 ชุมชน พร้อมเข้าไป
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรในชุมชนให้ชาวบ้านในพื้นที่น าไปใช้ปรับปรุงเป็น
ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ทั้งตัวบุคคล ท้องถิ่น เกษตรกร และทรัพยากรธรรมชาติ โดยพื้นที่ดังกล่าว
ประกอบด้วย 1. ชุมชนบ้านปงห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใกล้โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วย
ลาน ภายในมีสถานีเพาะช ากล้าไม้ สถานีประมงน้ าจืดขนาดเล็ก และอ่างเก็บน้ าห้วยลานตามพระราชด าริ เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านในชุมชนมีการท าสินค้าหัตถกรรม อาทิ การจักสานไม้ ไผ่ การทอผ้า และการสานใบตาล              
2.ชุมชนบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร อดีตเป็นพื้นที่สีแดงในเขตป่าภูพาน ใกล้กับพระต าหนักภูพาน อันเป็นพื้นที่
ทรงงานหลักในเขตภาคอีสาน ปัจจุบันชาวชุมชนบ้านหนองส่านได้น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต อาทิ การท าเกษตรผสมผสาน และเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องผ้าย้อมคราม 3. ชุมชนริมน้ าจันทบูร จังหวัด
จันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ริมน้ า เคยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ 5 ในพื้นที่มีโครงการพระราชด าริคือ คลองภักดีร าไพ สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมอย่างยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรี 
และภายในชุมชนมีสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน ตึกแถว วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หาชม
ได้ยาก 4. ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่แก้มลิงตามตามแนว
พระราชด าริ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ชาวชุมชนต่างน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในชุมชน ผู้ว่าการ ททท.กล่าวต่อว่า การด าเนินการตามโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อ
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” แบ่งการท างานเป็น 4 ระยะ โดยระยะแรก เป็นการศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาทาง
สังคมและลงพื้นที่, ระยะที่สอง เป็นการพัฒนาแผนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน เช่น การสร้างเส้นทางท่องเที่ยว การจัดการ
เร่ืองกิจกรรมประเพณีในพื้นที่ชุมชน, ระยะที่สาม เตรียมการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ และระยะ
ที่สี่ การเปิดตัวชุมชนต่อสาธารณะเพื่อการสร้างเศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยว “ททท.คาดว่าโครงการดังกล่าวจะ
สามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยผ่านการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในแบบ Local Experience ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” ผู้ว่าการ ททท.กล่าว ทางด้าน
นางสาวนาเดีย ราชีด (Ms.Nadia Rasheed) ผู้แทนผู้บริหารโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก กล่าวในการแถลงข่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับ ททท. โดยหัวใจของโครงการนี้คือพัฒนาให้ชุมชน
สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองและมีชีวิตที่ยั่งยืน ขณะที่ นางสาวพัณณิน กิติพราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สยามนิรมิต จ ากัด ตัวแทนจากภาคเอกชน กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ทาง ททท.เปิดกว้างด้านการท่องเที่ยว 
สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยัง เป็นการเผยแพร่สถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้ชาวไทยและต่างชาติรับทราบของดีและอัตลักษณ์วิถีความเป็นไทยอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการ “ตาม
รอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” จะมีการจัดแสดงเป็นนิทรรศการ และเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชม 
ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2560 บริเวณเอ็มโพเรียม แกลอรี่ (Emporium Gallery) ชั้น M ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม 
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กรุงเทพฯ ภายในงานจะมีการน าเสนอศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รวมถึงผลของการด าเนินงานตามโครงการและเส้นทางท่องเที่ยวของทั้ง 4 ชุมชนอีกด้วย  
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การตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี  
จังหวัดชัยนาท 
 
DECISION ON THE ELECTION OF LOCAL ADMINISTRATORS IN DONG 
KHON MUNICIPALITY SANKHABURI CHAI NAT 
 
ผู้วิจัย    ภูวนัย  เพ็ชรไปร ่

อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงคอน 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ และเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลดงคอน 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จ านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ที่
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พร้อมทั้งเปรียบเทียบแรงจูงใจของประชาชน โดยใช้สูตร T- Test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - Way ANOVA) ด้วยค่าสถิติทดสอบ F - Test เพื่อทดสอบสมมุติฐานหาความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีแรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายด้าน พบว่าแรงจูงใจภายใน ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก และด้านแรงจูงใจภายนอก ประชาชน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จากสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นไม่
แตกต่างกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจต่อการตัดสิน ใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นไม่
แตกต่างกัน ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ การเลือกตั้ง การเมืองท้องถิ่น 
 
Abstract 

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

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

 
Keywords : Decisions, elections, local politics 
 
บทน า 

การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญ
ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกล่าว
ในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น 
ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต 
(Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อม
เป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหา
เกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้ง
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระ
ของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความต้องการของ
ชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่น
มีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้น (สถาบันพระปกเกล้า. 2560 : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?) 

การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นจะ
เป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสียใน
การปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอัน
จะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด 

การปกครองท้องถ่ินท าให้ประชาชนรู้จักท้องถ่ินการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน 
โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบ
บริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทาง
ประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะท าให้
ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน 
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การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการกระจายอ านาจ 
เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความ
ต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่ นนั้นมากที่สุด และ
กิจการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะท้องถิ่น ไม่เก่ียวกับท้องถิ่นอื่น ๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึง
เป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้การแบ่งเบาภาระดังกล่าวท าให้รัฐบาลมีเวลาที่
จะด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญ ๆ หรือกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม และมี
ความคล่องตัวในการด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน 

การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปัญหาย่อม
ต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็
คือ หน่วยการปกครองท้องถ่ินนั้นเอง 

การปกครองท้องถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผู้น าหน่วย
การปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อม
เป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงานในท้องถ่ินอีกด้วย 

การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยสรุป ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็นสองด้วย คือ 
ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร กล่าวคือในด้านการเมืองการปกครองนั้นเป็นการปูพื้นฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหารนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและ
ประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกการบริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการจัดการ เป็นต้น 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ เพราะเป็น
สถาบันที่ฝึกหัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่น
อันเป็นที่อยู่ของตนเอง เกิดความหวงแหนและความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนมีความรู้สึกที่
ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ ที่สอดคล้องกับการปกครองระดับชาติ 
เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ภาวการณ์ในปัจจุบัน บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ทั้งนี้เพราะองค์การบริหา รส่วน
ต าบล ที่จัดตั้งขึ้น นอกจากจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณและบุคลากรเป็นของตนเองแล้ว ยังมีอ านาจในการ
ตัดสินใจก าหนดนโยบายหรือทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของ
ท้องถิ่น ส าหรับความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิภาพ(Efficiency) ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับประชาชนในชุมชน นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน
สมรรถนะ (Capability) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารจัดการ (Administration) ทรัพยากรทางการ
บริหารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแล้วปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (Participation) ของ
ประชาชนต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อระบบ 
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การเมืองการปกครองในทุกรูปแบบและทุกระดับ จะก่อให้เกิดการควบคุมจากประชาชน (Popular 
Control) ต่อบุคคลที่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยการปกครองนั้น ๆ ท าให้บทบาทของบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งใน
องค์กรการเมืองได้กระท าบทบาทของการกระท าจริง (Actual Role) ให้มีความสอดคล้องต้องกัน จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมากในการขับเคลื่อนองคาพยพการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ภาวะผู้น าขององค์กรที่ดีถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าในการบริหารงานสาธารณะแล้ว ย่อมขึ้นอยู่กับ
ความรู้ความสามารถของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในการวางกรอบนโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน
ได้ดีและเกิดประโยชน์ผลในทางปฏิบัติ ประกอบกับความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง และความพร้อมของคณะ
ผู้บริหารที่มาช่วยบริหารองค์กร และศักยภาพด้านอื่นๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สิ่งเหล่านี้จะเป็น
ส่วนเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีทิศทาง มีเป้าหมาย กระบวนการระบบความคิดในการตัดสินใจใช้สิทธิ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  

3. เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 
  ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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

การตัดสินใจเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน 

อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 1. แรงจูงใจภายใน 
 2. แรงจูงใจภายนอก 



 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าดงคอน 

อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จ านวนทั้งหมด 250 คน โดยมุ่งเน้นศึกษาแรงจูงใจของ ต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น ในเขตองค์บริหารบริหารส่วนต าบลควนมะพร้าว  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าดงคอน อ าเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท (Likert Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 40 ข้อ 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะ แรงจูงใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต

เทศบาลต าดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) 
ท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ เกณฑ์การแปลผล

ตามค่าคะแนนเฉลี่ยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปรผล ของเบส (Best. 1970 : 190) โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 
 
ผล/สรุปผล 

การศึกษาการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (3) เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะ
การตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผล
การศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 และเป็น มีอายุ 
50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.8 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 54.9 ประกอบ
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 31.9  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พบว่า ประชาชนมีแรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านแรงจูงใจภายในมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และ
ด้านแรงจูงใจภายนอกมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มี
แรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษา เร่ือง การตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ด้านแรงจูงใจภายในพบว่า ประชาชนมีแรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยรวม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านแรงจูงใจภายใน โดยรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีความต้องการสูงสุด 3 ล าดับ ล าดับแรกคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้ งที่เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน ล าดับที่ 2 มีคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรมในการบริหารงาน และล าดับที่ 3 ผู้สมัครรับเลือกตั้งมี
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คุณธรรม จริยธรรมซื่อสัตย์ สุจริต ตามล าดับ ทั้งนี้เพราะ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) เป็นสิ่งผลักดันจาก
ภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ
สิ่งต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานที่เห็นองค์การคือสถานที่ให้ชีวิตแก่เขาและ
ครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การ และองค์การบางแห่งขาดทุนในการด าเนินการก็ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ดีแต่
ด้วยความผูกพันพนักงานก็ร่วมกันลดค่าใช้จ่ายและช่วยกันท างานอย่างเต็มที่ (Domjan.1996: 199) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิเชษฐ์ พรหมเช็ก (2554 : 76) ได้ด าเนินการศึกษาภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม ว่าเป็นปัจจัยที่มีผลท า
ให้พฤติกรรมการตัดสินใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป สิ่งเหล่านี้ได้แก่ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด 
(intelligence) การศึกษา ประสบการณ์ ข้อมูลที่ได้รับ บุคลิกภาพ ปัจจัยทางอารมณ์ ภาณุพงษ์ ดอกอินทร์ (2551) 
ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่พบว่า ในด้านความเป็น
ผู้น า ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมีความคิดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น รองลงมาคือผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยินดีรับฟังเอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของความคิดเห็นของ และผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น ในด้านการบริหารงาน เห็นด้วยที่ผู้บริหารงานท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีความสามารถ ก ากับดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน รองลงมาเห็นด้วยที่ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้เหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง ในด้านจริยธรรม เห็นด้วยที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษ รองลงมาเห็นด้วยที่ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน และในด้านบุคลิกภาพ เห็นด้วยที่ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีสุขภาพจิตที่ดี 
ยิ้มแย้มแจ่มใส รองลงมาเห็นด้วยที่ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นมีมารยาทดี สุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อม
ถ่อมตน และเห็นด้วยที่ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถ่ินมีความน่าเชื่อถือและวางใจได้  

ด้านแรงจูงใจภายนอก พบว่า ประชาชนมีแรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจโดยรวมประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อดจะมีความต้องการสูงสุดอยู่ 3 ล าดับ คือ ตั้งใจสร้างความเจริญให้กับท้องถ่ิน นโยบายการบริหารงาน และใช้
อ านาจโดยชอบธรรมในระหว่างอยู่ในอ านาจ ตามล าดับ ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) เป็นสิ่ง
ผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง ค าชม หรือยก
ย่อง แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทน
เท่านั้น (เกษรา ดวงมณี. (2545 : บทคัดย่อ) และสอดคล้องงานวิจัยของศุภโชค รัตโน (2552 : บทคั ดย่อ) ที่ได้
ท าการศึกษาทัศนคติทางการเมืองของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอน
มดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดงอยู่
ในระดับปานกลาง ประชาชนมีทัศนคติเลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความเสียสละให้แก่ประชาชนและเป็นกันเองกับทุก
คน และไม่เลือกผู้บริหารที่มีความเห็นแก่ตัว ฉ้อราษฎร์บังหลวง เอาประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มี
ความตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและควบคุม
อารมณ์ได้ พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง เลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
แดง โดยพิจารณาจากทีมที่ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ เลือก
บุคคลที่ได้รับการยอมรับและเคารพนับถือจากประชาชนตลอดจนเป็นผู้มีบทบาทในการประนีประนอมกับผู้สมัครที่
เป็นคู่แข่งและเลือกผู้บริหารที่ยึดหลักนิติธรรม มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุขทั้งปวง 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลของการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เห็น
ความส าคัญของการเลือกตั้ง และไปใช้สิทธิเลือกผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาของเทสบาล 

2. ควรมีการจัดท าประชาพิจารณ์ของคณะผู้บริหาร เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิแสดงความคิดเห็น 
โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองระดับท้องถิ่น ที่ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนได้รับทราบและมี
ส่วนร่วมช่วยเสนอแนวคิดต่อการสร้างแรงจูงใจในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด  

3. ควรจะมีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล มีความ
ร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ 
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กระบวนการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู และการป้องกันการกระท าความผิดซ  าของเด็กและเยาวชนเพ่ือการ
พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 
The process of modification, therapy, rehabilitation and prevention on repeat 
behavioral of children and youth to sustainable of Thai society 
 
ผู้วิจัย   สืบพงศ์  สุขสม 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของไทยให้มี
คุณภาพที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน มีหลายปัจจัย
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านครอบครัว ปัญหาด้านความบกพร่องทางจิตใจหรือร่างกาย ปัญหาด้านทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาด้านสภาพแวดลอ้มในชุมชน และปัญหาด้านความอ่อนด้อยทางสติปัญญาหรือประสบการณ์ของเด็ก
และเยาวชน ล้วนเป็นปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ซึ่งหากปล่อยปละละเลยไม่ให้ความสนใจเด็ก
และเยาวชนเหล่านั้น ย่อมจะน าพาสังคมและประเทศชาติไปในทางที่เสื่อมเสีย ประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมีจ านวนมาก และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
มาตรการในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูและป้องกันเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดเหล่านั้น คณะผู้พิพากษาและผู้
พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวจึงต้องด าเนินการวางแผนปฏิบัติงานด้านนี้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการป้องกันปัญหา เช่น การสร้างเครือข่ายชุมชนเครือข่ายครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อเผยแพร่ความรู้ใน
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองเด็ก ความรู้ด้านยาเสพติดให้ โทษ ความรู้ด้านการจราจร และ สิทธิ
หน้าที่ของเด็กและเยาวชนที่ดีตลอดถึง บทบาทของพ่อแม่และผู้ปกครองที่ดี นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายชุมชนยัง
ช่วยในการติดตามดูแลพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดหลังจากกลับสู่ชุมชน เพื่อมิให้หวนไปกระท า
ความผิดซ้ า กระบวนการแก้ไข บ าบัด และฟื้นฟูนี้เพื่อมุ่งแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้กลับ
ตนเป็นคนดีสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ก่อนและหลังมีค าพิพากษาของศาล และกระบวนการพิทักษ์คุ้มครองสถาบัน
ครอบครัวเพื่อระงับข้อพิพาท โดยมุ่งที่จะยุติความขัดแย้งในครอบครัว ซึ่งเป็นสาเหตุน าไปสู่ความแตกแยกและหย่า
ร้างกันในเวลาต่อมาซึ่งถือเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  
 
ค าส าคัญ : การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 
 
Abstract  
 This study aimed to present opinion of the process on development of children and 
youth of Thai sustainable quality in the future. There are many factors of children and youth 
offense whether it is problems of family, mentally and physically impairments, economy, 
environment and mental retardation or experiences of children and youth. These problems 
are children and youth offense. The abandoned children and youth do not pay attention to 
them; it will inevitably lead to a society and a nation in a derogatory way. It is necessary to 
measure of modification, therapy, rehabilitation and prevention on children and youth of that 
offense because of lot of offenses and violence are increase. The judges and associate judges 
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of Juvenile and Family Court must do for system plans, beginning from problems’ 
prevention such as to create networking of communities, teachers, parents and guardians in 
order to disseminate knowledge in various fields (knowledge of child protection law, drugs, 
traffic and the right duties of good children and youth along with the good role of parents). 
In addition, the creation of community networks can also help in monitoring the children or 
youth who has committed an offence after they return to the community. The aim of the 
process of modification, therapy and rehabilitation is behavior modification of children and 
youth. They can be good behavior for society before and after judgment along with the process 
of family protection to settle the dispute by aiming to end the conflict in the family which 
cause lead to breakage and divorce later, it is a major cause of children and youth delinquency.  
  
Keywords : modification, therapy, children and youth rehabilitation 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

ตามค ากล่าวที่ว่า “เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ” เด็กและเยาวชนจึงควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
ให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นที่ทราบกันดีว่า สังคมไทยปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการ
กระท าความผิดมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากและขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
เช่นกัน ซึ่งเด็กและเยาวชนในสายตาของประชาชนทั่วไป จัดได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อ่อนประสบการณ์ ความรู้ สึกผิด
ชอบชั่วดีต่างๆ และขาดความรู้เท่าทันในด้านต่างๆ การเรียนรู้ และการอบรมจากผู้ใหญ่รอบข้างจึงนับเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และความประพฤติเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เพื่อ
ช่วยพัฒนาและน าพาสังคม ประเทศชาติไปสู่ความรุ่งเรืองต่อไป เมื่อเด็กและเยาวชนกระท าสิ่งที่ผิดมักจะได้รับการ
อภัยโดยเหตุที่ว่ายังไร้เดียงสา ไม่รู้สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ประกอบกับความคิดที่ว่า การที่เด็กและเยาวชนมีความประพฤติ
ที่ไม่ดี เนื่องจากผู้ใหญ่รอบข้างบกพร่องในเร่ืองการอบรม ความผิดจึงอยู่ที่ผู้ใหญ่เหล่านั้น ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องอบรมสั่ง
สอนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความปกครอง แต่ในภาวการณ์ปัจจุบัน การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมิได้อยู่
ในขอบเขตของการกระท าความผิดทางศีลธรรมเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แต่ก้าวล่วงถึงขั้นการกระท าความผิดกฎหมาย
บ้านเมือง โดยจะเห็นได้จากข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชนหลากหลายแขนง มักปรากฏข่าวคราวเกี่ยวกับความ
ประพฤติของเด็กและเยาวชนในทางที่เสียหาย ไม่สมควรและผิดกฎหมายเสมอ เช่น การเสพและค้า หรือลักลอบขน
ยาเสพติด การยกพวกตีกันของกลุ่มนักศึกษาระหว่างสถาบัน การก่อคดีข่มขืน เรื่อยไปจนถึงกระทั่งการก่ อคดี
ฆาตกรรม หลายต่อหลายครั้งที่การกระท าของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ มักเป็นที่วิจารณ์ทั่วไปในหมู่ของประชาชนถึง
พฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดวิสัยของเด็กและเยาวชน แต่ในขณะเดียวกัน เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด ก็กระท าไป
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ถึงผลที่จะตามมา แต่ในบางครั้งก็เกิดจากการบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง หลอกให้กระท าจากบุคคลอื่น 
 ปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม ทั้งท าให้เด็กและ
เยาวชนไม่สมารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอันเป็นก าลังหลักของประเทศชาติต่อไป การแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนจึงเป็นการป้องกันและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพื่อมิให้เกิดปัญหามากขึ้นกว่าเดิม และหาก
สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไปด้วย  
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ข้อหาสูงสุด 5 อันดับ ที่ขึ นสู่การพิจารณาและข้อหาที่พิจารณาเสร็จไปของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่ว
ราชอาณาจักร 
จ าแนกตามคดีแพ่งและคดีอาญา ประจ าปี พ.ศ. 2559  

 
ที่มา : รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2559 หน้า 254 

 

แนวคิดเรื่องการกระท าความผิดและสาเหตุของการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 
1. แนวคิดเรื่องการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ว่า  
 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น ตรงกับค าว่า “Juvenile Delinquency” ซึ่งในทางวิชาอาชญา
วิทยาและทัณฑวิทยา ไม่ถือว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นอาชญากรรม แต่จะเรียกการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนว่า 
“การกระท าผิด” และไม่เรียกเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดว่าเป็นอาชญากร แต่จะเรียกการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชนว่า “การกระท าผิด” และไม่เรียกเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดว่า เป็นอาชญากร 
 เสรินทร์ ปุณณะหิตานนท์ (2555) ได้กล่าวเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนไว้ว่า พฤติกรรมที่
ขัดแย้งกับความต้องการค่านิยมของวัฒนธรรมที่ครอบง าวิถีชีวิตของเยาวชน ก็คือ พฤติกรรมที่่าา่ืนค่านิยมหลัก ซึ่ง
เป็นระบบที่ก่อรูปลักษณะนิสัยใจคอของเยาวชน แม้กฎหมายบางอย่างจะไม่ได้่ังรากลึกในจารีตประเพณีของสังคม 
แต่ก็ปรากฏว่า จารีตประเพณีหลายอย่างได้ถูกนไปใช้เป็นพื้นฐานในการบัญญัติกฎหมาย ดังนั้น การกระท าผิดขอ ง
เด็กและเยาวชนจึงมีความหมายไปในทางพฤติกรรมบางรูปแบบที่ขัดแย้งหรือต่อต้านสังคม ท าให้เกิดการเสียระเบียบ
ทั้งในทางสังคมและตัวบุคคล  
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2. สาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
สาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นสาเหตุเฉพาะบุคคลบางคนอาจมีเพียงสาเหตุ

เดียว ในขณะที่บางคนก็มีหลายสาเหตุประกอบกัน สาเหตุแห่งการกระท าความผิดมีอยู่หลายประการ และอาจแยก
ศึกษาเป็น 3 ด้านคือ 
 ด้านกฎหมาย 
  นักกฎหมายเน้นว่าสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเกิดจากความเยาว์วัย การ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือการถูกหลอกใช้จากผู้ใหญ่ จึงไม่ถือว่าเป็นการกระท าความผิดในทางอาญา โดยถือว่าเป็นเพียง
พฤติกรรมเบี่ยงเบน จึงไม่ลงโทษในทางอาญาแต่จะใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนแทน เพื่อแก้ไขความประพฤติ 
 ด้านสังคมวิทยา 
  นักสังคมวิทยาอธิบายถึงสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนว่ามาจากการที่เด็กและเยาวชน
นั้นได้รับแบบอย่างความประพฤติที่ไม่ดี จากบุคคลที่อยู่รอบข้าง เด็กและเยาวชนยังขาดความหนักแน่นทางจิตใจ จึง
อาจถูกครอบง า ชักจูงได้ง่าย ท าให้พฤติกรรมเด็กและเยาวชนประพฤติผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคมและกลายเป็น
การกระท าความผิดต่อกฎหมายในที่สุด 
 ด้านจิตวิทยา 
  นักจิตวิทยาอธิบายสาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเอาไว้หลายทฤษฎี กล่าวคือบาง
ทฤษฎีเห็นว่า การกระท าความผิดนั้นอาจเกิดจากความผิดปกติของร่างกายหรือทางจิต ซึ่งอาจมีมาตั้งแต่ก าเนิด หรือ
เกิดขึ้นภายหลังความเจ็บปาวยหรืออุบัติเหตุ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้อารมณ์ของบุคคลแปรปรวน 
ยิ่งเป็นเด็กหือเยาวชน ก็อาจะท าให้เกิดการขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และมีพฤติกรรมที่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อสังคมและคนรอบข้างและกระท าความผิดได้ง่าย ซึ่งอาจเป็นการกระท าที่รุนแรง 
 อย่างไรก็ตาม เราสามารถแยกแยะสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเป็น 2 สาเหตุใหญ่ ๆ ด้วยกัน 
  1. สาเหตุจากสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเด็กและเยาวชน เช่น ครอบครัว สถานที่อยู่อาศัย บุคคลรอบข้าง สถาน
เริงรมย์ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น หรือบังเกิดความวุ่นวายในสังคม 
  2. สาเหตุที่เกิดจากตัวของเด็กและเยาวชนเอง เช่นความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจหรือเกิดจาก
พันธุกรรม ภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์บกพร่อง ความอ่อนด้วยสติปัญญาหรือประสบการณ์ ระดับการศึกษาของเด็ก
และเยาวชน 
ปรัชญาในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 
 แนวความคิดหรือปรัชญาในเชิงอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา สามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 แนวหลัก ๆ ได้แก่ 
  1. ปรัชญาที่มุ่งต่อการลงโทษ เพื่อเป็นการแก้แค้นต่อผู้กระท าผิด ป้องกันและปราบปรามมิให้มีการกระท า
ความผิด มักพบแนวความคิดเช่นนี้ในสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นพวกอนุรักษ์นิยม แนวความคิดนี้ จะก าหนดโทษ
และลงโทษผู้กระท าผิดเหมือนกัน โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางด้านอายุของผู้กระท าผิด ดังที่เคยพบว่า ในปี ค.ศ. 
ที่ประเทศอังกฤษ ศาลได้พิพากษาตัดสินและลงโทษเด็กอายุ 9 ขวบ ฐานลักทรัพย์ด้วยการแขวนคอ 
  2. ปรัชญาที่มุ่งเน้นต่อการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่กระท าความผิดบางจ าพวก ซึ่งได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ายังพอที่จะเยียวยาได้โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขความประพฤติได้ แทนที่จะลงโทษ มักพบแนวความคิด
เช่นว่านี้ในสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นพวกเสรีนิยม 
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มาตรการในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูและป้องกัน  
  ในนานาอารยประเทศรวมทั้งประเทศไทย การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดได้ด าเนินตามแนว
ปรัชญาที่มุ่งแก้ไขฟื้นฟู และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดให้สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้ ทั้งนี้  เนื่องจาก
เห็นว่า เด็กและเยาวชนยังสามารถที่จะเยียวยาแก้ไขเปลี่ยนแปลงความประพฤติได้ และการที่รัฐเข้ามาเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดแทนพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไป รัฐจึงต้องหา
มาตรการต่าง ๆ ที่จะมุ่งฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดให้สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้ มากกว่าที่จะใช้
อ านาจลงโทษอย่างรุนแรง  
มาตรการในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด แยะได้เป็น 4 ระยะ  
ระยะที่ 1 กรณีก่อนฟ้องคดี  

มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง บัญญัติอยู่ในมาตรา ๘๖ และ ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรการนี้ใช้ในกรณีที่เด็กและ
เยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิด อยู่ในระหว่างการสอบสวน ก่อนที่จะมีการฟ้องคดี โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
คือ ความผิดที่ต้องหานั้นมีอัตราโทษอย่างสูงจ าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม เด็กหรือเยาวชน
ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกมาก่อน เว้นแต่ เป็นโทษที่เกิดจากความผิดโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ เด็กหรือเยาวชนต้องส านึกในการกระท า เมื่อผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาโดยค านึงถึง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนแล้ว เห็นว่า อาจกลับตนเป็นพลเมืองดีโดยไม่ต้องฟ้อง  ก็จะจัดให้มีการประชุม
ระหว่างเด็กหรือเยาวชน ผู้เสียหายและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการท าแผนแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ
เพือ่ปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทาหรือทดแทนหรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือ
ให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคม แผนดังกล่าวนี้ผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนต้องให้ความยินยอม หลังจาก
นั้นต้องเสนอแผนเพื่อขอความเห็นชอบจากพนักงานอัยการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนส านึกในการ
กระท า หากพนักงานอัยการเห็นชอบและมีการปฏิบัติตามแผนส าเร็จ พนักงานอัยการจะมีค าสั่งไม่ฟ้อง ค าสั่ง
ดังกล่าวถือว่าเป็นที่สุด สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไป แต่ไม่ตัดสิทธิผู้มีส่วนได้เสียที่จะฟ้องเป็นคดีแพ่ง 
มาตรการนี้มีผลให้เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าความผิดในคดีที่มีอัตราโทษไม่ร้ายแรงและมีพฤติกรรมที่สารถ
แก้ไขด้วยกระบวนการดังกล่าวได้ ถูกคัดแยกออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว แต่มาตรการนี้ก าหนดเงื่อนไขใน
การให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วยการให้ศาลตรวจสอบความเห็นชอบด้วยกฎหมายของการจัดการท าแผน
แก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู โดยพนักงานอัยการจะแจ้งให้ศาลทราบถึงการจัดท าแผน หากศาลเห็นวา กระบวนการจัดท าแผน
ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลอาจมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในกรณีที่การปฏิบัติ
ตามแผนแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูไม่ประสบความส าเร็จ เด็กหรือเยาวชนนั้นจะต้องกับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติ 
โดยผู้อ านวยการสถานพินิจต้องรายงานให้พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป 
ระยะที่ 2 กรณีก่อนมีค าพิพากษา 

มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา บัญญัติอยู่ในมาตรา 90 ถึง 92 และมาตรา 132, 133 
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มีสาระส าคัญ
สรูปได้ดังนี้ คือ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่า
กระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงจ าคุกไม่เกินยี่สิบปี เด็กหรือเยาวชนนั้นไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกมาก่อน เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษในเวลาใดๆ ก่อนมี
ค าพิพากษาหากเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท าและผู้เสียหายยินยอม ทั้งโจทก์ไม่คัดค้าน ประกอบกับ
พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร และศาลเห็นว่า เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้ 
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และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชย เยียวยาพอสมควร ศาลอาจมีค าสั่งให้ผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาล
เห็นสมควรจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนและบุคคลที่เกี่ยวของด้ วยปฏิบัติ โดยรูปแบบแผนการ
ประชุม ก็เป็นเช่นเดียวกับมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องตามระยะที่ ๑ แล้วเสนอต่อศาลเพื่อ
พิจารณาภายใน 30 วัน หากศาลเห็นชอบ ให้มีค าสั่งจ าหน่ายคดีชั่วคราว กรณีการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู
ครบถ้วนแล้ว ศาลจะมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยกฎหมายบัญญัติให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอัน
ระงับ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้มีส่วนได้เสียที่จะด าเนินคดีส่วนแพ่ง เด็กหรือเยาวชนจะพ้นออกจากกระบวนการยุติธรรม ใน
กรณีที่กระบวนการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูไม่ส าเร็จหรือการปฏิบัติตามแผนไม่บรรลุ ผู้อ านวยการสถานพินิจหรือ
บุคคลหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้จัดท าแผน ท าการแก้ไขแผนแล้วรายงานให้ศาลทราบ เพื่อศาลจะได้มีค าสั่งตามที่
เห็นสมควรหรือยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป เด็กหรือเยาวชนนั้นต้องกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติ 

ส่วนมาตรา 132 นั้น กฎหมายไม่ได้จ ากัดว่าเป็นคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาซึ่งมี
อัตราโทษอย่างสูงข ากัดไม่เกินเท่าใด เพียงแต่ศาลเห็นสมควรว่าพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรจะมีค าพิพากษา หรือ
บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจ าเลยอาศัยอยู่ด้วยร้องขอเท่านั้น ศาลอาจมีค าสั่งให้ปล่อยตัวจ าเลยชั่วคราว 
โดยก าหนดเงื่อนไข เช่น ให้จ าเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานอื่นหรือบุคคลใดหรือองค์การ
ด้านเด็ก เข้ารับการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูรับค าปรึกษาแนะน า เข้าร่วมกิจกรรมบ าบัดหรือกิจกรรมทางเลือก หากจ าเลย
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดแล้ว ศาลจะสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีค าพิพากษา และให้ถือว่าสิทธิ
น าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ แต่ถ้าจ าเลยผิดเงื่อนไข ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติต่อไป  
ระยะที่ 3 กรณีมีค าพิพากษา 

เมื่อเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดจนถูกฟ้องต่อศาลแล้ว การแก้ไขความประพฤติเด็กและเยาวชนโดย           
ค าพิพากษานั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษ แต่เป็นการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ไม่หวนกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก ซึ่งมีมาตรการที่น ามา ใช้ให้เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนได้ ๒ 
รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ 1 การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูไม่จ ากัดอิสรภาพ ในกรณีที่ศาลเห็นว่า พฤติกรรมในการกระท าความผิด
ของเด็กหรือเยาวชนไม่รุนแรง เด็กหรือเยาวชนเรียนหนังสืออยู่ และปัญหาการกระท าความผิดมิได้เกิดจากครอบครัว 
หรือเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ไม่มีผลร้ายต่อผู้เสียหาย ชุมชน และการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนไม่
กระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องและสังคมมากกว่าจะยอมรับได้ สรุปคือ เป็นคดีที่ปกติศาลจะให้โอกาส
จ าเลยอยู่แล้ว ศาลจะพิพากษาให้รอการก าหนดโทษ หรือรอการลงโทษจ าคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
56 โดยอาจก าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติดังนี้  

1. ให้ไปรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว หรือพนักงานคุมประพฤติ ทุก ..... เดือน
ต่อครั้ง มีก าหนด ..... ปี และให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทุกครั้งที่มารายงานตัว 

2. ให้จ าเลยเรียนหนังสือหรือประกอบอาชีพให้เป็นกิจจะลักษณะ หากเรียนหนังสือให้น าผลการเรียนมา
แสดงทุกครั้งที่มารายงานตัว  

3. ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท าความผิดเช่นเดียวกันนี้อีก 
4. ห้ามดื่มสุรา สูบบุหร่ี หรือยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
5. ห้ามเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนหรือในสถานเริงรมย์ทุกแห่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง กับให้

อยู่ในโอวาทของผู้ปกครองโดยเคร่งครัด  
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 รูปแบบที่ 2 การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู โดยจ ากัดอิสรภาพ ในกรณีที่ศาลเห็นว่า พฤติกรรมในการกระท า
ความผิดของเด็กหรือเยาวชนมีความรุนแรง เช่น กระท าความผิดหลายครั้งไม่หลาบจ า ไม่ส านึกในการกระท า
ความผิด กระท าความผิดอย่างรุนแรงโดยไม่สนใจในผลเสียหายผลกระทบจากการกระท ามีผลต่อตัวเด็กหรือเยาวชน 
ครอบครัว สังคมมาก เด็กหรือเยาวชนมีแนวโน้มหรือโอกาสในการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดีน้อยมาก 
ศาลอาจมีค าพิพากษาส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไป่ึกอบรมในสถาน่ึกและอบรม ซึ่งเป็นระบบจ ากัดอิสรภาพ 
 ในทางปฏิบัติ กรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดถูกฟ้องต่อศาลและให้การรับสารภาพก่อนมีค า
พิพากษา และในกรณีที่มีค าพิพากษาส่งเด็กหรือเยาวชนไป่ึกอบรมในสถาน่ึกและอบรมในสถาน่ึกและอบรม ผู้
พิพากษาสมทบอาจเสนอมาตรการในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชนให้คืนสู่
ครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยส่งเด็กหรือเยาวชนนั้นพร้อมผู้ปกครองเข้าท ากิจกรรมร่วมกันใน
โครงการที่ศาลจัดขึ้น และเพื่อให้การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระยะที่ 4 กรณีติดตามหลังปล่อยเด็กหรือเยาวชน  

เมื่อเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดได้ผ่านกระบวนการตามมาตรการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน
ที่กระท าความผิดตามระยะที่ 1 ระยะที่ 2 หรือระยะที่ 3 ข้างต้นแล้ว ก็จะอยู่มรข้ันตอนที่จะต้องกลับสู่ครอบครัวและ
ชุมชน แม้ก่อนได้รับการปล่อยตัว เด็กและเยาวชนจะได้รับการบ าบัด ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้วดังที่กล่าวไว้
ข้างต้นก็ตาม แต่สภาพครอบครัวและชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า หรือสิ่งยั่วยุแบบเดิมๆ ก็อาจท าให้ เด็กหรือ
เยาวชนเหล่านั้นมีโอกาสจะหวนไปกระท าความผิดซ้ าอีก หากเป็นเช่นนี้ เด็กหรือเยาวชนก็จะวนเวียนเข้าออกใน
กระบวนการยุติธรรมของศาลอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเท่ากับว่าศาลเยาวชนและครอบครัวไม่สามารถแก้ไขเด็กและเยาวชนให้
กลับตัวเป็นพลเมืองดีได้ และไม่ถือว่าประสบความส าเร็จในการท างานเพื่อเด็กและเยาวชน เกราะป้องกันโดยการ
ติดตามดูแลสอดส่งพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนอกจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติพี่น้องของเด็กและเยาวชน
เหล่านั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูแล้ว ชุมชน ถือว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยกันแก้ไข บ าบัด 
ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนหลังจากกลับสู่ครอบครัวและชุมชน เพราะหากชุมชนตั้งข้อรังเกียจไม่ยอมรับ หรือไม่ให้โอกาส
แก่เด็กและเยาวชนที่กลับตัวเป็นคนดีแล้ว เท่ากับเป็นการผลักดันเด็กและเยาวชนออกจากสังคมอันจะมีผลให้เด็ก
และเยาวชนนั้นหวนกลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก  

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.๒๕๕๓ เห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อน าหลักการบ าบัด ฟื้นฟูมาใช้ เพื่อ
เน้นถึงสิทธิเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด และความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนหลังกระท าความผิด เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนกลับสู่สังคมด้วยวิธีการที่ดีที่สุด และเพื่อกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ไม่เป็นปัญหาและเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงต้องพัฒนาระบบงานโดยเน้นการท างานเพื่อพิทักษ์สถาบันครอบครัว โดย
ประสานการท างานกับชมุชนทั้งในเชิงรุก คือ การป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิด และเชิงรับเมื่อเด็กและ
เยาวชนกระท าความผิดแล้วโดยมุ่งแก้ไขบ าบัด ฟื้นฟู ตอลดจนการสร้างมาตรการในการกลับคืนสู่สังคมเพื่อไม่ให้การ
กระท าความผิดซ้ า  
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บทสรุป  
 สาเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและแนวทางหรือมาตรการในการพิจารณาพิพากษาคดี 
ตลอดจนการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 รวมทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 แล้วพบว่าสาเหตุหลักที่เด็กและเยาวชนกระท า
ความผิด พอสรุปได้ดังนี้  
 1. ปัญหาจากปัจจัยทางด้านครอบครัวของเด็กและเยาวชน 
 2. ปัญหาจากปัจจัยทางด้านความบกพร่องทางจิตใจหรือร่างกายของเด็กและเยาวชน 
 3. ปัญหาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 4. ปัญหาจากปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน 
 5. ปัญหาจากปัจจัยทางด้านความอ่อนด้อยทางสติปัญญา หรือประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน 
แนวทางแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู และป้องการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนพบว่า มีปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติดังนี  
 1. ปัจจุบันหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าแผนแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู ที่ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีก าหนดและข้อบังคับของประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา 87, 91 และ 132 ตามล าดับ ยังไม่มีการออกระเบียบหรือข้อบังคับแต่อย่างใด 
ดังนั้นแม้ว่าจะเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับเด็กและเยาวชนก็ยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้  
 2. กิจกรรมในรูปแบบโครงการต่างๆ ที่ใช้เป็นแนวทางแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู และป้องกันเด็กและเยาวชนกระ
ความผิด มีค่าใช้จ่าย จึงเป็นอุปสรรคหนึ่งในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู และป้องกันเด็กและเยาวชนกระท าความผิด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีระเบียบ แนวทางแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูโดยเร็ว เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
 2. มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของศาลเยาวชนและครอบครัว
ทั่วราชอาณาจักร ในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูและห้องกันการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
 3. มุ่งเน้นให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีนโยบายปรับกระบวนการพัฒนาระบบงานสู่แนวทางพิทักษ์ 
คุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครัวเชิงรุก โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการแก้ไข บ าบัด 
ฟื้นฟู และป้องกันเด็กและเยาวชนกระท าผิด ตลอดจนจัดโครงการให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ขั้นตอนการท างานใน
กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัว อันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งจะมีผลให้ลดปริมาณการ
กระท าความผิดลดลงได้  
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เอกสารอ้างอิง 
กฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา  
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร. 2553. การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนทีก่ระท าความผิดอาญาโดยศิลปะบ าบัด.  

รายงานส่วนบุคคล หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 8 
เสวรินทร์ ปุณณะหิตานนท์ (2555) พฤติกรรมเบี่ยงเบน สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2561 จาก  

http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/deviande47.htm 
เสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ. (2554). การกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ยาเสพติด และชีวิตร่างกาย (คดีร้ายแรง) ของเด็ก 

และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาวิจัยโดยใช้ทฤษฎีการควบคุมตนเอง. ปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต. สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สมพร อมรชัยนพคุณ. กระบวนการยุติธรรมกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน. ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก :  
www.lawonline.co.th (วันที่สืบค้นข้อมูล 17 มกราคม 2561) 

 อรอุมา วชิรประดิษฐพร. 2555. สาเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนกับมาตรการแก้ไขในเชิงรุก.  
รายงานส่วนบุคคล หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 10 
รายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจ า� ปี พ.ศ.2559. ส านักงานศาลยุติธรรม  
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