
 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 16
เร�อ

ง  
“งา

นวิจัย
 เพ�อการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคล�อนเศรษฐกิจไทย”

สังคมศาสตร
และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

วันเสารที่ 6 และวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ผานระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting)
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน



รายงานการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS) 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ คร้ังท่ี 16 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ผานระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 
พิมพเม่ือ :   มิถุนายน 2563 
จัดพิมพเผยแพร :   สำนักวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
4 หมู 11 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 
โทรศัพท 02-563-5252 
อีเมล wturesearch.ac.th@gmail.com 
เว็บไซต http://www.western.ac.th/westernnew/main.php 
 

พิมพท่ี :    โรงพิมพหางหุนสวนจำกัด มีน เซอรวิส ซัพพลาย 
88/8 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 
โทรศัพท 0-92276-4177, 0-98197-9462  
Email: meancopier@gmail.com 



คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสำคญัของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ังการ
สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยางตอเน่ือง 
จึงไดทำความรวมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”             
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด           
องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยและเพ่ือสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings) ครั ้งที ่ 16 
จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ          
ใหกวางขวาง โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรท่ีเก่ียวของไดนำผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพตอไป คณะผูจัดทำรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
(Proceedings) คร้ังท่ี 16 ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนำเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ี
สละเวลาในการใหขอแนะนำและพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งขึน้ หวังวาเอกสารฉบับนี้จะ
อำนวยประโยชนตอผูอานและผูนำไปประยุกตใชตอไป 

 
 
 
 

     ประธานคณะทำงานจัดทำเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวตักรรมสูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) มหาวทิยาลัยเวสเทริน  

 
 
หลักการและเหตุผล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัฒนท่ีมุงเนนการสรางความม่ังคั่งใหกับประเทศน้ัน รัฐบาลให
ความสำคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอดและการสรางนวัตกรรมเพ่ือนำไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย           
ซ่ึงจำเปนตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค เพ่ือใหประเทศมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน รวมท้ังเรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการทำงาน การใหบุคลากรดานการวิจัยท้ังของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และ
การใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา 
เพ่ือเปนการเติมเตม็ “ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ท่ีมีอยูดวย “ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพ่ือ “สรางมูลคา” 
แทนท่ีจะเปนแค “เพ่ิมมูลคา” เพ่ือนำมาซ่ึง “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา” (Value - Based Economy)              
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ
อยางกวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น     
และวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอด นวัตกรรม สูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัยอัน จะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชน รวมท้ังเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนำไปประยุกตใช
และเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลท่ัวไปใหความสำคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันจะทำใหเกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได 
ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมงานวิจัยใหเกิดขึ้นระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน  

3. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลงาน      
และขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 
 
หัวขอในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร    2.1 ดานการศึกษา 
    1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    2.2 ดานบริหารธุรกิจ 
    1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ     2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 
รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 
 2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นำเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 
 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
 
ผูเขารวมโครงการ 
กลุมเปาหมายจำนวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 
 
 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ         
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีจะนำไปใช
ปรับระบบการศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและสงบทความ 
2. กำหนดการสงบทความฉบับแกไข 
3. ประกาศรายชื่อ (สำหรับผูลงทะเบียนชำระเงินและ 
สงบทความ) 
4. นำเสนอบทความ 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
วันท่ี 1 – 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 
วันท่ี 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนำเสนอบทความ 
 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) 
โดยลงทะเบียนชำระเงิน 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560  

2. เขารวมประชุมและนำเสนอ 
บทความวิจัย 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) ท้ังน้ีตองชำระเงิน/สงบทความ 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
 

 
 
 
 
 



หมายเหต ุ 
1. เม่ือมีการชำระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 
  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ  
  3. หากตองการใบเสร็จเพื่อเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานำใบเสร็จที่ชำระของธนาคาร (ตวัจริง) นำมา
ติดตอไดที่ การเงิน ช้ัน 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 
           4. อัตราคาลงทะเบียนสำหรับการเขารวมนำเสนอผลงานตอ 1 ทานเทาน้ัน หากผูเขารวมนำเสนอทานอ่ืน
ประสงคเขารวมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 
           5. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานท่ีมอบให จะปรากฏชื่อของผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเทาน้ัน 
สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทำการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชำระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ท้ังไฟล word และ pdf  ใหเรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพ่ือ
ลงทะเบียนรับรหัสประจำตัวท่ี http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลให
ครบถวนแลวกดยืนยันเพ่ือรับรหัสประจำตัว จากน้ันตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัคร
เสร็จสมบูรณ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุมโดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนำเสนอตองยืนประจำจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ
นำเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 4. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เม่ือผูสมัครทำการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน      
10 หนา จำนวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ท้ังไฟล Word และไฟล PDF) มาท่ี E-mail : wturesearch@gmail.com 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 

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

 

 



 

 

 
 
 
 

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

ผานระบบประชมุทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) 
วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  
วันเสารท่ี 6 มิถุนายน 2563 

เวลา 07.30 – 08.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 – 30 นาที 
เวลา 08.00 – 08.15 น. ดร.ประภากร  สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวเปดงาน 

เวลา 08.15 – 10.30 น. รับฟงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “70 ป จีนทำไดอยางไร!...แลวไทยทำอะไรอยู?” โดยคุณกร ทัพพะรังสี 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตร ี

เวลา 10.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขารัฐประศาสนศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาสาธารณสุขศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร (ตอ) 
- สาขาพยาบาลศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน 2563 

เวลา 08.30 – 09.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 9.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ (ตอ) 

 
หมายเหตุ : 1) ผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอรจะไดรับใบเกียรติบัตรหลังจากไดทำการประเมิน
ภาพรวมของการจัดงานประชุมใหกับผูเขารวมนำเสนอผลการวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ดวยระบบประชุมทางไกลผาน
จอภาพ (WebEx Meeting) แบบ Google form เรียบรอยทางสำนักวิจัยและบริการวิชาการจะนำสงใบเกียรติบัตรใหกับทานตามที่
อยูที่ไดแจงกับทางมหาวิทยาลัย 
               2) ดูรายละเอียดท่ีขั้นตอนการเขารวมการนำเสนอผลงานวิจัยผานระบบประชุมทางไกลอีกคร้ัง 
 

 



























สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

แนวทางสนับสนุนการเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรส        1 
สำหรับวิสาหกิจเร่ิมตนในประเทศไทย 
 ชาญชยั  อรรคผาติ  

นพดล  พันธุพานิช  
 

การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     15 
สำหรับยุคประเทศไทย 4.0 
 ชุลีรัตน  เกิดศรี 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนพ.นพดล  พันธุพานิช  
 

การจัดการเชิงกลยุทธสูความสำเร็จของชุมชนทองเท่ียวในประเทศไทยอยางย่ังยืน   35 
 ทศพล  ปรีชาศิลป  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนพ.นพดล  พันธุพานิช  
 
การทำธุรกรรมทางการเงินผานโมบายแบงคกิ้งใหปลอดภัย      47 
จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
 ประเสริฐศักดิ์  โพธ์ิทอง  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัครดา  เกิดประทุม 
 

การจัดการกลยุทธการตลาดเพ่ือพัฒนาธุรกิจน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสูความสำเร็จ    59 
 สุพินดา  โอชกะ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนพ. นพดล พันธุพานิช 
 

รูปแบบการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใชบริหารจัดการธุรกิจฟารมโคนม     66 
ปลอดสารพิษใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
 อนันต  สายพันธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนพ.นพดล พันธุพานิช 
 
 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน     73 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ชูศักดิ ์ คำลน 
 รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 
 
แนวทางความรับผิดชอบตอการตอตานการคามนุษยของไทย     83 
 พ.ต.อ.อภิสัณฐ  ไชยรัตน 
 รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 
 
แนวนโยบายการตอสูกับการกอการรายดวยโครงการ      97 
ความมั่นคงแบบหวงโซอุปทาน 
 ไพบูลย  ผลดี 

รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา  ไวสำรวจ 
 

บทบาทองคการไมแสวงหาผลกำไรในไทยกับการนำนโยบาย     107 
สงเสริมสุขภาพไปปฏิบัต ิ
 เรืองวิทย  วะรีวะราช 

 
การพัฒนาศักยภาพผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในยุคการศึกษา 4.0     118 
 บรรพต  บัวผัด 
 
การบริหารสถานศึกษาแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ       130 
 พรทิพย  ไพรัตน 
 

ผูบริหารสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัล       140 
 พันเอกวัชรภัทร  นุชอำพันธ 
 
บทบาทครูแนะแนวกับการใหการปรึกษาครอบครัว      152 
 ภัสสร  อรุณศรี 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

วิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาไทย กับการขับเคล่ือนการศึกษาสูยุคไทยแลนด 4.0   162 
 แมชีจุติภา  ทรรพสุทธ์ิ 
 เดน  ชะเนติยัง 
 
กลยุทธการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมซอฟทแวร   172 
และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ในประเทศไทย 
 วุฒิภูมิ  จุฬางกูร 
 
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล     181 
 สุกัลยา  พรมหอม 
 
ผลกระทบทางสุขภาพและความปลอดภัยของเกษตรกร      194 
จากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
 ขจรศักดิ ์ ผิวเกลี้ยง  
 
การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมพัฒนาการดานภาษาของเด็กปฐมวัย   206 
 เจตตชญัญา  บุญเฉลียว 
 
ความรอบรูดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตผูปวยโรคเบาหวาน     212 
 ณฐา  เมธาบุษยาธร 
 
ซึมเศราไปทําไม มาเปนผูสูงวัยหัวใจสตรอง       223 
 ดวงแกว  ชํานาญพนา 

รองศาสตราจารย ดร.ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 
 

ผลตรวจทางหองปฏิบัติการของผูสูงอายุโรคเร้ือรัง : การเรียนรูเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  230 
 มาโนช  อานทอง  
 
ถอดบทเรียนองคกรรอบรูสุขภาพ        239 
 วิทญา  ตันอารีย  



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

การปองกันการใชสารเสพติดของวัยรุน        253 
 อณัญญา  ขุนศรี 
 
บทบาทของชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ (M-MERT) โรงพยาบาลกองทัพบก    261 
สังกัดมณฑลทหารบก ในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย 
 อิทธินันท  โชติชวง 
 



แนวทางสนับสนุนการเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสสำหรับวิสาหกิจเร่ิมตนในประเทศไทย 
 
THE GUIDELINES TO SUPPORTING FOR INTENTION TO USE  OPENSOURCE 
SOFTWARE FOR STARTUP IN THAILAND   
 
ผูวิจัย   ชาญชัย  อรรคผาติ  

นพดล  พันธุพานิช  
 
บทคัดยอ 

แนวทางสนับสนุนการเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสสำหรับวิสาหกิจเร่ิมตนในประเทศไทย อธิบายนิยาม
ของซอฟตแวรโอเพนซอรส ประโยชนที่จะไดรับจากการเลือกใช เพื่ออธิบายแนวทางที่นำไปสูผลสำเร็จในการ
สนับสนุนการเลือกใชโอเพนซอรสซอฟตแวรในวิสาหกิจเร่ิมตนท่ัวประเทศ โดยทบทวนจากทฤษฎีและวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวของจากแนวคิดประโยชนในการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส สถานการณในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการใช
ซอฟตแวรโอเพนซอรส การสนับสนุนและดำเนินการวิสาหกิจเร่ิมตนในประเทศไทย ทฤษฎีความสำเร็จในการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน และแนวคิดอิทธิพลของความมีชื่อเสียง แนวทางสนับสนุนการเลือกใช
ซอฟตแวรโอเพนซอรสสำหรับวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศไทย ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 เพื ่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศดวยนวัตกรรม สรางมูลคาทางธุรกิจอยางยั่งยืน ชวยสงผลดีตอประเทศในเชิงบวก โดยกลุม
วิสาหกิจเริ่มตนเปนกลุมอุตสาหกรรมสำคัญที่มีการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีเปนหลักเพื่อขับเคลื่อนองคกร 
ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางมากในการพึ่งพาการใชซอฟตแวร การสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสใน
วิสาหกิจเร่ิมตน จะชวยพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทยใหเติบโตขึ้น เปนทางเลือกสำหรับองคกรเพ่ือ
ประหยัดตนทุนคาใชจาย หลีกเลี่ยงปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ และผลักดันใหเศรษฐกิจในประเทศเติบโตมากยิ่งขึ้น 
ชวยกระตุนใหองคกรวิสาหกิจเริ ่มตนมีการใชงานซอฟตแวรที่ถูกตอง เพื่อสนับสนุนการเลือกใชโอเพนซอรส
ซอฟตแวรในประเทศไทย โดยการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิและดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ
ผลักดันเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทยใหเติบโตขึ้น กอใหเกิดการสนับสนุนการเลือกใช
ซอฟตแวรโอเพนซอรสใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง ไมตองพบปญหาตนทุนคาลิขสิทธิ ์ คาดูแลระบบ คาอบรมและ
คาใชจายตาง ๆ จากบริษัทผูผลติซอฟตแวรเพ่ือการพาณิชยท้ังในประเทศและตางประเทศ  

 
คำสำคัญ : การสนับสนุน ซอฟตแวร โอเพนซอรส วิสาหกิจเริ่มตน  
 
Abstract 

Guidelines to supporting the intention to use opensource software for startup in 
Thailand. Explaining the definition of opensource software, The benefits of using opensource 
software, to explain the path to success for supporting the selection of opensource software 
for startup in Thailand by reviewing theories and literature from the benefits of using open 
source software, The situation in Thailand to support the use of opensource software, 
Supporting and operating startup in Thailand, Theory of information success model and the 
concept of the reputation. Guidelines to support the selection of opensource software for 
startup in Thailand In accordance with Thailand 4.0 guidelines to drive the country's economy 
by innovation for sustainable. The startup as an important industry group that uses innovation 
and technology as the key to driving the organization. Therefore it is very necessary to rely 
on the use of software. The Supporting for the use of opensource software in startup will 
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develop the software industry in Thailand for organizations to save on cost, avoiding 
copyright infringement issues and driving the domestic economy to grow up and encourage 
startup to start using the copyright software. Supporting the selection of open source software 
in Thailand by observing copyright laws and going in the same direction to drive the economy 
and software industry in Thailand to grow causing serious support for the choice of 
opensource software and problem of cost of copyright fees, system administration fees, 
training fees, and other expenses from commercial software companies both domestically 
and internationally. 
 
Keyword : Supporting , Software, Opensource, Startup 
 
บทนำ 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนสำคัญเพื่อบริหารจัดการองคกร โดยมีการใชซอฟตแวรสำหรับ
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือประกอบการทำงานตามรูปแบบและวัตถุประสงคตามรูปแบบธุรกิจ โดยการซื้อลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแวรเพ่ือใชงาน หรือการพัฒนาซอฟตแวรขึ้นเองเพ่ือใชเฉพาะดานในธุรกิจ จากงานวิจัยโครงการสำรวจตลาด
ซอฟตแวรของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแหงประเทศไทย (TDRI) อธิบายคำวาซอฟตแวร คือ โปรแกรมหรือ
ชุดคำสั่งท่ีออกแบบเพ่ือสั่งการทำงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแหงประเทศไทย, 2555) 
เนื่องจากรูปแบบการใชซอฟตแวรในประเทศไทยในองคกร พบวาปญหาสำคัญที่พบและสงผลตอภาพลักษณของ
ประเทศไทย คือ ปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิในการใชซอฟตแวร ท้ังการละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ือการสวนตัวหรือในรูปแบบ
องคกร ซ่ึงซอฟตแวรเหลาน้ีคิดคนและพัฒนาขึ้นจากบริษัทผูผลิตท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือจัดจำหนาย หรือผลิตขึ้นและ
อนุญาตใหนำไปใชไดฟรีในรูปแบบของโอเพนซอรสซอฟตแวร (Open Source Software) ซึ่งเปนซอฟตแวรท่ี
ปลอดลิขสิทธ์ิ (Free License) ดังน้ันหนวยงานท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการใชซอฟตแวรในประเทศไทยองคกร
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีนโยบายรวมกันเพื่อการสนับสนุนและปองกันปญหาละเมิดลิขสิทธิ์การใช
ซอฟตแวรในประเทศไทย โดยแนะนำทางเลือกสำหรับองคกรเพ่ือลดปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิและภาระคาลิขสิทธ์ิ
รายป ดวยการแนะนำใหเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสกันมากขึ้น เพื่อนำมาทดแทนซอฟตแวรติดปญหาดาน
ลิขสิทธิ์ในองคกร โดยยืนยันถึงประสิทธิภาพเทียบเคียงกับซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ และสงผลดใีนระยะยาวตอประเทศ
ไทย เพื่อชวยลดปญหาการขาดดุลการคาในการซื้อลิขสิทธ์ิซอฟตแวรของผูผลิตในตางประเทศลงได (สถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2555) โดยเฉพาะในกลุมวิสาหกิจเร่ิมตน หรือสตารทอัพ (startup) ซ่ึงเปนนิยามศัพท
ที่กลาวถึงกลุมเศรษฐกิจใหม ในสมัยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่มีการผลักดันนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 อยางเปนทางการตั ้งแต ป พ.ศ.2559 เปนตนมา เพื ่อพัฒนาสูยุคประเทศไทย 4.0 ในการขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาทางธุรกิจม่ังคั่ง ม่ันคงและยั่งยืน (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2559) โดยวิสาหกิจเร่ิมตนมีบทบาทอยางมากในยุคปจจุบัน ท่ีเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสำคัญในทุก
ชวงของการดำเนินชีวิตของมนุษย และประเทศไทยเขาสูยุค 5G ทำใหวิสาหกิจเริ่มตน หรือสตารทอัพในประเทศ
ไทย เปดดำเนินธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นและมีนักลงทุนผูสนใจธุรกิจรายใหมเรงคิดคนพัฒนา เขารวมดำเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
จากขอมูลพบวากลุมวิสาหกิจเร่ิมตนเปนกลุมสำคัญท่ีมีการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีเปนหลักเพ่ือการขับเคลื่อน
องคกร ดังน้ันจึงมีความจำเปนอยางมากในการพ่ึงพาการใชซอฟตแวรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการ
นวัตกรรมใหเกิดขึ้นเพ่ือการใหบริการแกผูใชงาน  
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 ดังน้ันการสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในภาควิสาหกิจเร่ิมตน หรือสตารทอัพ จะชวยสงผลดีตอ
ประเทศไทย การเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนทางเลือกสำหรับวิสาหกิจเริ่มตนท่ีชวยใหประหยัดตนทุน
คาใชจายไดแก ตนทุนคาลิขสิทธ์ิ คาดูแลระบบ คาอบรมและคาใชจายที่เกี่ยวของจากบริษัทผูผลิตซอฟตแวรเพ่ือ
การพาณิชยท้ังในประเทศและตางประเทศ หลีกเลี่ยงปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ ดังน้ันแนวทางเพ่ือการสนับสนุนการ
ใชโอเพนซอรสซอฟตแวรสำหรับวิสาหกิจเร่ิมตนในประเทศไทย หากสามารถดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือ
กอใหเกิดการสนับสนุนการเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสใหเกิดขึ้นจริงจัง จะชวยใหเศรษฐกิจในประเทศไทยเติบโต
ยิ่งขึ้น ชวยพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศใหเติบโตขึ้น (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2562) ซ่ึงปจจุบันอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทยเปนภาคอุตสาหกรรมสำคัญท่ีชวยผลักดันใหเศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตขึ้นดวย 
 
เนื้อเร่ือง 

 ในการศึกษาแนวทางสนับสนุนการเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสสำหรับองคกรธุรกิจในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในกลุมวิสาหกิจเร่ิมตนหรือสตารทอัพ เพ่ือสนับสนุนการเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในองคกรสำหรับ
วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจเริ่มตน หรือสตารทอัพ (startup) หมายถึงกลุ มธุรกิจใหมที ่เกิดขึ้น กอตั ้งขึ ้นโดยมี
จุดประสงคเพื่อแกไขปญหา และสนับสนุนการดำเนินชีวิตดวยการใชนวัตกรรม มีรูปแบบธุรกิจเติบโตแบบกาว
กระโดด (โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559) นอกจากน้ัน Steve Blank (2010) 
ใหคำนิยามวา สตารทอัพคือกิจการที ่ต ั ้งขึ ้นเพื ่อคนหารูปแบบโมเดลธุรกิจ (business model) ที่ทำซ้ำได 
(repeatable) และขยายตัวได (scalable) เปนธุรกิจท่ีนำเทคโนโลยีเขามาชวยแกปญหาในลักษณะของทางเลือกใน
การแกไข (Solution) ซึ่งจะตอบโจทยผูใชงานและเติบโตไดมากนอยแคไหน ขึ้นอยูกับหลายปจจัยและในอนาคต 
บริษัทรูปแบบของสตารทอัพ หรือเรียกวา เทคสตารทอัพ (Tech Startup) เริ่มเขามามีบทบาทอยางมากในยุค
ปจจุบัน ท่ีเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสำคัญในทุกชวงของการดำเนินชีวิตของมนุษย และประเทศไทยเขาสูยุคของ 
4G และกำลังจะกลายเปน 5G ตอไป ทำใหธุรกิจวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) หรือสตารทอัพในประเทศไทยใหมๆ 
เปดดำเนินธุรกิจกันเพ่ิมมากขึ้น และมีผูสนใจรายใหมคิดคนพัฒนาและเขารวมการดำเนินธุรกิจรูปแบบน้ีกันเพ่ิมมาก
ขึ้น ดังน้ันหากวิสาหกิจเร่ิมตน มีความตระหนักถึงแนวทางเพ่ือสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสมากขึ้นภายใน
องคกรเพ่ือประหยัดดานตนทุนและกอใหเกิดประโยชนเชิงบวกตอองคกร ยอมสงผลดีตอการดำเนินธุรกิจในระยะ
ยาวอยางยั่งยืน เนื่องจากซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนชุดคำสั่งการทำงานที่อยูในประเภทการใหบริการ สามารถ
นำไปใชโดยไมตดิปญหาเร่ืองของลิขสิทธ์ิของผูคิดคนและผูผลติซอฟตแวรเดิม เปดโอกาสใหผูใชงานนำไปใชประโยชน
ไดฟรีโดยไมมีเงือ่นไข สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต ิ(2547) ใหนิยามวา เปนซอฟตแวร ท่ีเปดเผย
หลักการหรือแหลงที่มาของเทคโนโลยีของซอฟตแวรใหบุคคลภายนอกไดใช ภายใตเงื่อนไขที่เปดโอกาสใหผูใช
สามารถทำการแกไข ดัดแปลงและเผยแพรซอรสโคดได ซ่ึงผูใชสามารถนำซอฟตแวรโอเพนซอรสไปใชงานไดฟรีโดย
ไมมีเงื่อนไข หรือนำไปใชเพื่อการศึกษา แกไข และอนุญาตใหเผยแพรได สามารถเปดเผยรหัสการเขียนโปรแกรม 
หรือ ซอรสโคด (Source Code) เพื่อนำไปพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาตอยอดได ยกตัวอยางรายชื่อซอฟตแวร
โอเพนซอรสที ่ม ีช ื ่อเส ียงและเปนที ่ร ู จ ักกันด ีของผู งานโดยทั ่วไป ได แก โปรแกรมไฟรฟอกซ (Firefox) 
ระบบปฏิบัติการลินุกซ (Linux) โปรแกรมพีดีเอฟครีเอเตอร (PDF Creator) เปนตน Wheeler (2007) ใหคำนิยาม
ของระบบฟรีโอเพนซอรสซอฟตแวร หมายถึง ซอฟตแวรหรือโปรแกรมที่กระจายไปสูผูพัฒนาระบบอื่น ๆ และ
ผูใชงานในรูปแบบของซอรสโคดโปรแกรม และอยูภายใตเงื่อนไขลิขสิทธิ์ที่สามารถนำไปใชเพื่อการดัดแปลงแกไข
ตอไปเพื่อการใชประโยชนได ซอฟตแวรโอเพนซอรสนั้น จึงใหสิทธิ์ผูใชงานในการนำซอรสโคดมาใชใหมได และ
สามารถเผยแพรเพ่ือบุคคลอ่ืนตอไป นำไปใชเพ่ือพัฒนาตอยอดได โดยไมติดปญหาดานลิขสิทธ์ิของผูผลิต ซ่ึงในฟรี
โอเพนซอรสซอฟตแวรบางโปรแกรมน้ันพบวาจะอยูบนพ้ืนฐานของผูท่ีตองการพัฒนาในแตละพ้ืนท่ี กระจายไปท่ัว
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โลก มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการใชงานสูบุคคลอื่น ซึ่งผูพัฒนาเปนตัวแทนที่มีจิตอาสาในการพัฒนาเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม เม่ือพัฒนาเสร็จจะมีการเผยแพรตอกัน หรือภายในกลุมผูพัฒนาโอเพนซอรสดวยกันเอง โดยให
ผูใชงานสามารถดาวนโหลดไปใช ซึ่งสวนใหญโปรแกรมประเภทฟรีโอเพนซอรสมักจะนำเสนอเพื่อเปนทางเลือก
ใหกับผูใชงานในการเลือกใช และสวนใหญเปนโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใชเพ่ือทดแทนไดเทียบเคียง
กับโปรแกรมลิขสิทธิ์ตนฉบับ สอดคลองกับงานวิจัยของ Messman (2004) ในการยอมรับโอเพนซอรสซอฟตแวร 
อธิบายวาซอฟตแวรโอเพนซอรสมีอัตราการเจริญเติบโตในการเลือกใชงานไปทั่วโลก จากรายงานประมาณการใช
ซอฟตแวรโอเพนซอรสท่ัวโลกในภาคธุรกิจ พบวามีโปรแกรมเมอรผูพัฒนาระบบโอเพนซอรสปจจุบันมากกวาหน่ึง
ลานคนท่ัวโลก และมีซอฟตแวรโอเพนซอรสท่ีใชงานไดในระดับดีเทียบเทากับซอฟตแวรลิขสิทธ์ิมากกวาหน่ึงแสน
โปรแกรมในปจจุบันท่ีเปนท่ีนิยม โอเพนซอรสท่ีใหดาวนโหลดน้ันสามารถนำไปใชงานท้ังในระดับองคกรและใชงาน
สวนบุคคล โดยไมมีคาใชจายใด ๆ (Hof, 2018) จากงานวิจัยของ CIO Insight (2005) ในเรื ่องโอเพนซอรส
ซอฟตแวรกับการนำมาใช ผลวิจัยสรุปวาองคกรในปจจุบันตางมีการเลือกใชและนำซอฟตแวรโอเพนซอรสมาใชงาน
ในองคกร และตางใหการยอมรับในการใชงาน นอกจากนี้พบวาองคกรมีแนวโนมในการเลือกใชงานซอฟตแวร
โอเพนซอรสเพิ่มมากขึ้นและเติบโตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ นอกจากนั้นขอมูลของสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาต ิ(2555) ไดมีสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย พบวามูลคาตลาดซอฟตแวร
ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2554 มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง มีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 13.9 ตอป ทั้งน้ีองคกรท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ตางพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาชวยในการบริหารองคกร เพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงในแตละปองคกรจะตองจายเงินคาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรท่ีใชในสำนักงานราคาคอนขางสูง อันเน่ืองมาจากโดยสวน
ใหญเปนซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของผู ผลิตในตางประเทศ จากผลวิจัยสำรวจของบริษัท การทเนอรดาตาเควสต 
(Gardner Dataquest,2012) ชี้ใหเห็นวาแนวโนมการใชงานโอเพนซอรสจะเติบโตขึ้นจากภาครัฐและเอกชนที่หัน
มาเลือกใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนการทำงานซอฟตแวรพ้ืนฐานเดิมท่ัวไปท่ีใชอยูภายใน
องคกร ขอดีของซอฟตแวรโอเพนซอรส สามารถชวยลดคาใชจายจากซอฟตแวรที่มีการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์และตัด
ปญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์การใชงานในองคกร ถือเปนการจัดการดานกลยุทธภายในองคกรเพื่อชวยเพ่ิม
ทางเลือกใหแกผูใชงาน (นพดล พันธุพานิช, 2561) และเปนการสรางความคลองตัวดานการบริหารจัดการใหเกิดขึน้
ภายในองคกร และสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหเกิดขึ้นตอองคกร (ประพันธ ชัยกิจอุราใจ สุนทรียา ไชย
ปญหา และนพดล พันธุพานิช, 2559) นอกจากน้ันในป 2020 ท่ีโลกกำลังเผชิญปญหาภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโค
โรนา หรือ COVID-19 ที ่ระบาดไปทั ่วโลก มีจำนวนผู ปวยติดเชื ้อและผู  เส ียชีว ิตในอัตราสูง ฉุดธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลกใหตกต่ำลงถึงขั้นติดลบทุกภาคอุตสาหกรรม การตกต่ำลงของดัชนีตลาดหุนท่ัว
โลก และการปดตัวลงของธุรกิจยักษใหญ เชน สายการบิน ทองเที่ยวและโรงแรม เปนตน (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 
ภาคธุรกิจไทยทุกองคกรจึงจำเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองประคองธุรกิจ และเรงฟนฟูอุตสาหกรรม ดวยการบริหารจัดการ
ดานตนทุนใหอยูในระดับต่ำ ตระหนักถึงการควบคุมการใชจาย ใหองคกรสามารถคงกระแสเงินสดและบริหารสภาพ
คลองในองคกรใหมากท่ีสุด วางแผนแนวทางเตรียมพรอมท่ีชวยใหธุรกิจอยูรอดตอไดในสภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกตอง
เผชิญกับปญหาท่ีควบคุมไดยากในภาวะน้ี ซอฟตแวรโอเพนซอรสจึงเปนทางเลือกแกองคกรท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนสวน
หน่ึงในการควบคุมดานตนทุน และชวยใหองคกรประหยัดคาใชจายลงได  

โอเพนซอรสซอฟตแวรเปนทางเลือกเพ่ือสามารถนำมาใชทดแทนในองคกร โดยมีประสิทธิภาพเทียบเคียง
กับซอฟตแวรที่มีลิขสิทธ์ิ สงผลดีตอการชวยลดปญหาการขาดดุลการคาในการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของผูผลิตใน
ตางประเทศ ซ่ึงจากปญหาดงักลาว ในเร่ืองของปญหาดานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิน้ี ในตางประเทศน้ันพบวาประเทศตางๆ 
ทั่วโลกมีการสนับสนุนใหองคการธุรกิจมีการดำเนินการเพื่อแกไขปญหานี้มาโดยตลอด และเปนปญหาที่สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจของประเทศดวย โดยการสนับสนุนใหผูใชงานทั้งในระดับบุคคลและองคการธุรกิจหันมาให
ความสนใจและเลือกใชซอฟตแวรระบบเปดหรือโอเพนซอรสซอฟตแวรกันมากขึ้น เพื่อเปนทางเลือกในการแกไข
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ปญหาการใชซอฟตแวรที่ติดปญหาในเรื่องลิขสิทธ์ิ และการถูกฟองรองดำเนินคดีและปญหาการที่องคการจะตอง
เสียคาปรับจากการละเมิดลิขสิทธิ ์ในการใชงานซอฟตแวร ในการศึกษาประโยชนที ่จะไดรับจากการเลือกใช
ซอฟตแวรโอเพนซอรส องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วไปตระหนักดีวาซอฟตแวรโอเพนซอรส จะชวยกอใหเกิด
ประโยชนแกองคกรตนเอง เนื่องจากการบริหารจัดการองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตางพึ่งพาเทคโนโลยี
สารสนเทศนำมาชวยในการบริหารองคกรเพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งในแตละปองคกรจะตองจายเงิน
คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรท่ีใชในสำนักงาน ราคาคอนขางสูง เน่ืองมาจากโดยสวนใหญเปนซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของผูผลิตใน
ตางประเทศ นอกจากน้ันการสนับสนุนการใชโอเพนซอรสในประเทศไทยจะชวยสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
องคกรธุรกิจ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโต
กาวหนา หนวยงานที่สนับสนุนการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งองคกรท่ี
สนับสนุนโดยภาครัฐและเอกชนท่ีกอตั้งขึ้น ตางก็มีนโยบายผลักดันใหเกิดการสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอร
สกันอยางจริงจังในเรื่องน้ี โดยใหแหลงเงินทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนาซอฟตแวรแกผูผลิตในประเทศใหมีการ
เรียนรูและพัฒนาซอฟตแวรขึ้นมาจากโอเพนซอรสซอฟตแวร เพ่ือเปนแนวทางสนับสนุนการใชงาน ลดปญหาการ
ขาดดุลการคาจากการใชซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของตางประเทศซ่ึงมีราคาสูง และมีคาบริการหลังการขายและคาใชจาย
ดานการบำรุงรักษาท่ีคอนขางสูงในแตละป ยกตัวอยางคาใชจายดานการใชซอฟตแวรลิขสิทธ์ิจากขอมูลของ  Weier 
(2009) ใหขอมูลตัวอยางในดานคาบริการบำรุงรักษารายปของซอฟตแวรไลเซนสยีห่อ ORACLE และยี่หอ SAP วามี
การจัดเก็บคาบริการอยูในชวงระหวาง 15 -25% ในแตละป โดยคิดคำนวณจากมูลคาซอฟตแวรท่ีซ้ือ ซ่ึงเปนอัตราท่ี
สูงและเปนสัญญาท่ีผูใชงานซอฟตแวรไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได ตราบท่ียังมีการใชซอฟตแวรลิขสิทธ์ิน้ันอยูภายใน
องคกร ซ่ึงเปนปญหาหลักท่ีสำคัญขององคกรธุรกิจท่ีตองแบกรับภาระคาใชจายตนทุนดานซอฟตแวรท่ีสูงในแตละป 
จากคาใชจายท่ีตามมาภายหลังจากการใชซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของผูผลิตในตางประเทศ ดวยการสนับสนุนใหผูใชงาน
ทั้งในระดับบุคคลและธุรกิจหันมาใหความตระหนักและสนใจในการเลือกใชโอเพนซอรสซอฟตแวรกันมากขึ้น            
เพ่ือเปนทางเลือกแกไขปญหาการใชซอฟตแวรติดลิขสิทธ์ิ มีตนทุนคาใชจายท่ีสูงดานบำรุงรักษา ดานบุคลากรเพ่ือดูแล
ระบบ รวมถึงปองกันปญหาในการถูกฟองรองดำเนินคดีและเสียคาปรับจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ และเปนปญหาท่ีสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้นจากปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟตแวรน้ี ในตางประเทศพบวาองคกร
สงเสริมการใชซอฟตแวรท่ัวโลกตางมีการสนับสนุนใหองคกรธุรกิจเรงดำเนินการเพ่ือแกไขปญหาน้ีมาโดยตลอด  

 ในประเทศไทยยุคสมัยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดมีการผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 
เปนทางการตั้งแต พ.ศ. 2559 เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนประเทศดวยการพัฒนาดวยแผนเศรษฐกิจใหมท่ีขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม สรางรายไดจากนโยบายพัฒนาประเทศไทย เพื่อสรางมูลคาทางธุรกิจอยางยั่งยืน สงผลใหเกิดการ
สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศไทยตามแนวทางผูบริหารประเทศท่ีตองการใหอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยไปสูธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) โดยจะ
มีการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงจากสินคาอุปโภคบริโภค
ไปสูสินคานวัตกรรม การสนับสนุนและผลักดันวิสาหกิจเริ่มตนนั้น อยูภายใตนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู
ประเทศไทย 4.0 จำเปนตองอาศัยองคความรู ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัย 
ทั้งนี้นโยบายประเทศไทย 4.0 สอดคลองกับแนวคิดของอาเซียน 4.0 ที่รวมมือกัน 10 ประเทศสมาชิกในอาเซยีน 
(AEC) โดยแผนยุทธศาสตรเศรษฐกิจอาเซียน 2025 หรือ AEC Blueprint 2025 ไดเนนความรวมมือทางดาน
การเกษตร ดานสุขภาพ ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจบริการ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และแรงงานบุคคล 
โดยสรางเสริมปจจัยดานการวิจัย และพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
ในการขับเคลื่อนไปสูอาเซียนยุคใหม 4.0 เปาหมายหน่ึงในการผลักดัน คือ รูปแบบของการผลักดันการเติบโตของ
วิสาหกิจเร่ิมตน หรือสตารทอัพในประเทศไทยใหเติบโต วิสาหกิจเร่ิมตน คือ รูปแบบหน่ึงของการทำธุรกิจท่ีมีการใช
เทคโนโลยีและมีการสรางนวัตกรรมเปนของตัวเองโดยอาศัยบุคลากร และผู เชี ่ยวชาญทางดานดิจิทัลเพ่ือ
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ประกอบการดำเนินธุรกิจ นอกจากน้ัน Steve Blank (2010) อธิบายเพ่ิมเติมถึง สตารทอัพวาเปนองคกรธุรกิจท่ีมี
รูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยใชวิธีทางดานเทคโนโลยีและดิจิทัลเขามาชวย องคกรมีรูปแบบของวิธีการขยายขนาด
ของธุรกิจและการทำซ้ำ เปนสิ่งหน่ึงท่ีทำใหสตารทอัพมีความแตกตางจากธุรกิจแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) อยางชัดเจน ปจจุบันพบวามีกลุมวิสาหกิจเริ ่มตนในประเทศไทยที ่ประสบความสำเร็จในระดับ
นานาชาติ สามารถระดมทุนไดในหลักพันลานเหรียญสหรัฐขึ้นไปในการดำเนินธุรกิจ ในปจจุบันกลุมวิสาหกิจเร่ิมตน 
หรือสตารทอัพไดเขามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งถูกแบงออกตามประเภทของ
เทคโนโลยีท่ีใชเปนหลักในการเร่ิมตนกอตั้งองคกรวิสากิจเร่ิมตน ขอดี คือ สามารถสรางสภาวะของการทำซ้ำ ซ่ึงจะ
สงผลใหสินคา ผลิตภัณฑหรือการบริการมีมาตรฐาน ภายใตการดำเนินงานของกลุม Startup Thailand ซึ่งเปน
หนวยงานระดับประเทศที่กอตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและสงเสริมวิสาหกิจเริ ่มตน ตามนโยบายของคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจเริ ่มตนแหงชาติ (National Startup Committee: NSC) โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนหนวยงานรับผิดชอบ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 2561) รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมตนใหใชทรัพยากรของประเทศ
ในการผลิตสินคาและบริการ มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม การจางงานในทองถิ่น และการกระจายรายไดสูภูมภิาค 
รวมทั้งกอใหเกิดอุตสาหกรรมเปาหมายใหม เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งที่ผานมาตลอดป 2018-
2019 พบวามีความเคลื่อนไหวใหญของกลุมธุรกิจสตารตอัพในประเทศไทยในดานการลงทุนและพัฒนาหลากหลาย
อุตสาหกรรม โดยใชรูปแบบการเติบโตทั้งดานการระดมทุน การวิจัยรวมกันทั้งกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ดังน้ันกลุมวิสาหกิจเร่ิมตน จะเปนสวนหน่ึงของธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย ท่ีชวยผลักดันใหระบบเศรษฐกิจ
เติบโตขึ้นได มีตัวเลขจีดีพีในประเทศท่ีสูงขึ้นจากการเลือกใช การบริโภคของผูบริโภคในอุตสาหกรรมตางๆ แตสิ่งท่ี
กลุมวิสาหกิจเร่ิมตนจะตองคำนึงถึงคือการบริหารดานตนทุนของธุรกิจ ท่ีถึงแมจะเปนธุรกิจท่ีเติบโตขึ้นดวยการใช
เทคโนโลยี แตจำเปนจะตองมีตนทุนเพ่ือการบริหารจัดการเชนกัน เชน ดานบุคลากร ดานซอฟตแวร ดานเคร่ืองมือ
ท่ีเลือกใช ดานการพัฒนาระบบ เปนตน ดังน้ัน การบริหารจัดการวิสาหกิจเร่ิมตน หากเร่ิมตนดวยการมีการบริหาร
จัดการตนทุนท่ีดีโดยการเลือกใชซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการ หรือเพ่ือการพัฒนาระบบในองคกร จึงจำเปนท่ี
จะตองเลือกใชทางเลือกซอฟตแวรดานโอเพนซอรสมากกวา ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ที่มีราคาแพง เพื่อใหสามารถ
ประหยัดตนทุนดานการบริหารจัดการลงได  

จากการศึกษาสถานการณปจจุบันในประเทศไทย ในการเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศ พบวา
มีองคกรท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน ตางมีนโยบายหลักรวมกันในการสนับสนุนและปองกันปญหาการละเมิด
ลิขสิทธ์ิการใชซอฟตแวรในประเทศไทย และมีนโยบายสนับสนุนการนำซอฟตแวรโอเพนซอรสมาใชภายในองคกร
ท้ังสิ้น แนวทางการสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสจะเปนทางเลือกใหมสำหรับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน
ในการลดภาระคาลิขสิทธ์ิ และปองกันปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
2544) ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนะนำใหองคกรใหความสนใจและเลือกใชซอฟตแวร
โอเพนซอรสกันมากขึ้นแทนการใชซอฟตแวรที่ติดปญหาคาใชจายดานลิขสิทธิ์ในการพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งเปน
ทางเลือกเพื ่อนำโอเพนซอรสมาใชทดแทนในองคกร โดยยืนยันถึงประสิทธิภาพที ่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ
ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ และสงผลดีตอการชวยลดปญหาการขาดดุลการคาในการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของผูผลิตใน
ตางประเทศ (สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย, 2552) นอกจากนี้จากการสำรวจขอมูลการใชซอฟตแวรของ
สมาคมสมาพันธโอเพนซอรสแหงประเทศไทย (2559) พบวาปจจุบันองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนหลายแหงใน
ประเทศไทยตางรูจักคุณสมบัติของซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนอยางดีและทราบถึงประโยชนท่ีองคกรพึงจะไดรับหาก
มีการเลือกนำมาใชภายในองคกร จากขอมูลสำรวจการใชงานจริงพบวามีบางองคกรที่ตัดสินใจเลือกใชซอฟตแวร
โอเพนซอรสภายในองคกรมานานแลวเน่ืองจากทราบถึงประโยชนและผลดีท่ีจะไดรับในการตัดสินใจเลือกใช สวน
บางองคกรก็เพ่ิงเร่ิมท่ีจะหันมาใหความสนใจเลือกใชโปรแกรมโอเพนซอรสเปนเคร่ืองมือหลักในการดำเนินธุรกิจเพ่ือ
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ทดแทนซอฟตแวรลิขสิทธิ์เดิมภายในองคกรที่ใชอยู และบางองคกรก็มีการปฏิเสธการเลือกใชงานโอเพนซอรส
ซอฟตแวรเนื่องจากความไมเชื่อมั่นและไววางใจ ซึ่งในมุมมองดานความสามารถของซอฟตแวรโอเพนซอรสน้ัน 
ผูใชงานภายในองคกรโดยสวนใหญตางใหการยอมรับในความสามารถของระบบวาซอฟตแวรโอเพนซอรสน้ัน
สามารถนำมาใชงานภายในองคกรไดจริง ทดแทนซอฟตแวรท่ีเปนระบบปดหรือซอฟตแวรท่ีมีลิขสทิธ์ิและมีตนทุนใน
ดานราคาที่สูงได ตัวซอฟตแวรโอเพนซอรสมีเสถียรภาพในการใชงานในระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยเรื ่อง
การศึกษาความเปนไปไดในการนำโอเพนซอรสซอฟตแวรเขามาใชในประเทศไทย (ธนพล กิจการเจริญดี, 2552)              
ท่ีศึกษาถึงปญหาและวิธีการปรับตัวภายในองคกรจากรูปแบบของซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ (Licensed Software) ในการ
ใชงาน ไปสูการใชระบบโอเพนซอรสซอฟตแวรในองคกร โดยรูปแบบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลใน
กลุมตัวอยางจากองคกรท่ีเปนผูดำเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย จำนวนท้ังสิ้น 8 องคกร ไดแก กรมสงเสริมการลงทุน หรือ 
BOI สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (SIPA) บริษัทรุงศิลปการพิมพ (1997) จำกัด บริษัท DXP (Thailand) 
จำกัด บริษัท IT Companion จำกัด บริษัท Progress Software จำกัด บริษัทผูพัฒนาเวปไซต Sanook.com และ
บริษัท WTEC จำกัด จากผลการศึกษาพบวา ในแตละองคกรมีการนำซอฟตแวรโอเพนซอรสเขามาประยุกตใช
ภายในองคกรแลว ในบางสวนของระบบงาน ซึ ่งถือวาไดรับผลตอบรับที ่ด ีถึงแมจะตองพบกับปญหาในการ
ปรับเปลี่ยนไปสูการใชโอเพนซอรสสำหรับบุคลากรภายในองคกร นอกจากนี้พบวาปญหาหลักที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับเปลี่ยนไปสูการใชโอเพนซอรสซอฟตแวร คือ ปญหาในดานของตนทุนที่เพิ่มขึ้นในดานการอบรมการใชงาน 
(Training) หรือการจะตองดำเนินการใชซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์เดิมควบคูไปกับการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส แบบ
คูขนานในการทำงานไปกอนระหวางท่ีมีการใชงานจริงในชวงแรก เพ่ือใหเกิดความคุนเคยและสามารถดำเนินการตอ
ไดอยางไมติดขัดปญหาในชวงแรกของการทดลองการใชงานภายในองคกร เพ่ือทดแทนรูปแบบในการปรับเปลี่ยน
ไปสูโอเพนซอรสในทันที ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดปญหาได เพราะองคกรอาจจะยังไมมีความพรอมในการใชโอเพนซอร
สอยางเต็มระบบ เน่ืองจากยังพบปญหาและขอจำกัดในการใชงานโอเพนซอรสบางก็ตาม แตผลการวิจัยสรุปใหเห็น
วาองคกรตางใหการยอมรับในความสามารถและประสิทธิภาพของโอเพนซอรสซอฟตแวรวามีความใกลเคียงกับ
ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ แตอาจจะตองอาศัยเวลาเพ่ือการปรับตัวในการยอมรับและการฝกใชงานในชวงแรกเพ่ือความเคย
ชิน ขอเสนอแนะผลวิจัยชี้ใหเห็นถึงโอกาสวาผูเชี่ยวชาญในองคกรตางใหการยอมรับโอเพนซอรส และพรอมที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสอยางเต็มตัวในอนาคต ขอสรุปจากงานวิจัยขางตนจึงเปนสิ่งยืนยันไดวา
โอกาสของการเลือกใชโปรแกรมโอเพนซอรสในประเทศไทย มีแนวโนมที ่จะสามารถเติบโตได หากม ีการ
ประชาสัมพันธและสรางความไววางใจใหเกิดขึ้นตอผูใชงาน เปนทางเลือกท่ีเปนไปไดในเชิงธุรกิจสำหรับการใชงาน
ภายในองคกร เพ่ือทดแทนซอฟตแวรเดิมท่ีองคกรใชอยูในอนาคตสำหรับธุรกิจในทุกประเภทอุตสาหกรรม จากการ
สำรวจการใชโอเพนซอรสในองคกร (กรมสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงประเทศไทย (2554) ยกตัวอยาง
องคกรในประเทศไทยที่ไดรับความสำเร็จในการนำซอฟตแวรโอเพนซอรสมาใชงานภายในองคกร คือ บริษัท การ
ไฟฟาฝายผลิต จำกัด (มหาชน) หรือ กฟผ. ซ่ึงนำซอฟตแวรโอเพนซอรสมาใชงานอยางจริงจังนับตั้งแตป พ.ศ.2537 
เปนตนมา สงผลใหสามารถลดตนทุนที่ตองจายเปนคาลิขสิทธิ์ซอฟแวรแบบปดไดหลายลานบาทในแตละป จาก
ขอมูลการใชในองคกรตาง ๆ ขางตนนี้ ทำใหทราบถึงประโยชนที ่องคกรพึงจะไดรับจากการสนับสนุนการใช
ซอฟตแวรโอเพนซอรส จากนี ้พบวาหนวยงานที่สนับสนุนการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยท่ี
เก่ียวของท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน ตางก็มีนโยบายผลักดันใหเกิดการสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสกันอ
ยางจริงจัง อยางจริงจัง ในการปองกันปญหา ดวยการสนับสนุนใหใชซอฟตแวรโอเพนซอรสภายในองคกร เพ่ือ
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ ชวยลดปญหาการขาดดุลการคาจากการเลือกใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของ
ตางประเทศซ่ึงมีราคาสูง และมีคาบริการหลังการขายและคาใชจายดานการบำรุงรักษาท่ีสูงในแตละป จากการใช
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของผูผลิตทั้งในและตางประเทศ จากการวิเคราะหพบวาแนวทางความสำเร็จที่เปนกลยุทธหน่ึง
ของการสนับสนุนการเลือกใชซอตฟแวรโอเพนซอรสนั้น ขึ้นอยูกับการไดรับการสนับสนุนจากผูใชงาน (Users)           
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ในองคกรดวย ไดแก ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในวิสาหกิจเร่ิมตนในประเทศไทย จากขอมูลของสำนักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (สนช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พบวาในประเทศไทยมีจำนวน
วิสาหกิจเร่ิมตนรายใหม ในป พ.ศ. 2561 จำนวนท้ังสิ้น 1,710 ราย (สำนักงานนวัตกรรมแหงชาต,ิ 2562) และสวน
ใหญมีสถานประกอบการตั้งอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ันสวนท่ีชวยสนับสนุนใหแนวทางการสนับสนุน
ประสบความสำเร็จได ตองขึ้นอยูกับความรูและการรับรูถ ึงประโยชนที่จะไดรับจากการเลือกใชโอเพนซอรส
ซอฟตแวร ซ่ึงผูใชงานท้ังผูบริหาร และผูปฏิบัติงานในองคกรจะตองมีความรูในดานซอฟตแวรประเภทโอเพนซอร
สเบื้องตน ซ่ึงในประเทศไทยพบวาในบางองคกรอาจมีการใชโอเพนซอรสซอฟตแวรในองคกรอยูแลว หรือองคกรมี
นโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจ เพื่อสนับสนุนการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสเพื่อการใชงานภายในองคกร 
นอกจากน้ันนโยบายของภาครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุนก็มีสวนชวยสนับสนุนการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรส เชน 
การใหทุนเพ่ือสนับสนุน แหลงเงินทุนเพ่ือการวิจัยและการพัฒนาซอฟตแวรแกผูผลิตในประเทศใหมีการเรียนรูและ
พัฒนาซอฟตแวรประเภทตาง ๆ ขึ้นมาจากโอเพนซอรสซอฟตแวร เปนตน แนวทางการสนับสนุนเหลานี้จะชวย
สงผลใหเกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือเขาสูธุรกิจนวัตกรรม หรือสตารตอัพ กันมากยิ่งขึ้นใน
ประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจของชาติ สรุปประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากแนวทางการสนับสนุน
การเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรส จะสามารถนำไปใชแกไขปญหาในระดับประเทศไทย เพ่ือเปนแนวทางวางแผน
กลยุทธไปสูผลสำเร็จในการสนับสนุนการใชโอเพนซอรสซอฟตแวรในวิสาหกิจเร่ิมตนท่ัวประเทศไทย นอกจากน้ัน
การศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยในดานตาง ๆ ท่ีสงผลตอการเลือกใชโอเพนซอรสของวิสาหกิจเร่ิมตน เพ่ือเปน
แนวทางในการสนับสนุนการใชโอเพนซอรสซอฟตแวรในวิสาหกิจเริ่มตนจะเปนกุญแจสำคัญเพื่อชวยผลักดันให
แนวทางสำเร็จได เชน ปจจัยดานการประเมินความสำเร็จในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน (Delone 
& McLean,2003) ซึ่งประกอบดวยการประเมินปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศที่นำมาใช ในดาน
คุณภาพของระบบ (System Quality) คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) คุณภาพบริการ (Service 
Quality) การใชงาน (Use) ความพึงพอใจของผูใชงาน(User Satisfaction) และประสิทธิผลดานการใหบริการ 
(Service Performance) นอกจากนั ้นตัวแปรที่สำคัญของที่มาแหงความสำเร็จในการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information System) ไดแก การประเมินคุณภาพของขอมูลน้ันวามีคุณภาพหรือไม ประเมินคุณภาพ
การใหบริการการใชงานระบบ ความตั้งใจในการเลือกใชงานระบบ ซึ่งจะตองใชความพึงพอใจของผูใชระบบและ
ผลประโยชนท่ีผูใชงานจะไดรับในการประเมิน สวนในดานการประเมินคุณภาพของขอมูล (Quality of Data) น้ัน 
หมายถึง การกำหนดคุณภาพของขอมูล ท่ีสามารถอธิบายไดวาระบบจะสามารถจัดเก็บ หรือสงมอบขอมูล หรือผลิต
และเปนหน่ึงในขนาดท่ีพบมากตามท่ีระบบสารสนเทศจะไดรับการประเมิน สงผลกระทบตอคุณภาพของขอมูลท้ัง
ความพึงพอใจของผูใชกับระบบและความตัง้ใจของผูใชงานท่ีจะใชระบบซ่ึงในทางกลับกันผลกระทบขอบเขตท่ีระบบ
สามารถใหผลประโยชนใหกับผูใชหรือองคกร ตัวชี้วัดของคุณภาพขอมูล ไดแก ความสมบูรณ (Completeness) 
ความเขาใจงายในการใชงาน (Ease of Understanding) ความสัมพันธกัน (Relevance) และ ความถูกตองขอมูล 
(Accuracy) เพ่ือใชในการประเมินผลดานคุณภาพของขอมูลท่ีผูใชงานไดรับ (Davis,1989; Delone and Mclean, 
2003; Wangenheim et al,2012; Green et al., 2014)  

นอกจากน้ันตัวแปรดานอิทธิพลของความมีชื่อเสียง (Reputation) น้ันเปนสวนหน่ึงของการรับรูของบุคคล 
ซึ่งกอใหเกิดความเชื่อมั่นและความไววางใจเกิดขึ้นได Fombrun (1996) ใหนิยาม ความมีชื่อเสียงวา เปนผลลัพธ
หรือการหลอมรวมจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย ชื่อเสียงโดยรวมจะมาจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย 
หากผูมีสวนไดสวนเสียมีการรับรูดานลบตอองคกร ก็ยอมจะสงผลตอองคกรนั้นในดานชื่อเสียงในดานลบ หรือใน
ดานที่ไมดีตอองคกรดวยเชนกัน โดยชื่อเสียงนั้นมีความสำคัญและมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคลโดยทั่วไปดวย 
(Fombrun and Riel,1997) สวน Manto และ Alan (2001) สรุปความหมายของความมีชื ่อเสียงวาเปนการ
ประเมินคาโดยรวมที ่เกิดขึ ้นโดยกลุ มผู มีสวนไดสวนเสีย ซึ ่งประเมินคาจากประสบการณที ่มีในแตละบุคคล 
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(Individual) จากการเสนอขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานและมีการเปรียบเทียบกับคูแขงอยูตลอดเวลา 
นอกจากน้ัน Casalo et al., (2007) ไดอธิบายวาบุคคลโดยท่ัวไป จะใหความเชื่อม่ันท่ีเกิดขึ้นตอองคกรจากชื่อเสียง
ท่ีตนเองรับรู ซ่ึงในยุคปจจุบันท่ีเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนา ตัวแปรดานการรับรูชื่อเสียงจึงเปนปจจัยสำคัญตอ
การสื่อสารไปสูผูบริโภค หรือกลุมบุคคลท่ัวไป เน่ืองจากเทคโนโลยีชวยใหการสื่อสารสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดอยาง
รวดเร็ว จึงมีการใชเทคโนโลยีเหลาน้ีเพ่ือการสื่อสารกับกลุมลูกคาท้ังทางตรงและทางออม ท้ังยังใชเทคโนโลยีเหลาน้ี
เพ่ือเปนชองทางในการประชาสัมพันธ เพ่ือโปรโมทแคมเปญทางการตลาดเก่ียวกับตัวสินคาหรือบริการตาง ๆ หรือ
แจงขาวสารไปยังลูกคาโดยตรง เพ่ือกระตุนใหเกิดการรับรูและนำมาซ่ึงความสนใจในการเลือกใชสินคาและบริการ
ตาง ๆ แตเทคโนโลยีเหลาน้ีก็เปรียบเสมือนเหรียญท่ีมีสองดานเพราะนอกจากการสื่อสารท่ีรวดเร็วสะดวกสบายน้ัน 
จะชวยใหการกระจายขาวสารกอใหเกิดความรวดเร็วงายดายแลว ในทางกลับกันรูปแบบในการสื่อสารท่ีรวดเร็วน้ีก็
สามารถแพรกระจายชื่อเสียงของผลิตภัณฑหรือบริการ ในดานลบใหเกิดขึ้นตอองคกรหรือผลิตภัณฑท้ังสินคาและ
บริการ ใหไปสูลูกคาหรือผูใชงานไดอยางรวดเร็วดวยเชนกัน ซ่ึงยอมสงผลกระทบในดานลบตอองคกรและผลิตภณัฑ 
จึงควรท่ีจะตองใหความสำคัญกับตัวแปรในดานความมีชื่อเสียงเปนอยางมาก เน่ืองจากตัวแปรความมีชื่อเสียงเปน
ปจจัยสำคัญที่กอใหเกิดความนาเชื่อถือตอองคกรและตัวผลิตภัณฑทั้งสินคาและบริการไดทั้งในดานทางบวกและ
ในทางลบ จึงควรท่ีจะตองมีการบริหารจัดการใหดี เพ่ือกอใหเกิดผลทางดานบวกตอสินคาหรือบริการอยูเสมอ จาก
การรวบรวมความรูที่เกี่ยวของดานอื่น ๆ  พบวาอิทธิพลของความมีชื่อเสียง ความพึงพอใจของผูใชงาน และความ
ตั้งใจในการเลือกใชระบบ จากผลวิจัยพบวาการรับรูความมีชื่อเสียงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในเชิงบวกตอความพึงพอใจ 
ของผูใชงาน และสงผลกระทบไปสูความตั้งใจในการเลือกใชงานโอเพนซอรส จากการรับรูความมีชื่อเสียงและความ
พึงพอใจของผูใชงานน้ันเปนตัวแปรในการอธิบายความสำเร็จของการเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรส 

ดังนั้นหนวยงานที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการใชซอฟตแวรในประเทศไทยจากองคกรที่เกี่ยวของท้ัง
ภาครัฐและเอกชน จึงมีนโยบายหลักรวมกันในการสนับสนุนและปองกันปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิการใชซอฟตแวร
ในประเทศไทย โดยแนะนำทางเลือกใหมสำหรับองคกรในการลดภาระคาลิขสิทธ์ิ และปองกันปญหาการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ดวยการแนะนำใหองคกรหันมาใหความสนใจและเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสมากขึ้น แทนการใช
ซอฟตแวรท่ีติดปญหาคาใชจายดานลิขสิทธ์ิ ซ่ึงเปนทางเลือกเพ่ือสามารถนำโอเพนซอรสซอฟตแวรมาใชทดแทนได
ในองคกร โดยมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ และสงผลดีตอการลดปญหาการขาดดุลการคาในการ
ซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟตแวรของผูผลิตในตางประเทศ จากขอมูลและคุณสมบัติของซอฟตแวรโอเพนซอรสขางตน ผูวิจัยได
ศึกษาดานคุณสมบัติของซอฟตแวรโอเพนซอรสตาง ๆ  และรวบรวมขอมูลท่ีมีการคนควาตัวอยางเปรียบเทียบรายชือ่
ซอฟตแวรประเภทโอเพนซอรสและซอฟตแวรลิขสิทธ์ิเชิงพาณิชย ท่ีมีความสามารถเทียบเทากันหรือสามารถใชใน
การทำงานทดแทนกันได ตอไปน้ี  

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรายช่ือซอฟตแวรโอเพนซอรสและซอฟตแวรเชิงพาณิชยเพ่ือการใชงานทดแทนกัน 

ช่ือซอฟตแวรโอเพนซอรสในระดับเทียบเทา 
เพ่ือการใชงานทดแทนกัน  

ช่ือซอฟตแวรเชิงพาณิชย 

ระบบปฏิบัติการ Linux , Ubuntu , Debian Microsoft Windows 
OpenOffice.org     Microsoft Office 
Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer 
Dia Microsoft Visio 
Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook Express 
Gimp Adobe Photoshop 
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Inkscape Adobe illustrator 
7-ZIP WinZip, WinRAR 
OpenProj Microsoft Project 
PDF Creator Adobe Arcrobat 
Open Clip Art Microsoft Clip Art Gallery 
VLC Window Media Player 
Kompozer , NVU Adobe Dreamweaver 
Ktorrent Bitcomet 
Pidgin Window Live Messenger 
FastStone Image Viewer ACDSee 

ที่มา สมาคมสมาพันธโอเพนซอรสแหงประเทศไทย (2559) 
 

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัตขิองซอฟตแวรโอเพนซอรส ซ่ึงเปนทางเลือกเพ่ือนำโอเพนซอรส
ซอฟตแวรมาใชทดแทนไดในองคกร โดยมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิ และสงผลดีตอการชวย
ลดปญหาการขาดดุลการคาในการซื้อลิขสิทธ์ิซอฟตแวรของผูผลิตในตางประเทศ ปญหาดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ใน
ตางประเทศน้ันพบวาประเทศตาง ๆ  ท่ัวโลกมีการสนับสนุนใหองคกรธุรกิจมีการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหาน้ีมาโดย
ตลอด และเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศดวย โดยใชวิธีการดำเนินการสนับสนุนใหผูใชงานท้ัง
ในระดับบุคคลและองคกรธุรกิจหันมาใหความสนใจและเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสมากขึ้น เพ่ือเปนทางเลือกใน
การแกไขปญหาการใชซอฟตแวรที่ติดปญหาในเรื่องลิขสิทธ์ิ และการถูกฟองรองดำเนินคดีและปญหาตองเสีย
คาปรับจากการละเมิดลิขสิทธ์ิในการใชงานซอฟตแวร นอกจากน้ีผูใชงานท่ัวไป (Users) ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญใน
การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสกันมากขึ้น เชน โปรแกรมโอเพนซอรส OpenOffice ที่สามารถนำไปติดตั้งลงใน
ระบบปฏิบัติการวินโดว โดยมีการใชงานกันอยางแพรหลายเพ่ือทดแทนการใชงานของโปรแกรมลิขสิทธ์ิ Microsoft 
Office หรือโอเพนซอรสประเภทระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) ท่ีไดความนิยม ไดแก Ubuntu เพ่ือ
นำมาใชทดแทนระบบปฏิบัติการเดิมที ่เปนที ่นิยมทั ่วไป เชน Microsoft Windows เปนตน จากการศึกษา
สถานการณในปจจุบัน ในยุคท่ีเทคโนโลยีกาวหนาควบคูไปกับการเจริญเติบโตของประเทศไทย พบวาปจจุบันวามี
ซอฟตแวรโอเพนซอรสมากมายหลากหลายใหผูใชบริการเลือกดาวนโหลดไปใชไดฟรีตามแตความตองการของผูใช 
ไดแก การใชงานระดับสวนบุคคลหรือใชในระดับองคกร เพื่อทดแทนซอฟตแวรระบบปดหรือซอฟตแวรลิขสทิธิ์ท่ี
จะตองมีคาใชจายในการซ้ือมาใชหรือมีคาบริการในการดูแลรักษาระบบรายป (Maintenance Fee) อยางไรก็ตาม
ในการปรับเปลี่ยน (Migration) ขององคกรธุรกิจท่ีมีแนวคิดท่ีจะปรับเปลี่ยนหันไปใชซอฟตแวรโอเพนซอรสทันทีน้ัน 
อาจไมใชเร่ืองงายหรือกระทำไดรวดเร็วเหมือนกับการทดลองใชงานในระดับสวนบุคคล เพราะองคกรจะตองมีการ
วางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนท่ีกำหนด มีการขออนุมัติในการใชงานจากฝายบริหารฯ ซ่ึงการนำสิ่งใหมอยาง
ซอฟตแวรโอเพนซอรสมาใชภายในองคกร ในชวงเริ่มตนและชวงที่กำลังจะมีการปรับเปลี่ยน อาจจะตองพบกับ
อุปสรรคและปญหาตาง ๆ  หลายประการท่ีจะตองตามมาภายในองคกร เชน ปญหาทางดานเทคนิค ปญหาความเขา
กันไดระหวางซอฟตแวรโอเพนซอรสกับขอมูลเดิมท่ีมีอยู รวมถึงปญหาทักษะในการใชงานของผูใชระบบ และความ
คุนชินในการใชงานของพนักงานผูใชงาน (Users) แมการตัดสินใจของบุคคลหรือองคกรที่จะนำซอฟตแวรโอเพน
ซอรสมาใชงานน้ัน จะไมงายและรวดเร็วทันใจ แตถาหากองคกรน้ันทำสำเร็จไดจริง องคกรน้ันยอมท่ีจะไดประโยชน
มากมายหลายประการ เชน ประโยชนในดานการลดความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ ลดคาใชจายในการซ้ือ
ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ ลดคาใชจายในดานคาบำรุงรักษาโปรแกรมรายป เปนตน ซ่ึงชวยทำใหองคกรสามารถประหยัด
ตนทุนดานคาใชจายและตนทุนในดานการบริหารลงไดเปนอยางมากในแตละป 
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  จากงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ชี้ใหเห็นวาอุตสาหกรรมซอฟตแวรภายในประเทศไทย หากไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในเชิงนโยบาย และมีการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบซอฟตแวรใชเองภายใน
องคกรจากพื้นฐานของคุณสมบัติโอเพนซอรสซอฟตแวร โดยอยูภายใตกรอบที่ไมตองพึ่งพาการซื้อซอฟตแวรของ
ผูพัฒนาระบบตางประเทศมาใช หรือการใชซอฟตแวรที่มีคาใชจายดานลิขสิทธิ์ (License) ท่ีมีตนทุนคาใชจายใน
การดูแลรักษาระบบ (Maintenance Fee) ในราคาสูงจากบริษัทเอกชนตางชาติผูพัฒนาระบบเพ่ือการจำหนายน้ัน 
โดยผูใชงานระบบสามารถประยุกตใชซอฟตแวรโอเพนซอรสและนำไปใชเพื่อพัฒนาตอยอดในการใชงาน และจัด
จำหนายตอได ซึ่งมองโอกาสวาจะเปนหนทางแกไขปญหาหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรในประเทศใหเติบโตขึ้นได ลดการเสียดุลการคาในประเทศลงไดอยางมากในแตละป โดยเฉพาะในกลุม
วิสาหกิจเร่ิมตน ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีสวนใหญอยูในขั้นการเร่ิมกอรางสรางบริษัทในระยะแรก อาจจะมีพ้ืนฐานดานเงินทุน
และกระแสเงินสดที่จำเปนจะตองควบคุม และบริหารจัดการใหดีมากกวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญที่ มี
ศักยภาพดานเงินทุนท่ีมีความพรอมมากกวา ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการเลือกใชโอเพนซอรสน้ีจะชวยสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันบนพื ้นฐานความรู ในเชิงเศรษฐกิจผานการใชประโยชนในซอฟตแวรโอเพนซอรส 
(Darius,2007) โดยจะตองใหความรูตอผูใชงานระบบ ประโยชนของการเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรส เพ่ือสงเสริม
ประชาสัมพันธในการเลือกใชนวัตกรรมใหมดานความรูจากการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสและเพื่อการจัดการองค
ความรู แมจะมีผูประกอบการซอฟตแวรในเชิงพาณิชย เชน ไมโครซอฟทคอรปอเรชั่น ไดเฝาติดตามและดูการ
เคลื่อนไหวท่ีเปนเสมือนภัยคุกคามตอการทำกำไรของบริษัท และมีปญหาในการอางถึงสิทธิและกลาวหาตอรูปแบบ
การใชงานโอเพนซอรสในการละเมิดทรัพยสินทางปญญาบาง อยางไรก็ตามพบวาหนวยงานผูผลิตดานซอฟตแวรเชงิ
พาณิชย เชน บริษัทไอบีเอ็ม ออราเคิล โนเวลล และแอปเป ล ไดนำเทคโนโลยีของโอเพนซอรสในการนำมา
ประยุกตใชเพ่ือการดำเนินการทางดานธุรกิจ และใชเปนแนวทางในการตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ของลูกคาที่เลือกใชงาน ประโยชนและคุณคาที่เกิดขึ้นจากบทความนี้แสดงใหเห็นวา ตนทุนในดานตาง ๆ ของ
ผูประกอบการผูเปนเจาของธุรกิจ สามารถลดลงไดอยางมีนัยสำคัญจากการสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส 
ท่ีมีผลในการปรับปรุงไปยังประสิทธิภาพโดยรวมในการทำงานภายในองคกร ประกอบกับลักษณะการทำงานรวมกัน
และนวัตกรรมของรูปแบบโอเพนซอรสซอฟตแวร ผูประกอบการในวิสาหกิจเร่ิมตนจะไดรับประโยชนชวยใหองคกร
สามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผลดีจากการเลือกใชซอฟตแวร
โอเพนซอรสนั้น เปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศ เนื่องจากเปนการพัฒนาและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยอาศัยแบบอยางในการปฏิบัติตามแนวทางของประเทศอินเดีย เน่ืองจากพบวา
อุตสาหกรรมซอฟตแวรสามารถชวยใหประเทศมีการเติบโตมากขึ้น ชวยขยายเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมรายไดการ
สงออก ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Huosong Xia et al., (2011) ในการศึกษาอิทธิพลของอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรบนเศรษฐกิจท่ีกำลังพัฒนา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศจีน 
เมืองหูเปย ซ่ึงพบวาอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ และยอมรับวาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรในประเทศมีสวนในการเสริมสรางการเติบโตในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นจากงานวิจัยตาง ๆ  ขางตน
ชี้ใหเห็นวาทุกประเทศลวนมีการกำหนดกลยุทธเพื่อกอใหเกิดการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศ
ตนเองเพ่ือการผลิตและพัฒนาในการจัดจำหนายและขยายอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาซอฟตแวรใหเปนท่ีรูจัก 
ซ่ึงชวยสงผลดีตอเศรษฐกิจ โดยประเทศอินเดียถือเปนประเทศชัน้นำท่ีผลักดันการสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรจน
กลายเปนอุตสาหกรรมหลักระดับชาติมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับทั่วโลก (Sahoo and Rajnandan,2009) หาก
อุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทยไดรับการสนับสนุนและพัฒนาใหเกิดการใชงานอยางแพรหลาย โดยไมตอง
พึ่งพาการซื้อซอฟตแวรของผูพัฒนาซอฟตแวรตางประเทศที่มีคาใชจายดานลิขสิทธิ์ มีตนทุนคาใชจายในการดูแล
ระบบ (Maintenance fee) ราคาสูงจากบริษัทผูพัฒนา โดยใชซอฟตแวรโอเพนซอรสทดแทนในวิสาหกิจเริ่มตน 
รวมถึงกิจการขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญในประเทศไทย และสามารถนำมาพัฒนาใชงานตอยอดการคิดคนและผลิต
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ซอฟตแวรขึ้นภายในประเทศ เพื่อใชในประเทศดวยตนเองได หรือพัฒนาเพื่อการจัดจำหนายตอไปใหเปนระดับ
อุตสาหกรรมท่ียอมรับในตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศได ถือเปนโอกาสสำคัญท่ีจะชวยกอใหเกิดนวัตกรรม
ใหมและชวยสงเสริมการใชซอฟตแวรภายในประเทศที ่พัฒนาโดยโอเพนซอรส ซึ่งมีประสิทธิภาพเทาเทียมกับ
ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิท่ัวไปของผูผลิตชั้นนำในตางประเทศ  
  

สวนสรุป 
 การคนควาแนวทางเพ่ือสนับสนุนการเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสสำหรับวิสาหกิจเร่ิมตน หรือสตารทอัพ 

(startup) ในประเทศไทยนั้นจะเปนแนวทางซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ซึ่งกลุมวิสาหกิจเริ่มตนเปนกลุมเศรษฐกิจ
ใหมที ่มีการผลักดันในเชิงนโยบายตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลปจจุบันน้ีอยางเปนทางการ เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยดวยนวัตกรรม สรางมูลคาทางธุรกิจอยางม่ังคั่ง ม่ันคงและยั่งยืน สงผลใหเกิด
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูธุรกิจนวัตกรรม หรือสตารตอัพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะชวยสงผลดีตอ
ประเทศไทยในเชิงบวก โดยกลุมวิสาหกิจเร่ิมตนเปนกลุมอุตสาหกรรมสำคัญท่ีมีการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีเปน
หลักเพื่อขับเคลือ่นองคกร ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางมากในการพึ่งพาการใชซอฟตแวร เพื่อพัฒนาและบริหาร
จัดการนวัตกรรมใหเกิดขึ้น เพ่ือความพรอมในการเปนผูใหบริการแกผูใชงาน นอกจากน้ันผลสำเร็จของงานวิจัยน้ีจะ
ชวยพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทยใหเติบโตขึ้น ดวยการสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสใน
วิสาหกิจเริ่มตนที่มีแนวโนมนักลงทุนและผูสนใจธุรกิจรายใหมเรงคิดคน พัฒนาเพื่อเขารวมดำเนินธุรกิจรูปแบบน้ี
เพิ่มมากขึ้น การเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสจึงเปนทางเลือกสำหรับองคกรที่ตองการประหยัดตนทุนในดาน
คาใชจาย และหลีกเลี่ยงปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ จึงเปนท่ีมาของการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนำไปสูความสำเร็จ
ในการสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสใหเกิดขึ้นในวิสาหกิจเร่ิมตนในประเทศไทย เปนการกระตุนใหองคกรมี
การใชงานซอฟตแวรท่ีถูกตอง เพ่ือสนับสนุนโอเพนซอรสซอฟตแวรอยางจริงจังเพ่ือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ ซึ่งในปจจุบันอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทยนั้นเปนภาคอุตสาหกรรมสำคัญที่ชวยผลักดันให
เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตขึ ้นได หากวิสาหกิจเริ ่มตน สามารถดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือ
กอใหเกิดการสนับสนุนการเลือกใชซอฟตแวรโอเพนซอรสใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง ซึ่งไมตองมีตนทุนคาลิขสิทธ์ิ           
คาดูแลระบบ คาอบรมและคาใชจายตางจากบริษัทผูผลิตซอฟตแวรเพ่ือการพาณิชยท้ังในประเทศและตางประเทศ 
จะชวยลดตนทุนและการบริหารคาใชจายขององคกรวิสาหกิจเริ่มตนลงไดมากในแตละป และชวยใหเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยเติบโตมากยิ่งขึ้น  
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การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำหรับยุคประเทศไทย 4.0 
 
THE INVESTMENT DECISION OF INVESTORS IN THE STOCK EXCHANGE  OF 
THAILAND FOR THAILAND 4.0  
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นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนพ.นพดล  พันธุพานิช  

ผูอำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
บทความวิชาการไดทำการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำหรับยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งในยุคปจจุบันมีการใช “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”
เรียกวา Value-Base Economy ภายใตชื่อ “ประเทศไทย 4.0” ความสำเร็จน้ันเปนการรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน นวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงเขามามีบทบาทกับการดำรงชีวิตของมนุษยจนกลายเปนปจจัยสำคัญอยางมาก 
การลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็เชนกัน ไดมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยเีขาใช
วิเคราะหเพ่ือเปนตัวชวยในการตัดสินใจการลงทุน นอกจากน้ีนักลงทุนยังตองพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ เพ่ือเปน
องคประกอบที่ใชในการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย 1)ปจจัยสวน
บุคคลซ่ึงพ้ืนฐานของนักลงทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะกำหนดไวนักลงทุนจะตองมีอายุ 20 ปบริบูรณ 
และสิ่งสำคัญที่จะทำใหนักลงทุนประสบความสำเร็จคือ มีความรู ชางสังเกต รักษาวินัย มีความคิดสรางสรรค 
ประสบการณการลงทุน 2)พฤติกรรมการลงทุน ประเภทหลักทรัพย ระยะเวลาการลงทุน แหลงที่มาของเงินทุน 
บริษัทหลักทรัพย และการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน 3)ปจจัยสนับสนุนการลงทุน สถานการณท่ีสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจ การเมือง ขอมูลบริษัท อัตราผลตอบแทน งบการเงิน และขอมูลขาวสาร 4)นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ประกอบดวย ปญญาประดิษฐ (AI) การซื้อขายผานแอพพลิเคชั่น และโปรแกรมชวยวิเคราะหหลักทรัพย ปจจัยท่ี
กลาวมาขางตนสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากแรงจูงใจความ
ปรารถนาของนักลงทุนเปนโอกาสในการสรางรายไดเพ่ิม นำมาซ่ึงความม่ังคั่งทางการเงิน การยอมรับทางสังคม และ
ความสุขจากการลงทุน เปนตน 
 
คำสำคัญ : การตัดสินใจ, การลงทุน, ตลาดหลักทรัพย 
 
Abstract 

This academic paper explores factors that are relevant to the investment decisions of 
investors in the Stock Exchange of Thailand. For the Thailand 4.0 era, the driving force of today's 
economy by using innovation to drive the economy is called Value-Base Economy under the 
name "Thailand 4.0 "The success is a partnership between the public and private sectors. 
Innovation and technology therefore play a role in human life to become a very important factor. 
The investment of investors in the Stock Exchange of Thailand is the same. The innovation and 
technology is used to analyze to help make investment decisions. In addition, investors must 
consider other additional factors in order to be the components used when deciding to invest in 
the Stock Exchange of Thailand. Consisting of 1) Individual factors which the fundamentals of 
investors The Stock Exchange of Thailand will specify that investors must be 20 years of age and 
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the important thing that makes investors successful is knowledgeable, observant, disciplined, 
creative. Investment experience. 2) Investment behavior Securities Investment period Source of 
funds Securities company And accepting investment risks. 3) Investment support factors 
Situations that affect the economy, politics, company information, return rates, financial 
statements, and news. 4) Innovation and technology, consisting of artificial intelligence (AI), 
trading through applications And a program to help analyze securities. The above factors affect 
the decision to invest in the Stock Exchange of Thailand. Arising from the motivation and desire 
of investors is an opportunity to create additional income. Bring financial wealth Social 
acceptance And happiness from investment etc. 

 
Keyword :  Decision, investment, stock market. 
 

บทนำ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจดวยยคุ

แหงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเรียกวา “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”เรียกวา Value-Base Economy           
ซ่ึงเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเปนยุคท่ีมีการนำระบบดิจิทัลเขามาสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ ใหเขาถึงกลุมลูกคา
เปาหมาย ตอบโจทยความตองการของไลฟสไตลผูบริโภคที ่เปลี่ยนไป กลายเปนการเปดโอกาสใหมๆ ใหกับ              
“ทุกธุรกิจและการลงทุน” ท่ีตองมาพรอมกับการ “ปรับตัว”คร้ังใหญ จากสิ่งแวดลอมธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป หน่ึงในน้ัน 
คือ ความเปลี่ยนแปลงของ “ตลาดเงิน-ตลาดทุน” ท่ีปจจุบันเร่ิมมีเคร่ืองมือในการเขาถึงขอมูลการลงทุนเพ่ิมขึ้น อาทิ 
แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการลงทุนใน“หุน”ออกมาใหนักลงทุนเลือกใชมากมายไมวาจะเปนจากทางฝงโบรกเกอร 
หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) ยังเปดใหใชบริการฟรี แมกระทั่งแอพพลิเคชั่นที่ใชในการแชท เชน 
Line ,Facebook, Instagram เปนตน  

กรอบนโยบายภาครัฐท่ีดีจะเอ้ือใหรัฐบาลสามารถเพ่ิมมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการไปสูระดับท่ี
สะทอนสัดสวนรายไดตอหัวประชากร ถึงแมวาอินโดนีเซียและจีนจะมีการลงทุนในระดับต่ำเมื่อเทียบกับระดับ
รายไดของประชากร แตสัดสวนการลงทุนของท้ังสองประเทศก็มีแนวโนมจะปรับตัวดีขึ้น โดยในปจจุบันน้ีมีจำนวน
นักลงทุนจีนราว 130 ลานคนท่ีอยูในระบบชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยของจีน คิดเปนรอยละ 9.4 ของจำนวน
ประชากร ซึ ่งการจัดสรรพอรตการลงทุนของกองทุนในเอเชียคอย ๆ เปลี ่ยนไปสู การลงทุนในหลักทรัพย 
ตัวอยางเชน ปจจุบันกองทุนบำนาญแหงชาติของเกาหลีใตมีสัดสวนการลงทนุในหุนเกาหลีใต คิดเปนรอยละ 21 
เทียบกับเม่ือป 2546 ท่ีรอยละ 8 หรือในอินเดีย พบวา แรงซ้ือหุนของนักลงทุนสถาบันในประเทศอินเดียชวยพยุง
ตลาด เมื่อมีแรงเทขายหุนจากนักลงทุนตางชาติ และลาสุด จีนไดขยายเพดานการลงทุนใหกองทุนบำนาญสวน
ทองถิ่นซ่ึงมีมูลคาทรัพยสิน 540 พันลานเหรียญสหรัฐ สามารถเขาลงทุนในหลักทรัพยจีนไดถึงรอยละ 30 ของมูลคา
สินทรัพยกองทุน ดังน้ัน นักลงทุนเอเชียท่ีลงทุนในตลาดหุนเอเชียกำลังคอยๆ เปลี่ยนไปเปนพลังท่ีนาเกรงขาม โดย
ถือครองหลักทรัพยเพิ่มขึ้นเร็วกวาการถือครองหลักทรัพยของนักลงทุนตางชาติใน 5 ตลาดหุนหลักของเอเชีย 
(ประชาชาติธุรกิจ,2561,ออนไลน) 

ปจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษยเปนอยางมาก 
จนกลายเปนปจจัยสำคัญของการดำรงชีพ ซึ ่งงานวิจัยของนพดล พันธุ พานิช และสุภามาศ สนิทประชากร 
(2562,หนา 32-33) ไดทำการศึกษาขอมูลจากสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ป พ.ศ. 2560 
พบวาประเทศไทยมีมูลคาอีคอมเมิรซ (E-commerce) จำนวน 2,812,592.03 ลานบาท สวนใหญเปนมูลคา
ประเภท B2B ประมาณ 1,675,182.23 ลานบาทหรือคิดเปน 59.56 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนมูลคาประเภท B2C 
มากกวา 812,612.68 ลานบาทหรือ 28.89 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือ จำนวน 324,797.12 ลานบาทหรือ 11.55 
เปอรเซ็นต เปนมูลคาตามธุรกิจประเภท B2G ดังภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 มูลคาอีคอมเมิรซ (E-commerce) ของประเทศไทย ป พ.ศ.2560 
ท่ีมา : นพดล พันธุพานิช และสุภามาศ สนิทประชากร (2562,หนา 32-33) 

 

สำหรับการเปรียบเทียบมูลคาอีคอมเมิรซ (E-commerce) ป พ.ศ.2560 กับป พ.ศ.2559 พบวามูลคา
ของประเภท B2B มีการเติบโตขึ้น 8.63 เปอรเซ็นตเชนเดียวกับประเภท B2C โตขึ้น 15.54 เปอรเซ็นต สวนของ
การแบงมูลคาอีคอมเมิรซ (E-commerce) ตามประเภทอุตสาหกรรม 8 กลุม (Product) พบวา อุตสาหกรรมท่ี
มูลคาสูงที ่สุด ไดแก อันดับที ่ 1 อุตสาหกรรมการคาปลีก การคาสง จำนวน 869,618.40 ลานบาท 30.92 
เปอรเซ็นต อันดับท่ี 2 อุตสาหกรรมการใหบริการท่ีพัก จำนวน 658,131.15 ลานบาท 23.40 เปอรเซ็นต อันดับท่ี 3 
อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 417,207.07 ลานบาท 14.83 เปอรเซ็นต อันดับท่ี 4 อุตสาหกรรมขอมูลขาวสารการ
สื่อสาร จำนวน 404,208.00 ลานบาท 14.37 เปอรเซ็นต อันดับท่ี 5 อุตสาหกรรมการขนสง จำนวน 104,904.28 
ลานบาท 3.73 เปอรเซ็นต อันดับท่ี 6 อุตสาหกรรมศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ จำนวน 19,716.04 ลานบาท 
0.70 เปอรเซ็นต อันดับที่ 7 อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ จำนวน 11,280.33 ลานบาท 0.43 เปอรเซ็นต อันดับที่ 8 
อุตสาหกรรมการประกันภัย จำนวน 2,729.65 ลานบาท 0.10 เปอรเซ็นต เม่ือพิจารณามูลคาอีคอมเมิรช (E-commerce) 
รายภูมิภาค ป พ.ศ. 2557 พบวาการขายสินคา การบริการทางออนไลนสวนใหญกวารอยละ 65 มีกลุมเปาหมายอยู
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในเขตภาคกลางเปนหลัก ซึ่งสาเหตุที่ทำใหมูลคาอีคอมเมิรช              
(E-commerce) รวมอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะวากรุงเทพมหานครมีระดับความพรอมของ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชอินเตอรเน็ต (นพดล พันธุพานิช และสุภามาศ 
สนิทประชากร,2562,หนา 32-33) จากท่ีกลาวมานั ้นบงบอกถึงสัดสวนถึงการใชอีคอมเมิรซ (E-commerce)        
ในกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 8 กลุมแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมนุษย ซ่ึงนักลงทุนใน
สำหรับยุคประเทศไทย 4.0 ปจจัยดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงเปนสิ่งท่ีมีความสำคัญเชนกัน 

ปจจัยสำคัญสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะตองคำนึงถึงคือ
1) ปจจัยสวนบุคคลของนักลงทุน รายไดของนักลงทุน ประสบการณดานการลงทุน 2) พฤติกรรมการลงทุนน้ันเปน
สิ่งกระตุนใหนักลงทุนประเภทหลักทรัพย ระยะเวลาการลงทุน แหลงที่มาของเงินทุน บริษัทหลักทรัพย และการ
ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน 3) ปจจัยสนับสนุนการลงทุน สถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สงคราม
ระหวางสหรัฐ-อิหราน การวิเคราะหถึงกลุมธุรกิจท่ีตองการลงทุนผลตอบแทน ขอมูลขาวสารของบริษัทท่ีตองการ
ลงทุน และสิ่งสำคัญท่ีทำใหนักลงทุนหลายทานตัดสินใจคอือัตราผลตอบแทนสูง ผลตอบแทนสูงก็จะนำพาความเสี่ยง

มูลคาอีคอมเมิรซธุรกิจ
ประเภท B2B 

59.56%

มูลคาอีคอมเมิรซธุรกิจ
ประเภท B2C 

28.89%

มูลคาอีคอมเมิรซธุรกิจ
ประเภท B2G 

11.55%

มูลคาอีคอมเมิรซ(E-commerce)ของประเทศไทย ป พ.ศ.2560
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มาดวยคูกันก็จะเปนความเสีย่งท่ีนักลงทุนสามารถยอมรับได นอกจากน้ีปจจัยท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีใชนำมาตัดสินใจลงทุน
ไดแกปจจัยดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี คือปญญาประดิษฐ (AI) การซื้อขายผานแอพพลิเคชั่น และโปรแกรมชวย
วิเคราะหหลักทรัพย ปจจัยท่ีเปนแรงจูงใจใหเกิดการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยน้ัน คือ ความ
ตองการโอกาสเพ่ิมรายได ความม่ังคั่งทางการเงิน อำนาจทางสังคม และความสุขจากการลงทุน เปนตน 

ในวิกฤตใชวาจะไมมีโอกาส ทามกลางการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -2019) 
ท่ีเร่ิมรุนแรงขึ้นในไทยและในอาเซียน มีหลายธุรกิจท่ีกำลังเดินหนาอยางเตม็กำลังและมีบทบาทสำคญัท่ีชวยสนับสนุน
การควบคุมโรคโดยตรงอยางธุรกิจโรงพยาบาล หรือชวยปองกันความเสี่ยงทางการเงินหากเจ็บปวยใหกับผูคนจำนวน
มากอยางธุรกิจประกัน หรือชวยสนับสนุนสินคาอุปโภคบริโภคอยางธุรกิจผลิตอาหารและสินคาอุปโภคบริโภค 
ตลอดจนธุรกิจคาปลีกที่กระจายสินคาใหทั่วถึงและใหความเชื่อมั่นตอประชาชนไดวาสินคาจะไมขาดแคลน รวมถึง
ธุรกิจบริการโทรคมนาคมท่ีพัฒนาเครือขายรองรับการติดตอสื่อสารทางไกลท่ีเพ่ิมขึ้นในทันทีเม่ือจำเปนตองมี social 
distancing ซึ่งในขณะเดียวกัน ผูลงทุนมองเห็นอนาคตของธุรกิจเหลานี้แมในภาวะวิกฤต ผลตอบแทนรวม (Total 
return) จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย (รวมการเปลี่ยนแปลงราคาและเงินปนผล) ของกลุมธุรกิจดังกลาวตั้งแตตนป 
2563 จนถึงปจจุบันปรับตัวลดลงนอยกวากวา SET Index โดยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมผูผลิต
อาหาร (ไมรวมธุรกิจรานอาหาร) และกลุมประกันภัยและประกันชีวิตมีผลตอบแทนรวมลดลงนอยท่ีสุด 3 ลำดับแรก 
สวนกระแสการลงทุนสำหรับธุรกิจท่ีมีผลประกอบการสูงขึ้นมาในชวงวิกฤติดานเศรษฐกิจเพราะการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -2019) คือหุนในกลุมธุรกิจ E-Commerce และธุรกิจออนไลน กลุมการขนสง
หรือธุรกิจโลจิสติกส กลุมสินคาอุปโภคและบริโภค กลุมธุรกิจการแพทยมีราคาหุนสูงขึ้น โอกาสสำหรับนักลงทุนการ
ชอนซ้ือหุนในกลุมธุรกิจท่ีมีราคาหุนลดต่ำ ซ่ึงหลังจากท่ีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
2019) วิถีชีวิตมนุษยเปลี่ยนไปหุนในกลุมธุรกิจตางๆ ก็จะมีราคาสูงขึ้น(ทิพยสุดา ถาวรามร,2562)  

จากท่ีกลาวมาขางตนแลวนั้น ผูเขียนเล็งเห็นวาความสำคัญถึงการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สำหรับยุคประเทศไทย 4.0 อันเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พฤติกรรม
ของผูบริโภคเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงระบบทางการเงิน ธุรกรรมทางการเงิน มนุษยมีการนำปญญาประดษิฐเขามา
ใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซ่ึงเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -2019) ทำใหเกิดผล
กระทบตอเศรษฐกิจ ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบตอผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพยเปน
อยางมาก อยางไรก็ตามนักลงทุนจะตองยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย โดยหลักทรพัยใดที่ให
อัตราผลตอบแทนสูงจะมีระดับความเสีย่งสูง ในขณะท่ีหลักทรัพยใดท่ีใหอัตราผลตอบแทนต่ำจะมีระดับความเสี่ยงตำ่ 
ผูลงทุนจึงควรเลือกลงทุนในหลักทรัพยที ่ใหผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่เทากัน หรือเลือกลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนท่ีเทากันในระดับความเสี่ยงท่ีต่ำกวา เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศใหนักลงทุนท่ีมีความสนใจ
ดานการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดศึกษาวิเคราะหขอมูลปจจัยตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอการ
ลงทุน ผูเขียนจึงทำการรวบรวมแนวคิดและปจจัยสนับสนุนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใชเปนขอมูลในการกำหนดกลยุทธการลงทุนในหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยในยุคท่ี
มีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดในการลงทุนตอไป 
แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนและปจจัยสวนบุคคลของผูลงทุน 
 การลงทุนถือเปนการเพ่ิมคาของเงิน ทำใหผูลงทุนไดรับผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุน ทำใหผู
ลงทุนเองมีรายไดในรูปของดอกเบี้ย เงินปนผล รายไดจากคาเชา นอกจากนี้การลงทุนยังเปนการรักษาอำนาจซ้ือ
ของตนจากภาวะเงินเฟอ คือถึงแมจะเกิดเงินเฟอขึ้น แตอำนาจเงินในมือเราก็ยังคงอยู ไมลดลง เน่ืองจากเราไดนำ
ตนไปลงทุนจนเกิดผลงอกเงยเกินตนทุนของเงินแลว สรางความมั่งคั่งไดรวดเร็วขึ้น ชวยสนับสนุนใหเราบรรลุ
เปาหมายทางการเงินไดเร็วขึ้น ผูเขียนขอนำเสนอความหมายของการลงทุน ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนของบคุคล
ทางเลือกในการลงทุน ดังน้ี 
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ความหมายของการลงทุน 
  โดยทั่วไปแตละบุคคลมักมีการจัดสรรรายไดที่ไดรับมาในแตละเดือนโดยแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ 
เพ่ือใชจายในชีวิตประจำวันและเพ่ือการออม รายจายสวนแรกเปนการใชจายเพ่ือความจำเปนในชีวิตประจำวันของ
แตละบุคคลที ่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั ้นจึงอาจกลาวสรุปไดวา การลงทุน หมายถึง การซื ้ออสังหาริมทรัพยหรือ
หลักทรัพยของบุคคลหรือสถาบัน โดยมีผลตอบแทน(Returns)จากการลงทุนที ่มาควบคูกับความเสี่ยง (Risk) 
โดยท่ัวไปการลงทุนมีระยะเวลาไมต่ำกวา 3 ป และสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทดังน้ี(ศิรดา นวลประดิษฐ,2561) 
 1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer investment) การลงทุนของผูบริโภคเปนเร่ืองเก่ียวกับการซ้ือ
สินคาประเภทคงทนถาวรหรือสินทรัพยถาวร เชน บาน รถยนต เคร่ืองใชไฟฟา เปนตน ซ่ึงเปนการลงทุนท่ีไมไดหวัง
ผลตอบแทนในลักษณะตัวเงิน แตหวังความพึงพอใจในการใชสินทรัพยดังกลาว  
 2. การลงทุนในธุรกิจ (Business investment) การลงทุนในความหมายของธุรกิจ หมายถึง การซ้ือ
สินทรัพยเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ โดยคาดการณวารายไดจะเพียงพอเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุนทำ
ธุรกิจ กำไรและความอยูรอดถือเปนเปาหมายหลักของการทำธุรกิจและจะเปนตัวดึงดูดใจผูลงทุนใหนำเงินมาลงทุน 
การลงทุนในธุรกิจอาจนำเงินออมที่สะสมไวหรือเงินกูยืมจากสถาบันการเงินมาลงทุนเพื่อจัดหาสินทรัพยประเภท
ตางๆ ในการดำเนินธุรกิจ  
 3. การลงทุนในหลักทรัพย (Securities investment) การลงทุนในหลักทรัพยเปนการซ้ือสินทรัพยในรูป
ของหลักทรัพย เชน พันธบัตร หุนกู หรือหุนทุนของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน การลงทุนในลักษณะนี้เปน
การลงทุนทางออมซ่ึงแตกตางจากการลงทุนของธุรกิจ  
  ผูลงทุนหลายรายเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยท่ีตนเองยังไมรูเลยดวยซ้ำวา การลงทุนน้ัน วาคือ
อะไร เพราะบางคนเขามาลงทุนเน่ืองจากเห็นคนอ่ืนร่ำรวยจากการลงทุน เลยเขาใจวาการลงทุนนาจะเปนหนทางทำ
ใหตนเองร่ำรวยไดรวดเร็วยิ่งขึน้ หลายคนเขาใจวาการลงทุนไมตางกับการพนันหรือการเสี่ยงโชคประเภทหน่ึง จนถึง
กับมีการนำเร่ืองการลงทุนไปเปรียบเทียบกับการเลนหวย และทำใหเกิดคำพูดท่ีเรามักไดยินกันบอยๆ วา “คนจน
เลนหวย คนรวยเลนหุน” โดยแทจริงแลว การลงทุนไมใชหนทางที่จะทำใหผูลงทุนร่ำรวยไดอยางรวดเร็วเสมอไป 
ในทางตรงกันขาม การลงทุนอาจทำใหหมดเน้ือหมดตัวไดดวย  
 
ปจจัยสวนบุคคลของผูลงทุนท่ีมีผลตอการลงทุน 

ปจจัยสวนบุคคลถือเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีความสำคัญของนักลงทุน นักลงทุนตองมีความพรอมในดาน
ปจจัยสวนบุคคล ไมวาจะเปนอายุของผูลงทุนซึ ่งหมายถึงวุฒิภาวะของนักลงทุน อาชีพของนักลงทุนซึ ่งเปน
แหลงท่ีมาของรายไดท่ีนักลงทุนนำมาลงทุน ระดับการศึกษาแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนในการเลือกลงทุน รายไดของ
นักลงทุนหมายถึงศักยภาพของนักลงทุน ประสบการณของนักลงทุนเปนสิ่งท่ีนักลงทุนไดพบไดเห็นมา ปจจัยเหลาน้ี
เปนปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลโดยตรงตอนักลงทุน ผูเขียนจึงขอรวบรวมปจจัยสวนบุคคลของผูลงทุนที่มีผลตอการ
ลงทุนดังน้ี (ศิรดา นวลประดิษฐ,2561) 

1. อายุของนักลงทุน การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นักลงทุนจะตองมีอายุครบ 20 ป
บริบูรณ สำหรับนักลงทุนที่มีอายุนอยหรืออายุระหวาง 25–40 ป มักจะมีความกลาเสี ่ยงและสนใจลงทุนใน
หลักทรัพยที่กอใหเกิดความเพิ่มพูนแกเงินลงทุน ในขณะที่ผูลงทุนซึ่งมีอายุระหวาง 40–50 ป อาจสนใจลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีใหรายไดประจำหรือรายไดท่ีสม่ำเสมอ  
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2. อาชีพของนักลงทุน หมายถึง การทำมาหากินของนักลงทุน เปนการแบงหนาที่การทำงานของคนใน
สังคมและทำใหดำรงอาชีพในสังคมได นักลงทุนท่ีประกอบอาชีพจะไดคาตอบแทน หรือรายไดท่ีจะนำไปใชจายในการ
ดำรงชีวิตและมีเหลอืเพียงพอมาเปนเงนิออม เปนการสรางมาตรฐานท่ีดีใหแกครอบครัว ชุมชน และประเทศชาต ิและ
ถือวาเปนแหลงท่ีมาของรายไดของนักลงทุน 

3. ระดับการศึกษา หมายถึง นักลงทุนท่ีมีการศึกษาหรือไดเรียนในระดับท่ีสูงมักมีแนวโนมท่ีจะนำรายได
ของตนในสวนที่ออมไวมาลงทุน ผูที่มีรายไดสูงยอมสงผลถึงความตองการดานการลงทุนในโครงการท่ีใหญและได
ผลตอบแทนสูง ผูที่มีการศึกษาต่ำจะสงผลทำใหนักลงทุนความตองการลงทุนในโครงการที่มีขนาดเล็กหรือใชเงิน
ลงทุนจำนวนเล็กนอยและผูที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นจะยิ ่งสงผลใหมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนที่มีความ
ละเอียดซับซอนมากขึ้น  

4. รายไดของนักลงทุน หมายถึง คาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการทำงานของนักลงทุน หรือคาจางและ
เงินเดือนรายไดจากทรัพยสิน สุทธิจากการประกอบธุรกิจเงนิไดรับเปนการชวยเหลือ บำเหน็จ บำนาญ เงินสงเคราะห 
รวมทั้งเงินชดเชยการออกจากงาน และเงินทดแทนซึ่งรายไดของนักลงทุนแสดงถึงอำนาจในการเลือกลงทุน คนที่มี
รายไดมากกวาการออมจะมีความสามารถในการจายมากกวา 

5. ประสบการณของนักลงทุน หมายถึง สิ่งท่ีนักลงทุนไดประสบพบเห็นมา ความจัดเจนทีเ่กิดจากการ
กระทำหรือไดพบเห็นมา ในดานการลงทุนและประสบการณก็เปนสิ ่งที ่มีคุณคาในการเรียนรู ทุก ๆ ดาน 
ประสบการณที่มีผลตอการสรางสรรคศิลปะมีอยู 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ประสบการณตรง เปนประสบการณที่เราได
ปะทะหรือสัมผัสดวยตัวเองไดพบเอง กระทำเอง ไดยินไดฟงเอง 2) ประสบการณรอง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
"ประสบการณทางออม" เปนประสบการณท่ีไดรับการถายทอดหรือรับรูมาอีกทอดหน่ึง 

สรุป ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนสวนใหญ อายุของนักลงทุน ภาระความรับผิดชอบภายในครัวเรือนของ 
นักลงทุน ความตองการรายไดพิเศษ การเปนผูมีความม่ังคั่งทางการเงิน และความสุขจาการลงทุน และสิ่งสำคัญท่ี
นักลงทุนปรารถนาท่ีสุดคือการประสบความสำเร็จในชีวิต  
  
ขอมูลเกี่ยวกับนักลงทุน 
 นอกจากการที่นักลงทุนมีความพรอมในดานรายไดและประสบการณดานการลงทนุแลว นักลงทุนจึงมี
ความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะมีทักษะเก่ียวกับการลงทุนเพ่ิมเติม ซ่ึงจะทำใหนักลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จตามท่ี
นักลงทุนไดตั้งเปาหมายไวมากขึ้น ผูเขียนจึงขอหยิบยกทักษะอ่ืนๆท่ีจะทำใหนักลงทุนกาวไปถึงเปาหมายไดเร็วขึ้น
ดังน้ี (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2562) 
 1. นักลงทุนจะตองมีความรอบรู (Breadth) นักลงทุนสวนใหญที่ประสบความสำเร็จนั้นมักมีอุปนิสัย
กระตือรือรน สนใจเรื่องราวตางๆรอบขาง นอกจากที่เกี่ยวของกับการลงทุนโดยตรงแลว จะมีเหตุการณที่มีความ
เก่ียวของกับการลงทุนโดยทางออม อาทิเชน โรคระบาด การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผลกระทบตอการเงินโลก
เปนตน 

2. นักลงทุนจะตองชางสังเกต (Observation) นักลงทุนท่ีประสบความสำเร็จจะเปนคนชางสังเกต สนใจ
เร่ืองราว ใสใจในรายละเอียด รวมท้ังการจดจำขอมูลความสำคัญของหุน การเก็บรายละเอียดไดยิ่งมากเทาไรก็จะยิง่
มีความสามารถในการวิเคราะหแยกแยะ ประเมินผลกระทบภายใตสถานการณตางๆไดเปนอยางดี  

3. นักลงทุนจะตองไมมีอคติ (Objectivity) นักลงทุนท่ีประสบความสำเร็จจะมีอิสรภาพในดานความคิด
ไมยอมถูกชักจูงหรือถูกครอบงำความคิดจากใคร หรือกระแสสังคม ซ่ึงกระแสตางๆอาจเกิดความผิดพลาดไดเพราะ
พฤติกรรมของมนุษยไมสามารถนำมาคาดคะเนลวงหนาได  
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4. นักลงทุนจะตองรักษาวินัย (Discipline) นักลงทุนท่ีประสบความสำเร็จจะเปนผูท่ีมีความอดทนรอจัก
การรอคอยโอกาส ไมตัดสินใจตามกระแส เม่ือโอกาสน้ันมาถึงตองควาใหอยูหมัดเพราะโอกาสดีๆ ท่ีจะผานเขามาใน
ชีวิตของคนเรานั้น ไมไดเกิดขึ้นบอยครั้งนัก ดังท่ีWarren Buffet ที่มักจะพูด“ไมวาเราจะอัจฉริยะแคไหน แต
บางอยางจำเปนตองใชเวลาเราไมสามารถมีลูกไดใน 1 เดือน แมวาเราจะทำผูหญิงทอง 9 คน” 

5. นักลงทุนมีความลึก (Depth) นักลงทุนท่ีประสบความสำเร็จจะมีความแนวแน มีสมาธิอยูกับสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงและสามารถคิดไดอยางอิสระ ตัวอยางเชน George Soros จะไมยอมใหใครเขามารบกวนเวลาท่ีเขา ทำการซ้ือ
ขายอยู แมในชวงท่ีตลาดมีความผันผวนสูง เพราะมีขาวใหญบางอยางเขามากระทบ เขาก็ยังไมยอมใหใครคนไหน
เขาพบเพ่ือมาสรุปขอมูล และวิเคราะหผลกระทบใหฟง จนกวาเขาจะไดจัดการกับ การลงทุนของเขา ใหเรียบรอย
เสียกอน 

6. นักลงทุนจะตองมีความคิดสรางสรรค (Creativity) นักลงทุนท่ีประสบความสำเร็จมักมองเห็นภาพรวม
ของเศรษฐกิจท้ังของไทยและของเศรษฐกิจโลกไดเปนอยางดี เพราะสิ่งเหลามีผลกระทบตอการขึ้น-ลงของราคาหุน 
เปนปจจัยท่ีมีสวนสำคัญท่ีนำมาตัดสินใจ ตางๆ รวมไปถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสำคัญตางๆอาทิเชน อัตราเงิน
เฟอ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน มิฉะน้ันจะไมสามารถควาโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น หรือไมสามารถจัดการกับความเสีย่ง
ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือลดทอนความเสียหายได 

7. นักลงทุนจะตองมีความรักในสิ ่งที่ทำ (Passion) นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะรักการลงทุนมี
ความสุขท่ีไดลงทุนและมีความสุขท่ีไดทำในสิ่งท่ีรัก มากกวาการคดิเร่ืองผลตอบแทน ดังท่ี Warren Buffet กลาวไววา 
“ไมใชเพราะคุณเชี่ยวชาญแคไหน แตเปนเพราะคุณรักมันมากเทาไหรตางหาก” 

8. นักลงทุนจะตองมีความยืดหยุน (Flexibility) นักลงทุนท่ีประสบกับความสำเร็จจะเปดใจรับสิ่งใหมๆ
เสมอพรอมยอมรับใหกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความกลาท่ีจะยอมรับความจริงท่ีจะเกิดขึ้น หากมีการตัดสินใจ
ผิดพลาดก็ยอมขาดทุนตั้งแตตน หากมีการตัดสินใจถูกตองมีกำไรเกิดขึ้นก็จะทำใหกำไรเพ่ิมพูนโดยการไมรีบขายหุน  
  จากท่ีกลาวมาขางตน นักลงทุนท่ีประสบความสำเร็จจะตองมีนักลงทุนจะตองมีความรอบรู ชางสังเกต ไมมี
อคติ รักษาวินัย ความลึก ความคิดสรางสรรค มีความรักในสิ่งท่ีทำ และนักลงทุนจะตองมีความยืดหยุน ซ่ึงสิ่งเหลาน้ี
ถือเปนคุณสมบัติที่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ หากผูอานเปนคนหนึ่งที่สนใจในการลงทุนเพื่ออิสรภาพทาง
การเงินในอนาคตก็ลองนำคุณสมบัติเหลาน้ีไปประยุกตใชกับการลงทุนของตนเอง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของการลงทุน 
 การลงทุนเปนกระบวนการดานการลงทุน หรือพฤติกรรมในการตัดสินใจดานการลงทุนและประเมินผล
การลงทุนหรือบริการของตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทหลักทรัพยไทยท้ังท่ีเปนปจเจกบุคคลและกลุมบุคคล อันจะมี
ความสำคัญตอการตัดสินใจลงทุนและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สำหรับยุคประเทศไทย 4.0 เปนการศึกษาลักษณะเฉพาะของการลงทุนของนักลงทุนซ่ึง
ประกอบดวย พฤติกรรมการลงทุน ประเภทหลักทรัพย ระยะเวลาการลงทุน แหลงที ่มาของเงินทุน บริษัท
หลักทรัพย และการยอมรับความเสี่ยง ซ่ึงผูวิจัยขอนำเสนอตอไปดังน้ี 
ประเภทของหลักทรัพย 
 “หลักทรัพย”แปลมาจากภาษาอังกฤษวา Securitiesมาจากภาษาละติน seกับcuraซึ่งแปลวา “ไรกังวล” 
(Without care) หมายถึง สัญญาท่ีทำขึ้นเพ่ือเปนหลักประกันแหงความม่ันคงในการประกอบธุรกรรมทางการเงิน
ระหวางบุคคล 2 ฝาย สรุปเปนคำนิยามไดวา “สัญญานิติกรรมระหวางคู สัญญาตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป โดยที่มี
ขอกำหนดเก่ียวกับ“สิทธิ”(Right)และ“หนาท่ี”(Obllgation) ท่ีใหฝายท่ีไดรับสิทธิสามารถเรียกรองทรัพย (Claims) 
จากฝายท่ีมีหนาท่ีภายใตเงื่อนไขและระยะเวลาท่ีกำหนด”โดยท่ัวไปแลว หลักทรัพยสามารถจำแนกประเภทไดเปน 
3 กลุมหลัก คือ ตราสารทุน ตราสารหน้ี และตราสารอนุพันธ อยางไรก็ตามกฎหมายไทยท่ีบังคับใชในปจจุบัน คือ 
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พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดกำหนดคำนิยามของ“หลักทรัพย” โดยใหครอบคลุม
ถึงตราสารทางการเงินจำนวน 8 ประเภท ประกอบดวย  
 1. ตั๋วเงินคลัง(Treasury bill) คือตราสารทางการเงินท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปนผูออกเพ่ือกูยืม
เงินระยะสั้นๆ ไมเกิน1 ป จากสถาบันการเงินในประเทศจำหนายโดยวิธีประมูลซ่ึงกระทรวงการคลังไดมอบหมายให
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูจัดการประมูลแทนผูมีสิทธิเขารวมประมูลไดแกสถาบันการเงินตางๆเชนธนาคาร, 
บริษัทเงินทุน,บริษัทหลักทรัพย,บริษัทประกันภัย,บริษัทประกันชีวิต,กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะ
จัดสรรใหแกผูท่ีเสนอผลตอบแทนต่ำสุดกอนแลวจึงจัดสรรใหผูประมูลท่ีเสนอผลตอบแทนสูงขึ้นตามลำดับจนกวาจะ
ครบวงเงิน 
 2. พันธบัตร (Bond) คือหุนกูท่ีออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจโดยมีรัฐบาลค้ำประกันความเสี่ยงจากการ
ไมไดเงินลงทุนคืนจึงแทบไมมีดอกเบี้ยมักจะต่ำกวาหุนกูท่ัวไปแตยังคงสูงกวาดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารเน่ืองจากระยะ
ถือครองยาวนานกวา 
  3. ตั๋วเงิน (Bill) คือเปนตั๋วเงินชนิดหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจำกัดที่ไมใชสถาบันการเงินเพื ่อใชเปนทุน
หมุนเวียนระยะสั้น3-12เดือนมีอัตราผลตอบแทนสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใชเงิน (P/ N) ของ
บริษัทเงินทุนบริษัทเอกชนนิยมออกตั๋วแลกเงินแทนหุนกู เพ่ือหลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลของบริษัทตอสาธารณชน
และไมตองการเสียเวลาและคาใชจายในการวาจางบริษัทจัดอันดับเครดิตมาจัดทำอันดับความนาเชื่อถือใหเหมือน
การจำหนายหุนกูตามปกติบริษัทจะออกตั๋วแลกเงินเพ่ือใชหมุนเวียนในธุรกิจการคามากกวาใชเปนเคร่ืองมือในการ
ระดมทุนระยะยาวแตระยะหลังเร่ิมมีบริษัทบางแหงใชตั๋วแลกเงินในการระดมทุนระยะยาวโดยขยายเวลาเปน 3 ป 
เพื่อทดแทนการออกหุนกูตั๋วแลกเงินสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือไดมีระยะเวลาไถถอนสั้นกวาตราสารอื่น ทำใหเกิด
ความคลองตัว บริหารไดงายและบริษัทที่ออกตั๋วแลกเงินมักเปนบรษิัทขนาดใหญจึงไดรับความนิยมจากนักลงทุน
สถาบัน เชน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั๋วแลกเงินจะมีธนาคารพาณิชยค้ำ
ประกัน (อาวัล) ใหหรือไมก็ได หากผูออกตั๋วตองการใหตั๋วแลกเงินของตนดูนาเชื่อถือและไดรับความนิยมก็ให
ธนาคารค้ำประกันโดยในการน้ีตองเสียคาใชจายบางสวนใหธนาคาร 
 4. หุนทุน (Stock) คือ เปนหลักทรัพยที่แสดงความเปนเจาของเต็มที่ในบริษัทจำกัดในการรับสวนแบง
จากผลกำไรท่ีบริษัททำมาหาไดในรูปแบบของเงินปนผลตอหุนหลังจากการจายเงินปนผลของหุมบุริมสิทธิแลว หรือ
ในกรณีท่ีบริษัทลมละลายมีการชำระบัญชีตามกฎหมายจะระบุใหใชสิทธิเรียกคืนทุนไดจากทรัพยสินของบริษัทท่ีมี
อยูหลังการจายชำระคืนเจาหนี้ทั้งหมดแลว เนื่องจากผูถือหุนสามัญของบริษัทจะเปนสวนเจาของกิจการจึงมีสิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมใหญประจำปของผูถือหุนไดตามจำนวนหุนท่ีมีอยู คือ หน่ึงหุนมีสิทธิออกเสียงไดหน่ึงเสียงหรือ
อาจมีการมอบฉันทะใหผูถือหุนคนอื ่นออกเสียงแทนตนเองได และหุ นสามัญนี้สามารถนำไปซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยไดซ่ึงสวนใหญจะเปนบริษัทมหาชนจำกัด 
 5. หุนกู (Debenture) หรือตราสารหน้ีท่ัวไปท่ีออกโดยภาคเอกชน คือ หลักทรัพยประเภทตราสารหน้ีท่ี
บริษัทนำออกจำหนายเพื่อเปนการกูเงินจากผูลงทุน และมีกำหนดเวลาไถถอนคืนที่แนนอน โดยผูถือหุนกูมีฐานะ
เปนเจาหน้ีของบริษัท และไดรับดอกเบี้ยตอบแทนเปนงวดๆ ตามอัตราท่ีกำหนดไวตลอดอายุของหุนกู 
 6. หนวยลงทุน (Unit trust) คือตราสารท่ีออกโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (บลจ.) ในรูปของ
หนวยลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงเปนรูปแบบหน่ึงของการระดมเงินจากกองทุนใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดแลวนำมา
เฉลี่ยคืนใหแกผูถือหนวยในรูปของเงินปนผลกองทุนรวมมีหลายประเภท ทั้งกองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย            
(หุ นสามัญ) เพียงอยางเดียว หรือกองทุนที ่มีนโยบายจะลงทุนในหุ นกูเพียงอยางเดียวซึ ่งคุณสามารถศึกษา
รายละเอียดไดในหนังสือชี้ชวนซ้ือหนวยลงทุนแตละกองทุน ซ่ึงจะมีการกำหนดนโยบายการลงทุนท่ีชัดเจนขอดีของ
การลงทุนประเภทนี้คือจะมีผูบริหารมืออาชีพมาดูแลเงินทุนแทนคุณ มีการกระจายความเสี่ยงลงในหุนกลุมตางๆ 
และมีอำนาจตอรองท่ีมากกวาเพราะเปนเงินกองทุนขนาดใหญ ซ่ึงเปนไปไดยากในกรณีท่ีคุณลงทุนดวยตัวเอง 
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 7. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย (Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญโดยเปนตรา
สารท่ีใหสิทธิแกผูถือในการซ้ือหลักทรัพยท่ีใบสำคัญแสดงสิทธิน้ันอางอิงอยู (Underlying Asset) ตามราคาใชสิทธิ 
(Exercise Price)จำนวนท่ีใหใชสิทธิ (นิยมใชเปนอัตราสวน) และภายในระยะเวลาใชสิทธิท่ีกำหนดไวลวงหนา 
 8. ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด ที่ไดรับอนุมัติแลวใน
ปจจุบัน ไดแก ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนบนหลักทรัพยอางอิง (Depository receipt) สัญญาซื้อขายลวงหนา
(Futures) ตราสารสิทธิ (Options) และหุนกูอนุพันธ (Structured note) เปนตน 
 

ระยะเวลาในการลงทุน 
ในชีวิตของเรามักมีความตองการตางกันตามแตละชวงอายุ เชน วัยรุนอยากไดรองเทาเทๆ สักคู เมื่อมี

เงินเดือนเปนของตัวเองก็อยากไดรถยนต อยากไปเท่ียวตางประเทศ เม่ือฐานะม่ันคงก็ตองการสรางครอบครัวมีบาน
เดี่ยวสักหลัง ท่ีสำคัญมีเปาหมายเก็บเงินเพ่ือวัยเกษียณ 

1. การลงทุนระยะสั้น ธรรมชาติของเปาหมายทางการเงินระยะสั้นคือเพื่อตอบสนองความตองการ
สวนตัว เชน การทองเท่ียว เก็บเงินดาวนรถยนต ดังน้ัน การจัดพอรตลงทุนจึงอยูในชวง 1–3 ป เปนตน 

2. การลงทุนระยะปานกลาง เปาหมายการเงินระยะปานกลางมักเปนการเพ่ิมความสะดวกสบายในการ
ใชชีวิต หรือยกระดับชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น เชน มีบานเดี่ยว หรือเพ่ือแตงงาน ดังน้ัน เปาหมายการเก็บเงินจะอยู
ชวงประมาณ 3 – 7 ป  

3. การลงทุนระยะยาว ถาพูดถึงแผนการเงินระยะยาวจะหมายถึงการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
ดังนั้น ระยะเวลาการลงทุนจึงขึ้นอยูกับความตองการเกษียณ เชน ปจจุบันอายุ 30 ป ตองการเกษียณตอน 60 ป 
แสดงวามีเวลาในการเก็บเงิน 30 ป เปนตน  
 

แหลงท่ีมาของเงินทุน 
การเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อใชในการลงทุน สามารถแบงได 2 แหลงใหญๆ คือ1) แหลงเงินทุนภายใน    

เปนแหลงท่ีมาของเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายใน มาจากเงินทุนท่ีกิจการสามารถจัดหามาไดเอง โดยไมตองอาศัย
การจัดหามาจากบุคคล หรือสถาบันภายนอก และ2) แหลงเงินทุนภายนอก สำหรับแหลงท่ีมาของเงินทุนจากแหลง
เงินทุนภายนอก ก็คือเงินทุนท่ีมาจากแหลงภายนอก นอกกิจการ ไมวาจะเปนจากบุคคลภายนอก ธุรกิจหรือสถาบัน
การเงินภายนอกกิจการ เปนเงินท่ีกิจการไมไดจัดหามาจากตนเอง หรือสรางขึ้นเองแหลงเงินทุนภายนอกธุรกิจ  
 

ขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. 2517เพ่ือทำหนาท่ีเปนแหลงระดมเงนิทุนระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และเปนศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยประเภทตางๆ ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน โดยไดเริ่มเปดการซื้อขาย
หลักทรัพยเปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ท้ังน้ี ตลาดหลักทรัพยฯไมไดเปนผูซ้ือหรือขายหลักทรัพย
โดยตรง แตทำหนาท่ีเปนศูนยกลางในการใหบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย และควบคุมดูแลให
การซื้อขายหลักทรัพยเปนไปอยางมีระเบียบ คลองตัว โปรงใส และยุติธรรม ปจจุบันการดำเนินงานของตลาด
หลักทรัพยฯ อยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2560           
มีธุรกิจท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังสิ้น 522 บริษัท มีปริมาณการซ้ือขายหมุนเวียนเฉลี่ยตอวัน 10,944 
ลานหุน มีมูลคาการซ้ือขายหมุนเวียนเฉลี่ยตอวัน 50,245 ลานบาท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2563) 
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นอกเหนือจากการสนับสนุนการระดมทุนระยะยาวของบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจขนาดใหญเชน 
กิจการสาธารณูปโภคและรัฐวิสาหกิจที่มีการแปรรูปแลว ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจัดตั้งตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
(Market for Alternative Investment: MAI) เพื่อสนับสนุนการระดมทุนในตลาดทุนของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่มีศักยภาพ(Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) โดยไดเริ่มเปดการซื้อขายหลักทรัพย
เปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2544เปนตนมา ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2560 มีธุรกิจท่ีจดทะเบียนอยูในตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอท้ังสิ้น 134 บริษัท มีปริมาณการซ้ือขายหมุนเวียนเฉลี่ยตอวัน 1,056 ลานหุน มีมูลคาการซ้ือ
ขายหมุนเวียนเฉลี่ยตอวัน 2,281 ลานบาท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2563) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหความสำคัญกับการสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนและผูรวมตลาดทุก
กลุมดำเนินธุรกิจโดยสรางเติบโตท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพอยางสมดุล การมอบรางวัล SET Awards นับเปนหน่ึง
ในกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพยฯจัดขึ้นเพื่อยกยองบริษัทที่มีความโดดเดนเปนองคกรตนแบบในตลาดทุนทั้งในดาน
การดำเนินงานและดานคุณภาพ โดยในป 2563 มีบริษัทจดทะเบียนที่ผานเกณฑเบื้องตนรวม 605 บริษัท ซึ่งจะ
ประกาศและมอบรางวัลในชวงปลายป 2563 จากสถานการณการระบาดของCovid 2019 ที่เกิดขึ้นใน ทำใหการ
มอบรางวัล SET Awardsปน้ีจะพิจารณาเฉพาะกลุมรางวัล Business Excellenceและงดการพิจารณากลุมรางวัล 
Sustainability Excellence เนื่องดวยกระบวนการพิจารณารางวัลดังกลาวบริษัทจดทะเบียนตองใชทรัพยากร
บุคคลและระยะเวลาในการดำเนินการ จึงเกิดความไมสะดวกในชวงสถานการณ Covid 2019 อยางไรก็ตามตลาด
หลักทรัพยฯยังคงสงเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนใหดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบและ
คำนึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม ภายใตหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) 
อยางตอเน่ือง”สำหรับป 2563 น้ีถือเปนปท่ีทาทายสำหรับบริษัทจดทะเบียนอยางยิ่ง เน่ืองจากสถานการณ Covid 
2019 ท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในวงกวางและรุนแรง ทำใหเศรษฐกิจโลกเขาภาวะถดถอย ซ่ึงสงผลกระทบตอ
ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทตองปรับตัวและวางแผนการทำธุรกิจในอนาคต รวมถึง
เตรียมพรอมเขาสูยุค New Normal(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2563) 
 

องคประกอบสำคัญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
1. หลักทรัพยจดทะเบียน หมายถึง หลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทมหาชน จำกัด ที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หรือท่ีเรียกวา บริษัทจดทะเบียนเพ่ือเปนการระดมทุน
สำหรับใชในการขยายกิจการ ปจจุบันมีหลักทรัพยจดทะเบียนที่เปนตราสารเพ่ือการลงทุนหลากหลายประเภท           
ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ เพื่อใหผูลงทุนสามารถเลือกลงทุนไดตามความสนใจ บริษัทจดทะเบียนมีหนาที่ใน
การเปดเผยขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของใหถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ ตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานกำกับดูแลกำหนด 
เพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลที่ครบถวน ถูกตองและทันเวลา สามารถตดัสินใจลงทุนไดอยางถูกตองเหมาะสม          
(ศิรดา นวลประดิษฐ,2561) 

2. บริษัทสมาชิก หมายถึง เปนบริษัทหลักทรัพยที ่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจนายหนาคา
หลักทรัพย ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม และไดรับการอนุมัติใหเขาเปนบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพยฯ หรือท่ีเรียก
กันวา “โบรกเกอร” บริษัทสมาชิกทำหนาที่เปนตัวแทนหรือนายหนาในการซื้อขายหลักทรัพยใหแกผูลงทุนและ
ใหบริการตางๆ เพื ่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพยแกผู ลงทุน ตั ้งแตการเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพย การรับคำสั่งซ้ือขายจากผูลงทุนเพ่ือสงไปยังระบบการซ้ือขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยฯ พรอมท้ัง
ดูแลกระบวนการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยหลังการซ้ือขาย ใหบริการรับฝากหลักทรัพย และดูแลบัญชีลูกคา 
รวมท้ังใหคำแนะนำปรึกษาดานการลงทุน(ศิรดา นวลประดิษฐ,2561) 
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3. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด หมายถึง เปนบริษัทยอยที่ตลาดหลักทรัพยฯ 
จัดตั้งขึ้นเพ่ือทำหนาท่ีใหบริการท่ีตอเน่ืองจากการซ้ือขายหลักทรัพย โดยเปนตัวกลางในการชำระราคาและสงมอบ
หลักทรัพยท่ีเกิดจากการซ้ือขาย โดยใชระบบไรใบหลักทรัพย (Scripless) และเปนสำนักหักบัญชี ใชระบบยอดซ้ือ
ขายสุทธิ (Net Settlement) ซึ่งเปนระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหบริการงานดานนายทะเบยีน
ใหกับกองทุนตางๆ เชน กองทุนรวม กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุนระยะยาว และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
เปนตน นอกจากนี ้ ยังเปนศูนยบริการปฏิบัติการหลักทรัพย ใหบริการระบบปฏิบัติการภายหลังจากซื้อขาย
หลักทรัพยแกบริษัทหลักทรัพย 

4. ผูลงทุน หมายถึง เปนองคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุด โดยผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯมีท้ังผูลงทุนชาวไทย
และผูลงทุนชาวตางประเทศสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ผูลงทุนประเภทบุคคลและผูลงทุนประเภท
สถาบัน ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทประกัน
วินาศภัย บริษัทประกันชีวิต นิติบุคคลประเภทบรรษัทและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปนตน 

 

การยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในหุน 
แมวาการลงทุนในหุนจะใหผลตอบแทนท่ีดี ท้ังจากเงินปนผล และกำไรจากการขายหุน แตก็ไมสามารถ

การันตีไดวา ผลตอบแทนเหลาน้ีจะแนนอน และม่ันคงเสมอไป สิ่งสำคัญท่ีผูลงทุนควรคำนึงถึงเสมอ คือ “ไมมีการ
ลงทุนใดๆ ในโลกน้ี ปราศจากความเสี่ยง 100%” และเม่ือตองเลือกลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงสูง ก็ยอมตอง
คาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นเพ่ือชดเชยความเสีย่งน้ัน ซ่ึงตรงกับคำกลาวท่ีวา High Risk....High Expected Return 
ในทางกลับกัน หากเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ำ ผูลงทุนจะคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี
นอยลงทั้งนี้มีปจจัยตางๆ อันเปนความเสี่ยงที่อาจจะทำใหกระทบตอผลตอบแทนในการลงทุนของนักลงทุนได          
ซ่ึงไดแก (กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้,2563) 

1. ผลประกอบการบริษัท ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และภาวะเศรษฐกิจ เปนปจจัยที่สำคัญที่จะ
กำหนดผลตอบแทนการลงทุนวาจะอยูในระดับสูงหรือต่ำ รวมท้ังสถานการณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หากภาวะเศรษฐกิจขยายตัวดี และบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ผู ลงทุนยอมมีโอกาสที่จะไดรับ
ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น ในทางตรงขามหากภาวะเศรษฐกิจซบเซา และบริษัทมีผลกำไรลดลงผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะ
ไดรับก็มีแนวโนมท่ีจะลดลงเชนกัน 

2. ความไมแนนอนของอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับ กลาวคือ ผูลงทุนอาจขายหุนไดในราคาที่ต่ำกวา          
ท่ีคาดไว หรือบริษัทอาจจายเงินปนผลในระดับต่ำหรือไมจายเงินปนผลเลย ซ่ึงการท่ีผูลงทุนไดรับอัตราผลตอบแทน
ต่ำกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง มีสาเหตุมาจากการท่ีกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทผูออกหุนมีความไมแนนอน 
ทำใหเกิดความไมแนนอนตอผลตอบแทนของผูถือหุนของบริษัทนั้นดวยสาเหตุที่ทำใหเกิดความไมแนนอนของ
กระแสเงินสดรับสุทธิของกิจการ ไดแก ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงทางการเงิน(Financial 
Risk) ของบริษัทผูออกหุน 
  3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (ฺBusiness Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากลักษณะของธุรกิจน้ันๆ เชน ประเภทธุรกิจ 
โครงสรางรายได คาใชจายของกิจการ ฯลฯ ท้ังน้ี ปจจัยท่ีมากระทบตอการดำเนินธุรกิจของกิจการอาจเปนปจจัยมหภาค 
(Macro Factors) เชน การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ภาวะเงินเฟอ คาแรงงาน ฯลฯ ซึ่งจะสงผลใหตนทุนผลิตสงูขึ้น 
รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานของธุรกิจ เชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี การเมือง 
กฎระเบียบตางๆ แตธุรกิจจะไดรับผลกระทบรุนแรงหรือไมอยางไร ขึ้นกับ“ปจจัยจุลภาค” (Micro Factors) ภายใน
กิจการดวย เชน บางกิจการมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรจำนวนมาก ผลท่ีตามมาคือ กิจการน้ันมีรายการคาเสื่อม
ราคา ซ่ึงเปนคาใชจายคงท่ีจำนวนมาก ในทางตรงกันขาม หากกิจการมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรนอย รายการคา
เสื่อมราคาซ่ึงเปนคาใชจายคงท่ีก็จะนอยตามไปดวย ซ่ึงการท่ีกิจการมีตนทุนคงท่ีจำนวนมาก เม่ือยอดขายไมเปนไป
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ตามท่ีคาด แตภาระคาใชจายยังคงท่ีเทาเดิม ก็จะทำใหกำไรของกิจการติดลบอยางมากในปท่ียอดขายลดลง สงผล
ใหผลตอบแทนท่ีผูลงทุนคาดวาจะไดรับจากการลงทุนลดลงไปดวย 

4. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่กิจการสรางภาระผูกพัน
ทางการเงินไว เชน การกอหน้ี ถากิจการใดมีการกอหน้ีจำนวนมาก กิจการน้ันก็จะมีภาระการจายดอกเบี้ย ซ่ึงเปน
คาใชจายคงท่ีจำนวนมาก หากกิจการไมสามารถทำกำไรไดตามเปาท่ีวางไว กำไรของกิจการก็จะไมเพียงพอท่ีจะจาย
ดอกเบี้ยได เม่ือกิจการไมสามารถจายดอกเบี้ยตามภาระผูกพันไดก็จะทำใหบริษัทมีความเสี่ยงท่ีอาจจะถูกฟองรอง
ดำเนินคดีได 

5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง (Liquidity Risk) เน่ืองจากไมอาจเปลี่ยนหุนท่ีลงทุนเปนเงินสดได
ในเวลาท่ีรวดเร็วโดยไมขาดทุน เพราะหุนน้ันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือในตลาดรองนอย  
  6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน (Interate Rates Risk) การท่ี
ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงผันผวนขึ้นลง ก็จะกระทบตอระดับอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุน
ตองการในยามที่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที ่สูงขึ้น เทากับวาตนทุนคาเสียโอกาสในเงินลงทุนมี
ระดับสูงขึ้น ผูลงทุนจะตองการอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น จึงตองการจายเงินซ้ือหุน รวมท้ังหลักทรัพยอ่ืนๆ ในราคา
ต่ำลง ดังน้ัน การเพ่ิมขึ้นของระดับอัตราดอกเบี้ยโดยท่ัวไป จะสงผลใหราคาหลักทรัพยตางๆ ลดลง  

7. ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟอ (Inflation Risk) โดยเงินเฟอเปนภาวะการณที่ระดับราคาสินคาและ
บริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หากระดับเงินเฟอสูง จะสงผลใหเงินที่มีอยูในมือ นำไปซื้อสินคาไดนอยลง 
หรือท่ีเรียกวา เงินมีมูลคาลดลงน่ันเอง ดังน้ัน หากกลาววาอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับในรูปตัวเงินเทากับ 6% ในขณะ
ที่อัตราเงินเฟอเทากับ 2% แสดงวาอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริงๆ หลังจากหักดวยอัตราเงินเฟอแลว จะอยูท่ี
ประมาณ 4% ยิ่งในภาวะที่เงินเฟอสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนที่แทจริงก็จะยิ่งลดลง ซึ่งการลงทุนในหุนไมสามารถ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟอได แตการที่ราคาหุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเงินปนผลก็จายตามผล
ประกอบการ จึงเปนที่เชื่อกันวา การลงทุนในหุนจะชวยปองกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟอไดดีกวาฝากเงินกับ
ธนาคาร ซ่ึงใหผลตอบแทนคงท่ี 

ดังนั้น การศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหลักทรัพยที่ตองการลงทุนอยางครบถวน 
พรอมท้ังสำรวจความตองการหรือความสามารถในการลงทุนของตนเองกอนวา ตองการผลตอบแทนจากการลงทุน
ในรูปแบบใด เม่ือใด เทาไร และมีความพรอมท่ีจะรับความเสี่ยงจากการลงทุนท่ีอาจเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด เปน
ระยะเวลาเทาใด จึงเปนสิ่งท่ีจำเปนสำหรับการลงทุนไมวาในรูปแบบใด ผูลงทุนควรมีการวางแผนทางการเงิน เพ่ือ
จัดสรรรายไดและเงินออมท่ีมีอยูใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับความจำเปนและความตองการ ท้ังจำนวนหรือวงเงินใน
การใชจาย การออมและการลงทุน รวมถึงวางแผนและกระจายการลงทุนที่สอดคลองกับเปาหมายการลงทุนของ
ตนเองเพ่ือเปนการบริหารการเงินและการลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปองกันไมใหความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น
สงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของตนเอง 
 
การวิเคราะหปจจัยสนับสนุนการลงทุน 
 การวิเคราะหปจจัยที่สนับสนุนการลงทุน เปนการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานกอนนักลงทุนนำไปใชในการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย เปนแนวคิดท่ีมุงวิเคราะหปจจัยท่ีเปนตัวกำหนด อัตราผลตอบแทนความเสี่ยงจากการ
ลงทุน และมูลคาของหลักทรัพย ซึ่งปจจัยพื้นฐานดังกลาว ไดแก ปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจ ปจจัยดานภาวะ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ และปจจัยท่ีเก่ียวกับผลการดำเนินงาน รวมท้ังฐานะทางการเงินของบริษทัผูออกหลักทรัพย
ดังน้ัน “การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพ้ืนฐาน” หรือเรียกงายๆวา “การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน” จึงเปนการ
วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษัท เพื ่อนำมาใชในการกำหนดมูลคาที่แทจริงของ
หลักทรัพย ซ่ึงมีกรอบแนวคิด ดังน้ี(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2558) 
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 1. การวิเคราะหเศรษฐกิจ (Economic Analysis) การวิเคราะหจะเปนการวิเคราะหและพยากรณ
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งแนวโนมระยะยาวและระยะสั้น ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกจิโลก 
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการวิเคราะหวัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจในดานตางๆ 
และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ เชน นโยบายการเงินนโยบายการคลัง นโยบายการคาระหวางประเทศ วาจะมี
ผลกระทบตอธุรกิจท่ีออกหลักทรัพยมากนอยเพียงใด 
 2. การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) เปนการวิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมวาจะมีแนวโนมอัตราการเจริญเติบโตอยางไร ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง
ดวยกัน เชน นโยบายของรัฐบาลที ่จะใหการสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ โครงสรางการ
เปลี่ยนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล โครงสรางของอุตสาหกรรมแตละประเภท เปนตน 
 3. วิเคราะหขอมูลบริษัท 
 การวิเคราะหขอมูลบริษัท เปนขั้นสุดทายของการวิเคราะหหลักทรัพยดวยปจจัยพื้นฐาน ซึ่งเปนการ
วิเคราะหเพ่ือคัดเลือกบริษัทท่ีควรลงทุน โดยจะเนนการวิเคราะหท้ังเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) อาทิเชน 
ประสบการณและความนาเชื่อถือของผูบริหาร บุคลากร ขีดความสามารถดานการตลาด การผลิต/การบริการ การ
วิจัยและพัฒนา การบริหารและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ฯลฯ และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) ซึ่งจะวิเคราะหจากงบการเงินทั้งในอดีตและปจจุบันของบริษัท เพื่อนำมาประมาณการกำไรตอหุนและ
ราคาหุนในอนาคต 
 3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเปนขอมูลท่ีใชเพ่ือการประเมินระดับความสามารถของบริษัท
ในดานตางๆ โดยไมใชขอมูลที่เปนตัวเลข ซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพจะประกอบไปดวยขอมูลประวัติความเปนมาของ
บริษัท ลักษณะการดำเนินงานของบริษัท แผนงานท่ีบริษัทคาดวาจะดำเนินการในอนาคต การเชื่อมโยงผลกระทบ
ของภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่ีมีตอธุรกิจ ฯลฯ  

 3.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหขอมูลโดยประเมินจากตัวเลขที่เชื่อถือได 
เพ่ือใชในการบงบอกถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในชวงท่ีผานมา ตัวอยางขอมูลเชิงปริมาณท่ีสำคัญท่ีผูลงทุนควร
ทำความเขาใจกอนการตัดสินใจลงทุนในหุน ไดแก 1) งบการเงิน และ 2) การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  
     
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการลงทุน 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีถือเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีสวนสำคัญตอการตัดสินใจของนักลงทุน สำหรับยุค
ประเทศไทย 4.0 ผูเขียนจึงไดรวบรวมขอมูลท่ีมีสวนเก่ียวของกับเทคโนโลยีปจจุบันมานำเสนอดังน้ี 
เทคโนโลยีในดานการลงทุนในอดีต 
  ในอดีตการซื้อขายหลักทรัพย มักนิยมทำโดยการสงคำสั่งผานเจาหนาที ่ของบริษัทนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย (Broker) ตอมาในป 2543 ตลาดหลักทรัพยไดเพ่ิมชองทางการสงคำสั่งซ้ือขายผานชองทางอินเทอรเน็ต
เปนครั ้งแรก และบริษัท Settrade.com ไดพัฒนา Streaming เพื ่อเปนโปรแกรมการซื ้อขายหลักทรัพยผาน 
Mobile Phone เปนคร้ังแรกในป 2552 ซ่ึงตอมาผูพัฒนาโปรแกรมการซ้ือขายทาง Mobile เพ่ิมขึ้นอีกมากชวยให
ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงการลงทุนไดงายขึ้นและสอดคลองกับ Lifestyle โดยปจจุบันเรามีบัญชีซื้อขายหุน
อินเทอรเน็ต 1.2 ลานบัญชี และการซ้ือขายผานชองทางอินเทอรเน็ต คิดเปนสัดสวนประมาณ 36% ของการซ้ือขาย
ท้ังหมด และมีแนวโนมจะเติบโตตอเน่ืองในอนาคต(รินใจ ชาครพิพัฒน,2560) 
  ในปจจุบันอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนไทยและท่ัวโลกไดมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือชวยเพ่ิม
ความสะดวกสบายในการลงทุน และตอบสนองกับความตองการของผูลงทุนในหลากหลายรูปแบบดวยกัน โดย
รูปแบบแรกที ่เห็นชัดเจนสุด คือ การพัฒนาชองทางการสื่อสารและการเขาถึงผู ลงทุนผานชองทางออนไลน
โดยเฉพาะ Social Media เชน Line, Facebook, YouTube เพื ่อใหความรู และขอมูลแกผู ลงทุน เชน Line 
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Finance ที่เพิ่งเปดตัวมาไมนานนี้ในประเทศไทยนอกจากนี ้ ยังมีการใชเทคโนโลยีที่เรียกวา chatbot มาตอบ
คำถามหรือใหขอมูลจากคอมพิวเตอรแกผูใชงานเม่ือปอนคำถามหรือ Keyword งายๆ และลาสุดมีการใชเทคโนโลยี
แบบ AI หรือปญญาประดิษฐ ในการเรียนรูพฤติกรรมของผูลงทุน และสามารถจะสงขอมูลที่สำคัญและเหมาะสม
ใหแกผูใชงาน ตัวอยางเชน ฟงกชัน "Sense" บน Settrade Streaming ท่ีเปนเหมือนผูชวยในการสงขอมูลหุนท่ีผู
ลงทุนสนใจใหโดยอัตโนมัติ ไมวาจะเปนการเคลื่อนไหวของราคา เตือนวันจายปนผล รวมถึงการอัพเดตขาวสาร เพ่ือ
ใชสำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุน สำหรับในดานเคร่ืองมือชวยวิเคราะหขอมูลการลงทุน เดิมท่ีพบเห็นท่ัวไปน้ัน
มักจะเปนเร่ืองของการใชกราฟวิเคราะหแบบ Technical ตอมามีการพัฒนาใหมีการสงคำสั่งซ้ือขายจากกราฟ และ
เครื่องมือที่ชวยคัดกรองหุน โดยในไทยนั้นมีบริการใหเลือกหลากหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน “Settrade Stock 
Screener” ที ่ค ัดกรองหุ นตามสไตลการลงทุน เช น หุ น Value หุ น Growth หรือหุ น Momentum หรือ 
StockRadars ที่คัดกรองหุนเดนดวยปจจัยทางเทคนิค เปนตนนอกจากนี้ เทคโนโลยียังถูกนำมาใชในการพัฒนา
โปรแกรมซ้ือขายแบบอัตโนมัติ ท่ีเรียกกันวา Algorithmic Trading หรือ Program Trading ซ่ึงคอมพิวเตอรจะสง
คำสั่งซื้อขายหุนโดยอัตโนมัติทันทีที่ตัวแปรที ่กำหนดไว เชน ระดับราคาหุน หรือดัชนีบงชี้ดานเศรษฐกิจ โดย
เทคโนโลยีดังกลาวทำใหซ้ือขายผลิตภัณฑท่ีมีการประเมินราคาซับซอนทำไดเร็ว ปรับกลยุทธซ้ือขายไดรวดเร็ว และ
สรางกลยุทธทำกำไรจากการซื้อขายขามตลาดได รวมทั้งยังเปนการงดการใชอารมณความรูสึกในการตัดสินใจซ้ือ
ขายและทำใหลงทุนตามแผนไดอยางเครงครัด ท้ังน้ี ในปจจุบันมีโบรกเกอรไทยบางรายใหบริการ Robot Trading 
แกผูลงทุน ซ่ึงกอนการลงทุนน้ันผูลงทุนควรทำความเขาใจเก่ียวกับสไตลการลงทุนและระดับความเสี่ยงของ Model 
ภายใตบริการดังกลาว แนวโนมการใหบริการของธุรกิจท่ีเปนท่ีนิยมสูงโดยเฉพาะในตางประเทศอีกรูปแบบหน่ึงคือ 
Robo Advisor ซ่ึงก็คือการทำ Asset Allocation แบบอัตโนมัติสำหรับผูลงทุนแตละคนในการการจัดพอรตลงทุน
ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได ระยะเวลาการลงทุน และระดับผลตอบแทนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ี
กำหนด เชน การเก็บเงินเพ่ือใชหลังเกษียณอายุ เปนตน ท้ังน้ีเม่ือผูลงทุนจะไดรับคำแนะนำจาก Robo Advisor ใน
การจัดพอรตลงทุนแลว เงินลงทุนจะถูกนำไปลงทุนในสินทรัพยตางๆ ตามแผน รวมถึงการปรับพอรตลงทุนโดย
อัตโนมัติ ซ่ึงสาเหตุหน่ึงท่ี Robo-Advisors ไดรับความนิยมอยางมาก คือ คาธรรมเนียมในการลงทุนต่ำ โดยบริษัท
ตางประเทศท่ีเปนผูนำดานการใหบริการดังกลาว ไดแก Charles Schwab, Wealthfront, และ Betterment โดย
มีการคาดการณวาบริการ Global Robo-Adviser นี้มีสินทรัพยภายใตการจัดการมูลคาถึง 255 พันลานดอลลาร 
ในป 2563(รินใจ ชาครพิพัฒน,2560) 
  จะเห็นไดวานับแตอดีตถึงปจจุบัน เทคโนโลยีไดถูกนำมาใชใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในดาน
การลงทุน ไมวาจะเปนชองทางการลงทุนใหมๆ รวมไปถึงเครื่องมือลงทุนที่หลากหลาย อยางไรก็ตาม ชวง 2-3 ป
ขางหนานี้ เทคโนโลยีใหมๆ จะถูกนำมาพัฒนาใหเกิดประโยชนตอการใหบริการทางการเงินการการลงทุนในไทย
อยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนการใช Biometric ในการยืนยันความเปนตัวตน การใช AI ในการท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผู
ลงทุน และพัฒนาบริการใหมๆ ใหแกผูลงทุน หรือการใหบริการ Robo-Adviors ซึ่งเหลานี้ลวนแลวแตจะทำให
ผูประกอบการในธุรกิจปจจุบันตองมีการปรับตัวและใชเทคโนโลยีเหลานี้ใหเปนประโยชนตอธุรกิจ(รินใจ ชาคร
พิพัฒน,2560) 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการลงทุนดังน้ี 
  1. ปญญาประดิษฐ(Artificial Intelligence : AI) และบล็อกเชน (Block chain) เปนเทคโนโลยีท่ีนำมาใช
ในกิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย สำหรับในสวนของนักลงทุนก็เปนเคร่ืองมือในการชวยวิเคราะห
ขอมูลและเปนตัวชวยในการตัดสินใจดานการลงทุน ทังน้ีปญญาประดิษฐ AI ก็เปรียบเสมียนเคร่ืองคอมพิวเตอรซ่ึง
สามารถตอบสนองตอสถานการณเกิดขึ้นไดดีเทียบเทามนุษยหรือดีกวามนุษย โดยตองมีความสามารถหลัก ไดแก 
เรียนรูสถานการณที่ไดเกิดขึ้นไปแลวเพื่อที่จะไดสามารถตอบสนองตอสถานการณเดียวกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
สามารถสรุปความหมาย(meaning)ของสถานการณไดจากขอมูลที่มีอยู วิเคราะหสภาพแวดลอมกับสถานการณท่ี
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เกิดขึ้น และสามารถตีความไดอยางถูกตอง การนำปญญาประดิษฐเขามาใชในตลาดทุนสามารถแบงออกไดดังน้ี 
 (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2563) 

1.1 บริการดานการระดมทุน (Access to capital)ตลาดทุนเปนแหลงระดมทุนของธุรกิจท่ีสำคญั 
โดยเทคโนโลยีสามารถชวยใหเกิดนวัตกรรม หรือ Asset class แบบใหมๆ ท่ีตอบสนองความตองการของท้ังผูออก
หลักทรัพยและผู ลงทุนไดเหมาะสมยิ ่งขึ ้น เชน Crowd funding, Initial coin offering (ICO) และ Platform 
สำหรับออกหุนกูโดย Startup และ SMEs เปนตน 

1.2 บริการการซ้ือขายหลักทรัพย (Trade execution)เทคโนโลยท่ีีชวยใหผูซ้ือและผูขายสามารถ
ทำธุรกรรมตางๆ ไดดวย Digital Currency ซ่ึงทำใหตนทุนการทำธุรกรรมลดลง ชวยเสริมสภาพคลอง และมีความ
ปลอดภัยสูง ยกตัวอยางเชน CME Group เปดใหมีการซื้อขาย Bitcoin Futures ในปลายป 2560 และตลาด
หลักทรัพยสิงคโปร (SGX) ท่ีสรางระบบการซ้ือขายตราสารหน้ีบนเทคโนโลยี Blockchain เปนตน 

1.3 บริการหลังการซื ้อขายหลักทรัพย (Post-trade service): โดยมีสวนประกอบหลักคือการทำ 
Clear security position, Settle payments, Market surveillance, Regulatory compliance ซ่ึงเปนงาน operation 
หลังบานที่เกี่ยวของกับเอกสารและกฎระเบียบเปนจำนวนมาก ดังนั้นการนำระบบ Automation และ Distributed 
Ledger Technology (DLT) มาประยุกตใช ทำใหงานบริการ Post–trade รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.4 บริการดานวิเคราะหขอมูล (Data analytic service)เนื่องจากขอมูลในตลาดทุนมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นอยางมากการนำเทคโนโลยอียางArtificial intelligence (AI) มาชวยวิเคราะหและเปนเคร่ืองมือประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนจึงไดรับความสนใจเปนอยางมาก เชนAlgorithm trading, Robo-advisor และ Machine 
and deep learning 

1.5 บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปรงใสและลด
ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
  2. โปรแกรมชวยวิเคราะหหลักทรัพย เปนโปรแกรมอัตโนมัตทิี่มีการรวบรวมปญหาและจุดออนตางๆ          
ในการลงทุนของนักลงทุนที่สั่งสมกันมานาน มาปรับปรุง พัฒนารวมกับเกาหลีเพื่ออุดจุดออนใหนักลงทุนจึงเปน
โปรแกรมท่ีตอบโจทยนักลงทุน เพราะผานการแกปญหามาใหแลว โดยฟงกชันหลักของโปรแกรมจะเขามาชวยเลือกหุน 
จับจังหวะซ้ือขาย คำนวณราคากอนสงคำสั่งซ้ือขาย และคุมความเสี่ยง เหมาะสำหรับผูท่ีตองการยกระดับการลงทุนให
มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ แตไมตองน่ังเฝาหนาจออีกตอไป ความสามารถพิเศษบางสวนของโปรแกรมชวยการซ้ือ
ขายหุ นโปรแกรมน้ี ก็ค ือ สามารถเปลี ่ยนราคาหรือยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อขายอัตโนมัติ “Auto Change/ Cancel”            
ตามชวงเวลา และ Market Status ของตลาดหุนไดดวย 
  3. แอพพลิเคชั่นกิจกรรมออนไลน เปนเคร่ืองมือชวยนักลงทุนสามารถทำกิจกรรมการซ้ือขายหุนไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว และไดผลตอบแทนดีที ่สุดอยางที ่คาดหวังไว นั ่นก็เพราะทุกวันนี ้คนไทยเกินวาครึ่งประเทศ              
“ขี่กระแสดิจิทัล” กันมากกวา 1 ใน 3 ของแตละวัน ผลสำรวจ “Global Digital 2019” ซ่ึงรวมกันจัดทำโดย We 
Are Social และ Hootsuite  
 
ขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี  
 ความสำคัญของเทคโนโลยีกับการลงทุน“ปญญาประดิษฐ หรือ Artificial Intelligence (AI) เปนศาสตร
ที่เกี่ยวของกับการทำใหคอมพิวเตอรมีความสามารถคลายมนุษย ซึ่งรวมไปถึงการเรียนรูและหนึ่งในสาขาของ
ปญญาประดิษฐที่กำลังไดรับความสนใจอยางมาก คือ Machine Learning ชวงหลายปที่ผานมา เทคโนโลยีแทรก
ซึมเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นทุกขณะ ทุกกิจกรรม เร่ิมตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน ผานเจามือถือ
เคร่ืองเล็กๆ ซ่ึงเราสามารถเขาถึงได Anywhere Anytime เราอยูในยุคท่ีทุกๆ สิ่ง ทุกๆอยาง ติดตอสื่อสารกับเราได
ผานโทรศัพทมือถือจึงเรียกวายุค Mobile first ตอมา Sundar Pichai, Google’s CEO ไดกลาววา“เมื่อมองไป

29

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16



ขางหนา มองไปถึงทิศทางวาการประมวลผล (Computing) กำลังมุงหนาไปทางไหน ความชัดเจนวาเรากำลังเปลีย่น
ผานจากโลกท่ีโทรศัพทมือถือมาเปนอันดับแรก (Mobile First world) ไปสูยุคของปญญาประดิษฐมาเปนอันดับแรก 
(AI First world) (บลจ.ไทยพาณิชย,2561) 
  ดังน้ัน AI First คือ ยุคท่ีปญญาประดิษฐ (AI)จะกลายมาเปนผูชวยสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของ
มนุษย ซ่ึงในปจจุบัน นวัตกรรมน้ีอยูรอบตัวของทุกคนอยูแลวเพียงแตเราไมสังเกตยกตัวอยางใกลตัวสุด คือ Google 
Search ท่ีแสดงผลการคนหาตามภาษา สถานท่ีและประวัตกิารคนหาของผูใชเปนตน แตในยุค AI First น้ัน นวัตกรรม
นี ้จะกาวหนามากขึ ้น เชน Google Searchจะแสดงสิ ่งที ่ผู ใชสนใจโดยอัตโนมัติในชวงเวลาที ่เหมาะสมเลย 
ความสามารถของเทคโนโลยปีญญาประดิษฐน้ันกวางมากแตยังถูกนำมาใชเพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน ปญญาประดิษฐจะ
กลายเปนปจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ โดยจากการสำรวจผูบริหารทั่วโลกของ
Tata Consultancy Serviceบริษัทท่ีใหบริการดานเทคโนโลยี พบวา ผูบริหารสวนใหญเชื่อวาปญญาประดิษฐจะเพ่ิม
มูลคาใหธุรกิจท้ังในดานการสงเสริมการขาย การตลาด การบริการหลังการขาย การวางแผนและพัฒนาองคกร รวม
ไปถึงดานทรัพยากรบุคคล ในอีก 2-3 ปขางหนา จะเห็นไดวาปญญาประดิษฐจะอยูในแทบทุกการดำเนินงานของ
ธุรกิจ (EIC Analysis / Interesting Topics AI First: ยุคแหงนวัตกรรมปญญาประดิษฐ) (บลจ.ไทยพาณิชย,2561) 
  
การลงทุนของนักลงทุนยุคประเทศไทย 4.0 
 การเปลี่ยนแปลงของโลก โอกาสดานการลงทุนเปดกวางขึ้น การเขาถึงขอมูลสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงพรอมกับ
ความผันผวนของตลาดทุนที่มีความรุนแรงขึ้น นักลงทุนจะตองมีความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง เพื ่อสามารถใชประโยชนจากกระแสของความเปลี ่ยนแปลงอยางเต็มที่ โดยที่นักลงทุนตองให
ความสำคัญน้ันซ่ึงสรุปไดดังน้ี (พรชัย อรามอาภากุล,2563) 
  1. สามารถเขาถึงขอมูลการลงทุน การท่ีเราสามารถหาขอมูลการลงทุนไดงายขึ้นกวาในอดีตน้ีเปนปจจัย
ท่ีสำคัญอยางยิ่งท่ีเอ้ือตอการปรับตัว โชคดีท่ีประเทศไทยมีสถาบันดานการลงทุนท่ีแข็งแกรงอยางตลาดหลักทรัพยท่ี
สงเสริมการสรางนักลงทุนอยางมีคุณภาพ มีการบริการขอมูลดานการลงทุนคุณภาพสูงท่ีนักลงทุนสามารถเขาถงึโดย
ไมเสียคาใชจายจากทั้งบทวิเคราะห และบทความการลงทุน นอกจากนี ้สถาบันการลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศมีการจัดสัมมนาดานการลงทุนอยางตอเน่ือง ลวนเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพและเอ้ือตอการ
ปรับตัวของนักลงทุน 
  2. การทำความเขาใจนวัตกรรมทางการเงินการลงทุน จากเดิมที่การลงทุนมีทางเลือกไมมากนัก เชน  
เงินฝากประจำ พันธบัตรรัฐบาล หุนกู หุนสามัญ ปจจุบันเคร่ืองมือการลงทุนไดถูกพัฒนามาอยางหลากหลาย เราได
รูจัก ตราสารอนุพันธ รวมถึงกองทุนรวมที่มีนโยบายหลากหลายมากขึ้น โดยสามารถนำนวัตกรรมทางการเงินมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการกองทุนรวม เชน กองทุนท่ีมีลกัษณะแบบ Smart beta กองทุน Absolute return 
การทำความเขาใจนวัตกรรมการลงทุนเหลาน้ีและนำมาประยุกตใชอยางเหมาะสมจะสามารถสรางโอกาสการลงทุน
ไดอยางมากมาย 
  3. ชองทางการทำธุรกรรมทางการเงินการลงทุนท่ีสะดวกสบายยิ่งขึ้น จากเดิมท่ีเราตองไปทำธุรกรรมท่ี
สาขาธนาคารเปนหลัก ปจจุบันเราสามารถทำธุรกรรมออนไลน ทั้งสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น          
ในตนทุนการทำธุรกรรมถูกลง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคุมคามากกับการเรียนรู 
 
ความเส่ียงสำหรับการลงทุนในยุคประเทศไทย 4.0 
  เทคโนโลยีสรางความสะดวกสบายท่ีมากขึ้น ก็ตองแลกมากับความระมัดระวังเชนกัน ดังน้ัน สิ่งสำคัญคือ
การเรียนรูอยางมีสติ ตองเขาใจลักษณะความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง(พรชัย อรามอาภากุล,2563) 
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 1. ความเสี่ยงจากการเสพขอมูลโดยขาดการพิจารณาใหละเอียดรอบดาน ขอมูลดานการลงทุนที่เรา
เขาถึงไดงายขึ้นนั้น ความทาทายคือเราจะสามารถกลั่นกรองขอมูล และนำมาประยุกตใชอยางเหมาะสม วิธีการ
กรองขอมูลท่ีงายท่ีสุด คือ การเลือกแหลงท่ีมาของขอมูลการลงทุนท่ีนาเชื่อถือ และขอมูลหลายแหงเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองอีกคร้ัง ในการลงทุนน้ันความถูกตองของขอมูลมีความสำคัญท่ีสุด เพราะหากเราตัดสินใจบนขอมูลท่ี
ผิดพลาดอาจทำใหเกิดความเสียหายจากการลงทุนอยางรุนแรงได 
 2. ความเสี่ยงจากการน่ิงเฉย ทุกการเปลี่ยนแปลงไมเคยงาย บางคนติดอยูในกับดักท่ีเรียกวา Comfort 
zone ความรูและทักษะท่ีเรามีอยูทุกวันน้ี อาจจะไมเปนท่ีตองการหรือไมจำเปนตองใชอีกแลวในอนาคต การเปดใจ
ยอมรับสิ่งใหมๆและเรียนรู วางแผนใหเพียงพอและเริ่มออกกาวออกจากกับดักทีละนอยเปนสิ่งที่ตองทำอยาง
ตอเน่ืองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพราะถาคุณไมเปลี่ยน โลกจะเปลี่ยนคุณเอง 
   ในอนาคตกระแสของการเปลี ่ยนแปลงยังคงเปนไปอยางตอเนื ่องเทคโนโลยีเป นตัวเร งใหการ
เปลี่ยนแปลงมีความเขมขนท่ีสูงขึ้น กระแสโลกาภิวัตนเชื่อมโลกการลงทุนใหเล็กลง วัฏจักรเศรษฐกิจท่ีสั้นลง ความ
ผันผวนในตลาดการเงินที่รุนแรงขึ้น เปนสิ ่งที่หลีกเลี่ยงไมได การเตรียมพรอมและเริ่มตนเปดใจยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังการเรียนรูอยางมีสติจะเปนการสรางภูมิคุมกันท่ีดีกับตวัของเราเองรวมท้ังเงนิในกระเปาของเรา
อีกดวยกระแสของไทยแลนด 4.0 เปนแกนหลักที่ขับเคลื่อนประเทศไทยตอไปในอนาคตรัฐบาลไดริเริ่มขึ้นแลวเรา
คนไทยทุกคนตองพรอมปรับตัวโดยใชความคิดสรางสรรคนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือรวมกันพัฒนาประเทศไทย 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

การตัดสินใจเปนกระบวนการของความคิดโดยใชเหตุผลในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางที่มีอยูโดย
การใครครวญไตรตรองอยางรอบคอบเพ่ือใหไดทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และการตอบสนองความตองการของตนเอง โดยมีผูให
ความหมายของการตัดสินใจไวหลายอยางแตกตางกัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความหลากหลายของจุดเนนท่ีไมเหมือนกัน ดังน้ี 
ความหมายของการตัดสินใจ 

การตัดสินใจ หมายถึง เปนกระบวนการคิดเพื่อหาเลือกหนทางที่จะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที ่วางไว สอดคลองกับโอฬาร ธูปะเตมีย (2550) กลาววา การตัดสินใจ 
หมายถึง วิธีการเลือกเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีบุคคลตองการ โดยยึดหลักเกณฑบางประการ ดังน้ัน ในการ
ตัดสินใจจึงประกอบดวย การตัดสินใจตองมีทางเลือก การตัดสินใจตองมีจุดมุงหมายและการตัดสินใจเปนเร่ืองของ
กระบวนการการใชความคิด หรือใชหลักเหตุผลเปนเกณฑในการประเมินทางเลือก หลักเกณฑที่นำมาใชในการ
ประเมินทางเลือกท่ีสำคัญ  
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของนักลงทุน 

การจูงใจเปนปจจัยดานจิตวิทยาเปนปจจัยท่ีนักลงทุนตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย สำหรับการจูงใจ
น้ันหากพิจารณาตามทฤษฏีแรงจูงใจตามลำดับขั้นของมาสโลว (Maslow,1970) ซ่ึงเปนนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม 
มาสโลวเปนนักจิตวิทยากลุมท่ีเชื่อวาโดยธรรมชาติแลวมนุษยเกิดมาดีและพรอมท่ีจะทำสิ่งดี ถาความตองการของ
มนุษยไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ มาสโลว (Maslow) เปนผูหนึ่งที่ไดศึกษาคนควาถึงความตองการของ
มนุษย โดยมองเห็นวามนุษยทุกคนลวนแตมีความตองการที่จะสนองความตองการใหกับตนเองทั้งสิ้น ซึ่งความ
ตองการมนุษย มีมากมายหลายอยางดวยกัน เขาไดนำความตองการเหลาน้ันมาจัดเรียงเปนลำดับจากขั้นต่ำไปขั้น
สูงสุดเปน 5 ขั้น ดวยกัน 1) ความตองการดานรางกายหรือดานกายภาพ (Physiological Needs) 2) ความตองการ
ดานความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) 3) ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and 
Love Need) 4) ความตองการเกียรติยศชือ่เสียงและความภาคภมิูใจ (Self- Esteem Need) และ 5) ความตองการ
ความสมบูรณของชีวิต (Self-Actualization Needs) จากการศึกษาทฤษฏีบันได 5 ขั้นของมาสโลว หากศึกษาใน
มุมมองการจูงใจของนักลงทุนแลวมีความเก่ียวของกับความตองการการประสบความสำเร็จของนักลงทุน ซ่ึงเปนไป
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ตามลำดับขั้นความตองการของชีวิตมนุษยเปนชีวิตที ่สมบูรณถึงบันไดขั ้นที่ 5 ในการวิจัยครั้งนี้ความตองการ
ตามลำดับขั้น ท้ังน้ีมีความสอดคลองกับการตัดสินใจการลงทุนดังน้ี 

1. โอกาสเพิ่มรายได หมายถึง ความตองการหลังจากที่มนุษยไดรับการตอบสนองความตองการขั้น
พื้นฐานปจจัย 4 ไดแก อาหาร น้ำ เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เพียงพอแลว และมนุษยก็เริ่มมีความ
ตองการเพ่ิมขึ้นอีก เพ่ือใหชีวิตของตนเองมีความอยูรอดและปลอดภัย มนุษยจึงตองการครอบครัวท่ีอบอุน ตองการ
งานที่มั่นคงทางฐานะทางสังคม และฐานะทางการเงินที่นำไปสูการมีรายไดที่มีความมั่นคงของชีวิต หากเขาไดรับ
ความรูสึกวาม่ันคงและปลอดภัย สอดคลองกับความตองการตามลำดับขั้นของมาสโลว (Maslow) ลำดับขั้นท่ี 2 คือ 
ความตองการดานความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs )  

2. ความม่ังคั่งทางการเงิน หมายถึง ขนาดของสินทรัพยสุทธิของบุคคลซ่ึงมาจาก สินทรัพยรวมของบุคคล
หักออกดวยหนี้สินของบุคคล เปนการมีอิสรภาพทางการเงิน การมีทรัพยเงินทองที่มากพอไวสำหรับการจบัจาย           
ใชสอย เปนสิ่งท่ีนักลงทุนสวนใหญมีความปรารถนาความม่ังคั่งทางการเงิน เปนท่ียอมรับของคนในสังคม หากเทียบ 
ในยุค 4.0 ถือวาเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงทางการเงิน สอดคลองกับความตองการตามลำดับขั้นของมาสโลว (Maslow) 
ลำดับขั้นท่ี 3 คือความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love Need) 

3.อำนาจทางสังคม หมายถึง ความตองการของนักลงทุนการตองการความมีชื่อเสียงการใหบุคคลอ่ืนเห็น
คุณคา การตองการคำชมเชย การยกยองทางสังคม ความตองการประสบความสำเร็จ การไดรับรางวลั การไดรับ
การเชิดชูจากสังคม ความตองการอำนาจทางสังคมจึงมีความสอดคลองกับความตองการตามลำดับขั้นของมาสโลว 
(Maslow) ลำดับขั้นท่ี 4 คือ ความตองการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Self- Esteem Need) 

4.ความสุขจากการลงทุน หมายถึง ความตองการหรือความปรารถนาสูงสุดของนักลงทุนอันเน่ืองมาจาก
มนุษยไดรับการตอบสนองความตองการรายได ความม่ังคั่งทางการเงนิ อำนาจทางสังคมเพียงพอแลว ความตองการ
สูงสุดก็คือ ความสุขความสอดคลองกับความตองการตามลำดับขั้นของมาสโลว (Maslow) ลำดับขั้นท่ี 5 คือความ
ตองการความสมบูรณของชีวิต (Self-Actualization Needs) 

 จากการศึกษาทฤษฏีบันได 5 ขั้นของมาสโลว หากไดศึกษาอยางถองแทจะเห็นวามันเกี่ยวข องกับ
ความสำเร็จในทุกลำดับขั้นของชีวิตของนักลงทุน ลองกลับมามองวาตอนน้ีเราไดรับความตองการในชีวิตขั้นใดแลว 
และเราจะพัฒนาตนเองอยางไรใหประสบความสำเร็จอยางสูงสุด เปนชีวิตที่สมบูรณถึงบันไดขั้นที ่ 5 ดังน้ัน             
การลงทุนจึงเปนการที่บุคคลยอมสละความสุขหรือความพอใจในการบริโภคหรือใชประโยชนจากรายไดที่มีใน
ปจจุบัน เพื่อใหไดรับผลประโยชนหรือดอกผลที่พึ่งได ซึ่งจะชวยใหสามารถไดรับความสุขหรือความพอใจในการ
บริโภคในอนาคต โดยการนำรายไดในปจจุบันท่ีเหลือเปนเงินออมไปลงทุนน่ันเอง 

 
บทสรุป 
  สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการลงทุนเปนการสรางมูลคาของเงิน หากผลตอบแทนท่ี 
นักลงทุนจะไดรับสูงความเสี่ยงยอมสูง การตัดสินใจจึงเปนสิ่งสำคัญอยางยิง่นักลงทุนจึงตองคำนึงถงึอีกหลายปจจัยท่ี
จะสงผลตอการตัดสินใจลงทุนน้ันคือ ปจจัยสวนบุคคลซ่ึงพ้ืนฐานผูลงทุน ซ่ึงอายขุองนักลงทุนน้ันตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย จะกำหนดไวนักลงทุนจะตองมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ และสิ่งสำคัญที่จะทำใหนักลงทุนประสบ
ความสำเร็จ คือ มีความรู ชางสังเกต รักษาวินัย มีความคิดสรางสรรค ประสบการณการลงทุน พฤติกรรมการลงทุน 
ประเภทหลักทรัพย ระยะเวลาการลงทุน แหลงท่ีมาของเงินทุน บริษัทหลักทรัพย และการยอมรับความเสี่ยงในการ
ลงทุน ปจจัยสนับสนุนการลงทุน สถานการณท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ การเมือง ขอมูลบริษัท อัตราผลตอบแทน 
งบการเงิน และขอมูลขาวสาร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไดแก ปญญาประดษิฐ 
(AI) ใชในการคาดการณผลลัพธของราคาหุนหรือดัชนีและการลงทุนที่ตรงกับความตองการซื้อขายที่มีความถี่สูง 
สวนแอพพลิเคชั่น ชวยในดานการซื้อขายผานแอพพลิเคชั่นอีกทั้งขอมูลขาวสารในเรื ่องของหลักทรัพย และ
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โปรแกรมชวยวิเคราะหหลักทรัพยสำหรับการวิเคราะหสถานการณหุ น สำหรับการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากสิ่งที่นักลงทุนคาดหวัง คือความตองการโอกาสเพิ่มรายได ความม่ังคั่ง
ทางการเงิน อำนาจทางสังคมและความสุขจากการลงทุน เปนตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความน้ีสำเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก ผศ.ดร.นพดล พันธุพานิช 
อาจารยที่ปรึกษาที่กรุณาใหคำแนะนำ และตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาตัง้แตตนจนเสร็จ
เรียบรอย ผู เขียนขอกราบขอบพระคุณ ไวเปนอยางสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจำหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ทุกทานที่ใหความชวยเหลืออยางดี และขอขอบพระคุณคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุก
ทานท่ีประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ วางรากฐานแกผูเขียน และขอขอบคุณทานอ่ืนๆ ท่ีไมไดกลาวนามไว ณ ท่ีน้ีท่ีได
กรุณาใหความสะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ ในการเขียนบทความคร้ังน้ี 
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การจัดการเชิงกลยุทธสูความสำเร็จของชุมชนทองเท่ียวในประเทศไทยอยางย่ังยืน 
 
The strategic management of sustainable success in community tourism in Thailand 
 
ผูเขียน   ทศพล  ปรีชาศิลป  
   นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนพ.นพดล  พันธุพานิช  

ผูอำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธสูความสำเร็จของชุมชนทองเที่ยว         

ในประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธสูความสำเร็จของชุมชนทองเที่ยวในประเทศไทยอยางยั่งยืน ประกอบดวย 5 กิจกรรม           
ขั้นพ้ืนฐาน คือ 1) การกำหนดทิศทาง 2) การประเมินองคการและสภาพแวดลอม 3) การกำหนดกลยุทธ 4) การนำ
กลยุทธไปปฏิบัติ 5) การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ เปนกระบวนการที่ตอเนื ่องกัน ซ่ึงมีพื ้นฐานการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน สงผลใหเกิดการอนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดี ลดการบริโภคและใชทรัพยากรที่เกิน
ความจำเปนและลดการกอของเสีย รักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม มีการ
ประสานการพัฒนาการทองเที่ยว และขยายฐานเศรษฐกิจในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อความยั่งยืนตอไป การจัดการ
เชิงกลยุทธชุมชนทองเที่ยวที่ดีควรคำนึงถึงความสำคัญของผูมีสวนไดสวนเสียกับชุมชนทองเที่ยว(Stakeholders) 
และการจัดการเชิงกลยุทธยังทำหนาที่ในการเชื่อมโยงประสานสวนตาง ๆ  ในชุมชนใหสามารถบริหารจัดการเพ่ือ
บรรลุเปาหมายขององคการรวมกัน 

 
คำสำคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ, ทองเที่ยวชุมชน, กลยุทธความสำเร็จอยางย่ังยืน 
 
Abstract 

This article has an objective to study the strategic management of sustainable success 
in community tourism in Thailand by studying related documents, notions, theories, and 
researches on strategic management. The strategic management of sustainable success in 
community tourism in Thailand is composed of 5 fundamental activities, as follows: 1) the 
orientation, 2) the organization’s evaluation and its surrounding, 3) the strategy formulation, 
4) the strategy implementation and 5) the assessment and control of the strategy. These 
activities are related, and they are the fundamental elements for sustainable tourism. As a 
result, they create the conservation and the sustainable use of natural resources. These 
activities also reduce the consumption rate, the excessive exploitation of natural resources, 
and the creation of waste. On the other hand, they preserve and maintain natural diversity, 
society, and culture. They cooperate with tourism development and expand the economic 
base to the local authorities for further sustainability. Therefore, the efficient strategic 
management of community tourism shall focus on the importance of the stakeholders and it 
must connect with other parts in the community to manage for reaching the goal of the 
organization together.  

 
Key Word : Strategic Management, Community Tourism, Strategy of Sustainable Success 
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บทนำ 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในปจจุบันเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีการเติบโตสูงเปนอันดับสอง 

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาลทั ้งทางตรงและทางออมและมีแนวโนมที ่จะเจริญเติบโตขึ ้นเรื ่อย ๆ            
การพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนากระแสหลักที่มุงใหประเทศปรับเปลี่ยนเปนระบบอุตสาหกรรมโดยเนน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมนั้นละเลยการใหความสำคัญกับชุมชนชนบท ซึ่งชุมชนจำนวนมากตอง
เผชิญกับปญหานานัปการ แตยังมีชุมชนจำนวนหน่ึงสามารถปรับตัว และกำหนดทางเลือกในการพัฒนาของตนเอง 
แทนการปลอยตัวเองไปตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดจากภายนอกชุมชน ชุมชนเหลานี้ไดสรางเงื่อนไขและ
กระบวนการบางอยางเพ่ือตอบสนองสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมท่ีรุกรานเขามาจาก
ภายนอกชุมชน ชุมชนหลายแหงไดกลายเปนชุมชนท่ีมีความเขมแขง็ ประเด็นท่ีสำคัญ คือ ชุมชนท่ีเขมแข็งน้ันมีอะไร
เปนตัวชี้วัด และอะไรเปนปจจัยท่ีทำใหชุมชนเหลาน้ันเขมแข็งขึ้นมาได ทามกลางวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
จากภายนอก (นภาภรณ หะวานนท และคณะ, 2550) จากกระแสนิยมการทองเที่ยวในรูปแบบใกลชิดธรรมชาติ
และการใชชีวิตตามวิถีชุมชนดั้งเดิมที่มีเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหภาครัฐมุงพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนอยางตอเน่ือง โดยมุงหวังท่ีจะใหการทองเท่ียวชุมชนเปนแรงขับท่ีจะทำใหเกิดการกระจายรายไดลงสูชุมชน
ทองถิ่นเพ่ือใหเศรษฐกิจฐานรากเติบโตและเปนแรงผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตตามไปไดอยางยั่งยืน 
ในชวง 20 ปที่ผานมา การทองเที่ยวมีเพียงอยูแคหัวเมืองใหญ ๆ แตมีการกระจายตัวสูชุมชน ทั้งเปนเสนทาง
เชื่อมโยงกับการทองเท่ียวกระแสหลัก และอยูในพ้ืนท่ีหางไกลตองตั้งใจไปจึงจะไปได ชุมชนหลายแหงไดนำเอาการ
ทองเท่ียวมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต การพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนในประเทศไทยมี
มาอยางตอเน่ือง สามารถแสดงใหเห็นสถานการณสังคมในชวง 20 ปท่ีผานมา แนวนโยบายและสถานการณตาง ๆ 
ลวนมีบทบาทท่ีสำคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหการทองเท่ียวชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ไดลุกลามไปท่ัวโลกนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ
ชะลอการเดินทาง จากผลกระทบวิกฤตไวรัส COVID-19 ภาคการทองเที่ยวนับวาไดรับผลกระทบมากที ่สุดท้ัง
โรงแรม รานอาหาร สถานท่ีทองเท่ียวทุกรูปแบบ ท้ังน้ีหากผานพนจากวิกฤตน้ีไปได ภาครัฐและหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
สงเสริมการทองเท่ียวระดับประเทศควรเรงฟนฟูและออกมาตรการการทองเท่ียวเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ โดยมาตรการ
เรงดวนมาตรการแรก คือ การขอความรวมมือจากประชาชนใหออกมา “เท่ียวเมืองรอง เท่ียวชุมชน” การทองเท่ียว
ชุมชนจะใชเปนกลไกหลักในการกระตุนการทองเท่ียว การเท่ียวเมืองรอง เท่ียวชุมชนไมเพียงแตจะชวยเยียวยาและ
ฟนฟูเศรษฐกิจการทองเท่ียวระดับชาติใหกระเตื้องขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ดวยความรวมมือของคนในชาติเทาน้ัน แต
จะเปนการสรางการเรียนรูและประสบการณใหกับนักทองเท่ียวชาวไทยวาในเมืองรอง และในชุมชนก็มีเสนหท่ีซอน
อยูนอกจากการเท่ียวเมืองรอง เท่ียวชุมชน จะเปนการกระตุนเศรษฐกิจแลว ปจจุบันมีชุมชนท่ีประสบความสำเร็จท่ี
มีความพรอมแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอยอดความสำเร็จของชุมชนตนแบบดานการทองเที่ยวชุมชนกับพื้นที่อื่นแลวใน
การจัดการทองเท่ียวชุมชนอยูจำนวนมาก (THE BANGKOK INSIGHT, 2563) 

 
ชุมชนทองเท่ียวคืออะไร 
 ชุมชนทองเท่ียว หรือ การทองเท่ียวชุมชน (Community-Based Tourism) คือ การทองเท่ียวท่ีคำนึงถึง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชน
มีบทบาทเปนเจาของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน การทองเท่ียวโดยชุมชนจะมีความ
แตกตางระหวางการทองเที่ยวรูปแบบอื่นตรงที่ ชุมชนเปนศูนยกลาง ขณะที่การทองเที่ยวประเภทอื่นจะเนนไปท่ี
ทรัพยากรการทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จะเนนธรรมชาติเปนศูนยกลาง โดย
ชุมชนเปนเพียงองคประกอบหนึ่งเทานั้น การทองเที่ยวโดยชุมชนยังเปนเครื่องมือสรางความเขมแข็งขององคกร
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ชาวบานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ใหชุมชนไดมี
สวนรวมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันหากมองในแง
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะพบวา การทองเท่ียวโดยชุมชนไดเขาไปมีบทบาทในการสรางคุณภาพใหม
ของการทองเที่ยวใหมีความหมายมากกวาการพักผอน ความสนุกสนาน และความบันเทิง หากไดเปดมิติของการ
ทองเท่ียวเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเคารพคนในทองถิ่น ซ่ึงเทากับวาการทองเท่ียวโดยชุชนเปนความพยายาม
หนึ่งของการสรางทางเลือกในการพัฒนาที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว    
โดยมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนาน่ันเอง (อดิศร ศักดิ์สูง และ วรุตม นาที, 2554) 
 
ความเปนมาของชุมชนทองเท่ียว 
 ชุมชนทองเที่ยวเปนแนวคิดในชวงที่กระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของโลกเปนไปอยางเขมขน        
จนเกิดการตื่นตัวในเรื่องการทองเที่ยวที่ยั่งยืน พรอม ๆ กับพยายามหาทางเลือกใหมของการทองเที่ยวในโลก 
ประมาณป พ.ศ. 2530 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ไดเขามาเปนกระแสใหมของรูปแบบการทองเที่ยว 
และกลายเปนกระแสหลักในการพัฒนาทองเท่ียวไทย ชุมชนทองเท่ียว หรือการทองเท่ียวโดยชุมชน (Community-
Based Tourism : CBT)เร่ิมกอตัวขึ้น พรอม ๆ กับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีการเรียกการทองเท่ียวรูปแบบใหม
น้ีหลากหลายชื่อ อาทิ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียว
สีเขียว ฯลฯ (โกศล จันทรสมคอย, 2560) จนกระทั ่งหลังวิกฤตเศรษฐกิจไทย ใน พ.ศ.2540 รัฐบาลไดใชการ
ทองเที่ยวเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจ มีการดำเนินนโยบายอยางจริงจังไมวาจะเปนการประกาศใหป พ.ศ.2540 – 2542 
เปนปสงเสริมการทองเที่ยวไทย (Amazing Thailand) ตอมาในป พ.ศ.2544 มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(One Tambon One Product : OTOP) ฯลฯ และนับตั้งแตป พ.ศ.2545 เปนตนมาก็มีนโยบายพรอม ๆ  กับการ
สงเสริมการทองเท่ียวในชนบทหลากหลายรูปแบบ (เกวลิน หนูสุทธ์ิ, 2562)  
 การทองเท่ียวรูปแบบใหมดงักลาว เร่ิมตนนาจะมาจากการดำเนินงานโดยมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) 
ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการเปดงานดานการทองเที่ยวควบคูไปกับงานพัฒนาชุมชน กระบวนการและ
ขั้นตอนการทำงานของ มอส. โดยกระบวนการทำงานดานการทองเท่ียวชมุชนของ มอส. ประกอบดวย การเลือกพ้ืนท่ี 
การเตรียมความพรอมของชุมชน การจัดหานักทองเท่ียว การเตรียมความพรอมของนักทองเท่ียวกอนลงพ้ืนท่ี การจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวขั้นตอนสุดทายคือ การสรุปและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม (สุดแดน วิสุทธิลักษณ
และคณะ, 2556) 
 ในปจจุบันการชุมชนทองเท่ียวถือวาขยายตัวมากขึ้น ท้ังมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีการพัฒนาในแงของ
การบริหารจัดการ ทำใหการทองเที่ยวชุมชนมีชื่อเรียกกันอีกหลายอยาง อาทิ ชุมชนทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวโดยชุมชนและการทองเท่ียวแบบโฮมสเตย เปนตน 
 
หลักการของชุมชนทองเท่ียว 
 การทองเที่ยวตามหลักการนี้ เนนไปที่การเตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการ
จัดการทองเท่ียว พรอมกับรณรงคกับคนในสังคมใหเห็นความแตกตางของการทองเท่ียวท่ัวไป ท่ีสำคัญจะตองกระตุน
ใหคนในสังคมและเปนนักทองเท่ียวท่ีสนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจาของบานกับผูมาเยือน พรอม ๆ กับความ
พยายามในการสรางการรับรูและความเขาใจในบทบาทของชุมชนทองถิน่ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเปน
กำลังใจหรือสนับสนุนใหเกิดความตอเนื่องในการทำงานอนุรักษทั้งดานธรรมชาติและวัฒนธรรม (พจนา สวนศรี, 
2546) โดยท่ัวไปแลวการทองเท่ียวโดยชุมชนมีหลักการดังน้ี  
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1) ชุมชนเปนเจาของ 
2) ชาวบานเขามามีสวนรวมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ 
3) สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิต 
5) มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม 
6) คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น 
7) กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม 
8) เคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
9) เกิดผลตอบแทนท่ีเปนธรรมแกคนทองถิ่น 
10) มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน 
 

การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 
 แนวคิดพ้ืนฐานท่ีสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ คือ การกำหนดภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายของ
กิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดการเชิงกลยุทธและการตัดสินใจเชิงกลยุทธจะมีผลตอการดำเนินงาน
ในระยะยาว ดังนั้นองคการจึงตองมีการวางแผนการทำกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินงานตามภารกิจบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเพ่ือใหตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจจะเปนอุปสรรคและบดบังโอกาสในการ
กาวหนาขององคการได ฉะน้ันองคการจึงตองพิจารณาถึงจุดแข็งท่ีมีอยูแลวนำมาใชใหเปนประโยชน และพิจารณา
ถึงจุดออนขององคการเพ่ือหาแนวทางขจัดจุดออนเหลาน้ันเสีย (Constanza Bianchi, Santiago Mingo, Viviana 
Fernandez, 2018) 
 ในแนวคิดดานการจัดการเชิงกลยุทธน้ันจะมีความแตกตางไปจากการจัดการโดยท่ัวไป ซ่ึงมักจะศึกษาถึง
บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร ตามกระบวนการหรือขั้นตอนตาง ๆ และเนนหนักไปท่ีการจัดการและการบริหารภายใน
องคการ แตการจัดการเชิงกลยุทธจะใหความสำคัญกับปจจัยตาง ๆ โดยเฉพาะปจจัยภายนอกองคการ หรือสภาวะ
แวดลอมภายนอกดานตาง ๆ  ท่ีเขามาเก่ียวของกับการแขงขัน คำนึงถึงการสรางความไดเปรียบนการแขงขันในระยะยาว 
และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม (Nicolas Prollachs, Stefan Feuerriegel, 2020) 
 
หลักการสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ 

1. การจัดการเชิงกลยุทธเปนการกำหนดวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจและวัตถุประสงคขององคการธุรกิจอยาง
เปนระบบ ดังน้ันการจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนสิ่งท่ีกำหนดทิศทางขององคการ และชวยใหนักบริหารปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง ทำใหนักบริหารสามารถกำหนดวัตถุประสงค
และทิศทางการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได 

2. การจัดการเชิงกลยุทธยงันำไปสูการจัดการความเปลี่ยนแปลงท่ีดขีึ้น เน่ืองจากมีการเตรียมรับสถานการณ
ความเปลี่ยนแปลงไวแลว ทำใหองคการคนหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดขององคการ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเชิงกลยุทธเปนการกำหนดวิธีการหรือแนวทางในการ
ดำเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการท่ีตั้งไว 

3. การจัดการเชิงกลยุทธเปนการนำแนวทางในการดำเนินองคการท่ีคิดคนสรางขึ้น และนำมาประยุกตใช
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ดังน้ัน ความคิดสรางสรรคจึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับนักบริหาร 
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4. การวางแผนกลยุทธเปนหนาท่ีหลักของนักบริหาร เน่ืองจากตองวางแผนประยุกตใช และกำหนดทิศทาง
ในการดำเนินงานขององคการ การจัดทำและปฏิบัติใหสอดคลองตามแผนกลยทุธจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะในระยะ
ยาว ดังน้ันความสามารถในการกำหนดกลยุทธของนักบริหาร และความสามารถในการควบคุมใหการปฏิบัติเปนไป
ตามกลยุทธท่ีวางไวได จะเปนสิ่งสะทอนศักยภาพและสะทอนของผูบริหารไดเปนอยางดี 

5. การจัดการเชิงกลยุทธทำใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน จะชวยสรางประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การแขงขันใหแกธุรกิจ และเสริมสรางการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารของนักบริหาร รวมท้ังชวยเตรียม
ความพรอมและพัฒนาบุคลากรที่อยูภายใตองคการ เนื่องจากการพัฒนาเชิงกลยุทธจะตองมีการสรางความเขาใจ
และแนวทางในการเตรียมพรอม เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดลอมและคูแขงขัน นอกจากน้ี
แลวการจัดการเชิงกลยุทธยังชวยใหผูเก่ียวของในองคการเขาใจในภาพรวม โดยเฉพาะเปาหมายในการดำเนินงาน
ทำใหสามารถจัดลำดับการดำเนินงานตามลำดับความสำคัญเรงดวนได 

6. การจัดการเชิงกลยุทธชวยใหการทำงานเกิดความสอดคลองในการปฏิบัติหนาท่ีเน่ืองจากมีการกำหนด
กลยุทธ การประยุกตใช และการตรวจสอบควบคุมไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความเขาใจตรงกันและเกิดความรวมมือ 
โดยเฉพาะความเขาใจในวัตถุประสงคขององคการ อีกทั ้งจะชวยใหมีการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับการบริหารองคการในสวนตาง ๆ 

 
องคประกองของการจัดการเชิงกลยุทธ  
มีองคประกอบ 5 ประการ (Wheelen, Thomas L. and Hunger, J. David, 2012) ดังน้ี 
 1) การกำหนดทิศทาง (Direction Setting) ในการกำหนดทิศทางขององคการจะประกอบดวย การกำหนด 
วิสัยทัศน (Vision) และการกำหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบในการดำเนินงานที ่ชัดเจนจะชวยใหองคการ
สามารถกำหนดทิศทางในระยะยาว อีกทั้งยังแสดงถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอีกดวย ภารกิจ (Mission)           
ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธนั้น ขั้นแรกองคการจะตองระบุภารกิจและเปาหมายหลักที่สำคัญของ
บริษัท ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือขอความของบริษัทที่พยายามกำหนดวาจะตองทำอะไรในปจจุบัน และ
กำลังจะทำอะไรในอนาคตและองคการเปนองคการแบบใด และจะกาวไปสูการเปนองคการแบบใด ท้ังน้ีเพ่ือบรรลุสู
ความเปนเลิศเหนือคูแขงขัน ซ่ึงโดยสวนใหญแลวขอความเร่ืองภารกิจขององคการจะประกอบไปดวย ขอความท่ีบง
บอกถึงคุณคาทางปรัชญาสำคัญท่ีผูบริหารตัดสินใจกระทำ ซ่ึงแสดงถึงพันธะของบริษัทของบริษัทท่ีมีตอเปาหมาย
และสอดคลองกับคุณคาของผูบริหาร นอกจากน้ีแลวภารกิจยังจะสรางสภาพแวดลอมในการกำหนดกลยุทธอีกดวย 
เปาหมาย (Goal) คือการบอกถึงสิ่งท่ีองคการปรารถนาใหเกิดขึ้นในอนาคต และพยายามบรรลุ โดยมีการกำหนดให
ชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารถวัดได ทั้งนี้การกำหนดเปาหมายจะมีการกำหนดใหชัดเจนขึ้นกวาการกำหนด
ภารกิจวาจะตองทำสิ่งใด 
 2) การประเมินองคการและสภาพแวดลอม (Environment Scanning) ในการประเมินสภาพแวดลอม
ขององคการนั้นจะประกอบไปดวยการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก และการประเมินสภาพแวดลอมภายใน      
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค หรือโดยท่ัวไปจะเรียกวาการวิเคราะห SWOT 
Analysis ไดแก 
  การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength-S) 
  การวิเคราะหจุดออน (Weakness-W) 
  การวิเคราะหโอกาส (Opportunity-O) 
  การวิเคราะหภาวะคุกคาม (Treat-T) 
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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคการ (Internal Analysis) การวิเคราะหภายในขององคการน้ัน 
จะทำใหทราบถึงจุดออนและจุดแข็งขององคการชวยใหประเมินอดีตและแนวโนมในปจจุบัน การวิเคราะหภายใน
สามารถทำไดโดยการวิเคราะหปจจัยท่ีจะนำไปสูความสำเร็จ (Critical Success Factor) การวิเคราะหหวงโซแหง
ค ุณคา (Value Chain) และวิเคราะหกระบวนการหล ัก (Core Business Process) ซึงจะทำใหองคการมี
ความสามารถหลักท่ีโดดเดน (Core Competency)  
 การวิเคราะหปจจัยที่จะนำไปสูความสำเร็จ (Critical Success Factor) สามารถทำไดโดยการวิเคราะห
ลักษณะของกิจการ ตำแหนงทางการแขงขัน สภาพแวดลอมท่ัวไปและการพัฒนาองคการ (กฤษณา พรหมชาต ิและ
สุวิต ศรีไหม, 2560) 
 การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) เปนการพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมหลัก และกิจกรรมยอยของ
องคการ โดยการพยายามจัดกิจกรรมยอยใหสนับสนุนกิจกรรมหลัก เพื่อสรางคุณคาที่ตอบสนองตอบกับคานิยมของ
ลูกคา โดยสายงานหลักจะทำหนาท่ีในการผลิตกิจกรรมพ้ืนฐาน ประกอบไปดวย การนำเขาวัตถุดิบ การผลิตสินคาและ
บริการ การตลาด และการใหบริการลูกคา สวนสายงานสนับสนุนจะทำหนาท่ีในการจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนา
เทคโนโลยี การจัดซ้ือวัตถุดิบ เน่ืองจากการวิเคราะหหวงโซคานิยม จะทำใหองคการไดรับรูถึงคานิยมของลูกคาไดอยาง
ชัดเจน ทำใหสามารถวิเคราะหและเชื่อมโยงคานิยมของลูกคา เขาสูกิจกรรมทุกกิจกรรมขององคการ 
 การวิเคราะหกระบวนการหลัก (Core Business Process) และระบบการดำเนินงาน เปนกระบวนการ
สรางคุณคาที่เชื่อมโยงระหวางผูจัดหาวัตถุดิบ องคการ และลูกคาเขาดวยกัน โดยมกีระบวนการหลักขององคการ 
เพ่ือพัฒนาสินคาและบริการ และเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External Analysis) สภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย 
สภาพแวดลอมท่ัวไปและสภาพแวดลอมในการดำเนินงาน 
 สภาพแวดลอมทั ่วไป (General Environment) เปนสภาพแวดลอมที ่มีความสำคัญ แตอาจจะไมใช
สิ่งแวดลอมที่เขามาเกี่ยวของกับองคการ โดยตรงแตเปนสภาพแวดลอมโดยทั่วไป มีตัวแบบในการพิจารณา คือ 
PEST Environment ไดแก 
  สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political Environment-P) 
  สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment-E) 
  สภาพแวดลอมดานสังคม (Sociological Environment-S) 
  สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology Environment-T) 
 สภาพแวดลอมท่ัวไปสามารถสงผลกระทบตอองคการได ยกตัวอยางเชน หากรัฐออกกฎหมายท่ีเอ้ือตอการ
ดำเนินธุรกิจ ก็จะสงผลดีตอโอกาสในการดำเนินงานขององคการหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วอาจ
สงผลใหสินคาท่ีมีความลาสมัยอยางรวดเร็วเปนตน 
 สภาพแวดลอมในการดำเนินงาน (Task Environment) (Thormpson, Arthur A. and Strickland III, A.J., 
1999) ไดเสนอตัวแบบการวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขัน โดยใชตัวแบบ The Five Competitive Force ซ่ึง
ทำใหเราทราบถึงสมรรถภาพคูแขงขันที่เขามาใหม ทราบความตองการของลูกคา สามารถสรางความรวมมอืกับผู
จัดสงวัตถุดิบ การระมัดระวังไมใหลูกคาหันไปใหความสนใจสินคาทดแทน และโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนตัวแบบท่ีชวย
ในการวิเคราะหคูแขงไดเปนอยางด ี
 การวิเคราะหคูแขงท่ีเขามาใหม (New Entrance) ผูท่ีเขามาใหมมีความมุงหวังท่ีจะเขามามีสวนรวม หรือมี
สวนแบงทางการตลาด ดังนั้นจึงเปนภาวะที่คุกคาม ซึ่งจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับอุปสรรคที่เขามาและภาวะการ
ตอบโตขององคการ โดยสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอผูท่ีเขามาใหม ไดแก Economies of Scale ความประหยัดท่ีเกิดจาก
การผลิตจำนวนมาก (Economies of Scale) ทำใหคูแขงตองมีการผลิตที่มีขนาดใหญพอ จึงจะสามารถตอสูกับ
กิจการเดิมได ความแตกตางของสินคา Differentiation หรือ ขนาดของทุน Capital Requirement เน่ืองจากผูท่ี
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เขามาใหมจะตองแบกภาระตนทุนท่ีสูงมากในดานตาง ๆ เปนตน เหลาน้ีเปนตัวอยางของอุปสรรคสำหรับผูท่ีเขามา
ใหม ซ่ึงนักบริหารจะตองสรางภาวการณตอบโต โดยอาศัยความไดเปรียบดานอุปสรรคของผูเขามาใหมในดานตาง ๆ 
การวิเคราะหผูซื้อ (Buyer) ผูบริหารในองคการภาครัฐ และภาคเอกชน จะตองใหความสำคัญกับลูกคา เนื่องจาก
องคการจะตองเผชิญกับอำนาจการตอรองของลูกคา ในเร่ืองของปริมาณ คุณภาพ และราคา การวิเคราะหผูจัดสง
วัตถุดิบ (Supplier) ผูจัดสงวัตถุดิบจะมีความสำคัญเนื่องจากองคการจะตองเผชิญกับพลังการตอรองของผูจัดสง
วัตถุดิบ เชนเดียวกับลูกคา ดังน้ันผูบริหารท้ังองคการภาครัฐและองคการภาคเอกชน จะตองปรับกลยุทธเพ่ือรับกับ
พลังการตอรองนั้น การวิเคราะหสินคาทดแทน (Substitute) การมีสินคาหรือบริการทดแทนทำใหองคการตาง ๆ  
จะตองใหความสำคัญกับคุณภาพของสินคา ราคา และบริการที ่นำเสนอใหกับลูกคา เนื ่องจากการละเลย
ความสำคัญดังกลาวจะทำใหองคการเสียเปรียบตอคูแขงขันได การวิเคราะหคูแขง (Rival) คูแขงมีความสำคัญอยาง
ยิ่งที่นักบริหารจะตองคำนึงถึง เนื่องจากนักบริหารจะตองใชกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน การ
ละเลยหรือไมใหความสำคัญกับคูแขงจะหมายถึงความพายแพ 

3) การกำหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) 
 การกำหนดกลยุทธเปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ท่ีไดจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยองคการ
จะตองกำหนดและเลือกกลยุทธท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะสมกับองคการท่ีสุด ผูบริหารตองพยายามตอบคำถามวาทำอยางไร
องคการจึงจะไปถึงเปาหมายที่ไดกำหนดไวไดโดยใชความไดเปรียบในการแขงขันขององคการกำหนดเปนกลยุทธ 
ท้ังน้ีจะตองคำนึงถึงระดับท่ีแตกตางของกลยุทธดวย ซ่ึงมีท้ังสิ้น 3 ระดับ คือ 
 กลยุทธระดับองคการ (Corporate Strategy) เปนกลยุทธท่ีครอบคลุมและบงบอกถึงกลยุทธโดยรวม และ
ทิศทางในการแขงขันการแขงขนัขององคการวา องคการจะมีการพัฒนาไปสูทิศทางใด จะดำเนินงานอยางไร และจะ
จัดสรรทรัพยากรไปยังแตละหนวยขององคการอยางไร เชน การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร การขยายตัวไปในธุรกิจ
ท่ีไมเก่ียวของกันเลย เปนตน ตัวอยางเคร่ืองมือ (Tools) ท่ีชวยในการกำหนดกลยุทธในระดับองคการ เชน Boston 
Consulting Group Matrix, McKinsey 7-S Framework เปนตน  
  กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เปนการกำหนดกลยุทธในระดับท่ียอยลงไป จะมุงปรับปรุงฐานะ
การแขงขันขององคการกับคูแขง และระบุถึงวิธีการท่ีองคการจะใชในการแขงขัน มุงปรับปรุงฐานะการแขงขันของ
ผลิตภัณฑใหสูงขึ้น โดยอาจรวมกลุมผลิตภัณฑที่คลายกันไวดวยกัน ภายในหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (Strategic 
Business Unit - SBU) เดียวกัน กลยุทธระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมุงการเพิ่มกำไร (Improving Profitability) 
และขยายการเติบโต (Growth) ใหมากขึ้น บางคร้ังจึงเรียกกลยุทธในระดับน้ีวา กลยุทธการแขงขัน (Competitive 
Strategy) ซ่ึง โดยท่ัวไปจีอยู 3 กลยุทธ คือ การเปนผูนำดานตนทุนต่ำ( Cost Leadership) การสรางความแตกตาง 
(Differentiation) และการจำกัดขอบเขตหรือการมุงเนนหรือการรวมศูนย (Focus Strategy) 
 กลยุทธระดับปฏิบัติการ (Operational strategy) เปนการกำหนดกลยุทธท่ีครอบคลุมวิธีการในการแขงขัน
แกผูเก่ียวของในหนวยงาน(Function) ตาง ๆ  มุงเนนใหแผนกงานตามหนาท่ีพัฒนากลยทุธขึน้มา โดยอยูภายใตกรอบ
ของกลยุทธระดับองคการและกลยุทธระดับธุรกิจ เชน แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการดำเนินงานทั่วไป 
แผนการดานทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เปนตน 
 Michel Robert ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางกลยุทธไวในหนังสือ e-Strategy ท่ีอาจแตกตางไปจากท่ัว ๆ  
ไปวา ขั้นตอนในการสรางกลยุทธจะอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่เราทำไดดีที่สุด What you do best แตไมไดอยูบน
พ้ืนฐานของสิ่งท่ีคูแขงขันของเราทำอยู (Not what the others do) ซ่ึงแนวคิดน้ีใชไดดีท้ังธุรกิจการผลิตและธุรกิจ
การบริการ โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 
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1. ระบุแรงดัน (Driving Force) ขององคการ ที่สามารถชวยใหมีความไดเปรียบทางการแขงขัน 
ซ่ึงเก่ียวของกับจุดแข็งท่ีองคการมีอยู เชน การท่ีองคการมีเทคโนโลยีท่ีแตกตาง องคการสามารถใชเทคโนโลยีเปน
ตัวนำสำคัญในการดำเนินงานไดเปนตน 

2. สรางกรอบแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) อยางสั้น ๆ  เพื่อแสดงวาจะใชแรงขับน้ัน
อยางไร เชน จะใชเทคโนโลยีน้ันผลิตสินคาอะไร จะเจาะจงขายยังภูมิภาคใด 

3. ระบุความเชี่ยวชาญขององคการ(Area of Excellence) ที่เราตองการเพื่อนำมาใชสนับสนุน
กลยุทธ เชน อาจจำเปนตองปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหสูงขึ้นหรือการสรางความชำนาญในการขายและ
บริการแกพนักงานขาย เปนตน 

4. ระบุประเด็นสำคัญ (Critical Issues) หรือเรื่องที่เกี่ยวของและมีความสำคัญ ที่อาจจะตองถูก
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเอ้ือตอการนำกลยทุธไปดำเนินการ เชน โครงสราง (Structure) กระบวนการหรือระบบ 
(Process/System) ทักษะและความสามารถ (Skills/Competencies) ระบบการใหผลตอบแทน (Compensation) เปนตน 

4) การนำกลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) การนำกลยุทธไปปฏิบัติ คือ กระบวนการท่ี
ผูบริหารแปลงกลยุทธและนโยบายไปสูแผนการดำเนินงาน กำหนดรายละเอียดดานตาง ๆ  เชน ดานงบประมาณ หรือ
วิธีการดำเนินงาน ซ่ึงกระบวนการน้ีอาจจะเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภายในดานวัฒนธรรม โครงสราง หรือระบบ
การบริหาร เพ่ือใหสามารถดำเนินการตามกลยทุธไดอยางเปนรูปธรรม โดยท่ัวไปจะประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 

1. ขั้นตอนของการกำหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation) 
2. ขั้นตอนของการปรับโครงสรางองคการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใชกลยุทธและการ

ใชทรัพยากร เปนตน 
3. ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสวนของระบบและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน 

เร่ืองระบบขอมูลขาวสาร ระบบบริหารบุคคล(การใหการศึกษา การใหการอบรม การกระตุน สงเสริมใหบุคลากรใน
องคการทำงานไดอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพเปนตน 

4. การกระจายกลยุทธ (Strategic Deployment) หากองคการมีการสรางวิสัยทัศน สรางพันธกิจ
ขึ้นมาแลว แตไมไดมีการดำเนินการก็จะทำใหเกิดการสูญเปลา(Waste) ไดเพราะแมวาแผนเปลาน้ันจะเปนแผนงาน
ที่ถูกจัดทำมาอยางดี ผานการระดมความคิดมาอยางเขมขนเพียงใดก็ตาม หากไมลงมือปฏิบัติก็ยอมไมเกิดผลเปน
รูปธรรมขึ้น 

5) การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ (Evaluation and Control Strategy) การควบคุมกลยุทธ
เปนหนาที่สำคัญที่เกี่ยวของกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธที่นำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการนำกลยุทธไป
ปฏิบัตินั้นมักจะเกิดขอผิดพลาดที่ตองการการปรับปรุง เพื่อใหแนใจวากลยุทธนั้นจะกอใหเกิดผลการปฏบิัติงานท่ี
ตรงตามแผนท่ีไดตั้งไว 

การตรวจสอบกลยุทธ (Strategic Control) จะมีการวัดผลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการกำหนด
เกณฑและมาตรฐาน โดยมาตรวัดการดำเนินงานท่ีเหมาะสมกับแตละองคการซ่ึงในแตละองคการจะมาตรฐานและ
เกณฑการดำเนินงานของตนเอง ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานควรมีความระมัดระวังเพื่อใหสามารถสะทอนผลการ
ทำงาน ไดอยางเปนรูปธรรม 

ในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลนั้น จำเปนที่จะตองมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาดูแลแผนกลยุทธ
โดยเฉพาะ ซึ่งจะตองมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถทุมเทใหกับการติดตามและประเมินผลได
อยางเต็มที่ หนวยงานนี้ควรอยูกับฝายวางแผนที่มีผูบริหารในฝายอยูในระดับผูบริหารชั้นสูง อยางไรก็ตามในการ
ดำเนินกลยุทธน้ัน จำเปนตองไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกฝายตลอดเวลา จึงอาจมีความจำเปนในการตั้งคณะกรรมการ 
ติดตาและประเมินผลแผนกลยุทธ ท่ีประกอบดวยผูแทนระดับบริหารจากฝายตาง ๆ ขึ้นรวมดวย 
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การจัดการเชิงกลยุทธชุมชนทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
 การจัดการเชิงกลยุทธสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (นพดล พันธุพานิช, 2561) 
ปจจัยสำคัญที่สงผลตอความไดเปรียบในการแขงขันไดแก การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม กลยุทธของคูแขงขัน 
การลอกเลียนแบบความสามารถ และความรวดเร็วของธุรกิจ โดยกำหนดตัวชี้วัดของความไดเปรียบในการแขงขัน 
คือ ความแข็งแกรงของตราสินคา การตอบสนองดานผลิตภัณฑอยางครบถวน เครือขายการตลาดระดับโลก 
เครือขายการบริการระดับโลก และ The GIANT way ซึ่งประกอบดวยการบริหารธุรกิจแบบผสมผสานระหวาง
ระดับทองถิ่นและระดับโลก(Globalocalization) การคนหาแรงบันดาลใจ (Inspiring Advernture) การลงมือทำ
(Action) การสำรวจ (Navigator) และทางแกไขของท้ังระบบ(Total Cycling Solution) 
 สำหรับการจัดการเชิงกลยุทธของชมุชนทองเท่ียวอยางยั่งยืน น้ัน ผูเขียนมีกรณีศึกษาซ่ึงเปนตัวอยางในการ
นำการจัดการเชิงกลยุทธไปใช เชน กรณีศึกษาท่ี 1 ชุมชนยานตลาดบานใหมมีการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดย
ชุมชนเริ่มจากการวิเคราะหปจจัยดาน “จุดแข็ง” และ “โอกาส” คือ 1)กลยุทธตลาดบานใหม อาหารอรอย 
เน่ืองจากตลาดบานใหมขายอาหารเปนสวนใหญและไดรับการยอมรับวาเปนแหลงอาหารอรอยและหลากหลายท้ัง
อาหารคาววาน และมีบุคคลสำคัญของจังหวัดเปนผูบริหารจัดการการทองเที ่ยวตลาดบานใหมที ่พรอมใหการ
สงเสริมและสนับสนุน รวมถึงนักทองเที ่ยวที่เปนกลุมเปาหมายมีวัตถุประสงคในการเดินทางมาที ่ตลาดเพ่ือ
รับประทานอาหารท่ีจำหนายภายในตลาด โดยเฉพาะอาหารพ้ืนถิน่ อาหารโบราณเจาดั้งเดิมจึงเกิดการพัฒนาตลาด
บานใหมในการเปนแหลงอาหารอรอยท่ีหลากหลาย 2) กลยุทธตลาดบานใหมชุมชนแหงการเรียนรู เน่ืองจากตลาด
บานใหมเปนชุมชนประวัติศาสตรเกาแกของจังหวัดเปนชุมชนศูนยกลางการคาที่มีความรุงเรืองในอดีต ซึ่งยังมผีูรู
เร่ืองราวไมมากนัก เพ่ือใหคนในชุมชนรูจักความเปนมา เอกลักษณและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของตนเพ่ือ
สรางใหเกิดความรักและหวงแหนชุมชน จึงสามารถพัฒนาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนนอกหองเรียนของ
นักศึกษาในวิชาทองถิ่น ที่จับกลุมเปาหมาย นักเรียน นักศึกษาแ ละผูที่สนใจเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรมใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศิริประภา แกวอุดม, 2553)  
 กรณีศึกษาท่ี 2 ของสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท ทำการวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือการทองเท่ียว โดยใช
เคร่ืองมือไดแก SWOT Analysis, Five Force Model, Value Chain, Fishbone Analysis, Product Life Cycle, 
BCG Matrix, Market Positioning, Marketing Mix 4P’s, Balance Scorecard พบวา กลยุทธการดำเนินธุรกิจ
ของสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท มีกลยุทธระดับองคกร(Corporate Strategies) ท่ีใชกำหนดทิศทางขององคกร
ประกอบดวย 1)การเจริญเติบโต(Growth Strategies) ที่มุงสูการขยายภายนอก(Diversification) โดยการเพ่ิม
ธุรกิจใหมที่สัมพันธกับธุรกิจเดิม (Concentric Diversification) จากธุรกิจดั้งเดิมเปนสถาบันวิจัย คนควาทดลอง
และพัฒนาทางการเกษตรเพ่ือใหความรูแกเกษตรกรชาวเขา ขยายสูธุรกิจการทองเท่ียว รานอาหาร ท่ีพัก 2)กลยุทธ
ระดับธุรกิจ (Business Strategies) สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) โดยใชความ
ชำนาญในธุรกิจเดิม (Experience Marketing) เปนการใชสื่อโฆษณาตรง ๆ เพ่ือใหนาสนใจเปนการดึงดูดเขามาซ่ึง
กระจายออกไปแบบปากตอปาก เปนการมองโอกาสทางธุรกิจมากขึ ้นและใชกลยุทธการสรางความแตกตาง 
(Differentiation Strategy) เปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการยึดถือประโยชนหรือคุณคาท่ี
ลูกคาตองการเปนหลักการวางตำแหนงของผลติภณัฑในตลาด (รัฐนันท พงศวิริทธ์ิธร และภาคภูมิ ภัควิภาส, 2557) 
 กรณีศึกษาที่ 3 บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ทำการวิเคราะหปญหาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการวางแผนกลยุทธในการเพิ่มผลประกอบการใหกับธุรกิจซึ่งเปนธุรกิจประเภททองเที่ยวโดยใชกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหไดแก SWOT Analysis, Five Forces, PEST Environment, 
TOWS Analysis พบวา ธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตเนื่องจากความโดดเดนในดานความแตกตางของผลิตภัณฑที่ไม
เหมือนใคร เพ่ือการเติบโตขององคกรในการเพ่ิมผลกำไรและเพ่ิมจำนวนลูกคารายใหม รวมถึงรักษาฐานลูกคาเกา 
จึงไดแนวทางกลยุทธระดับองคกร คือ กลยุทธการเติบโต(Growth Strategy) ดวยการพัฒนาตลาดและการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ (Product Development Strategy) กลยุทธระด ับธุรกิจ ค ือ กลยุทธการสรางความแตกตาง 
(Differentiation Strategy) กลยุทธระดับหนาที่ คือ กลยุทธการแบงสวนตลาด (STP Strategy) เพื่อการเขาถึง
กลุ มเปาหมายสามารถทำไดงาย ตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงจุด เพิ ่มโอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ กลยุทธสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) เพื่อสรางการรับรูในตราสินคาใหกับกลุม
ลูกคาเปาหมายผานทางตัวแทนจำหนาย เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อซ้ำของกลุมลูกคาเกาและเกิดยอดซื้อจากกลุม
ลูกคาใหมผานตัวแทนจำหนาย เพ่ือสรางรายไดและผลกรไรท่ีมากขึ้นจากการขายบัตรผานทางตัวแทนจำหนาย และ
กลยุทธการบริการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) เพื่อสรางความจงรักภักดีตอ
ตราสินคา กระตุนยอดขาย รักษาลูกคาเดิม เพ่ิมลูกคาใหม และมี DATA Base เก่ียวกับขอมูลของลูกคาและตัวแทน
จำหนาย (ทิพยพิรุณ พุมดวง, 2554) 
 จากกรณีศึกษาทั้ง 3 น้ีจะเห็นไดวาทั ้งชุมชนทองเที่ยวและธุรกิจการทองเที่ยวสามารถนำเอาเทคนิค
เคร่ืองมือการจัดการเชิงกลยุทธมาประยุกตใชใหธุรกิจประสบความสำเร็จได แตท้ังน้ีจะเห็นไดวากอนจะเร่ิมวางแผน
กลยุทธในขั้นตอไปจะเริ่มจากการประเมินองคการและสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะห SWOT กอน เพราะการ
วิเคราะหปจจัยภายในหรือสภาพแวดลอมภายในจะทำใหทราบถึงจุดแข็งหรือจุดออนทางธุรกิจขององคการ จุดแข็ง 
: ลักษณะหรือองคประกอบขององคการท่ีมีสมรรถนะเหนือกวา จุดออน : ลักษณะหรือองคประกอบขององคการท่ีมี
สมรรถนะดอยกวาเม่ือเทียบกับคูแขงขัน สำหรับการวิเคราะหปจจัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมภายนอกน้ีจะทำให
ทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรคของธุรกิจขององคการโอกาส: การผสมผสานระหวางเหตุการณ เวลา สถานที่ที่มี
แนวโนมวาจะเปนประโยชนตอองคการ มาทำใหองคการมีสมรรถนะที่จะดำเนินการบางอยางที่เหนือกวาคูแขง 
อุปสรรค: เหตุการณท่ีอาจจะเกิดขึ้นได และถาเกิดขึ้นก็จะทำความเสียหายใหแกองคการ 
 
บทสรุป 
 กลยุทธสูความสำเร็จของชุมชนทองเท่ียวในประเทศไทยอยางยั่งยืน มีความจำเปนอยางยิ่ง เพราะประเทศ
ไทยอยู ในระยะ “เปลี ่ยนผาน” วิกฤตทางเศรษฐกิจที ่เกิดจากโรคระบาด COVID-19 กับการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสรางของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประเทศไทยไดกำหนดยุทธศาสตรสำคัญเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย โดยเนน
ในเร่ืองการพัฒนาสู “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” โดยการยกระดับและการสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน ซ่ึงเปน
ทางเลือกทางหน่ึงท่ีเปนเศรษฐกิจของสังคม โดยจะชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งหลุดพนจากกับดักความเหลื่อมล้ำ 
ซ่ึงเปนแนวทางสงเสริมการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนทุกภาคสวน  
 มีแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธสู ความสำเร็จของชุมชนทองเที ่ยวในประเทศไทยอยางยั ่งยืน 
ประกอบดวย 5 กิจกรรมขั้นพื้นฐาน คือ 1) การกำหนดทิศทาง (Direction Setting) 2) การประเมินองคการและ
สภาพแวดลอม (Environment Scanning) 3) การกำหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) 4) การนำกลยุทธไป
ปฏิบัติ (Strategy Implementation) 5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) ซึ ่งทั ้ง 5 
กิจกรรมมีความสัมพันธและเปนกระบวนการท่ีตอเน่ืองกัน โดยยึดหลักการพ้ืนฐานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน สงผลให
เกิดการอนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดี (Using Resource Sustainable) ลดการบริโภคและใชทรัพยากรที่เกิน
ความจำเปนและลดการกอของเสีย (Reducing Over-Consumption and Waste) รักษาและสงเสริมความ
หลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม (Maintain Diversity) มีการประสานการพัฒนาการทองเที่ยว 
(Integrating Tourism into Planning) และขยายฐานเศรษฐกิจในการพัฒนาทองถิ ่น (Supporting Local) เพ่ือ
ความยั่งยืนตอไป แตอยางไรก็ตาม การจัดการชุมชนทองเท่ียวตองมีเปาหมายควบคูไปกับการบริหารดานธุรกิจอยาง
ชัดเจน การจัดการเชิงกลยุทธชุมชนทองเที ่ยวที ่ดีควรคำนึงถึงความสำคัญของผูมีสวนไดสวนเสียกับองคการ
(Stakeholders) และการจัดการเชิงกลยุทธยังทำหนาที่ในการเชื่อมโยงประสานสวนตาง ๆ  ของชุมชนทองเที่ยวให
สามารถบริหารจัดการเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการรวมกัน 
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อยางไรก็ตาม แมวาทฤษฎีท่ีวาดวยกลยุทธท่ีสามารถนำมาพิจารณาใชไดมากมาย แตยอมไมมีทฤษฎีหรือ
แนวทางการจัดการใดใชไดกับทุกสถานการณ ดังนั้นจึงไมมีสูตรสำเร็จในการกำหนดกลยุทธและสรางกลยุทธท่ี
สามารถใชไดกับทุกสถานการณ แตอยางนอยในการกำหนดกลยุทธนั ้นควรจะไดพิจารณาเกณฑตอไปน้ี
ประกอบดวยเชน เปนกลยุทธที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอก เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน เปนกลยุทธที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคระยะยาว เปนกลยุทธที่มีความยืดหยุน
เหมาะสม เปนกลยุทธที่เปนไปได ทั้งน้ีความสำเร็จของชุมชนทองเที่ยวนั้นเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการนำกล
ยุทธไปประยุกตปฏิบัติ ผูบริหารชุมชนทองเท่ียวหรือคณะกรรมการชุมชนทองเท่ียวควรมีการกำหนดแนวทางหรือ
วิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งท่ีสำคัญในการนำกลยุทธไปปฏิบัติใหประสบผลสำเร็นน้ัน ผูปฏิบัติจะตองมีความรูความ
เขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานอยางถองแทดวย 
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การทำธุรกรรมทางการเงินผานโมบายแบงคกิ้งใหปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
 
The use of mobile banking’s financial transactions for safety from technology crime 
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   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัครดา  เกิดประทุม 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอแนวทางการทำธุรกรรมทางการเงินผานโมบายแบงคกิ้งให

ปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โมบายแบงคกิ้งเปนนวัตกรรมท่ีสถาบันการเงินพัฒนาขึ้นโดยการนำ
เทคโนโลยีมาใชในการเพิ ่มประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการใหบริการกับลูกค า ผานอินเทอรเน็ตบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือสมารทโฟน ทำใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ลูกคาสามารถเขาถึงบริการไดงายขึ้น แตการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีขอบกพรองดานความปลอดภัยในการใชงาน สถาบันการเงินตองเผชิญกับความเสี่ยงใหม
จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดังน้ันสถาบันการเงินและผูพัฒนาระบบนอกจากจะแขงขันในดานภาพลักษณของ
องคกร การบริการท่ีรวดเร็ว และความพึงพอใจของลูกคาแลว ยังตองตระหนักถึงความมั่นคงและเสถียรภาพของ
ระบบซึ่งเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการใชงาน ซึ่งจะทำใหเกิดความเชื่อถือไววางใจในคุณภาพของการบริการ
และจะนำไปสูความภักดีของลูกคา และผูใชบริการเองก็ตองใชงานอยางระมัดระวังเพื่อใหรอดพนจากภัยคุกคาม
จากการใชโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนในรูปแบบตางๆ เชน มัลแวร สปายแวร เปนตน ดวยแนวทาง
การใชธุรกรรมทางการเงินผานโมบายแบงคก้ิงใหปลอดภัย 

 
คำสำคัญ : ธุรกรรมทางการเงิน, โมบายแบงคกิ้ง, อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
 
Abstract 

The purpose of this academic paper is to present guidelines for financial transactions 
via mobile banking to be safe from technological crimes. Mobile banking is an innovation 
developed by financial institutions by using technology to increase efficiency and develop 
service models for customers via the internet on mobile phones or smartphones, resulting in 
convenience, speed, customers can access the service more easily. But the use of information 
technology still has security flaws in use. Financial institutions face new risks from 
technological crime. Therefore, financial institutions and system developers, in addition to 
competing in the image of the organization, fast services and customer satisfaction must also 
be aware of the stability of system which relates to safety in use, create trust in the quality of 
service and will lead to customer loyalty. And the users themselves must use it carefully in 
order to escape the threat from using the program or application on the smartphone in various 
forms such as malware, spyware, etc. with a safe guidelines to use financial transactions via 
mobile banking. 

 
Key Word : Financial transaction, Mobile banking, Technology crime 
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บทนำ 
ในยุคดิจิทัลท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางกาวกระโดด ทำใหรูปแบบการดำเนินชีวิตของคน

กาวสูสังคมดิจิทัลท่ีมีการนำเทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาใชในชีวิตประจำวัน สังเกตไดจากการทำธุรกรรมทางการเงนิ 
จายโอน ชำระคาสินคาและบริการ ดวยโมบายแบงคกิ้ง ซึ่งใชงานไดงายกวาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ทำใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว และคุ มคา ซึ ่งผลสะทอนของความสำเร็จและความกาวหนาของเทคโนโลยีคือความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในทุกบริบทของสังคม และสิ่งท่ีเห็นไดอยางชัดเจนนอกเหนือจากพฤติกรรมการดำรงชีพของ
มนุษยท่ีแปรเปลี่ยนไป น่ันก็คือการปรับตัวขององคกรธุรกิจท่ีมุงเนนการขับเคลื่อนองคกรดวยการพัฒนาแนวคดิและ
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อบูรณาการเขากับเทคโนโลยีในการสรางโอกาสทางธุรกิจและสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน ซ่ึงถือเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคแหงโลกไรพรมแดน การทำธุรกรรมทางการ
เงินผานโมบายแบงคก้ิง เปนอีกหน่ึงชองทางในการใหบริการแกลูกคาของธนาคารผานโปรแกรมประยุกตท่ีออกแบบ
มาเพ่ือการใชงานบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือสมารทโฟน ดวยการเชื่อมตอเขากับระบบหรือเครือขายอินเทอรเน็ตโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะนำเสนอและสงมอบคุณคาผลิตภัณฑหรือธุรกรรมทางการเงินเพื่อการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางครบวงจร รวมถึงการอำนวยความสะดวกสบายทำใหลูกคาสามารถทำธุรกรรมท่ีตองการ
ไดทุกท่ีท่ัวทุกมุมโลก และสามารถทำธุรกรรมไดทุกเวลาตราบท่ีตองการ กำจัดขอจำกัดในเร่ืองชวงเวลาเปด-ปดของ
ธนาคาร ลดเวลาและคาใชจายที่ตองเสียจากการเดินทางไปติดตอโดยตรงกับธนาคารดวยตนเอง สงผลใหลกูคามี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น (คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และคณะ, 2556) เฉกเชนเหรียญท่ีมีสองดานการใช
โมบายแบงคก้ิงก็เชนกัน แมวาจะไดรับการตอบสนองความตองการท่ีรวดเร็วและมีความสะดวกสบายมากเพียงไร 
หากใชอยางไมระมัดระวังก็อาจสรางความสูญเสียซ่ึงไมอาจมองขามไดเชนกัน โดยเฉพาะการสูญเสียท่ีเกิดจากการ
ถูกโจรกรรมขอมูลสำคัญทางการเงินหรือแมแตขอมูลท่ีมีความเปนสวนตัวโดยแฮกเกอรท่ีเปนอาชญากรคอมพิวเตอร
หรือที ่เรียกวาอาชญากรทางไซเบอรที ่มีกระจายอยู ทั ่วโลกและนับวันไดเพิ่มทวีจำนวนมากขึ ้นจนกลายเปน
อุตสาหกรรมไปแลว อาชญากรรมคอมพิวเตอรหรืออาชญากรรมไซเบอรถือวาเปนการกระทำความผิดทางอาญาโดย
ใชคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร รวมถึงอุปกรณท่ีใชเชื่อมตอระบบและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและสรางความเสียหายใหกับเจาของขอมูลที่แทจริงหรือผูที่ตกเปนเหยื่อ 
(องคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน, 2560) ดังน้ันไมวาจะอยูในฐานะธนาคารผูใหบริการโมบายแบงคก้ิงหรือ
บทบาทของประชาชนผูใชบริการก็ตาม ลวนแตมีความเสี่ยงจากการถูกขโมยขอมูลและไดรับความเสียหายจาก
อาชญากรรมไซเบอรได ถึงแมจะมีหนวยงานของรัฐท่ีทำหนาท่ีคอยสอดสองตรวจสอบขอมูลและนำผูกระทำผิดมา
ลงโทษ แตก็เปนไดเพียงอยูในฐานะผูไลตามผูกระทำผิดซึ่งไมสามารถปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรนี ้ได ร อย
เปอรเซ็นต การใหความรูเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรจึงเปนสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะไดรับและถือวาเปน
จุดเร่ิมตนท่ีดีในการท่ีจะชวยเพ่ิมความปลอดภยัในการใชบริการธุรกรรมทางการเงนิผานทางชองทางโมบายแบงคก้ิง 
และใหพึงระลึกไววาแฮกเกอรจะคอยคุกคาม โจมตี และขโมยขอมูลสวนตัว เชน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลข
บัตรประชาชน หมายเลขบัตรประกันสังคม และใชขอมูลดังกลาวไปสรางอาชญากรรม เชน การโจรกรรม การฉอโกง 
ไดตลอดเวลาโดยไมสามารถท่ีจะคาดเดาได (โครงการ การพัฒนาทักษะและการเปนพลเมืองดิจิทัล สำนักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2561) 
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วิวัฒนาการของการทำธุรกรรมทางการเงิน 
 ยุคของการทำธุรกรรมทางการเงินผานการรับสงขอความ เปนยุคแรกท่ีมีการใหบริการทำธุรกรรมผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยการรับสงขอความ (Short Message Service : SMS) เปนตัวอักษร (Clear Text) ซ่ึงไมไดมี
การเขารหัสความปลอดภัยเอาไวทำใหการใหบริการทำธุรกรรมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในยุคนี้ไมมีความปลอดภัย
เทาท่ีควร ธนาคารจึงออกนโยบายมาควบคุม โดยเปดใหใชงานโดยเฉพาะการเช็คยอดเงนิ การเติมเงิน และการจาย
บิลตาง ๆ เทาน้ัน ซ่ึงธนาคารพิจารณาแลวเห็นวาบริการน้ีมีความเสี่ยงไมสูงมากนัก ดวยปจจัยท่ีหลากหลายทำให
การใหบริการการทำธุรกรรมทางการเงินผานการรับสงขอความในยุคแรกไมเปนที่แพรหลาย แตก็ยังมีการพัฒนา
บริการดังกลาวเร่ือยมา (มติชนออนไลน, 2560) 
 ยุคของการทำธุรกรรมทางการเงินผาน SIM Toolkit เน่ืองจากระบบอินเทอรเน็ตยังมีความเร็วไมมากนัก 
ทำใหการทำธุรกรรมทางการเงินผานการรับสงขอความมีขอจำกัด จึงมีการพัฒนา ATM SIM ขึ้น เพื่ออำนวยความ
สะดวกใหกับผูใชงาน สามารถทำธุรกรรมตาง ๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดโดยไมตองใชระบบอินเทอรเน็ต โดยเปนความ
รวมมือระหวางคายโทรศัพทเคลื่อนท่ีกับธนาคารในการนำบริการตาง ๆ บรรจุลงใน SIM เชน การเช็คยอดเงิน การเติม
เงิน การโอนเงิน การจายบิลตาง ๆ ซ่ึงการใชบริการการทำธุรกรรมตาง ๆ ในแตละคร้ังน้ัน การสงขอมูลยังคงสงคำสั่ง
ผานการรับสงขอความเหมือนในยุคแรก แตจะเพ่ิมความปลอดภัยใหกับผูใชบริการ โดยขอความที่สงออกไปจะมีการ
เขารหัสเพ่ิมเติมและรหัสน้ันจะถูกถอดท่ีเคร่ืองแมขาย (Server) ของธนาคารท่ีใชบริการเทาน้ัน หลังจากธนาคารไดรับ
ขอความที่ถูกเขารหัสแลว ขอความนั้นจะถูกแปลงเปนคำสั่งการทำธุรกรรมตาง ๆ ที่ผูใชบริการทำธุรกรรมผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ดวยความปลอดภัยท่ีมีมากขึ้น ทำใหผูใชบริการเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมตาง ๆ  และเริ่มมี
ผูใชบริการในการทำธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ิมขึ้นตามไปดวย  (พีดีเอโมบิซดอทคอม, 2554) 
 ยุคของการทำธุรกรรมทางการเงินผานสมารทโฟน เปนยุคโทรศัพทเคลื่อนที่มีสมารทโฟนแพลตฟอรม
(Platform) ตาง ๆ ออกมาอยางแพรหลาย และมีการพัฒนาดานความเร็วในการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูใชงานในการเขาใชบริการแอพลิเคชั่นตาง ๆ  ดวยลักษณะการใชชีวิตประจำวันของคน
ในยุคปจจุบันท่ีใชสมารทโฟนเปนสวนใหญ ทำใหธนาคารมีการพัฒนาบริการทางการเงินใหสามารถทำธุรกรรมตาง ๆ  
ผานสมารทโฟนได เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหกับผูใชบริการ และท่ีสำคัญไดมีการพัฒนาเทคโนโลยคีวามปลอดภัย ทำให
การทำธุรกรรมทางการเงนิผานธนาคารทางโทรศพัทเคลื่อนท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว และมีจำนวนผูใชบริการเพ่ิมมากขึน้ 
(Mango Zero, 2560) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับโมบายแอพพลิเคช่ัน (Mobile Application) 

โมบายแบงคก้ิงเปนรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงนิเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาโดยบูรณาการเขากับโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือสมารทโฟน และทำการเชื่อมตอ
เขากับระบบหรือเครือขายอินเทอรเน็ตสำหรับตอบโจทยการใชงานบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือสมารทโฟนซ่ึงปจจุบันได
เขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและกลายเปนอุปกรณท่ีจำเปนสำหรับทุกคนจนแทบจะเรียกไดวาเปนเสมือนปจจัยท่ี
หาของการดำรงชีพไปแลว เน่ืองจากเปนอุปกรณท่ีมีราคาไมแพง สามารถซ้ือหาและถอืครองไดโดยงายสำหรับทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกฐานะการเงิน และท่ีสำคัญคือทุกคนลวนแลวแตอยากจะเปนสวนหน่ึงของสังคมออนไลนแทบท้ังสิ้น โมบาย
แบงคกิ้งเปนรูปแบบที่เพิ่มเติมจากชองทางออนไลนอื่น เชน ออนไลนแบงคกิ้งหรืออินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง ทั้งนี้กเ็พ่ือ
เพ่ิมความรวดเร็วและความสะดวกสบายใหกับลูกคาในการทำธุรกรรมทางการเงนิตาง ๆ  ในยุคแหงโลกไรเงินสด เชน 
การดูยอดคงเหลือของเงินในบัญชีเงนิฝาก การตรวจสอบรายการในบัญชี การทำรายการโอนเงิน การถอนเงินโดยไม
ตองใชบัตรเอทีเอ็ม การจายบิลเพ่ือชำระคาน้ำประปาหรือคาไฟฟา ชำระคาสินคาจากการชอปปงออนไลน และการ
ใชสมารทโฟนแทนกระเปาเงิน เปนตน (ปยพงศ ตั้งจินตนาการ และพิชญสินี โพธิจิตติ, 2560) 
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โปรแกรมประยุกตสำหรับอุปกรณเคลื ่อนที ่ (Mobile Application) ประกอบขึ้นดวยคำสองคำ คือคำวา 
Mobile และคำวา Application โดยคำวา Mobile หมายถึง อุปกรณสื่อสารท่ีใชในการพกพาซ่ึงนอกจากจะใชงานได
ตามพื้นฐานของโทรศัพทแลว ปจจุบันยังสามารถทำงานไดคลายคลึงกับเครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากเปนอุปกรณท่ี
สามารถพกพาไดจึงมีคุณสมบัติท่ีโดดเดน คือ มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาใชพลังงานคอนขางนอย ปจจุบันมักทำหนาท่ี
ไดหลายอยาง เชน ติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลกับคอมพิวเตอรได และท่ีสำคัญสามารถเพ่ิมหนาท่ี (Function) การทำงาน
ได สวนคำวาแอพพลิเคชั่น (Application) จะตองมีสวนติดตอกับผูใช (User Interface หรือ UI) เพื่อเปนตัวกลางใน
การใชงานตาง ๆ Mobile Application จึงหมายถึง แอพพลิเคชั่นท่ีมีความสามารถในการชวยการทำงานของผูใชงาน
บนอุปกรณการสื่อสารแบบพกพา เชน โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต ซึ่งแอพพลิเคชั่นจะทำงานบนระบบปฏิบัติการ (OS)          
ท่ีแตกตางกันออกไปบนโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน แท็บเล็ต ตาง ๆ (ณัฐพัฒน ชลวณิช, 2556) 

ประเภทของโปรแกรมประยุกตสำหรับอุปกรณเคลื่อนท่ีในการสำรวจคร้ังน้ีแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
แอพพลิเคชั ่นเพื ่อการสื ่อสาร (Communication Application) แอพพลิเคชั ่นเพื ่อรองรับการใชงานมัลติมีเดีย 
(Multimedia Application) แอพพลิเคชั ่นเพื ่อการทองเที ่ยว (Travel Application) และแอพพลิเคชั ่นเพื ่อเพ่ิม
ประโยชนใชสอย (Utility Application) ซ่ึงแอพพลิเคชั่นโมบายแบงคก้ิงเปนแอพพลิเคชั่นเพ่ือเพ่ิมประโยชนใชสอย 
(Utility Application) ท่ีใชในการทำธุรกรรมทางการเงนิผานเคร่ืองโทรศัพทสมารทโฟน ซ่ึงไดรับความนิยมจากลูกคา
ของธนาคารและกลุมลูกคากลุมผูซ้ือและผูขายสินคาออนไลน เพ่ือรองรับความตองการของผูใชงานท่ีตองการความ
สะดวกและรวดเร็ว ไมวาจะอยูในสถานท่ีใดหรือเวลาใดก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได (ศศิวิมล มณีเล็ก, 2554) 

ขอมูลทางสถิติจากธนาคารแหงประเทศไทยแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของจำนวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการ         
โมบายแบงคก้ิงท่ีมีจำนวนเพ่ิมสูงขึ้นและเติบโตอยางตอเน่ืองทุกป โดยในเดือนธันวาคม 2562 มีจำนวนบัญชีสะสม
ทั้งหมดที่ทำสัญญาขอใชบริการมากกวา 60 ลานบัญชี มีปริมาณรายการมากกวา 467 ลานรายการ และมีมูลคา
รายการสูงถึง 2,185 พันลานบาท (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2563) 
 ขอดีของโมบายแบงคกิ้ง คือ มีความรวดเร็ว สะดวกสบาย คลองตัวและยืดหยุนสำหรับการทำธุรกรรม
ทางการเงิน ไมวาจะอยูท่ีไหน เวลาใด เพียงแคมีบัญชีธนาคารและโหลดแอปพลิเคชั่นของธนาคารไวในสมารทโฟน 
ก็สามารถเลือกทำธุรกรรมตาง ๆ ไดตามตองการโดยไรขีดจำกัดท้ังเร่ืองเวลาและสถานท่ี โมบายแบงคก้ิงยังสามารถ
ชวยใหประหยัดคาใชจายและลดเวลาในการเดินทางไปติดตอโดยตรงทีธ่นาคารซึ่งอาจตองเผชิญกับปญหารถติด 
และการรอคิวท่ีอาจตองใชระยะเวลานานในบางชวงเวลา อีกท้ังไมตองกังวลเร่ืองเวลาเปด-ปด หรือเวลาทำการของ
ธนาคาร ไมตองเสียเวลาในการเสาะหาตูเอทีเอ็มและบางครั้งอาจตองเจอกับปญหาตูเอทีเอ็มขัดของหรืองดใช
บริการ นอกจากน้ี การใชโมบายแบงคก้ิงแทนเงินสดยังชวยใหสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตราย ความไม
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน เชนการถูกปลน จ้ี อันนำมาซ่ึงความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตองถือหรือพกพา
เงินสดจำนวนมากไปธนาคาร (MDSIGLOBAL ONLINE MARKETING, 2562) 
 ขอเสียของโมบายแบงคกิ้งคือ ดวยความที่เปนชองทางการทำธุรกรรมบนระบบออนไลน ภัยคุกคามจาก
การทุจริตจากผูทุจริตทั้งภายในและภายนอกธนาคารยอมเกิดขึ้นไดแมวาจะมีระบบปองกันและระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีคิดวามีประสิทธิภาพเพียงพอแลวก็ตาม (MDSIGLOBAL ONLINE MARKETING, 2562) ผูทุจริตอาจใช
กลอุบายทุกวิถีทางเพื่อใหผูใชบริการเกิดการหลงเชื่อและยอมเปดเผยขอมูลสำคัญอันเปนเหตุทำใหผูทุจริตนำไป
แสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและสรางความสูญเสียใหกับธนาคารและผูใชบริการได ท้ังน้ีรวมถึงการโจรกรรม
ขอมูลโดยแฮกเกอรที่เปนอาชญากรไซเบอรดวย ซึ่งถือเปนการกระทำผิดกฎหมายและมีโทษทางอาญา การเพ่ิม
ความระมัดระวัง มีสติ และรูเทาทันจะชวยใหสามารถลดความเสี่ยงลงได การใชโมบายแบงคก้ิงน้ันจะตองอาศัยการ
เชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ดังน้ันสัญญาณอินเทอรเน็ตจึงมีความสำคัญเพราะหากสัญญาณเกิดขัดของ
ในระหวางการใชงานหรือทำธุรกรรม ทำใหความรวดเร็ว ความสะดวกสบายท่ีเคยไดรับน้ันเกิดหยุดชะงักไดเชนกัน 
และเน่ืองจากการทำธุรกรรมทางการเงินโดยโมบายแบงคก้ิงน้ันมีความสะดวกรวดเร็ว อาจกอใหเกิดโอกาสท่ีจะทำ
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ใหผูใชบริการไมสามารถควบคุมความตองการของตนเองได โดยเฉพาะการชอปปงออนไลน อาจทำใหมีภาระ
คาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นโดยไมรูตัว  
 
ภัยท่ีเกิดจากการใชงานโปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน (Application-Based Threats) 
 โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น จำนวนมากที่ถูกดาวนโหลดมาเพื่อติดตั้งบนสมารทโฟนพบวายังไมสามารถ
ตรวจสอบลักษณะการทำงานในดานความม่ันคงปลอดภัยได ทำใหผูใชงานไมสามารถลวงรูไดเลยวา โปรแกรมหรือ
แอพพลิเคชั่นท่ีติดตั้งไปเพ่ือใชประโยชนมากมายน้ัน จะถูกแฝงมาดวยปญหาดานความม่ันคงปลอดภัยหรือไม โดย
ภัยคุกคามที่มากับโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งสามารถเปนไดมากกวาหนึ่งประเภท ดังน้ี (ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2548)  
 มัลแวร (Malware) เปนโปรแกรมท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือแสดงพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายตอขอมูลในสมารท
โฟนเคร่ืองน้ัน เชน สั่งสมารทโฟนสงขอความอันไมพึงประสงคออกไปยังรายการผูติดตอในสมารทโฟน ขโมยขอมูล
บนสมารทโฟนโดยท่ีผูใชงานหรือเจาของสมารทโฟนน้ันไมรูตัว ซ่ึงในกรณีน้ีผูใชงานเก็บขอมูลบัญชีผูใชของตนเอง
หรือของผูท่ีเก่ียวของไวในสมารทโฟนก็อาจจะทำใหเกิดการเขาโจรกรรมขอมูลท่ีเก่ียวของได 
 สปายแวร (Spyware) เปนโปรแกรมที ่ถูกออกแบบมาเพื ่อเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของผู ใชงาน             
โดยเปาหมายสวนใหญของสปายแวร มักมุงเนนไปยังประวัติของการใชงานโทรศัพท ขอความ ท่ีอยู รายชื่อผูติดตอ 
อีเมล (e-mail) รวมท้ังรูปภาพ ซ่ึงสปายแวรโดยท่ัวไปมักไดรับการออกแบบสำหรับเฝาติดตามการใชงานของบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงหรือการใชงานท่ีเก่ียวของกับองคกร 
 การเขาโจมตีสมารทโฟนของผูใชงานดวยมัลแวรหรือสปายแวรสวนใหญพบวา ใชเทคนิคในการหลอกลวงให
ผูใชงานดาวนโหลดโปรแกรมมาติดตั้งบนสมารทโฟนโดยไมรูตัว เชน ใหคลิกลิงคที่ดูเหมือนวาจะไมนาจะมีความ
ผิดปกติอะไร แตแทจริงแลวน่ันคือการสั่งใหดาวนโหลดและติดตัง้มัลแวรหรือสปายแวรลงในสมารทโฟน เม่ือมัลแวร
หรือสปายแวรตดิตั้งโปรแกรมเสร็จแลว ก็จะเขาสูกระบวนการโจมตีในลักษณะตาง ๆ  ตอไป ดังน้ัน ในการดาวนโหลด
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นควรตองสังเกตระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการดาวนโหลดโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นโดยไมรู
ท่ีมาท่ีไป เพราะมิจฉาชีพมักจะซอนอะไรบางอยางไวในโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น เพ่ือลวงขอมูลท่ีสำคัญได 
 ฟชชิง (Phishing) การหลอกลวงชนิดหน่ึงโดยใชหนาเว็บไซตหรือสวนติดตอผูใชอื่นๆ ที่ออกแบบใหมี
ลักษณะคลายคลึงกับของจริง เพ่ือหลอกลวงใหผูใชงานกรอกขอมูลเขาสูระบบ เชน ผูหลอกลวงพัฒนาหนาเว็บไซต
ลอ็กอิน (Login) ของธนาคาร และสงลิงคหลอกลวงโดยแจงขอมูลอันเปนเท็จใหผูใชงานเขาอัปเดตขอมูลสวนบุคคล
จากลิงคของหนาล็อกอินท่ีทำขึ้นมา เม่ือผูใชงานพยายามล็อกอินเขาไปยงัระบบ ผูหลอกลวงดังกลาวก็จะสามารถดกั
จับขอมูลอันนาเชื่อไดวาเปนขอมูลล็อกอินของผูใชงานคนน้ัน ทำใหขอมูลหรือบัญชีการใชงานน้ันมีความเสี่ยงท่ีจะ
โดนขโมยขอมูลออกไป เชน ขอมูลชื่อผูใช (Username) รหัสผาน (Password) เลขท่ีบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตร
เครดิต ซึ่งลิงคที่เปนการฟชชิงนี้ สวนใหญมักจะแนบไปกับอีเมลหรือเปนลิงคที่มีเนื้อหาเชิญชวนตาง ๆ  โดยความ
รุนแรงของการถูกขโมยขอมูลดังกลาวจะไมสงผลกระทบในทันที ถาหากมีการเขายับยั้งไดทัน เชน เม่ือทราบวาไดมี
การสงขอมูลเขาหนาเว็บไซตฟชชิงไปแลว และรีบเขาไปเปลี่ยนรหัสผานในหนาเว็บไซตของระบบจริงทันที ก็จะไม
สงผลใหเกิดความเสียหายในวงกวาง แตหากผูใชงานปลอยใหผูหลอกลวงสามารถเขาถึงบัญชีการใชงานตาง ๆ             
ได ในกรณีท่ีเปนระบบท่ีมีความเสียหายรุนแรง เชน ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ผูหลอกลวงจะสามารถใชเงิน
ในบัญชีของผูใชงานคนน้ันไดทันที 
 ชองโหวของโปรแกรมประเภทเบราวเซอร (Browser) ชองโหวท่ีถูกพบในโปรแกรมเบราวเซอรหรือโปรแกรม
ปลั๊กอิน (Plug in) ท่ีสามารถติดตั้งเพ่ิมเตมิไดในเบราวเซอร เชน Flash Player, PDF Reader เพ่ือวัตถุประสงค ในทางท่ี
ไมดี โดยลักษณะและวิธีการโจมตีอาจเปนเพียงการใหผูใชงานเขาชมเว็บไซตเทานั้น จากนั้นก็จะทำใหผูใชงาน
ติดมัลแวรหรือโปรแกรมอันตรายตาง ๆ ท่ีผูโจมตีใชในชองโหวดังกลาว 
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ภัยที่มาจากการใชงานเครือขาย (Network Threats) ในปจจุบันสมารทโฟนมักจะสนับสนุนการใชงาน
เครือขายไรสาย ซึ่งมีผูใหบริการเปนจำนวนมากทั้งที่นาเชื่อถือและไมสามารถตรวจสอบได ภัยคุกคามที่สงผล
กระทบตอการใชงานบนสมารทโฟนสามารถเปนไดหลายกรณี ดังน้ี 
 การเปลี่ยนสถานะจากผูใชงานเปนผูโจมตีผานขอบกพรองของระบบปฏิบัติการ (Operating System) บน
สมารทโฟน สงผลใหสมารทโฟนสามารถสงตอหรือแพรกระจายมัลแวรไดโดยอัตโนมัติผานการทำงานบนเครือขาย 
เชน เครือขายไรสาย บลูทูธ (Bluetooth) 
 การถูกดักจับขอมูลบนเครือขายไรสาย (Wi-Fi Sniffing) เปนลักษณะการขโมยขอมูลบนเครือขายไรสาย 
ซึ่งโดยทั่วไปเปนขอมูลที่รับสงกันโดยไมไดมีการเขารหัสความปลอดภัยที่เหมาะสมทำใหมีโอกาสถูกลักลอบขโมย
ขอมูลไดโดยงาย แคเพียงใชเทคนิคและวิธีในการดักจับขอมูลจากโปรแกรมประเภท Sniffer ซึ่งหาขอมูลไดตาม
เว็บไซตท่ัวไป ในท่ีน้ีขอยกตัวอยางวิธีการใชงานโปรแกรม Firesheep ซ่ึงปลั๊กอินบนเบราวเซอร Firefox ท่ีใชในการ
ดักจับขอมูลในเครือขายเดียวกันเปาหมายสวนใหญมักใชกับเครือขายไรสายสาธารณะและไมไดเชื่อมตอบริการ
เว็บไซตที่มีการเขารหัส HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) โดยลักษณะการทำงานของโปรแกรม
จะมีการดักจับขอมูลแลวกรองขอมูลเพ่ือคนหาคุกก้ี (Cookie) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีใชระบุตัวตนกับเว็บไซตท่ีเขาใชบริการ 
โดยขอมูลคุกกี้ที่กลาวถึงจะถูกเก็บไวในเบราวเซอรของผูใชงานหลังจากที่มีการล็อกอินเขาสูเว็บไซต จากน้ัน
โปรแกรมจะแสดงรายการท่ีดักจับไวท้ังหมด ซ่ึงผูใชงานหลังจากท่ีมีการล็อกอินเขาสูเว็บไซต จากน้ันโปรแกรมจะ
แสดงรายการท่ีดักจับไวท้ังหมด ซ่ึงผูใชโปรแกรมสามารถคลิกท่ีรายการดังกลาวเพ่ือสวมรอยเปนผูใชงานคนน้ันได 
 การใชเครือขายไรสายที ่เปดใหใชฟรีตามสถานที ่สาธารณะ เชน รานกาแฟ หางสรรพสินคา โรงแรม 
มิจฉาชีพอาจใชเครือขายปลอมในการขโมยขอมูลของผูใชบริการ ซึ่งมิจฉาชีพแคเพียงใชอุปกรณในการกระจาย
เครือขายไรสายที่ไมมีระบบรักษาความปลอดภัย แตมีไวเพื่อถอดขอมูล โดยตั้งชื่อเครือขายไรสายใหเหมือนกับ
เครือขายไรสายท่ีเปดใหใชฟรีตามสถานท่ีสาธารณะน้ัน เม่ือผูใชบริการเขาใชโดยไมรูวาเปนเครือขายไรสายปลอม
และมีการทำธุรกรรมทางการเงิน มิจฉาชีพก็จะไดขอมูลชื่อผูใชและรหัสผานของผูใชบริการ หรืออาจไดขอมูลอ่ืน
ของผูใชบริการไปดวย ดังน้ัน กอนเขาใชงานเครือขายไรสายท่ีเปดใหใชฟรีตามสถานท่ีสาธารณะควรตรวจสอบให
แนใจกอนวาเปนเครือขายไรสายท่ีเชื่อถือไดหรือไม และควรเขาใชงานดวยความระมัดระวัง (ศูนยคุ มครอง
ผูใชบริการทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย, 2555) 
 
แนวทางการใชธุรกรรมทางการเงินโมบายแบงคกิ้งใหปลอดภัย 
 ธนาคารยุคใหมชวยอำนวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ สามารถทำธุรกรรมไดทุกท่ี ทุกเวลา แตผูใชบริการก็
ควรตระหนักถึงเร่ืองความปลอดภัยดวยทุกคร้ังท่ีมีการทำธุรกรรม เพ่ือปองกันภัยอันตรายท่ีอาจแฝงตัวอยูในท่ีตาง ๆ 
บนโลกออนไลน โดยเร่ิมจากการศึกษาขั้นตอนการใชงานอยางละเอียด เพื่อใหทราบถึงวิธีการใชงานที่ปลอดภัย และ
ควรใชงานดวยความรอบคอบและระมัดระวังอยูเสมอ ดังน้ี (ศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555)  
 การดูแลรักษาสมารทโฟนอยางใกลชิด ผูใชงานพึงระลึกไวเสมอวาความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
สูญเสียหรือถูกขโมยสมารทโฟนไปจะสงผลกระทบท้ังในแงของทรัพยสินและขอมูลท่ีอยูในสมารทโฟน ยิ่งมีการเก็บ
ขอมูลสำคัญไวในสมารทโฟนมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดปญหาตามมามากขึ้นเทาน้ัน รวมถึงการเก็บขอมูลท่ี
เก่ียวของกับองคกร เชน อีเมล (e-mail) ซ่ึงจะสงผลกระทบตอองคกรโดยตรง ดังน้ันผูใชงานควรมีความรอบคอบ
และดูแลสมารทโฟนอยางใกลชิด 
 การตั้งคาการล็อคสมารทโฟนเม่ือไมใชงาน แมวาการล็อคการใชงานสมารทโฟนจะไมไดเปนการปองกัน
การเขาถึงขอมูลท่ีไดผลรอยเปอรเซนต แตก็เปนแนวทางเบื้องตนท่ีชวยชะลอหรือปองกันการเขาถึงขอมูลสำคัญใน
สมารทโฟน 
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จากผูไมหวังดีซ่ึงอาจเกิดจากการถูกขโมยสมารทโฟน และยังเปนแนวทางท่ีผูใชงานสามารถทำไดโดยงาย 
ซ่ึงกระบวนการดังกลาวสามารถทำไดโดยการตั้งคา PIN หรือ รหัสผาน(Password) บนสมารทโฟนน้ัน  
  การสำรองขอมูลจากสมารทโฟนไวในแหลงอื่นที่ปลอดภัย การสำรองขอมูลถือเปนเร่ืองสำคัญท่ีตองมี
การปฏิบัติอยูเสมอ เน่ืองจากเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน สมารทโฟนสูญหาย สมารทโฟนชำรุดหรือใชงานไมได ปญหา
แรกท่ีจะตามมานอกจากการทำใหสมารทโฟนกลับมาใชงานได หรือหาสมารทโฟนใหพบก็คือ การเขาถึงขอมูลบน
สมารทโฟน เชน ขอมูลผูติดตาม (Contact Book) ซ่ึงมีขอดีของการสำรองขอมูลก็คือ นอกจากจะมีขอมูลท่ีสามารถ
ใชไดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแลว ยังทำใหรูขอบเขตของขอมูลที่สูญหายไปดวย เชน เก็บขอมูลเลขที่บัญชีธนาคารและ
รหัสผานของระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (e-Transaction) เอาไว ทำใหสามารถแจงระงับการเขาใชงานได
กอนจะเกิดความเสียหาย ซ่ึงกระบวนการสำรองขอมูลจากสมารทโฟนแตละยี่หอหรือแตละรุนอาจแตกตางกันไป 
 การเก็บเฉพาะขอมูลที่จำเปนไวในสมารทโฟน การเก็บขอมูลบนสมารทโฟนควรพิจารณาถึงความสำคัญ
และความเหมาะสมของขอมูลท่ีจะจัดเก็บไมควรเก็บขอมูลท่ีมีความสำคัญมาก เชน ขอมูลบัตรเครดติ ขอมูลรหัสผาน
สำหรับล็อคอิน (Login) เขาใชงานระบบเนื่องจากหากสมารทโฟนสูญหายหรือถูกมิจฉาชีพขโมยไป อาจทำใหเกิด
ความเสียหายที่รุนแรงมากกวาเดิม แตในปจจุบันผู พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
สมารทโฟนตาง ๆ  ไดพัฒนาโปรแกรมสำหรับเก็บขอมูลสวนบุคคลออกมามายและมีการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูล ทำใหขอมูลสำคญัน้ีสามารถจัดเก็บบนสมารทโฟนได เชน ผูพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัตกิาร Symbian 
ไดพัฒนาโปรแกรมชื่อ Wallet ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงานเก็บขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ  ลงในสมารทโฟนและมี
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล โดยใหมีการล็อคอินกอนผูใชงานจะเก็บขอมูล 
 การปดโหมดการเชื่อมตอบลูทูธ (Bluetooth) หรือหลีกเลี่ยงการเชื่อมตอบลูทูธจากแหลงที่มาที่ไมรูจัก         
ในปจจุบันผูใชงานมักจะมีการใชงานการเชื่อมตอบลูทูธบนสมารทโฟนในหลายดาน เชน ใชสำหรับการรับสงไฟลระหวาง
สมารทโฟนกับเครื่องคอมพิวเตอร ใชสำหรับโมเด็มเพื่อใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet) กับเครื่องคอมพิวเตอรท่ี
เชื่อมตอบลูทูธอยู ซ่ึงหากเปนการใชงานตามปกติกับอุปกรณหรือบุคคลตาง ๆ  ท่ีรูจัก และทราบถึงจุดประสงคในการใช
งานน้ันก็อาจไมกอใหเกิดผลเสีย แตผลเสียจะเกิดก็ตอเม่ือไมทราบวาผูท่ีตองการเชื่อมตอบลูทูธกับสมารทโฟนน้ันเปนใคร 
และมีจุดประสงคในการใชงานอยางไร เน่ืองจากผูไมหวังดีสวนใหญมักจะอาศัยความรูเทาไมถึงการณของผูงานใชในการ
ลักลอบใชงานหรือดึงขอมูลสำคัญบนสมารทโฟน เชน รูปภาพ ขอความท่ีสงผานสมารทโฟน (Short Message Service : 
SMS) ขอดีของการใชงานเครือขายบลูทูธก็คือ จะตองไดรับการยินยอมใหมีการเชื่อมตอบลูทูธกอนจึงจะสามารถเชื่อมตอ
ได ซ่ึงหากผูใชงานมีความรูเทาทันผูไมหวังดีก็จะทำใหการใชงานสมารทโฟนมีความม่ันคงปลอดภัยมากขึ้น โดยหากไมมี
การใชงานก็ควรปดโหมดการเชื่อมตอบลูทูธไว เน่ืองจากในบางคร้ังพบวาผูใชงานไมไดตั้งใจใหยอมรับการเชื่อมตอบลูทูธ 
แตพลาดไปสัมผัสในขณะท่ีสมารทโฟนอยูในกระเปา การปดโหมดการเชื่อมตอบลูทูธของสมารทโฟนสามารถตรวจสอบได
จากเมนูการเชื่อมตอ ซ่ึงแตละยี่หอหรือแตละรุนอาจแตกตางกันไป 
 การแจงผูใหบริการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเม่ือสมารทโฟนสูญหาย เม่ือพบวาสมารทโฟนสูญหายไมวาจะดวย
กรณีถูกขโมยหรือทำตกหลนท่ีใดก็ตาม สิ่งแรกท่ีผูใชงานสมารทโฟนควรทำก็คอื การแจงไปยังผูใหบริการตาง ๆ  เพ่ือ
ปดบริการและปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยขอบเขตการแจงปดบริการตามรายการขอมูลที่มีอยูใน
สมารทโฟนน้ัน เชน แจงผูใหบริการสัญญาณโทรศัพทท่ีใชงานระงับสัญญาณโทรศัพทของตนเองชั่วคราวเพ่ือปองกัน
การใชงาน ซ่ึงหากมีการเก็บขอมูลรหัสผานของระบบตาง ๆ ไวในสมารทโฟนก็ควรแจงปดการใชงานดวย เชน แจง
ปดการใชงานระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสชั่วคราว แจงผูดูแลระบบอีเมลขององคกรเพ่ือเปลี่ยนรหัสผาน 
 การเลือกติดตั ้งโปรแกรมบนสมารทโฟนเทาที ่จำเปนและจากแหลงที่มาที ่นาเชื ่อถือ แมวาระบบ 
ปฏิบัติการบนสมารทโฟนท่ัวไปจะอนุญาตใหสามารถติดตั้งโปรแกรมเสริมเพ่ืออำนวยความสะดวกในการใชงานมาก
ขึ้น แตก็มีความเสี่ยงที่ผูใชงานจะพบกับโปรแกรมที ่มีความสามารถในการขโมยขอมูลหรือโปรแกรมอันไมถึง
ประสงคตาง ๆ ดังน้ัน วิธีการปองกันท่ีดีท่ีสุดก็คือ ดาวนโหลดเฉพาะโปรแกรมท่ีจำเปน ดาวนโหลดจากเว็บไซตของ
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ผูพัฒนาเทาน้ัน หรือจากแหลงดาวนโหลดท่ีไดรับการควบคุมและรับรองความม่ันคงปลอดภัยจากผูพัฒนา เชน App 
Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS, Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 
 การควบคุมการเขาถึงระบบตาง ๆ  ภายในองคกรเมื่อมีการใชงานผานสมารทโฟน องคกรควรมีสวน
ชวยในการกำหนดขอบเขตการใชงานหรือแนะนำแนวทางการปฏิบัติในการเขาถึงระบบตาง ๆ ภายในองคกร 
เพื่อใหเกิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานสมารทโฟนอยางเหมาะสม เชน พัฒนาระบบการทำงานท่ี
สามารถเขาถึงไดจากสมารทโฟนผานชองทางการเขารหัสแบบ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 
จัดหาชองทางการใชงาน VPN (Virtual Private Network) เพ่ือเชื่อมตอเขาระบบตาง ๆ ภายในองคกร 
 การพิจารณาลิงคที ่อยูบนเว็บไซตกอนการคลิกทุกครั ้ง ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใชงานเว ็บไซต
สามารถเกิดขึ้นไดงายและสงผลกระทบตอผูใชงานเปนอยางมาก เน่ืองจากสวนใหญเปนการโจมตีโดยใชเทคนิคทาง
จิตวิทยา ซ่ึงไมจำเปนตองใชความรูทางเทคนิคมากนัก ผูใชงานสวนใหญท่ีตกเปนเหยื่อมักจะรูไมเทาทันวิธีการของผู
โจมตี ผูโจมตีจะใชเทคนิคตาง ๆ  หลอกลอใหผูใชงานคลิกไปยังลิงคเพ่ือสงตอไปยงัเว็บไซตท่ีมีอันตราย ดังน้ัน วิธีการ
ปองกันท่ีดีท่ีสุดก็คือ การใชวิจารณญาณกอนคลิกไปยังลิงคตาง ๆ  
 การอัพเดทระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมบนสมารทโฟนใหเปนเวอรช่ันลาสุดอยูเสมอ โดยปกติหากมี
การดาวนโหลดโปรแกรมจากผูพัฒนาตาง ๆ และโปรแกรมน้ันมีการปรับปรุงเกิดขึ้นก็จะมีการแจงอัพเดทโปรแกรม
ผานชองทางตาง ๆ เชน อีเมล ผานระบบการแจงเตือนของระบบปฏิบัติการเน่ืองจากสวนใหญการปรับปรุงเวอรชั่น
ใหมของโปรแกรมตาง ๆ จะทำเพื่อปรับปรุงชองโหวหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโปรแกรมเวอรชั่นเดิม เม่ือ
ผูพัฒนามีการปรับปรุงเวอรชั่นของโปรแกรม ผูใชงานก็ควรทำการอัพเดทโปรแกรมน้ันใหเปนเวอรชั่นลาสดุโดยทันที 
 การใชสมารทโฟนทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางระมัดระวัง การใชสมารทโฟนในการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานทางการเงินท่ีใหบริการผานเว็บไซต สรางความสะดวกสบายใหกับผูใชงานในการทำ
ธุรกรรมเพ่ิมมากขึ้น แตการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสผานสมารทโฟนควรเลือกผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายท่ี
มีความนาเชื่อถือ ควรใชงานในบริเวณท่ีผูไมหวังดี ไมสามารถแอบมองและขโมยขอมูลสวนบุคคลท่ีสำคัญได เพราะ
หากผูใชงานมองขามและเลือกใชเครือขายท่ีไมนาเชื่อถือ ก็อาจจะถูกโจรกรรมขอมูลผานเครือขายได  
 การใชรหัสผานชั ่วคราว OTP (One Time Password) หร ือ TOP (Time Out Password) อาน
ขอความท่ีไดรับแจงพรอมรหัสผานชั่วคราวจากขอความท่ีสงผานสมารทโฟนวารหัสดังกลาวใชยืนยันการทำธุรกรรมใด 
หากพบวาธุรกรรมที่ตองยืนยันไมตรงกับธุรกรรมที่ตองการทำใหออกจากระบบธนาคารทางโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
ติดตอเจาหนาท่ี Call Center ของธนาคารเพ่ือปรึกษาวิธีการใชงานท่ีปลอดภัยตอไป 
 การเปลี่ยนรหัสผานอยางสม่ำเสมอ คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งรหัสผาน ไมใชคำที่มีอยูในพจนานุกรม            
ไมวาจะเปนพจนานุกรมภาษาใดก็ตาม รวมท้ังคำศัพททางวิทยาศาสตรดวย ไมใชคำท่ีสะกดกลับดาน ซ่ึงเปนคำท่ีมา
จากพจนานุกรม เชน flower สะกดกลับดานเปน rewolf ไมใชคำที่เกี่ยวของกับตนเอง เชน ที่อยู เบอรโทรศัพท 
วันเกิด ชื่อเลน ชื่อสัตวเลี้ยง งานอดิเรก กีฬาที่ชอบ ไมใชตัวอักษรหรือตัวเลขที่เรียงกัน เชน abcdef , 123456             
ไมใชตัวอักษรที่เรียงกันตามคียบอรด เชน qwerty ไมจดรหัสผานเก็บไว ไมวาจะในที่ใดก็ตาม และใหระมัดระวัง
บุคคลรอบขาง ซึ่งอาจจะแอบมองเพื่อขโมยบัญชีผูใช รหัสผาน หรือขอมูลสวนตัวอื่น ๆ ในขณะที่ผูใชงานกำลัง
กรอกขอมูลนั้นเขาสู ระบบ ไมบอกรหัสผานกับบุคคลอื่น ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ไมใชตัวเลือกในการจำ
รหัสผานที่มีอยูในเว็บไซตหรือโปรแกรมที่ใชงานและใหปดความสามารถนี้ในเว็บเบราวเซอรที่ใชงาน โดยคลิก
ตัวเลือกการจำรหัสผานออก ไมใชรหัสผานตัวเดียวกัน เพื่อเขาใชงานโปรแกรมตาง ๆ ใหตัวอักษร ตัวเลข และ
ตัวอักษรพิเศษรวมกันแบบสุม ใหใชตัวอักษรทั้งตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญในภาษาอังกฤษ และใหใชตัวอักษร
พิเศษรวมดวย เชน * @ # ใหใชรหัสผานท่ีมีความยาวอยางนอย 6 ตัว ยิ่งรหัสผานมีความยาวมากเทาใดก็ยิ่งมีความ
ยากตอการคาดเดามากขึ้นเทาน้ัน 
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 การปองกันการถูกแอบอางเขาใชงานธนาคารทางโทรศัพทเคลื่อนที่ เมื่อเสร็จการใชงานในแตละคร้ัง
ควรลางหนวยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร และลางบันทึกประวัติการใชงานในเว็บเบราวเซอร เพื่อลบขอมูล
บัญชีทั้งหมด ลดโอกาสใหบุคคลอื่นเขาถึงขอมูลสวนบุคคลได และทำการล็อคเอาท (logout) ปดเว็บเบราวเซอร
ท้ังหมดทุกคร้ัง อยาวางสมารทโฟนท้ิงไวถายังทำธุรกรรมทางการเงินไมแลวเสร็จ ไมใหขอมูลสวนบุคคล เชน เลขท่ี
บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต รหัสผานตาง ๆ กับบุคคลอ่ืน เพราะอาจถูกนำไปใชแอบอางในการทำธุรกรรม
ทางการเงินได ไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน รหัสประจำตัว (User ID) รหัสผาน รหัส ATM เลขท่ีบัญชีธนาคาร 
หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู เบอรโทรศัพท วันเกิด ผานอีเมล หรือในระหวางทำ
รายการผานบริการของธนาคาร เนื่องจากธนาคารไมมีนโยบายในการดำเนินการสอบถามขอมูลสวนบุคคลของ
ผูใชบริการชองทางดังกลาว หมั่นตรวจสอบขอมูลความถูกตองของการทำรายการธุรกรรมและบัญชีธนาคารทาง
โทรศัพทเคลื่อนท่ีอยางสม่ำเสมอ และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของผูใชบริการอยางสม่ำเสมอเพ่ือปองกันรายการ
ผิดปกติท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังตรวจสอบใบแจงรายการใชบัตรเครดิตทุกคร้ังท่ีไดรับและตรวจสอบใหแนใจวาไมมี
รายการธุรกรรมแปลกปลอม หากพบรายการท่ีนาสงสัย ควรติดตอธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิตทันที หม่ัน
ตรวจสอบขอความการแจงเตือนตาง ๆ ที่ธนาคารสงใหทางอีเมลและขอความที่สงผานสมารทโฟนอยางถี่ถวน 
เพ่ือใหทราบความเคลื่อนไหวในบัญชีและการทำธุรกรรมตาง ๆ หากพบความผิดปกติ เชน เลขท่ีบัญชีท่ีปรากฏใน
ขอความไมตรงกับเลขที่บัญชีที่ตองการลงทะเบียน ไดรับขอความการแจงเตือนทางอีเมลโดยที่ไมไดเขาใชงาน            
ควรติดตอธนาคารหรือสถาบันการเงินทันที (ชยัชนะ มิตรพันธ และคณะ, 2555) 
 การติดตามขาวสารกลโกงและภัยทางการเงิน ติดตามขาวสารกลโกงและภัยทางการเงินอยางสม่ำเสมอ 
ท้ังจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย เว็บไซตของสถาบันการเงินตาง ๆ หรือสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เพ่ือปองกัน
ภัยทางการเงินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 
กฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (e-Transaction) ของประเทศไทย  
 พระราชบัญญัติวาดวยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ 
เพ่ือรองรับสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหเทียบเทากับการทำเปนหนังสือหรือหลักฐานเปนหนังสือ 
การรองรับวิธีการสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส การใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) ตลอดจนการรับฟง
พยานหลักฐานท่ีเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส การรองรับผลทางกฎหมายเก่ียวกับสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
และการหามปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสในฐานะพยานหลักฐานทั้งในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด   
เพ่ือเปนการสงเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความนาเชื่อถือและมีผลทางกฎหมายเชนเดียวกันกับการ
ทำธุรกรรมโดยวิธีการท่ัวไปซ่ึงเคยปฏิบัติ (สุรางคณา วายุภาพ และคณะ, 2555)  
 ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศเรื ่องหลักเกณฑการกำกับดูแลความเสี ่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562) เพื่อบังคับใชกับสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงินทุกแหง โดยมีเหตุผลในการออกประกาศวาปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคญัตอการดำเนินธุรกิจ
ของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางการเงินแกลูกคา 
เพื่อใหลูกคาไดรับบริการที่ตรงกับความตองการดวยตนทุนที่ต่ำลง ธนาคารแหงประเทศไทยจึงเห็นควรปรับปรุง
กระบวนการกำกับดูแลใหมีความคลองตัวขึ้น โดยใหสถาบันการเงินสามารถพิจารณาการนำเทคโนโลยีมาใช หรือ
การเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยี ดวยตนเองเพื่อรองรับรูปแบบทางธุรกิจและสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอความปลอดภัย
ของการใชบริการ ขอมูลลูกคา ความตอเน่ืองของการใหบริการของสถาบันการเงิน และสงผลกระทบตอการดำเนิน
ธุรกิจของสถาบันการเงิน รวมถึงตอระบบสถาบันการเงินโดยรวม ธนาคารแหงประเทศไทยจึงยกระดับการกำกับ
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ดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
การเงินและระดับความมีนัยตอความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศดังน้ี 

1. ธนาคารพาณิชยท่ีมีนัยตอความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และสถาบันการเงินท่ีมีความเสี่ยงทางไซเบอร
ในระดับสูง ตองมีผูบริหารระดับสูงที่ทำหนาที่บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภยัดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันการเงิน 

2. ธนาคารพาณิชยตองรายงานโครงสรางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีนัยสำคัญประจำปใหธนาคารแหง
ประเทศไทยทราบ โดยยกเลิกการขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยกอนการนำเทคโนโลยีมาใช หรือกอนการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีมีนัยสำคัญ ท้ังน้ี สำหรับบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร ยังคงใหขออนุญาตการ
ใชหรือเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีนัยสำคัญ เวนแตธนาคารแหงประเทศไทยจะสั่งการเปนอยางอ่ืน 

3. สถาบันการเงินที่มีโครงสรางการกำกับดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนยสำหรับ
บริษัทในกลุมธุรกิจหรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน โดยใหบริษัทในกลุมธุรกิจเดียวกันหรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของ
กันน้ันเปนผูดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศแทน ซ่ึงบริษัทดังกลาวอาจอยูในประเทศหรือตางประเทศก็ได 
สถาบันการเงินตองแจงธนาคารแหงประเทศไทยกอนการใชโครงสรางการกำกับดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกลาว เชน กรณีธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีการกำกับดูแล
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนยอยูท่ีบริษัทแมในตางประเทศ 

 
บทสรุป 

จากการดำเนินชีวิตของผูคนในเมืองและชนบทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีมีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ผานเครื่องคอมพิวเตอรก็เปลี่ยนมาใชโมบายแบงคกิ้ง โดยใชสมารทโฟนในการติดตอสื่อสารและทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น เชน การชำระคาสินคาและบริการ การโอนเงิน ที่เพิ่มสูงขึ้น ชวยอำนวยความสะดวก
ใหกับผูใชบริการ แตความสะดวกน้ันอาจแฝงไปดวยภัยคุกคามจากการใชโมบายแบงคก้ิง สงผลใหผูไมหวังดีสามารถ
โจมตีหรือขโมยขอมูลตาง ๆ ไดโดยงาย ดังน้ันผูใชบริการควรใชเทคโนโลยีอยางรูเทาทัน ระมัดระวัง และตระหนัก
ถึงความมั่นคงปลอดภัย มิฉะนั้นความสะดวกสบายอาจตองแลกมาดวยความเสี่ยงที่ไมคุมคา สำหรับการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น สถาบันการเงินมีมาตรฐานและการกำกับดูแลโดยธนาคารแหง
ประเทศไทยในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและรัดกุม ภายใตกรอบ
หลักการที่สำคัญ 3 ประการคือ (1) การรักษาความลับของระบบและขอมูล (2) ความถูกตองเชื่อถือไดของระบบ
และขอมูล และ (3) ความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยูบนพื้นฐานของการคุมครองขอมูลและ
รักษาผลประโยชนของลูกคา  

ทั้งน้ีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองครอบคลุมในเรื่อง             
(1) การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบและระบบสาธารณูปโภค (2) การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
เคร่ืองแมขายและอุปกรณท่ีใชปฏิบัติงานของผูใชเทคโนโลย ีเชนการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสหรือระบบตรวจจับ
การแฝงตัวของโปรแกรมไมประสงคดี (3) การสำรองขอมูลดวยวิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสม (4) การจัดเก็บ
ขอมูลบันทึกเหตุการณของเคร่ืองแมขายระบบงานและอุปกรณเครือขายท่ีสำคัญ (5) การติดตามดูแลระบบและเฝา
ระวังภัยคุกคาม (6) การบริหารจัดการชองโหวของระบบท่ีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (7) การทดสอบเจาะระบบ
โดยผูเชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกท่ีมีความเปนอิสระ โดยเฉพาะระบบงานและระบบเครือขายท่ีเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายสื่อสารสาธารณะอยางสม่ำเสมออยางนอยปละ 1ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ             
(8) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและควบคุมการเปลี่ยนแปลงอยางรัดกุมและเพียงพอ (9) การบริหารจัดการ
การตั้งคาระบบโดยมีกระบวนการควบคุมการตั้งคาของระบบที ่ใชงานจริงและมีการสอบทานการตั้งคาอยาง
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สม่ำเสมอ และ (10) การบริหารจัดการ patch โดยมีกระบวนการควบคุมการติดตั้ง patch ของระบบท่ีใชงานจริง
เพ่ือใหสามารถติดตั้ง patch ท่ีสำคัญในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไดอยางทันการณ 
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Strategic marketing management to develop the salad dressing business development 
to the success 
 
ผูวิจัย   สุพินดา  โอชกะ 
   นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนพ. นพดล พันธุพานิช 
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บทคัดยอ 
 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวางแนวทางการจัดการตลาดเชิงกลยุทธเพ่ือพัฒนาธุรกิจน้ำสลัด
สุขภาพของผูประกอบการเพ่ือนำไปสูความสำเร็จของธุรกิจโดยใชการทบทวนวรรณกรรม ผลจากการศึกษาพบวาการ
ใสใจดูแลสุขภาพคนไทยท่ียังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ ในกลุมคนรุนใหม (Millennials) และกลุมผูสูงอายุ 
(Older) ซ่ึงถือเปนกลุมลูกคาเปาหมายท่ีคาดวามากขึ้นในการขับเคลื่อนตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพ ตอไปในอนาคตของ
ผูประกอบการ ท่ีจะผลิตหรือจัดหาสนิคากลุมดังกลาวมาสนองตอความตองการของลูกคาไดมากขึ้น อยางไรก็ดี ดวย
พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีแตกตางกันไปในแตละกลุมเปาหมาย การแขงขันของตลาดท่ี มีแนวโนมรุนแรงขึ้น 
ผูประกอบการอาจเผชิญความทาทายท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนมาตรการทางการคาและกฎระเบียบเพ่ิมเติม 
ประกอบกับการแขงขนัดานราคาท่ีรุนแรงจากสินคาของประเทศสงออกอาหารและเคร่ืองดื่มขนาดใหญ เชน จีน และ
อินเดีย เปนตน นอกจากน้ี พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มของผูบริโภคอาเซียนยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ ผูประกอบการทำความเขาใจลักษณะความตองการของผูบริโภคและไมควรหยุด แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑของตนใหสามารถตอบสนองผูบริโภคและแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนๆ ดังน้ันการศึกษาการ
จัดการตลาดเชงิกลยทุธเพ่ือพัฒนาธุรกิจน้ำสลัดสุขภาพสูความสำเร็จเพ่ือนำไปสูความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของ
ผูประกอบการจึงมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งท่ีผูประกอบการจะตองเรงปรับตัวและพัฒนาสินคา หรือนำเสนอ
สินคาใหตรงกับความตองการของลูกคาใหดีและรวดเร็วท่ีสุด และจะตองมีความยืดหยุนพรอมท่ีจะรับมือกับ
สถานการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมของลูกคาท่ีไมหยุดน่ิงเชนกัน 
 
คำสำคัญ : น้ำสลัดสุขภาพ สูความสำเร็จ 
 
Abstract  
 The academic article had an objective to study layout market management 
guidelines. Strategic to develop The healthy salad dressing business of entrepreneurs to lead 
to business success by reviewing the literature. The results of the study show that the health 
and beauty care of Thai people is still increasing, especially among the new generation 
(Millennials) and the elderly (Older), which is considered the target customer group that is 
expected to have a greater role in driving the health product market in the future Bring 
opportunities for entrepreneurs To produce or procure such products to meet the needs of 
more customers. However, with the behavior of consumers that are different in each target 
group competition of the market tends to be more violent entrepreneurs may face a variety 
of challenges. Whether it is commercial measures and additional regulations coupled with 
intense price competition from the products of large exporting food and beverage countries 
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such as China and India, etc. In addition, the food and beverage consumption behavior of 
ASEAN consumers is always changing. Entrepreneurs understand the characteristics of 
consumer needs and should not stop. Seek business opportunities to develop their products 
to meet consumers and compete with other operators. Therefore, studying the strategic 
market management in order to develop a healthy salad dressing business to be successful 
in order to be successful in business operations of entrepreneurs is therefore very important 
and that entrepreneurs need to adapt and develop. Goods or present the products to meet the 
needs of customers as well and as quickly as possible. And must be flexible, ready to 
handle various situations that are always changing to be able to respond to non-stop 
customer behavior as well. 
 
Key words : Strategic marketing management, Salad dressing, Development to the success 
 

บทนำ 
การขยายตัวของเขตเมืองเหลาน้ีจะสงผลใหสังคมมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองและใชชีวิตอยางเรงรีบตองการความ

สะดวกสบาย ทำใหอาหารพรอมรับประทานมีบทบาทในชวิีตประจำวันมากขึ้น นอกจากน้ีกระแสรักสุขภาพและใสใจ
สิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีผูบริโภคใหความสำคญัมากเชนกัน ผูบริโภคใหความสำคญักับอาหารมีความใกลเคียงของสดมาก
ท่ีสุด (Fresh Like) ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยไมใชสารเคมีสังเคราะห เชน สารแตงสี กล่ิน รส เปน 
สวนประกอบ (Less is More) มีคุณคาทางโภชนาการหลากหลายชนิด (More is More) เชน ไฟ เบอร โปรตีน แคลเซียม 
วิตามิน Omega-3 เปนผลดีตอสิ่งแวดลอมในอนาคต (Eco-Friendly) และ ฉลากมีความโปรงใส เลือกใชภาษาเขาใจ
งายไมซับซอน ผูบริโภคอานแลวเขาใจไดทันทีคาดวาในป 2019 การบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพจะมีมูลคาเพ่ิมขึ้น            
ถึง 4,439.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ การบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มออแกนิค มีมูลคา 18.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ           
ซ่ึง แบงเปนอาหารออแกนิค 14.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเคร่ืองดื่มออแกนิค 3.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ อัตรา
การเติบโตเฉลีย่ตอป (CAGR) ตอการบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพในระหวางป 2014 - 2017 อยูท่ีรอยละ 6.4 ในขณะท่ี
การบริโภคอาหารและ เคร่ืองดื่มออแกนิคมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ในระหวางป 2014 - 2017 อยูท่ีรอยละ 
6.1 โดยแบงเปนอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) ตอการบริโภคอาหารออแกนิค รอยละ 5.4 และตอเคร่ืองดื่ม            
ออแกนิค รอยละ 9.0 โดยประเทศท่ีบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพเปนอันดบัตนๆ ของโลก สวนใหญเปนประเทศท่ีมีกำลัง
ซ้ือสูงอยางสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝร่ังเศส และจีน สำหรับประเทศไทย ในป 2558 ตลาดอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ือ
สุขภาพมีมูลคากวา 1.7 แสนลานบาท ซ่ึงหากพิจารณายอนหลังจากน้ีไป 5 ป จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ 9.1 % 
นับวาเปนอัตราการขยายตัวท่ีคอนขางสูงเม่ือเทียบกับตลาดอาหารโดยรวมของประเทศซ่ึงเติบโตแค 3.5 % ตอป 
ท้ังน้ีคาดวาแนวโนมของผลิตภณัฑสขุภาพในไทยจะยงัคงเตบิโตตอไป โดยมีปจจัยสนับสนุน ไมวาจะเปนรูปแบบดูแล
หวงใยสุขภาพ ซ่ึงเปนพฤติกรรมเดนชัดขึ้นในกลุมผูบริโภคทุกชวงวัย หรือความสำคัญตอการดูแลและเสริมสราง
ภาพลักษณของตัวเองท้ังรูปรางและหนาตาใหดดูีและเปนท่ีประทับใจแกคนรอบขาง รวมท้ังทิศทางประชากรท่ีคอยๆ 
กาวสูสังคมผูสูงอายุ โดยคาดกันวาในอีก 10 ปขางหนาจำนวนผูสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทา ยิ่งกระตุนใหตองดูแล
เร่ืองสุขภาพกันมากขึน้ดวย(การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ BCC Research, Agrarmarkt Austra Marketing) 
 

อาหารเพ่ือสุขภาพ 
 อาหารเพ่ือสุขภาพ จึงกำลังเปนกระแสความนิยมสำหรับผูบริโภคท่ีหันมานิยมในการดูแลสุขภาพรางกาย 
ท้ังในดานการออกกำลังกายและการกินอาหาร กอนท่ีเราจะกินอาหารเพ่ือสุขภาพน้ันเราจำเปนจะตองทราบกอนวา
อาหารเพ่ือสุขภาพ คืออะไร มีความสำคัญอยางไร ซ่ึง อาหารเพ่ือสุขภาพ ก็คือ อาหารท่ีมีสารอาหารครบทุก
หมวดหมูถือวามีความจำเปน และความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนารางกาย จิตใจ รวมท้ังอารมณ การท่ีเราทาน
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อาหารใหครบ 5 หมูน้ันจะทำใหเราไดรับสารอาหารท่ีครบถวนเม่ือเราไดรับสารอาหารครบถวนก็จะสงผลใหรางกาย
ไดรับพลัง แข็งแรงพรอมท่ีจะลุยงานตางๆไดอยางกระปร้ีกระเปรา ท่ีสำคัญยังหางไกลจากโรครายแรงตางๆ อยางท่ี
กลาวไววาอาหารเพ่ือสุขภาพคือ การกินอาหารใหครบ 5 หมู ซ่ึงจะประกอบไปดวย โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน 
เกลือแร ไขมัน โดยแตละหมูก็จะมีหนาท่ีท่ีแตกตางกันออกไป เชน โปรตีน ประกอบดวยเน้ือสัตว นม ไข ถั่วตางๆ 
ซ่ึงโปรตีนมีหนาท่ีสำคัญคือชวยในการเจริญเติบโต ชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ คารโบไฮเดรต จะไดแก แปง ขาว 
ขนมปง เปนตน โดยมีหนาท่ีใหพลังงานวิตามิน เกลือแร จะไดจากผัก ผลไมตาง เพราะในผักมีกากใยและไฟเบอรท่ี
จะชวยในระบบขับถายไขมัน จะเปนจำพวกไขมันท่ีไดจากพืชและสัตวซ่ึงจะชวยทำใหรางกายของเราอบอุนอาหารท่ี
มีประโยชน อาทิเชน ไขไก เปนแหลงสะสมของโปรตีนคุณภาพสูง ท่ีใหพลังงานแตไมทำใหอวน ชวยบำรุงสายตา    
ถั่วเปนสารอาหารท่ีชวยในการสงผานออกซิเจนจากปอดไปยังเซลลตางๆของรางกายและมีไฟเบอรชวยในการ
ขับถายไดงายขึ้นอีกดวย ประโยชนท่ีจะไดรับจากอาหารเพ่ือสุขภาพน้ัน มีประโยชนตอรางกายมากมาย ไมวาจะเปน
การทำใหสุขภาพแข็งแรง ผิวพรรณเปลงปลั่ง สดใส มีสุขภาพจิตท่ีดี เปนตน ซ่ึงอาหารเพ่ือสุขภาพเหลาน้ีจะทำให
รางกายของเราพรอมท่ีจะทำกิจกรรมในแตละวันไดอยางเต็มท่ี และตานโรคภัยตางๆไดเปนอยางดี จะเห็นไดวา
อาหารเพ่ือสุขภาพ หารับประทานไดไมยาก ดังน้ันการเลือกรับประทานอาหารเราจึงควรเลือกใหเหมาะสมกับ
รางกาย ควรกินในปริมาณท่ีพอเหมาะ แตถาจะใหผลดีมากกวาน้ี เราก็จะตองออกกำลังกายควบคูไปดวย เพ่ือท่ีเรา
จะไดมีสุขภาพท่ีดี หางไกลจากโรค  
 นอกจากความตองการประโยชนท่ีจะไดรับจากอาหารเพ่ือสุขภาพโดยตรงน้ัน อีกประโยชนหน่ึงท่ีแฝงอยูใน
การเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ คือ ตองชวยสามารถควบคุมน้ำหนักไดดวย สลัดถือวาเปนเมนูท่ีใหพลังงานต่ำ
และมีคุณคาทางอาหารสูง จริงอยูวาสลัดเปลาๆ ใหพลังงานไมมากนัก แตตัวแปรสำคัญท่ีทำใหสลัดมีพลังงานมาก
ขึ้นก็ คือ น้ำสลัดท่ีเราทานคูกับผักเพ่ือเพ่ิมรสชาติ ซ่ึงน้ำสลัดแตละชนิดมีสวนผสมตางกัน จึงทำใหพลังงานท่ีจะ
ไดรับจากน้ำสลัดจึงตางกันไปตามสวนผสม ดวยเหตุน้ีหากเราไมรูจักและเลือกใชน้ำสลัดไมถูกก็มีผลทำใหการทาน
สลัดกลับทำใหอวนมากกวาการทานอาหารปรกติ น้ำสลัด (dressing) คือ น้ำปรุงรสหรือซอสปรุงรส ท่ีใสในสลัด      
ซ่ึงโดยมากแลวในน้ำสลัดจะใชน้ำมันมะกอกท่ีเปนสวนประกอบหลัก ซ่ึงน้ำมันมะกอกน้ันเปนไขมันไมอ่ิมตัวเชิงเดี่ยว
เปนไขมันท่ีดีตอรางกาย หากเปนน้ำสลัดท่ีมีความขนจะเติมไขแดงและ มายองเนสลงไปปรุงรสดวยน้ำตาล เกลือ 
น้ำสมสายชูฝร่ัง หรือน้ำมะนาว และหากแบงประเภทของน้ำสลัดออกจะสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ
คือ 1. สลัดน้ำขน เน่ืองจากประกอบไปดวยโปรตีนและไขมัน จึงเหมาะสำหรับผูท่ีตองการพลังงานสูง เชน นักกีฬา
หรือผูท่ีตองการเพ่ิมน้ำหนัก แตควรรับประทานในปริมาณท่ีไมมากจนเกินไป เพราะอาจทำใหโคเลสเตอรอลสูงได
หากทานมากเกินไป หรืออาจเลือกน้ำสลัดท่ีใชวัตถุดิบ ท่ีดีตอสุขภาพ เชน ใชน้ำมันรำขาว น้ำมันเมล็ดทานตะวัน 
น้ำมันคาโนลา แทนน้ำมันพืชชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงใหคุณภาพใกลเคียงน้ำมันมะกอก ชวยควบคุมปริมาณโคเลสเตอรอล
ไมใหสูงเกินไป หรือมีการดัดแปลงสูตร เชน ลดจำนวนไขแดงลง หรือใชไขท้ังฟองแทน หรืออาจจะเลือกใชสูตรท่ีมี
ไขมันต่ำก็ไดและ 2.สลัดน้ำใส เหมาะกับผูท่ีมีปญหาดานสุขภาพ เชน คนเปนเบาหวาน โรคหัวใจ ความดัน-โลหิตสูง 
และโรคอวน เพราะมีสวนผสมของเกลือและน้ำตาลท่ีนอยกวา แมวาจะมีสวนประกอบหลักเปนไขมันพืช เชน น้ำมัน
มะกอก น้ำมันรำขาว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดองุน น้ำมันงา ซ่ึงจัดเปนไขมันไมอ่ิมตัวเชิงเดี่ยวและไขมันไมอ่ิมตัว
เชิงซอน หากรับประทานในปริมาณพอเหมาะจะชวยลด การเกิดโคเลสเตอรอลในเสนเลือดลงได ถงึแมจะเปนน้ำ
สลัดแบบใสจะใหพลังงานนอยกวาแตก็ควรทานในปริมาณท่ีพอเหมาะเชนกันเพ่ือใหไดรับปริมาณท่ีเหมาะสมน้ันเอง 
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พฤติกรรมของผูบริโภค 
 ในการดำรงชีวิตประจำวันน้ัน มนุษยแตละคนยอมมีกระบวนการแหงพฤติกรรมของตนเองเสมอและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกน้ันไมจำเปนท่ีจะตองเหมือนกัน เพราะมนุษยแตละคนยอมมีความตองการ ทัศนคติ หรือ
สิ่งจูงใจ ของตนเอง ท่ีทำใหพฤติกรรมของตนเองแตกตางไปจากบุคคลอ่ืนความตองการหรือทัศนคติหรือสิ่งจูงใจ
เหลาน้ีจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา โดยผลจากการยึดถือสิ่งตาง ๆ ในความคิดของตนรับเอาสิ่งตาง ๆ จากภายนอกเขา
มาก ซ่ึงมนุษยแตละคนมีความตัดสินใจภายใตอิทธิพลของสิ่งเหลาน้ี โมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค (Customer 
behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทำใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดสิ่ง
กระตุน (Stimulus) ท่ีทำใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาใหความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black 
box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดำ ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพล
จากลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผูซ้ือ 
(Buyer’s purchase decision) 
ส่ิงกระตุนทางการตลาด 

สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนท่ีนักการตลาดสามารถควบคุมและจัดใหมี
ขึ้น เปนส่ิงกระตุนท่ีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดวย 1. สิ่งกระตุนดาน
ผลิตภัณฑ เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม เพ่ือกระตุนความตองการ 2. สิ่งกระตุนดานราคา เชน การกำหนด
ราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาจากลูกคาเปาหมาย 3. สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจำหนาย 
เชน จัดจำหนายผลิตภัณฑใหท่ัวถึง การจัดสถานท่ี เพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการกระตุนความ
ตองการซ้ือ 4. สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณาอยางสม่ำเสมอ การใชความพยายามของ
พนักงานขาย การลดแลกแจกแถม 5. สิ่งกระตุนดานบุคลากร เชน บุคคลภายในองคกรท่ีคอยใหบริการและอำนวย
ความสะดวกตาง ๆ ใหแกลูกคา 6. สิ่งกระตุนการใหบริการ เชน ขั้นตอนตาง ๆ ของการใหบริการลูกคาไดรวดเร็ว
และประทับใจลูกคา ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนสิ่ง
กระตุนความตองการของผูบริโภคภายนอก ซ่ึงไมสามารถควบคุมไดและอาจเปนทางท่ีจะสงเสริมหรือเปนอุปสรรค
ตอการบริโภคไดแก 1. สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจโลกรายไดของผูบริโภค เหลาน้ีมี
อิทธิพลตอความตองการของบุคคล 2. สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีดานการนำรหัส
แถบบารโคดและบัตรเครดิตมาใชบริการแกผูใชบริการของหางสรรพสินคา เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร หรือ
เทคโนโลยีใหมๆ 3. สิ่งกระตุนทางกฎหมายหรือการเมือง (Law and political) เชน กฎหมายเพ่ิมลดภาษีสินคาใด
สินคาหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอการเพ่ิมหรือลดความตองการของผูซ้ือ 4. สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน เทศกาล 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม จะมีผลกระตุนตอความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลตางๆ 5. สิ่งกระตุน
ทางการแขงขัน เชนการแขงขันท่ีรุนแรง ทำใหผูบริโภคเรงการซ้ือ หรือ ซ้ือมากขึ้น กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
(Buyer decision process) โดยผูบริโภคจะเขาสูกระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยจะทำการเปรียบเทียบระหวางการ
กระตุนทางการตลาดวาสิ่งท่ีผูประกอบการสรางขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคหรือไม และถามี
การซ้ือเกิดขึ้นจะมีพฤติกรรมอยางไรในการตอบสนองซ้ือ การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคหรือผูซ้ือ (Buyer’s purchase decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังน้ี    
1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) ตัวอยางการเลือกซ้ือน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพ เปนตน 2. การเลือกตราสินคา 
(Brand choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพและจัดทำโดยบริษัทท่ีมีความนาเชื่อถือ 
เปนตน 3. การเลือกจำหนาย (Dealer choice) ผูบริโภคจะเลือกซ้ือน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพจากแหลงตาง ๆ เชน ตลาด 
รานสะดวกซ้ือ หางสรรพสินคา เปนตน 4. การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase choice) ตวัอยาง ผูประสงคซ้ือน้ำ
สลัดเพ่ือสุขภาพจะใชเวลาท่ีมีความเหมาะสมท่ีสะดวกในการไปเลือกซ้ือ 5. การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase 
amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาซ้ือน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพขนาดใดท่ีเหมาะสม เปนตน 
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พฤติกรรมของผูบริโภคเกิดจากอิทธิพลท่ีมาจากวัฒนธรรม สังคม ปจจัยสวนบุคคลและจิตวิทยา เขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจของผูบริโภค โดยในการศึกษาเร่ืองการจัดการตลาดเชิงกลยุทธเพ่ือพัฒนาธุรกิจน้ำสลัด
สุขภาพสูความสำเร็จ จะเนนถึง 2 สวนสำคัญของแบบจำลองพฤติกรรมผูบริโภค คือ สิ่งกระตุนทางการตลาด 
(Marketing Stimuli) ซ่ึงเปนสวนสำคัญของสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) และเก่ียวของกับทฤษฎี
สวนประสมทางการตลาด หรือ 7 P’s เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค และอีกสวนคือ การตอบสนองของ
ผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) ซ่ึงเปนการแสดงออก
ของผูบริโภคในการตอบสนองตอสิ่งกระตุนซ่ึงในท่ีน้ีคือสวนประสมทางการตลาด 

ธุรกิจจะตองมีการแขงขันและสามารถท่ีจะหาวิธีวัดความสำเร็จทางธุรกิจได เชน วัดจากยอดขายกำไร 
และสวนแบงตลาด ซ่ึงไมวาจะประกอบธุรกิจของตนเองหรือทำงานในองคการธุรกิจท้ังในและตางประเทศหรือ        
เปนผูท่ีรับผิดชอบงานทางดานบริหารธุรกิจ นับวาเปนสิ่งท่ีทาทายท้ังในแงของการทำงาน การติดตอทางสังคม และ
รางวัลซ่ึงเปนผลตอบแทนท่ีไดรับ ดังน้ันหากตองการเพ่ิมโอกาสแหงความสำเร็จก็จะตองศึกษาการดำเนินของธุรกิจ 
ซ่ึงผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจจะตองอาศัยความรูความเขาใจหลายดาน เพ่ือท่ีจะจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของ
ตนเองท่ีสำคัญ ไดแก ดานการจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน การจัดการความเสี่ยง การบัญชีกฎหมายธุรกิจ
และภาษีอากร เปนตน ถือเปนความจำเปนท่ีจะตองศึกษาสภาพแวดลอมธุรกิจ เน่ืองจากวาความสำเร็จหรือ
ลมเหลวสวนหน่ึงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน ตองเผชิญกับสภาพแวดลอมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา การปรับตัวของธุรกิจใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
จึงเปนงานท่ีทาทายสำหรับผูบริหารท่ีจะตองติดตามและทำความเขาใจ เพ่ือท่ีจะไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
 ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการกำหนดกลยุทธตองเขาใจในความสัมพันธและแนวโนมความเปนไปของ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจท้ังสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในสำหรับวัตถุประสงคหลักของการ
วิเคราะหเชิงกลยุทธ ก็คือ เพ่ือคาดการณปจจัยท่ีสงผลกระทบตอองคการ ซ่ึงอาจเปนปจจัยบวกท่ีกอ โอกาสหรือ
เปนปจจัยลบท่ีสรางขอจำกัดใหกับองคการผลลัพธท่ีจะไดรับจากการวิเคราะหทางกลยุทธน้ัน ประกอบดวย โอกาส 
(Opportunity) ขอจำกัด(Threats) ท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกและจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) 
ท่ีเกิดจากปจจัยภายในหรือท่ีนิยมเรียกกันวา“การวิเคราะห SWOT”(SWOT Analysis : Strengths Weaknesses 
Opportunities and Threats) รวมท้ังขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับองคการ ซ่ึงถาองคการทำการกำหนดกลยุทธโดย
ขาดการวิเคราะหปจจัยแวดลอมท้ังภายนอกและภายในแลว กลยุทธขององคการก็จะมีแนวโนมท่ีจะประสบความ
ลมเหลวสูง เพราะแผนกลยุทธขาดความสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ในทางกลับกันถาหากองคการใดสามารถ
ท่ีจะปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมได ก็จะทำใหองคการ สามารถสรางโอกาสในการดำเนินงาน ซ่ึงเปนขอ
ไดเปรียบทางการแขงขันได ดังน้ัน ผูบริหารตองสามารถ กำหนดไดอยางชัดเจนวา ในการวิเคราะหเชิงกลยุทธน้ัน 
ควรจะทำอะไร สามารถทำอะไรไดและตองการทำอะไร การวิเคราะหเชิงกลยุทธจะประกอบดวย การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกและการวิเคราะห สภาพแวดลอมภายใน “SWOT Analysis” เปนการวิเคราะหสภาพ
องคการหรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอยหรือสิ่งท่ีอาจเปนปญหาสำคัญในการดำเนินงาน 
สูสภาพท่ีตองการในอนาคต ในการประกอบธุรกิจไมวาจะเปนวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดกลางหรือขนาดใหญ          
สิ่งสำคัญท่ีผูประกอบการตองการก็คือ ความสำเร็จในการทำธุรกิจ ซ่ึงวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชกันมากในการวัดความสำเร็จก็
คือ การดูจากการเติบโตของธุรกิจหรืผลกำไรของธุรกิจ ในบางธุรกิจอาจใชวัดวิธีการกำหนดเปาหมายและวัดการ
ประสบความสำเร็จ โดยการเทียบผลงานกับเปาหมายท่ีกำหนดไว อยางไรก็ตาม ดวยเหตุท่ีเกณฑการพิจารณา
ความสำเร็จของธุรกิจมีไดหลากหลาย ผูประกอบการท่ีมองวาตนเองประสบความสำเร็จจึงอาจถูกมองวาไมประสบ
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ความสำเร็จในสายตาของบุคคลอ่ืนก็ไดการวัดความสำเร็จของผูประกอบการ โดยใชเกณฑการพิจารณาในหลาย ๆ 
ดานประกอบกัน ดังน้ี 1. การวัดโดยตัวบุคคล ผูประกอบการเปนผูกำหนดความสำเร็จดวยตนเอง ซ่ึงมักจะใชความ
เปนไปในดานการเงินเปนตัวสะทอนธุรกิจ และความพึงพอใจจากรายไดท่ีมาจากการดำเนินธุรกิจ 2. การวัดจาก
ระดับความสำเร็จทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากขอมูลดานการเงิน จำนวนลูกคา ผลกำไร และยอดขาย 3. การวัด
โดยผูเก่ียวของในธุรกิจ ท้ังดานลูกคา และพนักงานในดานการรับรูความสำเร็จท่ีมีตอธุรกิจ 4. การวัดจากการสังเกต
ของผูประกอบการในการสัมภาษณ เพ่ือประเมินความสำเร็จของผูประกอบการ นวัตกรรมถือเปนประเด็นท่ีมี
ความสำคัญเสมอในอุตสาหกรรมอาหารท่ีกำลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ผูเชี่ยวชาญดานอาหารพยายามคิดคน
นวัตกรรมใหมไดอยางรวดเร็วและคุมคาตอการลงทุน ผูบริโภคกำลังหันมาดูแลสุขภาพและชื่นชอบความ
สะดวกสบายมากขึ้น ผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ีปราศจากสารกันบูดหรือสารปรุงแตง ลดปริมาณไขมันใหนอยท่ีสุด
และเพ่ิมรสชาติใหเขมขนท่ีสุด ใชผลิตภัณฑคุณภาพสูงเพ่ือนำรสชาติดั้งเดิมสูโตะอาหาร 
 
บทสรุป 
 สรุปไดวาการใสใจดูแลสุขภาพและความงามของคนไทยท่ียังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ ในกลุม
คนรุนใหม (Millennials) และกลุมผูสูงอายุ (Older) ซ่ึงถือเปนกลุมลูกคาเปาหมายท่ีคาดวาจะมี บทบาทมากขึ้นใน
การขับเคลื่อนตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพในระยะขางหนา นำมาซ่ึงโอกาสของผูประกอบการ ท่ีจะผลิตหรือจัดหาสินคา
กลุมดังกลาวมาสนองตอความตองการของลูกคาไดมากขึ้น อยางไรก็ดี ดวยพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีแตกตางกันไป
ในแตละกลุมเปาหมาย การแขงขันของตลาดท่ี มีแนวโนมรุนแรงขึ้น ผูประกอบการอาจเผชิญความทาทายท่ี
หลากหลาย ไมวาจะเปนมาตรการทางการคาและกฎระเบียบเพ่ิมเติม ประกอบกับการแขงขันดานราคาท่ีรุนแรง
จากสินคาของประเทศสงออกอาหารและเคร่ืองดื่มขนาดใหญ เชน จีน และอินเดีย เปนตน นอกจากน้ี พฤติกรรม
การบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มของผูบริโภคอาเซียนยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ผูประกอบการทำความเขาใจ
ลักษณะความตองการของผูบริโภคและไมควรหยดุ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหสามารถ
ตอบสนองผูบริโภคและแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนๆ ดังน้ันการศึกษาการจัดการตลาดเชิงกลยุทธเพ่ือพัฒนา
ธุรกิจน้ำสลัดสุขภาพสูความสำเร็จเพ่ือนำไปสูความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการจึงมีความสำคัญ
และจำเปนอยางยิ่งท่ีผูประกอบการจะตองเรงปรับตัวและพัฒนาสินคา หรือนำเสนอสินคาใหตรงกับความตองการ
ของลูกคาและจะตองมีความยืดหยุนพรอมท่ีจะรับมือกับสถานการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพ่ือให
สามารถตอบสนองตอพฤติกรรมของลูกคาท่ีไมหยุดน่ิงเชนกัน 
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รูปแบบการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใชบริหารจัดการธุรกิจฟารมโคนมปลอดสารพิษใน อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี  
 
The Introduction of the sufficiency economy to manage the organic dairy farm 
business in Mauk Lek District, Saraburi Province  
 
ผูวิจัย   อนันต  สายพันธ 
   นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนพ.นพดล พันธุพานิช 
   ผูอำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 
 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใชบริหารจัดการธุรกิจฟารมโคนม
ปลอดสารพิษใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจุบันมีการมุงเนนเกษตรปลอดสารพิษ
หรือเกษตรอินทรียเปนอยางมาก โดยพบวาเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย คือ การทำการเกษตรดวยหลัก
ธรรมชาติ บนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไมมีสารพิษตกคางและหลีกเลี่ยงจากการปนเปอนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และ
ทางอากาศเพ่ือสงเสริมความอุดสมสมบูรณของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนและฟนฟู
สิ่งแวดลอมใหกลับคืนสูสมดลุธรรมชาต ิโดยไมใชสารเคมีสังเคราะหหรือสิ่งท่ีไดมาจากการตัดตอพันธุกรรม ใชปจจัย
การผลิตท่ีมีแผนการจัดการอยางเปนระบบในการผลิตภายใตมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียใหไดผลผลิตสูง อุดม
ดวยคุณคาทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีตนทุนการผลิตต่ำเพ่ือคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง แกมวล
มนุษยชาติและสรรพชีวิต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะนำมาใชในการบริหารเศรษฐกิจใน ครัวเรือนคือการ
จัดการทรัพยากรตางๆอยางประหยัด ใชเทาท่ีจำเปนโดยการใชจายตองมีความสัมพันธกับรายรับ เพ่ือใหเกิดสมดุล
ในรายรับและรายจายและไมเกิดปญหาทางดานการเงินอันจะเปนตัวนำไปสูปญหาในครอบครัวและหนาท่ีการงาน
อ่ืน ๆจะตองดำเนินการแลกเปลี่ยนความรูตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินการพัฒนาตนเองเพ่ิมเสริมสราง
ความสามารถในการบริหารจัดการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนอัตลกัษณ โดยใช 3 หลักเกณฑ คือการ
บริหารจัดการ ความเปนเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงการประเมินความเปนเศรษฐกิจพอเพียง 
 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการ ธุรกิจฟารมโคนมปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The academic article had an objective to study the application of sufficiency 
economy to manage the non-toxic dairy farm business in Muak Lek district, Saraburi 
province. Palm organic dairy in. Lek Saraburi..The literature reviewed shows that currently, 
there is a strong focus on organic agriculture or organic agriculture. It is found that organic 
agriculture is organic agriculture. On agricultural areas without pesticide residues and 
avoiding contamination of soil, water, and air chemicals to promote soil fertility 
biodiversity in the ecosystem and restore the environment to a natural balance By not using 
synthetic chemicals or genetically modified material use production factors with systematic 
management plans for production under high organic production standards. Rich in food 
and non-toxic, with low production costs for quality of life and sufficiency economy. For 
all humankind and all living things Sufficiency economy philosophy that will be used in 
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economic management in households in the management of resources that save use 
sparingly, with expenditures linked to income. To balance the income and expenses and not 
have financial problems which will lead to problems in the family and other duties. Will 
have to carry out knowledge sharing following the sufficiency economy and self-
development activities to enhance management capabilities under the sufficiency economy 
philosophy on identity, by using 3 criteria, namely management Sufficiency economy and 
sustainable development including assessment of sufficiency economy 
 
Key words : Management, Non-toxic dairy farm business, Sufficiency economy 
 
บทนำ 

การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเกิดขึน้คร้ังแรกในป พ.ศ. 2450 โดยชาวอินเดียท่ีอพยพมาตัง้ถิ่นฐานท่ีประเทศ
ไทยไดนำเอาโคสายพันธุบังคลา (Benglani) เขามาดวยเพ่ือใชรีดน้ำนมสำหรับบริโภคในครัวเรือนของตนเอง ซ่ึงใน
ระยะน้ันผลผลิตน้ำนมท่ีไดมีปริมาณต่ำมาก (2-4 กิโลกรัม/ตัว/วัน) ตอมาจึงไดมีการนำเขาโคนมตระกูลเขตรอนอีก
หลายพันธุ ไดแก โคนมพันธุเรดซินด ิ(Red Sindhi) โคนมพันธุซาฮิวาล (Sahiwal) เพ่ือยกระดับของผลผลิตน้ำนมให
เพียงพอสำหรับการบริโภค ในปพ.ศ. 2478 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมิูพลอดลุยเดชคร้ันยงัทรงพระเยาวเสด็จฯ 
พรอมดวยพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ่ือทอดพระเนตร 
โรงงานออรเบอรซ่ึงเปนโรงงานผลิตนมขนหวานของบริษัทเนสทเล ท่ีประเทศสวิตเซอรแลนดและในการเสด็จ
ประพาสนานาประเทศท้ังในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชียเพ่ือกระชับสัมพันธไมตรี ในป พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดเสด็จประพาส ประเทศเดนมารก พระองคทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการเลี้ยงโคนม เน่ืองดวยทรง
ตระหนักวา “น้ำนม” มี คุณคาทางอาหารสูงและเปนประโยชนตอรางกายมนุษย จึงเสด็จทอดพระเนตรกิจการฟารม
โคนมและการแปรรูปผลิตภณัฑนมหลายแหงในประเทศเดนมารก เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการดำเนินกิจการโคนม
และแปรรูปนมในประเทศไทย  
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเดนมารคเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ.2503 
ทรงสนพระทัยในกิจการเลี้ยงโคนมเปนอยางมาก ทางรัฐบาลเดนมารคไดถวายโครงการการสงเสริมการเลี้ยงโคนม
โดยไดจัดสงผูเชี่ยวชาญมาสำรวจ จัดทำโครงการและจัดสรางฟารมโคนม ไทย-เดนมารค ขึ้นท่ีสถานีพืชอาหารสัตว
มวกเหล็ก กรมปศุสัตว อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี เม่ือพ.ศ.2504 ในการน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเจาเฟรด
เดอริคท่ี 9 แหงประเทศ เดนมารคไดเสด็จมาเปนประธานในพิธีเปดฟารมเม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2505 
(องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย, 2562) แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาการเลี้ยงโคนมยังเปนไปไดชา
มาก และการดื่มนมของคนไทยก็ยังอยูในวงจำกัด จึงมีการรณรงคใหมีการดื่มนมกันอยางจริงจังตั้งแตป พ.ศ. 2529 
ทำใหการดื่มนมมีปริมาณสูงขึ้น มีการนำเขานมและผลิตภัณฑนมจากตางประเทศมากขึ้น ตอมาในป พ.ศ.2530 
รัฐบาลไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรมีการเล้ียงโคนมกันมากขึ้น เพ่ือแกไขปญหาผลผลิตการเกษตร เชน มัน
สำปะหลัง และขาวลนตลาดและราคาตกต่ำ รวมท้ังกรมปศุสัตวไดรับงบประมาณในป พ.ศ.2531 สำหรับการจัดหา
โคนมใหเกษตรกร ในพ้ืนท่ี อ.วังน้ำเย็น จ.ปราจีนบุรี จำนวน 200 ราย และ ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี จำนวน 
100 รายจากน้ันก็ไดมีการขยายโครงการในจังหวัดตางๆเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย นอกจากน้ีรัฐบาล ไดมีโครงการสงเสริม
ใหประชาชนดื่มนมเพ่ือสุขภาพ ตองการใหประชาชนชาวไทยมีรางกายสูงใหญขึน้จากเดมิ โดยการสงเสริมใหเดก็เลก็
ในโรงเรียนดื่มนมท่ีเรียกวาโครงการ"นมโรงเรียน" ในป พ.ศ.2536 โดยเร่ิมจากชั้นอนุบาลกอน และจะเพ่ิมปละ 1 ชั้น 
เรียนจนถึงชั้นประถมปท่ี 6 ในปงบประมาณ 2539 โดยนักเรียนไดรับนมดื่มฟรี คนละ 200 ซีซี/คน/วัน จำนวน 
200 วัน และในปจจุบันไดขยายระยะเวลาเพ่ิมเปน 260 วัน  
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทำยุทธศาสตรพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม ป 2560-2569 เปน
แนวทางขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยท้ังระบบ ตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงยุทธศาสตรฯ ดังกลาวมุงสราง
ความเขมแข็งในองคกรโคนมและบูรณาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ พรอมพัฒนาในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และมุงพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยใหยั่งยืน เกิดความเปนธรรมแกผูเก่ียวของ 
เพ่ือใหไดน้ำนมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันกับตางประเทศได 
ภายใน 10 ปขางหนา ยุทธศาสตรพัฒนาโคนมฯ จะชวยพัฒนาองคกรโคนมใหสามารถบริหารงานมีกำไร และ
จำนวนสมาชิกใชบริการองคกรเกษตรกรไมนอยกวารอยละ 80 ฟารมโคนมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานไมนอยกวา
รอยละ 90 เกษตรกรผูเล้ียงโคนมไดผลผลิตน้ำนมดิบตอตัวตอวันเพ่ิมขึ้นรอยละ 4 ตอป และมีรายไดสุทธิเพ่ิมขึ้น
รอยละ 5 ตอป อีกท้ังยังคาดวาคุณภาพน้ำนมดิบระดับฟารมโคนมท่ัวประเทศจะผานเกณฑมาตรฐานเพ่ิมขึ้นไมต่ำ
กวารอยละ 10 ตอป อัตราการบริโภคนมพรอมดื่มภายในประเทศจะเพ่ิมขึ้นจาก 17.24 ลิตร/คน/ป เปน 25.54 
ลิตร/คน/ป/ หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4 ตอป และมีเปาหมายผลักดันมูลคาสงออกผลิตภัณฑนมท้ังหมดเพ่ิมขึ้นไม
ต่ำกวารอยละ 5 ตอป จากปท่ีผานมา มีมูลคาสงออกรวม 7,137 ลานบาท  
 จากขอมูลขางตนท่ีกลาวมาแลว เพ่ือเปนการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนำไปสูการพัฒนา
และแกไขปญหาอยางเปนระบบ เพ่ือเปนกรอบการดำเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรใหสามารถดำเนินการได
อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาท่ีสำคัญ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) ท้ัง 6 ยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนปฏิรูปของสภา
ขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ (สปท.) และยังสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ซ่ึงเปนเปาหมาย
การพัฒนาในระดับโลกขององคการสหประชาชาติ หลักการแนวคิดในการทำยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 
20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 1.เกษตรกรมีขอมูลขาวสารและความรูความสามารถทนตอสถานการณ พ่ึงพาตนเองได 
และสถาบันเกษตรกรเปนกลไกหลักขับเคล่ือนภาคการเกษตร ดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.ตลาดนำ
กระบวนการผลิตและสินคาเกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐานความปลอดภัย ภาคการเกษตร เติบโตอยางยั่งยืน ดวย
งานวิจัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สามารถประยุกตกับองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น และ 3.พ้ืนท่ีเกษตรมีการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปล่ียนการผลิตใหเหมาะสมกับ ศักยภาพพ้ืนท่ี ดวยเทคโนโลยี/
นวัตกรรม อาทิ Agri-Map และ Application เปนตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางบริการจัดการของ
ผูประกอบการธุรกิจฟารมโคนมปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักการวิเคราะหจากเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ี สะทอนใหเห็นถึงสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของธุรกิจ เพ่ือใหทราบศักยภาพหรือขอบกพรอง 
ท่ีตองปรับปรุงแกไข โอกาสและอุปสรรคในการทำฟารมโคนมปลอดสารพิษ รวมท้ังวิเคราะหขอมูลของคูแขงและ
ความตองการของลูกคาเพ่ือใหทราบทิศทางในการออกแบบการดำเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนศึกษากระบวนการ
ผลิตแบบเกษตรอินทรียท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือใชสำหรับวาง แผนการดำเนินงานใหเปนระบบมากขึ้น และ
เปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมตอไป เน่ืองจากการทำฟารมโคนมปลอดสารพิษท่ีมีความซับซอนและ
อยูภายใตความสับสนของผูคนท่ัวไป ทำให ผูประกอบการจำเปนตองมีความรูความเขาใจในธุรกิจอยางทองแท เพ่ือ
สรางความยั่งยืนและโอกาสในการเติบโตตอไปในอนาคต 
 
การจัดการทรัพยากร 
 ผูวิจัยไดกำหนดปจจัยทางการจัดการไว 4 ประการคือการจัดการดานบุคลากรการจัดการดานเงินทุน               
การจัดการดานวัสดุอุปกรณการจัดการ และผูวิจัยไดศึกษาคนควารายละเอียดของปจจัยการจัดการ แตละดาน ดังน้ี 
1. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Man) เปนปจจัยท่ีสำคัญตอการดำเนินธุรกิจใหประสบ ความสำเร็จ การมีกำลังคน
ในจำนวนท่ีเพียงพอ สอดคลองกับปริมาณงาน และมีคุณภาพ จึงจำเปน อยางยิ่งท่ีตองมีการคดัสรรบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ มีความกระตือรือรนทุมเทท่ีจะปฏิบัติงาน ใหสำเร็จ และมีความจงรักภักดีซ่ือสัตยตอธุรกิจ ซ่ึงการ
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จัดการทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมน้ัน 2. การจัดการเงินทุน (Money) เปนการจัดการกับเงินทุนและเครดิต             
โดยเงินทุนจะทำให ไดมาซ่ึงเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ ท่ีจะตองใชประกอบในการดำเนินธุรกิจให 
บรรลุตามจุดมุงหมาย ในการบริหารธุรกิจน้ัน การจัดการเงินทุนเปนเร่ืองท่ีสำคัญ ผูประกอบการ ธุรกิจควรจะตองรูวา 
ในการประกอบการธุรกิจน้ันตองการเงินทุนเทาใด เงินทุนน้ันจะไดมาจากไหน จะใชเงินทุนอยางไร และจะใชเวลานาน
เทาใดจึงจะเกิดผลกำไร ท้ังจะสามารถจายคืนใหกับผูให กูยืมหรือจายผลตอบแทนใหกับตนทุนไดอยางไร การกำหนด
ความตองการทางการเงินของธุรกิจ ท่ีกำลังจะเปดดำเนินการหรือธุรกิจท่ีเปดดำเนินการอยูแลวจะตองยึดหลักสำคัญ 
เพ่ือใหเกิดการบริหาร การเงินท่ีมีประสิทธิผล 3. การจัดการวัสดุอุปกรณ (Materials) เปนปจจัยท่ีมีปริมาณและมูลคา
สูงไมตางจาก ปจจัยตัวอ่ืนๆ เพราะวัตถุดิบและวัตถุ สิ่งของจะตองมีการจัดหามาใชในการดำเนินการผลิต หรือ สราง
บริการตลอดเวลาและการควบคุมระดับวัสดุคงเหลือใหมีประสิทธิภาพ กลาวคือใหมีการบริหาร การใชทรัพยากรอยาง
มีประหยัดคุมคากับการลงทุน 4. การจัดการ(Management) เปนการติดตามการดำเนินการตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยองคการหรือบุคลากรท่ีรวมงานกันเพ่ือบรรลุเปาหมายเฉพาะ 
 “การจัดการ” (Management) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจำนวนจำกัดในการผลิตสินคา และ
บริการ เพ่ือสนองความตองการของมนุษย หรือเพ่ือใหไดตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว “ฟารม” (Farm) หมายถึง 
พ้ืนท่ีท่ีใชทำธุรกิจการเกษตร ซ่ึงมักจะมีพ้ืนท่ีจำกัด ไมวาจะขนาดเล็กหรือ ขนาดใหญ จะประกอบไปดวยสิ่งสำคัญ            
4 อยาง คือ ท่ีดิน ทุน แรงงาน และผูประกอบการ ดังน้ัน “การจัดการฟารม” (Farm Management) จึงหมายถึง 
การจัดสรรทรัพยากรของหนวยธุรกิจ ฟารม ไดแก ท่ีดิน แรงงาน ทุน ท่ีมีอยูจำนวนจำกัดมาใชในการผลิตพืช เลี้ยง
สัตวและประมง เพ่ือใหได ตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดภายใตการเสี่ยงและความไมแนนอน การจัดการฟารมน้ีจะ
รวมถึงการวางแผน และงบประมาณฟารมตอการปลูกพืช เลี้ยงสัตว ในการพัฒนาการผลิตตองเก็บบันทึกขอมูลเพ่ือ
การวิเคราะห และประเมินผลการทำฟารมเอาไวดวย อยางไรก็ตามการจัดการฟารมท่ีดีน้ัน นอกจากจะใหไดกำไร
สูงสุดแลว การจัดการฟารมท่ีดีนอกจากจะทำใหไดตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดแลวยังจะตองจัดแบงเวลาใหเหมาะสมดวย 
การจัดการฟารมมิไดมุงหวังเพียงกำไรสูงสุดเทาน้ัน แตยังมีจุดมุงหมายท่ีกอใหเกิดรายไดอยางตอเน่ืองจากกิจกรรม
ภายในฟารม 
 
เศรษฐกิจพอเพียง  

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจำเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายใน
ภายนอก ท้ังน้ี จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนำวิชาการตางๆ มาใชใน
การวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสำนึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ี
เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
เปนอยางดีความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังน้ี 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความ
พอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับ
พอประมาณ 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล              
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคำนึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำน้ันๆ อยางรอบคอบ 
3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึง
ความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรม
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ตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังน้ี 1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ                
ท่ีเก่ียวของรอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนำความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในการปฏิบัติ 2. เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม          
มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต  

 
ฟารมโคนมอินทรีย 
 ฟารมโคนมอินทรีย คือ รูปแบบการเลี้ยงแบบธรรมชาต ิเลี้ยงโคดวยพืชอาหารสัตวท่ีเปนอาหารหยาบ มากขึ้น 
ปลอดการใชสารเคมีและการใชยาปฏิชีวนะ ดังน้ันการทำฟารมโคนมอินทรีย จึงเปนการผลิตท่ีมุงเนนคุณภาพของ
น้ำนมเปนหลัก ไดแก กรดไขมันชนิด omega-3, omega-6 และ conjugated linoleic acids เปนตน นับไดวา
น้ำนมท่ีผลิตในระบบอินทรียเปนน้ำนมท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค นอกจากน้ีการผลิต
น้ำนมอินทรียยังสงเสริมความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสวัสดิภาพสัตว (animal welfare)หลักการท่ัวไปในการ
ผลิตโคนมและน้ำนมอินทรีย สรุปได ดังตอไปน้ี 1. พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว ตองไดรับการรับรองเปนพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย โดย
สามารถตรวจสอบไดวาไมไดใช สารเคมีในพ้ืนท่ีมาแลวอยางนอย 1 ปและเมล็ดพันธุท่ีใชตองไมคลุกสารเคมี 2. การ
ปรับเปลี่ยนฝูงโค หากตองการติดฉลากเปนน้ำนมอินทรีย ผูผลิตตองปรับเปลี่ยนโคนมท้ังฝูง แม โคนมจะตองเลี้ยง
ในระบบอินทรียมาไมนอยกวา 9 เดือน หรือนำเขาแมโคมาเลี้ยงในพ้ืนท่ีกอนรีดนม 1 ป 3. แหลงท่ีมาของสัตว ตอง
เกิดในฟารมหรือมาจากแมพันธุท่ีจัดการตามระบบปศุสัตวอินทรีย ขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ หามใชฮอรโมน
สังเคราะหและการยายฝากตัวออน แตอนุญาตใชการผสมเทียมได 4. การจัดการฟารมท่ัวไป ดูแลการเลี้ยงสัตว
อยางเอาใจใส มีอาหารอินทรียท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอตอสัตวตลอดป จำนวนโคนมท่ีเลี้ยงตองสมดุลกับ
แหลงพืชอาหารสัตว โดยพิจารณาความหนาแนนของโคนมกับพ้ืนท่ีภายในฟารม ท่ีไมมีผลกระทบตอดินและแหลง
น้ำผลิตอาหารสัตวในฟารมใหมากท่ีสุด ตองมี แปลงหญาใหสัตวทุกตัวไดออกไปแทะเล็มเม่ืออากาศอำนวย           
หามกักขังเดี่ยว ยกเวนลูกโคนมคลอดใหมเม่ือ แข็งแรงแลวตองเลี้ยงปลอยและหามเลี้ยงโคนมโดยวิธียืนโรง
ตลอดเวลา 5. อาหารสัตว อาหารโคนมทุกชนิดตองมาจากการเกษตรอินทรียหรือ พืช สัตว แรธาตุธรรมชาติท่ีไม
ผานกระบวนการเคมีและไมเปนผลผลิตจากการดัดแปลงพันธุกรรม พิจารณาใชอาหารหยาบเปนอาหารหลัก         
ไมนอยกวา 70 เปอรเซ็นตของความตองการอาหาร (อาจต่ำกวา 70 เปอรเซ็นตไดในกรณีระยะใหนมระยะตนและ
ตองไดรับอนุญาตจากหนวยตรวจรับรอง) หามใชสารสังเคราะหในอาหารสัตว 6. การจัดการท่ีอยูอาศัย ตองมี
โรงเรือนท่ีกันแดด กันฝน มีแสงสวางและการระบายอากาศตามธรรมชาติเพ่ือใหสัตวอยูสบาย มีพ้ืนท่ีเพียงพอ            
ไมหนาแนน ใหโคนมไดเคลื่อนไหวโดยพฤติกรรมตามธรรมชาติ และมีความสะดวกในการกินอาหารและน้ำ คอกสะอาด 
มูลสัตวไมหมักหมม 7. การดูแลสุขภาพสัตว ใหสัตวมีสุขภาพแข็งแรง ดวยการจัดสวัสดิภาพสัตวใหมีความเปนอยูท่ีดี 
อยางเหมาะสม ไดแก คัดเลือกสายพันธุท่ีเหมาะสมและทนทานตอโรคไขเห็บ เตานมอักเสบ ใหอาหารท่ีมี คณุภาพ
ตามความตองการใหผลผลติสัตวอยางเพียงพอ มีพ้ืนท่ีใหสัตวไดออกไปแทะเล็มแปลงหญา จัดการ พยาธิภายในและ
ภายนอก จัดระบบการปลอยแทะเล็มแปลงหญาแบบหมุนเวียน หากจำเปนตองปองกันและรักษา ใหใชสมุนไพร   
ยาแผนโบราณ ในกรณีท่ีจำเปนตองรักษาทันทีเพ่ือปองกันการระบาดหรือชวยชีวิตสตัว อนุญาตใหใชยาแผนปจจุบันได 
โดยอยูในดุลพินิจของสัตวแพทยและมีระยะหยุดยาเปน 2 เทาของสัตวปกติ สัตวท่ีไดรับการรักษาดวยยาแผน
ปจจุบันจะตองมีระบบคัดแยกจากฝงูอินทรีย 8. การจัดการรีดนมและน้ำนม ตองคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหาร 
ใชสารทำความสะอาดท่ี อนุญาตใหใชไดตามมาตรฐาน ถังบรรจุน้ำนมตองระบุคำวา “น้ำนมอินทรีย” 9. การจัดการ
ของเสีย ไมทำลายทรัพยากรดิน น้ำ และไมกอใหเกิดแบคทีเรีย เชื้อกอโรคในดินและน้ำ จัดการปุยมูลสัตวให
หมุนเวียนธาตุอาหารในดิน หลีกเลี่ยงการเผาทำลายอินทรียวัตถุ ใหนำมาหมักเปนปุยหมัก อินทรีย 10. การจัดการ
ดานเอกสาร ผูผลิตตองทำ “แผนการผลิตโคนมอินทรีย” ประกอบดวย แผนผังฟารม แปลงหญา หมายเลขแปลง
หญาท่ีชัดเจน และอธิบายวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ ในการเลี้ยงโคนมอินทรีย และการรักษาความเปน
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อินทรียตลอดกระบวนการผลิต มีฐานขอมูลฝูงโคนม ทะเบียนประวัติ สัตวทุกตัวตองมีหมายเลขประจำตวั มีเอกสาร
ปจจัยการผลิต แหลงท่ีมา จำนวนท่ีนำเขา เชน ใบนำสง ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรอง ความเปนอินทรีย มีเอกสารการ
ดูแลสุขภาพสัตว มีเอกสารการใหผลผลิตน้ำนม และการจำหนายน้ำนมดิบ การเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยง
ระหวางการเลี้ยงโคนมอินทรียและโคมท่ัวไป 
 
บทสรุป 
 สรุปไดวาจากการศึกษาขอมูลดานการเกษตรพบวาปจจุบันมีการมุงเนนเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตร
อินทรียเปนอยางมาก โดยพบวา เกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย คือ การทำการเกษตรดวยหลักธรรมชาติ 
บนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไมมีสารพิษตกคางและหลีกเลี่ยงจากการปนเปอนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ
เพ่ือสงเสริมความอุดสมสมบูรณของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนและฟนฟูสิ่งแวดลอมให
กลับคืนสูสมดุลธรรมชาต ิโดยไมใชสารเคมีสังเคราะหหรือสิ่งท่ีไดมาจากการตัดตอพันธุกรรม ใชปจจัยการผลิตท่ีมี
แผนการจัดการอยางเปนระบบในการผลิตภายใตมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียใหไดผลผลิตสูง อุดมดวยคุณคา
ทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีตนทุนการผลิตต่ำเพ่ือคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง แกมวลมนุษยชาติและ
สรรพชีวิต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะนำมาใชในการบริหารเศรษฐกิจใน ครัวเรือนคือการจัดการทรัพยากร
ตางๆอยางประหยัด ใชเทาท่ีจำเปนโดยการใชจายตองมีความสัมพันธกับรายรับ เพ่ือใหเกิดสมดุลในรายรับและ
รายจายและไมเกิดปญหาทางดานการเงินอันจะเปนตัวนำไปสูปญหาในครอบครัวและหนาท่ีการงานอ่ืน ๆจะตอง
ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรูตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินการพัฒนาตนเองเพ่ิมเสริมสรางความสามารถ
ในการบริหารจัดการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนอัตลักษณ การสัมภาษณเชิงลึกและการวิเคราะห
การประเมินตนเอง เพ่ือชี้วัดความเปนเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช 3 หลักเกณฑ คือการบริหารจัดการ ความเปน
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงการประเมินความเปนเศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
DIRECTION AND PROTECTION AT SOLVE PROBLEMS CORRUPTION IN THE 
LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS  
 

ผูวิจัย   ชูศักดิ ์ คำลน 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การสรางเสริมการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเปาหมายสำคัญยิ่ง 

เพ่ือสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการท่ีดี (ธรรมาภิบาล) โดยเฉพาะการมุงใหประชาชนและ
ภาคประชาสังคม เขามีสวนรวมในการเฝาระวังตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชั่น อยางมีประสิทธิภาพ และควรจัดตั้ง
อาสาสมัครเขามาเปนสมาชิกในองคกรเพ่ือทำกิจกรรมตาง ๆ การปลูกฝงในเร่ืองวัฒนธรรมคำสอนของพอแมบรรพ
บุรุษท่ีใหรูจักเชื่อฟงและรักครอบครัว การตอบแทนบุญคุณ สำนึกบุญคุณ ของบิดามารดาพ่ีนอง วงศวาร ผูใหญท่ี
ชวยเหลืออาจจะดวยการเลี้ยงอุปการะจนเติบโต หรือชวยเหลือยามทุกขยากสิ่งเหลาน้ีเปนจุดเร่ิมตนของการท่ีจะ
ตัดสินใจนำไปสูการเก้ือกูล ชวยเหลือ หรือกระทำสิ่งท่ีท้ังถูกและผิด หรือเพ่ือใหตนเอง พ่ีนองครอบครัว ไดประสบ
กับความสำเร็จเปนไปไดในสิ่งท่ีตองการซ่ึงสังคมไทยไดซึมซับสิ่งเหลาน้ีมาแตอดีต แมปจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกจะ
เขามามีบทบาทและอิทธิพลมากขี้น แตสังคมไทยเมื่อสภาพแวดลอมจำเปนตองใหดำรงชีพเพื่อความอยูรอด และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความตระหนักในเรื่องสิทธิประชาชนในทองถิ่นคอยจับตามองและเฝาระวังการทุจริต
คอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีการตรวจสอบและวิพากษวิจารณนโยบายของภาคประชาชนในทองถิน่
เพ่ือจัดทำขอเสนอ และคำแนะนำเก่ียวกับกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
 

คำสำคัญ : แนวทางการปองกัน, การแกไขปญหาการทุจริต, องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
Abstract 

The Promoting prevention and resolution of corruption in local administrative 
organizations is an important goal. The promote local administrative organizations to have 
good management (good governance) Especially focusing on citizens and civil society 
Participate in effective surveillance and investigation of corruption and should set up volunteers 
to be members of the organization for various activities Cultivate culture, teachings of parents, 
ancestors to know, obey and love family. Compensation Thanks to the parents, brothers and 
sisters of the Wong, the adults who may help by providing support until growing up. Or help 
in times of trouble. These things are the starting point for decisions that will lead to support or 
do things both right and wrong. Or for myself Family sibling Succeeded in achieving what they 
wanted, which has been absorbed in the Thai society since the past Although, Western culture 
now has a lot of roles and influences. But in Thai society, when the environment needs to live 
to survive and exchanging knowledge to raise awareness of local people's rights, keeping an 
eye on and monitoring corruption in local government organizations, and examining and 
criticizing local people's policies to make recommendations. And legal advice and guidelines 
for the operation of local government organizations 

 

Keywords : Direction, Solve Problems Corruption, Local Administrative Organization 
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บทนำ 
ในสังคมไทยปจจุบันมักจะไดยินคำวาคอรรัปชั่นมีอยูเกลื่อนกลาด ความสำคัญกับผลท่ีจะตามมามากสัก

เทาไรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสังคมไทยผูกพันอยูกับระบบอุปถัมภ เจาขุนมูลนาย ถาจะวิเคราะหใหลึกซ้ึงถึงแกนคง
จะมีการแตกสาขา ความผูกพัน ท่ีเปนตนเหตุน้ันมีมากมาย ถึงสาเหตุของการคอรรัปชั่นแนวคิดท่ีพบวาเกิดขึ้นบอย
จนเปนกิจกรรมปกติได จากรากฐานของชีวิตสังคมไทย ดวยวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมของชนชาติ
ตะวันออก ท่ีปลูกฝงสืบทอดกันมา ตลอดจนเคาโครงแหงสายสมัพันธกันสืบมาในอดีต การแพรและขยายชนเผาของ
ตนเอง การยึดครองพ้ืนท่ี ท่ีเปนรากฐานและปจจัย จนมาถึงยุคปจจุบันครอบครัวแบบสังคมไทย การปลูกฝงในเร่ือง
วัฒนธรรมคำสอนของพอแมบรรพบุรุษที่ใหรูจักเชื่อฟงและรักครอบครัว การตอบแทนบุญคุณ สำนึกบุญคุณ ของ
บิดามารดาพ่ีนอง วงศวาร ผูใหญท่ีชวยเหลืออาจจะดวยการเลี้ยงอุปการะจนเติบโต หรือชวยเหลือยามทุกขยากสิ่ง
เหลาน้ีเปนจุดเร่ิมตนของการท่ีจะตัดสินใจนำไปสูการเก้ือกูล ชวยเหลือ หรือกระทำสิ่งท่ีท้ังถูกและผิด หรือเพ่ือให
ตนเอง พ่ีนองครอบครัว ไดประสบกับความสำเร็จเปนไปไดในสิ่งท่ีตองการซ่ึงสังคมไทยไดซึมซับสิ่งเหลาน้ีมาแตอดีต 
แมปจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกจะเขามามีบทบาทและอิทธิพลมากขี้น แตรากเหงาเหลานี้ยังไมจางหายไปจาก
สังคมไทยเม่ือสภาพแวดลอมจำเปนตองใหดำรงชีพเพ่ือความอยูรอด (Kerkhoff, T., 2016).  

สภาพปญหาและสาเหตุการทุจริตใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นท่ีเกิด
จากตัวบุคคล โดยผูบริหารทองถิ่น (ขาราชการประจำ) และพนักงานทองถิ่นบางสวนไดใชตำแหนงของตนแสวงหา
ประโยชน เชน การเก็บรายไดแลวไมสงคลัง หรือมีการแกไขหลักฐานการเงิน การจายเงินโดยไมมีหลักฐานการเรียก
เงินตอบแทนแลกกับตำแหนงท่ีสอบบรรจุ การโยกยาย การแตงตั้งการเลื่อนตำแหนง นอกจากน้ีบุคลากรในทองถิ่น
ทั้งผูบริหารทองถิ่น (ขาราชการประจำ) สมาชิกสภาทองถิ่น มีญาติหรือพวกพองเปนผูรับเหมา เพื่อเอื้อประโยชน
ใหกับตนเองและกลุมเครือญาติ สภาพปญหาการทุจริตใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น เกิดจากขาดการประชาสัมพันธซึ่งหมายถึงการขาดการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือการใชชองทางชี้แจง
ขอมูลที่เกี่ยวกับกิจการในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตองมีวิธีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับ
รู ทั้งศูนยขอมูลขาวสารศูนยรับเรื่องราวรองทุกข พบวาศูนยขอมูลขาวสารของ องคกรปกครองสวนทองถิน่ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นไมคอยเปนระบบระเบียบและไมเปนปจจุบัน โดยบางสวนยังขาดการตรวจสอบ
เคร่ืองมืออุปกรณใหมีความพรอมในการใหบริการ สภาพปญหาและสาเหตุการทุจริตใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่เกิดการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม โดยมีบาง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ีมีขนาดเล็ก มีพนักงานทองถิ่นท่ีบรรจุเขารับราชการโดยมี
วุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปวช.ขึ้นไปและผานการปฐมนิเทศงานมานอยหรือไมมีความรูเฉพาะดานดีพอ ตลอดจน 
สวนหนึ่งผูบริหารทองถิ่น (ขาราชการประจำ) และพนักงานทองถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชนโดยอาศัย          
ชองโหวของกฎหมายแสดงใหเห็นถึงการไมมีคุณธรรม จริยธรรม (นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธ์ิ และคณะฯ., 2555). 

แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางกลไกทุจริตใน องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดสะทอนสภาพการทุจริตใน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เกิดจากการจัดซ้ือจัดจาง และการญาติและพวกพองเปนผูรับเหมา ระบบการตรวจสอบ
ไมทั่วถึง การขาดการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และขาดคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน ซึ่งในงานวิจัยไดมี
ขอเสนอใหมีการสงเสริมกลไกภาครัฐและองคกรอิสระใหมีประสิทธิภาพ กลไกใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น            
ตองเปดชองทางใหกับประชาชน ท่ีสำคัญท่ีสุด กลไกการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม (โกวิทย พวงงาม, 2550) 
และหนวยงานรายจังหวัด ผานการประเมินคุณธรรมความโปรงใส ป 2562 ทั้งสิ้น 45 หวัด (คะแนน 85 ขึ้นไป)             
ไมผานการประเมิน (ต่ำกวา 85 คะแนน) 29 จังหวัด (สอบตก) และไมถูกประเมิน 2 จังหวัด  
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จากกระบวนการสงขอมูลเขาระบบการประเมิน ของ ป.ป.ช.ไมทันกำหนดเวลาซึ่งหนึ่งในนั ้นไดแก จังหวัด
สุรินทร เปนจังหวัดที่ไมผานการประเมินคุณธรรมความโปรงใส ป 2562 และเปนจังหวัดท่ีผูเขียนบทความได
ปฏิบัติงานอยู จึงทำใหผูเขียนบทความสนใจที่จะศึกษาจังหวัดน้ี การตรวจสอบการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจำเปนตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายท่ีออกโดยหนวยงานองคกรท่ีเก่ียวของ 
รวมทั้งบทเรียนการแกไขปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตางประเทศ ตลอดจนสภาพปญหา 
รูปแบบ สาเหตุของการทุจริตในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของทองถิ่นในการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัด
สุรินทรดวย ท้ังน้ี ก็เพ่ือนำไปสูการแสวงหาแนวทาง วิธีการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ อัน
เปนการเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและนำไปสูการพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา ซ่ึงในทายท่ีสุด
แลวผลประโยชนตาง ๆ ก็จะสงกลับไปยังสังคมในทุกระดับ  
 
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
การปกครองทองถิ่นกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

รัฐจะตองปรับระบบการดำเนินงานและระบบความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอ่ืนใหมีความชัดเจนในเชิงอำนาจหนาท่ี อีกท้ังตองสงเสริมใหการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทและอำนาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน
ในทองถิ่นตาง ๆ นอกจากน้ียังไดกลาวถึงระบบการทำงานของภาครัฐวาจะตองมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตของเจาหนาที่พรอมกับพัฒนาระบบการทำงานเพื่อใหเกิดประสทิธภิาพในการทำงาน 
และใหรัฐมุงเนนการทำงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ท้ังน้ี ในรายละเอียดยังมีการกำหนดเพ่ิมเติมวา 
รัฐจะตองจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเพื่อใหแนวนโยบายแหงรัฐ
บรรลุเปาหมายที่ไดกำหนดไว จึงไดมีการกำหนดรายละเอียดดานตาง ๆ  ไวอยางละเอียดเพื่อเปนแนวทางในการ
ดำเนินงานแกหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ การปกครองสวนทองถิ่น คือ การปกครองหนวยยอย
ของประเทศนอกเหนือจากรัฐบาลกลางเปนรูปแบบของการกระจายอำนาจท่ีเปดโอกาสใหประชาชนกลุมยอยในแต
ละทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการเลือกผูนำของตน ใหเขามาทำหนาที่บริหารจัดการสนองความตองการ พรอมท้ัง
แกปญหาของประชาชนในทองถิ่นน้ัน ๆ  อยางรวดเร็ว ตรงความตองการ และดวยความท่ัวถึง ขณะเดียวกันก็จะเห็น
ผลตอบรับในทันทีดวย (สำนักปองกันการทุจริตภาคประชาสังคมและพัฒนาเครือขาย., 2558). 

คณะอนุกรรมการจัดทำองคความรูเก่ียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในคณะกรรมการบริหาร
จัดการความรูของสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (2560). การปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีเก่ียวของกับการปกครองสวนทองถิ่น และการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปรากฏอยูใน 2 หมวดสำคัญ ไดแก หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ และหมวด 14 การปกครอง
สวนทองถิ่น โดยสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นในรัฐธรรมนูญนั้น สามารถแบงออกไดเปนดังน้ี
ประการท่ี 1 การขยายอำนาจหนาท่ีของการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมี
บทบาทท่ีชัดเจน และกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบทบัญญัติในมาตรา 76 ท่ีกำหนดวา รัฐพึงพัฒนาระบบ
การบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่นและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือให
การบริหารราชการแผนดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผู
ใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็วไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ รัฐพึง
ดำเนินการใหมีกฎหมายเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม               
โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอำนาจ หรือกระทำการโดยมิชอบที่เปนการกาว
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กายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการแตงตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของ
รัฐรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานน้ัน ๆ ซ่ึงตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 
 

การทุจริตคอรรัปช่ัน 
Schatz, F. (2013). สแชตซ เอฟ ใหความหมาย คำวา คอรรัปชั่น และ ฉอราษฎรบังหลวง มีความหมายท่ี

ครอบคลุมวาคำวาทุจริต โดยคอรรัปชั่นและฉอราษฎรบังหลวงนั้นกินความถึงพฤติกรรมที่ไมซื่อตรงตอหนาที่ซ่ึง
ครอบคลุมการกระทำท่ีผิดตามขอบัญญัติของกฎหมาย รวมท้ังผิดหรือไมเหมาะสมกับศลีธรรมของสังคม เพ่ือใหไดมา
ซ่ึงอำนาจ ทรัพยสิน เงินทองตลอดจนประโยชนอ่ืนใดแกตนเองและหรือพวกพองโดยนักวิชาการหลายทานเห็นพอง
กันวาทั้งสองคำนี้มีความหมายเดียวกัน อีกทั้งยังมีความหมายไมตายตัวขึ้นอยูกับวาตองการสื่อไปในความหมายใด
และหากเงื่อนไขหรือบริบทของสังคมเปลี่ยนไปความหมายของคำก็จะเปลี่ยนไปดวย สวนคำวาทุจริตนั้น คือ การท่ี
บุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดในตำแหนงหรือใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีดังกลาวน้ัน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือใชสิทธิความเปนเจาหนาที่เพื่อแสวงหาประโยชนที่ไมชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเอง
หรือผูอื่นนอกจากนี้ รูปแบบหรือประเภทของการคอรรัปชั่นที่พบไดในระบบรัฐบาลสวนทองถิ่นมีลักษณะดังนี้ คือ 
สินบน เปนการเสนอบางสิ่งใหซ่ึงมักเสนอในรูปของเงิน แตก็อาจอยูในรูปของทรัพยสินหรือบริการก็ได  

ซึ ่งสอดคลองกับ รูดา เอ็ม อาร (Rueda, M. R., 2015). กลาววา การเสนอดังกลาวก็เพื ่อจะไดรับ
ผลประโยชนที่ไมเปนธรรม ผลประโยชนเชนวาอาจเปนการโนมนาวความคิด การกระทำ หรือการตัดสินใจของ
บุคคล การลดคาธรรมเนียมเรงเงินชวยเหลือของรัฐบาล หรือเปลี่ยนผลลัพธของกระบวนการทางกฎหมาย เปนตน 
กรรโชก เปนการขูหรือทำความเสียหายแกบุคคล ชื่อเสียง หรือทรัพยสินเพ่ือใหไดมาซ่ึงเงิน การกระทำ บริการ หรือ
ทรัพยสินอื่นอยางไมเปนธรรม ซึ่งการรีดเอาทรัพยเปนรูปแบบหนึ่งของกรรโชกดวยเชนกันยักยอก คือ การเอาไป
หรือยึดอยางผิดกฎหมายซึ่งเงินหรือทรัพยสินที่ผูเปนเจาของมอบไวในครอบครองของอีกบุคคลหนึ่ง ในภาษา
การเมืองเรียกวา “GRAFT” หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐใชเงินของรัฐอยางไมชอบดวยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค
สวนตนการเกื้อกูลญาติมิตร เปนการใหประโยชนแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนญาติเมื่อมีการเลื่อนขั้นเสนองาน 
ขึ้นเงินเดือน และประโยชนอ่ืน  

ผาสุก พงษไพจิตร และนวลนอย ตรีรัตน. (2559). สิ่งน้ีมีพ้ืนฐานจากความคิดท่ีเชื่อวาบุคคลตองเคารพ
และใหความชวยเหลือครอบครัวในทุกสถานการณรวมถึงในทางการเมืองและธุรกิจ ความคิดน้ีเปนเหตุใหเจาหนาท่ี
รัฐมอบสิทธิพิเศษและตำแหนงแกญาติโดยไมคำนึงถึงความสามารถระบบอุปถัมภ ประกอบดวย การท่ีเจาหนาท่ีรัฐ
หรือผูสมัครใหประโยชน เขาทำสัญญาหรือแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนง แลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนทางการเมือง 
หลายคร้ังท่ีระบบอุปถัมภถูกใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงการสนับสนุนและคะแนนเสียงในการเลือกตั้งหรือการออกกฎหมาย
ระบบอุปถัมภไมสนใจกฎเกณฑของรัฐบาลสวนทองถิ่นและใชชองทางสวนบุคคลแทนชองทางอันเปนทางการเพ่ือให
ไดมาซึ่งประโยชนการที่ไดทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน ผูเขียนบทความขอใหนิยามวา การทุจริตในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมบุคคลดังตอไปนี้ ผูบริหารทองถิ่น (ขาราชการประจำ) สภา
ทองถิ่น ขาราชการทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนท่ีไดรับ
การแตงตั้งจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ใหเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ไดใชอำนาจหนาที ่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือใชโอกาสที่ตนมีเนื่องมาจากอำนาจหนาที่ในการแสวงหา
ผลประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื ่น จากการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจางการจัดทำโครงสรางพื้นฐานการ
บริหารงานบุคคลและการออกใบอนุญาตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ีไมวาการกระทำดังกลาวจะชอบหรือ
มิชอบดวยกฎหมายก็ตาม 
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การปกครองทองถิ่น  
การปกครองทองถิ่น คือ การปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบอำนาจใหแกองคกรท่ีเปนตัวแทนของประชาชน

ในชุมชนหรือทองถิ่นหนึ่ง ๆ  เพื่อดำเนินการปกครองตนเอง โดยหนวยการปกครองทองถิ่นเหลานั้นจะทำหนาท่ี
เก่ียวกับการบริหารพัฒนาและใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของตนเอง องคกรปกครองทองถิ่นดังกลาวน้ีมีอำนาจ
ในการกำหนดนโยบาย ตัดสินใจและดำเนินกิจการภายใตขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดไวอยางอิสระแตตองอยู
ภายใตการกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง โดยในบทความน้ีไดศึกษาการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร  

Aaronson, S. A., & Abouharb, M. R. (2014). อารอนซัน เอส.เอ., และ อะบูฮารบ เอ็ม.อาร             
ใหความหมาย การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบอำนาจใหประชาชนในทองถิ่นจัดการ
ปกครองและดำเนินการบางอยาง เพื่อแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของตนเองหรือที่เรียกวารัฐบาล
กระจายอำนาจใหองคกรปกครองทองถิ่น โดยมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย
หรือความตองการของตนเอง ภายใตขอบเขตของกฎหมายวาดวยอำนาจสูงสุดของประเทศโดยมีองคการท่ีมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่นเปนผูปฏิบัติหนาที่ตามความมุงหมายของทองถิ่นนั้น ๆ องคประกอบการ
ปกครองทองถิ่น เปนองคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลและทบวงการเมือง มีสภาและผูบริหารระดับทองถิ่นท่ีมาจากการ
เลือกตั้งตามหลักการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีอิสระในการปกครองตนเอง มีเขตการปกครองท่ีชัดเจน
และเหมาะสม มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง มีอำนาจหนาท่ีท่ี
เหมาะสมตอการใหบริการ มีอำนาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถิ่นภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท            
มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ สำหรับวัตถุประสงคของการปกครองทองถิน่ 
ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ท้ังทางดานการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาท่ีใชในการดำเนินการ เพ่ือสนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง เพ่ือใหหนวยการปกครองทองถิ่นเปนสถาบันท่ีใหการศึกษาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนความสำคัญของการปกครองทองถิ ่น การปกครองสวนทองถิ ่นมี
ความสำคัญอยางยิ่งท้ังในแงการพัฒนาชุมชนและการปกครองระบบประชาธิปไตย นอกจากความสำคัญแลว การ
ปกครองสวนทองถิ่นยังเปนเร่ืองจำเปนเพราะสังคมท่ีกวางใหญมีอาณาเขตใหญโตยอมเปนเร่ืองยากท่ีจะใหรัฐบาล
กลางดูแลไดท่ัวถึง จึงมีความจำเปนท่ีจะตองมีการกระจายอำนาจเพ่ือใหทองถิ่นไดชวยเหลือตนเอง ความสำคัญและ
ความจำเปนของการปกครองสวนทองถิ่น 
ความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 

จากแนวความคิดในการปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถปุระสงคทางการปกครองของรัฐบาลในอัน
ท่ีจะรักษาความม่ันคงและความปกตสิุขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอำนาจปกครอง และเพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง ความสำคัญของการปกครองทองถิ่นสามารถ
สรุปไดดังน้ี (ชูวงศ ฉายะบุตร., 2539) การปกครองทองถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ
การปกครองทองถิ่นจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความ
เก่ียวพันมีสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมี
ตอทองถิ่นท่ีตนอยูอาศัยอันจะนำมาซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด การปกครอง
ทองถิ ่นทำใหประชาชนรู จักทองถิ ่นการปกครองตนเอง (Self-Government) หัวใจของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใชเปนการปกครองอันเกิดจากคำสั่งเบื้องบน โดยเปนการท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง ซ่ึงผูบริหารทองถิ่นนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารทองถิน่โดย
อาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชนแลว ผูบริหารทองถิ่นจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตย
ประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ใหประชาชนมีอำนาจถอดถอน (Recall) ซ่ึงจะทำใหประชาชนเกิดความ
สำนึกในความสำคัญของตนเองตอทองถิ่น และมีสวนรับรูถึงปญหาและแกไขปญหาทองถิ่นของตน 

 

77

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16



การปกครองทองถิ ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ ่งเปนหลักสำคัญของการกระจายอำนาจ 
เน่ืองจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีแตละทองถิ่นยอมมีปญหาและความ
ตองการที่แตกตางกัน ประชาชนจึงเปนผูมีความเหมาะสมที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนั้นมากที่สุด และ
กิจการบางอยางเปนเร่ืองเฉพาะทองถิ่น ไมเก่ียวกับทองถิ่นอ่ืน ๆ และไมมีสวนไดสวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม 
จึงเปนการสมควรท่ีจะใหประชาชนทองถิ่นดำเนินการดังกลาวเอง ท้ังน้ีการแบงเบาภาระดังกลาวทำใหรัฐบาลมีเวลา
ท่ีจะดำเนินการในเร่ืองท่ีสำคัญ ๆ หรือกิจการใหญ ๆ ระดับชาติอันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม และมี
ความคลองตัวในการดำเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น การปกครองทองถิ่นสามารถสนองตอบความตองการของ
ทองถิ่นตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากทองถิ่นมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร 
ประชาชน ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูที่ใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนไดเปนอยางดีก็คือ หนวยการปกครองทองถิ่นน้ันเอง การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลง
สรางผู นำทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผู นำหนวยการปกครองทองถิ ่นยอมเรียนรู
ประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพ้ืนฐานท่ีดีตออนาคตทาง
การเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทางการบริหารงานในทองถิ่นอีกดวย และการปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักการ
กระจายอำนาจ ทำใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

โดยสรุป ความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น สามารถแบงออกเปนสองดวย คือ ดานการเมืองการ
ปกครอง และการบริหาร กลาวคือในดานการเมืองการปกครองนั ้นเปนการปูพื ้นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและเรียนรูการปกครองตนเอง สวนดานการบริหารน้ัน เปนการแบงเบาภาระรัฐบาลและประชาชนใน
ทองถิ ่นไดหาทางสนองแกปญหาดวยตนเอง ดวยกลไกการบริหารตาง ๆ ทั ้งในแงของการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการจัดการ เปนตน 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
การปกครองสวนทองถิ่น ยังไดมีการกำหนดวา การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี และการ
บัญญัติไวอยางชัดเจนน้ีเองเปนหลักประกันวา รัฐจะตองสงเสริม และสนับสนุนใหการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลัก โดยใหการกระจายอำนาจเปนกลไกสำคัญ และเพื่อให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงไดมีการกำหนดมาตรา 250 อันเปนการระบุวา การปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการดูแล และจัดทำบริการสาธารณะ และมีอิสระในการบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ยังไดกำหนดบทบาทเฉพาะของการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกำหนดใหมีการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ใหแกประชาชนในทองถิ่น และการท่ีมีอำนาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  

ปญหาที่เกิดขึ้นคูกับสังคมของแตละประเทศเปนเวลานาน เกิดไดในหลากหลายรูปแบบ หลากหลาย
ลักษณะ วิธีการปองกันและแกไข ความรูความเขาใจ ของแตละประเทศก็ตางกันออกไป มีผลทำใหการกระทำบาง
การกระทำไมจัดวาเปนการทุจริตคอรัปชั ่น ทั ้งนี ้ ลวนแตเกิดจากปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง            
ท่ีขับเคลื่อนโดยผูมีอำนาจเปนสำคัญ อยางไรก็ดี การทุจริตคอรัปชั่น และ ผลประโยชนทับซอน มีความสอดคลอง
กันในแงของการกระทำ ท่ีผูเขียนบทความสามารถเรียก การขัดกันของผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมน้ัน 
เปนหนึ่งในพฤติกรรมท่ีนำไปสูการคอรัปชั่น การคอรรัปชัน (Corruption) เปนปญหาที่รุมแรงปญหาหนึ่งของ
การเมือง การบริหารของไทย และยังคงเปนปญหาท่ีสืบเน่ืองมาชานาน จนถึงปจจุบัน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรง
มากขึ้น คอรรัปชัน ความผิดที่ระบุไวในประมวลกฎหมายอาญา อันไดแก ความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ, 
ความผิดท่ีเก่ียวกับความยุติธรรม และความผิดตอตำแหนงหนาท่ีในการบุติธรรม ซ่ึงกลาวงายๆ คือ การกระทำเพ่ือ
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แสวงหาผลประโยชนที่มิควรชอบไดดวยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผูอื่น เชน การเบียดบังทรัพยของทางราชการ
เปนของตนหรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต ใชอำนาจในตำแหนงโดยมิชอบ การบอกวาจะใหทรัพยสิน หรือประโยชนแก
เจาพนักงาน เปนสาเหตุของการคอรัปชั่น 

การขาดคุณธรรม ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความละอายบาป และเกรงกลัวบาป การขาดอุดมการณ
และอุดมคติ ผูท่ีไมมีอุดมการณหรืออุดมคติ ท่ีจะทาทุกอยางเพ่ือใหตนไดรับประโยชนวาการกระทำน้ันจะผิดและไม
ถูกตองตามศีลธรรม มีคานิยมท่ีผิด ในปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนไปจากเดิม กอนน้ีผูเขียนบทความเคยยก
ยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต แตในปจจุบันผูเขียนบทความกลับยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐ ีคนที่มี
ตำแหนงหนาที่การงานสูง ใชอำนาจโดยไมเปนธรรม บุคคลใดที่มีอำนาจและมีความโลภเห็นแกเงิน ก็ยอมจะ
คอรรัปชั่น การมีอำนาจอยางเดียวก็ยอมจะคอรรัปชั่น การมีอำนาจอยางเดียว จึงไมทำใหคนทุจริต แตการมีอำนาจ
โดยมีความโลภเห็นแกเงิน จึงทำใหคนทุจริต และมีรายไดไมพอกับรายจาย การมีรายไดไมพอกับรายจาย ทำใหตอง
เปนหน้ีสิน เม่ือไมสามารถจะหาเงินมาไดโดยทางสุจริต ก็ใชวิธีทุจริต 

ซึ่งใกลเคียงกับ (Kerkhoff, T., 2016).เคิรกออฟ กลาววา การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระ 
และสามารถพัฒนาระบบการคลังโดยการจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที ่เหมาะสม รวมทั ้งสงเสริมและ
พัฒนาการหารายไดของการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดบริการ
สาธารณะโดยครบถวน สามารถท่ีจะจัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคการเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะตามอำนาจหนาท่ีและอำนาจโดยเฉพาะของการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ของแตละรูปแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับรายไดของการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยมีการบัญญัติเก่ียวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหนาท่ีตลอดจนงบประมาณและบุคลากร  

รวมท้ังกรณีการรวมดำเนินการกับเอกชน หรือหนวยงานของรัฐหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงาน
ของรัฐดำเนินการที่เปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นมากกวาการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดำเนินการเอง ก็สามารถมอบใหการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดำเนินการก็ไดแนวทางในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ ไดวางหลักการใหทำรวม โดยใหการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
พิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถของตนเองวา มีบริการสาธารณะใดท่ีจะสามารถดำเนินการไดเอง มีบริการ
สาธารณะใดท่ีตองรวมดำเนินการกับคนอ่ืน ๆ เชน ภาคเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ การมอบหมายใหภาคเอกชน
หรือหนวยงานรัฐดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการรวมในการจัดทำบริการสาธารณะ เห็นวาจำเปนตองมีกฎหมาย
รองรับ โดยเฉพาะการใหมีกฎหมายสหการหรือกฎหมายความรวมมือของการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กับภาคีที่เกี่ยวของ เปนตน รัฐตองดำเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได
ของตนเอง โดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดของการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ี เพ่ือใหการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดำเนินการตามหนาท่ีและอำนาจดูแล รวมท้ังจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นไดน่ันก็หมายความวา รัฐตองมีกลไกหรือเคร่ืองมือเพ่ือทำใหการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดหารายไดของตนเอง โดยกลไกและเคร่ืองมือน้ันควรจะเปนกลไก
เชิงกฎหมาย เชน กฎหมายรายไดทองถิ่นที่มีความกาวหนาไปมากกวากฎหมายเดิม กฎหมายที่เปดใหทองถิ่นทำ
กิจการพาณิชยหรือเปดใหจัดทำ เทศพาณิชย เปนตน 
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ขอเสนอแนะ 
การปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดสุรินทรควรจำกัดวาระในการดำรงตำแหนงของผูบริหารทองถิ่น 

(ขาราชการประจำ) การไมจำกัดวาระการดำรงตำแหนงอยางตอเนื่องของผูบริหารทองถิ่น (ขาราชการประจำ) 
กอใหเกิดการผูกขาดทางอำนาจและนักการเมืองก็จะสรางอิทธิพลใหแกตนเองกอใหเกิดเปนระบบอุปถัมภภายใน
ทองถิ่นที่ยากแกการตรวจสอบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ทำใหเกิดการใชอำนาจเกินขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดหรือ
การใชอำนาจไปในทางท่ีผิดอันกอใหเกิดปญหาการทุจริตในทองถิ่นขึ้นมาไดงายดวยเชนกันทาง ผูเขียนบทความจึง
เสนอใหมีการจำกัดวาระการดำรงตำแหนงของผูบริหารทองถิ่น (ขาราชการประจำ) โดยใหสามารถดำรงตำแหนง
ติดตอกันไดเพียง 2 วาระเทานั้น เนื่องจากในทางวิชาการแลว การดำรงตำแหนงติดตอกันยาวนานผูบริหารหรือ
นักการเมืองทองถิ่นก็จะมีการสั่งสมอำนาจมีการสรางเครือขายในกลุมพวกพองของตน ซ่ึงสภาพดังกลาวกอใหเกิด
การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดงายยิ่งขึ้นตามไปดวย การปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดสุรินทรควรมี
การเปลี่ยนวัฒนธรรมขององคกรที่เกี่ยวโยงกับความเปนระบบอุปถัมภมาเปนระบบคุณธรรม ผูปฏิบัติงานตองมี
คุณธรรมไมคิดแสวงหาผลประโยชนอันไมควรไดโดยอาศัยอำนาจหนาท่ีของตน 

ควรมีการสงเสริม ปลูกฝงและสรางจิตสำนึก จริยธรรมคุณธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต มีการปองกันและ
เฝาระวังเหตุการณและพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ เชน มีการตรวจสอบภายใน หรือ
ควบคุมภายใน อยางเขมงวดและจริงจัง มีการจัดการกรณีมีการทุจริตท่ีเกิดขึ้นแลว เชน มีการสอบสวนลงโทษท้ังทาง
อาญาและทางวินัยอยางรวดเร็วและเปนธรรม มีการประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรูเรื่องการทุจริตและโทษที่จะ
ไดรับ มีการสรางเครือขายการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดสุรินทรตอตานคอรัปชั่น เฝาระวังการทุจริตโดย
เจาหนาท่ีของรัฐและภาคประชาชนรวมมือกัน แจงเบาะแสการทุจริตของเจาหนาท่ีใหทำการตรวจสอบการทุจริตใน
การปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดสุรินทร ไดแก ลักษณะการทุจริตท่ีจากตัวบุคคล สวนใหญจะเปนในรูปแบบของ
การใชตำแหนงในการแสวงหาผลประโยชน มีญาติมิตรหรือพวกพองมาเขามาทำการจัดซื้อจัดจางที ่มีการเอ้ือ
ประโยชนใหกลุมของตน รวมถึงการเก็บรายไดแลวไมสงคลัง พรอมทั้งมีการแกไขหลักฐานการเงิน การทุจริตที่เกิด
จากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากการปกครองสวนทองถิ่นของ
จังหวัดสุรินทร มีพนักงานทองถิ่นท่ีมีความรูความสามารถท่ีไมตรงกับงาน หรือไมมีความรูเฉพาะดานดีพอ ก็จะทำให
การปฏิบัติงานแตละครั้งอาจนำไปสูความผิดพลาดไดงาย และยังยังสอไปในทางทุจริตอีกดวย สวนการทุจริตที่เกิด
จากอำนาจ บารมี อิทธิพล พบวาในการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดสุรินทรบางแหง มีการครอบงำของอำนาจ 
อิทธิพลทางการเมือง จึงทำใหเกิดการทุจริตไดงาย และยากตอการตรวจสอบการใชอำนาจโดยไมชอบน้ี และลักษณะ
การทุจริตที่เกิดจากการบริหารงานและองคการ คือการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
เปนการปดบังขอมูลทั้งทางดานการเงิน งบประมาณ ชองทางการสื่อสารของการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัด
สุรินทรเอง และการทุจริตที่เกิดจากการบริหารดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจดัจางและการเงินการคลัง 
สาเหตุมาจากการท่ีการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดสุรินทรอางวาไมทราบเร่ืองการจัดทำ จัดซ้ือจัด 

การปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดสุรินทรควรมีการยึดถอืกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับเปนใหญ โดย
มีการบังคับและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงผลประโยชนอันจะตกแกประชาชน
ในทองถิ่นเปนสำคัญการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนั้นจะตองอาศัย
ความรวมมือจากหลากหลายฝายดวยกันจึงจะสามารถแกไขปญหาท่ีมีอยูอยางยาวนานในสังคมไทยได ท้ังน้ีปจจัยท่ี
มีความสำคัญอยางยิ ่งก็คือ คนในสังคมโดยหากคนในสังคมไมเห ็นความสำคัญของปญหาดังกลาวและไม
เปลี่ยนแปลงคานิยมแนวคิดหรือทัศนคติเดิม ๆ  ของตน การแกปญหาการทุจริตก็คงจะเกิดขึ้นไดยากแมวาจะไดมี
มาตรการในการปองกันและปราบปรามดีเพียงใดก็ตาม การปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดสุรินทรควรมีความ
พยายามในการพัฒนากลไกการแกปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปเปนอยางมาก แตก็ยังพบวา
การทุจริตยังคงไมหมดไปจากสังคมซ่ึงการจะแกไขปญหาดงักลาวทางหน่ึงก็จะตองอาศัยกลไกทางกฎหมายตลอดจน
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บทบาทขององคกรเจาหนาที่ในภาครัฐ โดยสำหรับในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
การกำหนดอำนาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดสวนภาษีอากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตอเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหารการ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และยังมีอำนาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะอีกดวย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิชาการน้ีสำเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือและใหคำแนะนำจากทานรองศาสตราจารย 

ดร.ศรุดา สมพอง อาจารยท่ีปรึกษาบทความวิชาการ ซ่ึงทานไดใหคำแนะนำและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชน
อยางยิ่งในการทำบทความวิชาการ อีกท้ังยังชวยแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางการเขียนบทความวิชาการน้ีอีก
ดวย สุดทายน้ี ผูเขียนขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซ่ึงเปดโอกาสใหไดรับการศึกษาเลาเรียน ตลอดจน
คอยชวยเหลือและใหกำลังใจเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา 
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บทคัดยอ 
การไมไดรับคาจาง หน้ีท่ีเกิดจากการจางงาน และการยึดเอกสารประจำตัวของลูกจาง เปนเร่ืองท่ีไดรับ

การรองเรียนมากท่ีสุดในหมวดแรงงาน ในอดีต การขอความชวยเหลือในเร่ืองดังกลาว มีเพียงแคขอใหนายจางคืน
เอกสาร หรือถาไมมีการจายคาจาง ก็ดำเนินตามกระบวนการของแรงงานท่ีเรียกรองคาจาง ถาเรามองในพฤติการณ 
นายจางมีความผิดฐานบังคับใชแรงงาน แตไมสามารถดำเนินคดีได แตการประกาศใชพระราชกำหนดแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 วันท่ี 7 เม.ย. 2562 ทำใหขอรองเรียน
เหลาน้ันถือวาเปนฐานความผิด ขอหาบังคับใชแรงงานหรือบริการ ทำใหมีชองทางเพ่ิมในการดำเนินคดีกับนายจาง 
ซ่ึงอาจถูกลงโทษขั้นต่ำจำคุกตั้งแต 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 50,000 บาท และมีโทษสูงสุดคือ ประหารชีวิต หากทำ
ใหผูถูกกระทำถึงแกความตาย เปนไปตามแนวทางความรับผิดชอบตอการตอตานการคามนุษยของรัฐบาลไทย การ
แกไขปญหาเร่ืองภาระรับผิดชอบ จึงจำเปนตองนำหลักการดังกลาวมาปรับใชในชีวิตประจำวัน ไมจำกัดอยูแคเพียง
ในภาครัฐ แตจะตองขยายขอบเขตใหไปถึงในภาคของเอกชน และรวมถึงในภาคสังคม ตาง ๆ ซึ ่งจากการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ของเทคโนโลยีในปจจุบันอยางเชน อินเทอรเน็ต ก็จะชวยสงเสริมใหเกิดการตรวจสอบได
อยางด ีเมื่อภาคประชาชนเกิดความตื่นตัว และพรอมที่จะติดตามภาครัฐ ภาครัฐจึงไมอาจปฏิเสธที่จะตองนำหลัก 
ภาระรับผิดชอบท่ีมีอยูในตัวบทกฎหมาย นำมาสูการปฏิบัติจริง และท่ัวถึง 
 
คำสำคัญ : แนวทางความรับผิดชอบ, การคามนุษย, รัฐบาลไทย 
 
Abstract 

Nonpayment Employment indebtedness and confiscation of employee identification 
documents It has been the subject of most complaints in the labor sector. In the past, asking 
for help in such matters. With just asking the employer to return the documents or if there is 
no payment of wages Followed the process of wage-demanding labor If we look at the 
circumstances the employer is guilty of forced labor. But cannot prosecute but the 
promulgation of the Emergency Decree amending the Anti-Trafficking in Persons Act 2008, 
B.E. 2562, on April 7, 2019, causing those complaints to be considered an offense. Charges 
with forced labor or service There are additional ways to prosecute employers. Which may 
be punished with a minimum imprisonment of 6 months or a fine of 50, 000 baht and the 
maximum penalty is death penalty if the victim is killed Follow the Thai government's anti-
trafficking responsibility guidelines. Resolving responsibility issues Therefore, it is 
necessary to apply these principles in daily life Not limited to just in the government But 
must expand the scope to the private sector And including in various social sectors, which 
are rapidly growing Of today's technology, such as the internet, will help promote the 

83

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16



investigation as well When the public sector is awake And ready to follow the government 
The government cannot therefore refuse to adopt the principles Responsibilities that are 
contained in the law Bring to practice and thoroughly Will help to promote the investigation 
as well When the public sector is awake And ready to follow the government The government 
cannot therefore refuse to adopt the principles Responsibilities that are contained in the law 
Bring to practice and thoroughly Will help to promote the investigation as well When the 
public sector is awake And ready to follow the government The government cannot therefore 
refuse to adopt the principles Responsibilities that are contained in the law Bring to practice 
and thoroughly 
 
Keyword : Accountability Guidelines, Human Trafficking, Thai Government 
 

บทนำ 
การไมรองเรียนตอใหแรงงานไมกลาฟอง เรามองวาตองมีการดำเนินคดี เพราะเปนความผิดตอรัฐ แตถา

แรงงานเปนคนฟองเองก็ไดผลประโยชนมากกวาในแงของสทิธิตาง ๆ  การแกกฎหมายเพ่ือใหไทยมีมาตราท่ีเก่ียวของ
กับแรงงานบังคับโดยเฉพาะ เปนผลมาจากการท่ีไทยยื่นจดทะเบียนใหสัตยาบันพิธีสารสวนเสริมอนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวางประเทศวาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 (ฉบับที่ 29) ถือวาเปนความพยายามของไทยที่จะแกไข
ปญหาแรงงานประมง ซ่ึงกอนหนาน้ี เม่ือป พ.ศ. 2558 สหภาพยุโรปหรือ (EU) ไดออก ใบเหลือง เตือนไทยวายังไม
มีมาตรการที่เพียงพอที ่จะปองกันและขจัดปญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม 
จนกระทั่งเมื่อเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปไดประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย เพ่ือ
แสดงการยอมรับตอความกาวหนาของการแกไขปญหาการทำประมงผดิกฎหมาย นอกจากน้ี รายงานสถานการณ
การคามนุษยของสหรัฐฯ เมื่อปที่แลวไดยกระดับประเทศไทยมาอยูกลุมที่ 2 (Tier 2) หลังอยูในกลุมที่ 2 บัญชี
รายชื่อประเทศที่ตองจับตามอง (Tier 2 Watch List) ติดกันมา 2 ป การแกไขกฎหมายดังกลาวเปนไปตามทีส่ภา
หอการคาและคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. (สมาคมธนาคารไทย สภาหอการคา และสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเคยเสนอไว (ศูนยตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ., 2558). 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ผูใดกระทำการอยางหน่ึง
อยางใด คือ เปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จำหนาย พามาจากหรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหน่ียวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับ
ไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชกำลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอำนาจ โดยมิชอบ ใชอำนาจครอบงำบคุคล
ดวยเหตุที่อยูในภาวะออนดอยทางรางกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ ขูเข็ญวาจะใชกระบวนการ
ทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือ ผลประโยชนอยางอื ่นแกผูปกครองหรือผู ดูแลบุคคลนั้น เพื ่อให
ผูปกครองหรือผูดูแลใหความยนิยอมแก ผูกระทำความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลท่ีตนดูแล หรือเปนธุระ
จัดหา ซื้อ ขาย จำหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็ก ถาการ
กระทำน้ันไดกระทำโดยมีความมุงหมายเพ่ือเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ผูน้ันกระทำความผิดฐานคามนุษย
นอกจากน้ี การชวยเหลือคุมครองผูเสียหาย ใหคำวา “คามนุษย” หมายความรวมถึง “บังคับใชแรงงานหรือบริการ” 
ดวยและใหนำกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีคามนุษยมาใชบังคับกับการพิจารณาคดีบังคับใชแรงงาน หรือบริการ
ดวยโดยอนุโลม โดยถาการกระทำความผิดเปนเหตุใหผูถูกกระทำถึงแกความตาย ตองระวางโทษ จำคุกตลอดชีวิต 
หรือประหารชีวิต ขณะเดียวกันถาการกระทำความผิดเปนกรณีที่ผูบุพการี ใหผูสืบสันดานทำงานหรือใหบริการ 
เพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอันควรปรานีอื่นแลว ศาลจะ
ลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกำหนดหรือไมลงโทษผูกระทำความผิดเลย ก็ได อยางไรก็ตามพระราชกำหนดนี้ ีใหใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
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กอนหนาน้ี สาระนารูของกฎหมายคุมครองเหยื่อคามนุษยของสหรัฐฯ และเหตุใดสหรัฐฯ จึงจัดใหไทยอยู
ระดับที่ 3 การบังคับใชแรงงานจะอยูในความผิดฐานคามนุษย หมายความวาผูที่ถูกบังคับใชแรงงานจะตองถูกคา
มนุษยดวย จึงจะถูกครอบคลุมภายใตกฎหมายน้ี ในการคามนุษยจะตองมีการหลอกลวง บังคับขูเข็ญ หนวงเหน่ียว
กักขัง ถึงจะเรียกวาเปนการคามนุษย แตผูเสียหายจากแรงงานบังคับ อาจไมมีความรุนแรงในการทำรายรางกาย 
หรือไมไดถูกกักขังหนวงเหน่ียว เชน เต็มใจมาทำงาน แตตองทำเกินเวลา ไมเชนน้ันจะถูกหักเงิน หรือพลทหารท่ีไป
เลี้ยงไกใหนายพล ในสภาพท่ีไมดีและคาจางก็ไมได ก็เขาขายเปนแรงงานบังคับแรงงานบังคับหลายแสน ดัชนีทาส
โลกป 2018 โดยมูลนิธิวอลกฟรี (Walk Free Foundation) ประเมินวามีผูที่ตกอยูในสภาวะของการเปนทาสยุค
ใหมในประเทศไทยราว 610,000 คน หรือ 8.9 คนตอประชากร 1,000 คน อยูในลำดับที่ 23 จาก 167 ประเทศ 
ตัวเลขดังกลาวเพ่ิมขึ้นจากป 2016 ท่ีประเมินไวท่ี 425,500 คน ท้ังน้ี ทาสยุคใหม (modern slavery) เปนคำใหมท่ี
ครอบคลุมทั้งการคามนุษย แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก แรงงานทาสยุคเกา คาประเวณี แลวการบังคับใหแตงงาน 
มูลนิธิวอลกฟรียังจัดใหไทยอยูในกลุมประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงของแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมง (Coalition 
to Fight Against Child Exploitation (FACE)., 2016.) โดยงานวิชาการป 2559 ของฮิวแมนไรทวอทช ระบุวา 
76% ของแรงงานในอุตสาหกรรมประมงไทยติดหนี้ 31.5% ถูกบังคับใหทำงาน 15.7% ถูกทำรายรางกาย และ 
6.5% ถูกหลอกลวงใหมาทำงานท่ีไทย (Human Rights Watch., 2010) 

 

แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
พระราชกำหนด  

พระราชกำหนด หมายถึง กฎหมายท่ีพระมหากษัตริยทรงตราขึ้นใหใชบังคับ ดังเชนพระราชบัญญัติโดย
คำแนะนำของคณะรัฐมนตรี แลวนำเสนอใหสภาพิจารณาอนุมัต ิกฎหมายรูปแบบหน่ึงซ่ึงพระมหากษัตริยทรงตรา
ขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญวางไววาเปนกรณีฉุกเฉิน ที่มี
ความจำเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัย 
สาธารณะหรือความมั ่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือในกรณีที่มีความ
จำเปนตองมีกฎหมายเก่ียวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับ เพ่ือรักษา
ประโยชนของแผนดิน พระราชกำหนดมีผลใชบังคับไดดังพระราชบัญญัติ ดังนั้นพระราชกำหนดจึงแกไขเพิม่เตมิ 
หรือยกเลิกพระราชบัญญัติได พระราชกำหนดเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะพิเศษ ซ่ึงไมอาจใหฝายรัฐสภาออกกฎหมาย
ตามวิธีปกติได ทั้ง ๆ ที่การออกกฎหมายนั้นยอมเปนหนาที ่ของฝายรัฐสภา แตในการบริหารราชการแผนดิน              
หากบานเมืองตกอยูในภาวะฉุกเฉินหรือมีความจำเปนเรงดวนในอันท่ีจะรักษาผลประโยชนของประเทศ หรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งไมอาจเรียกประชุมรัฐสภาไดทันทวงที หรือแมวาจะอยูในระหวางสมัยประชุมของรัฐสภา    
แตเม่ือมีความจำเปนตองออกกฎหมายอยางรีบดวน โดยรัฐธรรมนูญจะไดรับรองใหฝายบริหารออกพระราชกำหนด
ได ซ่ึงพระราชกำหนดท่ีออกน้ีมีผลบังคับใชเปนการชั่วคราวเทาน้ัน จนกวาฝายรัฐสภาจะอนุมัติใหพระราชกำหนดน้ี
มีผลบังคับใชอยางถาวรเชนเดียวกับพระราชบัญญัติตอไป พระราชกำหนดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1. พระราช
กำหนดท่ัวไป 2. พระราชกำหนดเก่ียวดวยภาษีอากรหรือเงินตรา พระราชกำหนดของไทยแบงออกเปนสองประเภท
ตามอำนาจหนาท่ีของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. ดังตอไปน้ี  

พระราชกำหนดท่ัวไป ออกไดในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจำเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดเพ่ือประโยชน
ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือปองปดพิบัติสาธารณะ (ตราขึ้นเม่ือ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉิน มีความจำเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษา
ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของสาธารณะ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกำหนดใหใชบังคับ ดังเชนพระราชบัญญัติก็ได เม่ือ
คณะรัฐมนตรีไดประกาศใชพระราชกำหนดน้ันแลว ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราช
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กำหนดน้ันตอรัฐสภา เพ่ือพิจารณาโดยไมชักชา)  
พระราชกำหนดเกี ่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ออกไดในกรณีที่มีความจำเปนที ่จะตองมีกฎหมาย

เกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งตองไดรับพิจารณาโดยดวนและลับ เพื่อรักษาผลประโยชนของแผนดิน ทั้งน้ี 
ภายในระหวางสมัยประชุมของรัฐสภาเทานั ้น พระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีประกาศใชระหวางสมัยประชุม             
กรณีท่ีมีความจำเปนตองมีกฎหมายเก่ียวดวยภาษาอากรหรือเงินตรา ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับ 
เพ่ือรักษาผลประโยชนของแผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกำหนดใหใชบังคับ ดังเชนพระราชบัญญัตก็ิได 
แลวจะตองนำเสนอตอสภาผู แทนราษฎรภายใน 3 วัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
กระบวนการภายหลังการประกาศใชพระราชกำหนด เม่ือมีการประกาศใชพระราชกำหนดแลว ในการประชุมรัฐสภา 
คราวตอไป คณะรัฐมนตรีตองเสนอพระราชกำหนดน้ันตอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุม
และการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกำหนดโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ พระราชกำหนดดังกลาว หรือในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแต
วุฒิสภาไมอนุมัติ และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร พระราชกำหนดนั้นเปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ได
เปนไปในระหวางท่ีใชพระราชกำหนดน้ันแลว ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจำเปนตองมีกฎหมายเก่ียวดวยภาษี
อากรหรือเงินตราซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพ่ือรักษาประโยชนของแผนดิน พระมหากษัตริยจะ
ทรงตราพระราชกำหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได ขั้นตอนในการตราพระราชกำหนดโดยละเอียด  

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหนวยงานดานความม่ันคง หรือดานภาษีอากรหรือเงินตรา ยกราง
จัดทำรางพระราชกำหนดเพื่อเสนอตอรองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีตามลำดับ เพื่อนำเขาพิจารณาใน
คณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติ นายกรัฐมนตรีก็นำรางพระราชกำหนดขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายฯ และ
เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ก็จะมีผลใชบังคับดังเชนพระราชบัญญตัิ
ตอไป นายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการประกาศใชพระราชกำหนด ในการประชุมรัฐสภา
คราวตอไป คณะรัฐมนตรีตองเสนอพระราชกำหนดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว นั้นเสนอตอรัฐสภาเพ่ือ
พิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและรอการเปดสมัยประชุมสามัญ จะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตอง
ดำเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกำหนดโดยเร็ว พระ
ราชกำหนดเก่ียวดวยภาษอีากรหรือเงินตรา ท่ีไดตราขึ้นตามมาตรา 186 จะตองนำเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายใน
สามวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การไมอนุมัติพระราชกำหนด  

ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติ แตวุฒิสภาไมอนุมัติ และสภาผูแทนราษฎร
ยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร             
ใหพระราชกำหนดน้ันตกไป แตไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีไดเปนไปในระหวางท่ีใชพระราชกำหนดน้ัน การอนุมัติ
พระราชกำหนด ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติ หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหพระราชกำหนดน้ันมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป ประกาศในราชกิจานุเบกษา การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกำหนด ใหนายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การพิจารณา
พระราชกำหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภา ในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกำหนด จะตองกระทำใน
โอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภาน้ัน 
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กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกำหนดใด สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาจำนวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจำนวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอ
ประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิก วา พระราชกำหนดน้ันไมเปนไปตามมาตรา 184 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ประธาน
แหงสภาน้ัน ตองสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นเพ่ือวินิจฉัย มาตรา 185 
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคำวินิจฉัยน้ั นไปยังประธานแหงสภาท่ีสงความเห็นน้ันมาเม่ือ
ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตาม
ขอ 7 แลว ใหรอการพิจารณาพระราชกำหนดน้ันไวกอน จนกวาจะไดรับแจงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ี
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกำหนดใดไมเปนไปตามมาตรา 184 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหพระราชกำหนดน้ัน 
ไมมีผลบังคับมาตั้งแตตน คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวา พระราชกำหนดใดไมเปนไปตามมาตรา 184 วรรคหน่ึงหรือ
วรรคสอง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมด  

รัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรคหนึ ่ง คือ ตราขึ ้นเพื่อประโยชนในอันที ่จะรักษา ความมั ่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือวรรคสอง คือ ตราขึ้นเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเปน รีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได 
แมวาโดยหลักการแลว พระราชกำหนดที่ประกาศใชนั้นจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายแลว แตเปนเพียงชั่วคราว
เทาน้ัน จนกวาความสมบูรณจะเกิดขึ้นเม่ือใหฝายนิติบัญญัติอนุมัติใหใช พระราชกำหนดน้ันเปนการถาวรตอไป ใน
การอนุมัติพระราชกำหนดในอดีตน้ัน รัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะรัฐมนตรี ตองเสนอเปนรางพระราชบัญญัติอนุมัติ
พระราชกำหนดตอรัฐสภา พิจารณาเชนเดียวกับการพิจารณากฎหมาย แตใหดำเนินการเพียงขั้นตอนเดยีว วาอนุมัติ
หรือไมอนุมัติเทานั้น ซึ่งเปรียบได กับการรับหลักการแหงรางกฎหมายในปจจุบัน แตนับตั้งแตใหรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 เปนตนมา เมื ่อพระราชกำหนดไดร ับการพิจารณาจากรัฐสภาแลว 
นายกรัฐมนตรีตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขอสังเกตที่ควรจดจำเกี่ยวกับเรื่องพระราชกำหนดนี้ 2 ประการ 
ไดแก ประการท่ีหน่ึง ถึงแมพระราชกำหนดจะมีผลใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ตาม แตก็ไมใชพระราชบัญญัติ
อยูดี ประการท่ีสอง การแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกพระราชกำหนด ตองตราเปนพระราชบัญญัติ ซ่ึงตองเสนอเปนราง
พระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎร ไมสามารถตราพระราชกำหนดไปแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกพระราชกำหนดได 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกำหนดจะเกิดขึ้นไดเปน 4 กรณี ดังน้ี 1. กรณีสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนด ใหพระราชกำหนดน้ัน มีผลบังคับใชเปนพระราชบัญญัติตอไป 2. กรณีสภาผูแทนราษฎร
ไมอนุมัติ พระราชกำหนดน้ันเปนอันตกไป แตท้ังน้ีไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีไดเปนไประหวางท่ีใชพระราชกำหนด
น้ัน 3. กรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนด แตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกำหนดนั้น มีผล
บังคับใชเปนพระราชบัญญัติตอไป และ 4. กรณีสภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนด แตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภา
ผูแทนราษฎร ยืนยันการอนุมัติ(ของ ส.ว.)ดวยคะแนนเสียงไมมากกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกำหนดน้ันเปนอันตกไป แตท้ังน้ีไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีไดเปนไประหวางท่ีใชพระ
ราชกำหนดน้ัน ดงัน้ันหากพระราชกำหนดน้ัน มีผลเปนการแกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด และ
พระราชกำหนดตองตกไป ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีอยูกอนการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกมีผลบังคับตอไป นับแต
วันที่การไมอนุมัติพระราชกำหนดนั้นมีผลการอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกำหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ (Accountability) 
Kalichman, M. (2014). ไดกลาวถึง ความรับผิดชอบ (Accountability) มาจากรากศัพท accountable 

คำคุณศัพท (อะ-เคาว-น-ทะ-เบิล) accountable หมายความวา รับผิดชอบ กับการกระทำหรือการตัดสินใจ คำน้ี
รากคำมาจากคำวา account ซ่ึงเปนคำท่ีมาจากภาษาฝร่ังเศสโบราณ acont ท่ีหมายถึงการนับเงิน ซ่ึงผูนับเงินน้ัน
จะตองเปนคนท่ีมี accountable (รับผิดชอบ) กับเงินท่ีนับน้ัน แตตอนหลังคำน้ีจะหมายความถึง รับผิดชอบกับการ
กระทำอื่น ๆดวยนอกจากการรับผิดชอบกับการเงิน สวนคำวา Accountability ท่ีผูเขียนบทความวิชาการไดให
นิยามศัพทไววา ภาระรับผิดชอบน้ัน มีความหมายเดียวกันกับคำวา Responsibility โดยมีความแตกตางกันคือวา 
Accountability จะเปนภาระรับผิดชอบ ที่ไมสารถแบงความรับผิดชอบนั้นไดแตคำวา Responsibility จะเปน
ความรับผิดชอบท่ีสามารถจะแบงความรับผิดชอบกันไดเชน ในการดูแลสิ่งแวดลอมถือเปน Responsibility เพราะ
เปนความรับผิดชอบของทุกคน ท่ีจะตองรับผิดชอบรวมกัน แตถาเปนการกระทำท่ีเจาหนาท่ีขององคการในภาครัฐ
รับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนตอบแทน ในการท่ีบริษัททำใหเกิดมลพิษ การกระทำน้ันถือเปน Accountability เพราะ
เปนความรับผิดชอบสวนตัวของเจาหนาท่ีรัฐในการกระทำน้ัน ๆ  

Shamoo, A. E. (2013). ไดกลาวถึง คำวา ภาระรับผิดชอบ (Accountability) แตกตางจากคำวา ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) ซ่ึงคำวา ความรับผิดชอบ คือการรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีตามตำแหนงงานท่ีไดรับมา 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและรวมถึงการรักษากฎระเบียบ แตภาระรับผิดชอบคือการรับผิดชอบท่ี
ผูปฏิบัติจะตองถูกควบคุม ตรวจสอบ ชี้แจงจากสาธารณะภายนอก ผูปฏิบัติหนาที่จึงตองมีความโปรงใส ยึดหลัก
ความประหยัด และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนโดยทั่วไปได ดังนั้น ภาระรับผิดชอบ จึงมีขอบขายที่กวาง
กวา ความรับผิดชอบ เม่ือมาพิจารณาถึงภาระรับผิดชอบ ตามท่ีวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไดอธิบายความหมายไวคือ 
ภาระรับผิดชอบ หรือภาระความรับผิด (Accountability) จึงหมายถึงความรับผิดและรับชอบในผลของการกระทำ
ตามบทบาทหนาท่ีของผูกระทำ ไมวาผูน้ันจะดำรงตำแหนงใดในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อยางไรก็ตาม 
คำน้ีอาจจะพิจารณาไดเปนสองความหมายท่ีซอนกันคือ ความหมายแรก เปนความหมายท่ีใชกันโดยท่ัวไปในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่หมายถึงบรรดาผูที่ใชอำนาจ ไมวาจะเปนรัฐบาล สมาชิกรัฐสภา หรือสภาทองถิ่นผูที่มาจากการ
เลือกตั้ง หรือขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐผูท่ีมาจากการแตงตั้ง จะตองแสดงใหเห็นไดวาตนไดใชอำนาจท่ีไดรับมอบ 
รวมท้ังไดปฏิบัติหนาท่ีอยางถกูตองเรียบรอย ความหมายท่ีสองคอื รูปแบบ ตาง ๆ ในอันท่ีจะกอใหเกิดความแนใจได
วา คานิยมของผูที่ไดรับมอบอำนาจหรือความรับผิดชอบมีความสอดคลองตองกันกับคานิยมของผูที่มอบอำนาจ 
ภายใตระบอบประชาธิปไตย การสรางภาระรับผิดชอบมีอยูหลายกลไกดวยกัน ประกอบดวย การเลือกตั้ง อันเปน
พื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่ทำใหผูดำรงตำแหนงทางการเมืองตองมีความผูกพันกับสาธารณะซึ่งก็คือประชาชนที่เปนผู
เลือกตั้งใหบุคคลนั้นไดเขามาดำรงตำแหนง กระบวนการรัฐธรรมนูญและนิติบัญญัติ ถือเปนการตรวจสอบและ
ถวงดุลโดยใชกลไกเชิงสถาบันอยางเปนทางการ การควบคุมการคอรัปชั่นของขาราชการ เปนการดูแลในดานของ
การนำซึ่งนโยบายไปสูปฏิบัติ พื้นที่ประชาสังคม ดวยการใหประชาสังคมอื่น ๆ เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
ความโปรงใสของรัฐและ การกระจายอำนาจ ดวยการแบงภาระความรับผิดชอบสาธารณะใหกับทองถิ่นและการ
กระจายอำนาจในการเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับความแตกตางในเชิงภูมิศาสตร รวมถึงการใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดเขามามีสวนรวม ในการตรวจสอบการทำงานของหนวยงานทองถิ่นไดดวย  

ดังนั ้น ในการแกไขปญหาเรื ่องภาระรับผิดชอบ จึงจำเปนตองนำหลักการดังกลาวมาปรับใช ใน
ชีวิตประจำวัน ไมจำกัดอยูแคเพียงในภาครัฐ แตจะตองขยายขอบเขตใหไปถึงในภาคของเอกชน และรวมถึงในภาค
สังคม ตาง ๆ ซ่ึงจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ของเทคโนโลยีในปจจุบันอยางเชน อินเทอรเน็ต ก็จะชวยสงเสริม
ใหเกิดการตรวจสอบไดอยางด ีเมื่อภาคประชาชนเกิดความตื่นตัว และพรอมที่จะติดตามภาครัฐ ภาครัฐจึงไมอาจ
ปฏิเสธท่ีจะตองนำหลัก ภาระรับผิดชอบท่ีมีอยูในตัวบทกฎหมาย นำมาสูการปฏิบัติจริง และท่ัวถึง 
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ความเปนมาเกี่ยวกับการคามนุษย 
สรายุทธ ยหะกร. (2558). การคามนุษยและการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากการคามนุษยเกิดขึ้นในโลก

น้ีมานานหลายพันปตั้งแตยุคกรีกโบราณและยุคโรมันในชวงกอนคริสตกาลราว 1400 – 1600 ป การคามนุษยสมัย
โบราณเปนการบังคบัใชแรงงานทาส การคาทาส และการคาประเวณี ในชวงกอน ค.ศ. 1400 โปรตุเกสมีการคาทาสท่ี
ในแอฟริกา โดยนำทาสไปขายเปนแรงงานทางในประเทศของตน ตอมาเม่ือประมาณ ค.ศ. 1562 อังกฤษก็เร่ิมเขาไป
คาทาสในแอฟริกาเพ่ือนำไปทำการเพาะปลูกในดินแดนท่ีเปนอาณานิคมของตน เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการลงทุนในภาค
การเกษตร การคาทาสของโปรตุเกสและอังกฤษสรางความม่ังคั่งไดมาก เปนเหตุผลหน่ึงท่ีทำใหประเทศมหาอำนาจใน
ยุโรปอื ่น ๆ เชน สเปน อเมริกาเหนือ ฮอลแลนด ฝรั ่งเศส สวีเดน และเดนมารก เขาไปดำเนินการคาทางใน
คริสตศตวรรษท่ี 16 การคาทาสเพ่ือใชเปนแรงงานทาสโดยคนผิดขาวน้ัน เปนการกระทำตอแรงงานทาสท่ีเปนคนผิว
ดำจากแอฟริกา เพ่ือนำแรงงานทางไปใชในพ้ืนท่ีเกษตรของยุโรปและดินแดนท่ีเปนอาณานิคมของมหาอำนาจ 

Human Rights Documentation Unit. (2009). ปญหาการคามนุษยเปนปญหาท่ีเชือ่มโยงกับหลักสทฺิธิ
มนุษยชน ซึ่งองคการสหประชาชาติไดกำหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights 1948: UDHR) เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (ค.ศ. 2491) เพ่ือใชเปนหลักประกันสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลโดยไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และสีผิว ซึ่งประเทศไทยไดรวมรับรองปฏิญญาฉบับน้ีเม่ือ 
พ.ศ. 2491 ทำใหประเทศไทยได นาหลักการวาดวยสิทธิมนุษยชนดังกลาวไปบรรจุไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยไดบัญญัติไวในมาตรา 4 วา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง” นอกจากนี้ปญหาการคามนุษยยังเปนอาชญากรรมขามชาติตามท่ี
องคการสหประชาชาติไดรับรองไวในพิธีสารเรื่องการปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะหญิง
และ ซ่ึงเปนการประกาศเจตนารมณรวมกันในประชาคมระหวางประเทศ เพ่ือปองกันปราบปรามและแกไขปญหา
การคามนุษยที่เกิดขึ้นในแตละประเทศทั่วโลก ตลอดถึงพิธีสารขององคการสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ลักลอบขนผูยายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (Protocol against the Smuggling of Migrants by 
Land Sea and Air) เพ่ือปองกันปราบปรามการลักลอบขนผูยายถิ่นท่ีลักลอบเขาเมือง ซ่ึงการกระทำดังกลาวเปน
ปจจัยหน่ึงในการท่ีผูยายถิ่นฐานจะตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

FAO. (2009). ปญหาการคามนุษยกลายมาเปนปญหาที ่กระทบตอประเทศไทย และตอสังคมโลก            
ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหวางประเทศมากขึ้น เปนประเด็นปญหาท่ีประเทศใหความสำคญัตอเร่ืองน้ี
มากขึ้น บอยคร้ังท่ีมีการหยิบยกเอาปญหาการคามนุษยไปผูกโยงการการคาและการลงทุนระหวางประเทศ เพ่ือกีด
กันทางการคา เพื่อสนับสนุนชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ หรือเพื่อลงโทษประเทศที่ไมใหความสำคัญตอการแกไข
ปญหาการคามนุษย ในสหรัฐอเมริกานั้นไดมีการตรากฎหมายคุมครองเหยื่อการคามนุษย (Trafficking Victims 
Protection Act: TVPA) ค.ศ. 2000 ขึ้น เพ่ือประเมินสถานการณและตอตานการคามนุษยในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 
โดยในกฎหมาย TVPA นี้ มีกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกาเปนผูรวบรวมขอมูลและจัดทำรายงาน
สถานการณเก่ียวกับการคามนุษย (Trafficking in Persons Report) หรือ TIP Report เปนประจำทุกป ในรายงาน
ประจำปของกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งสำหรับการตอตานการคามนุษย 
รวมทั ้งไดจัดตั ้งสำนักงานเพื ่อการตรวจสอบและตอสู ก ับการคามนุษย (Office to Monitor and Combat 
Trafficking in Persons) หรือที่เรียกกันวา TIP Office โดยใหอยูภายใตกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพื่อทำการตรวจสอบและปองกันปญหาการคามนุษยในสหรัฐอเมริกาและในประเทศตาง ๆ รวมทั้งการทำ TIP 
Report เสนอตอรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเปนประจำทุกป 
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การตอตานการคามนุษยของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ไดจัดระดับของประเทศตาง ๆ  ใน TIP Report 
ตามเกณฑในกฎหมาย TVPA เปน 4 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 (Tier 1) คือ ประเทศท่ีดำเนินการสอดคลองกับ
มาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาท้ังดานการปองกันและบังคับใชกฎหมายตอตานการคามนุษยและ
การคุมครองเหยื่อการคามนุษย ระดับที่ 2 (Tier 2) คือ ประเทศท่ีดำเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ำตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกา แตมีความพยายามปรับปรุงแกไข ระดับท่ี 2 ซ่ึงตองจับตามองเปนพิเศษ (Tier 2 Watch List) 
คลายกับ Tier 2 โดยมีจำนวนเหยื่อการคามนุษยเพิ่มขึ้น หรือไมมีหลักฐานชัดเจนวารัฐบาลเพิ่มความพยายาม
ดำเนินการตอตานการคามนุษย ระดับท่ี 3 (Tier 3) คือ ระดับต่ำสุด หมายถึงประเทศท่ีดำเนินการไมสอดคลองกับ
มาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไมมีความพยายามแกไข ซ่ึงสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาระงับการให
ความชวยเหลือท่ีมิใชความชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมและการคาได 

การดำเนินการตามกฎหมาย TVPA ของสหรัฐอเมริกานั้นไดมีการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใหมเม่ือ   
ค.ศ. 2008 โดยกำหนดใหประเทศท่ีเคยถูกจัดระดับใน Tier 2 Watch List ติดตอกัน 2 ป อาจถูกปรับลดระดับลงสู 
Tier 3 ไดโดยอัตโนมัติ เวนแตจะมีหลักฐานชี้แจงไดวา มีพัฒนาการท่ีสำคัญที่สมควรไดรับการปรับระดับขึ้นจาก 
Tier 2 Watch List ใหเปน Tier 2 หรือ Tier 1 ในการวัดมาตรฐานขั ้นต่ำใน TIP Report จะยึดกฎเกณฑตาม
มาตรา 108 ของกฎหมาย TVPA คือ รัฐบาลหามไมใหมีการคามนุษย และมีการลงโทษหากมีการคามนุษยเกิดขึ้น 
รัฐบาลกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเพียงพอตอการคามนุษยที่เกี่ยวของกับการแสวงประโยชนทางเพศ การคา
มนุษยที่มีเหยื่อเปนเด็ก หรือการคามนุษยที่มีการขมขืน การลักพาตัว หรือที่มีเหยื่อเสียชีวิต รัฐบาลกำหนด
บทลงโทษท่ีรุนแรงเพียงพอตอการปองกันไมใหเกิดการคามนุษย และสะทอนความรายแรงของความผิด และรัฐบาล
แสดงใหเห็นถึงความพยายามอยางจริงจังและตอเนื ่องในการขจัดปญหาการคามนุษย โดยไดดำเนินการตาม
หลักเกณฑตาง ๆ ประกอบดวย มีการสืบสวนและดำเนินคดีตอผูกระทำผิด มีการคุมครองเหยื่อและชวยเหลือเหยื่อ
ในกระบวนการสืบสวนและดำเนินคด ี มีการกำหนดมาตรการปองกันการคามนุษย เชน การใหขอมูลและความรูแก
สาธารณชนเก่ียวกับสาเหตุและผลจากการคามนุษย การกำหนดอัตลักษณของบุคคล (การจดทะเบียนการเกิดและ
การใหสัญชาติ เปนตน) และการปองกันการใชแรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก มีการรวมมือกับรัฐบาลประเทศอ่ืน ๆ 
เพ่ือสืบสวนและดำเนินคดีตอผูกระทำผิด มีการสงผูกระทำผิดฐานคามนุษยขามแดนตามกฎหมายและความตกลง
ระหวางประเทศ มีการเฝาระวังรูปแบบการเขาออกเมืองเพ่ือหาหลักฐานกรณีการคามนุษย และหนวยงานบังคับใช
กฎหมายไดใชประโยชนจากหลักฐานท่ีไดรับในการสืบสวนและดำเนินคดีตอผูกระทำผิด โดยคุมครองสิทธิของเหยื่อ
ในการเดินทางเขาออกประเทศของตน มีการสืบสวน ดำเนินคดี และลงโทษเจาหนาที่ของรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของตอ
การคามนุษย รวมท้ังมีมาตรการท่ีเหมาะสมตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเพิกเฉยตอการคามนุษย จำนวนเหยื่อการคามนุษย
ท่ีไมใชประชากรของประเทศน้ัน ๆ มีจำนวนนอย มีการติดตามประเมินความพยายาม อละแจงผลการประเมินให
สาธารณชนทราบเปนระยะ มีความคืบหนาในการแกไขปญหาการคามนุษยจากปท่ีแลว และมีความพยายามอยาง
จริงจังและตอเน่ืองเพ่ือลดความตองการของการคาเพ่ือแสวงประโยชนทางเพศและลดการมีสวนรวมของประชากร
ของประเทศน้ัน ๆ ในการทองเท่ียวเพ่ือแสวงประโยชนทางเพศ 

กรณีที่ประเทศไทยเคยถูกสหรัฐอเมริกาลดระดับไปอยูที่ Tier 3 ตามผลการรายงานของ TIP Report 
เม่ือ พ.ศ. 2557 น้ัน เปนการปรับลดระดับโดยอัตโนมัติ เน่ืองจากประเทศไทยอยูใน Tier 2 Watch List ติดตอกัน
มาเปนเวลา 4 ปแลวตั้งแต พ.ศ. 2553 แมวา พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ประเทศไทยไดรับการยกเวนไมถูกลด
ระดับลงโดยอัตโนมัติ แตขอยกเวนในการปรับลดระดับโดยอัตโนมัติตามกฎหมาย TVPA นั้นสามารถทาไดไมเกิน             
3 ครั้งตอเนื่อง ดังนั้นในรายงาน TIP Report พ.ศ. 2557 ประเทศไทยจึงถูกลดระดับลงมาที่ Tier 3 โดยอตัโนมัติ 
ปญหาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวาประเทศไทยยังดำเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมาย TVPA 
สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใชแรงงานในเรือประมงทางทะเล การคามนุษยชาวโรฮีนจาที่มาจากเมียนมา
และบังกลาเทศ ตลอดถึงเจาหนาท่ีของรัฐมีพฤติการณคอรัปชันเขาไปเก่ียวกับการคามนุษยดวย 
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ขอมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาองคกรแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization: ILO) 
ILO, (2006). วัตถุประสงคหลักของ ILO ไดมีการระบุวัตถุประสงคหลักไวในธรรมนูญขององคกรวาเพ่ือ

สงเสริมความยุติธรรมในสังคม รับรองและเคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการใชแรงงาน 
ยกระดับมาตรฐานความเปนอยูที่ดีของลูกจางและใหความชวยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ตอมาในป พ.ศ. 2487 ท่ีประชุมแรงงานระหวางประเทศซ่ึงจัดขึ้น ณ นครฟลาเดลเฟย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดลงมติรับหลักการสำคัญขององคการและออก คำประกาศแหงฟลาเดลเฟย ซ่ึงถือเปนการกำหนดวัตถุประสงคใหม
ขององคการดังนี้คือ แรงงานมิใชสินคา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งสมาคมเปนสิ่งจำเปนสำหรับ
ความกาวหนาอันยั่งยืนความยากจน ณ ท่ีหน่ึงท่ีใด ยอมเปนปฏิปกษตอความเจริญรุงเรืองทุกหนทุกแหง และมนุษย
ทุกคน โดยไมคำนึงถึง เชื้อชาติ ความเชื่อ และเพศ ยอมมีสิทธิแสวงหาทั้งสวัสดิภาพทางวัตถุและพัฒนาการดาน
จิตใจ ภายใตเงื่อนไขของเสรีภาพและความมีศักดิ์ศรีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและโอกาสอันเทาเทียมกัน ILO เปน
องคกรไตรภาคี ประกอบดวยฝายรัฐบาล ฝายนายจาง และฝายลูกจางของประเทศสมาชิก โดยในการบริหาร
องคการนั้น ILO มีคณะประศาสนการเปนคณะกรรมการบริหารสูงสุดมีหนาท่ีกำหนดนโยบายการบริหาร และ
ควบคุมการปฏิบัติงานขององคการและกำหนดโครงการงบประมาณเพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญแรงงานระหวาง
ประเทศ (International Labor Conference: ILC) รับรอง มีการประชุมปละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน 
และพฤศจิกายน โดยมีประธานคณะประศาสนการ (Chairman of the Governing Body) เปนผูรับผิดชอบสูงสุด 
สมาชิกของคณะประศาสนประกอบดวยผูแทนฝายนายจาง 14 คน ฝายลูกจาง 14 คน และฝายรัฐบาล 28 คน รวม
เปน 56 คน โดยเปนคณะกรรมการถาวรจากประเทศอุตสาหกรรมสำคัญ 10 ประเทศ ไดแก ประเทศบราซลิ จีน 
ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อิตาลี ญี่ปุน รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา คณะประศาสนการอยูใน
ตำแหนงคราวละ 3 ป โดยพิจารณาหมุนเวียนไปตามภูมิภาค สวนประธานคณะประศาสนการมีการเลือกตั้ง
หมุนเวียนกันดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป 

ILO มีสำนักงานแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Office) ทำหนาท่ี ดำเนินงานตาง ๆ 
หรือทำหนาท่ีเปนเลขาธิการขององคการ รวมท้ังทำหนาท่ีประสานงานและกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายท่ี
คณะประศาสนการกำหนด และตามมติของที่ประชุมใหญแรงงานระหวางประเทศเปรียบเสมือนฝายอำนวยการท่ี      
มีพนักงานประจำทำงานตามหนาท่ีในแผนกตาง ๆ มีผูอำนวยการใหญ (Director-general) ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 
เปนผู รับผิดชอบสูงสุดและอยู ในตำแหนงคราวละ 5 ป สำนักงานใหญที ่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด           
มีเจาหนาท่ีประจำประมาณ 1,900 คน จากภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก และผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ  หลายเชื้อชาติ
ประมาณ 600 คน นอกจากนี ้ย ังมีสำนักงานภูมิภาค ไดแก สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ตั ้งอยู ท่ี
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคแอฟริกา ตั้งอยูท่ีกรุง Addis Ababa ประเทศเอธิโอเปย สำนักงาน
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ตั้งอยูท่ีกรุงลิมา ประเทศเปรู สำนักงานภูมิภาคกลุมประเทศอาหรับ ตั้งอยูท่ี
กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน สำนักงานภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง ตั้งอยูที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด
และ สำนักงานยอยกระจายกันอยูท่ัวโลกประมาณ 40 แหง 

การพิจารณาตัดสินใจกระทำการใด ๆ ของ ILO มาจากการประชุมใหญแรงงานระหวางประเทศ 
(International Labor Conference: ILC) ซึ ่งจัดขึ ้นปละหนึ ่งครั ้ง ในเดือนมิถุนายน ณ นครเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด โดยใหประเทศสมาชิกสงผูแทนไตรภาคี ไดแก ฝายรัฐบาลฝายนายจาง และฝายลูกจาง พรอมดวย
ท่ีปรึกษาของแตละฝายเขารวมการประชุมท่ีประชุมมีหนาท่ีในการพิจารณานโยบายและแนวทางการดำเนินงานใน
อนาคตขององคการ กำหนดและรับรองมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามปฏญิญาวาดวย
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ใหสัตยาบันแลว และอภิปรายถึง
ปญหาแรงงานและสังคมในปจจุบนัอนุสัญญาเปนตราสารท่ีมีสภาพบังคบั โดยไดบัญญัติขอกำหนดมาตรฐานแรงงาน
ในแตละประเด็นไว ปจจุบันมีอนุสัญญา ILO ท้ังสิ้นจำนวน 188 ฉบับ (ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2551) อนุสัญญาจะ
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มีผลบังคับใชกับประเทศสมาชิกตอเมื ่อประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนั้นแลว ประเทศสมาชิก
สามารถพิจารณาเลือกใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดก็ไดที่เห็นวาจะ เกิดประโยชนตอสถานการณแรงงาน สภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของตน หลังจากการใหสัตยาบันแลว ประเทศดังกลาวตองออกกฎหมาย ขอบังคับ หรือแนว
ปฏิบัติภายในประเทศใหสอดคลองกับบทบัญญตัิของอนุสัญญา และตองขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติตามอนุสัญญาไม
วาจะเปนการยกเลิกกฎหมายหรือแนวปฏิบัติภายในประเทศท่ีขัดกับอนุสัญญาอยางไรก็ตาม ในบรรดาอนุสัญญาท้ัง 
188 ฉบับนี้ มีอนุสัญญาจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งประกอบไปดวย อนุสัญญาฉบับที่ 87 วาดวยวาดวยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ มครองสิทธิในการรวมตัว (Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organize) ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการรวมตัวและการรวมเจรจาตอรอง (Right to 
Organize and Collective Bargaining) ค.ศ. 1949 เนื่องจากอนุสัญญาจำนวน 2 ฉบับนี้ ความสำคัญยิ่งสำหรับ
วงการสหพันธแรงงานในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนอนุสัญญาที่ ILO มีนโยบายสงเสริมและติดตามผลใหประเทศ
สมาชิกปฏิบัติใหสอดคลองกัน แมจะไมไดใหสัตยาบันก็ตาม เน่ืองจากเปนอนุสัญญาท่ีเปนตัวกำหนดมาตรฐานสิทธิ
ขั ้นพื ้นฐานในการทำงานของแรงงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)  
ซ่ึงจะอธิบายในรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2009). อนุสัญญาฉบับท่ี 87 
วาดวยเสรีภาพในการสมาคม และฉบับท่ี 98 วาดวยการรวมตัวและสิทธิในการเจรจาตอรองรวม เปน 2 ใน 8 ของ
อนุสัญญาหลักของ ILO ท่ีถือกันวาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานท่ีทุกประเทศจะตองเคารพและดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัดเพราะสิทธิดังกลาวเปนประตูดานแรกของการท่ีจะทาใหคนทำงานท้ังหลายสามารถเขาถึงสิทธิ
อ่ืน ๆ ไดจริง และจะสามารถทาใหสิ่งท่ีเรียกวา งานท่ีมีคุณคาและเปนธรรม เกิดขึ้นจริงสำระสำคัญอนุสัญญาฉบับท่ี 
87 วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว นายจางและคนทำงานทุกคน ไมวาจะเปน
คนทำงานในภาครัฐ หรือเอกชนไมวาจะเปนแรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบ พวกเขามีสิทธิที่จะรวมตัว
จัดตั้งหรือเขาเปนสมาชิกองคกรของตน เพ่ือปกปองผลประโยชนของตนไดอยางอิสระโดยไมจำเปนตองขออนุญาต
ลวงหนาจากหนวยงานใด ๆ การรวมตัวนั้นเปนไปไดอยางเสรีปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื ่องมาจากความ
แตกตางทางดานเชื้อชาติ อาชีพ ศาสนา เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง สีผิว ของเขาเหลานั้น มีเสรีภาพใน
การท่ีจะยกรางธรรมนูญขอบังคับองคกรของตนเอง และคัดเลือกผูแทนของตน และการจัดการบริหารองคกรของ
ตนโดยท่ีรัฐจะตองหลีกเลี่ยงท่ีจะเขาไปแทรกแซงหรือจำกัดสิทธิดังกลาว องคกรนายจางและองคกรแรงงานมีสิทธิ
และเสรีภาพที่จะจัดตั้งหรือเขารวมกิจกรรมและเปนสมาชิกขององคกรระดับสหพันธ หรือสภา รวมทั้งองคกร
ระหวางประเทศไดสำระสำคัญอนุสัญญาฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาตอรองรวมรัฐตอง
คุมครองสิทธิในการรวมตัวจากการกระทำใด ๆ อันเปนการเลือกปฏิบัติในการจางงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
กระทำที่ทาใหแรงงานไมสามารถเขารวมสหภาพไดหรือตองออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพหรือการเลิกจาง 
เพราะการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือมีสวนรวมในกิจกรรมของสหภาพแรงงานรัฐมีหนาที่ตองใหความ
คุมครองแกองคกรของนายจางและองคกรแรงงานใหปลอดจากการแทรกแซงกันและกันและ รัฐตองดำเนินการ
พัฒนากระบวนการตาง ๆ ใหกฎหมายคุมครองสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาตอรองรวมสามารถบังคับใชไดจริง 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
แนวทางความรับผิดชอบตอการตอตานการคามนุษยของไทย นั้น ผูเขียนบทความสรุปบทความ ไดวา 

ความสำคัญกับการคุมครองสิทธิของแรงงานในกิจการประมง ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจาง สภาพการทำงาน 
รวมถึงการแกไขปญหาการใชแรงงานบังคับ การคามนุษย และแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย โดยมุงเนนการตรวจ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และการสรางการรับรู ความเขาใจในเรื่องสิทธิหนาที่ และการดำเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีกฎหมายกำหนดแกลูกจาง นายจาง และผูท่ีเก่ียวของ โดยไดดำเนินการ ดังน้ี กระทรวงแรงงาน โดยกรม
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สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดพยายามปรับปรุงการดำเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บังคับใชมาตรการตาง ๆ  ใหแรงงานภาคประมงไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมายอยางเตม็ท่ี ซ่ึงมีความคืบหนามา
โดยลำดับ ไดแก การตรวจแรงงาน หากพนักงานตรวจแรงงานพบวามีกำหนดเวลาพักไมถูกตอง และฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด จะดำเนินการรองทุกขกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวนในทันที วัตถุประสงคหลักของ ILO ไดมีการระบุวัตถุประสงคหลักไวในธรรมนูญขององคกรวาเพ่ือ
สงเสริมความยุติธรรมในสังคม รับรองและเคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการใชแรงงาน 
ยกระดับมาตรฐานความเปนอยูที่ดีของลูกจางและใหความชวยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเปนการกำหนดวัตถุประสงคใหมขององคการดังน้ีคือ แรงงานมิใชสินคา เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็และ
การตั้งสมาคมเปนสิ่งจำเปนสำหรับความกาวหนาอันยั่งยืนความยากจน ณ ที่หนึ่งที่ใด ยอมเปนปฏิปกษตอความ
เจริญรุงเรืองทุกหนทุกแหง และมนุษยทุกคน โดยไมคำนึงถึง เชื้อชาติ ความเชื่อ และเพศ ยอมมีสิทธิแสวงหาท้ัง
สวัสดิภาพทางวัตถแุละพัฒนาการดานจิตใจ ภายใตเงื่อนไขของเสรีภาพและความมีศกัดิ์ศรีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และโอกาสอันเทาเทียมกัน  

แนวทางความรับผิดชอบตอการตอตานการคามนุษยของไทย น้ัน ควรกำหนดนโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานในอนาคตขององคการ กำหนดและรับรองมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตาม
ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ใหสัตยาบันแลว 
และอภิปรายถึงปญหาแรงงานและสังคมในปจจุบันอนุสัญญาเปนตราสารท่ีมีสภาพบังคับ โดยไดบัญญัติขอกำหนด
มาตรฐานแรงงานในแตละประเด็นไว เพื่อปกปองผลประโยชนของตนไดอยางอิสระโดยไมจำเปนตองขออนญุาต
ลวงหนาจากหนวยงานใด ๆ การรวมตัวนั้นเปนไปไดอยางเสรีปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื ่องมาจากความ
แตกตางทางดานเชื้อชาติ อาชีพ ศาสนา เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง สีผิว ของเขาเหลานั้น มีเสรีภาพใน
การท่ีจะยกรางธรรมนูญขอบังคับองคกรของตนเอง และคัดเลือกผูแทนของตน และการจัดการบริหารองคกรของ
ตนโดยท่ีรัฐจะตองหลีกเลี่ยงท่ีจะเขาไปแทรกแซงหรือจำกัดสิทธิดังกลาว กลาวถึงกรณีแรงงานประมงขามชาติจาก
ประเทศเพ่ือนบานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงมักตกเปนเหยื่อการคามนุษยเพ่ือเปนแรงงานภาคประมง พวกเขา
ถูกขัดขวางไมใหเปลี่ยนนายจาง ไมไดรับคาจางตามเวลา และไดรับคาจางต่ำกวาคาแรงขั้นต่ำ แรงงานขามชาติไมได
รับความคุมครองตามกฎหมายแรงงานของไทย และไมมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

แนวทางความรับผิดชอบตอการตอตานการคามนุษยของไทย น้ัน การจางแรงงาน หามจางผูท่ีมีอายุต่ำกวา 
18 ปทำงานในเรือประมง เวลาพัก จัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวา 10 ชั่วโมงในระยะเวลาการทำงาน 24 ชั่วโมง 
และไมนอยกวา 77 ชั่วโมง ในระยะเวลาการทำงาน 7 วัน และจัดทำหลักฐานเวลาพักไวเพื่อใหพนักงานตรวจ
แรงงานตรวจสอบในกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน นายจางอาจใหลูกจางทำงานในเวลาพักไดโดยตองจัดใหมีเวลาพัก
ชดเชยโดยเร็ว และใหจัดทำหลักฐานเวลาพักไว สัญญาจาง ใหนายจางจัดทำสัญญาจางเปนหนังสือที่มีขอความ
ถูกตองตรงกัน (ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกำหนด) จำนวน 2 ฉบับโดยมอบใหลูกจางเก็บไว 1 ฉบับ เพ่ือใหพนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบ และใหนายจางนำลูกจางไปรายงานตัวตอพนักงานตรวจแรงงานปละหน่ึงคร้ัง นับแตวันทำ
สัญญาจาง ทะเบียนลูกจาง กรณีที่นายจางมีลูกจางตั ้งแต 10 คนขึ้นไป ใหนายจางจัดทำทะเบียนลูกจางเปน
ภาษาไทย (ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกำหนด) และเก็บไว ณ สถานท่ีทำงานของนายจางและลูกจาง เพ่ือใหพนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบและใหสงสำเนาทะเบียนลูกจางใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายใน 30 วันนับแตวัน
เร่ิมจางลูกจางเขาทำงาน และใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวไมนอยกวา 2 ปนับแตวันสิ้นสุดการจางลูกจาง
แตละราย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจาง ใหนายจางแกไขเพิ่มเติมทะเบียนลูกจางใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแจงการเปลี่ยนแปลงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายทราบทุก
คร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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การจายคาจาง ใหนายจางจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจางและคาทำงานในวันหยุดเปนภาษาไทย
และเก็บไว ณ สถานท่ีทำงานของนายจางและลูกจาง เพ่ือใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ และอยางนอยตองมี
รายการ ไดแก ชื่อตัวและชื่อสกุล ตำแหนงหนาที่ในงานประมงทะเล อัตราและจำนวนคาจางและคาทำงานใน
วันหยุดท่ีนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง เม่ือมีการจายคาจางใหแกลูกจาง ใหนายจางจัดใหลูกจางลงลายมือชื่อใน
เอกสารไวเปนหลักฐาน ในกรณีท่ีนายจางจายคาจางหรือคาทำงานในวันหยุดใหแกลูกจาง โดยการโอนเงินเขาบัญชี
เงินฝากในธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น ใหถือวาหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเปน
เอกสารเก่ียวกับการจายเงินดังกลาว และใหนายจางเก็บรักษาเอกสารการจายคาจางไวไมนอยกวา 2 ป นับแตวัน
จายเงิน ใหนายจางจายคาจางและคาทำงานในวันหยุดใหถูกตองและตามกำหนดเวลา กรณีท่ีมีการคำนวณคาจาง
เปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงหรือเปนระยะเวลาอยางอ่ืนท่ีไมเกินหน่ึงเดือน ใหจายเดือนหน่ึงไมนอยกวาหน่ึงคร้ัง 
เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลูกจาง เงินสวนแบงที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจางตาม
มูลคาของสัตวน้ำท่ีจับไดใหจายตามกำหนดเวลาท่ีตกลงกัน แตตองไมเกินสามเดือนตอหน่ึงคร้ัง คาทำงานในวันหยุด 
ใหจายเดือนหน่ึงไมนอยกวาหน่ึงคร้ัง 

กรณีท่ีนายจางไมจายคาจางและคาทำงานในวันหยุด ใหนายจางจายดอกเบี้ยแกลูกจางในระหวางผิดนัด
รอยละ 15 ตอป ในกรณีท่ีนายจางจงใจผิดนัดไมจายเงินโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเม่ือพนกำหนดเวลา 7 วัน 
นับแตวันที่ถึงกำหนดจาย ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอยละ 15 ของเงินที่คางจายทุกระยะเวลา 7 วัน             
ถานายจางพรอมท่ีจะชำระเงิน และไดนำเงินน้ันไปมอบไวแกพนักงานตรวจแรงงานแหงทองท่ีท่ีทำสัญญาจางหรือท่ี
นายจางมีภูมิลำเนาเพื่อจายใหแกลูกจาง การจายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มสำหรับเงินจำนวนดังกลาวใหเปนอันระงับ
ตั้งแตวันท่ีนายจางนำเงินน้ันไปมอบไวกรณีท่ีลูกจางตกคางอยูในตางประเทศเน่ืองจากการทำงานใหแกนายจาง ให
นายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาจางขั้นต่ำตลอดเวลาที่ลูกจางตกคางอย ูใน
ตางประเทศเวนแตในกรณีท่ีนายจางตกลงจายคาจางในอัตราท่ีสูงกวา ก็ใหใชอัตราคาจางตามขอตกลงน้ันเปนฐาน
ในการคำนวณ (มิใหใชบังคับ ถานายจางไดแจงเปนหนังสือตอหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบภายใน 60 วัน นับแต
วันที่ลูกจางตองไปตกคางอยูในตางประเทศ โดยนายจางแสดงเจตนานำลูกจางทั้งหมดกลับสถานท่ีที่นายจางรับ
ลูกจางเขาทำงาน และออกคาใชจายในการเดินทางกลับ) 

วันหยุด จัดใหลูกจางมีวันหยุดประจำปในปหนึ ่งไมนอยกวา 30 วัน ทั้งนี้ ใหนายจางเปนผูกำหนด
ลวงหนาหรือกำหนดตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน โดยใหลูกจางไดรับคาจางไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นตำ่ เวน
แตในกรณีที่นายจางตกลงจายคาจางในอัตราที่สูงกวาก็ใหเปนไปตามขอตกลงนั้น ถานายจางใหลูกจางทำงานใน
วันหยุดประจำป ใหนายจางจายคาทำงานในวันหยุดเพ่ิมขึน้อีกไมนอยกวา 1 เทาของคาจาง การลา ลูกจางมีสิทธิลา
ปวยไดเทาท่ีปวยจริง และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยเทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลา
ท่ีลา แตปหน่ึงตองไมเกิน 30 วันทำงาน การสงกลับ ใหนายจางดำเนินการหรือออกคาใชจายในการสงลูกจางกลับ
สถานที่ที่นายจางรับลูกจางเขาทำงาน ในกรณี เชน เรืออับปางหรือไมอาจใชการไดโดยสิ้นเชิง ลูกจางประสบ
อันตราย เจ็บปวย หรือเสียชีวิต เน่ืองจากการทำงาน นายจางบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกำหนดอายุสัญญา หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาจางโดยลูกจางไมยินยอม และสัญญาจางครบกำหนดในระหวางเวลาท่ีลูกจางทำงาน
อยูในท่ีอ่ืนอันมิใชสถานท่ีทำสัญญาจาง  

ในกรณีที่นายจางไมดำเนินการตามที่กำหนด และหนวยงานราชการไดดำเนินการสงลูกจางกลับให
หนวยงานราชการน้ันมีสิทธิไลเบี้ยสำหรับเงินท่ีไดจายไปแลวน้ันคืนจากนายจาง สวัสดิการ จัดใหมีอาหารและน้ำดื่ม
ที ่สะอาดถูกสุขลักษณะ หองสวม เวชภัณฑและยาเพื ่อใชปฐมพยาบาลเบื้องตน ในจำนวนที่เพียงพอ เพื ่อให
เหมาะสมกับการทำงานและระยะเวลาการใชชีวิตบนเรือ ใหนายจางใหความรูแกลูกจางเก่ียวกับสภาพการทำงาน 
การใชเครื่องมือ สุขภาพอนามัยสภาพความเปนอยูบนเรือ และอุปกรณความปลอดภัยบนเรือ กอนการทำงาน           
ขอพิพาท กรณีที่มีการยื่นคำรองวานายจางไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้หรือมีขอพิพาทตามกฎหมายเกี่ยวกับ
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แรงงาน หรือเม่ือมีการฟองรองคดี ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางและเอกสารเก่ียวกับการจายคาจางและคา
ทำงานในวันหยุดไวจนกวาจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว 

 
ขอเสนอแนะ 

แนวทางความรับผิดชอบตอการตอตานการคามนุษยของไทย นั้น ผูเขียนบทความมีขอเสนอแนะวา           
ในแรงงานประมง นายจางสวนใหญมักจะไมจายคาจางตรงตามท่ีกำหนด เพราะตองการจายรวบยอด แรงงานจะได
อยูกับนายจาง ถาจายเปนกอนแปลวา 6 เดือนคุณตองอยูกับนายจางหรือบางคนใชวิธี รับลูกจางมาทำงาน แตลูกจาง
มีหน้ีจากการทำเอกสารเดินทาง หรือคาท่ีพัก ลูกจางตองทำงานใหนายจางกอน เปนแรงงานขัดหน้ีไป การบังคับใช
แรงงาน ตาม มาตรา 6/1 ของ พระราชกำหนด น้ี ระบุวา ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหทำงานหรือใหบริการโดยวิธีการอยาง
หน่ึงอยางใด ทำใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของบุคคลน้ันเองหรือของ
ผูอ่ืน ขูเข็ญดวยประการใด ๆ  ใชกำลังประทุษราย ยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลน้ันไว นำภาระหน้ีของบุคคล
น้ันหรือของผูอ่ืนมาเปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ ทำดวยประการอ่ืนใดอันมีลักษณะคลายคลึงกับการกระทำดังกลาวขางตน 
ถาไดกระทำใหผูอ่ืนน้ันอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได ผูน้ันกระทำความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ 

สวนพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551. มาตรา 52/1 ไดระบุโทษไววา 
ผูใดกระทำความผิดตามมาตรา 6/1 ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 4 ป หรือปรับตั้งแต 50,000 บาท            
ถึง 400,000 บาทตอผู เสียหายหนึ ่งคน หรือทั ้งจำทั ้งปรับ ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุให
ผูถูกกระทำไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซึ่งอาจเปนอันตรายตอชีวิต ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต 8 ป           
ถึง 20 ป และปรับตั้งแต 800,000 บาท ถึง 2 ลานบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต ถาการกระทำความผิดตามวรรคหน่ึง 
เปนเหตุใหผูถูกกระทำถึงแกความตาย ตองระวางโทษจำคุกตลอดชวิีต หรือประหารชีวิต ถาการกระทำความผิดตาม
วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม เปนกรณีท่ีผูบุพการีใหผูสืบสันดานหรือทำงานใหบริการเพราะเหตุความยากจน
เหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดหรือเหตุอันควรปรานีอื่นแลว ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมาย
กำหนดหรือไมลงโทษผูกระทำความผิดเลยก็ได นอกจากน้ี พระราชกำหนด ดังกลาวยังเพ่ิมเติมใหผูเสียหายจากการ
ใชแรงงานบังคับมีสิทธิเชนเดียวกับผูเสียหายจากการคามนุษย ท้ังในตัวกระบวนการและการคุมครอง และสงผลให
คดีแรงงานบังคับเขาสูศาลคามนุษยดวย ในชวงตอจากน้ีตองดูวาเม่ือออก พระราชกำหนด แลว กฎหมายลูกตาง ๆ 
เชน กฎกระทรวง ระเบียบ และนโยบาย จะมีการแกไขตามหรือไม เพราะถาไมมี เจาหนาท่ีจะไมสามารถปฏิบัติงาน
ได เชน ระเบียบในการรับผูเสียหายจากการคามนุษยมาอยูในการคุมครองจากภาครัฐ ระบุวาคนที่อยูในการ
คุมครองของรัฐคือผูเสียหายจากการคามนุษย ก็จะตองเพิ่มผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานเขาไปดวย และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีระบุวาผูเสียหายจากการคามนุษยสามารถอยูในไทยชั่วคราว 1 ป ตอไดคร้ังละ 1 ป    
ก็ตองแกไขวาผูเสียหายจากแรงงานบังคับก็สามารถอยูไดเชนเดียวกัน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิชาการน้ีสำเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือและใหคำแนะนำจากทานรองศาสตราจารย 
ดร.ศรุดา สมพอง อาจารยท่ีปรึกษาบทความวิชาการ ซ่ึงทานไดใหคำแนะนำและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชน
อยางยิ่งในการทำบทความวิชาการ อีกท้ังยังชวยแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางการเขียนบทความวิชาการน้ีอีก
ดวย สุดทายน้ีขอมอบสวนดีทั้งหมดนี้ใหแกเหลาคณาจารยที่ไดประสิทธิประสาทวิชาจนทำใหผลงานวิชาการเปน
ประโยชนตอผูที่เกี่ยวของและขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แดบิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทาน สำหรับ
ขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูเขียนบทความวิชาการขอนอมรับผิดเพียงผูเดียว และยินดีที่จะรับฟง
คำแนะนำจากทุกทานท่ีไดเขามาศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนางานวิชาการตอไป 
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แนวนโยบายการตอสูกับการกอการรายดวยโครงการความมั่นคงแบบหวงโซอุปทาน 
 
POLICY ON COMBATING TERRORISM WITH THE SUPPLY CHAIN SECURITY 
PROJECT 
 
ผูวิจัย   ไพบูลย  ผลด ี

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา  ไวสำรวจ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การตอสูกับการกอการรายดวยโครงการความมั่นคงแบบหวงโซอุปทาน ซึ่งดานศุลกากรของประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดใชมาตรการตอตานภัยกอการราย (C-TPAT) คือ ความรวมมือกันระหวางภาครัฐ และ ภาคธุรกิจ
นำเขาและสงออก โดยที่ภาคธุรกิจนำเขาและสงออกตกลงที่จะพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของหวงโซอุปทาน 
เพ่ือท่ีจะไดรับความสะดวกในการผานขามแดน และสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ  ประกอบไปดวย สิ่งท่ีจำเปนของการเปนหุนสวน
ทางธุรกิจ ความปลอดภัยของตูลำเลียง การควบคุมทางกายภาพความปลอดภัยทางดานบุคลากร การฝกอบรมการ
รักษาความปลอดภัย และ การระวังภัยคุกคาม และการรักษาความปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
สารสนเทศ ถาภาคธุรกิจนำเขาและสงออกมีการดำเนินการโดยขางตนจะไดรับความสะดวก Fast Lane จากดาน
ศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถาทำไดตามมาตรฐานที่กำหนดไวก็สามารถดำเนินการอิสระโดยการตรวจท่ี
ผานการรับรอง และ ยังชวยยกระดับในเร่ืองของระบบการรักษาความปลอดภัยของภาคธุรกิจนำเขาและสงออกดวย 

 
คำสำคัญ : แนวนโยบาย, การกอการราย, โครงการความม่ันคงแบบหวงโซอุปทาน 
 
Abstract 

Combating terrorism with a supply chain security project the customs checkpoint of 
the United States has adopted the measures against terrorism (C-TPAT) is a partnership 
between the government and the import and export business. With the import and export 
business agreed to improve supply chain security In order to be convenient to cross the border 
And other special privileges, including all that is necessary to be a business partner Safety of 
conveyor cabinets Physical control, personnel safety Security Training and Warning and 
information technology security If the import and export business is operated by the above, 
Fast Lane will be convenient from the customs checkpoint of the United States. Which, if 
able to meet the specified standards, can be carried out independently by a certified inspection 
and also helps to raise the level of the security system of the import and export business. 

 
Keyword : Policy Guidelines, Terrorism, Supply Chain Security Projects 
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บทนำ 
หลังจากเหตุการณ 11 กันยายน 2544 หรือ 9/11 (Nine One One) เปนการการโจมตีพลีชีพท่ี

ประสานกันสี ่ครั ้งตอสหรัฐ ในนครนิวยอรกและพื้นที่วอชิงตัน ดี.ซี. เมื ่อวันที่ 11 กันยายน 2544 เชาวันน้ัน 
ผูกอการราย 19 คนจากกลุมอิสลามจากฝงตะวันออกกลางอัลกออิดะฮจ้ีอากาศยานโดยสารสี่ลำโจรจ้ีเคร่ืองบินน้ัน
นำเครื่องบินทั้งสองพุงชนตึกแฝดเวิลดเทรดเซ็นเตอรในนครนิวยอรกโดยเจตนา และอาคารทั้งสองถลมลงภายใน
สองชั่วโมง โจรจ้ีเคร่ืองบินชนเคร่ืองบินลำท่ีสามกับอาคารเพนตากอนในอารลิงตัน รัฐเวอรจิเนีย สวนเคร่ืองบินลำท่ี
สี่ ยูไนเต็ดแอรไลน เที่ยวบินที่ 93 ตกในทุงใกลกับแชงควิลล รัฐเพนซิลเวเนีย กอนถึงเปาหมายที่โจรจี้เครื่องบิน
ตองการพุงชนอาคารรัฐสภาสหรัฐ ในวอชิงตัน ดี.ซี. หลังผูโดยสารพยายามยึดเครื่องกลับคืน มีผูเสียชีวิตเกือบ 
3,000 คนในเหตุโจมตีดังกลาวและไมมีผูรอดชีวิตจากเครื่องบินทั้งสี่ลำ (Bin Laden claims responsibility for 
9/11. CBC News. October 29, 2004). 

แตจากภายหลังเหตุการณการกอการรายท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา (9/11 Terrorist) ท่ัวประเทศไดตระหนัก
ถึงความสำคัญของการปกปองประเทศ และหวงโซอุปทาน (Logistic Supply Chain) การกอการรายตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น
กระบวนการทางศุลกากรตองมีมาตรฐานมากขึ้น โปรงใสมากขึ้น เพ่ือใหการเคลื่อนยายสินคาเปนไปดวยความสะดวก
รวดเร็ว ขณะเดียวกันภัยคุกคามโลกในรูปแบบใหม เชน ภัยธรรมชาติ มลภาวะเปนพิษ การเคลื่อนยายแรงงานผิด
กฎหมายปญหายาเสพติดและสารเสพติดรูปแบบใหม ไดทวีความสำคัญและสงผลกระทบตอกระบวนการทางศุลกากร
เปนอยางมาก ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ การจัดสงเชื่อมโยงขอมูล การตรวจสอบ และกระบวนการตรวจปลอยทาง
ศุลกากร จำเปนท่ีจะตองใหมีความเขมงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพ่ือใหม่ันใจวา การเคลื่อนยายสินคาระหวางประเทศจะ
ไมเปนสวนท่ีสนับสนุนใหสินคาท่ีผิดกฎหมายหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไมถูกตองไดอาศัยชองทางการคาระหวางประเทศใน
การดำเนินการและกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศไทยและประชาคมโลก (กรมศุลกากร, 2555). 

ดานศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกาไดขอความรวมมือในการตอตานภัยกอการราย C-TPAT คือ 
ความรวมมือกันระหวางภาครัฐ และ ธุรกิจ โดยท่ีผูประกอบการตกลงท่ีจะพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของหวง
โซอุปทาน อาทิ ผูนำเขา ตัวแทนสงออก ผูขนสงสินคา ผูประกอบการคลังสินคา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง
ความมั ่นคงปลอดภัยใหกับประเทศสหรัฐอเมริกาจากกลุมผู กอการราย ที ่จะใชกระบวนการขนสงสินคาเปน
เคร่ืองมือในการลักลอบขนสงสินคาหรือสิ่งของท่ีเปนภัยตอสหรัฐ รวมถึงสินคาลักลอบผานศุลกากรอยางไมถูกตอง 
ซ่ึงมาตรฐานดานความม่ันคงปลอดภัยมีหัวขอ ความม่ันคงปลอดภัยดานบุคคล Personnel Security การคัดเลือก
บุคลากร, การบงชี้ดานบุคคล, การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม, การจัดการบุคคลเม่ือสิ้นสภาพการจาง เปนตน 
ความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพ Physical Security สภาพอาคาร พื้นที่ รอบรั้ว กำแพง ประตู หนาตาง แสง
สวาง ที่จอดรถ ระบบล็อค กลองวงจรปด เปนตน) มาตรการการควบคุมการเขา-ออก Access Controls บุคคล, 
พื้นท่ี, วัตถุดิบ, สินคา ขอกำหนดปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทคูคา การประเมินคูคา Business 
Partner Requirements ขั้นตอนมาตรการความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการผลิต การรับสินคาเขา-ออก การ
โหลดสินคา Procedural Security ความปลอดภัยของตู สินคา รถบรรทุก หรือรถพวง Container & Trailer 
security การขนสง Logistics ความมั่นคงปลอดภัยดานขอมูล Information Access Controls ดานเอกสารและ
ไอที การอบรมดานความมั ่นคงปลอดภัย Security Training and Threat Awareness การรายงานเกี ่ยวกับ
เหตุการณสิ่งผิดปกติ การตระหนักดานการกอการราย เปนตน) และการจัดทำระบบดานความม่ันคงปลอดภัย และ
การตรวจประเมินภายใน Security management system and Internal Audit  

ประเทศไทย โดยกรมศุลกากรไดดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทางศุลกากรมาโดยตลอด อาทิ การลด 
และยกเลิกขั้นตอนตาง ๆ  ท่ีไมจำเปนในการผานพิธีการศุลกากรการนำเทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยมาใชใน
การยื่นใบขนสินคาทางอิเล็กทรอนิกสและการชำระคาภาษีอากร การนำระบบบริหารความเสี่ยง Risk Management 
และระบบตรวจสอบหลังการตรวจปลอย Post Clearance Audit มาใชในการลดระยะเวลา และเสริมสราง
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ประสิทธิภาพในการตรวจปลอยสินคา รวมท้ังการแกไขกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหเอ้ือตอธุรกรรมทางการคาท่ี
เกิดขึ้นในปจจุบันแลวก็ตาม แตภาพรวมของกระบวนการศุลกากรในสายตาของผูประกอบการและองคกรการคาของ
เอกชนยังเห็นวา กระบวนการทางศุลกากรของไทยจำเปนท่ีจะตองปรับปรุง (AEO Supply Chain, 2560). 

ดังน้ัน เพ่ือใหกรมศุลกากรในฐานะหนวยงานท่ีมีบทบาทสำคัญตอการอำนวยความสะดวกทางการคาใน
การเคลื่อนยายสินคาระหวางประเทศ Trade Facilitator และในขณะเดียวกันเปนหนวยงานหลักในการบังคับใช
กฎหมายท่ีกำหนดโดยหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการนำเขาสงออก Enforcing Unit สามารถปฏิบัติภารกิจใน
การอำนวยความสะดวกทางการคา Trade Facilitationควบคูกับการควบคุมทางศุลกากร Customs Control            
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรไดมีการศึกษาแนวนโยบายการตอสูกับการกอการรายดวยโครงการความม่ันคงแบบ
หวงโซอุปทาน อันจะเปนการเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงปลอดภัยของประเทศชาติ ตอไป 
 
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการกอการราย 

เหตุการณรุนแรงทางการเมืองในฝรั่งเศสภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป ค.ศ.1789 ที่มี
ประชาชนกลุมหน่ึงพยายามกอความไมสงบขึ้นโดยใชวัตถุระเบิดเปนอาวุธทำใหมีผูเสียชีวิตและทรัพยสินเสียหายเปน
จำนวนมากรัฐบาลฝร่ังเศสจึงดำเนินการปราบปรามและลงโทษผูกระทำผิดอยางเด็ดขาด โดยชาวฝร่ังเศสไดเรียกการ
กระทำอันรุนแรงน้ีวา Terrorism สำหรับในปจจุบันไดมีการนิยามการกอการรายไวอยางหลากหลายและแตกตางกัน
ออกไป สำนักงานประมวลขาวกลางสหรัฐท่ีกำหนดไว Central Intelligence Agency: CIA ไดใหความหมายของการ
กอการรายไววาเปนปฏบิัติการท่ีมีการเตรียมการลวงหนา Premeditated ท่ีกระทำตอเปาหมายซ่ึงไมสามารถสูรบได 
Noncombatant Targets และมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเปนการกระทำโดยขบวนการหรือกลุมที่มิไดเปนของรัฐ 
Sub - National Groups และเปนของรัฐสวนองคกรขาวกรองลับของอังกฤษ Secret Intelligence Service: SIS     
ไดใหคำนิยามที่สอดคลองกันวาการกอการรายคือการใชวิธีรุนแรงที่มีการวางแผนและเตรียมการ โดยหวังผลทาง
การเมืองเพื่อขมขูทำใหเสียขวัญหรือตื่นตระหนก เชน การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง การโคนลมรัฐบาลการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการแบงแยกดินแดงออกไปตั้งรัฐอิสระ เปนตน  

นอกจากนี ้พระราชบัญญัติปองกันการกอการรายของสหราชอาณาจักร The United Kingdom’s 
Prevention of Terrorism Act ยังระบุเกี่ยวกับการกอการรายไปในแนวทางที่สอดคลองกันวาเปน การใชความ
รุนแรงเพื ่อจุดมุ งหมายทางการเมือง และรวมถึงการใชความรุนแรงใด ๆ ก็ตามเพื่อจุดมุ งหมายในการทำให
สาธารณชน หรือสวนใดสวนหน่ึงของชุมชนเกิดความหวาดกลัวสำหรับประเทศไทยไดใหความหมายของการกอการ
รายไวในพระราชบัญญัติรักษาความสงบภายในป พ.ศ. 2519 หมายถึงการปฏิบัติการคกุคามหรือใชความรุนแรงของ
บุคคลหรือกลุมคนท่ีมุงหวังผลตามเงื่อนไขขอเรียกรองทางการเมือง  

นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายในป 
พ.ศ. 2556 กำหนดไววาการกอการรายเปนการกระทำท่ีเปนความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมาย
อาญา หรือการกระทำท่ีผิดตามกฎหมายซ่ึงอยูภายใตขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหวางประเทศเก่ียวกับการ
กอการรายท่ีประเทศไทยเปนภาคีหรือรับรอง ท้ังน้ี ไมวาการกระทำท่ีเปนความผิดน้ันไดกระทำขึ้นในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักร ดังน้ันตามท่ีกลาวมาการกอการรายเปนการดำเนินการท่ีมีการเตรียมการไวแลวโดยใชความ
รุนแรงหรือการคุกคามใหเกิดความหวาดกลัว โดยมีวัตถุประสงคทางการเมืองและเพ่ือบีบบงัคบัใหรัฐบาลตองยอมรับ
ขอเสนอ โดยท่ีมีเปาหมายคือการทำใหเกิดความเสียหายตอประชาชนผูบริสุทธ์ิ (Sunny 2015, May). 
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ทฤษฎีปรัชญาทางศาสนา 
ในปจจุบันกลุมกอการรายสวนใหญลวนเปนกลุมท่ีมีแรงจูงใจทางศาสนา (วรเกียรติ รัตนานนท, 2559) 

กลาวถึงทฤษฎีปรัชญาทางศาสนา วาปรากฏการณของการกอการรายในปจจุบันไดดี เน่ืองจากการตีความคำสอน
ทางศาสนาไปในแนวทางการตอสู Militant Interpretation เพราะประเพณีทางศาสนาสวนใหญมีภาพลักษณของ
ความรุนแรงและการทำลายลาง หรือการทำลายตัวเอง Self - Destruction อยูแลว รวมท้ังการมีความเชื่อท่ีวาพระ
เจายอมรับการกระทำและมีบัญชาใหพวกตนกระทำซึ่งถือไดวาปจจัยเหลานี้เปนแกนกลางของความคิดที่ลึกซ่ึง
เบื้องหลังการกอการรายท่ียึดศาสนาเปนตนเหตุแหงอุดมการณในการรวมกลุมกอตั้งการกอการรายขึ้นโดยศาสนา
เองมักจะหาคำอธิบายวา ภายใตการสรางสรรคและดูแลการปกครองของพระเจานั้นสิ่งที่ชั่วรายเกิดขึ้นไดอยางไร 
ซึ่งการอธิบายในเรื่องนี้อธิบายวาเปนการทดสอบศรัทธาของผูนับถือศาสนาและเปนผลมาจากการตัดสินใจอิสระ
ของมนุษย Free Will ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีสอนใหมนุษยรูวาอะไรผิดอะไรถูก และเปนสวนหน่ึงของแผนการของพระ
เจา จากคำอธิบายน้ีทำใหผูกอการรายมักจะใชเปนเคร่ืองมือในการอธิบายพฤติกรรมเพ่ือสรางความชอบธรรมใหกับ
การกระทำของตนรูปแบบการกอการรายทางศาสนาจะเร่ิมตนจากผูนาทางจิตวิญญาณซ่ึงเปนท่ีพ่ึงทางใจของผูนับ
ถือศาสนาท่ีมักอางอิงคำสอนของตนเองกับคำสอนกระแสหลัก Mainstream ทางศาสนา และบางสวนของคำสอน
ซ่ึงไมคอยไดรับความสนใจหรือถูกลืมไป และมักจะถูกนำมาฟนฟูและใหความสำคัญใหมอีกคร้ังโดยอางวาเปนสวน
สำคัญในประวัติศาสตรทางศาสนาท่ีถูกละเลยและหลงลืมกันมานาน  

รวมท้ังมีการผสมผสานประเด็นทางการเมืองและศาสนาเขาดวยกัน และมักจะกลาวโทษใครบางคนวาเปน
ผู รับผิดชอบตอการละเลยมรดกที ่ศักดิ ์สิทธิ ์นี ้ โดยในชั ้นแรกมักกลาวโทษนักการเมืองในประเทศวาเปนตัวการ             
แตหลังจากน้ันจะเนนไปที่การตอตานอิทธิพลจากภายนอก เชน แนวคิดแยกศาสนาออกจากการเมือง หรือแนวคิด
สมัยใหมอื่น ๆ สวนผูปฏิบัติจะเนนการปฏิบัติบูชาโดยอุทิศตนทำงานใหแกพระเจาหรือกระทำในนามของพระเจา             
กลุมกอการรายทางศาสนามักนิยมใชหวงเวลาการไวทุกขหรือวันสำคัญของกลุม เชน วันครบรอบการเสียสละของผู
กำหนดตน Martyr เพ่ือชักจูง Recruit ผูท่ีมีความเชื่อใหเขารวมขบวนการ หลังจากการชักจูงแลวก็จะสงไปศึกษาอบรม 
Reeducation เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับความดีและความชั่วท้ังหมด สวนสิ่งใดก็ตามท่ีสนับสนุนการตอสูสูงสุด
ตอศัตรู รวมถึงการสังหารผูบริสุทธ์ิ จะถือวาเปนความดี ดวยเหตุน้ีการศึกษาเก่ียวกับกลุมกอการรายทางศาสนา จึงจา
เปนตองทำความเขาใจเก่ียวกับความเปนผูกำหนดตน Martyrdom ดวย เพราะผูกำหนดตนมิไดเปนแคเคร่ืองมือสำคัญ
ในการโฆษณาชวนเชื่อและชักจูงผูเขารวมขบวนการใหมๆ เทาน้ัน แตยังเปนพ้ืนฐานท้ังหมดของความเชื่อของกลุมหรือ
อาจเรียกวากระบวนการในการทำใหเปนวีรบุรุษผูกำหนด Process of Metrology (หฤทัย รัตนระพี, 2556). 
 

ทฤษฎียุคโลกาภิวัตน (Globalization Theory)  
ศิริวรรณ สุคนธมาน, (2559). โดยคำวา โลกภิวัตนเปนแนวคิดท่ีสามารถนำมาใชอธิบายการศึกษาไดหลาย

สาขา Globalization เริ่มใชในกลุมสังคมศาสตรตั้งแตทศวรรษท่ี 1960 แพรหลายและเปนที่นิยมในบรรดานัก
เศรษฐศาสตรตั้งแตทศวรรษท่ี 1980 ทฤษฎียุคโลกาภิวัตนเปนทฤษฎท่ีีใชในการศกึษารัฐศาสตรความสัมพันธระหวาง
ประเทศซ่ึงเก่ียวของกับความเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ก็ตามท่ีเกิดขึ้นโดยกาวขามอำนาจความเปนรัฐ พรมแดนรัฐ และเปน
ปรากฏการณที่เชื่อมโยงสังคมและรัฐชาติเขาไวดวยกันทั่วโลก ซึ่งสามารถนำมาใชในการอธบิายถึงสาเหตุของความ
เปลี่ยนแปลงการกอการรายและรูปแบบการกอการรายที่เกิดขึ้นในปจจุบันนักวิชาการดานรัฐศาสตรความสัมพนัธ
ระหวางประเทศซึ่งศึกษาปญหาเรื่องการกอการรายสากลใหมมองวายุคโลกาภิวัตนเปนระบบวัฒนธรรมโลกท่ี
พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองและเอ้ืออำนวยตอการกอเกิดของระบบผูกขาดไรพรมแดน เพ่ือใหคนท้ังโลกขึ้นตอวัฒนธรรม
ท่ีเรียกวา Neo - Westernization ท่ีเปนการสรางกระแสบริโภคนิยมท่ีนิยมทุกอยางท่ีเปนตะวันตก  
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การเกิดกระแสบริโภคนิยมและการไหลตามกระแสนั้นเปนการรุกรานความเปนทองถิ่นและประเพณี
ดั้งเดิมของคนในพ้ืนท่ีตาง ๆ  ท่ัวโลก และสงผลกระทบในกลุมชาตินิยม ประเพณีนิยม และศาสนานิยม ดวยเหตุน้ียคุ
โลกาภิวัตนจึงมักถูกนำมาใชอธิบายปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเปนดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ดวยเหตุผลท่ีวายุคโลกาภิวัตนสงผลกระทบท่ีเก่ียวของกับทุกดานในปจจุบันท่ีกลาวมาขางตนโดยเฉพาะการกระทบ
เร่ืองแนวคิดทางศาสนาและอัตลักษณของกลุมชาตินิยม ศาสนานิยม ผลกระทบดังกลาวทำใหนักวิชาการหลายคน
นาแนวคิดยุคโลกาภิวัตนมาใชอธิบายวาเปนสาเหตุหน่ึงของการเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางชนชาติตะวันตกกับกลุม
มูลฐานนิยม ในสวนน้ีเองท่ีนักวิชาการสวนใหญชี้วาทำใหเกิดความไมพอใจในกลุมมุสลิมหัวรุนแรงเน่ืองจากกระแส
ยุคโลกาภิวัตนนำมาซึ่งการแทรกแซงและการรุกรานทางวัฒนธรรม อันสงผลใหเกิดการสูญเสียขนบประเพณีเดิม 
หรือการประพฤติผิดจากจารีตของศาสนา (พรประสิทธ์ิ กล่ำสมบัติ, 2557). 
 

ทฤษฎีการเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement) 
Foreign Affairs, Ministry. (2561). การเคล ื ่อนไหวทางส ังคม Social Movement เป นทฤษฎ ี ท่ี

นักวิชาการดานการกอการรายเชื่อวาสามารถใหแนวคดิ Concept และเคร่ืองมือ Tools ในการทำความเขาใจการกอ
การราย โดย รอดนีย สตารค Rodney Stark และดอนนาเทลลา เดลลาพอรตา Donatella Della Porta สตารคเปน
นักสังคมวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญทางดานศาสนาซึ่งศึกษาวิวัฒนาการของภัยคุกคาม Threat Evolution ผานการ
เคลื่อนไหวทางสังคม หัวใจของแนวคิดของสตารคอยูบนพ้ืนฐานท่ีวาการเคลื่อนไหวทางสังคมกระทำโดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลง โดยสตารคระบุวาเงือ่นไขแรกในการพัฒนาการของภัยคุกคามเกิดขึน้เม่ือบางคนในสงัคม
มีความรูสึกคับของใจ Grievance รวมกับคนอ่ืน และปรารถนาจะแกไขปญหาน้ันรวมกันไมวาดวยการเปลีย่นแปลง
สังคมหรือขัดขวางไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยรูปแบบความคับของใจอาจเปนความหวัง Hopes และความ
ปรารถนา Aspirations ซึ่งโดยรวมเรียกวา ความตองการที่ไมไดรับการเติมเต็ม Unfulfilled Needs ความตองการ
ดังกลาวน้ีอาจไมมีเหตุมีผลหรือไมมีความชอบธรรมสวน เดลลา พอรตา ศาสตราจารยทางดานสังคมวิทยาชาวอิตาลี
เปนนักวิชาการคนสำคญัท่ีบุกเบิกการเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวทางสังคมกับการกอการราย โดยแบงออกเปน 2 ปจจัย  

ปจจัยขอแรก คือ ประสบการณสวนตัว ซึ่งตามทัศนะของเดลลา พอรตา ประสบการณสวนตัว เชน             
การถูกกระทำทารุณโดยเจาพนักงานตำรวจ และความคับของใจ ทำใหการรับรูความชอบธรรมของรัฐบิดเบี้ยวไป 
และเปนตนเหตุของการทำใหเปนหัวรุนแรง Radicalization โดยจากกรณีศึกษาในอิตาลี โครงสรางโอกาสทาง
สังคม Political Opportunity Structure ในหวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไมอยูในสถานะที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนได และเม่ือความตองการบางสวนไมไดรับการเติมเต็มจึงทำใหเกิดการปะทะระหวางผู
ชุมนุมประทวงกับกองกำลังของรัฐ 

ปจจัยขอท่ีสอง คือ อุดมการณหัวรุนแรง ซ่ึงกรณีดังกลาวอาจทำใหยิ่งเกิดการแยกตัวของประชาชนออก
จากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซ่ึงอาจนำไปสูการใชความรุนแรง เชน การกอความไมสงบ หรือการกอการราย 
อีกทั้งอุดมการณหัวรุนแรง Radical Ideologies ที่อาจกลอมเกลาใหประชาชนยอมรับการใชความรนุแรง ความ
รุนแรงในหลักการก็มิไดใชความรุนแรงโดยสม่ำเสมอกลุมท่ีใชความรุนแรงโดยสม่ำเสมอจะกระทำไปจากการไดรับ
ปจจัยภายในอุดมการณ และปจจัยภายนอก การกระทำของรัฐ ซ่ึงการปองกันตนเอง Self - defense เปนเหตุผลท่ี
ทรงพลังที่สุดท่ีทำใหปจเจกชนรวมตัวกันใชความรุนแรงโดยสม่ำเสมอ ดวยความคิดที่ลึกซึ่งนี้การปฏิบัติของเจา
พนักงานตำรวจจึงเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดในกรอบความคิดของทฤษฎีน้ี 
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ทฤษฎีโครงสราง (Structural Theory) 
หลังจากปฏิบัติการกอการรายสรางความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวโลกนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน

ทำใหมีผูคนบาดเจ็บ และลมตายเปนจำนวนมาก (ดลยา เทียนทอง, 2549). ไดสงผลทำใหการศึกษาวิเคราะหเพ่ือ
หาสาเหตุหรือปจจัยท่ีมีอิทธิพลผลักดันใหแสดงออก ซ่ึงพฤติกรรมของปฏิบัติการกอการรายยิ่งกลายเปนสิ่งสำคัญ
เพราะอยางนอยเม่ือทราบวาเกิดจากสาเหตุใดแลวก็อาจจะทำใหเขาใจตนตอของปญหาไดอยางแทจริงวาเพราะเหตุ
ใด หรืออะไรเปนเหตุผลสำคัญท่ีทำใหเกิดพฤติกรรมการกอการรายขึ้น โดยทฤษฎีโครงสราง Structural Theory 
นั้น เปนแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอม Environmental Analysis ที่พิจารณาจากสภาพแวดลอมรอบตัวท่ี
เกิดขึ้นท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วาเปนอยางไร ถึงมีอิทธิพลทำใหเกิดพฤติกรรมการกอการราย
ขึ้น การวิเคราะหในลักษณะนี้ถือเปนการวิเคราะหแบบกวางความตกลงวาดวยการอำนวยการความสะดวกทาง
การคา Trade Facilitation Agreement: TFA 

ความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกทางการคา เปนความตกลงทางการคาภายใตกรอบองคการ
การคาโลก2 ที่ถือกำเนิดขึ้นในเดือน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2556 ระหวางการประชุมระดับรฐัมนตรีองคการ
การคาโลก Ministerial Conference ครั้งที่ 9 ณ เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซีย และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2557 องคการการคาโลกไดมีการประชุมคณะมนตรีในวาระพิเศษ โดยมีฉันทามติเห็นชอบพิธีสารรางแกไขและ
ผนวกความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกทางการคาเปนสวนหน่ึงของความตกลงองคการการคาโลก โดยมี
ขอกำหนดวาความตกลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชทางกฎหมายเม่ือประเทศสมาชิกจำนวนไมนอยกวา 2 ใน 3 หรือ
110 ประเทศ จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 164 ประเทศ ใหสัตยาบันยอมรับรวมกันความตกลงวาดวยการอำนวย
ความสะดวกทางการคา มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือปรับปรุงระเบียบปฏิบัตใินการลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรดานตาง ๆ  
ใหมีความชัดเจน โปรงใส และเปนไปในทางเดียวกัน เพื่อลดระยะเวลาและตนทุนในการตรวจปลอยสินคา และ
อำนวยความสะดวกใหกับการนำของเขาการสงของออก และการผานแดนของสินคา ซึ่งประเทศไทยไดเล็งเห็น
ความสำคัญของความตกลงน้ี จึงสนับสนุนและเขารวมการเจรจามาโดยตลอด และเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.2558 

ประเทศไทยไดดำเนินการใหสัตยาบันแลว โดยนับเปนลำดับท่ี 20 และขณะน้ีมีประเทศสมาชิกแจงการ
ใหสัตยาบันแลวจำนวน 112 ประเทศ จึงเปนผลใหความตกลงดังกลาวมีผลบังคับใชแลวเนื้อหาของความตกลงวา
ดวยการอำนวยความสะดวกทางการคาสวนใหญเปนการปรับปรุง และอธิบายถึงบทบัญญัติของความตกลง GATT 
1994 ขอ 5 วาดวยเสรีภาพในการขนสงสนิคาผานแดน ขอ 8 วาดวยคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการนำของเขาและสง
ของออก และขอ 10 วาดวยการพิมพเผยแพรการบริหารกฎระเบียบทางการคา ซึ่งเกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย
สินคา การตรวจปลอยสินคา และการผานแดนของสินคา ใหมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยองคประกอบของเน้ือหา
แบงไดเปน 3 สวน ดังน้ี 

1. Section I เปนรายละเอียดของบทบัญญัตท่ีิมีเน้ือหาเก่ียวกับการดำเนินงานของหนวยงานศุลกากร และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการนำของเขาสงของออก และการผานแดนของสินคา จำนวน 12 Articles ดังน้ี 

Article 1 Publication and Availability of Information 
Article 2  Opportunity to Comment, Information before Entry into Force and 

Consultations 
Article 3 Advance Rulings 
Article 4 Procedures for Appeal or Review 
Article 5Other Measures to Enhance Impartiality, Non-Discrimination and Transparency 
Article 6  Disciplines on Fees and Charges Imposed on or in Connection with 

Importation and Exportation and Penalties 
Article 7 Release and Clearance of Goods 
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Article 8 Border Agency Cooperation 
Article 9 Movement of Goods Intended for Import under Customs Control 
Article 10 Formalities connected with Importation, Exportation and Transit 
Article 11 Freedom of Transit 
Article 12 Customs Cooperation 

2. Section II มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเปนพิเศษและแตกตางสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนานอยที ่สุด โดยกำหนดการจัดกลุ มประเภทของบทบัญญัติภายใตความตกลงที ่กำหนดไว ตาม 
Section I ออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

2.1 Category A คือ บทบัญญัติท่ีพรอมปฏิบัติทันทีที ่ความตกลงที่กำหนดไว มีผลใชบังคับ
สำหรับประเทศกำลังพัฒนา และพรอมที่จะปฏิบัติภายใน 1 ปที่ความตกลงที่กำหนดไว มีผลใชบังคับสำหรับ
ประเทศพัฒนานอยท่ีสุด 

2.2 Category B คือ บทบัญญัติท่ีตองการระยะเวลาปรับตัวกอนการปฏิบัติประเทศสมาชิก
สามารถกำหนดเวลาที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีไดเอง โดยตองแจงกำหนดเวลาชั่วคราวIndicative Dates ในการ
ปรับตัวในวันท่ีความตกลงท่ีกำหนดไว มีผลใชบังคับ และแจงกำหนดเวลาถาวรDefinitive Dates ภายใน 1 ปหลัง
ความตกลงที่กำหนดไว มีผลใชบังคับ ทั้งนี้การแจงกำหนดเวลาถาวรสามารถขยายเวลาออกไปไดอีก และหาก
ประเทศสมาชิกเห็นวามีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงเวลาที่จะเริ่มปฏิบัติตามพันธกรณีจากที่เคยแจงไวตองแจง
การขยายเวลาดังกลาวกอนครบกำหนดเวลาท่ีไดแจงไวแลว 

2.3 Category C คือ บทบัญญัติท่ีตองการความชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติ 
โดยตองแจงกำหนดเวลาชั่วคราวในการปฏิบัติตามความตกลงที่กำหนดไว พรอมแจงรายละเอียดของขอมูลความ
ชวยเหลือท่ีตองการในวันท่ีความตกลงท่ีกำหนดไว มีผลใชบังคับ และ 1 ปหลังจากความตกลงท่ีกำหนดไว มีผลใช
บังคับ ตองแจงการจัดการเรื่องความชวยเหลือกับผูใหความชวยเหลือ และอีก 18 เดือนตอมาตองรายงานความ
คืบหนาเร่ืองความชวยเหลือดังกลาว พรอมแจงกำหนดเวลาถาวรในการปฏิบัติตามพันธกรณี 

2.4 นอกจากน้ี องคการการคาโลกไดกำหนดระยะเวลาผอนผันสำหรับการปฏิบัติตามความตกลง
ท่ีกำหนดไว เร่ืองความเขาใจวาดวยกฎและกระบวนการท่ีกำหนดไวใชกับการระงับขอพิพาทไวดังน้ี 

2.4.1 ในระยะเวลา 2 ปภายหลังจากท่ีความตกลงท่ีกำหนดไว มีผลบังคับใชบทบัญญัติ
ภายใตขอ 22 และ 23 ของ GATT 1994 ตามท่ีระบุและมีความเขาใจวาดวยกฎและกระบวนการท่ีกำหนดไวใชกับ
การระงับขอพิพาท จะไมถูกนำมาใชกับการระงับขอพิพาทตอสมาชิกท่ีเปนประเทศกำลังพัฒนา ในสวนของ
บทบัญญัติท่ีสมาชิกกำหนดใหเปน Category A 

2.4.2 ในระยะเวลา 6 ปภายหลังจากท่ีความตกลงมีผลบังคับใชบทบญัญตัภิายใตขอ 22 
และ 23 ของ GATT 1994 ตามที่ระบุและมีความเขาใจวาดวยกฎและกระบวนการที่กำหนดไวใชกบัการระงับขอ
พิพาท จะไมถูกนำมาใชกับการระงับขอพิพาทตอสมาชิกท่ีเปนประเทศพัฒนานอยที่สุด ในสวนของบทบญัญัติท่ี
สมาชิกกำหนดใหเปน Category A 

2.4.3 ในระยะเวลา 8 ปภายหลังจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติใน Category B และ 
Category C สำหรับประเทศพัฒนานอยท่ีสุด บทบัญญัติภายใตขอ 22 และ 23 ของ GATT 1994 ตามท่ีระบุและมี
ความเขาใจวาดวยกฎและกระบวนการท่ีกำหนดไวใชกับการระงับขอพิพาทจะไมถูกนำมาใชกับการระงับขอพิพาท
ตอสมาชิกท่ีเปนประเทศพัฒนานอยท่ีสุด ในสวนของบทบัญญัติดังกลาว 

3. Section III มีเน้ือหาเก่ียวกับการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางการคา Committee on 
Trade Facilitation และคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางการคาแหงชาติ National Committee on Trade 
Facilitation: NCTF 
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4. การเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยในหวงโซอุปทาน SAFE Framework of Standard SAFE Framework 
of Standard เปนเครื่องมือหนึ่งขององคการศุลกากรโลก ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการเสรมิสรางความ
มั่นคงและอำนวยความสะดวกทางการคาระหวางประเทศ และเสริมสรางความปลอดภัยทางการคาจากการถกู
คุกคามทางการก-อการราย โดยมีหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ ความรวมมือระหวางศุลกากรกับศุลกากร 
Customs-to-Customsและความรวมมือระหวางศุลกากรกับผูประกอบการ Customs-to-Business ความรวมมือ
ระหวางศุลกากรกับศุลกากร สงผลใหเกิดการแลกเปลี ่ยนขอมูลอยางถูกตองและเหมาะสมระหวางหนวยงาน 
สามารถจัดการกับความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังชวยสงเสริมการดำเนินงานของศุลกากรในการปรับปรุง
และควบคุมขั้นตอนตาง ๆ ตลอดหวงโซอุปทานรวมถึงจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยสวน
ความรวมมือระหวางศุลกากรกับผูประกอบการ ไดมีการกำหนดโครงการ Authorized Economic Operator 
(AEO) ขึ้นเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนการรับรองผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคาตลอดหวงโซ
อุปทาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแตผูผลิต ผูนำของเขาผูสงของออกหรือตัวแทนออกของ ผูขนสง ผูรวบรวม คนกลาง 
ผูประกอบการทาเรือหรือทาอากาศยานผูประกอบกิจการทารถ ผูประกอบการคลังสินคา ตลอดจนผูจัดจำหนาย  
วาไดมีการดำเนินงานตามมาตรฐานขององคการศุลกากรโลกในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย (กรมศุลกากร. 2556). 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
แนวนโยบายการพัฒนาการตอสูกับการกอการรายดวยโครงการความม่ันคงแบบหวงโซอุปทานกระบวน 

งานทางศุลกากร ควรจะตองคำนึงถึงการพัฒนาทรัพยากรและปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ กลาวคือ การพัฒนาปจจัย
นำเขาในดานกฎหมายศุลกากร ดานโครงสรางองคกรดานระบบเทคโนโลยีปญญาประดิษฐสารสนเทศ ดานบุคลากร 
ดานงบประมาณ และดานเครื่องมืออุปกรณ ซึ่งปจจัยดังกลาวเหลาน้ีลวนมีผลกระทบโดยตรงตอกระบวนงาน
ศุลกากร นอกจากนี้ ในสวนขั้นตอนทางศุลกากรควรจะตองใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการออกแบบ
กระบวนงาน และปรับปรุงกระบวนงานโดยนำระบบ Pre-Arrival Processing มาใชกับทุกสินคา โดยเฉพาะทางเรือ
และทางอากาศยานปรับลดอัตราการเปดตรวจสินคาเหลือไมเกินรอยละ 20 เพ่ืออำนวยความสะดวกควบคูกับการ
เพิ ่มศ ักยภาพการควบคุมทางศุลกากร โดยการใชระบบ Intelligence รวมกับการประเมินความเสี่ยงที ่มี
ประสิทธิภาพ และทายที่สุดควรใหความสำคัญกับการนำกระบวนงานไปปฏิบัติ และการทบทวน ประเมินผลการ
ดำเนินงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดีขึ้นดวย 

การพัฒนาการตอสูกับการกอการรายดวยโครงการความม่ันคงแบบหวงโซอุปทานขั้นตอนทางศุลกากร 
Process Development Step ในสวนของการออกแบบกระบวนงานนั้น ผู เขียนบทความมีความเห็นวา กรม
ศุลกากรควรใหความสำคัญกับการออกแบบกระบวนงาน โดยใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดเขามาสวนรวมใน
การออกความคิดเห็นในขั้นตอนแรกๆ ของการออกแบบ แทนที่จะสอบถามความคิดเห็นเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น
แลว ขณะเดียวกัน ควรศึกษาขอมูล องคความรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practices ของ
องคการระหวางประเทศ หรือ ศุลกากรประเทศชั้นนำ เพ่ือนำมาปรับใชกับพิธีการศุลกากรของไทย โดยมีวัตถุประ
สงคIเพ่ือลดความซับซอนของขั้นตอน และอำนวยความสะดวกในการผานพิธีการนำเขาสงออกใหมากท่ีสุด โดยไม
ทำใหการควบคุมทางศุลกากรตองเสียไป โดยการนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐที่ทันสมัยและระบบบริหารความ
เสี่ยงทีมีประสิทธิภาพมาใชปรับปรุงกระบวนงานศุลกากร โดยนำระบบ Pre-Arrival Processing มาใชกับทุกสินคา 
โดยเฉพาะทางเรือ และทางอากาศยาน กลาวคือ ใหผูประกอบการสามารถยื่นใบขนสินคา และชำระภาษีอากร 
กอนท่ีสินคาจะมาถึงราชอาณาจักร เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูประกอบการนำเขาท่ีตองการสินคาโดยเรงดวน 
ท้ังน้ี เพ่ือใหสามารถรับสินคาไดทันทีกรณีพาหนะบรรทุกสินคามาถึงทา โดยเปนไปตามขั้นตอนการตรวจสินคาตาม
หลักบริหารความเสี่ยง ซ่ึงการดำเนินการดังกลาว จะเปนประโยชนตอผูประกอบการและกรมศุลกากร กลาวคือ 
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ผูประกอบการสามารถรับสินคาไดอยางรวดเร็ว สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการระยะเวลาท่ีใชในการ
ตรวจปลอยสินคาลดลง เพิ่มศักยภาพทางการแขงขันใหประเทศ กรมศุลกากรมีขอมูลลวงหนาเปนประโยชนในการ
วิเคราะหความเสี่ยง ทั้งนี้ กรมศุลกากรจำเปนที่จะตองออกระเบียบขอบังคับกำหนดใหผูขนสงจะตองจัดสงบัญชี
สินคาสำหรับเรือ อากาศยาน Manifest/Airway Bill ลวงหนา เพ่ือใหระบบสามารถตรวจสอบขอมูลของใบขนสินคา
กับ Manifest ไดปรับลดอัตราการเปดตรวจสินคาขาเขาใหลดลงเหลือไมเกินรอยละ 20 เพื่ออำนวยความสะดวก
ใหกับผูประกอบการ แตเพ่ิมศักยภาพในการตรวจปลอยสินคา โดยอาศัยขอมูล การขาวและการบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภาพ ควบคูกับการติดตาม กำกับดูแลการตรวจปลอย ใหเปนไปดวยความโปรงใส และตรวจสอบได 

ท้ังน้ี นอกจากจะเปนการอำนวยความสะดวกใหผูประกอบการใหไดรับความสะดวกรวดเร็วแลว ยังเปน
ประโยชนตอกรมศุลกากร กลาวคือ เปนการลดการพบปะระหวางเจาพนักงานกับตัวแทนออกของผูประกอบการ 
ซ่ึงจะเปนการลดปญหาคอรรัปชั่นในทางหน่ึงและสามารถนำอัตรากำลังท่ีเหลือจากการตรวจสินคาไปใชในสวนท่ีมี
ความตองการอัตรากำลังดวย เสริมสรางการนำกระบวนงานไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงจัดทำคูมือ
ประมวลระเบียบปฏิบัติท่ีทันสมัย สอดคลองกับการทำธุรกรรมทางการคาระหวางประเทศ การชี้แจงทำความเขาใจ
ผูประกอบการ ตัวแทนออกของ เจาพนักงานและผูเกี่ยวของทุก ๆ  ฝาย กอนกฎหมาย ประกาศกรมที่กำหนดไว             
มีผลบังคับใชเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลที่สำคัญใหผูประกอบไดรับทราบ ปรับปรุงขอมูลในเว็บไซต โดยเฉพาะ
ระเบียบพิธีการศุลกากรตาง ๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหทันสมัย  

จัดทำฐานขอมูลดานพิกัดอัตราศุลกากรท่ีทันสมัย และครอบคลุมถึงสินคาตาง ๆ ท่ีกรมศุลกากรไดเคยมี
คำวินิจฉัยไปแลว เพ่ือใหผูประกอบการ เจาพนักงานไดใชเปนเคร่ืองมือในการทำงาน และลดการใชดุลยพินิจ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวัดระยะเวลาตามแนวทางของ WCO โดยการนำระบบคอมพิวเตอรมาใชในการวัดระยะเวลาใน
ลักษณะ Real Time ทั่วทั้งระบบ สำรวจความพึงพอใจของผูประกอบการ ตัวแทนออกของ โดยใชเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐตาง ๆ  ที่ทันสมัย และการใชชองทางตาง ๆ ในการวัดความพึงพอใจ และนำขอมูลท่ีไดจากการ
วิเคราะหไปใชในการแกไขปรับปรุงกระบวนงานศุลกากรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะ 
แนวนโยบายการพัฒนาการตอสูกับการกอการรายดวยโครงการความม่ันคงแบบหวงโซอุปทานขั้นตอน

ทางศุลกากร (Process) น้ัน ผูเขียนบทความมีขอเสนอแนะวา การออกแบบกระบวนงานควรใหทุกฝายไดมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นโดยนำองคความรูเทคโนโลยีปญญาประดิษฐที่ทันสมัยและ Best Practices ตาง ๆ มาปรับใช
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากน้ี ควรนำระบบ Pre-Arrival Processing มาใชกับทุกสินคา โดยเฉพาะทางเรือ
และทางอากาศยาน เพ่ือใหผูประกอบการท่ีตองการสินคาเรงดวนสามารถยื่นใบขนสินคาและชำระภาษอีากร กอนท่ี
สินคาจะมาถึง ขณะเดียวกันควรลดอัตราการเปดตรวจสินคาเหลือไมเกินรอยละ 20 เพ่ืออำนวยความสะดวกควบคู
กับการเพิ่มศักยภาพการควบคุมทางศุลกากร โดยการใช ระบบ Intelligence และการประเมินความเสี่ยงที่ มี
ประสิทธิภาพรวมท้ังการใหความสำคัญกับการนำกระบวนงานไปปฏิบัติ และการทบทวน ประเมินผลการดำเนินงาน
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดีขึ้น อาทิการปรับปรุงคูมือประมวลระเบียบปฏิบัติใหทันสมัยอยูเสมอ การ
ประชาสัมพันธชี้แจงทำความเขาใจผูเกี่ยวของทุก ๆ  ฝายและเจาพนักงาน การจัดทำฐานขอมูล และการปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัยตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิชาการน้ีสำเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือและใหคำแนะนำจากทานรองศาสตราจารย 

ดร.กฤษณา ไวสำรวจ อาจารยที่ปรึกษาบทความวิชาการ ซึ่งทานไดใหคำแนะนำและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการทำบทความวิชาการ อีกทั้งยังชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเขียนบทความ
วิชาการน้ีอีกดวย สุดทายน้ี ผูเขียนขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซ่ึงเปดโอกาสใหไดรับการศึกษาเลา
เรียน ตลอดจนคอยชวยเหลือและใหกำลังใจเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา 
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บทบาทองคการไมแสวงหาผลกำไรในไทยกับการนำนโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบตัิ 
 
NGOs on the part of Health Enhancement Policy Implementation  
 
ผูวิจัย   เรืองวิทย  วะรีวะราช 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 นโยบายการสงเสริมสุขภาพในประเทศไทยนับวาเปนนโยบายท่ีทาทายสำหรับรัฐบาล แมวาจะมีการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ แตบางพ้ืนท่ีก็ยังไมไดรับการบริการไดดีเทาท่ีควรจะไดรับ ดังน้ันองคการท่ีไมแสวงหาผลกำไรจึง
ไดเขามามีบทบาทในการใหการบริการดานสงเสริมสุขภาพในสวนท่ีรัฐบาลไมสามารถท่ีจะใหบริการไดอยางท่ัวถึง 
องคการท่ีไมแสวงหาผลกำไรมีนโยบายในการบริหารอะไรบาง มีบริการอะไรบาง ในบทความน้ีจะขอนำเสนอ
แนวคิดในการนำนโยบายการไปปฎิบตัิ แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับองคการท่ีไมแสวงหาผล
กำไร และแนวคิดในการนำนโยบายดานสงเสริมสุขภาพโดยองคการท่ีแสวงหาผลกำไรไปปฏิบัต ิเพ่ือนำขอคนพบไป
ใชเปนแนวทางในการนำนโยบายสงเสริมสุขภาพโดยองคการท่ีไมแสวงหาผลกำไรไปปฏิบัติตอไป 
  
คำสำคัญ : การนำนโยบายไปปฎิบัติ, การสงสริมสุขภาพ, องคการไมแสวงหาผลกำไร 
 
Abstract  

Health enhancement policies in Thailand are considered challenging for the 
government. Although the implementation of these policies occur, some areas are not 
serviced as they deserve. Because of this, Thai Non-Government Profit Organizations 
(NGOs) came into play in the administration and provision of services. This research 
proposes the idea of implementing enhancement policies, the idea of new public service 
policies, the idea of Non-Government Profit Organizations (NGOs), and the idea of Health 
Enhancement Policy implementation on the part of NGOs, to put the findings of 
implementing health enhancement policies by Non-Government Profit Organizations 
(NGOs) into further use.  

 
Keyword : Policy Implementation, Health Enhancement, NGOs 
 

บทนำ 
 การสงเสริมสุขภาพในประเทศไทยน้ันนับวาเปนสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะตอประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีเขาถึง
ลำบาก หรือพ้ืนท่ีท่ีความเจริญยังเขาไมถึง ความชวยเหลือทางดานการสงเสริมสุขภาพจากทางภาครัฐเองก็ไม
สามารถเขาไดท่ัวถึง ทำใหประชาชนในพ้ืนท่ีตาง ๆ เหลาน้ันขาดโอกาสในการรับบริการดานการสงเสิรมสุขภาพ         
ทำใหสภาพความเปนอยู สุขภาพอนามัย ไมไดรับการดูแลอยางเต็มท่ี จากปญหาดังกลาวองคการท่ีไมแสวงหาผล
กำไรในไทย (NGO) จึงเปนสวนหน่ึงในการนำนโยบายการสงเสริมสุขภาพไปปฎิบัตแิละลงไปสูกลุมประชาชนตาง ๆ 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีทางภาครัฐเขาไมถึง องคการท่ีไมแสวงหาผลกำไรท้ังหลายไดกอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลาย
ประการดวยกัน อาทิเชน ระบบการสรางเสริมสุขภาพท่ีด ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน นวัตกรรมทางการเงิน
การคลังเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การดูแลปจจัยทางสังคมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ การสนับสนุนกระบวน          
การพัฒนานโยบายสาธารณะอยางมีสวนรวม การลดปญหาโรคไมติดตอ และการสงเสริมชุมชนเขมแข็ง การสงเสริม
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สุขภาพท่ีกอประโยชนดานการสงเสริมสุขภาพอยางแทจริง ความชวยเหลือตาง ๆ ท่ีมาจากองคการท่ีไมแสวงหากำไร
ในไทย (NGO) เหลาน้ีมาจากไหน มีการบริหารจัดการอยางไร มีปญหาอะไรหรือไม จึงเปนท่ีมาของงานวิจัยน้ี 
 กระทรวงสาธรณสุขเปนองคการหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ไดมีการจัดทำแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติภายใตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ควบคูกันมาในแตละชวงป เม่ือแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดสิ้นสุดลง จึงไดทำแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 12                 
(พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงเปนแผนพัฒนาระยะ 5 ป เพ่ือเปนกลไกเชื่อมตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ดานสุขภาพ ใหสามารถนำสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
เกิดประสิทธิผลตามเปาหมายดานสุขภาพของประเทศตอไป คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
รางแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และเห็นชอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชแผนฯ 
ดังกลาวเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาดานสุขภาพของประเทศตามหวงระยะเวลาของแผนตอไป 
 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วของประเทศไทยอันเน่ืองมาจาก
การลดลงของภาวะเจริญพันธหรือการเกิดนอยลง และสภาวการณตายลดลง คนไทยอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น                
การจัดการกำลังคนดานสุขภาพยังไมสามารถตอบสนองตอการสรางประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ ระบบ
การเงินการคลังดานสุขภาพก็ยังมีปญหาในการจัดการ ระบบขอมูลขาวสารและการวิจัยดานสุขภาพยังไมสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลและงานวิจัยท่ีมีไดอยางเพียงพอ ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ของประชาชนยัง
ไมเพียงพอในการปองกันปจจัยเส่ียงตาง ๆ ดานสุขภาพ กลไกการอภิบาลระบบสุขภาพในระดับชาติและระบบ              
ธรรมาภิบาลยังไมชัดเจน การปรับโครงประเทศไทยไปสู “ประเทศไทย 4.0” กรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) และการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ประเด็นสถานการณและปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาสุขภาพเหลาน้ี                 
การวางแผนเตรียมพรอมรองรับและเผชิญหนากับสภาพปญหาจะชวยใหสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
ดานสุขภาพท่ีจะเกิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สังคมปจจุบันเปลี่ยนไปเปนสังคมท่ีตองดิ้นรน และมีการแขงขันสูง ทำใหผูคนลืมท่ีจะใสใจในวิถีชีวิตประจำวัน 
โดยเฉพาะเร่ืองการกินอยู มนุษยไดคิดคนเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายเพ่ือ อำนวยความสะดวก ความสุขสบาย ความ
ม่ังคั่งใหแกตนเอง จนกระท่ังแยกตนเองออกจากธรรมชาติ ไมไวใจธรรมชาติ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงธรรมชาติ โดย
หวังวาจะใหตนเองชนะและอยูเหนือธรรมชาต ิพัฒนาดานวัตถุอยางไมมีท่ีสิ้นสุด การกินอยูเปลี่ยนไป ครอบครัวตาง
คนตางไป พัฒนาไปสูระบบบริโภคนิยม ยึดติดในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อยางถอนตัวไมขึ้น จึงนำพาใหมนุษย
สมัยใหมตองเผชิญหนากับความเส่ือมถอยของสุขภาพทางกาย ใจ อยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะการกินอยู
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก อุตสาหกรรมอาหารมีการแปรรูปอยางมากมาย จากวิถีชีวิตท่ีเคยกินอยูอยางเรียบงาย 
พอเพียง หาไดในทองถิ่น กลายเปนการบริโภคนิยม เนนความสะดวกสบาย สะดวกซ้ือ จนลืมใหความสำคัญวา
อาหารสรางชีวิต และสุขภาพคนไทยจึงเร่ิมมีปญหา สุขภาพเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อยางเห็นไดชัด ซ่ึง 10 อันดับ
โรคเร้ือรังท่ีเปนปญหาใหญของคนไทย มีดังน้ี - โรคหัวใจและหลอดเลือด - โรคของตอมไรทอ (โรคกลุมเบาหวาน 
ไทรอยด ตอมหมวกไต) -โรคระบบกลามเน้ือ เสนเอ็น - โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคระบบทางเดินหายใจ -              
โรคภูมิแพ - โรคระบบประสาทจิตเวช - โรคระบบทางเดินปสสาวะ - โรคของปาก หู คอ จมูก – โรคผิวหนัง 
 จากสภาพปญหาดังท่ีกลาวมา องคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO) เปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของภาครัฐในการสงเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม ใหความรูทางดานสุขภาพและสงเสริมสุขภาพท่ี
ยั่งยืน ไดแก ระบบการสรางเสริมสุขภาพท่ีดี การพัฒนาอยางยั่งยืน นวัตกรรมทางการเงินการคลังเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพ การดูแลปจจัยทางสังคมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ การสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะอยางมีสวนรวม การลดปญหาโรคไมติดตอ และการสงเสริมชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงจากแนวโนมทางสุขภาพ
ของประชาชน ในการท่ีจะตองเผชิญกับปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคเร้ือรังอันเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ หรือการ
ดำรงชีวิตท่ีไมถูกตอง สงเสริมสุขภาพท่ีกอประโยชนดานการสงเสริมสุขภาพอยางแทจริง ดังน้ัน จึงมีคำถามท่ี
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ตามมาคือ บทบาทการสงเสริมสุขภาพโดยองคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO) มีอะไรบาง มีปญหา อุปสรรค 
อะไรบาง และอะไรเปนแนวทางในการแกปญหา อุปสรรคดังกลาว ซ่ีงบทความวิชาการน้ีจะเสนอแนะแนวคดิทฤษฎี 
ตลอดจนงายวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดังน้ี  

 

ทฤษฏีท่ีเกี่ยวกบัการกำหนดนโยบายและการนำไปปฏิบัติ 
  การนำนโยบายลงไปสูการปฏิบัติหรือการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติถือเปนขั้นตอนยอยหน่ึงของ
ขั้นตอนหลักเร่ือง การนำนโยบายไปปฏิบัต ิเปนสิ่งสำคัญในการผลักดันใหนโยบายไดรับการรับรู เขาใจ ยอมรับและ
สรางทัศนคติท่ีดีตอผูปฏิบัติตามนโยบายและผูไดรับ การรับรู เขาใจ ยอมรับและสรางทัศนคติท่ีดีตอผูปฏิบัติตาม
นโยบายและผูไดรับผลจากนโยบาย อันจะเปนเคร่ืองมือท่ีทำใหนโยบายไดรับความสำเร็จในท่ีสุด ในการนำนโยบาย
สูการปฏิบัติ ผูมอบและผูรับนโยบายจะตองมีความชัดเจนเร่ืององคประกอบของนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูรับ
นโยบายจะตองเขาใจและสามารถแปลความหมายของนโยบายไดอยางถูกตอง ท้ังน้ีเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายใหญใหเปนนโยบายยอยก็ดี การแปลงนโยบายใหเปนแผนปฏิบัติก็ดีจะตองจัดวัตถุประสงคแนวทาง
ดำเนินการและกลไกใหสอดคลองสัมพันธกัน (สมภารธัชธรณ ศิโลศรีไช,2553) 
ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติ มีนักวิชาการไดใหแนวคิดไวหลายประการดังน้ี 
  Pressman and Wildavsky (1973, p. 3) คือ ผูท่ีบุกเบิกการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติใหไดรับความ
สนใจจากนักวิชาการท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางจนกระท่ังการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติไดรับการยอมรับวาเปนขึ้น
ตอนท่ีสำคัญตอนหน่ึงของกระบวนการนโยบายสาธารณะ และไดใหคำนิยามของการนำนโยบายไปปฏิบัติไววา คือการ
ดำเนินงานใหลุลวงใหประสบความสำเร็จใหครบถวนใหเกิดผลผลิตและใหสมบูรณซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีรัฐบาลกำลัง
ปฏิบัติอยูและเปนธรรมชาติของนโยบาย จะเห็นไดวาในการนำนโยบายไปปฏิบัติเปนการกระทำขององคการราชการท่ี
จะตองรับผิดชอบในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จในทุกดาน และใหการดำเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวและกอใหเกิดผลผลิตท่ีถึงปรารถนา 
  Bardach (1980, p. 9) กลาววา การนำนโยบายไปปฏิบัต ิเปนเกมของกระบวนการทางการเมืองท่ีเก่ียวของ
กับแนวความคิด ทฤษฎี และการวิจัยการนำนโยบายไปปฏิบัต ิจะเห็นไดวาเปนกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดขึ้นและเปนไป
ตามขอกำหนดของนโยบาย ซ่ึงเนนความสำคัญของกระบวนการอยางชัดเจน และแสดงใหเห็นวา การนำนโยบายไป
ปฏิบัติน้ันเปนผลผลิตของกระบวนการทางการเมือง การนำนโยบายไปปฏิบัติถือเปนโอกาสแรกท่ีจะไดนำการตัดสินใจ
ทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติในสถานการณท่ีเปนจริง และขั้นตอนท้ังหมดของกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติแสดงให
เห็นถึงความหวังในการแกไขปญหาของสังคม ความกลัวเก่ียวกับอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน และ
จินตนาการของผูท่ีมีสวนรวมท่ีตองการจะเนนการนำนโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จอยางสมบรูณ ดังน้ันการ
นำนโยบายไปปฏิบัติจึงครอบคลุมกระบวนการแปลงนโยบายเปนนามธรรมใหเปนแผนงานรูปธรรมท่ีสามารนำไปปฏิบัติ
และตรวจสอบวัดระดับความสำเร็จได ซ่ึงเปนหลักการสำคัญของการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ 
 
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติประกอบดวยข้ันตอนหลายข้ันตอน 
  Mazmanian and Sabatier (1989, pp. 20-21) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการนำนโยบายไปปฏิบัติ
และนโยบายสาธารณะ โดยชี้ใหเห็นวาการนำนโยบายไปปฏิบัติเปนขั้นตอนสำคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติหมายถึง การนำการตัดสินใจนโยบายท่ีไดกระทำไวไปปฏิบัติใหประสบ
ผลสำเร็จและเปนการรวมกันทำงานภายใตกฎหมายท่ีผานความเห็นชอบของฝายนิติบัญญัต ิหรือคำสั่งของฝายบริหาร 
หรือคำพิพากษาของศาลสูงสุด หรือศาลฎีกา ซ่ึงตามอุดมคติแลวการตัดสินใจนโยบาย คือ การบงชี้ปญหา การกำหนด
วัตถุประสงค และการกำหนดโครงสรางกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงกระบวนการกำหนดนโยบายไปปฏิบัติ
ประกอบดวยขั้นตอนหลายขั้นตอน เร่ิมดวยการกำหนดกฎพ้ืนฐานสำหรับการปฏิบัติการคาดหมายผลลัพธจากการนำ
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นโยบายไปปฏิบัติ การยินยอมปฏิบัติตามของกลุมเปาหมาย การพิจารณาผลกระทบจากผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท้ังท่ีเจตนา
และไมไดเจตนาผลกระทบจากการตัดสินใจของหนวยปฏิบัต ิและการปรับปรุงกฎระเบียบพ้ืนฐานท่ีใชในการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติใหเหมาะสม กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี  
  1. การพิจารณาผลลัพธของนโยบายของหนวยงานท่ีนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยมุงใหเกิดผลลัพธท่ีพึง
ปรารถนาตามวัตถุประสงคของนโยบายท่ีกำหนดไว 
  2. การยินยอมปฏิบัติตามของกลุมเปาหมายตอการตัดสินใจนโยบายของผูกำหนดนโยบาย หากนโยบาย
ใดท่ีกลุมเปาหมายไมยินยอมปฏิบัต ิจะกอใหเกิดอุปสรรคสำคัญตอการนำนโยบายไปปฏิบัติใหประสบผลสำเร็จ 
  3. พิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของหนวยปฏิบัติ เพ่ือจำแนกวาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
เปนผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ ถาเกิดผลในทางลบก็จะไดปรับปรุงแกไขตอไป 
  4. พิจารณาผลกระทบจากการรับรูของผูตัดสินนโยบาย ซ่ึงผูตัดสินใจนโยบายจะประเมินไดวาเปน
ผลกระทบท่ีพึงปรารถนาหรือไม  
  5. การประเมินกระบวนการทางการเมืองท่ีมีบทบาทในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายใหมีความเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติใหประสบผลสำเร็จ 
  แนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัติไปปฏิบัติน้ันมีหลายแนวทางดวยกัน ลือชัย วงษทอง (2550) ไดสรุป
การนํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงมี 3 แนวทางคือ 
  แนวทางท่ี 1 เห็นวาการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนขั้นตอนหน่ึง ซ่ึงแยกออกจากการกําหนดนโยบาย
กลาวคือเปนขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นหลังจากการกําหนดนโยบาย ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมายคําสั่งหรือโครงการท่ีได
กําหนดเปาหมายและขอกำหนดอ่ืน ๆ ไวแลวไปดำเนินการใหบรรลุผล ประกอบดวย 
    1. เปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีชัดเจน การระบุถึงรายละเอียดของแผนตาง ๆ และเนนการ
ควบคุมอยางมาก  
     2. การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีการกําหนดขอบเขตของแตละฝายและ
แยกจากกัน 
     3. การกําหนดนโยบายเปนเร่ืองของการเมือง สวนการนํานโยบายไปปฏิบัติจะไมใชเร่ืองของ
การเมืองแตจะเปนเร่ืองทางเทคนิค 
     4. เนนในเร่ืองการใหคําแนะนําการออกคําสั่ง หรือการใหความยินยอม 
     5. การดําเนินการตามนโยบายจะเปนไปในแนวทางเดยีว คือจากขางบนลงมาสูขางลาง (Top Down) 
ตามลําดับขั้นตอนของการจดโครงสรางขององคการ 
  แนวทางท่ี 2 เห็นวาการนํานโยบายไปปฏิบัติกับการกําหนดนโยบายไมสามารถแยกออกจากกนอยางชด
เจนเน่ืองจากนโยบายมักไดรับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอในระหวางการนําไปปฏิบัติซ่ึงเปนแบบปฏิสัมพันธหรือ The 
Interaction Model เปนแบบท่ีเนนกระบวนการโดยพิจารณาวา ในระหวางการนานโยบายไปปฏิบัติผูแสดง 
(Actors) ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจะพยายามเขาแทรกแซงนโยบาย มีการเจรจาตอรองเพ่ือปรับเปาหมายและวิธีการให
เปนท่ียอมรับรวมกันในระหวาง Actor เหลาน้ัน ซ่ึงมีลักษณะดังน้ีคือ 
    1. เนนในเร่ืองของการปฏิสัมพันธ (Interaction) การเจรจาตอรอง (Bargaining) ความเห็นพอง
ตองกัน (Consensus) ระหวางกลุมตาง ๆ 
     2. การปรับเปลี่ยนของแตละพรรคแตละกลุมเปนไปภายใตกระบวนการทางการเมือง (ซ่ึงรูปแบบ
น้ีเห็นวากระบวนการ (Process) เปนจุดมุงหมายท่ีสําคัญ) 
     3. การตัดสินใจตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางเลอืกซ่ึงเปนสวนตางมากกวาจะพิจารณาท้ังหมด 
     4. วิธีการ-เปาหมาย (Means-Ends) และเปาหมาย-วิธีการ (Ends-Means) มีการปรับเปลี่ยนไป
มาคงอยูอยางตอเน่ืองมิไดแยกจากกัน 
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     5. การพิจารณาเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมขึ้น (Incrementalism) เปนการสรางความพึงพอใจ (Satisfy) 
ใหแตละฝาย 
     6. ตัวแบบน้ีมีขอจํากัดทางดานทรัพยากรและความสามารถของมนุษย (เม่ือเปรียบเทียบกับ
ความสลับซับซอนของปญหาตาง ๆ 
  แนวทางท่ี 3 แบบวิวัฒนาการ หรือ Implementation as Evaluation เปนการมองการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในลักษณะของกระบวนการวิวัฒนาการท่ีตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไมมีการกําหนด
เปาหมายของนโยบายแตเปาหมายและวิธีการตาง ๆ จะปรับเปลี่ยนไปตามประสบการณและสถานการณในการ
ปฏิบัติมีลักษณะดังน้ีคือ 
    1. นโยบายเปนสมมติฐานท่ีไดมาจากการทดสอบ 
     2. การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการตอเน่ืองอันหน่ึงอันเดียวกัน
ไมสามารถแยกจากกันได 
     3. รูปแบบน้ีใหความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงท่ีไดมาจากการเรียนรูและการคนพบสิ่งใหม 
     4. เม่ือเปรียบเทียบกับลักษณะปญหาท่ีสลับซับซอนแลวความรูของมนุษยก็ยังเปนสิ่งท่ีมีอยูอยางจํากัด 
     5. ผูนําเอานโยบายไปปฏบิัติจะเปนตัวแสดง ท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดมากกวาตัวแสดง (Actors) อ่ืน ๆ 

วรเดช จันทรศร (2551) กลาวถึงขั้นตอนการนำนโยบายลงสูการปฏิบัติมีลักษณะเปนการจัดทำนโยบาย
ยอยรองรับนโยบายใหญหรือการจัดทำแผนเพ่ือใหเปนกลไกของนโยบายน่ันเอง ดังน้ันผูมีหนาท่ีเก่ียวของ            
จึงจำเปนตองทราบถึงขั้นตอนและปจจัยท่ีจะตองพิจารณาในกระบวนการดังกลาวดวย จึงจะทำใหการนำนโยบาย
ลงสูการปฏิบัติไดผลดี ขั้นตอนดังกลาวอาจกำหนดตามลำดับดังน้ี  

ขั้นท่ี 1 วิเคราะหนโยบายของหนวยเหนือ เพ่ือใหสามารถตีความวัตถุประสงค แนวทาง และกลไกของนโยบาย
ไดถูกตองชัดเจน จำเปนตองศกึษาวิเคราะหถึงนโยบายของหนวยเหนือท่ีกำหนดมาการวิเคราะหท่ีดีอาจจำเปนตองศึกษา
ถึงประวัติความเปนมาของนโยบายน้ัน แนวความคิดท่ีอยูเบื้องหลังของนโยบาย ลักษณะและกระบวนการกอเกิดของ
นโยบายการเขามามีบทบาทของกลุมสถาบนั หรือผูนำในการกำหนดนโยบาย ผลของการนำนโยบายน้ันไปปฏิบัติท่ีผาน
มา ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพัฒนานโยบายน้ัน ท้ังน้ีเพ่ือเปนการชวยใหสามารถตีความหมาย แยกแยะ คาดการณ และ
ขยายความ วัตถุประสงค แนวทาง และกลไกของนโยบายดังกลาวไดถูกตอง ลึกซ้ึง ยิ่งขึ้น 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะหนโยบายและแผนของหนวยงานปฏิบัติ ผูนำนโยบายของหนวยเหนือ จำเปนตองทราบวา
นโยบายน้ันเปนนโยบายเกาหรือใหม แตมีการปรับเปลี่ยนจากนโยบายเดิม และนโยบายน้ันไดมีการถายทอดลงเปน
นโยบายหรือแผนของหนวยงานท่ีตนเองรับผิดชอบแลวอยางไร ท้ังน้ีเพ่ือจะไดนำนโยบายและแผนน้ันมาวิเคราะห
โดยใชแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะหนโยบายของหนวยเหนือแตจะสามารถวิเคราะหไดละเอียดลึกซ้ึงกวา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานปญหาการปฏิบัติและผลของการนำมาปฏิบัติเพ่ือจะนำผลการวิเคราะหไปใชประกอบในการ
วางแผนตอไป 

ขั้นท่ี 3 วิเคราะหปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย หรือพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบนอกจากนโยบายของ
หนวยเหนือ นโยบายและแผนในเร่ืองน้ันๆ ของหนวยงานตวัเองแลว ผูรับนโยบายกอนจะจัดทำแผนตอไปจำเปนตอง
มีการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของประชากรกลุมเปาหมายหรือปญหาของพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนการ
เฉพาะดาน กลาวคือ หากหนวยงานท่ีผูรับนโยบายเปนระดับอำเภอ ผูรับนโยบายจำเปนตองนำขอมูลเก่ียวกับปญหา
และความตองการในนโยบายน้ันมาพิจารณา หากยังไมมีก็จำเปนตองเก็บรวบรวมเพ่ิมเติม โดยกำหนดกรอบเพ่ือให
เปนแนวทางในการรวบรวมวิเคราะหใหตรงกับประเด็นหลักท่ีตองการ ในการวิเคราะหอาจแยกแยะใหเห็นสภาพ
ปญหาและความแตกตางของกลุมเปาหมาย กลุมตางๆ หรือแยกแยะตามพ้ืนท่ีท้ัง 2 ดาน ท้ังน้ีเพ่ือใหเหน็ระดับของ
สภาพท่ีเปนอยูปจจุบันและชองวางระหวางเปาหมายของนโยบายท่ีหนวยเหนือตองการ อันจะนำไปสูการกำหนดเปา
สำเร็จและความเปนไปไดของเปาหมายท่ีจะตั้งขึ้นตลอดจนวิธีปฏิบัติและทรัพยากรท่ีจะตองใช 
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  ขั้นท่ี 4 วิเคราะหศักยภาพของหนวยงาน ในการวางแผนเพ่ือตอบสนองนโยบายน้ัน จำเปนตองมีการ
จำแนกเปาสำเร็จ แนวทางปฏิบัติและทรัพยากรท่ีใชของแตละหนวยงานท่ีรับแผนไปปฏิบัติ ท้ังน้ีเพราะแตละ
หนวยงานนอกจากจะมีปญหาและความตองการของกลุมเปาหมายท่ีอาจแตกตางกันไปแลว ยังมีศักยภาพและความ
พรอมท่ีแตกตางกันไปดวย ศักยภาพและความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย ความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย
ใหบรรลุผลสำเร็จ 

ขั้นท่ี 5 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน ในการวางแผนเพ่ือตอบสนองนโยบายใดก็ตาม 
จำเปนตองวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับนโยบาย  

ขั้นท่ี 6 กำหนดเปาสำเร็จ ในการวางแผนสนองนโยบายใดๆ เม่ือวิเคราะหเปาสำเร็จท่ีตองการของนโยบาย 
ปญหาความตองการ และศักยภาพของหนวยรับนโยบายแลว จึงนำเอาผลการวิเคราะหในขอตางๆ ดังกลาวขางตน
มากำหนดเปาสำเร็จ โดยแยกเปนเปาสำเร็จรวมและเปาสำเร็จยอยซ่ึงอาจแบงกลุมพ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายก็ได ท้ังน้ี
การกำหนดเปาสำเร็จจะตองคำนึงถึง 1) ความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ (obtainable) 2) สามารถวัดได (measurable) 
และ 3) ทาทายใหอยากทำจนบรรลุเปาสำเร็จ (challenging)  

ขั้นท่ี 7 กำหนดวิธีปฏิบัติและทรัพยากรท่ีใช เม่ือสามารถกำหนดเปาสำเร็จไดเหมาะสมแลว มีการ
ตรวจสอบความเปนไปไดแลว ผูรับนโยบายจำเปนตองแปลงและดำเนินการในนโยบายใหออกมาเปนวิธีปฏิบัติ และ
วิธีปฏิบัติน้ันจะตองมุงใหบรรลุเปาสำเร็จของนโยบายและแผน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวดำเนินการในนโยบายดวย 

ขั้นท่ี 8 กำหนดองคกรปฏิบัติ ในการรับนโยบายมาปฏิบัติในแตละเร่ืองอาจใชองคการประจำหนวยงานท่ีมี
อยูแลวก็ได หรือบางคร้ังนโยบายบางเร่ืองตองการหนวยงานท่ีมีลักษณะเฉพาะพิเศษตางจากหนวยงานเดิมก็ได  

ขั้นท่ี 9 กำหนดวิธีการจัดการ เพ่ือใหหนวยงานลางสามารถรับแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติไดชัดเจน              
จึงจำเปนตองกำหนดวิธีการจัดการคือการจำแนกกิจกรรมตางๆ และทรัพยากรท่ีใชใหสัมพันธกันกับเปาสำเร็จท่ี
ตองการบรรลุ โดยเฉพาะอยางยิ่งสรางระบบอำนวยการจัดการใหเกิดขึ้นดวย เชน มีระเบียบ แนวทางปฏิบัติใหใหมี
การตัดสินใจไดในระดับหน่ึง เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการจัดการ และการปรับเปลี่ยนเปาสำเร็จ วิธีดำเนินการ 
ตลอดจนการใชทรัพยากรเพ่ือใหกิจกรรมเขากับสภาพความเปนจริงของผูปฏิบัติน่ันเอง และจะตองไมลืมวามีการ
จัดการในแตละระดับของหนวยงานแตกตางกันอยางไรดวย 

ขั้นท่ี 10 กำหนดแนววิธีการควบคุมการบรรลุเปาสำเร็จ ในการกำหนดเปาสำเร็จและวิธีการใชทรัพยากร
ตางๆ โดยธรรมชาติการทำงานท่ัวไปมีแนวโนมท่ีจะใชทรัพยากรมาก บรรลุเปาสำเร็จต่ำ ดังน้ันในการแปลงนโยบาย
สูการปฏิบัติจึงมักจะตองมีการควบคุมใหใชทรัพยากรนอย แตไดเปาสำเร็จสูง การควบคุมดังกลาวจึงอาจเปน
มาตรฐานเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได ซ่ึงมีขอบขายกวางในทางการจัดการ อาจมีหลายลักษณะ ไดแก การรายงาน             
การติดตาม การนิเทศ และการประเมินผล ซ่ึงถาหากจะใหเกิด ความชัดเจนแกผูปฏิบัติก็ควรกำหนดเกณฑชี้วัด
ความสำเร็จไวใหชัดเจน 

 
เคร่ืองช้ีวัดประสิทธิผลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  วรเดช จันทรศร (2552, หนา 195-200) การชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติน้ันมีความแตกตางอยางนอย 3 แนวทางคือ 
  แนวทางแรกความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถวัดไดจากระดับของความรวมมือท่ีผูรับ
นโยบายไปปฏิบัติมีตอผูออกคําสั่งหรือผูกําหนดนโยบายถาระดับของความรวมมือมีสูงระดับของความสําเร็จในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติก็จะมีสูงตามไปดวยและในทางกลับกัน ถาระดับของความรวมมือมีต่ำยอมหมายความวา ระดับ
ความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีสูง 
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  แนวทางท่ีสองความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถพิจารณาไดจากเงื่อนไขท่ีวาไดมการ
บรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายน้ันตามภาระหนาท่ีขององคกรท่ีรับผิดชอบดวยความราบร่ืน และปราศจากปญหา
ถาการปฏิบัติตามนโยบายใดเต็มไปดวยความขัดแยงหรือมีอุปสรรคขอขัดของเกิดมากขึ้นเทาใดระดับของความ
ลมเหลวก็นาจะมีสูงขึ้นเทาน้ัน 
  แนวทางท่ีสาม ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัตสามารถพิจารณาไดจากการท่ีนโยบายน้ันได
กอใหเกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้น (Short-Run Performance) และหรือกอใหเกิดผลกระทบ (Impact) ตามท่ีพึง
ปรารถนาหรือไม 
 
ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service: NPS) 
  การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service: NPS)           
โดยเร่ิมจากความหมายของการบริการสาธารณะแนวใหม หลักเจ็ดประการของการบริการสาธารณะแนวใหม 

 การบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service : NPS) เปนแนวคิดท่ีอยูบนพ้ืนฐานของคานิยม 
ประชาธิปไตย (value of democracy) ความเปนพลเมือง (citizenship) และผลประโยชนสาธารณะ (public 
interest) โดยการบริการเพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนสาธารณะถือเปนหัวใจของแนวคิดน้ี การบริการสาธารณะ แนว
ใหมตองการปรับวิธีการคิดเก่ียวกับโครงสรางและกระบวนการขององคการดวยการเปดกวางใหเกิดการมีสวนรวมใน
การบริการของภาครัฐใหเพ่ิมมากขึ้น แมวาการบริการสาธารณะแนวใหมจะไมใชแนวคิดท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการ
วัดผลได (immeasurable)แตก็เปนแนวคิดท่ีชวยเติมเต็มใหเกิดการบริการท่ีดีขึ้นกวาท่ีผานมา 

การบริหารงานภาครัฐไมไดดำเนินงานเหมือนกับการบริหารธุรกิจแตเปนการดำเนินงานบนพ้ืนฐานความ
เปนประชาธิปไตย ขาราชการจึงไมไดสงมอบบริการสูลูกคาแตเขาสงมอบประชาธิปไตย (Denhardt and 
Denhardt 2007 : xi) นักบริหารรัฐกิจหรือขาราชการตองทำหนาท่ี“ฟง” มากกวา “สั่ง” และ “รับใชหรือ 
ใหบริการ” มากกวา “กำกับหรือควบคุม” (Denhardt and Denhardt 2007 : 3) นักบริหารรัฐกิจไมไดมุงหมาย 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในงานแตตองกระทำเพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนทุกคน การ
บริการสาธารณะแนวใหมตองขับเคลื่อนโดยพ้ืนฐานของผลประโยชนสาธารณะท่ีเปนผลประโยชนรวมกันของคนใน
สังคม ซ่ึงไมใชเพียงแคการรวบรวมผลประโยชนของแตละคนเขาดวยกันเทาน้ัน โดยขาราชการมี บทบาทสำคัญใน
การเจรจาและหาขอตกลงรวมในผลประโยชนสาธารณะ 

1) ความหมายของการบริการสาธารณะแนวใหม  
ความหมายของการบริการสาธารณะแนวใหม มีนักวิชาการไดใหแนวคิดไวหลายประการดังน้ี 
เอกพร รักความสุข (2557) ใหความหมาย การบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service: NPS) 

หมายถึง แนวคิดการบริหารสาธารณะแนวใหมเปนการตอยอดแนวคิดในการบริหารองคการภาครัฐจากการบริหาร
ภาครัฐแบบดั้งเดิม (The Old Public Administation) และการจัดการภาครัฐแนวใหม (The New Public 
Management) ดังน้ันแนวคิดการใหบริการสาธารณะแนวใหมจึงเปนการปรับบทบาทใหมของการบริการองคการ
ภาครัฐท่ีใหคุณคากับประชาชนในระดับของความเปนหุนสวนในระบบการบริหารองคการภาครัฐ 

2) หลักเจ็ดประการของการบริการสาธารณะแนวใหม  
เสาวลักษณ สุขวิรัช (2549) กลาววา หลักเจ็ดประการของการบริการสาธารณะแนวใหม สาระสำคัญ 7 

ประการ ดังน้ี 
    1) รับใชมากกวาการถือหางเสือ (Serve, rather than steer) บทบาทท่ีมีความสำคัญมากขึ้น 
ของขาราชการ คือชวยใหประชาชนไดแสดงความตองการรวมกันของเขาออกมา และชวยประชาชน ใหไดบรรลุ
ความตองการน้ันมากกวาท่ีจะควบคุมหรือชักนำสังคมไปในทิศทางใหม ๆ ท่ีรัฐตองการ นโยบายสาธารณะไมไดเกิด
จากกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐเทาน้ัน แตในยุคใหมนโยบายสาธารณะเปนผลจากกลุมตาง ๆ และ
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ผลประโยชนท่ีหลากหลายภาครัฐทำงานรวมกันกับภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแกไขปญหาท่ีชุมชนตาง ๆ 
ประสบ บทบาทภาครัฐเปลี่ยนจากการควบคุม มาเปนการกำหนดระเบียบวาระ มาสูโตะเจรจาชวยอำนวยความ
สะดวกเปนคนกลางไกลเกลี่ย ประนีประนอม บทบาทขาราชการจึงไมใชแคใหบริการประชาชนเทาน้ัน บทบาทใหม ๆ  
เหลาน้ีทำให ขาราชการตองฝกฝนทักษะใหมๆ เชน การเจราจาไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทความขัดแยง 
    2) ผลประโยชนสาธารณะเปนเปาหมายหลักไมใชผลพลอยได (The public Interest is the 
aim, not the by-product) นักบริหารรัฐกิจจะตองชวยใหเกิดผลประโยชนสาธารณะท่ีประชาชนตองการรวมกัน 
และชวยสรางความรับผิดชอบรวมกัน ไมใชหาทางออกงายๆ โดยการ สนองตอบความตองการของคนใดคนหน่ึง 
วิสัยทัศนของชุมชนและสังคมตองเกิดจากการพูดคุยและมีการกำหนดรวมกันไมใชวิสัยทัศนของขาราชการการเมือง
หรือขาราชการประจำ และท่ีสำคัญ คือ รัฐบาลตองรับประกันวาทางเลือกท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวมีเน้ือหาท่ี
สอดคลองกับบรรทัด ฐานในดานความยุติธรรม ความเปนธรรม และความเสมอภาค กลาวโดยสรุป ท้ังกระบวนการ 
(Process) นโยบายและเน้ือหา (Substance) ของนโยบาย ซ่ึงเปนทางออกของปญหาตองอยูบน ความถูกตองและ
คำนึงถึงประโยชนท้ังในวงกวางในระยะยาวของชุมชนและสังคม 
    3) คิดในเชิงยุทธศาสตรและปฏิบตัิอยางเปนประชาธิปไตย (Think strategically, Act democratically) 
นโยบายและแผนงานท่ีจะตอบสนองความตองการของสวนรวมได จะตองเกิดจาก ความรวมมือรวมใจกัน เพ่ือท่ีจะให 
บรรลุผลตามวิสัยทัศนท่ีกำหนดไวรวมกัน จึงตองมีการกำหนด บทบาทความรับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ ในทาง
ปฏิบัติเพ่ือไปใหถึงเปาหมายท่ีตองการ ซ่ึงขั้น ตอนน้ีไมใชภาระของรัฐบาลแตฝายเดียว แตตองเกิดจากความรวมมือ
ของทุกๆ ฝายท่ีเก่ียวของ รัฐบาลตองเปดกวางใหประชาชนเขาถงึไดและแสดงใหเห็นวามีความมุงม่ันท่ีจะตอบสนอง
ความ ตองการของประชาชนและรับใชประชาชนการใหประชาชนรวมรับผิดชอบในการนำนโยบายไป ปฏิบัติจึงเปน
การสรางโอกาสใหกับประชาชนและทำใหเขาเกิดความภาคภูมิใจ 
    4) รับใชพลเมืองไม ใช ลูกคา (Serve citizen, not customers) เน่ืองจากผลประโยชน  
สาธารณะเปนผลมาจากเจรจาการตกลงกันเก่ียวกับคานิยมท่ีมีรวมกันมากกวาจะเปนการนำเอา ผลประโยชนของ
แตละรายมารวมกัน ดังน้ันขาราชการไมเพียงแตตอบสนองตอความตองการของ “ลูกคา” เทาน้ัน แตเนนท่ีการ
สรางความสัมพันธในเชิงความไววางใจและความรวมแรงรวมใจกัน ระหวางพลเมือง 
    5) การถูกตรวจสอบไมใชเร่ืองงาย (Accountability isn’t simple) ขาราชการไม เพียงแตตอง
รับผิดชอบตอสังคมเทาน้ัน แตตองรับผิดชอบตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญ คานิยม
ของชุมชน บรรทัดฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มาตรฐาน ทางดานวิชาชีพ และผลประโยชนของพลเมือง 
    6) ใหคุณคากับคนไมใชมุงเฉพาะผลผลิต (Value people, not just Productivity) ภาครัฐจะ
ทำงานสำเร็จไดก็ตอเม่ือไดรับความรวมแรงรวมใจและการใหความสำคัญกับทุกๆ คน แนวคิดการใหบริการ
สาธารณะแนวใหม (New Public Service : NPS) ใหความสำคัญกับ “การจัดการโดยผานคน” ตองใหความสำคัญ
กับคานิยมและผลประโยชนของสมาชิกในองคการ ถาขาราชการถูกคาดหวังใหปฏิบัติตอพลเมืองดวยความนับถือ 
ขาราชการก็จะตองถูกปฏิบัติดวยความ นับถือจากผูบริหารดวยเชนกัน และแรงจูงใจในการทำงานของขาราชการมี
มากกวาคาตอบแทน และความม่ันคงในงานรวมถึงความตองการทำใหชีวิตของประชาชนดีขึ้น การรวมกันนำความ
รวมแรงรวมใจ และการเพ่ิมอำนาจกลายมาเปนบรรทัดฐานท้ังภายในและภายนอกองคการ จะเนนท่ีจุดมุงหมาย 
คานิยม และอุดมการณท่ีองคการหรือชุมชนน้ันๆ ตองการรวมกัน ซ่ึงจะตองอาศัยความ นับถือซ่ึงกันและกันการ
อำนวยความสะดวกและการใหการสนับสนุนกัน 
    7) ใหคุณคาความเปนพลเมืองและการบริการสาธารณะมากกวาความเปนเถาแก (Value 
citizenship and public service above entrepreneurship) ผลประโยชนสาธารณะจะไดรับการ ตอบสนองโดย
ขาราชการและพลเมืองท่ีเสียสละตอสังคมมากกวาโดยนักจัดการแบบเถาแกท่ีทำราว กับวาเงินหลวงคือเงินของตนเอง 
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องคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO)  
 กฤษณา ไวสำรวจ (2556) กลาวถึงการพัฒนาและความสําคัญของกลุมองคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร 

(NGO) (NGOs) เพ่ิงเปนท่ียอมรับในบริบทการเมือง ระหวางประเทศ ในฐานะผูท่ีมีบทบาทหรือผูเลน (players)              
ในเวทีการเมืองโลก ในชวง 3 ทศวรรษ แตอยางท่ีทราบกันดีวาองคกรภาคประชาสังคมมิใชเปนเร่ืองใหม แตอยาง
ใด เพราะจากปรากฏการณท่ีจํานวนองคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO) เพ่ิมขึ้นอยางมากมาย ท้ังใน สังคม
ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาตามภูมิภาคตาง ๆ บงบอกการ เปลี่ยนแปลงในเวทีการเมืองโลก
ประการหน่ึง เผยใหเห็นปรากฏการณใหมในชวง รอยตอของปลายศตวรรษท่ี 20 กับการกาวเขาสูศตวรรษใหมท่ี
แตกตางจากการเติบโตของรัฐ-ชาติเม่ือรอยปกอนหนาน้ี จากชวงทศวรรษท่ี 1970 กลุมเคลื่อนไหวทางสังคมและ
องคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO)ภาคเอกชน คอนขางไดรับการตอบรับอยางดีจากองคกรระดับทองถิ่นและ
ระหวางประเทศ 

ชวงทศวรรษท่ี 1980 องคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO) มุงเนนในเร่ืองบรรเทาความยากจน ดานสิทธิ 
มนุษยชน ปลุกและแสดงความหวงใยตอภาวะทรุดโทรมของสิ่งแวดลอมรวมไปถึง แขนงอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการพัฒนา (development) เร่ิมมี บทบาทหรือถูกมองวาเปนหุนสวนของภาครัฐและองคการ
ระหวางประเทศในฐานะผู กําหนดวาระ (agenda setting) และในฐานะผูใหความเห็นเปนแหลงความรูในการ 
ถายทอดความเชี่ยวชาญท่ีจะชวยในการแกไขปญหาในประเด็นตาง ๆ บรรดาองคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO) 
ท้ังหลายเหลาน้ีมีขอบเขตการดําเนินกิจกรรมและมีประสบการณ หลากหลาย เชน ใหบริการกับประชากรยากไร 
สงเสริมขีดความสามารถเพ่ือชวยตนเอง วิเคราะหและ สงเสริมนโยบายท่ีชวยเหลือใหกับพ้ืนท่ีท่ีดอยโอกาสหรือให
การอุปถัมภ การวิจัย ศึกษาและแบงปนขอมูล เปนตน 

องคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO) ไดเขามามีบทบาทในประเทศไทยนานแลวเพียงแตทวาในอดีต
บทบาทของการทํางานยังไมเปนท่ีรับทราบกันอยางแพรหลายเทาในปจจุบันเทาน้ันแตแฝงอยูในรูปองคการศาสนาท่ี
มีกิจกรรมการเผยแพรและใหการชวยเหลือพรอมกับคําสอนทางศาสนานับแตยุคสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงยุค
รัตนโกสินทร นอกจากน้ันยังอยูในรูปองคการการกุศลตาง ๆ ท่ีใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยากยามสงครามโรค
ระบาดหรือในยุคขาวยากหมากแพงเปนตน 
 จากคำนิยามของนักวิชาการและนักพัฒนาน้ัน NGOs มีความหลากหลาย และแตกตางกันไป แตก็มีลักษณะ
บางประการท่ีเปนจุดรวมกันอยู ซ่ึงอธิบายคุณลักษณะความเปนองคการพัฒนาเอกชน เพ่ือเปนเกณฑในการ
พิจารณาขอบเขตขององคการ ดังน้ี 

 1) เปนองคการท่ีมีหนาท่ีหรือการดำเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชนของสวนรวม ในการชวยเหลือ
คลี่คลายปญหาในสังคม และพัฒนาสังคม โดยมิใชผลประโยชนเฉพาะกลุม หรือประโยชนของสมาชิกในองคการ 

 2) เปนองคการท่ีดำเนินการโดยอิสระอยูนอกระบบโครงสรางราชการ ตองปราศจากการควบคุม
หรือสั่งการ โดยรัฐบาลใด ๆ รวมท้ังไมเปนสวนหน่ึงของพรรคการเมือง แมองคการน้ันจะถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐหรือ
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ 

 3) เปนองคการท่ีมีสถานภาพทางกฎหมาย เปนนิติบุคคล โดยการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
สมาคม หรือไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลก็ได แตถาไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจะตองมีการจัดรูปองคการเปน
คณะกรรมการ หรือคณะบุคคลทำหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงาน 

 4) เปนองคการท่ีไมแสวงหากำไร หรือผลประโยชนใด ๆ รวมท้ังไมแบงปนผลประโยชนใหแกสมาชิก 
  โครงสรางของ NGOs มีองคประกอบท่ีแตกตางกัน ตามขนาดและกิจกรรมขององคการ บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
ในองคการ สามารถจำแนกออกเปน 4 ประเภท คือ 
  1. ผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาท่ีประจำ เปนบุคคลท่ีองคการจางใหปฏิบัติงานโดยไดรับคาตอบแทนเปน
เงินเดือน คาจางตามท่ีไดตกลงกัน เพ่ือปฏิบัติงานลักษณะงานประจำขององคการ 
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  2. ผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาท่ีชั่วคราว เปนบุคลากรท่ีองคการจางใหปฏิบตัิงาน โดยไดรับคาตอบแทนเปน
เงินเดือน ตามความเหมาะสมท่ีองคการตกลงจาง เพ่ือปฏิบัติงานอันมีลักษณะเปนงานชั่วคราว หรืองานตามฤดูกาล 
  3. อาสาสมัคร เปนผูท่ีทำงานโดยไมไดรับคาจางตอบแทนเปนเงินเดือน คาจาง ผูปฏิบัติงานทำกิจกรรมดาย
ความสนใจ ท้ังน้ีหมายความรวมถึงนักศึกษาฝกงานในองคการดวย แตอยางไรก็ตามบางคร้ังองคการหรือบุคคลใน
องคการอาจใหความชวยเหลือเก้ือกูลในบางอยางตามความสมควร แตไมตองรับผิดชอบเร่ืองคาจางตามกฎหมายแรงงาน 
  4. ผูทำงานใหกับองคการโดยไมไดรับคาจางแตมิใชอาสาสมัครเปนบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีท่ี
ตองปฏิบัติ เชน พระ บาทหลวง 
  5. ท่ีปรึกษาองคการ เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญพิเศษ องคการแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษา 
เสนอแนะประเด็นตาง ๆ ใหกับองคการ และเปนผูท่ีสามารถประสานความรวมมือระหวางองคการกับหนวยงาน
ภายนอกและสังคมได 

ปรีดี บุญซ่ือ (2016) กลาววา Peter F Drucker ตั้งคำถามท่ีสำคัญ 5 ขอ สำหรับใชกับองคการทางสังคมหรือ 
NGO ตอมาคำถามน้ีสามารถนำมาใชกับองคการตาง ๆ ท้ังท่ีแสวงหาและไมแสวงหากำไร ไมวาจะเปนบริษัทยักษใหญ
หรือสตารทอัพ โดยเร่ิมตนจากคำถามพ้ืนฐานวา อะไรคือภารกิจของเรา 1) อะไรคือภารกิจของเรา? 2) ใครคือลูกคา
ของเรา? 3) อะไรคือส่ิงท่ีลูกคาเราใหคุณคาความสำคัญ? 4) อะไรคือผลการดำเนินงานของเรา? และ 5) อะไรคือ
แผนงานของเรา? จากคำถามท่ีสำคัญ 5 ขอของดรักเกอร เปนเคร่ืองมือท่ีองคการตาง ๆ สามารถนำไปใชเพ่ือประเมิน
ตัวเอง คำถามเหลาน้ีดูแลวอาจจะเปนคำถามท่ีธรรมดางาย ๆ แตจริง ๆ แลวคำตอบน้ันไมไดงายเลย องคการท่ีผาน
กระบวนการประเมินตัวเองจากคำถามท่ีสำคัญ 5 ขอ จะเกิดการพัฒนาดานทักษะ ความสามารถ และพันธกรณี 

จากบทสัมภาษณองคการไมแสวงหาผลกำไรแหงหน่ึง ไดขอมูลวา มูลนิธิฯ มีบริการหนวยแพทยเคลื่อนท่ี
ทุก ๆ สามเดือน และแตละป จะมีทีมงานแพทยจิตอาสามาจากตางประเทศ พรอมเคร่ืองมือและอุปกรณมาแจก
ใหกับประชาชนตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีรัฐเขาไมถึง แตก็ประสบปญหาเร่ืองใบอนุญาตในการเขาปฏิบติงาน ทำให
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะไดรับบริการดานสุขภาพตองเสียโอกาสไป น่ีก็เปนตัวอยางหน่ึงท่ีทางรัฐบาลและหนวยงาน
ของรัฐตองอำนวยความสะดวกเพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีการบริการของภาครัฐจะไดรับการบริการดานสุขภาพท่ีดี 

อีกองคการหน่ึงใหขอมูลวา ทางเจาหนาท่ีตองการนำการบริการดานสุขภาพไปสูชมชนหน่ึง แตวา
เจาหนาท่ีขององคการไมแสวงหาผลกำไร ไมสามารถสื่อสารกับชาวบานได ทำใหการทำงานเปนไปดวยความ
ยากลำบาก การท่ีจะหาลามเพ่ือชวยเหลือในงานจิตอาสาน้ีก็เปนไปดวยความยากลำบาก เพราะระบบการจาย
คาตอบแทนไมชัดเจน เขนเดียวกันรัฐนาจะมีหนวยงานท่ีคอยสนับสนุนดานน้ี ในเม่ือองคการเหลาน้ีไดนำบริการมา
ชวยเหลือประชาชนโดยท่ีรัฐไมตองเสียคาใชจายใด ๆ อยูแลว 

 
สรุป 

แมจะดูเหมือนวาองคการไมแสวงหาผลกำไรมีบทบาทในการชวยสนับสนุนนโยบายดานตาง ๆ ของ
รัฐบาลในการใหบริการประชาชน รวมถึงนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ และดูจากภายนอกเหมือนวาการนำตาม
นโยบายสงเสริมสุขภาพขององคการไมแสวงหาผลกำไรไปปฏิบัตน้ัินจะดรูาบร่ืน จากขอคนพบทำใหทราบวา ยังมี
ปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงานภายในองคการ แมวาปญหาจะแตกตางกันออกไป แตก็พอจะสรุปเปนขอ ๆ พรอม
แนวทางในการแกไขปญหาคราว ๆ ไวดังตอไปน้ี 

1. ปญหา อุปสรรค การสงเสริมสุขภาพโดยองคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO) ประกอบดวย 1) คน (Man) 
จะมีปญหาดานการสื่อสารภาษา คาตอบแทนท่ีแนนอน ทำใหจะหาอาสาสมัครทำงานใหโครงการตอเน่ืองไปเปนไดยาก 
2) วัสดุ (Material) รูปแบบนโยบายสุขภาพในทุกนโยบาย เนนท่ีการแสวงหาแนวทางเพ่ือแกไขปญหาเพียงอยาง
เดียว แตไมไดใหความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรและกลไกตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
และคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ และปญหาอ่ืน ๆ เชนเร่ืองสิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี 3) เงิน (Money) ปญหาในดาน
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การเงิน โครงการบางโครงการอนุมัตใิหการชวยเหลือท้ัง ๆ  ท่ียังไมมีเงินสำรองท่ีจะชวยเหลือ บางองคกรก็ถูกครอบงำ
จากแหลงทุน 4) การจัดการ (Management) มีโครงการท่ีตองการความชวยเหลือมากมาย แตไมสามารถใหการ
ชวยเหลือไดท้ังหมด ทำใหการชวยเหลืออาจจะไมท่ัวถึง หรือบางคร้ังก็ไมตรงตามความตองการและสิ่งท่ีควรจะเปน  

2. ในดานบทบาทการสงเสริมสุขภาพโดยองคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO) องคการท่ีไมแสวงหาผล
กำไร (NGO) มีบทบาทการสงเสริมสุขภาพโดย 1) การเตรียมความพรอมใหแกภาคประชาชน การกระตุนใหเกิดการ
พัฒนา 2) การสงเสริมองคกรชุมชนโดยการจัดเวทีใหกับองคกรชาวบานในการวิเคราะหปญหา รวมท้ังรณรงคผาน
สื่อตาง ๆ 3) การคนควา ฟนฟูเทคโนโลยีพ้ืนบาน และพัฒนาองคความรูใน ระบบสุขภาพ พัฒนาความรูการแพทย
แผนไทย และเผยแพรสูสาธารณชน การนำขอมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชเพ่ือสรางเสริมศักยภาพใหกับ
บุคลากรดานสุขภาพ 4) การคุมครองผูบริโภค การเรียกรองใหมีการแกํไขนโยบายและกฎหมายดาน สาธารณสุข 
ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขของผูบริโภค การรณรงคเผยแพรประเด็นท่ีผูบริโภคถูกละเมิดสิทธิ 

3. แนวทางในการแกปญหา อุปสรรค การสงเสริมสุขภาพโดยองคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO) ควรมี
การดำเนินการดังน้ี สนับสนุนการดำเนินงานขององคการท่ีไมแสวงหาผลกำไร (NGO) อยางตอเน่ืองโดยหนวยงาน
ภาครัฐ ควรดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมตาง ๆ โดยใหความสำคัญกับปญหาท่ีไดรับความสนใจมาก
ท่ีสุดและรีบ แกไขอยางเรงดวน ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบนโยบายสุขภาพในทุกนโยบายของรัฐท่ีมีการนำมาใชใน
ประเทศ ตาง ๆ โดยการศึกษาวายุทธศาสตรใดมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีจะนำมาใชมากท่ีสุด และดำเนินการ
จำแนก การสรุปบทเรียนท่ีไดจากการดำเนินงานโครงการและนำขอดีมาเสริม และแกไขจุดออน รวมท้ังสำรวจความ
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การพัฒนาศักยภาพผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในยุคการศึกษา 4.0  
 
Developing the Capacity of Administrators of Child  Development Center. for The 4.0 
Education Era 
 
ผูวิจัย   บรรพต  บัวผัด 
 
บทคัดยอ 
 การพัฒนาศักยภาพผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในยุคการศึกษา 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความรูความสามารถในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนระบบและตอเนื่อง เปนการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคและท่ีสำคัญเหมาะสมกับยุคการศึกษา 4.0 ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงสามารถพัฒนาความรูความสามารถของ
ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหตรงตามเปาหมายในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการจัดการศึกษาปฐมวัยอัน
เปนเปาหมายสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนยุทธศาสตรเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560-2564 แผนพัฒนาการศึกษาทองถิ ่นสี ่ป                
(พ.ศ.2561 – 2564) และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิตองมีสัมฤทธ์ิผลโดยควบคูไปกับการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูเปาหมาย 
 
คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพ, ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, การศึกษา 4.0 
 
Abstract 
 Developing the capacity of administrators of child development centers. for the 4.0 
education era. In order to develop the potential of the children development center to have 
knowledge and ability in the administration of the children development center to be 
systematic and continuous. Is the development of desirable and important characteristics 
suitable for the education era 4.0 administrators of child development centers with efficiency 
and effectiveness In performing the duties as assigned. Including the ability to develop the 
competency of the children development center to meet the goal of managing a child 
development center and early childhood education, which is an important goal of early 
childhood education of local government organizations and in accordance with the national 
education plan (2017-2036),  early childhood Strategic plan 2017-2021 four-year local, 
education development plan (2018 - 2021) and national early childhood development 
standards must be achieved in parallel with the development of the potential of the child 
development center to the goal. 
 
Key Word : Potential Development, Administrators of Child Development Center, 

Education 4.0 
 
 
 
 
 

118

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16



บทนำ 
 การศึกษาน้ันเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ท่ีรัฐจะตองจัดใหทุกชวงวัยเพ่ือพัฒนาคนไทยใหมีความ
เจริญงอกงามในทุกดาน รวมถึงการดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดในสังคมไทย นำไปสูความม่ันคงทางสังคมและทำให
ประเทศเจริญกาวหนา ทัดเทียมนานาประเทศในโลกศตวรรษ ที่ 21 ประเทศไทยใหความสำคัญตอการศึกษา              
เพ่ือนำมาใชในการดำเนินชีวิตของบุคคล สังคม และการศึกษายังเปนปจจัยท่ีสำคัญในการแกไขปญหาของชีวิตใน
ทุกดาน การศึกษายังทำใหมนุษยทุกคนน้ันมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ปจจุบันรัฐบาลไดใหความสำคัญ
ในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา โดยไดบัญญัติไวใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 9 ไดกำหนดไววา ใหมีการกระจาย
อำนาจลงสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง 
ๆ มาใชในการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ
ในมาตรา 41 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตาม
ความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่นและในมาตรา 18 ไดบัญญัติเก่ียวกับการจัด คุณภาพ
ไววา “การจัดการศึกษาปฐมวัยใหจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา
เด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม ของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการ
พิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น” โดยกำหนดเปนนโยบายเรงขยายบริการทางการศึกษา             
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เลม 119, ตอนท่ี 123 ก 2553,:15) ท้ังน้ีใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
และเม่ือไดมีการตราพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กำหนดใหองคการ
บริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน โดยใหถือวาการจัดการศึกษาเปนสวน
หนึ ่งของการบริการสาธารณะและการประกาศใชแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น             
ไดกำหนดใหแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางและเตรียมรับความพรอมเพื่อรองรับภารกิจการถายโอน 
บุคลากร งบประมาณและทรัพยสิน (ราชกิจจานุเบกษา เลม 116, ตอนท่ี 114 ก 2542,:17)แผนการศึกษาแหงชาต ิ
(พ.ศ. 2560-2579) โดยแผนการศึกษาแหงชาติฉบับน้ีเปนการวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกชวงวัยใหเต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหา
ความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใตวิสัยทัศนคนไทยทุกคนไดรับ
การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2560) สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทำแผนยุทธศาสตรเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560-2564 ที่ใหความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอยางสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนยุทธศาสตรการศึกษาของชาต ิ20 ป (พ.ศ.2560-
2579) แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนการสรางความพรอมในการเรียนรู และเชื ่อมโยงการเรียนรู ตลอดชีวิตให
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals เปาหมายท่ี 4) (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 2560) 
 ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดการศึกษาปฐมวัยแกเด็กอายุ 2-5 ขวบ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โดยไดรับงบประมาณอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เปนคาใชจายในการบริหารจัดการ เพ่ือมุง
พัฒนาความพรอมแกเด็กในวัย 2-5 ขวบ ใหไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญา 
และมีความพรอมในการเขารับการศึกษาตอในระดับประถมศึกษา ในป พ.ศ. 2559 เด็ก อายุ 3-5 ปทุกคนตองไดรับ
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การพัฒนาทุกดานกอนเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพและได
มาตรฐาน โดยเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพ่ือการพัฒนาเด็กไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม รวมถึงเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ถือปฏิบัติในการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนไปในแนวทางเดียวกัน (มาตรฐาน
การดำเนินงานศนูยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำป 2560) 
 การศึกษา 4.0 ของประเทศไทยมาจากปญหา เศรษฐกิจลมเหลว การเมืองลมแลว สังคมลมเหลว หรือทุก
ปญหาที่ลมเหลวตาง ก็จะโทษวาลมเหลวจากการศึกษา เปาหมายของไทยแลนด 4.0 ตองการใหประเทศไทยมี
นวัตกรรมเปนของตนเอง แตหลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูน้ันตอบสนองเปาหมายของไทย
แลนด 4.0 หรือยัง ทั้งที่มีการเปลี่ยนและปรับปรุงหลักสูตรมาตลอดแลวกวา 50 ป ถึงเวลาที่จะตองปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื ่อใหตอบสนองการสรางนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการจะตองเปนผูนำท่ีตองกาวเดินไปพรอมกับโรงเรียนท่ีเปนหนวยปฏิบัติโดยตรง การศึกษา 4.0 น้ัน
เปนสวนหน่ึงของไทยแลนด 4.0 ท่ีนำพาไปสูความสำเร็จ ตองอาศัยทุกภาคสวนในการใหความรวมมือ โดยเฉพาะครู
ตองมีการปรับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และ Active Learning ท่ีสามารถนำมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางจริงจัง ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนำทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย
ตองเนนตรงจุดท่ีสำคญัคือในหองเรียน ตองมีการติดตามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูโดยตองมีการสราง
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลา 10 ป ทุกโรงเรียนตองมีมาตรฐานเดียวกัน และประเทศไทยตองมี
นวัตกรรมท่ีเปนของตนเอง (บทความพิเศษ การศึกษา 4.0 ดร.โพยม จันทรนอย 12 มี.ค. 2560)  
 การพัฒนาศักยภาพผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในแตละดานดังน้ี ดานการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารบุคลากร ดานการบริหาร
หลักสูตร ดานการบริหารอาคารสถานที่ ดานการบริหารสภาพแวดลอม ดานการบริหารความสมัพนัธศูนยพฒันา
เด็กเล็กกับชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็ก งานดานวิชาการ งานดานอาคารสถานท่ี เพื ่อนำมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนระบบและตอเนื่อง เปนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและท่ีสำคัญเหมาะสมกับยุคการศึกษา 4.0 อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการปฏิบัติหนาที่ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย รวมถึงสามารถพัฒนาความรูความสามารถของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหตรงตามเปาหมายใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
ความเปนมาการพัฒนาศักยภาพผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 การพัฒนาศักยภาพผู บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความสำคัญเปนอยางยิ่งตอการบริหารการศึกษา 
เนื่องจากผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะเปนผูกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษา ซึ่งผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จะตองแสวงหาความรูและประสบการณใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพตนเอง ซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กยุคใหมจะตองพัฒนา
ศักยภาพตนเอง อยางตอเน่ืองดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีรายละเอียดดังน้ี 
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การพัฒนาศักยภาพ  
 การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การนำเอาความสามารถท่ีซอนเรนภายในรางกาย นำมาใชใหเกิดประโยชน
อยางมีกระบวนการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเองมีความสำคัญมากกับความเจริญกาวหนาในชีวิต
และหนาท่ีการทำงาน คนท่ีตองการประสบความสำเร็จควรจำเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย: แนวคิดเชิงจิตวิทยา : ดร.มลิวัลย ธรรมแสง : 7 ก.พ. 58) 
 การพัฒนาศักยภาพตนเองมีความจำเปนในแง การพัฒนางาน พัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ (Career 
Development) แตละอาชีพตองอาศัย ความชำนาญเปนพิเศษในดานนั้น ๆ และตองไดรับการฝกฝนอบรมมา
โดยตรง การปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ จึงจำเปนตองมีทางท่ีเปดกวางใหบุคคลท่ีปฏิบัตงิานในวิชาชีพไดเจริญกาวหนา
ในหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยู การพัฒนาศักยภาพตนเองเปนสิ่งสำคัญท่ีคนเราจะขาดเสียไมได เพราะหากไมศึกษาหา
ความรู เพิ ่มเติมไมพยายามที ่จะพัฒนาศักยภาพตนเองใหทันกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและสังคม            
จะกลายเปนคนลาหลัง การท่ีคนเราจะตองมีการพัฒนาศักยภาพตนเองตลอดเวลาเพราะการพัฒนาศักยภาพ จะชวย
ใหเราสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางเปนสุข สำหรับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองไดมีผูรู นักวิชาการนักจิตวิทยา หลายทานที่ไดใหความสำคัญในเรื่องนี้ ไดใหแนวทางในการพฒันาศักยภาพ
ตนเองไวมากมาย แตในท่ีน้ีจะขอยกตัวอยาง แนวทางพัฒนาศักยภาพตนเองตามหลักพุทธศาสนา ซ่ึงพระธรรมปฎก 
ทานไดอธิบายวาในการพัฒนาศักยภาพตนเองน้ัน ควรประกอบดวย การพัฒนา 4 ดาน คือ ดานท่ี 1 การพัฒนาทาง
กายคือการพัฒนาตนใหมีอนามัยดี รางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ ทางกายที่สามารถจะปฏิบัติงานไดเปนอยางดี             
ดานที่ 2 คือ การพัฒนาศีล จะชวยสงไปสูการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาตนเองและก็การพัฒนาสังคมให
สามารถท่ีจะอยูรวมกันได ดานท่ี 3 การพัฒนาจิต เราจะตองทำตัวเราใหเปนผูมีสุขภาพจิตท่ีดี เพราะนักจิตวิทยาเชื่อ
กันวาการที่คนเรามีสุขภาพจิตที่ดีนั้นจะชวยใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานที่ 4 คือการพัฒนาทาง
สติปญญา คือฝกตัวเองเปนคนคิดใหเปนรูจักท่ีจะใช ความสามารถของตัวเองใหเกิดคุณคารูจักพิจารณาไตรตรองสิ่ง
ตาง ๆ ดวยเหตุผล ยอมรับความจริง มีความกระตือรือรน (การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาแนวใหม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2562) 
 กลาวไดวาการพัฒนาศักยภาพผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี
ความรูความสามารถในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนระบบและตอเน่ือง เปนการพัฒนาตามคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
 
ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคัดเลือกจากขาราชการใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือแตงตั้งจากครูผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี 
รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดำเนินงานบริหารจัดการภายในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก (มาตราฐานการดำเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
 ผูบริหารศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือเรียกอีกชื่อวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาท่ี 1) รับผิดชอบดูแล
บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงคของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและ
จัดทำรายงานเก่ียวกับการดำเนินงานของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการ
สงเสริมและพัฒนาเด็กเล็กทุกดานอยางตอเน่ือง 3 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการ
เรียนรู การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 4) จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานดานบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสงเสริม
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สนับสนุนบุคลากรในศูนย พัฒนาเด็กเล็กใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 5) ประสานความรวมมือกับชุมชนในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6) เปนผูแทนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในกิจการท่ัวไป 
และประสานเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7) นิเทศสงเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณการเรียนรูของครูผูดูแล
เด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็ก 8) จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 9) ปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย (มาตราฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองมีความสามรถในการบริหารจัดการภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบ
ดูแลบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน
ท่ีวางไวอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองมีความเชี่ยวชาญพิจารณากำหนดใหมีบุคคล
รับผิดชอบแตละงาน โดยแบงงานและมอบหมายงานตามความรูความสามารถ โดยคำนึงถึงความพรอมของบคุลากร 
ลักษณะงานท่ีสอดคลองกัน โดยมุงใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
การศึกษา 4.0 
 การศึกษา 4.0 การศึกษาเพ่ือการสรางนวัตกรรม เปนการศึกษาเพ่ือปวงชน เปนการศึกษาเพ่ือสังคม ท่ีคน
ท่ีไดรับการศึกษาน้ันตองหันมาชวยเหลือสังคมอยางจริงจัง และกวางขวาง โดยท่ีไมใชการศึกษาเพ่ือวัตถุประสงคใด 
วัตถุประสงคหนึ่งดังเชนที่ผานมา และการจัดการศึกษาตองบูรณาการทั้งศาสตร ศิลป ชีวิต และเทคโนโลยีเขา
ดวยกันอยางกลมกลืน เพื่อสรางคนที่สังคมตองการไดในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาที ่หลากหลาย 
สอดคลองและตอบสนองตอความตองการของผูเรียน โดยครูอาจจะไมมีความจำเปนอีกตอไป หรือถาจำเปนตองมีก็
ตองเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอยางมาก 
 การศึกษา 4.0 จากปญหาในดานตาง ๆ ของประเทศไทย เชน เศรษฐกิจลมเหลว การเมืองลมแลว สังคม
ลมเหลว หรือทุก ๆ ปญหาท่ีลมเหลวตางก็โทษการศึกษาลมเหลว ไทยแลนด 4.0 เปาหมายตองการใหประเทศไทยมี
นวัตกรรมเปนของตนเอง แตหลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูตอบสนองเปาหมายของไทย
แลนด 4.0 แลวหรือยัง ท้ัง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนและปรับหลักสูตรมาตลอดกวา 50 ป ถึงเวลาแลวท่ีจะตองปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ เพ่ือตอบสนองการสรางนวัตกรรมของประเทศ โดยกระทรวงศึกษาตองเปน
ผูนำท่ีตองเดินพรอมไปกับโรงเรียนท่ีเปนหนวยปฏิบัติโดยตรงดังน้ี       
 1. ตองกำหนดนโยบายหรือออกกฎกระทรวงนักเรียนตอหองตองไมเกิน 36 คน เพ่ือใหเกิดประสิทธิการใน
การสอนอยางจริงจัง ครูสามารถดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนไดอยางท่ัวถึง จะออกขอสอบอัตนัย ครูก็
สามารถท่ีจะตรวจขอสอบไดในเวลาท่ีพอเหมาะ ไมใชนักเรียนหองละ 50 ครูดูแลไมท่ัวถึง ใครไมสนใจครูจำเปนตอง
ปลอย ปจจุบันอัตราการเกิดของประชากรนอยมาก นักเรียนก็ลดลงทุกโรงเรียน ฉะน้ัน โรงเรียนสามารถรับนักเรียน
ไดอยางเพียงพอ 
 2. การจัดความพรอมของโรงเรียน หมายถึงโรงเรียนทั้งประเทศอยางนอยในทุกตำบล หรืออำเภอ หรือ
จังหวัด ตองมีความพรอมเทาเทียมกัน ทั้งสื่อ อุปกรณ ครู อาคารสถานที่ ตองมีความพรอมเทากัน ไมใหเกิดการ
เปรียบเทียบถึงความแตกตาง 
 3. หลักสูตรตองมีการปรับปรุง อาจจะหลักสูตรรายวิชา มีการยกระดับวิชาคอมพิวเตอร วิชาเทคโนโลยี 
มาเปนวิชาหลัก ไมใชเปนสวนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพ การเรียนเปนรายวิชาจะมีขอดี คือสามารถจะเปลี่ยน
รายวิชาไดทุกป เปนวิชาท่ีโรงเรียนสามารถจัดใหนักเรียนเรียนวิชาท่ีทันยุคทันสมัยไดเลยไมกำหนดตายตัว 
 4.ตองนำสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) และ Active Learning เขามาจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน คำวา “สะเต็ม” หรือ “STEM” เปนคำยอจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) หมายถึง
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องคความรู วิชาการของศาสตรท้ังสี่ท่ีมีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริงท่ีตองอาศัยองคความรูตาง ๆ มา
บูรณาการเขาดวยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน การจัดการเรียนการสอนของไทยเรา ครูผูสอนจะสอนแยก
สวน เชน สอนเคมี ก็เคมีลวน ๆ ฟสิกส ก็ฟสิกสลวน ๆ หรือคณิตศาสตรก็คณิตศาสตรลวน ๆ  ไมเคยนำมาบูรณาการ
ในชิ้นงาน หลักของวัตกรรมท้ังหมดเกิดจากการบูรณาการของคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนสวนใหญแลวจึงเกิด
นวัตกรรมจนกลายเปนเทคโนโลยี ตอมามีนำการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จึงเกิด
นวัตกรรมใหมตอยอดไปเรื่อย ๆ  ทั้งนี้ โดยใชกระบวนการทางวิศวกรรมในการสรางนวัตกรรมการสอนใหนกัเรยีน
สรางนวัตกรรมน้ัน ตองสอนใหนักเรียนรูแบบโครงงาน หรือการสรางชิ้นงานโดยในโครงงานหรือชิ้นงานน้ัน นักเรียน
ตองตอบไดวามีคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือ เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของอยางไร ในอดีตการสรางชิ้นงานของ
นักเรียน เราไมเคยนำวิชา STEM เขามาบูรณาการ ตัวอยางเชน อดีตการหุงขาวเปนวิถีชีวิตประจำวัน แมบอกให
กรอกขาว 1 หรือ 2 กระปอง ใสน้ำใหสูงจากขาวสาร 1 ขอ หรือแลวแตบางคนใหทวมหลังมือ การหุงขาวใชไมฟน
หรือถาน หุงขาวสุกไมดิบสามารถรับประทานไดเสร็จก็จบ แตเราไมเคยนำหลักคณิตศาสตรเรื่องการตวง เรื่อง
ปริมาตร หลักวิทยาศาสตร เร่ืองความรอน เขามาคิดในเร่ืองการหุงขาว ญี่ปุนนำหลักของ STEM มาใชในการหุงขาว 
โดยใชหลักของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เชน เร่ืองของปริมาตร การตวง เรื่องของความรอน เรื่องของเวลา จน
สามารถสรางหมอหุงขาวไฟฟาไดสำเร็จ และมีการพัฒนาขึ้นมาเร่ือย ๆ เชน กำหนดเวลาในการหุงขาว การอุนขาว 
การตมขาว ฯลฯ หรือขอยกตัวอยางในชีวิตจริง คนไทยมีการปรุงอาหารตาง ๆ มากมาย เชน แกงบาง ทำขนมบาง 
บางคนทำอรอย บางคนไมอรอย ขึ้นอยูกับฝมือ การปรุงอาหาร หรือขนม ก็ใชความเคยชินในการปรุง เชน การ
เหยาะน้ำปลา ใสน้ำตาล ใสเกลือ เปนฝมือเฉพาะคน แตถาเรานำหลัก STEM เขามาจับ ก็จะทำเกิดแฟรนไชส 
(Franchise) เปนของตนเอง ฉะน้ันหลักสูตรตองกำหนดใหนักเรียนตองมีโครงงาน หรือชิ้นงานท่ีตอบโจทย STEM 
ได ครูผูสอนในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการงานอาชีพ ตองมีความรูในนำ STEM มา
บูรณาการในโครงงาน หรือชิ้นงานของนักเรียนได สวน Active Learning เปนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน
ลงมือปฏิบัติจริง สรางชิ้นงานเปนของตนเองไดจริง โดยงานเดี่ยวหรืองานกลุม ซ่ึงสอดคลองกับ STEM ถาเปนวิชาท่ี
เปนเน้ือหา นักเรียนสามารถท่ีจะสรุปนำเสนอผลงานของตนเองได 
 5. ตองสรางตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เพ่ือจะทำใหทราบจุดเดนจุดดอย 
ตองพัฒนาครูเปนรายบุคคล กระทรวงตองการใหครูเปนอยางไรก็กำหนดตัวชี้วัดมาประเมินในสิ่งท่ีตองการใหเปน 
ปจจุบันตอบไมไดวาครูแตละคนมีสิ่งที่จะตองพัฒนาอะไรบาง จุดเดนของครูมีอะไรบาง เชน ตองการใหครูนำ
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ก็ตองสรางตัวชี้วัดเพื่อประเมินครูวามีการใชไดหรือเปลา เชน กระทรวงมี
นโยบายอยางไร นโยบายจะสำเร็จหรือไมตองกำหนดตัวชี้วัดของนโยบายน้ัน ๆ ระดับโรงเรียน และระดับตัวบุคคล
ของแตละนโยบาย ถึงจะตอบโจทยแหงความสำเร็จนั้นได (บทความพิเศษ การศึกษา 4.0 ดร.โพยม จันทรนอย           
12 มี.ค. 2560)  
 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ไพฑูรย สินลารัตน อาจารยอาวุโสของวิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ไดกลาวในวารสารสุทธิปริทัศน (ปที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560) การศึกษาไทยในแตละยุค 
ตั้งแต การศึกษายุค 1.0 ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อยังชีพในวิถีชีวิตเกษตรกร การศึกษายุค 2.0 คือการศึกษาที่อยูบน
พื้นฐานของอุตสาหกรรมเริ ่มในสมัยรัชกาลที ่ 5 และตอมาเขาสูยุคการศึกษา 3.0 คือการศึกษายุคเทคโนโลยี             
ยุคโลกาภิวัตน สวนยุคปจจุบัน จะตองปรับเปลี่ยนใหไปสู “การศึกษา 4.0” อันหมายถึง การศึกษาท่ีเนนผลิตภาพ 
เนนการคิดสรางสรรคแลวลงมือทำเพ่ือใหความคิดสรางสรรคน้ันแปรเปลี่ยนเปนผลผลิตของผูเรียน การศึกษาในยุค
นี้จะตองสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ คิดวิเคราะห คิดสรางสรรคคิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ            
จึงจะเปนพลเมืองท่ีสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยใหเปน “ประเทศไทย 4.0” ได นอกจากน้ี ยังเสนอความคิดเห็น
วาปจจัยแหงความสำเร็จของประเทศไทย 4.0 คือการมุงมั่นพัฒนาการศึกษาใหเปนการศึกษาเชิงผลิตภาพอยาง
แทจริง และตองรวมมือกันทุกระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ใหเกิดเปน school 4.0 (ตั้งแตอนบุาล-
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มัธยมศึกษา) University 4.0 (ตั้งแตปริญญาตรี-ปริญญาเอก) Vocation4.0 (ตั้งแตปวช.-ปวส.) ตอลดจนการศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) ก็ตองพัฒนาทักษะและนวัตกรรมใหเกิดขึ้นแกผู เรียนดวย โดยในหนังสือไดยกตัวอยาง
สถาบันการศึกษาท่ีไดดำเนินการอยางเปนรูปธรรมแลว 2 แหง ไดแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ ที่ไดมุงพัฒนานิสิตและนักศึกษาใหเปนนวัตกรเพื่อสรางนวัตกรรม 
กลาวไดวา “การศึกษา 4.0 เปนยิ่งกวาการศึกษา” เลมนี้ เปนยิ่งกวาหนังสือวิชาการ เพราะนอกจากเนื้อหาจะ
กลาวถึงประเด็นท่ีสังคมกำลังสนใจแลว ยังมีแนวคิดขอเสนอท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการวิจัยและมีตัวอยางท่ีเห็นไดจริง 
แมจะเปนหนังสือวิชาการแตก็ใชภาษาที่อานงาย สมควรที่ผูบรหิารการศึกษา ครูอาจารย ตลอดจนผูอยูในแวดวง
การศึกษาทุกคนจะไดซ้ือหามาอานเพ่ือนำไปพัฒนาสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบใหเปน สถานศึกษา 4.0 
 การศึกษา 4.0 เปนสวนหน่ึงของไทยแลนด 4.0 ท่ีจะนำพาไปสูความสำเร็จ จึงตองอาศัยความรวมมือของ
ทุกภาคสวนในการใหความรวมมือ โดยเฉพาะครูผูดูแลเด็กตองปรับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 
(STEM) และ Active Learning นำมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางจริงจัง ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอง
เปนผูนำทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาตองเนนที่หองเรียน ติดตามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู
ผูดูแลเด็ก โดยสรางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกศูนยตองมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใน 10 ป           
ทำใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีอยูในประเทศไทยตองมีนวัตกรรมเปนของตนเอง 
 
การพัฒนาศักยภาพผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในยุคการศึกษา 4.0 
 ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีหนาท่ีหลายบทบาทขึ้นอยูกับ ภารกิจและกิจกรรมการบริหารซ่ึงการบริหาร
ใหประสบ ความสำเร็จตองอาศัยหลายปจจัยเขามาเก่ียวของการบริหารงานการศึกษาในยุคปจจุบันจะตองมีความ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยเฉพาะสังคมแหงการเรียนรูในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยง
ขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาไวดวยกัน ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะตองแสดงบทบาทอยางเต็มท่ีและ
ตองใชกลยุทธ และเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะสามารถนำพาองคกรสูความสำเร็จ 
 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีตองทำหนาท่ีบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะตองคำนึงถึงขอบขายของงานสายการบังคับบัญชาและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
ท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศกัราช 2542 ท่ีกำหนดใหสถานศึกษาตองบริหารจัดการใหมีคณุภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด โดยจะตองจัดใหมีการประเมินตนเองทุกปเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการ
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้น เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถใหการดูแล และ พัฒนาผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพใหไดมาตรฐาน ควรพิจารณาจัดแบงงานมอบหมายหนาที่จะตองปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ใหครอบคลุมลักษณะงาน โดยผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กดำเนินการตามนโยบายแผนงานท่ีวางไว 
และมาตราฐานดังตอไปน้ี  
1. การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 1.1 ยึดหลักการมีสวนรวม การเปดโอกาสใหครูผูดูแลเด็กและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอน การพัฒนาทั้งในการแกไขปญหาและปองกันปญหาโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม รวม
กำหนดนโยบาย รวมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบ รวมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบใน
เร่ืองตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตอการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 1.2 ยึดหลักความเปนเพ่ือนและพ่ีนอง ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเลก็และครูผูดแูลเด็กรวมถึงบุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานรวมกันกลมเกลียวชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหคำปรึกษาพรอมรับฟงความคิดเห็นของแต
ละฝาย ทำงานดวยกันดวยความรักความสามัคคี ยึดความถูกตอง ยึดมั่น รับผิดชอบรวมกัน คิดสรางสรรค รวม
พัฒนา ไวใจใหเกียรติกัน รักและเคารพนับถือกันแบบพ่ีนอง  
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 1.3 ยึดหลักประชาธิปไตย การยอมรับนับถือความสำคัญและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล ความ
เสมอภาคและเสรีภาพในการดำเนินชีวิต" ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กรวมถึงบุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก มีความเทาเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน 
 1.4 ยึดหลักผลประโยชนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กรวมถึง
บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายและแผนงานท่ีกำหนดวางไว อยางถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการดวยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนหลัก 
 1.5 ยึดหลักธรรมาภบิาล “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดหีลักธรรม
รัฐและ บรรษัทภิบาล ฯลฯ “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปนธรรม น้ันไมใชแนวความคิดใหมท่ี
เกิดขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกัน เปนสังคมของมวลมนุษยซ่ึงเปนหลักการ
เพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคม อยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอ
ขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมความยั่งยืน องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลมี
องคประกอบท่ีสำคัญ 6 ประการดังน้ี  
  1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ  ใหทันสมัย และ
เปนธรรม ตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติ รวมกันอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม กลาวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใตกฎหมาย มิใช กระทำกันตามอำเภอใจหรือ
อำนาจของบุคคล  
  2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพ่ือสรางคานิยม
ที่ดีงามใหผูปฏิบัตงิานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมปฏิบัติไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยัน หม่ันเพียรความมีระเบียบวินัย เปนตน  
  3. หลักความโปรงใส ค ือ การทำ ใหสังคมไทยเปนสังคมที ่ เป ดเผยขอม ูลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงาน ขององคกรใหมี
ความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึง ขอมูลขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมี ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน
และชวยใหการทำงานของภาครัฐ และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
  4. หลักความมีสวนรวม คือ การทำใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคญั ๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวม 
ไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะการประชาพิจารณการแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการ
ผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน  
  5. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร ตลอดจนคณะขาราชการ ท้ังฝายการเมืองและขาราชการประจ 
ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกตาง ๆ            
มีความรับผดิชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบ และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที  
  6. หลกัความคุมคา ผูบริหาร ตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจำกัดน้ัน ในการบริหารจัดการ
จำเปนจะตองยดึหลกัความประหยัดและความคุมคาซ่ึงจำเปนจะตองตั้งจุดมุงหมาย ไปท่ีผูรับบริการหรือประชาชน
โดยสวนรวม 
2. การบริหารบุคลากร 
 2.1 เปนผูมีความรูความเขาใจในเร่ืองพัฒนาการเด็ก ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กรวมถึง
บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองมีความรูความเขาใจพัฒนาการของเด็กเล็ก ทั้ง 4 ดาน ไดแก พัฒนาการดาน
รางกาย พัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการดานอารมณ พัฒนาการดานสังคม 

125

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16



 2.2 เปนผูมีจิตใจงาม รักและเมตตาตอเด็ก ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดแูลเด็กรวมถึงบุคลากรใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองเปนผูมีจิตใจเมตตา รักและเอ็นดูเด็กทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
 2.3 เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีประวัติท่ีดี ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กรวมถึงบุคลากร
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหนงท่ีกำหนด คือ จบการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา 
สาขาวิชาปฐมวัยหรือท่ีเก่ียวของ และมีใบประกอบวิชาชีพครู และไมมีประวัติท่ีเก่ียวของในการทำสิ่งท่ีผิดกฎหมาย
และยาเสพติด 
 2.4 ไดรับการนิเทศกอนเขาทำงาน ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กรวมถึงบุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก กอนเขาสูในตำแหนงสายงานทุกคนจะตองผานการสัมภาษณความรูความสามารถในหนาที่ และ
ทัศนคติ วามีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานท่ีจะปฏิบตั ิ
 2.5 มีการติดตามการทำงานอยางใกลชิด ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กรวมถึงบุคลากรใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทุกคนจะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบัญชาตามสายงานเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
3. การบริหารหลักสูตร 
 3.1 หลักสูตรตองสอดคลองกับพัฒนาการ 4 ดานของเด็ก หลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนศูนยพฒันา
เด็กเล็ก ใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 โดยในเน้ือหาสอดคลองกับพัฒนาการ ท้ัง 4 ดาน ไดแก พัฒนาการ
ดานรางกาย พัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการดานอารมณ พัฒนาการดานสังคม 
 3.2 ควรเนนกิจกรรมมากกวาวิชาการ ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเดก็รวมถึงบุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนทำกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ของเด็กใหสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และบริบทของทองถิ่น ใหเกิดการคิดวิเคราะหดวยตัวของเด็กมากวาการ
สอนท่ีเนนทางวิชาการ 
 3.3 การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนจัดการเรียนรูท่ีเนนในสิ่งท่ีเด็กอยากเรียนรู โดยสิ่งท่ีอยาก
เรียนรูนั้นจะตองเริ่มมาจากปญหาท่ีเด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจำวันที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับบทเรียน อาจเปน
ปญหาของตนเองหรือปญหาของกลุม ซึ่งผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กจะตองมีการปรับเปลี่ยน
แผนการจัดการเรียนรู  
 3.4 การสอนแบบเลนปนเรียน การสอนแบบเลนปนเรียน เปนวิธีการสอนท่ีใหเด็กไดเลน ไดแสดง ไดรอง
เพลง ไดทำกิจกรรม ควบคู ไปกับการเรียนตามหลักจิตวิทยาหรือหลักธรรมชาตินั้นเด็กเด็กยอมชอบการเลน           
การแสดง ชอบกิจกรรมอยูแลว การจัดบทเรียนใหมีกิจกรรมการเลนยอมจะทำใหเด็กสนุกสนานและอยากเรียน 
 3.5 หลักสูตรยืดหยุนได เปนการจัดหลักสูตรการศึกษาท่ีมีการหลอมรวมความรูรอบตัวเขามาสูผูเรียน   
เพื่อสงเสริมใหเกิดการพึ่งตนเองและชุมชนเพิ่มขึ้นเต็มที่ตามศักยภาพ เปนการผสมผสานองคความรูใกลตัวทาง
วิชาการ และภูมิปญญาท่ีชุมชนมีอยูเขามาจัดทำหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมอยางหลากหลาย  
4. การบริหารอาคารสถานที่ 
 4.1 สถานท่ีตองม่ันคงปลอดภัย สถานท่ีตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงมีขนาดเหมาะสมและตอง
ไมอยูในพื้นที่ซึ่งอาจเสี่ยงตอ อันตรายไดแก บริเวณขนถายแกส น้ำมัน สารเคมีหรือสารพิษ มลภาวะทางอากาศ 
แสง และเสียงท่ีมากเกินควร หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองมีมาตรการปองกันภาวะอุบัติภัยตาง ๆ ตามมาตรฐาน
ความจำเปน และเหมาะสม  
 4.2 ตัวอาคารตองเปนชั้นเดียว อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวนชั้นของอาคารตัวอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ควรมีจำนวนชั้นไมเกิน 2 ชั้น นับจากพ้ืนหากสูงเกินกวา 2 ชั้น ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยตาง ๆ 
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 4.3 อาคารสถานที่ตองทาสีใหสวยงาม อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรทาสีและตกแตงดวยความสวยงาม 
ใชสีสวางท่ีเหมาะกับเด็กเล็กเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของเด็กเพราะสีจะเปนตัวดึงดูดความสนใจของเด็ก และท่ีสำคัญ
สีท่ีใชตองปลอดภัยสำหรับเด็ก ไมเปนอันตราย  
 4.4 สถานท่ีตองมีประตูทางเขาออก ทางเขา-ออก และประตูหนาตาง ทางเขา - ออกจากตัวอาคาร ตองมี
ความเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายเด็กออกจากตัวอาคารไดสะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุรายแรงขึ้น โดยอยาง
นอยตองมีทางเขา - ออก 2 ทาง  
 4.5 สถานที่สะอาด เปนสัดสวน พื้นไมลื่น พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย ตองจัดใหมีบริเวณพื้นที่ในอาคารท่ี
สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เชน การเลนการเรียนรู การรับประทาน
อาหาร และการนอน โดยแยกเปนสัดสวนจากหองประกอบอาหาร หองสวมและที ่พักของเด็กปวย โดยเฉลี่ย 
ประมาณ 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน นอกจากน้ีพ้ืนท่ีสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจ จัดแยกเปนหองเฉพาะ 
โดยใชพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม และขอจำกัดของพ้ืนท่ี ดังน้ีบริเวณพ้ืนท่ีสำหรับการนอน ตองคำนึงถึงความสะอาด 
อากาศถายเทไดสะดวกและ อุปกรณเครื่องใชเหมาะสมกับจำนวนเด็ก มีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร         
ตอเด็ก 1 คน ใชวัสดุกันลื่น ในบริเวณหองน้ำ -หองสวม และเก็บสารจำพวกเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาดไวในท่ี
ปลอดภัยใหพนจากมือเด็ก 
5. การบริหารส่ิงแวดลอม 
 5.1 มีสนามเด็กเลนอยางพอเพียง พ้ืนท่ีเลนกลางแจง ตองมีพ้ืนท่ีเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ตารางเมตร ตอจำ
นวน เด็ก 1 คน โดยจัดใหมีเคร่ืองเลนกลางแจงท่ีปลอดภยั และมีพอสมควรกับจำนวนเด็กในกรณีท่ีไมสามารถจัดให
มีท่ีเลนกลางแจง โดยปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดกำหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงจะตอง
มีการสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาตามรอยพอ 
 5.2 มีสวนหยอมและตนไมรอบอาคารรมร่ืน บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารศูนยพัฒนาเดก็เล็ก ควรจัดตกแตง
สวนหยอมใหมีความสวยงามรมร่ืน และตนไมดอกไมตองปลอดภัยสำหรับเด็ก มีอุปกรณในการตัดตกแตงและเก็บ
กวดในการทำความสะอาด มีการจัดติดตั้งถังขยะใหเด็กไดเรียนรูการคัดแยกขยะ 
 5.3 มีของเลนเด็กพอเพียงและปลอดภัย ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเดก็จัดหาของเลนเดก็ให
เพียงพอกับจำนวนเด็ก โดยเนนคุณภาพเมาะสมกับพัฒนาการเด็ก มีความปลอดภัยจากวัสดุของเลนและสีของเลน
ตองปลอดภัยสำหรับเด็กไมเปนอันตราย บริเวณพ้ืนท่ีสำหรับการเลนและพัฒนาเด็กควรออกแบบใหมีพ้ืนท่ี สำหรับ
การเรียนรูรวมกลุมและแยกกลุมในกิจกรรมการเรียนรูอิสระ 
 5.4 บริเวณสนามและรอบอาคารมีความสะอาด สภาพแวดลอมและมลภาวะควรมีสภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและควรตั้งอยูหางจากแหลงอบายมุข ฝุนละออง กลิ่นหรือเสียงที่รบกวนมีการจัดระบบ
สุขาภิบาล การระบายน้ำ การระบายอากาศ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหเหมาะสม ไมใหเปนแหลงเพาะหรือแพรเชื้อ
โรค โดยเฉพาะควรกำจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 
 5.5 มีระบบรักษาความปลอดภัยอยางดี ติดตั้งระบบและอุปกรณในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่อง
ตัดไฟภายในบริเวณอาคาร ติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงอยางนอย 1 เคร่ือง ในแตละชั้นของอาคารติดตั้งปลั๊กไฟใหสูงจาก
พื้นไม นอยกวา 1.50 เมตร ถาติดตั้งตำ่กวาที่กำหนด จะตองมีฝาปดครอบ เพื่อปองกันไมใหเด็กเลนไดและควร
หลีกเลี่ยงการใชสายไฟตอพวง จัดใหมีตูเก็บยาและเครื่องเวชภัณฑสำหรับการปฐมพยาบาล ใชวัสดุกันลื่น ใน
บริเวณหองน้ำ-หองสวม และเก็บสารจำพวกเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาดไวในท่ีปลอดภัยใหพนจากมือเด็ก รวมท้ัง
ไม ควรปลูกตนไมท่ีมีหนามแหลมคม มีระบบการล็อคประตูในการเขา – ออกนอกบริเวณอาคาร สำหรับเจาหนาท่ี
เปด - ปดไดควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไวที่หนาประตูสำหรับหองครัว และที่ประกอบอาหารควรมีประตูเปด - ปดท่ี
ปลอดภัย มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน มีการฝกซอมสำหรับการปองกันอุบัติภัยอยาง
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สม่ำเสมอ ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง มีการฝกอบรมบุคลากร ในเนื้อหาดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนการปองกัน
อุบัติภัย และความเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก มีหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของสวนราชการตาง ๆ  
6. การบริหารความสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน 
 6.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองรูจักผูปกครองเด็กทุกคน มีการประสานงานและประชาสัมพันธการดำเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็น ตนแบบใหประชาชนและหนวยงานตาง ๆ รับทราบ เพ่ือท่ีจะมีผูเขามาชวยเหลือดานตาง ๆ 
ไดโดยการประชาสัมพันธอาจทำไดหลายรูปแบบ เชน จัดทำเอกสารคูมือแผนพับ การออกไปเยี่ยมบานเด็ก 
 6.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองรายงานพัฒนาการของเด็กใหผูปกครองทราบ มีการจัดทำรายงานพัฒนาการ
เด็กของเด็กทุกคน โดยครูจะรายงานใหผูปกครองไดรับทราบ จากสมุดรายงานประจำตัวเด็กที่มีการบันทึกขอมูล
พัฒนาการเด็กในดานตาง ๆ ใหผูปกครองรับทราบ 
 6.3 การประชุมระหวางครู ผูปกครอง และชุมชน จัดใหมีการประชุมชี้แจงใหผูปกครองและชุมชนทราบ              
ชี้นำใหเห็นประโยชนและความจำเปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ มุงเนนการพัฒนาเตรียมความพรอมของเด็ก 
และชักชวนใหชุมชนมีสวนรวมบริหารและชวยเหลือในระหวางดำเนินการ 
 6.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชิญผูปกครองมารวมกิจกรรมทุกคร้ัง จัดอบรมใหความรูแกผูปกครอง ประชาชน
ในทองถิ่นและชุมชน เก่ียวกับการดำเนินงานทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงจะกอให
เกิดความรวมมือ และการสนับสนุนจากชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองของเด็กเล็กที่จะเขามามีบทบาทรวม
กิจกรรม  
 6.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชนทราบ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธให
ชุมชนทราบ เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนระยะ ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนอยางตอเนื่อง การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน ศิลปะ
พื้นบานรวมจัดกิจกรรมนันทนาการ ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะนำไปสูความเขาใจและความผูกพันที่ดีระหวาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชน (มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2560) 
 
สรุป 
 การพัฒนาศักยภาพผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในยุคการศึกษา 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความรูความสามารถในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนระบบและตอเนื่อง เปนการ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและท่ีสำคัญเหมาะสมกับยุคการศึกษา 4.0 ของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงสามารถพัฒนาความรูความสามารถของ
ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหตรงตามเปาหมายในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองมีความรูความสามารถในการพัฒนาศักยภาพท้ัง 6 ดานของตนเองดังน้ี 1)
ดานการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2)ดานการบริหารบุคลากร 3)ดานการบริหารหลักสูตร 4)ดานการบริหารอาคาร
สถานที่ 5)ดานการบริหารสิ่งแวดลอม 6)ดานการบริหารความสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน และการจัด
การศึกษาปฐมวัยอันเปนเปาหมายสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนยุทธศาสตรเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560-2564 แผนพัฒนา
การศึกษาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ตองมีสัมฤทธิ์ผลโดย
ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูเปาหมาย การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทาง
นโยบายการศึกษาไทยแลนด 4.0 นั้น ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนผูที่มีบทบาทสำคัญตอความสำเร็จในการ
บริหารการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพราะนอกจากจะปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แลว ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังเปนผูเชื่อมนโยบายกับการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในการจัดการศึกษา ดังน้ัน

128

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16



ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอกจากจะตองมีคุณลักษณะที่ดีแลวจะตองมีความรูความสามารถเปนผูนำครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนถึงผูปกครองและชุมชนใหมารวมมือสงเสริมและสนับสนุน 
การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยใหบรรลุผลสำเร็จ ตามเปาหมายท่ีไดกำหนดไว 
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ฉบับน้ี ตลอดจนการใหขอสังเกตในการเลือกหัวขอในการเขียนบทความในคร้ังน้ี 
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การบริหารสถานศกึษาแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
 
Results Based Management School 
 
ผูวิจัย   พรทิพย  ไพรัตน 
 

บทคัดยอ 
 การบริหารสถานศึกษา โดยการนำหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิมาใชในสถานศึกษา จะเปนกลไกชวย
ใหสามารถควบคุมการทำงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจของสถานศึกษา และมี
การดำเนินงานอยางมั่นใจได ขณะเดียวกันก็จะใชเปนเครื่องพิสูจนถึงความสามารถของสถานศึกษาในการปฏิบัติ
ภารกิจวาเปนไปอยางมีคุณภาพและตอบสนองความคาดหวังของสังคมได เนื ่องจากการบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ ์จัดเปนเทคนิควิธีการบริหารจัดการองคกรสมัยใหมที ่ผูบริหารสามารถนำมาประยุกตใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการบริหารงานในสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทำให
การบริหารการศึกษามีการพัฒนาในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น 

 
คำสำคัญ : การบรหิาร ผลสัมฤทธิ ์
 
Abstract 

School Administration by applying the results based management principles in 
schools will be a mechanism to help control the work as planned to results based the 
objectives and mission of the school and operate with confidence. At the same time, it can be 
used as a testament to the ability of the school to carry out its mission to be quality and meet 
the expectations of society. Because effective management is a modern organization 
management technique that administrators can apply to paradigm shift and school 
management methods. For maximum efficiency and effectiveness makes the educational 
administration to develop in a better direction. 
 
Key Word :  Management Results Based 
 
บทนำ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่กำกับ 
ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และนโยบาย ซึ่งการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดสงเสริมสนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทั่วประเทศบริหารจัดการตามรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ท่ีกำหนดวา ภาครัฐจะตอง
เปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสูการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) โดยยึดประชาชน
เปนเปาหมายหลักในการทำงาน มีการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กำหนด โดยใช
ระบบการประเมินผลงานที ่อาศัยตัวชี ้วัดเปนตัวสะทอนผลงานออกมาใหเปนรูปธรรม ซึ ่งการบริหารแบบมุง
ผลสัมฤทธ์ิแตกตางจากการบริหารแบบเกาท่ีมุงเนนดานปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการทำงาน (Process) และ
ผลผลิต (Output) (ยงยุทธ ทรัพยเจริญ, 2555 : 5) เปนหลัก 
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การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) คือการบริหารงานโดยมุ งเนน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงคที่กำหนด
สำหรับงานนั้นๆ โดยผลลัพธที ่เกิดขึ ้นมีความคุ มคาประหยัด (Economy) การบริหารทรัพยากรที ่ใชอยางมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และไดผลงานที่บรรลุเปาหมายขององคการ (Effectiveness) และสามารถกำหนด
ตัวชี้วัดผลการทำงานไดอยางชัดเจน ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
ประโยชนตรงตอความตองการของประชาชน โดยดำเนินการตามกรอบความคิดในเร่ืองการวัดผลการปฏิบัติงานใน
การบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ อันไดแก การเร่ิมกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ และการปอนปจจัยตางๆ 
นำเขาสูกิจกรรมหรือการดำเนินงาน จนแปลงใหเปนผลผลิตและผลลัพธ เพ่ือเปนขอมูลและใชเปนแนวทางปรับปรุง
แกไขเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตอไป 
 

ความหมายของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ กลาวไดวา เปนวิธีการบริหารจัดการที่เปนระบบที่มุงเนนสัมฤทธิ์ผลของ
องคการหรือผลการปฏิบัติงานเปนหลัก การปฏิบัติงานขององคการมีผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาไดจากการวดัผล
ผลิตและผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนด โดยระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิน้ัน มักจะมี
ชื่อเรียกท่ีแตกตางกันออกไป เชน การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค การบริหารแบบเนนผลสำเร็จ การบริหารท่ีเนน
ผล หรือการบริหารผลการดำเนินงาน (วีระยุทธ ชาตะกาญจน, 2551 : 2) 
 Canadian International Development Agency หรือ CIDA (1999 อางถึงใน จีระพร เรืองจิระชูพร, 
2549 : 11) นิยามวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิเปนวิธีการทำงานแบบทีม และใชวิธีการมีสวนรวมโดยมุงใหเปน
ความพยายามขององคการหรือเปนโครงการอันเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง และยังหมายถึงวาเปนวิธีการในการ
ปรับปรุงการบริหารใหเกิดประสิทธิผลและโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยท่ีผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
การกำหนดเปาหมาย ประเมินความเสี่ยง กำกับติดตามกระบวนการดำเนนิงานเพื่อการบรรลุผลตามเปาหมายท่ี
กำหนดไว รวมถึงการมีสวนรวมในการตัดสินในบริหารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ เปนการบริหารที่ใหความสำคัญตอผลการดำเนินงานและการตรวจวัด
ผลสำเร็จในการดำเนินงานขององคการ ทั้งในแงของปจจัยเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธซึ่งจะตองมีการ
กำหนดตัวบงชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมท้ังการกำหนดเปาหมายและวัตถุประสงคไวลวงหนา โดยอาศัยการมีสวน
รวมระหวางผูบริหาร สมาชิกขององคการ และตลอดถึงผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
ขององคการ 
 
แนวคิดของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ  

การบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิหรือแบบมุงเนนผลงาน เปนวิธีการและเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นในราชการของประเทศ
สวีเดน เพ่ือชวยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบราชการ และเนนหนักไปท่ีการบริหารระบบการบริหาร
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ มักจะมีชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไป เชน การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค (Management 
by Objective; MBO) การบริหารแบบเนนผลสำเร็จ (Managing for Results) การบริหารที่เนนผล (Results – 
Oriented Management) หรือการบริหารผลการดำเนินงาน (Performance) หรือการมุงเนนใหความสำคัญตอ
ผลสัมฤทธ์ิ (ผลผลิตและผลลัพธ) ซ่ึงจะชวยใหหลักประกันและสามารถตอบคำถามแกประชาชนไดวาการดำเนินงาน
ของรัฐบาลและหนวยงานราชการเปนไปอยางมีคุณภาพ หรือเกิดความคุมคาเงินภาษีอากรของประชาชนหรือไม
เพียงใด โดยตองการที่จะปรับปรุงระบบการบริหารงานราชการใหมีความทันสมัย ขจัดความไมคลองตัวทางการ
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บริหาร ตลอดจนไดเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน การบริหารแบบเดิมที่มุงเนนใหความสำคัญตอปจจัยนำเขาและ
กฎระเบียบ มาใชวิธีการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารรัฐกิจใหมีลักษณะเปนอยางภาค
ธุรกิจเอกชน โดยมุงเนนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการบริหาร กำหนดยุทธศาสตร วัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคการ พรอมท้ังตองสรางตัวบงชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานท่ีชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 
สวนราชการท่ีมีการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพมากกวาเดิม โดยใชงบประมาณนอยลงเปน
การเพิ่มคุณคาใหแกผลงานทั้งทางดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ 
 

วัตถุประสงคของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ  
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น ผูบริหาร

ระดับสูงซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมทิศทางการปฏิบัติงานขององคกรใหมุงไปสูวิสัยทัศนจะมีรายงานผลการปฏิบัติงานจาก
ระบบงานประยุกตของการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ เปนเคร่ืองชวยใหทราบความกาวหนาของการดำเนินงานวาเปนไป
ในทิศทางท่ีถูกตองหรือไม ใกลบรรลุวิสัยทัศนขององคการเพียงใด หากผลการปฏิบัติงานต่ำกวาเปาหมาย ผูบริหาร
จะมีเวลาพอสำหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพ่ือใหผลสัมฤทธ์ิขององคกรบรรลุวิสัยทัศน 
 

กระบวนการของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิจะประกอบดวยขั้นตอนท่ีสำคัญ  ๆ4 ขั้นตอน (วีระยุทธ ชาตะกาญจน, 2550 : 2-3) 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
1. การวางแผนกลยุทธขององคการ ซึ่งองคการจะตองทำการกำหนดทิศทางโดยรวมวา ตองการที่จะทำ

อะไรอยางไร ซึ่งเปนเรื่องของการวางยุทธศาสตรหรือวางแผนกลยุทธ เพื่อทำการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ัง
ภายนอกและภายในองคการ (SWOT Analysis) และใหไดมาซึ่งเปาประสงคสุดทายที่ตองการขององคการหรือ
วิสัยทัศน (Vision) อันจะนำไปสูการกำหนดพันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค (Objective) เปาหมาย (Target) และ
กลยุทธการดำเนิน งาน (Strategy) รวมทั ้งพิจารณาถึงปจจัยสำคัญแหงความสำเร็จขององคการ (Critical 
Success Factors) และสรางตัวบงชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ในดานตางๆ 

2. การกำหนดรายละเอียดของตัวบงชี้วัดผลการดำเนินงาน เม่ือผูบริหารขององคการไดทำการตกลงรวม
เกี ่ยวกับตัวบงชี ้วัดผลการดำเนินงานแลว จะเริ ่มดำเนินการสำรวจเพื ่อหาขอมูลหลักฐานเกี ่ยวกับสภาพใน
ปจจุบัน (Baseline Data) เพื ่อนำมาชวยในการกำหนดความชัดเจนของตัวบงชี ้ดังกลาว ทั้งในเชิงปริมาณ 
(Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความครอบคลุม (Place) อันเปนเปาหมายท่ีตองการ
ของแตละตัวบงชี ้

3. การวัดและการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ผูบริหารจะตองจัดใหมีการตรวจสอบและรายงานผลการ
ดำเนินงานของแตละตัวบงชี ้ตามเงื ่อนไขที ่กำหนดไว เชน รายเดือน รายไตรมาส รายป เปนตน เพื ่อแสดง
ความกาวหนาและสัมฤทธ์ิผลของการดำเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการหรือไม อยางไร นอกจากน้ีในบาง
กรณีอาจจะจัดใหมีคณะบุคคลเพ่ือทำการตรวจสอบผลการดำเนินงานเปนเร่ืองๆ ไปก็ได 

4. การใหรางวัลตอบแทน หลังจากที่ไดพิจารณาผลการดำเนินงานแลว ผูบริหารจะตองมีการใหรางวัล
ตอบแทนตามระดับของผลงานที่ไดตกลงกันไว นอกจากนี้อาจจะมีการใหขอเสนอแนะหรือกำหนดมาตรการบาง
ประการเพ่ือใหมีการปรับปรุงผลงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
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ลักษณะขององคการท่ีบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 
องคการท่ีไดใชระบบการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิจะมีลักษณะท่ัว  ๆไป ดังตอไปน้ี (ทิพาวด ีเมฆสวรรค, 

2543 : 20 - 22)  
1. มีพันธกิจ วัตถุประสงคขององคการที่ชัดเจน และมีเปาหมายที่เปนรูปธรรม โดยเนนที่ผลผลิตและ

ผลลัพธ ไมเนนกิจกรรมหรือการทำงานตามกฎระเบียบ 
2. ผูบริหารทุกระดับในองคการตางมีเปาหมายของการทำงานท่ีชัดเจน และเปาหมายเหลาน้ันสั้นกระชับ 

ไมคลุมเครือ และเปนเปาหมายท่ีมีฐานมาจากพันธกิจขององคการน้ัน 
3. เปาหมายจะวัดไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีตัวบงชี้ที ่สามารถวัดได เพื ่อใหสามารถติดตามผลการ

ปฏิบัติงานได และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองคกรอ่ืนท่ีมีลักษณะงานท่ีเทียบเคียงกันได 
4. การตัดสินในการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหรือโครงการตางๆ จะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ

งานเปนหลัก ซึ่งจะสอดคลองกับการใหคาตอบแทน สวัสดิการ และรางวัลแกเจาหนาที่ที่จะประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานเปนหลัก 

5. เจาหนาท่ีทุกคนรูวางานท่ีองคการคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองคการจะคิดเสมอวางานท่ีตนทำอยูน้ัน
เพื่อใหเกิดผลอยางไร ผลที่เกิดขึ้นจะชวยใหบรรลุเปาหมายของโครงการและองคการอยางไร และทุกคนรูสึก
รับผิดชอบตอผลงานท่ีไดกำหนดไวอยางเหมาะสมกับกำลังความสามารถของแตละคน 

6. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน สูหนวยงานระดับลาง เพื่อใหสามารถ
ทำงานบรรลุผลไดอยางเหมาะสม เปนการเปดโอกาสใหผูบริหารระดับตนและระดับกลาง ซ่ึงเขาใจปญหาเปนอยาง
ดีไดเปน ผูแกปญหาและสะสมประสบการณเพื่อกาวสูผูบริหารระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งนอกจากชวยลดขั้นตอนในการ
ทำงาน แกปญหาการทำงานท่ีลาชาแลว ยังเปนการเพ่ิมความยืดหยุนและประสิทธิภาพในการทำงานอีกดวย 

7. มีระบบสนับสนุนการทำงาน ในเร่ืองระเบียบการทำงาน สถานท่ี อุปกรณในการทำงาน เชน มีระเบียบ
ท่ีสั้นกระชับในเร่ืองท่ีจำเปนเทาน้ัน มีสถานท่ีทำงานท่ีสะอาด เปนระเบียบ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ใหสามารถตัดสินใจบนฐานขอมูลท่ีถูกตองและใหบริการไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา 

8. มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกันเพ่ือการทำงานท่ีสรางสรรค เปนองคการท่ีมุงเนนจะทำงานรวมกัน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว เปนองคการเอื้อการเรียนรูที่เปดกวางตอความคิดและความรูใหมๆ สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ไดด ี

9. เจาหนาที ่มีขวัญและกำลังใจดี เนื ่องจากมีโอกาสปรับปรุงงาน และไดดุลยพินิจในการทำงานท่ี
กวางขวางขึ้น ทำใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ สวนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเองก็จะไดการตอบแทนตามผลการ
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 

การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
การวัดผลการปฏิบ ัติงานเปนกิจกรรมที ่ เก ี ่ยวกับการกำหนดเปาหมาย ตัวบงชี ้วัดผลสำเร็จของ

กิจกรรม  การจัดเก็บขอมูลและเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายที่กำหนดไวลวงหนา การวัดผลการปฏบิัติงานจะ
ชวยใหองคการ/ผูปฏิบัติงานไดรับขอมูลและสารสนเทศยอนกลับท่ีแสดงถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานปญหาหรือ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสูการแสดงถึงการมีพันธะ หนาท่ี และความรับผิดชอบตอสาธารณะ ผูกำหนด
นโยบาย แหลงสนับสนุนงบประมาณ ฯลฯ การเสริมสรางการเรียนรูใหแกบุคลากรและองคการ เพื่อนำไปสูการ
ปรับปรุงการบริหารการพัฒนาองคการ การออกแบบ/ทบทวนโปรแกรม กระบวนการดำเนินงานขององคการหรือ
ของทีมงานท่ีรับผิดชอบกิจกรรมการดำเนินงาน รวมท้ังชวยใหการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุนการดำเนินงาน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวัดผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการท่ีพึงตองดำเนินการคูขนานหรือ
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการผลงาน มีกิจกรรม/กระบวนการท่ีสำคัญ 
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การดำเนินกิจกรรมจะมีจุดเริ่มตนที่วัตถุประสงคการดำเนินงาน ซึ่งไดแก การระบุถึงรายละเอียดของ
ผลงาน (ผลผลิตและผลลัพธ) ท่ีคาดหวังท่ีสวนใหญจะตองพัฒนามาจากวิสัยทัศนและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ
องคการ ซ่ึงมีปจจัยนำเขา ไดแก ทรัพยากรท่ีจำเปนสำหรับการดำเนินกิจกรรมท่ีจะเปลี่ยนแปลงปจจัยนำเขาใหเปน
ผลผลิตและผลลัพธ การวัดผลการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปจะมีจุดเนนของการดำเนินการ 3 ดาน ไดแก 

1) ความประหยัด (Economy) หมายถึง การใชทรัพยากรนอยท่ีสุดในการผลิตหรือการดำเนินกิจกรรม 
2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสรางผลผลิตในระดับที่สูงกวาปจจัยนำเขา ความมี

ประสิทธิภาพสามารถวัดไดโดยนำปจจัยนำเขาจริงหารดวยผลผลิตจริง หากไดคานอยแสดงวามีผลผลิตเพิ่มขึ้น
มากกวาการเพ่ิมขึ้นของปจจัยนำเขา ซ่ึงหมายถึงการดำเนินกิจกรรม/องคกรมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวลวงหนาวาได
กอใหเกิดผลผลิต ผลลัพธ ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใด 

ตัวชี ้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ งผลสัมฤทธ์ิ จะประกอบดวยตัวชี ้ท่ีสำคัญ 5 ประการ
ดังตอไปน้ี (ทิพาวดี เมฆสวรรค, 2545 : 27-28) 

1) ตัวชี้วัดปจจัยนำเขา (Input Indicators) ไดแก จำนวนทรัพยากรโดยรวมที่ใชในการดำเนินกิจกรรม
หรือบริการ เพื่อกอใหเกิดผลผลิตผลลัพธ เชน จำนวนเงินที่ใช จำนวนบุคลากรที่จำเปนในการใหบริการ จำนวน
วัตถุดิบและอุปกรณการผลิต เปนตน 

2) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) เปนตัวบงชี้ที่แสดงถึงปริมาณ จำนวนสิ่งของที่ผลิตไดจากการ
ดำเนินกิจกรรม เชน จำนวนผูเขารับอบรมการพัฒนาอาชีพ จำนวนนักเรียนที่รับเขาเรียน จำนวนบัณฑิตที่จบ
การศึกษาเปนตน 

3) ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators) หมายถึงตัวชี้วัดท่ีแสดงถงึผลสมัฤทธ์ิของกิจกรรม เชน จำนวน 
ผูจบการศึกษาที่มีงานทำ จำนวนกิโลเมตรของทางดวนที่มีสภาพอยูในเกณฑดี และยังรวมถึงตัวบงชี้วัดผลลัพธ
คุณภาพของการบริการ (Quality Indicators) เชน จำนวนสินคาที่บกพรอง จำนวนใบแจงหนี้ที่ผิดพลาด จำนวน
หน้ีคางชำระ ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการทำงานขององคการ เปนตน 

4) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators) หมายถึง ตัวบงชี้วัดผลงานที่แสดงคาใชจายตอหนวย
ของผลผลิต หรือระยะเวลาในการใหบริการตอรายการ เชน คาใชจายตอหัวของนักเรียนสำเร็จการศึกษา เวลาการ
ทำงานในการปรับสภาพพ้ืนฐานผิวถนน 1 กิโลเมตร 

5) ตัวชี้สารสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) หมายถึง ขอมูลที่อธิบายถึงองคประกอบที่มี
ผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานขององคการซึ่งอาจจะอยู ภายใตหรืออยู นอกเหนือการควบคุมขององคการก็
ได เชน อัตราสวนของนักเรียนตอครู อายุการใชงานของอุปกรณท่ีใชในการซอมถนน รอยละของนักเรียนท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธ เปนตน 

ในกระบวนการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ การวัดผลการปฏิบัตงิานจะมีวัตถุประสงคหลักอยูท่ีการทำ
ใหไดมาซ่ึงขอมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคการให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ดีจึงควรเปนระบบที่สามารถผลติขอมูล
สารสนเทศท่ีแสดงถึงความกาวหนาของผลการดำเนินงานท่ีมีความครอบคลุม ครบถวน สมบูรณและทันกาล 

 
ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 

ปจจัยสำคัญที่จะทำใหการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ประสบความสำเร็จอยูที่ความเขาใจแนวคิด วิธีการ
และประโยชนของวิธีการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน รวมถึงความรูความสามารถของ
เจาหนาที ่ท ุกระดับที ่จะสามารถปรับตัวและสามารถทำงานภายใตระบบงานท่ีจะตองรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงาน ท้ังน้ี เงื่อนไขความสำเร็จท่ีสำคัญมีดังตอไปน้ี (ทิพาวด ีเมฆสวรรค, 2543 : 39- 2) 
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1. ผูบริหารระดับสูงมีความเขาใจและสนับสนุน การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์จะประสบความสำเร็จก็
ตอเมื่อผูบริหารระดับสูงมีความเขาใจและใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี คือสนับสนุนในการจัดทำระบบวัดผลการ
ปฏิบัติงาน การใชขอมูลผลการวัดผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ การสรางสิ่งจูงใจเพื่อใหเจาหนาท่ี
ทำงานโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ รวมถึงการมอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบตอผลการ
ปฏิบัติงาน 

  1.1 การกำหนดพันธกิจและแผนกลยุทธท่ีชัดเจน ผูบริหารขององคการจะตองใหความสำคัญและ
เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการกำหนดพันธกิจและแผนกลยุทธ วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการเพื่อให
เกิดผล 

  1.2 การใชขอมูลผลการปฏิบัติงานในการบริหาร ผูบริหารจะตองระลึกเสมอวาการวัดผลไมไดทำ
ใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้นโดยอัตโนมัติ แตขอมูลจากการวัดผลการปฏิบัติงานจะเปนขอมูลที่จะชวยใหผูบริหาร
สามารถปรับปรุงเกณฑมาตรฐานในการทำงานใหดียิ่งขึ้น แกปญหาไดถูกตองมากขึ้น ดังนั้นผูบริหารจึงตองเอา
ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหอยางรอบคอบเพ่ือกำหนดมาตรการท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้นตอไป 

2. การจัดระบบขอมูลผลการปฏบิัติงาน การจัดทำระบบขอมูลผลการปฏิบัตงิานจะตองคำนึงเสมอวา ระบบ
ขอมูลน้ันสามารถท่ีจะแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธสูเปาหมายขององคการได ซ่ึงจะตองจัดทำเพ่ิมเติม
ขึ้นจากระบบขอมูลเดิม ท่ีเนนปจจัยนำเขาและกิจกรรมเพ่ือใหผูบริหารมีขอมูลในการตัดสินใจไดดีขึ้น 

  2.1 การพัฒนาตัวบงชี้ การเลือกตัวบงชี้ที่จำเปนตอการใหบริการและการตัดสินใจนั้น จะตอง
เลือกตัวบงชี้ใหครอบคลุมความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะตองพัฒนาโดยผูท่ีมีประสบการณใน
งานดานนั้นๆ กับผูมีสวนไดเสียกับงานนั้นๆ ดวย โดยตัวบงชี้จะมีทั้งสวนของปจจัยนำเขา กิจกรรม ผลผลิต และ
ผลลัพธ รวมถึงตัวบงชี้ที่แสดงความพึงพอใจของผูรับบริการ แตควรจะใหมีตัวบงชี้ในจำนวนเทาที่จำเปน โดย
คำนึงถึงความคุมคาของการจัดทำและรักษาระบบขอมูลน้ีดวย 

  2.2 การวางระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผลขอมูลผูพัฒนาระบบจะตองมี
ความเขาใจเน้ือหาสาระของโครงการหรืองานท่ีจะวัดผลการปฏิบัติงาน โดยตองคำนึงถึงการจัดทำรายงานผลซ่ึงจะ
แยกเปน 2 สวน คือ สวนที่จะรายงานเปนชวงเวลาตามกำหนดทุกครึ่งปหรือหนึ่งป เพื่อประโยชนในการกำหนด
นโยบายและวางแผนหรือการจัดทำงบประมาณประจำป และสวนที่เปนการรายงานเฉพาะกิจที่สามารถเรียกดู
ขอมูลตัวบงชี้ไดทันในกรณีท่ีเกิดปญหาขึ้น ซ่ึงความสำเร็จในการจัดทำระบบขอมูลผลการปฏิบัติงานท่ีใชประโยชน
ได จึงอยูท่ีการจัดทำขอมูลท่ีสะทอนผลงานจริง ทันเวลา และมีปริมาณขอมูลท่ีเหมาะสม โดยมีคาใชจายท่ีประหยัด 

3. การพัฒนาบุคลากรและองคการ ผูบริหารทุกระดับถือไดวามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานโครงการ
ตางๆ ใหบรรลุเปาหมายภายใตระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ันจึงจำเปนท่ีจะตองการพัฒนาผูบริหารไว
ลวงหนาใหสามารถปฏิบัติงานท่ีตองรับผิดชอบตอผลสัมฤทธ์ิของงาน ภายใตสภาวะท่ีมีความคลองตัวและมีอำนาจ
ในการบริหารเพ่ิมขึ้น ผูบริหารทุกคนจะตองมีความรูในการวางแผนกลยุทธ การวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช
ขอมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อการตัดสินใจในการทำงานประจำวัน ในขณะเดียวกันจะตองมีระบบการพัฒนาและ
ฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมีความชำนาญที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อใหมีศักยภาพที่จะสับเปลี่ยนบทบาท
หนาท่ีไดในยุคท่ีมีความเปลี่ยนเปลงอยางรวดเร็ว และเขาใจเร่ืองการวัดและการใชขอมูลผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัตงิาน
ประจำวันดวย 
วีระยุทธ ชาตะกาญจน (2551 : 38) สรุปปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จใน การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ไดแก  

1. ผูบริหารทุกระดับตองมีภาวะผูนำมีจิตสำนึกในเปาหมายและทิศทางการทำงาน มีความเปนเพื่อน          
มีความกระตือรือรน ความซื่อสัตว มีความฉลาดรอบรู มีความจริงจัง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีศรัทธาความ
เชื่อมั่น มีเทคนิคในการทำงานมีทักษะในการถายทอด เปนผูนำที่ทำการมุงประโยชนสวนรวม ประโยชนสวนแผนดิน 
(Social/National Interest) ปกครองดวยหลักธรรมธิปไตย /ธรรมมาภิบาล (Meritocracy/Good Governance) 
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มีความสามารถ (Competence) มีความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) มีความเปนกลาง (Neutrality) การมุง
สัมฤทธ์ิผล (Result Orientation) ความเปนมืออาชพี (Professionalism)  

2. มีการจัดทำระบบขอมูลผลการปฏิบัติงาน ระบบขอมูลตองสามารถแสดงระดับการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ สูเปาหมายขององคการได โดยการเลือกตัวชี้วัดที่จำเปนตอการใหบริการและการตัดสินใจใหครอบคลมุ
ความตองการของผูมีผลประโยชนเก่ียวของ และมีการวางระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบครบวงจร  

3. ใหความสำคัญและมีการพัฒนาบุคลากรและองคกรที่เดนชัด ผูบริหารทุกคนจะตองมีความรูในการ
วางแผนกลยุทธ การวัดผลการปฏิบัติงาน ผูบริหารสามารถจะตองใชขอมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือการตัดสินใจในการ
ทำงานประจำวัน และตองมีระบบการพัฒนาอบรมเจาหนาท่ีใหมีศักยภาพ ขีดความสามารถท่ีจะสับเปลี่ยนบทบาท
หนาที่ไดในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และจาหนาที่ตองเขาใจเรื่องการวัด และการใชขอมูลผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานประจำวันดวย 

4. มีสภาพแวดลอมการทำงานท่ีเอ้ือตอลักษณะขององคการแหงการเรียนรู เชน คุณลักษณะขององคการ
แหงการเรียนรูตามขอเสนอของ Marquadt และ Reynolds (1994) หรือตามแนวคิดของ Peter Senge เปนตน  
มีบรรยากาศที่สนับสนุน (supportive atmosphere) ตอการสรางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งเปน
บรรยากาศภายในองคการท่ีมุงสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับสมาชิก เพ่ือนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนา
ศักยภาพอยางเปนอิสระและตอเน่ือง เปนองคการท่ีเอาใจใสตอความเปนมนุษย เคารพศักดิ์ศรีซ่ึงกันและกัน มีความ
เสมอภาค เทาเทียมกัน ไรซึ่งการแบงแยกและสนับสนุนการมีสวนในการทำงาน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคอื 
จะตองมีการตรวจสอบสภาพแวดลอม (environment scanning) องคการแหงการเรียนรู นอกจากจะเปนองคการ
ที ่มีความยึดหยุ นแลวยังตองมีลักษณะที ่เคลื ่อนไหวอยางตลอดเวลา ซึ ่งองคการตองทำการตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอองคการ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความเปนองคการแหง
การเรียนรูท่ีจะนำไปสูการสรรคสรางนวัตกรรมไดอยางชัดเจน  

5. มีโครงสรางท่ีเหมาะสม (appropriate structure) กลาวคือ จะตองมีขั้นการบังคับบัญชาใหเหลือนอย
ท่ีสุดเพ่ือเอ้ืออำนวยใหเกิดความอิสระในการทำงาน และเกิดความคลองตัวในการประสานงานกับทีมขามสายงาน
หรือระหวางแผนอ่ืนๆ มีมากขึ้น  

6. มีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูภายในองคการ (corporate learning culture) การมีวัฒนธรรมองคการท่ี
เดนชัด มีการทำงานและการเรียนรูที่เปนเอกลักษณ สมาชิกในองคการมีความตระหนักรูถึงความสำคัญของการ
เรียนรู ขณะเดียวกันผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรูภายในองคการไปพรอมๆ           
กับผลกำไรของบริษัทดวย เพราะวัฒนธรรมขององคการ โดยเฉพาะวัฒนธรรมแหงการเรียนรูจะตองมาจากคานิยม 
และนโยบายขององคการ จึงจะเกิดเปนวัฒนธรรมรวมขององคการหรือองคการนวัตกรรมท่ีแข็งแกรง นอกจากน้ียัง
รวมถึงการที่องคการ จะตองจัดใหมีเทคโนโลยีเพื ่อสนับสนุนการเรียนรู  (learning-facilitated technology)           
โดยการนำวิทยาการคอมพิวเตอรอันทันสมัยเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดการเรียนรู เพราะเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมจะชวยในการปฏิบัติงานท่ีมีการเรียนรูอยางท่ัวถึง มีการเก็บประมวล ซ่ึงจะชวยทำใหมีการกระจายขอมูล
ขาวสารไดอยางถูกตอง และรวดเร็วมากขึ ้น มุ งตอการสรางสรรคองคความรู (knowledge creation) และมี
ความสามารถในการถายโอนความรูเหลานั้นไปยังสมาชิกอื่นในองคการ เพื่อใหเกิดการผลอยางตอเนื่อง โดยผาน
ชองทางการสื่อสารและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีมีการสรางฐานขอมูลท่ีเขาถึงกันไดท้ังภายนอกองคการ  

7. มีการเพิ ่มอำนาจแกสมาชิก (empowerment) เปนการกระจายอำนาจความรับผิดชอบและการ
ตัดสินใจแกปญหาไปสูพนักงานระดับลางอยางทั่วถึงกัน ทั้งน้ี เพื่อใหพนักงานไดฝกฝนการเรียนรูและคนควาหา
วิธีการแกปญหาดวยตนเองมากขึ้น รวมถึงการไดมีการอิสระในการตัดสินใจ ซ่ึงจะทำใหเรียนรูผลลัพธจากสิ่งท่ีตนได
ตัดสินใจลงไปอีกดวย  
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8. ใหความสำคัญกับคุณภาพ (quality) การท่ีองคการใหความสำคัญกับการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร 
(Total Quality Management : TQM) ที่เนนการปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งทำใหผลการเรียนรูท้ัง
โดยตั้งใจและไมตั้งใจกลายเปนผลงานท่ีดีขึ้น โดยถือหลักในการพัฒนาคุณภาพตามคุณคาในสายตาของผูรับบริการ 

9. เนนเรื่องกลยุทธ (strategy) มีการยึดถือเอาการเรียนรูใหเปนพื้นฐานเบื้องตนในการดำเนินธุรกิจของ
องคการหรือถือเอาเปนกลยุทธสำคัญขององคการ เชน เนนย้ำถึงกลยุทธของการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (action 
learning) หรือเนนยำ้สมาชิกถงึกลยทุธการเรียนรูโดยเจตนา โดยถือใหกลยทุธท้ังสองท่ีกลาวมารวมเปนจิตสำนึกของ
สมาชิกในองคการควบคูไปกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนำไปสูกลยุทธการบริหารจัดการในดานอ่ืนๆ ไดอยางตอเน่ือง  

10. มีการทำงานรวมกันเปนทีมและเครือขาย (teamwork and networking) การทำงานในลักษณะน้ี
จะชวยสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค ทำใหกลายเปนพลังรวมในการสรางองคการแหงการเรียนรู โดยสมาชิกใน
องคการจะตองตระหนักถึงความรวมมือกัน การแบงปนความรู การทำงาน และแกปญหารวมกัน ซึ่งสามารถนำ
ประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการได  

11. สมาชิกมีวิสัยทัศนรวมกัน (vision) วิสัยทัศนเปนสิ่งที่เปนความมุงหวังขององคการที่ทุกคนจะตอง
รวมกันทำใหเกิดความเปนรูปธรรมขึ้น เปนการเนนใหเกิดการเรียนรู ในเร่ืองท่ีมีทิศทาง เปนไปตามความตองการ
รวมกันขององคการ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2547 : 47) กลาวถึงปจจัยความสำเร็จของการบริหารแบบ
มุงผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดวย  

1. การวางแผนกลยุทธ หมายถึง การกำหนดทิศทางโดยรวม ซึ ่งประกอบไปดวย การวางแผนตาม
จุดประสงคขององคการ ในโครงการวางแผนกลยุทธเพ่ือนำไปสูการกำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย โดย
กำหนดแผน กลยุทธและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยางชัดเจน และตองประชาสัมพันธแผนกลยุทธและแผนปฏบิัติการ
ใหแกผูเก่ียวของไดรับรูถึงเปาหมายในการดำเนินงาน พรอมท้ังปรับปรุงมาตรฐานการทำงานโดยใชขอมูลท่ีไดจาก
การวัดและประเมินผลมา เพื่อพิจารณาเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมและเปนไปตาม
เปาหมาย  

2. การจัดองคการ หมายถึง ความชัดเจนในการกำหนดโครงสรางขององคการ โดยการกำหนดกฎระเบยีบ 
ขอบังคับในการดำเนินงาน เพื ่อใหครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรวมมือในการปฏิบัติงาน มีการจัดสรร
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ สำหรับการดำเนินกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม รวมท้ังมีระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารและประสานงานตอการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบของคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีระบบการ
สื่อสารที่หลากหลายวิธีและสื่อสารไดหลายชองทาง เพื่อใหรับรูขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกองคการได
อยางเสรี ทำใหเกิดความเชื่อม่ันในการทำงานและมีความม่ันใจในความกาวหนาของสถานศึกษา 

3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร หมายถึง การวางแผนกำลังคนใหเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน 
มีการกำหนดขอบเขตของอำนาจหนาท่ีของบุคลากรอยางชัดเจน โดยแตงตั้งหรือมอบหมายงานท่ีเหมาะสมตรงตาม
ความสามารถของบุคลากร มีระบบการพัฒนาและฝกอบรมครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานและมีศักยภาพ มีการวางระบบการทำงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการปฏิบัตงิานท่ี
ชัดเจน มีการติดตามวัดและประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวอยางสม่ำเสมอ  

4. ภาวะผูนำ หมายถึง ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงาน ทำใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกิด
ความศรัทธายอมรับและไววางใจ มีความคิดกวางไกล และมีวิสัยทัศนในการบริหารเปนอยางดี มีทักษะในการ
ตัดสินใจและแกปญหาในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ สรางความเชื่อม่ันเพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวาง
บุคลากรในการทำงาน มีความกลาที่จะพาองคการไปสูการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการทำงานเปนทีมเพื่อให
งานสำเร็จ  
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5. การสรางแรงจูงใจ หมายถึง ผูบริหารสรางแรงจูงใจเพ่ือใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบตัิงานโดย
มุงผลสัมฤทธิ์ มีการยกยองชมเชยและใหรางวัลแกบุคลากรที่ทำงานประสบความสำเร็จ มีการใหผลตอบแทนใน
รูปแบบตางๆ อยางเปนธรรมและเหมาะสม พรอมท้ังจัดสวัสดิการใหอยางเหมาะสม  

6. ระบบขอมูลเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การจัดระบบขอมูลการปฏิบัติงาน วางระบบ
การจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและครบวงจร มีการเปรียบเทียบขอมูลผลการปฏิบัติงานกับ
เปาหมาย มีการประเมินติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัตงิานอยางสม่ำเสมอ เพ่ือนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการ
ทำงานและแจงผลการประเมิน และติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานแกบุคลากรเพ่ือรับทราบ พรอมท้ังจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีสำคัญไวอยางเปนระบบ และนำมาใชในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตอไปไดอยางเหมาะสม  

7. การมีสวนรวม หมายถึง คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการดำเนนิงาน 
กำหนดกฎระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษา มีการเขารวมประชุมและเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 
พรอมท้ังรวมในการประเมินผลการดำเนินงานและตรวจสอบความโปรงใสของการดำเนินงานในโรงเรียน และมีสวน
รวมในการเสนอขอบกพรองในการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อนำไปปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาองคกรใหดีขึ้น  

8. บรรยากาศแหงการเรียนรูในองคกร หมายถึง บรรยากาศแหงการเรียนรูระหวางครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา มีเครือขายแหงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความรู ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มุงการทำงานเปนทีม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ใหเกิดวิธีการทำงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
และกระจายอำนาจการตัดสินใจดวยการเพิ่มอำนาจในการปฏิบัติงานแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีการให
รางวัลสำหรับผูที่สนับสนุน เปนผูชี้แนะ และเปนผูที่เกื้อหนุน การเรียนรูของครูและบุคลากรในสถานศึกษาอยาง
สม่ำเสมอ  

9. การสนับสนุนจากเครือขายภายนอก หมายถึง การสรางเครือขายและไดรับความรวมมือจากเครือขาย
ภายนอก เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอ่ืน ไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ ไดแก ดานวิชาการ ดานวัสดุ
อุปกรณ ดานการอบรมและการศึกษาดูงาน สนับสนุนขอมูลขาวสาร พรอมท้ังไดรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง 

 
สรุป 

เพ่ือใหการพัฒนาระบบการศึกษาโดยการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิประสบผลสําเร็จ ผูบริหารระดับสูง
ตองมีเปาหมายของการทำงานท่ีชัดเจนความเขาใจและสนับสนุนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิท้ังในการจัดทํา 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย การจัดสรรงบประมาณ การสรางสิ่งจูงใจเพื่อใหเจาหนาที่ทํางานโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ
รวมถึง การกระจายอํานาจในการตัดสินใจเพื ่อแลกเปลี ่ยนกับความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา จะตองมีการจัดระบบขอมูลผลการปฏิบัติงานที่สามารถแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธสู
เปาหมาย ของสถานศึกษาไดซึ่งอาจจะตองจัดทําเพิ่มเติมขึ้นจากระบบขอมูลเดิมที่เนนปจจัยนําเขาและกิจกรรม
เพื่อให ผูบริหารมีขอมูลในการตัดสินใจไดดีขึ้น และจําเปนที่จะตองการพัฒนาผูบริหารไวลวงหนาใหสามารถ 
ปฏิบัติงานท่ีตองรับผิดชอบตอผลสมัฤทธ์ิของงานภายใตสภาวะท่ีมีความคลองตวัและมีอํานาจในการบริหาร เพ่ิมขึ้น 
ผู บริหารทุกคนจะตองมีความรู ในการวางแผนกลยุทธการวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใชขอมูล ผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อการตัดสินใจในการทํางานประจําวัน ในขณะเดียวกันจะตองมีระบบการพัฒนาและ ฝกอบรม
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมีความเขาใจ และความชํานาญที่หลากหลายมากขึน้ รวมทั้งมีศักยภาพที่จะ หมุนเวียน
เปลี่ยนบทบาทหนาท่ีไดในยุคท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะเจาหนาท่ีทุกระดับถือวามี บทบาทสําคัญใน
การดําเนินงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายภายใตระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิดวยกัน 
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ผูบริหารสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
Academic Institution Administrator  in Digital  Technology Era 
 
ผูวิจัย   พันเอกวัชรภัทร  นุชอำพันธ 
 

บทคัดยอ 
ในยุคดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสำคัญทำใหการดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สรางความ 

ทาทายใหกับคนในสังคมทุกชวงวัย สังคมดิจิทัลจึงเปนอีกสังคมหนึ่งท่ีทำใหมนุษยสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ผานการ
เชื่อมโยงและผสมผสานกันดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสวนในการขับเคลื่อนใหเกิดเปนสังคมรูปแบบใหม ทำให
ชีวิตประจำวันกลายเปนสังคมเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะการติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูล การศึกษา หรือ
แมกระท่ังการบริหารงาน  
  ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทอยางมากในดานการศึกษาคือ การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของ
ประเทศจากเดิมไปสูการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สามารถเขาถึงแหลง
ทรัพยากรความรูและสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพไดอยางเทาเทียมกัน ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองตระหนักถึง
ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ และเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญนี้ เพื่อที่จะไดสามารถนำไป
ประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
คำสำคัญ : ผูบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
Abstract 

In this era, digital technology plays significant role that changes the way of life rapidly. 
All generations need to confront with these challenges. Digital society leads human to access 
data via connection, integrated with information technology, which finally drives into new form 
of society. Daily life activities turn to be part of digital technology society, especially, 
communication, data exchange, education, and administrative. 

Nowadays, technology is a dominant actor in education space. It has changed traditional 
academic system to advanced education. Academic disparity is compensated by digital 
technology in which students could equally access to educational resources via appropriate 
media. Academic Institution Administrator need to aware of these crucial changes with well 
readiness to apply for the efficiency of their digital administrative. 

 
Key Word : Academic Institution Administrator , School Administrators , Educational 

Administrat ion, Digital Era, Digital Technology Era 
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บทนำ 
  ปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยสีารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โลกในปจจุบัน
เขาสูยุคดิจิทัล (Digital Era) ซ่ึงเปนโลกท่ีไรพรมแดน ทำใหกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจลวนดำเนินไปอยางรวดเร็ว 
มีการแขงขันสูง การเขาถึงแหลงขอมูลปริมาณมหาศาลผานโลกออนไลนมีจำนวนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการวางแผนการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือเตรียมพรอมรองรับความเปลี่ยนแปลงของทุกภาคสวน 
เชนเดียวกับคำวา “VUCA World” ซ่ึงเปนคำยอของ ความผันผวน (Volatility) ความไมแนนอน (Uncertainty) ความ
สลับซับซอน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) โดยคำน้ีกองทัพสหรัฐอเมริกาใชเรียกสถานการณในสงคราม
ประเทศอัฟกานิสถานและประเทศสาธารณรัฐอิรัก ตอมาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมเศรษฐกิจมากขึ้น จึงเร่ิม
มีการใชในภาคธุรกิจท่ีปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว “VUCA World” ไดใชแนวคิดการแกปญหาและการวางแผน
เพ่ือลดความไมแนนอน ไปสูโลกท่ีมีการขับเคลื่อนอยางรวดเร็วดวยการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางตอเน่ืองไมหยุดน่ิง 
และมีการตัดสินใจอยางรวดเร็วดวยการทำงานเชิงรุก จากแนวความคิดดังกลาวน้ีรัฐบาลจึงไดกำหนดวิสัยทัศนเชิงรุกใน
การกำหนดนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล คือ ประเทศไทย 
4.0 หรือ Thailand 4.0 ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีจะนำโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” มีเปาหมายใหประเทศไทยกาวออกจากกับดักรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศรายไดสูง 
โดยใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท ี ่ม ีคุณภาพสูงในการขับเคลื ่อนประเทศ                     
ซึ่งการศึกษาถือวาเปนสิ่งที่จำเปนในการบรรลุเปาหมายและเปนกลไกสำคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
พัฒนาประเทศใหพรอมเขาสูยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีมีความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน (ศศิมา สุขสวาง, 2560) 
 การบริหารสถานศึกษาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Thailand 4.0 จึงเปนการบริหารการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา และการบริหารเทคโนโลยีสำหรับสถานศึกษาไปพรอมกัน ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถ
หยุดยั ้งได ผู บริหารสถานศึกษาสามารถสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายท่ี
ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา ประเด็นสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ไดแก การสราง
วัฒนธรรมสถานศึกษาที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรูในสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลและการทำงาน
อยางเปนเครือขาย สวนการบริหารเทคโนโลยีสำหรับสถานศึกษานั้น ไดแก การยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังการเขาถึงเทคโนโลยี ท้ังน้ีผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูท่ีมีสมรรถนะในการเชื่อมโยงความคิดและ
ความรูใหกับผูเรียนที่เปนกลุมคนที่เกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลกับผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาซึ ่งเปนกลุมคนท่ี
เคลื่อนยายเขามาสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัลใหรวมกันบรรลุเปาหมายที่สำคัญของการศึกษา คือ การที่คนไทยทุกคนไดรับ
การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยางเปนสุข ประสบความสำเร็จในการทำงาน อันจะ
สงผลตอการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถแขงขันกับนานาประเทศ โดยรักษาเอกลักษณ ศิลปะ 
วัฒนธรรม รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา อยางยั่งยืน สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษาตองทำความเขาใจและเตรียมพรอมนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเทคโนโลยดีิจิทัลท่ีมีอยู เชน โทรศัพท คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร 
แทปเลต สื่อออนไลน มาใชประโยชนสำหรับการบริหารสถานศึกษาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลใหทันกับการเปลี่ยนแปลงน้ี
ดวยเชนกัน 
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การบริหารสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
จากการท่ีเทคโนโลยีปจจุบันและท่ีกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมาก เม่ือเปรียบเทียบ

กับการเปลี่ยนแปลงในอดีตท่ีผานมา สงผลกระทบตอการบริหารสถานศึกษาเปนอยางมาก ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงมี
ความจำเปนท่ีตองเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท้ังน้ี
เพื่อใหสถานศึกษามีความทันสมัยและสามารถบริหารสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพในทุกๆ ดาน (ภมรวรรณ แปนทอง 
และ อภิชาติ เลนะนันท, 2561) ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Era) คือ ยุคของดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีท่ีมีความรวดเร็วในการสื่อสาร การสงผานขอมูล ความรูตางๆ ท่ีมีอยูในสังคมไมวาจะเปนขาวสาร 
ภาพหรือวิดีโอ ท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว และทุกท่ีทุกเวลา คุณลักษณะยุคเทคโนโลยดีิจิทัล (Characteristics 
of Digital Technology Era) มีพัฒนาการมาจากยุคอุตสาหกรรมมาสูยุคเทคโนโลยดีิจิทัลในปจจุบัน ถือวาเปนยุคของ
ขอมูลขาวสาร และอินเตอรเน็ต ซ่ึงความกาวหนาของยุคเทคโนโลยดีิจิทัลทำใหผูสอนและผูเรียนของสถานศึกษาสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูลความรูไดโดยไมมีขอจำกัดในเรื่องเวลาหรือแมแตสถานที่ คุณลักษณะยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญมี              
3 ประการ ดังน้ี 

1. ความรวดเร็วในการสื่อสารไมวาจะเปนการจัดเก็บหรือการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและความรูตางๆ 
2. การใชเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีไมมีขอบเขตหรือขอจำกัดในเร่ืองเวลาหรือสถานท่ีทำใหสามารถเขาถึงการ

รับรูและการเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา 
3. การใชเทคโนโลยีมาบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายตาง ๆ ใหทุกคนสามารถจัดเก็บ เขาถึง ใชพัฒนาความรู 

เผยแพร และแบงปนความรูไดอยางท่ัวถึง 
คุณลักษณะสำคัญของยุคเทคโนโลยีดิจิทัลขางตน จึงมีผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารเปน

อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ในเร่ืองของระบบสารสนเทศ (Information System) ของสถานศึกษาซ่ึงมีความจำเปนและ
มีความสำคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา ทัศนคติตอเทคโนโลยีและความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยดีจิิทัลในปจจุบนัของผูบริหารสถานศกึษาท่ีถูกตอง ยอมมีผลทำใหการลงทุนและการใชเทคโนโลยีดจิิทัลตางๆ 
ของสถานศึกษาเปนไปอยางเหมาะสม เกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารงานสถานศึกษา การท่ี
ผู บริหารสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารสถานศึกษา ยอมสงผลกระทบตอการบริหารงานของ
สถานศึกษาในดานตางๆ ไมวาจะเปนการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การบริหารกิจการผูเรียน และการสรางความสัมพันธกับชุมชน โดยงานของ
สถานศึกษาในทุกดานจำเปนท่ีจะตองมีระบบจัดการฐานขอมูลของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใชในการ
ตัดสินใจสำหรับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดวยเหตุดังกลาวจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสื่อสาร มาใชสำหรับการสรางระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการจัดการความรูในงานดานตางๆ 
เทคโนโลยีดิจิทัลในปจจุบันที่ผูบริหารสถานศึกษาควรรูจักและสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการ
สถานศกึษา ไดแก (เอกชัย ก่ีสุขพันธ, 2559) 

1. Cloud Computing การประมวลผลแบบคลาวดคอมพิวติ้ง เปนเทคโนโลยีการประมวลผลท่ีตอบสนองตาม
ความตองการของผูใช ถือเปนแนวคิดสำหรับการประยุกตใชงานของระบบคอมพิวเตอรในยุคใหม เพื่อเปนทางเลือก
ใหแกหนวยงานในดานการลดภาระดานการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังการใชงานในระดับองคกรภาครัฐ องคกร
ภาคเอกชนและผูใชระดับสวนบุคคล โดยเปนหลักการท่ีนำทรัพยากรของระบบไอที ท้ัง Hardware และ Software มา
แบงปนในรูปแบบการใหบริการ (Software as a Service: SaaS) ในระดับการประมวลผลผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
และผูใชงานไมจำเปนตองมีเคร่ืองคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูงหรือติดตั้งซอฟตแวรระบบ ตลอดจนซอฟตแวรประยุกต 
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(Application) จำนวนมาก เพื่อการทำงานที่ซับซอน แตสามารถใชบริการประมวลผลและแอปพลิเคชั่นตาง ๆ  จากผู
ใหบริการการประมวลผลแบบ Cloud Computing หรือท่ีเรียกอีกอยางวาแบบกลุมเมฆ และสามารถชำระคาบริการตาม
อัตราการใชงานที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ สถานศึกษาจึงไมมีความจำเปนที่จะตองวางระบบ Server 
ของตนเองในสถานศึกษาเหมือนเชนในสมัยอดีตที่ผานมา อันเปนการประหยัดงบประมาณของสถานศึกษาในการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูล (Storage) การใช Software และการลงทุนดาน Hardware 
รวมทั้งการลงทุนดานบุคลากรผูดูแลระบบ เนื่องจากผูใหบริการ Cloud Computing จะเปนผูรับผิดชอบเอง ปจจุบัน
เอกชนที ่ให บริการ Cloud Computing เช น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM/SoftLayer, 
Google Compute Engine. ทั้งน้ีคาใชจายในการใชบริการ Cloud Computing ขึ้นกับ Applications หรือ Software 
ท่ีสามารถเลือกใชไดขนาดความจุท่ีตองการในการเก็บขอมูล (Storage) และการเชื่อมตอ (Connectivity) 

2. Mobility Devices ไดแก อุปกรณพกพาท่ีเชื่อมตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถใชงานไดทุกสถานท่ี 
อาทิ โทรศัพทมือถือแบบ Smart Phones, Tablet, PC และอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่มีความสามารถเขาถึงขอมูล
อยางอิสระเพ่ือรองรับการใชงานแบบเคลื่อนท่ีได ท้ังน้ีเพราะอุปกรณเหลาน้ีมี Applications ท่ีชวยใหผูใชงานไมวาจะ
เปนผู บริหารสถานศึกษา ผู สอน บุคลากรสถานศึกษา หรือแมแตผู เรียน สามารถเขาถึงแหลงขอมูลความรูตางๆ             
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา International Telecommunication Union ไดแจงสถิติผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในป 
พ.ศ. 2533 มีประชากรท่ัวโลกใชงานเพียง 11.2 ลานหมายเลข และคาดการณวาในป ค.ศ. 2020 จะมีประชากรท่ัวโลก
ใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเปนจำนวนถึง 8,007 ลานหมายเลข (International Telecommunications Union , 
2018) ในอดีตที่ผานมาการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่จะใชเพียงการสื่อสารดวยเสียงเพียงอยางเดียว (Single purpose)  
แตในปจจุบันน้ีการใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะเปนการใชงานแบบหลากหลายวัตถุประสงค (Multipurpose) 

3. Social Network ในยุคที่สื่อสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอทัศนคติ พฤติกรรมและความเชื่อของคนในสังคม
เปนอยางมาก การใชงาน Social Network Application ที่นิยมในปจจุบัน อาทิ เชน LINE, Facebook, Twitter, 
WeChat หรือ Instagram น้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองสามารถท่ีจะเลือกใชสื่อสังคมออนไลนเหลาน้ันไดอยาง
ถูกตองและมีความเหมาะสมกับลักษณะงานการบริหารของสถานศึกษา เชน ใชกลุม LINE เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว
ท่ัวถึงเฉพาะภายในกลุมเพ่ือการสื่อสารขอมูล ตลอดจนความรูความเขาใจในการทำงานท่ีมีลักษณะไมเปนทางการ แตไม
ควรใชในการสั่งงานหรือการบริหารสถานศึกษาท่ีมีลักษณะเปนทางการ เปนตน เน่ืองจากในปจจุบัน สื่อสังคมออนไลน
สามารถใชเปนเคร่ืองมือท่ีชวยสนับสนุนการบริหารงานหรือทำลายบรรยากาศการบริหารงานของสถานศึกษาไดเชนกัน 

4. Internet of Things (IoT) เปนกระบวนทัศนที ่วาดวยการนำอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาใชประโยชนให
สามารถเชื่อมตอกับมนุษยได โดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานทางการสื่อสารโทรคมนาคมหรืออินเทอรเน็ต เพื่อการใช
ประโยชนจากทรัพยากรใหเกิดความคุมคาสูงสุด รวมท้ังการบริการและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของมนุษย เชน อุปกรณ
ทางการแพทย ตูเย็น กลองถายภาพและเซ็นเซอรตาง ๆ ท่ีเชื่อมผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงกระบวนทัศนน้ีจะนำไปสู
การสรางสรรคนวัตกรรมในการท่ีจะสรางใหปฏิสัมพันธระหวางสิ่งของตางๆ กับมนุษย สามารถทำไดงายขึ้นและสะดวกขึ้น 
(Buyya & Dastjerdi, 2016) ดังน้ัน Internet of Things จึงเปนการนำอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาฝงไวในสิ่งของตาง ๆ 
เพ่ือเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูล สามารถสื่อสารหรือเชื่อมโยงอยางเปนระบบผานเครือขายอินเทอรเน็ต (อชิรญา 
ชนะสงคราม, 2563) โดยจะไมติดตอกับมนุษยโดยตรง แตจะอยูในสิ่งแวดลอมตางๆ อาทิ อาคาร สถานท่ี ตนไม รถยนต 
อุปกรณเคร่ืองใชสำนักงานและในบาน Smart Phones Tablet PC หรือ แมกระท่ังนาิกาสวนบุคคล ทุกอยางสามารถ
เชื่อมตอกันได ในดานการศึกษา Internet of Things เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญ ที่จะเปนเครื่องมือในการ
ชวยเหลือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่ทำใหผูเรียนที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกนัแตละบุคคล 
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สามารถเรียนรูรวมกันโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ผูเรียนและผูสอนสามารถเชื่อมตอสื่อสารเขาถึงและรับรูขอมูล
ตางๆ ไดตลอดเวลา นอกจากน้ียังสามารถนำมาใชในการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การจัดโครงสรางและ
ระบบการบริหารใหเปน Smart Office ได หรือแมแตการนำแนวคิด Work at Home มาใชในอนาคต ในดานการ
บริหารการศึกษาสามารถนำประสิทธิภาพของ Internet of Things มาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ Internet of 
Things จะทำใหระบบจัดเก็บขอมูลท่ีเชื่อมตอกันเปนเครือขายท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจาย สามารถทำการประมวลผลได
อยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหเกิดการทำงานแบบเรียลไทมและสามารถแชรขอมูลไดอยางราบร่ืน ไมวาขอมูลจะถูก
เก็บไวท่ีไหนก็ตาม ดังน้ันขอมูลทางการศึกษาท่ีอยูจำนวนมากสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย
แนวคิดเกี่ยวกับการนำ Internet of Things มาใชงานอยางเหมาะสม นอกจากนี้จะชวยในการลดงบประมาณใหกับ
สถานศึกษาลงได เน่ืองจากสถานศึกษามีทรัพยากรตาง ๆ มากมาย เชน ระบบไฟฟา ระบบประปา อุปกรณสื่อโสตทัศน 
เครื่องฉายภาพ จอโปรเจคเตอร เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ สิ่งเหลานี้สงผลกระทบตอตนทุนของสถานศึกษาในการนำ
งบประมาณมาสนับสนุนใหกับผูเรียน การนำ Internet of Things มาใชในสถานศึกษา ทำใหบริหารจัดการดวยการ
เชื่อมตอกับทรัพยากรตาง ๆ ในสถานศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถตรวจสอบ ควบคุม จัดการเปด-ปด 
อุปกรณตาง ๆ ไดโดยตรงและมีประสิทธิภาพ (วิวัฒน มีสุวรรณ, ม.ป.ป.) นอกจากน้ียังสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชน
ในดานอ่ืนๆ อีก เชน การสรางบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนใหเปนชั้นเรียนดิจิทัล (Digital Classroom) ซ่ึงทำให
ผูสอนไมใช Power Point หรือโปรแกรมนำเสนองานอ่ืนๆ ทดแทนกระดานดำแบบในอดีตเทาน้ัน แตผูสอนยังสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลความรูจากโลกภายนอกสูหองเรียนโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทำใหผูเรียนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น 
(Engagement of Students) เพราะทรัพยากรการเรียนรูในรูปแบบเทคโนโลยีดจิิทัลตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน สามารถ
ชวยเพิ่มอัตราการมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนมากกวาวิธีการเรียนรูแบบดั้งเดิม และมีรูปแบบการนำเสนอท่ี
ทันสมัยไดมากขึ้น (Harris, 2019) สำหรับการบริหารสถานศึกษาในดานอื่นไมวาจะเปนการบริหารงานบุคคล การ
บริหารกิจการผูเรียน การบริหารงบประมาณการเงิน งานธุรการ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมตลอดจนงาน
ความสัมพันธกับชุมชนเหลาน้ี สถานศึกษาจำเปนตองสรางระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร ดวยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
และเครือขายมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเหมาะสมและคุมคา 
 
คุณลักษณะของผูบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษายคุเทคโนโลยดีิจิทัลน้ัน จำเปนจะตองเรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ICT) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอการบริหารจัดการสถานศึกษาเม่ือมีการนำ ICT มาใช ตอง
กำหนดวิสัยทัศนดาน ICT ของสถานศึกษาใหชัดเจนวาตองการไปในทิศทางใด และจะนำมาใชกับการบริหารสถานศึกษา
ในเรื่องใดบาง พรอมกับดำเนินการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน บุคลากรและผูเรียนทุกคนสามารถใชและเขาถึงไดอยางรวดเร็ว สะดวกตอการใชงาน 
รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรตางๆที ่มีอยู เพื ่อสนับสนุนอยางเพียงพอ สรางวัฒนธรรมการทำงานและบรรยากาศ
สถานศึกษาใหมีการใช ICT อยางแพรหลาย ตลอดจนการใหผูเรียนสามารถใชและเขาถึงแหลงขอมูลความรูตางๆ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา ในการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาน้ัน จะตองมีดำเนินการอยาง
ตอเน่ืองสม่ำเสมอ โดยผูบริหารสถานศึกษาตองทำตนใหเปนตัวอยางท่ีด ีสงเสริมสนับสนุนสรางแรงจูงใจผูสอน บุคลากร
ทุกคนของสถานศึกษา สรางนวัตกรรมใหมๆ ในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน มีระบบการติดตามและการ
ใหคำปรึกษา เพื่อใหสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายอยางถูกตองเหมาะสม (เอกชัย กี่สุขพันธ, 
2559) นอกจากน้ีผูบริหารตองสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี (Demonstrating Technology Savvy) เขาใจบทบาท
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ของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับองคกร โดยมีกลยุทธท่ีตองการดำเนินงาน 4 อยางคือ 1) ตองรูจักการใชเทคโนโลยีใหมๆ 
อยางชาญฉลาด 2) ตองรูจักคัดเลือก พัฒนา และจูงใจทีมงานท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีใหอยูกับองคกร 3) 
ตองรูวิธีการบริหารและการลงทุนในเทคโนโลยีใหมๆ และ 4) ตองเปนผูนำตัวอยางในการใชเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต (Bass & Goldsmith, 2009) สำหรับแนวคิดคุณลักษณะของผูบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดจิิทัล
ควรมีดังน้ี (โยธิน นิลคช, 2561) 

 1. นักสรางสรรค (Creator) ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตองมีกระบวนการผลักดันใหบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีมีความสามารถสรางสรรคงานใหมีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น  

2. นักการสื่อสาร (Communicator) ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพไมเพียงแตมีการสื่อสารโดยการ
แบงปนขอมูลผานหลายสื่อเทาน้ัน แตยังตองเปนผูฟงท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงเปนสิ่งจำเปนท่ีกลุมผูบริหารสถานศึกษาตองมี  

3. นักคิดวิเคราะห (Critical Thinker) ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสนใจในความคิดท่ีผูสอนหรือบุคลากร
แสดงออกซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะดานผลกระทบท่ีมีตอสถานศึกษาและผูเรียนในระยะยาว และจะไดรับ
ประโยชนเหลาน้ันมากท่ีสุดไดอยางไร ถือวาเปนสิ่งสำคัญสำหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองนำเอาขอมูลและความคิด
ตางๆ มาใชในการตัดสินใจท้ังหมด 

4. สรางชุมชน (Builds Community) ผูบริหารสถานศึกษาตองทำการประสานเชื่อมโยงตอกลุมคนตางๆท่ี
เหมาะสม เชน วิธีท่ีจะสรางโอกาสใหกับบุคลากรเชื่อมโยงกับคนอ่ืนๆ อันจะชวยในการสงเสริมการเรียนรูมากขึ้น ซ่ึงการ
สงเสริมแบบน้ีไมเพียงแตเปนการพัฒนาผูนำในสถานศึกษาเทานั้น แตยังเปนการเปดโอกาสใหคนอื่นไดเห็นความเปน
ผูนำอีกดวย 

5. การมีวิสัยทัศน (Visionary) ผู บริหารสถานศึกษาที ่มีประสิทธิผล ตองมีวิสัยทัศน ในการที ่จะทำให
สถานศึกษามีความเตรียมพรอมที่ดีที่สุดสำหรับผูเรียนไปสูอนาคตที่ตองการ และสามารถแบงปนวิสัยทัศนไปพฒันา
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพรวมกันไดดวย 

6. การสรางความรวมมือ และการติดตอ (Collaboration and Connection) ผู บริหารสถานศึกษาตอง
แสวงหาแบงปนขอมูล และความรูอยางเปดเผยชัดเจน มีการคนหาความเขาใจและปฏิบัติอยางเขาใจกับคนอื่น มีการ
ติดตอกับโลกภายนอกผานทางสื่อสังคมตางๆ และตองสรางการรวมมือกับผูอ่ืน 

7. สรางพลังเชิงบวก (Positive Energy) ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางหลักการท้ังเชิงบวก เชิงรุกและวิธีการ
ดูแลเอาใจใส ตองใหเวลาในการพบปะพูดคุยกับผูเรียน ผูสอนและผูปกครอง โดยสรางการรับรูและคุณคา ดวยการ
พัฒนาความสัมพันธที่แทจริงใหเกิดขึ้น นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางสุขภาพตนเอง สวัสดิการและระดับ
พลังงานใหพรอมเสมอ 

8. ความเชื่อมั่น (Confidence) ผูบริหารสถานศึกษาตองมีลักษณะความมั่นใจ (confidence) เขาถึงไดงาย
(approachable) มีความโดดเดน (be visible) ในฐานะที่เปนผู นำตองมีความกลาที่จะตองเผชิญกับสถานการณท่ี
ยากลำบาก ซึ่งสถานการณเหลานี้มักจะอยูในความสงบเสมอ และมีความมั่นใจในการรักษาขวัญกำลังใจและความ
เชื่อม่ันในชุมชนสถานศึกษา 

9. ความมุงมั่นและความพากเพียร (Commitment and Persistence) ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงความ
มุงม่ันและความทุมเท (dedication) อยางจริงจัง เพ่ือผลักดันใหกับผูสอนและผูเรียนเกิดความมุงม่ันทุมเทในงาน และ
อยายอมแพ (Never give up) เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาท่ีกำหนดไว 

145

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16



10. ความเต็มใจที่จะเรียนรู (Willingness to Learn) ผูบริหารสถานศึกษาตองเรียนรูอยางสม่ำเสมอ เพราะ
การเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเปนท่ีนาตื่นเตน นาติดตามและสามารถนำมาใชเสริมสรางศักยภาพผูบริหารและ
สังคมสถานศึกษาได ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (Be a Lifelong Learner) 

11. ตองเปนนักประกอบการ คิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Entrepreneurial, Creative and Innovative) 
ความสามารถในการคิดนอกกรอบเปนพลังท่ีมีอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา การคิดสรางสรรค และนวัตกรรม เปนวิธี
ที่ดีที่สุดในการบริหารสถานศึกษารวมถึงการจัดการกับความซับซอนทางสังคมในยคุเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากน้ีตอง
สามารถพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการประกอบการ (entrepreneurial organization) ไดดวย 

12. นักริเริ่มงาน (Intuitive) ผูบริหารสถานศึกษาตองเรียนรูถึงความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ (instincts) ของ
ตนเอง มีความสามารถในการเปนนักคิด นักริเริ่มสรางสรรค ผูบริหารสถานศึกษาตองสามารถการแกปญหาใหสำเร็จ
อยางไมคาดฝนหรือจากการสังหรณใจ (intuitively) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากความชาญฉลาดท่ีดี 

13. ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) ผู บริหารสถานศึกษา ควรสรางความ
กระตือรือรนและความคิดเชิงบวกตอบุคลากรในการรวมกันกำหนดทิศทางในอนาคต สิ่งท้ังหมดน้ีตองเนนใหเกิดขึ้นใน
ขณะท่ียังดำรงตำแหนงผูบริหาร 

14. การเจียมเน้ือเจียมตัว (Be Humble) ผูบริหารสถานศึกษา มีความสำคัญตอการทำหนาท่ีในสถานศึกษาซ่ึง
งานผูบริหารไมใชเปนรูปปน แตเปนงานท่ีเอ้ือตอทุกคนในสถานศึกษาน่ันคือ ตองมีสัมมาคารวะ การรูจักบุคคลในชุมชน 
การเปดโอกาสกับผูสอน และชุมชนเขามามีสวนรวม 

15. ตัวแบบท่ีดี (good Model) หากผูบริหารสถานศึกษาตองการสงเสริมทักษะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล จะตอง
รูและฝกบุคลากรใหมีความคิดสรางสรรค การทำงานรวมกัน ฝกการสื่อสารและคิดวิเคราะหท่ีดี เปนผลใหสามารถใช
เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังตองปลูกฝงการสรางสรรคนวัตกรรม จัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภยั
สำหรับการเรียนรูและการทำงาน 

 
บทบาทและทักษะของผูบริหารสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผูบริหารสถานศึกษาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลจำเปนตองรูจักคิด วิเคราะหแกปญหา และมีความรูทักษะในการ
ประกอบอาชีพ มีความสามารถในการแขงขัน มุ งเนนระบบธรรมาภิบาล มีความชอบธรรมในการบริหาร การพัฒนา
สถานศึกษาและทรัพยากรมนุษย ตัดสินใจดวยนโยบายสาธารณะ สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ ในการแกไขปญหาตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บทบาทของผูบริหารการศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลควรดำเนินการดังน้ี (พรชัย เจดามาน, 2560) 

1. ผูบริหารสถานศึกษาตองทำความรูจักกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นมาจากการ
แขงขันท่ีไรพรมแดน โลกในปจจุบันกำลังอยูในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลและขาวสาร ความรูตางๆ ลวนเปนสิ่งสำคัญท่ีทำ
ใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ดังน้ันเม่ือผูบริหารสถานศึกษาเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงแลวก็จะสามารถจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงได โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและมีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธกับสถานศึกษา 

2. ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางการเปลี่ยนแปลง (Change Intervention) หมายถึง แผนปฏิบัติการในการ
ปรับแตงสิ่งตางๆ ใหแตกตางจากเดิม โดยอาจจะกระทำอยางรวดเร็วหรือกระทำอยางคอยเปนคอยไป การบริหารความ
เปลี่ยนแปลงนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงกอนแลวจึงกำหนดเปาหมายและเลือกวิธีที่จะ
นำมาใชในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งตองอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแลวจึงนำไปปฏิบัติ
ตามแผนที่ตองอาศัยความเขาใจและความรวมมือจากทุกคนในสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการ
สงเสริมสนับสนุนแรงใหกับความเปลี่ยนแปลง โดยการชี้แจงใหบุคลากรในสถานศึกษาทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือ
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การปรับปรุงท่ีไดเกิดขึ้นแลว และแสดงความขอบคุณตอบุคคลท่ีเก่ียวของและมีสวนชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลง แลว
จึงทำการประเมินผลตอไป 

3. ผู บริหารสถานศึกษาตองเปนตัวแทนความเปลี ่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึง การเปนผูนำการ
เปลี่ยนแปลง หรือมีหนาท่ีในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาเนนผลการปฏิบัติงานโดย
สวนรวม มากกวาการเนนไปที่ผลงานของแตละคนในสถานศึกษา ใหบุคลากรในสถานศึกษารับรูถึงผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา เพ่ือใหทราบถึงสถานการณและวิกฤตการณตางๆ ท่ีสถานศึกษาเผชิญอยู เชน จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
อุปสรรค เปนตน 

4. ผู บริหารสถานศึกษาตองเปนนักปฏิรูป เปนนักคิด นักพัฒนา ตองทันตอการเปลี ่ยนแปลงของโลก             
มีวิสัยทัศนในการบริหารงานท่ีพรอมรับกับเปลี่ยนแปลง ไมยึดติดกับสิ่งใดๆ 

5. ผูบริหารสถานศึกษาตองบริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความความคิดเห็นของผูอื่น รวมคิด รวมทำ            
รวมแกปญหากับบุคลากรในสถานศึกษา 

6. ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูประสานงานในสถานศึกษาใหเกิดการทำงานท่ีราบร่ืน มุงใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทำงาน และประสานงานนอกสถานศึกษาใหเกิดภาคีเครือขายรวมคิดรวมจัดการศึกษา 

7. ผู บริหารสถานศึกษาตองพยายามไมใหผู ใตบังคับบัญชาเกิดความขัดแยงในสถานศึกษา ตองเปนผู
ประนีประนอมเม่ือเกิดปญหาขึ้น รูจักผอนหนักใหเปนเบา 

8. ผูบริหารสถานศึกษาตองสนับสนุนใหทุกคนทำรายงานผลการดำเนินงาน และนำรายงานมาประชาสัมพันธ
ใหผูเก่ียวของ และสาธารณชนทราบ 

9. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความชวยเหลือผูรวมงานทุกเรื่อง เปนหวงเปนใยตลอดเวลา ดำเนินการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นเพ่ือใหความชวยเหลือผูรวมงาน การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาจะตองพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหทุกคนมีความกาวหนาในอาชีพ และผูรวมงานมีความสุขในการทำงาน 

และเพ่ือใหการบริหารสถานศึกษาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ หน่ึงในคุณลักษณะท่ี
สำคัญและจำเปนอยางยิ่งของการเปนผูบริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล คือ การพัฒนาทักษะท่ีจำเปนและสำคัญตอการ
บริหารจัดการ ตองมีทักษะเก่ียวกับการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีวิสัยทัศนในการใชขอมูลจากเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด โดยการสรางมูลคาเพิ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
สงเสริมใหผูสอนนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ มาสรางความโดดเดนที่แตกตางจากสถานศึกษาอื่นๆ สงเสริมความคิด
สรางสรรค ผลักดันใหผูสอนและผูเรียน คิดคนนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการเรียนการสอนอยาง
ตอเน่ือง ทักษะท่ีสำคัญและจำเปนของผูบริหารสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีดังน้ี (ชัยยนต เพาพาน, 2559) 

1. ทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค (Critical and creative thinking skill) 
2. ทักษะการแกปญหา (Problem solving skills) 
3. ทักษะการสื่อสาร (communication skill) 
4. ทักษะทางเทคโนโลยี และการใชดิจิทัล (Technological and digital literacy skills) 
5. ทักษะดานการบริหารองคการ (Organizational management skills) 
6. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personal management skills) 
7. ทักษะทำงานเปนทีม (Teamwork skills) 
8. ทักษะดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู (Learning innovation skill) 
9. ทักษะการกำหนดทิศทางองคกร (Setting instructional direction skill) 
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10. ทักษะการรับรูไว (Sensitivity skill) 
11. ทักษะการตัดสิน (Adjustment skill) 
12. ทักษะมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results orientation skill) 
13. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal skill) 
14. ทักษะคุณธรรมจริยธรรม (ethical-moral skills) 

 
สถานศึกษากับการบริหารงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ภารกิจท่ีสำคัญในการบริหารสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลคอื การทำใหทุกคนในสถานศึกษาเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาตองเขาใจแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นท้ังในระดับบุคคล และระดับองคกร (สุกัญญา แชมชอย, 2558) โดยท่ีการ
ยอมรับระดับบุคคลนี้ มีจะการยอมรับที่ไมเทากัน และมีขั้นตอนของการยอมรับที่แตกตางกันดวย สวนการยอมรับใน
ระดับองคกรน้ัน เปนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ท่ีวิเคราะหแลววาเปนประโยชนมาทดลองใช เพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับนำไปสูวัฒนธรรมของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี (สงบ อินทรมณี, 2562) 

1. การเขาถึงเทคโนโลยี การบริหารเทคโนโลยีสำหรับสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญ คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดการเรียนการสอน พรอมกับใชเปน
เคร่ืองมือในการคนควาพัฒนาความรูของตน รวมท้ังสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีแผนจัดการพัฒนา
บุคลากรท่ีชัดเจน มีการวางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของท้ังสถานท่ี และอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. ผูบริหารสถานศึกษาตองสื่อสารสรางความเขาใจ สรางการยอมรับและจูงใจใหผูสอน บุคลากรทางการศกึษา 
ผูเรียน และผูปกครอง รวมถึงผูท่ีเก่ียวของ ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการและการพัฒนาผูเรียน 

3. ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูดวยกัน สงเสริมใหผูสอนพัฒนาตนเองและนำมา
เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน มีการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย และสามารถนำมาประยุกตใชในบริบทของตน 

4. ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดและการเรียนการสอนของผูสอนและการศึกษาคนควาของผูเรียน ผูสอนตองมี
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาคนควา หรือเปนเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูล การติดตอสื่อสาร การสรางผลงานทาง
วิชาการ โดยท่ีผูเรียนมีกิจกรรมโตตอบระหวางระหวางกัน จัดทำโครงงานระหวางการเรียน มีการสรางสรรคงานเปน
รายบุคคลหรือรายกลุม เปนตน 

5. สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการนิเทศ ติดตาม ผูบริหารสถานศึกษาและผูสอนมีการติดตามและ
ประเมินผลการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการใหครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา และมีความสอดคลองกับ
นโยบายและเปาหมาย นอกจากนี้ควรยกยองเชิดชูเกียรตผิูสอนและผูเรียนที่ประสบความสำเร็จในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมตางๆ 
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วัฒนธรรมสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
สภาพปจจุบันของโลกยุคใหมคือ ปรากฏการณ “โลกาภิวัตน” (Globalization) และ “การเชื่อมโยงถึงกัน” 

(Connectivity) ทำใหสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายตอวิถีการใชชีวิตของคนในโลก เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบ แบบแผนท้ังทางวัฒนธรรม การบริโภค การคาและการศึกษา สถานศึกษาถือวาเปนองคกรหน่ึงในหนวยงานทาง
การศึกษา ที่ตองปรับตัวใหเทาทันสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะนำพา
สถานศึกษาไปสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น จำเปนอยางยิ่งที่ตองสรางวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) ใหเกิดขึ้นใน
สถานศึกษา หากนำวัฒนธรรมดิจิทัลเขามาปรับใชในสถานศึกษา ยอมเปนเครื่องประกันไดวาสถานศึกษาจะสามารถ
ขับเคลื่อนไปขางหนาได องคประกอบของวัฒนธรรมสถานศกึษายคุเทคโนโลยีดจิิทัลประกอบไปดวยหลัก 5 ประการ ดังน้ี 
(หน่ึงฤทัย ม่ันคง, สหัตพงศ พิทอนวร, ธนัฏฐา คุณสุข, สุทธิกานต รอดเร่ือง, และ ธีรังกูร วรบารุงกุล, 2019) 

1. ความโปรงใส (Transparency) โลกเทคโนโลยีดิจิทัลทำใหหลายอยางสามารถเปดเผยออกมาได เน่ืองจาก
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจะตองแชรขอมูล ขอมูลหลายอยางจะถูกเชื่อมโยงกัน วัฒนธรรมสถานศึกษายุคเทคโนโลยี
ดิจิทัลจึงตองมีความโปรงใส ตรวจสอบได ทั ้งน้ีหากสถานศึกษาใดมีปญหาการทุจริตมาก ยอมมีโอกาสยากที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. การแบงปน (Sharing) เปนวัฒนธรรมดิจิทัลท่ีสำคัญประการหน่ึง บุคลากรในสถานศึกษาตองมีวัฒนธรรมใน
การแบงปนระหวางกันในเร่ืองตางๆ ทางออนไลน ไมวาจะเปน ขอมูล ทรัพยากร สงผลทำใหสามารถลดการใชเอกสาร
ตางๆ ลงได  

3. การทำงานรวมกัน (Collaboration) สถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลตองมีวัฒนธรรมการทำงานแบบ
รวมกัน หมายถึง การจัดทำเอกสารรวมกัน การประชุมออนไลนรวมกัน การใชขอมูลรวมกัน ซ่ึงสถานศึกษาท่ีดำเนินการ
ในลักษณะแบบน้ี จะสงผลใหมีสายการบังคับบัญชา หรือการบริหารงานที่สั้น ชัดเจน รวดเร็ว เพราะไมมีขั้นตอนการ
สั่งงานมากมายเชนท่ีในอดีตผานมา 

4. การใชขอมูลขับเคลื่อน (Data Driven) สถานศึกษายุคเทคโนโลยดีิจิทัลจะตองตดัสนิใจการทำงานตางๆ โดย
ใชขอมูลมากกวาความรูสึก วัฒนธรรมสถานศึกษายุคดิจิทัลจะตองทำใหบุคลากรทุกระดับรูจักการใชขอมูล การปอน
ขอมูล การจัดเก็บขอมูล การนำขอมูลมาใชในการบริหารและการทำงาน  

5. มีความคลองตัว (Agility) สถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลตองมีความพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 
เพราะในโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
 

บทสรุป 
การบริหารสถานศึกษาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนกลไกและเปนตัวแปรท่ีสำคัญท่ีสุด

ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของสถานศึกษา ดังนั ้น ผู บริหารสถานศึกษายุค
เทคโนโลยีดิจิทัลจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีความสามารถในการบริหารทามกลางการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน            
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สามารถนำองคความรูท่ีมีอยูมาใชใน
การสรางระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการความรูงานดานตางๆ ของสถานศึกษา นอกจากน้ีแลวผูบริหาร
สถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัลตองมีภาวะความเปนผูนำดิจิทัล (Digital Leadership) สามารถใชความรูความเขาใจ
เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังปวง เลือกประยุกตใชกับการบริหารสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม มีความคุมคาและเพียงพอ
ตอการใชงาน โดยตองแสดงศักยภาพทางดานการบริหารและจัดสภาพแวดลอมตางๆ ของสถานศึกษาใหมีความทันสมัย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงตองทำการสงเสริมและพัฒนาผูสอนและ
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บุคลากรใหใชวิธีสอนท่ีสรางความทาทาย มีความแปลกใหม ดวยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการคนควาหาความรู
เพื่อสรางองคความรูหรือนวัตกรรมใหม เปนการเตรียมผูเรียนใหพรอมเพื่อใชชีวิตในโลกแหงความเปนจริง โดยมี
เปาหมายสำคัญที่สุด คือ การสรางคนคุณภาพที่เปนคนดีและมีคุณธรรม มีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวติในโลก
ปจจุบันและปรับตัวอยูในสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีความสุข 
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บทบาทครูแนะแนวกับการใหการปรึกษาครอบครัว 
 
The Teacher Role with the Family Counseling 
 
ผูวิจัย   ภัสสร  อรุณศรี 
 

บทคัดยอ 
 เมื่อพูดถึงบทบาทของครูแนะแนวในปจจุบันมีกระบวนการทำงานที่เห็นเดนชัดคือ การใหคำปรึกษาเปน
รายบุคคล และ การใหคำปรึกษารายกลุม แตสภาพสังคมปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนปญหายา
เสพติด ปญหาเด็กติดเกม ปญหาหนีเรียน ปญหาประพฤติผิดทางเพศ ปญหาการลักขโมยของเด็กนักเรียน และอื่นๆ 
ดังนั้นครูแนะแนวจำเปนจะตองมีบทบาทมากขึ้นกวาเดิมโดยมีบทบาทกับครอบครัว ซึ่งคือการใหการปรึกษาครอบครัว 
เพราะสาเหตุสวนใหญมาจากครอบครัวเปนสวนหลัก ดวยจุดมุงหมายสำคัญของการปรึกษาครอบครัวก็เพื่อชวยเหลือ
นักเรียนใหสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลง เขาใจตนเอง เรียนรูท่ีจะแกปญหา มีความรูสึกท่ีดีตอครอบครัวและดำรงชีวิตอยู
ในครอบครัวของนักเรียนไดอยางมีความสขุและคุณภาพชีวิตของนักเรียนสามารถเจริญเปนบุคคลท่ีมีคณุคาตอสังคมตอไป 
 
คำสำคัญ : บทบาทครูแนะแนว การใหการปรึกษาครอบครัว  
    
Abstract 
  When mentioning to the role of the guidance teacher in the present. Which has the 
pronounced work process is to give the individual counseling and to give the group counseling 
due to the current society conditions have to changed rapidly and then causes such the problems 
as. Whether it be. The drug problem. Problem of game addicted children. Sexual misconduct 
problem. Problems of schoollifting and The another problem. Therefore the guidance teachers 
need to have more roles than before with family roles, which are family counseling. By the role 
with the students family, the main purpose of family counseling is to help students to be able to 
change understanding themselves learn to solve the problems to have a good feeling for the 
family and be alive happily in the family and have a better quality of life to growing up to be the 
next generation within the benefits for the nation. 
 
Keywords : The guidance teacher role, The family counseling 
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บทนำ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณทางรางกาย สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขซึ่งสอดคลองกับ
จุดหมายของการจัดการศึกษาบุคคลคนพบและพัฒนาลักษณะของตนเองอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวาง
บุคคลมีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม มีทักษะการดำเนินชีวิต รูจักคิด ตัดสินใจ เลือกวิธีที่จะเผชิญและ
แกปญหาอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถวางแผนชีวิต วางแผนการศึกษาตอ และเลือกประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสมกับตนเอง เปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกจากจะกำหนดสาระการเรียนรูไวในแตละกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุก
คนแลวยังไดกำหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตาม 
ศักยภาพการพัฒนาท่ีสำคัญไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ 
และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติ ใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม          
มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำ
ประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาตองดำเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนท่ีกำหนดใหก็คือ กิจกรรมแนะแนวและการใหการปรึกษา  
 ดังน้ัน ครูแนะแนวท่ีตองทำหนาท่ีเปนครูท่ีปรึกษาน้ัน จำเปนตองมีความรูเก่ียวกับการใหการปรึกษา ไดแกการ
ใหการปรึกษารายบุคคล การใหการปรึกษารายกลุม ซึ่งเปนการชวยเหลือผูเรียนใหสามารถเขาใจตนเองเรียนรูที่จะ
แกปญหาสามารถปรับตวัเขากับเพ่ือนและบุคคลรอบขางไดเปนอยางดสีามารถดำรงชวิีตอยูอยางมีความสุขมากท่ีสุดและ
สรางบรรยากาศแหงความเปนมิตรใหนักเรียนรูสึกอบอุนม่ันคงและเปนสุขท่ีจะเรียนรูเพ่ือพัฒนาเจตคติในทางบวก และ
การมีวินัยในตนเองนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที ่ครุแนะแนวตองใหความสนใจเปนพิเศษ คือ การใหการปรึกษา
ครอบครัว เน่ืองจากปญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนสวนใหญครอบครัวมีสวนเก่ียวของการจะแกปญหาท่ีดีควรแกปญหาท่ีท่ี
ครอบครัวดวยโดยใชกระบวนการ การใหการปรึกษาครอบครัว  
 ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนในปจจุบันท่ีมีความเก่ียวของกับครอบครัวคือปญหาติดยาเสพติด ปญหาเด็กติดเกม 
ปญหาหนีเรียน ปญหาประพฤติผิดทางเพศ ปญหาลักขโมย และอ่ืนๆ และจากรายงานการวิจัย ของสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (ขนิษฐา พจนานุกูลกิจ และคณะ, 2559: 657) ดานผูเรียนพบวา ผูเรียนขาดความพรอม พ้ืนฐานท่ีสำคัญ
ตอการเรียนรู ไดแก การอาน การเขียน การพูดสื่อสาร การฟง การคิดเลข และการจัดลำดับ ความคิด มีปญหาใน
ครอบครัว เชน การหยาราง ฐานะยากจน การอบรมเลี ้ยงดู เปนตน การดูแลเอาใจใส สงผลใหผู เรียนไมเห็นถึง
ความสำคัญของการเรียน ขาดทักษะการเรียนรู และขาดความรับผิดชอบในหนาที่ของผูเรียนเมื่อนักจิตวิทยาหรือครู
แนะแนวเขาไปชวยเหลือมักพบเสมอวาสาเหตุมาจากครอบครัวเปนสวนใหญจากสภาพการ เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ใน
สังคมสงผลกระทบตอความเปนอยู โครงสราง กฎเกณฑและสุขภาพจิตของครอบครัว ไมวาจะในเมืองใหญหรือในชนบท
อยางหลีกเลี่ยงไมได ครูท่ีปรึกษาในสถานศึกษาจำเปนตองตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีท่ีกระทบเปนลูกโซ
จากสังคมใหญไปสูชุมชน ครอบครัว สถานศึกษา ผูใหญและเด็กจำเปนตองเรียนรูวิธีการใหมๆ ที่นอกเหนือจากการ
ใหบริการแนะแนวในสถานศึกษาตามที่เคยทำอยูตามปกติ เพื่อเปนการปรับทิศทางและเพิ่มวิธีการใหการปรึกษาให
สอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป  
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 ดังนั ้นการใหการปรึกษานักเรียนในปจจุบันจึงควรใหความสนใจและความสำคัญกับการใหการปรึกษา
ครอบครัว ครูแนะแนวจำเปนตองศึกษาอบรมเพ่ิมขึ้นในกระบวนการใหการปรึกษาครอบครัว ใหมีความรู ความเขาใจ 
และเทคนิคการใหการปรึกษาครอบครัวที่จำเปน เพื่อไดนำไปประยุกตใชกับการใหการปรึกษาครอบครัวแกผูเรยีนได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป  
 การใหคำปรึกษาครอบครัว (Family Counseling) เปนกระบวนการใหความชวยเหลือเพ่ือใหครอบครัวอยูใน
สภาวะสมดุล (Equilibrium) และทำหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพเปนแนวทางท่ีจะพัฒนาสมาชิกในครอบครัวใหมีความ
เปนตัวของตัวเองสามารถสื่อสารไดดสีามารถสรางสัมพันธภาพและปรับตวัไดดีท้ังในครอบครัวและสังคมภายนอกเพราะ
ครอบครัวเปนระบบๆหน่ึง ดังน้ันปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบครอบครัวจึงเปนปญหาของทุกคนในครอบครัวท่ีจะตองรวมมือ
กันหาทางแกไข (เมธินินทร ภิณูชน, 2539) การใหคำปรึกษาครอบครัวเปนการรวมเอาบุคคลที่มีความผูกพันกันใน
ฐานะเปนครอบครัวเขามารวมเรียนรูที่จะแกไขปญหาครอบครัวในที่นี้หมายถึง บุคคลที่มีความใกลชิดซึ่งไดแก พอแม 
สามี หรือภรรยา ลูก ญาติพี่นอง และอาจรวมถึง เพื่อนฝูงดวยการใหคำปรึกษาครอบครัวไมไดเปนเพียงการนำคนท้ัง
ครอบครัวมานั่งพรอมกัน และใหความชวยเหลือโดยการใชเทคนิคตาง ๆ  เทานั้น แตการใหคำปรึกษาครอบครัวเปน
แนวความคิดท่ีพัฒนามาอยางเปนระบบ ทำใหเกิดความเขาใจใหม ๆ  เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยเปนแนวคิดท่ีแตกตาง
ไปจากเมื่อกอนที่มองวา ปญหาอยูที่ภายในตัวบุคคลและตองแกไขเฉพาะบุคคล การใหคำปรึกษาครอบครัวมองวา
ปญหาอยูท่ีภายนอกตัวบุคคล คือ ท่ีบริบท (Context) น่ันคือทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูแวดลอมบุคคล บริบทท่ีสำคัญท่ีสุดของ
บุคคลคือครอบครัว ดังน้ันการนำครอบครัวมารวมในการใหคำปรึกษา จึงเปนสิ่งท่ีสำคัญอยางยิ่งท่ีสมาชิกทุกคนตองมี
สวนรับผิดชอบตอปญหารวมกันเน่ืองจากปญหาไมไดอยูท่ีใครคนใดคนหน่ึง ไมมีใครถูกตำหนิวาเปนผูกอปญหา การมอง
ปญหาถูกมองในลักษณะของวงจรท่ีมีความสัมพันธกันจึงตองวิเคราะหบริบทรวมดวย (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2554)  
เปาหมายของการใหคำปรึกษาครอบครัว  
 1) ชวยใหบุคคลสามารถแยกตนเองจากครอบครัวได เน่ืองจากการท่ีสมาชิกครอบครัวมีความผูกพันมากเกินไป
จะทำใหเกิดการพ่ึงพิงมากจนไมมีความเปนตัวของตัวเอง  
 2) ชวยใหครอบครัวจัดการกับการหลอมรวมทางอารมณ ไมเปนบุคคลที่ถูกครอบงำดวยอารมณหรือไมเปน
บุคคลท่ีดำเนินชีวิตอยูภายใตปฏิกิริยาของผูอ่ืน เชน จะทำอะไรก็ตองคอยความเห็นชอบจากผูอ่ืนกอน  
 3) ชวยใหครอบครัวเกิดความเขาใจอยางถองแทถึงสภาพการณของอดีตที่สงผลมายังรูปแบบการปฏิสมัพันธ
ของครอบครัวในปจจุบันทำใหสามารถลดความวิตกกังวลและชวยผอนคลายความฉุนเฉียว 
 เทคนิคการใหการปรึกษาครอบครัว  

เทคนิคการใหการปรึกษาท่ีชวยใหครอบครัวบรรลุเปาหมายตามทฤษฎีการใหคำปรึกษาครอบครัวท่ีเนนระบบ
ครอบครัว มีดังน้ี  

1) แผนภูมิครอบครัว (Genogram) เปนเทคนิคชวยใหผูใหการปรึกษาครอบครัวและสมาชิกครอบครัวได
สำรวจโครงสรางความสัมพันธของครอบครัวอยางนอย 3 ชั่วอายุคน 

 2) การคืนสูเหยา (Going Home Again) เปนเทคนิคท่ีนักบำบัดครอบครัว ใชแนะนำสมาชิกครอบครัวให
กลับคืนสูบานเกิดเปนการสงเสริมใหสมาชิกไดกลับไปเรียนรูและทำความเขาใจซ่ึงกันและกันในลักษณะที่เปนผูริเร่ิม
สรางความสัมพันธใหมสะสางสิ่งท่ีคางคาใจ เพ่ือสรางความสงบและความราบร่ืนใหเกิดขึ้นในครอบครัว กระบวนการคืน
สูเหยาน้ีอาจใชการโทรศัพทการไปเยี่ยมและการเขียนจดหมายถึง เปนตน  
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3) การจัดการกับสามเหลี่ยมสัมพันธ (Detriangulation) เปนเทคนิคที่ชวยใหบุคคลยังเกี่ยวของสัมพันธกับ
ปญหาทางอารมณท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและบุคคลอีกสองคนในวงสามเหลี่ยมสัมพันธโดยไมเขาขางใครคนใดคนหน่ึงและ
สามารถตอบโตปญหาทางอารมณไดอยางเปนกลางท่ีสุด  

4) การสรางความสัมพันธแบบตัวตอตัว (Person to Person Relationship) เปนเทคนิคที่ชวยใหบุคคลได
ติดตอเก่ียวของกับอีกบุคคลหน่ึงโดยพูดคยุกันถงึเร่ืองท่ีเปนสวนตัวซ่ึงกันและกันตลอดจนอารมณความรูสึกและความคิด
ท่ีมีตอกันระหวางคนสองคนเทาน้ัน การใชเทคนิคจะชวยใหเกิดการปรับปรุงระบบความสัมพันธในครอบครัวและชวยทำ
ใหรูจักตัวเอง  

5) เทคนิคการแยกตนเอง (Differentiation of Self) เปนเทคนิคท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถ แยกแยะความคิด
หรือสติปญญาและอารมณ และมีความเปนตัวของตัวเองไมใชคอยแตพึ่งพาคนอื่นจนทำใหคิดอะไร ทำอะไร หรือ
ตัดสินใจอะไรดวยตัวเองไมไดผูใหการปรึกษาจะตองใชเทคนิคการเผชิญหนากับสมาชิกครอบครัวในบางโอกาส เพ่ือให
บรรลุเปาหมายของการใหการปรึกษา 
ทฤษฎีที่ใชในการใหคำปรึกษาครอบครัว 

ปญหาของแตละครอบครัวมีความแตกตางกัน ผูใหคำปรึกษาครอบครัวตองเลือกเทคนิควิธีการใหเหมาะกับ
ปญหา และลักษณะเฉพาะของครอบครัวผูใหคำปรึกษาจะตองวิเคราะหใหละเอียดวาควรใชวิธีการใหคำปรึกษาอยางไร
เลือกใชเทคนิคใด บางครอบครัวอาจตองใชการผสมผสานแนวคิดทฤษฎี และเทคนิคแบบตาง ๆ  เขาดวยกัน นอกจากน้ี
ตองคำนึงถึงระยะเวลา ท่ีใชในการใหคำปรึกษา คาใชจายท่ีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ ของครอบครัวในยุคปจจุบันดวย 
และที่สำคัญคือปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในครอบครัวมักถูกปดบังเพราะคนไทย มักจะมองวา “ความในอยาใหออก ความ
นอกอยาใหเขา” จึงทำใหเกิดความลาชาในการขอรับการชวยเหลือ การใหคำปรึกษาครอบครัวมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยให
ครอบครัวปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม ปรับตัวกับปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพใชศักยภาพที่มอียูไดอยางสูงสุด        
(อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2554) นอกจากน้ียังชวยใหผูรับคำปรึกษาเปนตัวของตัวเองรูจัก และเขาใจตนเองตามสภาพความ
จริง มีความรับผิดชอบตัวเองมีความคิดอยางมีเหตผุล ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเอง แกปญหาไดดวยตนเอง พัฒนาตนเอง
อยางเต็มความสามารถ ตัวอยางรูปแบบของทฤษฎีการใหคำปรึกษาครอบครัว ไดแก การใหคำปรึกษาครอบครัวที่เนน
ระบบครอบครัว (Family System Counseling) การใหคำปรึกษาครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว (Structural 
Family Counseling) การใหคำปรึกษาครอบครัวที ่เนนพฤติกรรมและการรู ค ิด (Behavior and Cognitive Family 
Counseling) การใหคำปรึกษาครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม และมนุษยนิยม (Experiential/Humanist Family 
Counseling) ซ่ึงในแตละรูปแบบจะไดกลาวถึงแนวคิดสำคัญและเทคนิคท่ีใชตามลำดับ ตอไปดังน้ี 

1. การใหคำปรึกษาครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว (Family System Counseling) ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด
ของเมอรเรย โบเวน (Murray Bowen) ทานเปนจิตแพทยที่ใหความสนใจดานครอบครัว ทฤษฎีนี้ใหความสำคัญกบัการ
พัฒนาตนเอง โดยกลาวถึงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในแตละชวงอายุ ศึกษาความสัมพันธของ สมาชิกครอบครัวในอดีต 
วิเคราะหความสัมพันธท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อยางนอย 3 รุน แนวทางการชวยเหลือ ตองการท่ีจะชวยใหแตละฝาย
ไดรับฟงซ่ึงกันและกัน โดยไมไปตำหนิตองการใหเรียนรูวาจะทำอยางไรท่ีจะ ไปลดความวิตกกังวล ชีวิตครอบครัวท่ีราบร่ืน
ตองมีความสมดุลระหวางความเหนียวแนนในครอบครัว (Family Togetherness) และความเปนตวัของตวัเองของบคุคล 
( Individual Autonomy) โบเวนมองครอบครัวว า เปนระบบความสัมพันธทางอารมณ ประกอบดวย การเชื ่อม
ประสานกันของมโนทัศน ไดแก กระบวนการจัดการกับปญหาทางอารมณในครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย การตัด
ขาดทางอารมณ และความถดถอยทางสังคม (Emotional Cutoff and Social Regression) ใหความสำคัญกับการพัฒนา
ความสามารถท่ีจะแยกความรูสึก ออกจากความคิด และอารมณ สามารถแยกตนเองออกจากครอบครัว (Differentiation 
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of Self) นั่นคือมีความเปนตัวของตัวเอง ไมติดอยูกับอารมณของคนอื่นหรือของครอบครัว จึงตองชวยเหลือหรือเพ่ิม
ศักยภาพให สมาชิกสามารถแยกตนเองออกจากครอบครัวไดมากขึ้น (Goldenberg & Goldenberg, 2008) 

เปาหมายในการใหคำปรึกษาครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว คือการปรับเปลี่ยนระบบความสัมพันธ รวมถึง
การชวยสมาชิกครอบครัวในการบริหารจัดการความวิตกกังวล ชวยสมาชิกแตละคนในการเพิ่มการแยกตนออกจาก
ครอบครัว การแยกตนใหเปนอิสระ (Differentiation of Self) เปนตัวของตัวเองมากขึ้น การทำใหสมาชิกครอบครัว
สามารถปรับตัวไดดีเมื่อเผชิญกับความวิตกกังวล (Nichols & Schwartz, 2007) จึงตองชวยสมาชิกครอบครัวให
สามารถจัดการกับปญหาการหลอมรวมทางอารมณเพ่ือจะไดไมถูกครอบงำดวยอารมณจากผูอ่ืน 

เทคนิคสำคัญท่ีใชในทฤษฎีน้ี ไดแก การใชแผนภูมิครอบครัว (Genogram) เพ่ือใชบริหารจัดการขอมูลเก่ียวกับ
ครอบครัว ทำใหผูบำบัดเขาใจครอบครัวไดถูกตองชัดเจน เปนแผนท่ีที่แสดงโครงสรางของครอบครัวอยางนอย 3 รุน 
ประกอบดวย อายุ ลำดับพี่นอง สถานภาพสมรส การหยาราง ลูกบุญธรรม การนับถือศาสนา ประวัติการทำงาน เชื้อ
ชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ประเด็นทางสุขภาพ และเหตุการณท่ีสำคัญในชีวิต ชวยใหเห็นความสัมพันธในครอบครัว
อยางเปนรูปธรรม มีการใชเทคนิคการคืนสูเหยา (Going Home Again) เพ่ือชวยใหสมาชิกท่ีออกจากบานเพราะมีความ
ขัดแยงกับสมาชิกในครอบครัว ไดกลับไปทำความเขาใจหรือไปเผชิญกับเหตุการณที่ทำใหไมสบายใจไดกลับไปเรยีนรู
และพยายามทำความเขาใจซ่ึงกันและกัน อาจเร่ิมตนจากการใชโทรศัพท เขียนจดหมายหรือกลับไปเยี่ยมครอบครัว ผูให
คำปรึกษามุงที่จะประเมินรูปแบบการทำหนาที่ทางอารมณคนหาวาอะไรคือตัวกระตุนความเครียด ทำอยางไรใหเกิด
ความมั่นคงในครอบครัว ครอบครัวรับมือกับความวิตกกังวลไดอยางไร โดยการสัมภาษณสมาชิกครอบครัวแตละคน 
(Goldenberg & Goldenberg, 2008; Calson, Speery & Lewis, 1997) 

จะเห็นไดวาครอบครัวในสังคมไทยมีความสัมพันธที ่แนนแฟนมาก บางครอบครัวแมลูกจะแตงงานแยก
ครอบครัวไปแลวแตยังมีความผูกพันกับครอบครัวเดิมสูง บางครอบครัวพอแมยังเขาไปกาวกาย มีอำนาจ มีอิทธิพลใน
ครอบครัวของลูกจึงมีโอกาสเกิดปญหาอันเน่ืองมาจากการไมสามารถแยกตนเองออกจากครอบครัวได 

2. การใหคำปรึกษาครอบครัวที่เนนโครงสรางครอบครัว (Structural Family Counseling) ผูนำทฤษฎีคือซา
วาดอร มินูชิน (Salvador Minuchin) เปนแพทยชาวอารเจนตินา ทานมีมุมมองวาโครงสรางครอบครัวจะเกี่ยวของกับ
บทบาทของสมาชิกแตละคนในครอบครัว กฎระเบียบตาง ๆ  และขอหามท่ีสมาชิก ครอบครัวเปนผูกำหนดและถือปฏิบัติ
รวมกัน ใหความสนใจกับปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน (Here and Now) มองครอบครัวเปนระบบ (System) ที่ประกอบ           
ดวยระบบยอย (Subsystem) เชน ระบบสามี-ภรรยา พอ-แม พ่ี-นอง แตละระบบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีตองปฏิบัติ 
 เปาหมายในการใหคำปรึกษาครอบครัวที่เนนโครงสรางครอบครัว คือชวยใหสมาชิกในครอบครัวได แสดง
บทบาท หนาที่ของตนเองใหถูกตองเหมาะสม โดยมีจุดหมายสูงสุด คือ เพื่อปรับโครงสรางของครอบครัว ใหชัดเจน        
มีระเบียบแบบแผนและขอบเขตที่เหมาะสม ปรับกฎของการติดตอครอบครัว โดยการพัฒนาขอบเขต ที่เหมาะสม
ระหวางระบบยอยของพอแมลูก และสรางความเขมแข็งใหกับลำดับชั้นการปกครองของครอบครัว 

ปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวในปจจุบันนี้ สวนใหญเกิดจากการไมปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว เชน ลูกเกเร ติดสารเสพติด ไมตั้งใจเรียนหนังสือ ท้ังท่ีการเรียนเปนหนาท่ีของลูก การมีลูกตั้งแตอยูในวัยรุน
ทำใหขาดวุฒิภาวะของความเปนพอแม พอแมท่ีประสบปญหาทางเศรษฐกิจ มุงทำงานหารายไดเลี้ยงดูครอบครัว ทำให
ไมมีเวลาในการอบรม ดูแลลูกแสดงถึงความบกพรองในการทำบทบาทหนาท่ี 

เทคนิคสำคัญท่ีใชในทฤษฎีน้ี ผูใหคำปรึกษาสามารถใชเทคนิคการสังเกตเพ่ือใหทราบถึงบทบาทของสมาชิกแต
ละคน และทำตัวเปนกลาง การทำแผนที่ครอบครัว (Family Maps) เพื่อดูความสัมพันธของสมาชิกใชเทคนิคการเขา
รวม (Joining) เพ่ือเปนสวนหนึ่งของครอบครัวทำใหเกิดความไววางใจจากสมาชิกครอบครัวนำไปสูการสำรวจ คนหา
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ปญหาของครอบครัว โดยการติดตามรองรอย (Tracking) ซ่ึงตองใชเทคนิคการสะทอน ความรูสึก การทวนความ การใช
คำถามปลายเปดและการใหขอมูลยอนกลับ ท้ังน้ีผูใหคำปรึกษาตองเปนผูเอ้ืออำนวยความสะดวกแกสมาชิกครอบครัว
เพื่อใหเกิดความปรองดองกัน (Accommodating) การฝกใหครอบครัวมองภาพใหม (Reframing) เพื่อใหสมาชิกได
ปรับเปลี่ยนมุมมองตอปญหาในแงมุมใหม ซึ่งจะชวยใหสามารถ ปรับตัวเขากับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวไดดขีึ้น
นอกจากน้ีการมีความยืดหยุนของขอบเขต (Boundary Permeability) ท่ีมีความชัดเจนและมีความยืดหยุน จะชวยให
สมาชิกครอบครัวมีความเปนตัวของตัวเองมีความผูกพันที่ดีตอกัน เอื้ออาทร รักและชวยเหลือ เอาใจใสซึ่งกันและกัน 
และในขณะเดียวกันก็ควบคูไปกับความเปน “เรา” น่ันคือทุกคนคงความเปนสวนตัว โดยไมเสียความรูสึกเปนสวนหน่ึง
ของครอบครัวการแสดงบทบาท โดยการใหครอบครัวแสดงสถานการณความขัดแยงในชวงการบำบัด การสรางขอบเขต 
เปนเทคนิคการบำบัดท่ีถูกนำมาใชบอย ๆ เพ่ือการเปลี่ยนโครงสรางครอบครัว 

3. การใหคำปรึกษาครอบครัวท่ีเนนพฤติกรรมและการรูคิด (Behavior and Cognitive Family Counseling) 
ผู นำทฤษฎีที ่ประยุกตทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาใชในการแกปญหาครอบครัว คือ เจอราลด แพตเตอสัน (Gerald 
Patterson) โดยไดรับอิทธิพลจากนักทฤษฎีคนอื่น ๆ  เชน แบนดูรา (Bandura) โวลเป (Wolpe) สกินเนอร (Skinner) 
ทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวา พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู ดังน้ันพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนได 
โดยใหสมาชิกครอบครัวเกิดการเรียนรู ใหม แนวคิดนี้ใหความสำคัญกับการคิดและพฤติกรรมใชบำบัดปญหาทาง
พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว สามารถประยุกตใชใน การบำบัดทางเพศ การบำบัดผูใชสารเสพติด ซ่ึงเปนปญหา
สำคัญของประเทศไทยในขณะน้ี 

เปาหมายในการใหคำปรึกษาครอบครัวที่เนนพฤติกรรมและการรูคิด คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปน
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยใหสมาชิกครอบครัวไดปรับความคิด มีความตระหนักและเห็นประโยชน เห็นความสำคัญใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวย 

เทคนิคสำคัญที่ใชในทฤษฎีนี้ ผูใหคำปรึกษาจะทำหนาที่สอนทักษะและฝกพฤติกรรมใหม ๆ ใหกับสมาชิก
ครอบครัว โดยใชเทคนิคการสอน (Coaching) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เพ่ือใหเกิดพฤติกรรม
ท่ีตองการใชเทคนิคตัวแบบ (Modeling Technique) เพ่ือใหเลียนแบบพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใชการปรับโครงสรางทาง
ความคิด (Cognitive Restructuring) การฝกทักษะการตัดสินใจโดยฝกใหสมาชิกครอบครัวไดพิจารณาวาปญหาคือ
อะไร จะตัดสินใจเลือกวิธีการใดในการแกปญหาน้ัน การฝกทักษะบริหารความขัดแยง (Conflict Management Skills) 
การฝกทักษะการสื่อสาร (Communication Skills Training) การทำสัญญา (Contracting) ระหวางบุคคลวาจะทำ
พฤติกรรมอะไร หากปฏิบัติตาม ไมปฏิบัติตาม จะมีผลอยางไร 

4. การใหคำปรึกษาครอบครัวที่เนนประสบการณนิยมและมนุษยนิยม (Experiential/Humanist Family 
Counseling) ผูนำทฤษฎีคือ คารล วิทเทคเกอร (Carl Whitaker), เวอรจิเนีย ซารเทียร (Virginia Satir) ใหความสำคัญ
เรื่องอารมณและความรูสึก (Emotive and Affective) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การอยูกับปจจุบัน (Here and 
Now) เน่ืองจากมีมุมมองวา อดีตไมสามารถเปลี่ยนแปลงได สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได คือ ผลกระทบของเหตุการณท่ีมีตอตัว
เราเทาน้ัน เนนในเร่ืองการตระหนักรู (Awareness) การเติบโต (Growth) และความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 
โดยมีความเชื่อวา มนุษยทุกคนมีศักยภาพในตนเอง สามารถเติบโตไดอยางสมบูรณ รวมท้ังคนหาและแกไขขอผิดพลาด 
สรางเอกลักษณ สรางความนับถือตนเองเพ่ือใหเห็นคณุคาในตนเองได และมีความพยายามท่ีจะพัฒนาตนเองใหเตบิโตได 

เปาหมายในการใหคำปรึกษาครอบครัวท่ีเนนประสบการณนิยมและมนุษยนิยม คือการชวยใหบุคคลพัฒนาการ
สื่อสารท่ีชัดเจน สอดคลองกับสภาพการณ เรียนรูวิธีการจัดการกับปญหา มีการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม และ
พัฒนาใหบุคคลมีวุฒิภาวะ มีความภาคภูมิใจในตนเองเพ่ิมขึ้น (สดใส คุมทรัพยอนันต)    
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 ขั้นตอนการใหการปรึกษาครอบครัวโดยทั่วไปนั้น (ผองพรรณ เกิดพิทักษ.2547: 8-15;เมธินินทร ภิญูชน.
2539:51) ประกอบดวย 3 ขั้นตอนท่ีสำคัญไดแก  
 1. ขั้นเตรียมความพรอม ประกอบดวย การสัมภาษณ การประเมินครอบครัว การกำหนดสมมติฐาน ในการ
ปรึกษา และการกำหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการปรึกษา ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 การสัมภาษณ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางสัมพันธภาพ และสรางการเปนพันธมิตรกับสมาชิก ครอบครัวและ
ผูรับการปรึกษา โดยยอมรับตามท่ีเขาเปนรับฟงความคิดและความรูสึกของทุก ๆ คนดวยความเคารพ ดวยความเขาใจ
และใหการยอมรับตามท่ีเขาเปน 2) เพ่ือชี้แจงจุดมุงหมายของการปรึกษา ระยะเวลาในการปรึกษาวันเวลาและสถานท่ี
ในการปรึกษาตลอดจนการรักษาความลับของผูรับการปรึกษาและของสมาชกิครอบครัว ซ่ึงเปนจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผูใหการปรึกษา 3) เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติของผูรับการปรึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวของโดยรับฟงเร่ืองราวตาง ๆ  
จากผูรับการปรึกษาและสมาชิกครอบครัวหรือผู ที่เกี่ยวของทีละคนฟงดวยความใสใจกับมุมมองของแตละคนในการ
เสนอปญหาหรือเรื่องราวตางๆเพื่อจะไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ที่เกิดขั้น ตลอดจนสังเกตและรับรูเกี่ยวกับสัมพันธภาพ
ระหวางสมาชิกแตละคน เพื่อเปน ประโยชนตอการกำหนดสมมติฐานที่คาดวาจะเปนไปไดเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นและเพ่ือเปนขอมูล ประกอบการกำหนดวิถีทางในการปรึกษาตอไป  
 การประเมินครอบครัวมีประเด็นสำคัญคือการประเมินครอบครัวเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิก ครอบครัว
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว การสื่อสาร ความผูกพันทางอารมณ การตอบสนองทางอารมณ การแกไขปญหา 
การเผชิญความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น สัมพันธภาพ ระหวางสมาชิกครอบครัวตลอดท้ังบุคลิกภาพของผูรับการปรึกษาโดยการ
สัมภาษณการเขียนแผนภูมิครอบครัวโดยผูรับการปรึกษาจะเปนผูเขียนแผนภูมิครอบครัวท่ีไดจากการสัมภาษณเก่ียวกับ
ประวัติครอบครัวการใชแบบประเมินการทำหนาท่ีครอบครัวและหรือการใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา เชน การวาดภาพ
ครอบครัว เปนตน  
 การกำหนดสมมติฐานในการปรึกษาเพื่อกำหนดสมมติฐานหรือแนวทางหรือวิถีทางที่คาดวาจะเกี่ยวของจะ
เปนไปไดและจะเปนประโยชนตอการปรึกษาโดยผูใหการปรึกษาจะประมวลขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
ประวัติและเร่ืองราวตาง ๆ ของผูรับการปรึกษา และบุคคลท่ีเก่ียวของ และขอมูลท่ีไดจาก การประเมินครอบครัวท่ีได
จากการตอบแบบประเมินหรือการทดสอบทางจิตวิทยามากำหนดแนวทางหรือวิถีทางในการปรึกษาตอไป  
 การกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการปรึกษา เพื่อนัด วัน เวลา และสถานที่ในการปรึกษาในแตละครั้งจะ
ชวยใหผูรับการปรึกษาและสมาชิกครอบครัวไดเตรียมตัวและเห็นความสำคัญของการมารับการปรึกษา อยางตอเนือ่ง
จนกวาจะสิ้นสุดหรือยุติการปรึกษา  
 2. ขั้นการปรึกษา ประกอบดวย 3 ระยะคือ ระยะแรกของการปรึกษา ระยะกลางของการปรึกษา ระยะสิ้นสุด
หรือยุติการปรึกษา ดังสาระสำคัญตอไปน้ี  
 ระยะแรกของการปรึกษามีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ไดจากการสัมภาษณและจากการ ประเมิน
ครอบครัวในขั้นเตรียมความพรอมวาสอดคลองกับสภาพปญหาและเหตุแหงปญหาตามความเปนจริงหรือไม อยางไรก็
ตาม สมมติฐานที่กำหนดจากขั้นเตรียมความพรอมก็อาจจะปรับเปลี่ยนไดหากมีขอมูลใหม ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับเร่ืองราวตาง ๆ ของผูรับการปรึกษามากท่ีสุดรวมท้ังศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว และสาเหตุ
แหงปญหาครอบครัว  
 ระยะกลางของการปรึกษามีเปาหมายเพื่อใหผู เขารับการปรึกษาและสมาชิกครอบครัวไดแสดง ความคิด 
ความรูสึก ยอมรับปญหาและมีความเขาใจกันและกันมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง และสมาชิก ครอบครัวมากขึ้น 
ตลอดท้ังพรอมท่ีจะพัฒนาสัมพันธภาพในครอบครัวใหดีขึ้นโดยผูใหการปรึกษาจะเปดโอกาสสนับสนุนใหสมาชิกสนทนา
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พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึก และแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางกันและกัน และผูใหการปรึกษาจะคอย
สังเกต เอ้ืออำนวยความสะดวก ใหกำลังใจ และไมเขาไปขัดจังหวะ หรือทำใหการสนทนาระหวางสมาชิกครอบครัวชะงัก 
หรือสะดุดหยุดลงตลอด ท้ังจะไมวิพากษวิจารณ หรือตำหนิสมาชิก หรือการแสดงออกของสมาชิกครอบครัวคนใดคนหน่ึง  
 ระยะสิ ้นสุดการปรึกษาหรือขั้นยุติการปรึกษาจะเกิดขึ้นตอเมื ่อปญหาที่ผู เขารับการปรึกษาหรือสมาชิก
ครอบครัวนำเสนอไดรับการแกไขหรือไดรับการสงเสริมใหดีขึ้นสมาชิกครอบครัวพึงพอใจตามเปาหมายท่ีมาขอรับบริการ 
สมาชิกครอบครัวเขาใจพฤติกรรม การกระทำความคิด ความรูสึกของตนเองมากยิ่งขึ้นได เรียนรูวาสิ่งใดควรกระทำสิ่งใด
ไมควรกระทำและจะทำอยางท่ีจะหลีกเลี่ยงไมใหเกิดปญหาเดมิๆขึ้นอีก เรียนรูท่ีจะปองกันการเกิดปญหาตางๆในอนาคต
ตลอดท้ังพัฒนาและเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวใหดีขึ้น  

ในขั้นยุติการบำบัดซ่ึงเปนระยะสิ้นสุดการปรึกษาน้ีผูใหการปรึกษาจะตองวางแผนรวมกับผูรับการปรึกษา และ
หรือสมาชิกครอบครัวถึงการจะยุติการปรึกษาโดยเตรียมการท่ีจะยุติการปรึกษาโดยลดความถี่ของการพบกันลงและการ
ยุติการปรึกษาน้ี ผูใหการปรึกษาจะตองกลาวถึง การยุติการปรึกษา โดยสรุปผลของการ ปรึกษา อภิปรายถึงเปาหมาย
ระยะยาว และหนทางท่ีจะปองกัน มิใหปญหาท่ีเคยเกิดขึ้น กลับคืนมาอีกในอนาคต ติดตามผลเปนระยะ ๆ ถึงแมวาการ
บำบัดจะยุติไปแลว  
 3. ขั้นติดตามและประเมินผลการปรึกษา ผูใหการปรึกษาจะตองติดตามและประเมินผลการปรึกษา เปนระยะๆ
เพื่อพัฒนาวิธีการปรึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาของผูรับการปรึกษาและหากมีประเด็นปญหาใดเกิดขึ้นกับผูรับ
การปรึกษา ผูใหการปรึกษาจะไดหาทางใหการชวยเหลือหรือแกไขไดทัน  
 การใหการปรึกษาครอบครัวสำหรับครูแนะแนวในบทความนี้ผูเขียนไดระบุแนวทางตามทฤษฎีการใหการ
ปรึกษาครอบครัว 4 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีการใหการปรึกษาครอบครัวท่ีเนนระบบครอบครัวหรือทฤษฎีเชิงระบบของโบ
เวน (Family System Counseling) ทฤษฎกีารใหคำปรึกษาครอบครัวท่ีเนนโครงสรางครอบครัว (Structural Family 
Counseling) ทฤษฎีการใหคำปรึกษาครอบครัวที ่เนนพฤติกรรมและการรูคิด (Behavior and Cognitive Family 
Counseling) ทฤษฎีการใหการปรึกษาครอบครัวที่เนนประสบการณนิยมและมนุษยนิยม (Experiential /Humanist 
Family Counseling) ซ่ึงเทคนิคของท้ังสี่ทฤษฎีน้ีไมยุงยากและซับซอนท้ังยังมีแนวคิดและการปฏิบัติท่ีชัดเจนท่ีครูแนะ
แนวในสถานศึกษาสามารถนำไป ประยุกตใชได แตอยางไรก็ตามครูแนะแนวที่สนใจและจำเปนที่ตองใชวิธีการใหการ
ปรึกษาครอบครัวควรจะไปเขารับการฝกอบรมในเร่ืองน้ีเพ่ิมเติมจากสถาบันและองคกรท่ีเชื่อถือไดตอไป  
 
สรุป 
 การใหการปรึกษาครอบครัวสำหรับครูแนะแนวเปนแนวทางหนึ่งที่ควรนำมาใชในโรงเรียนสำหรับครูแนะแนว 
หวังวาจะจุดประกายใหครูแนะแนวท่ีสนใจในเร่ืองการใหการปรึกษาครอบครัวไดนำไปใชในการแกไขปญหาครอบครัว
ของเด็กนักเรียนท่ีมีปญหา ซ่ึงเปนวิธีการหน่ึงท่ีสามารถจะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในสภาวะปจจุบันท่ีสภาพสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากตางประเทศที่เขามาสูสังคมไทยในยุคปจจุบัน ทำใหเกิดผล
กระทบตอเด็กและเยาวชนในวัยเรียนท้ังทางตรงและทางออม ปญหาครอบครัวเปนปญหาท่ีควรไดรับการแกไขควบคูไป
กับการใหการปรึกษารายบุคคล และการใหการปรึกษารายกลุม ซ่ึงการใหการปรึกษาครอบครัวจะมีความแตกตางกวา
การใหการปรึกษารายบุคคล และรายกลุม เพราะมีความสลับซับซอนเปนอยางมาก บุคคลที่มีความใกลชิดกับเด็ก
นักเรียนมีสวนสำคัญเปนอยางมากในการแกปญหารวมกันกับเด็ก ซึ่งการใหการปรึกษาครอบครัวเปนการทำงาน
ภายนอกจิตใจมากกวากระบวนการภายในจิตใจ เปนการมองปญหาท่ีเกิดขึ้นแบบองครวมท้ังระบบ ไมมองปญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับเด็กแบบเสนตรง มุงไปท่ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนหลัก โดยมีการอางอิงทฤษฎีท่ีใชมาพอสังเขป นอกจากน้ี
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ยังมีทฤษฎีการใหการปรึกษาครอบครัวอีกหลายทฤษฎีท่ีครูแนะแนวสามารถไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติม โดยสามารถไปเขา
รับการศึกษาหรือไปเขารับการฝกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆท่ีเปดสอนในสาขาจิตวิทยาการใหการปรึกษาเปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 การใหการปรึกษาครอบครัวสำหรับครูแนะแนวที่เสนอในบทความนี้ จะมีประโยชนเปนอยางมากหากครูแนะ
แนวไดผานกระบวนการอบรมตามรูปแบบทฤษฎีที่เสนอดังกลาว ซึ่งบางสถาบันที่เปดสอนจะนำทฤษฎีบางทฤษฎี
โดยเฉพาะมาใชในการชวยเหลือนักเรียน เชน ทฤษฎีการใหการปรึกษาครอบครัวตามแนวซาเทียร ซึ่งเปนทฤษฎีที่มี
ความนิยมใชกับการใหการปรึกษาและการบำบัด โดยปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพการณ สภาพปญหา ตามความ
เหมาะสม ใชความรูความ สามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของครูแนะแนวที่ปฏิบัติกับเด็กนักเรียนเชน การสราง
สัมพันธภาพ การสอน การสนับสนุน การเสริมสรางพลังอำนาจ ฯลฯ โดยครูแนะแนวสามารถพัฒนาตนเองไดตามความ
เหมาะสม และตามวัตถุประสงคเฉพาะของแตละกิจกรรม ไดเชนกัน  
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการฉบับน้ีสำเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณดวยดีเน่ืองจากไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย.
ดร. นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดใหคำปรึกษา ใหคำแนะนำ ตลอดจนตรวจทานแกไขขอบกพรองตางๆ
ดวยความเอาใจใสเปนอยางด ีจนบทความวิชาการฉบับน้ีสำเร็จสมบูรณลุลวงไดดวยดี ขอกราบขอบพระคณุเปนอยางสูง
ไว ณ ที่น้ี พรอมทั้งขอกราบขอบพระคุณทานคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท รวมทั้งทานอาจารยทุก
ทานในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทรน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูให และสามารถนำความรูท่ีไดรับจากการ
เรียนมาประยุกตใชในการเขียนเปนบทความวิชาการเพ่ือเปนประโยชนกับครูแนะแนวและโรงเรียนสามารถนำไปใชกับ
นักเรียน ควบคูกับกระบวนการใหการปรึกษารายบุคคลตอไป  
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วิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาไทย กับการขับเคล่ือนการศึกษาสูยุคไทยแลนด 4.0  
 
ผูวิจัย   แมชีจุติภา  ทรรพสุทธ์ิ 

บัณฑิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
    เดน  ชะเนติยัง 
 
บทคัดยอ  
 การศึกษาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยไดลงทุนพัฒนา การศึกษามา
อยางตอเนื่องหลายปแลว แตไมประสบผลสำเร็จเทาทีควร อาทิเชน ประชาชนยังขาดโอกาสที่จะเขาถึงบริการ
การศึกษาที่รัฐจัดให โดยเฉพาะประชาชนในเขตชนบท และประชาชนตามขอบชายแดน ความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจก็ยังมีอยู ท่ีสำคัญคือการบังคับใชกฎหมายไมเทาเทียมกันเปนตน 
 อยางไรก็ตาม แนวทางการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ก็ยังเปนเรื่องการใหความรูและสรางความ
ตระหนักในเร่ืองประวัติศาสตรของชาต ิการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีของไทย นอกจากน้ีตองเนนใหเด็ก
มีทักษะท่ีจำเปน เชนการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค ทักษะนวัตกรรม และ ทักษะทางภาษาเปนตน 
 
Abstract 

Education is the most important of the basic development factors. Thailand has put the 
big budget on educational development for several years .But, it could not get done very well 
. Thailand still facing many problems. The crucial problems are students could not reach the 
good opportunity on education. Particularly, the people in the rural country. Teachers and 
school personal do not get the supporter of their progressions. 
 However, the educational reform should emphasize on Thai history, art, and culture. 
Moreover, The Thailand4.0 skill for example critical thinking skill, creative thinking skill, 
Technological skill and the language skill 
 

วเิคราะหแนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคล่ือนการศึกษา สูยุคไทยแลนด 4.0 
การศึกษาเปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศ เม่ือประเทศไทยลงทุนกับการจัดการศึกษาสูง

มาอยางตอเนื่อง แตผลลัพธที่เกิดขึ้นกับคุณภาพการศึกษาไทยยังไมมีประสิทธิภาพ จากรายงานผลของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปรียบเทียบสมรรถนะในการแขงขัน ท่ีสะทอนใหเห็นถึงสถานภาพ
ของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยใชดัชนีตัวชี ้วัดของสถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการ(International 
Institute For Management Development : IMD) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ  
ประจำป2559 ของประเทศตาง ๆ รวม 61ประเทศ พบวา ความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศ
ไทย ป 2559ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทยอยูในอันดับรั้งทาย โดย
ประเทศไทยอยูในอันดับ 52 ลดลง 4 อันดับจากป 2558 สำหรับประเทศท่ีได 5อันดับ แรกของโลก ไดแก ประเทศ
เบลเยียม (อันดับท่ี 1) รองลงมาไดแก ประเทศฟนแลนด(อันดับท่ี 2) ประเทศเดนมารก (อันดับท่ี 3) ประเทศสิงค
โปร (อันดับท่ี 4) และประเทศสวีเดน (อันดับท่ี 5) โดยผลที่นาสนใจในดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
(TOEFL) IMD ไดนำคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ TOEFL 2013 มาใชจัดอันดับใน ป 2559 พบวาประเทศไทยอยูใน
อับดับท่ี 57 ซ่ึงเปนอันดับท่ีอยูเหนือเพียงประเทศมองโกเลีย อันดับ 60และญี่ปุน อันดับ 61 ท่ีเปน 2 อันดับสุดทาย 
ประเทศในกลุมเอเซียแปซิฟกที่มีผลการจัดอันดับ ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสูงที่สุดคือ สิงคโปร 
(อันดับ 3)รองลงมา คือ นิวซีแลนด (อันดับ 6) และอินเดีย (อันดับ 24) ในดานงบประมาณรวมดานการวิจัยและ
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พัฒนาตอป ในป 2559 ประเทศไทยมีการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาตอป (คิดเปนเหรียญสหรัฐ) 
นอยมาก ต่ำกวามาเลเซีย 2 เทา และต่ำกวาสิงคโปร 3 เทา บุคลากรรวมดานการวิจัยและพัฒนาท่ีทำงานเต็มเวลา 
(FTE) ตอประชากร ป 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรรวมดานการวิจัยและพัฒนาท่ีทำงานเต็มเวลาท่ัวประเทศ เพียง 
1.3 คนตอประชากร 1,000 คน อยูในอันดับท่ี 49 ดีขึ้นกวาปท่ีแลวเม่ือจำนวน (คน) เปรียบเทียบกับประเทศในกลุม
อาเซียน พบวา ประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรรวม ดานการวิจัยและพัฒนาต่ำกวามาเลเซียประมาณ 2 เทา และต่ำ
กวาสิงคโปรถึง 6 เทา แตเหนือกวาฟลิปปนส 3 เทา จำนวนบทความดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2559 
ประเทศไทยมีบทความทางวิทยาศาสตร 8,631 เรื่อง (อันดับ 36) เพิ่มขึ้นจากปที่แลวเปนที่นาสังเกตวา ประเทศ
ไทยมีผูจบการศึกษาสายวิทยาศาสตร มาก แตการประเมินผลสัมฤทธ์ิคณิตศาสตร - วิทยาศาสตรไดคะแนนต่ำกวา
คร่ึง จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน (427 และ 444 คะแนน ตามลำดับ)แสดงวาคุณภาพของผูเรียนยงัดอย รวมท้ัง
บทความทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานศึกษา ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร นอกจากน้ี การถายโอน
ความรู ป 2559 ประเทศไทยมีการถายโอนความรู ระหวางมหาวิทยาลัยกับ ภาคธุรกิจอยู ในระดับนอยซึ่งอยู          
ในอันดับรั้งทาย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกดวยกัน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) จาก
ขอมูลดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาดานการศึกษาของไทยยังอยูในอันดับทาย ท้ังดานความสามารถในการ
แขงขัน ความสามารถทางภาษา การขาดแคลนบุคลากร ดานการวิจัยซ่ึงเปนตนน้ำของการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ 
และพัฒนาประเทศไดดวยเหตุผลน้ีประเทศไทยจึงไมสามารถน่ิงเฉยตอขอมูลเหลาน้ีและตองเรงสรางความตระหนัก
รับรูและพรอมพัฒนาการศึกษาใหกาวสูความเปนชั้นนำใหจงได 
 
วิเคราะหสถานการณการศึกษาของไทย 

การศึกษาไทยไดมีการพัฒนาหลายดานและเปนศักยภาพดานการศึกษาของไทยในหลายดาน ประกอบดวย 
การพัฒนาในเรื่องการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาในทุกพ้ืนท่ี มีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง มีสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ทุกประเภท 
อยางท่ัวถึงกระจายอยูในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ มีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงเปนการเฉพาะ มีหนวยงานการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดในการกำกับดูแลการ
จัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพื ่อสรางโอกาสทางการศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีบุคลากรดานการวิจัยของสถาบันการศึกษา มีความรูความเชี่ยวชาญ เขารวมกับ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการผลิตนวัตกรรมที่เพิ่มมูลคาสินคาและบริการการศึกษาไทยจึงมีโอกาสใหมๆ                  
ดังปรากฏในนโยบายตาง ๆ  อาทิ กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป กำหนดใหมีหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน
เสริมสรางความม่ันคงสถาบันหลักของชาต ิสรางจิตสำนึกของคนในชาต ิการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีเนนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมใหมีความกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สงผลใหภาคการศึกษาตองเรงผลิตบุคลากรในดานน้ี
เพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ี นโยบายการขับเคลื่อน10 อุตสาหกรรมเปาหมาย นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
นโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งจะเปนกลไกใหมในขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประทศ 
สงผลตอสถาบันการศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทำใหผูเรียนมีโอกาส
ในการฝกประสบการณและการประกอบอาชีพ และนโยบายการคาเสรีในเวทีตาง ๆ  เชน ประชาคมอาเซียน 
องคการการคาโลก เปดโอกาสใหภาคการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังโอกาสในการเปนศูนยกลางทางการศกึษา 
(Education Hub) ของภูมิภาค ที่เปนโอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทยนอกจากน้ี ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และการสื่อสารเปนประโยชนตอการเพิ่มชองทางการใหบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ นโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศ เปนการสงเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช
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ประโยชนเพ่ือการศึกษา การบริหารจัดการภาครัฐเปดโอกาสใหภาคสวนสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
มากขึ้น โดยใชกลไกประชารัฐ และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) ผูสูงอายุ
จำนวนมากท่ีมีศักยภาพ มีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถเขามามีสวนรวมในการชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับภูมิภาคไดอยางไรก็ตาม การศึกษาไทยยังคงมีจุดออนท่ีตองไดรับการพัฒนาในหลายดานเชน ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ในเกือบทุกวิชา โดยเฉพาะในวิชาหลัก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวารอยละ50 โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
ต่ำกวาเกณฑวิธีการวัดและประเมินผลท้ังหลักสูตร และผูเรียน ยังไมสามารถสะทอนผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียนในดาน
คุณลักษณะที ่พึงประสงคอยางเปนรูปธรรม ผลงานวิจัยเพื ่อสรางองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยังไมสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคาผูสำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปนกำลงั
แรงงานที่สำคัญ แตสวนใหญจะยังมุงศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทำใหขาดแคลนกำลังแรงงานระดับฝมือ/กึ่งฝมือ 
ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบางสาขามีทักษะการทำงาน ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานการ
บรรจุครูสอนไมตรงวุฒิ ครูไมครบชั้น และขาดครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและใน
พ้ืนท่ีหางไกล การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปสูสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายไดกำหนดไว ยงัไม
สามารถดำเนินการไดอยางแทจริงจากสถานการณเหลานี้สะทอนใหเห็นการดอยคุณภาพทั้งในดานตัวบุคคล ดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และปญหาทางดานการจัดการทั้งน้ี อุปสรรคสำคัญของการจัดการศึกษา คือ 
ปญหาในเชิงการจัดการ เชนกฎหมายกำหนดแผนและการกระจายอำนาจ เปนผลใหมีการถายโอนทรัพยากรดาน
การศึกษาไปยังพื้นที่ที่ยังไมมีความพรอม ซึ่งสงผลตอขวัญกำลังใจของผูปฏิบัติงานดานการศึกษา สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และปญหาสังคมมีความออนแอ โดยเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรม การใช
ความรุนแรง ทำใหเด็กและเยาวชนที่มีทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น สงผลตอภาคการศึกษาไม
สามารถผลิตเด็กที ่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคไดเปนไปตามเปาหมาย อัตราการเกิดของประชากรที ่ลดลงมี
ผลกระทบตอจำนวนเด็กนักเรียน ซ่ึงเปนปจจัยนำเขาสูระบบการศึกษา ทำใหสถานศึกษาบางแหงมีจำนวนนักเรียน
ลดลง/ไมมีผูเรียน การอพยพยายถิ่นหรือเคลื่อนยายแรงงานของผูปกครอง ทำใหเด็กนักเรียนบางสวนออกกลางคัน 
สงผลตอความตอเน่ืองในระบบการศึกษาและเกิดความสูญเปลาทางการศึกษา นอกจากน้ี ทัศนคติของผูปกครองท่ีมี
คานิยมใหบุตรหลานเรียนสายสามัญมากกวาสายอาชีวะ ซึ่งตรงขามกับทิศทางการพัฒนาประเทศสงผลใหการ
วางแผนผลิต รวมทั้งสถานการณภัยพิบัติที่มีแนวโนมความรุนแรงและเกิดบอยขึ้น จะสงผลกระทบตอการสูญเสีย
ทรัพยากรทางการศึกษาเปนอยางมาก รวมท้ังสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และปญหาความ
มั่นคงในพื้นที่ชายแดน ชายขอบพื้นที่สูง เชน ยาเสพติด แรงงานขามชาติผิดกฎหมาย สงผลกระทบตอการจัด
การศึกษาในพ้ืนท่ี สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีรัฐจะตองดำเนินการปองกันและแกปญหา (วีระชาติ กิเลนทอง,2560) ถึงแมวา
ระบบการศึกษาไทยนั้นไดมีการพัฒนาในหลาย ๆ  ดาน ไมวาจะเปนการพัฒนาในเรื่องการเขาถึงโอกาสทางการ
ศึกษา หรือการสงเสริมคณาจารยจัดทำงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นก็ตาม แตระบบการศึกษาไทยก็ยังคงมีจุดออนที่ควร
แกไขและปรับปรุงอีกหลายดานเชนกัน อาทิปญหาระบบการคัดเลือก การบริหาร และการใหความดีความชอบครู
อาจารย ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา อยูภายใตระบบราชการ ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งอุปสรรคที่ขัดขวางการ
ปฏิรูปทางการศึกษา ไมเพียงแคจุดออนทางดานน้ีเทาน้ัน แตยังคงมีจุดออนอีกหลายดานท่ีระบบการศึกษาไทยควร
รีบดำเนินการปองกันและแกไขปญหาอยางเรงดวน 
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สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการศึกษา 
มีปรากฏการณหลายประการท่ีสงผลใหไทยตองเปลี่ยนแปลงการจัดการศกึษาท้ังดวยเหตปุจจัยภายในและ

ภายนอกประเทศ ดังท่ีมีผลการวิเคราะหปรากฏการณดังตอไปน้ี 
1) อำนาจทางเศรษฐกิจ (Economic Power) ในป 2559 ประเทศจีนยังคงเปนตัวแสดงหลักในเศรษฐกิจ

ระดับโลกใน เรื่องของการขยายตัวทางการเงินระหวางประเทศอยางตอเนื่อง มีการคาดการณวา ในอีก 30 ป
ขางหนา จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นกับขนาดของเศรษฐกิจโลก ในป 2553 โดยภูมิภาคเอเชียอยูในจดุท่ี
ดีกวาภูมิภาคกำลังพัฒนาอื่น ๆ อยางไรก็ตาม แมจะมีการชะลอตัวของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจียังคงเปนผูนำทางเศรษฐกิจโลก โดยทั้งสองประเทศมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ มากกวาคร่ึงของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในโลก 

2) โครงสรางทางสังคม (Fracturing Social Fabric) มีการคาดการณวาโครงสรางทางสังคมของโลกจะ
ไดรับผลกระทบเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองไปจนถึงป 2593 การพัฒนาโลกแหงอนาคตยังคงมีความไมชัดเจน เชนเดียวกับ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 8ประการที ่ไดสิ ้นสุดลงในป 2558 ในป 2559 โรค Zika โรค Ebola และ
โรคติดตออื่น ๆ ยังคงสงผลกระทบตอชุมชนทั่วโลก ความไมสงบทางสังคม เพิ่มขึ้นจากสถานการณทางเศรษฐกิจ         
ท่ีรุนแรง มาตรการท่ีเขมงวด และอัตราการวางงานสูง 

3) ภูมิรัฐศาสตรและความมั่นคง(Geopolitics and Security) ปจจุบันทั่วโลกมีคาใชจายทางการทหาร
สูงท่ีสุดในประวัติศาสตร บริบทน้ีไดสรางความขัดแยงระหวางรัฐเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ มีการยายถิ่นจากทางใตขึ้นไป
ทางเหนือ โดยท่ีทางภูมิรัฐศาสตรท่ีมีความเสี่ยง คือ ตะวันออกกลาง เอเชีย และรัสเซีย/ ยูเครน และภายในป 2573 
ความกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยดานนิวเคลียร และสงครามจะมีเพิ่มมากขึ้น ผูเชี่ยวชาญสวนใหญ
คาดการณวา ระบบตาง ๆ ระหวางประเทศ จะมีความม่ันคงในป 2568 และผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตรและความ
ม่ันคงจะลดลงในระยะยาว 

4) ความตองการที่เพิ่มมากขึ้นของผูมีสวนไดสวนเสีย (Growing Stakeholder Demands) แมความ
ตองการของผูมีสวนไดเสียจะไมไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกมากนัก และมีการคาดการณวาจะเพ่ิมขึ้นเล็กนอย
ในชวงสิบปขางหนา อุปทาน ผูมีสวนไดเสียมีความสำคัญตอความสำเร็จขององคกร มาตรการและเครื่องมือท่ี
แตกตางกัน ของบริษัทจะสรางการมีสวนรวมทางสังคม สอดคลองกับความไววางใจของประชาชนที ่ลดลงตอ
ผูบริหารและการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากไมสามารถตอบสนอง ตอความคาดหวังของสังคมได ผูมีสวนได
เสียบางคนจึงพยายามท่ีควบคุมการดำเนินงาน ของบริษัทผานกิจกรรมท่ีแตกตางกันออกไป เชนการเคลื่อนไหวของ
ผูถือหุน เปนตน 

5) ดานเงินทุน (Capital Landscape) ปจจุบันราคาสินคาโภคภัณฑ อัตราดอกเบี้ยท่ีคงท่ีในระดับต่ำและ 
การเพิ่มขึ้นของนโยบายทางการเงินที่แตกตางกันไดเกิดขึ้นทั่วโลก สินทรัพยทางการเงินทั่วโลกยังคงเติบโตและ
ความผันผวนของราคาก็เพิ่มมากขึ้นการเติบโต ทางเศรษฐกิจเปนไปอยางเชื่องชา การฟนคืน และความเสี่ยงของ
ระบบการเงินเกิดขึ้น ท่ัวโลก ในระยะยาวคาดการณวาจะเกิดผลกระทบท่ีเพ่ิมมากขึ้น  

6) ดานความรู (Knowledge Landscape) มีหลายปจจัยที่สงผลกระทบในระดับสูงตอมุมมองเกี่ยวกับ
ความรู เรื ่องเศรษฐกิจระหวางประเทศ และปจจัยนั ้นไดเพิ ่มมากขึ ้นในชวงทศวรรษที ่ผานมา “นวัตกรรม” 
(Innovation) เกิดขึ้นมากมาย ท่ัวโลกและมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาอยางมากท่ีสุดดวย  

7) ดานแรงงาน (Labour Landscape) ปจจุบันมุมมองเกี่ยวกับแรงงานพุงเปาไปที่ปญหาการวางงาน 
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอกฎแรงงานคนหนุมสาวท่ีไดรับผลกระทบอยางหนัก บริษัทยายไปในท่ีท่ีมี
ความพรอม มีแรงงานท่ีมีทักษะขณะท่ีการจางงานมีมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
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8) แรงกดดันจากทรัพยากร (Pressure on Resources) ผลกระทบของแรงกดดันจาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่สงผลตอ เศรษฐกิจทั่วโลกจะเพิ่มมากขึ้นในอีกไมกี่สิบปขางหนา ในป 2568 ประชากรประมาณ 1.8 
พันลานคน จะอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน้ำซ่ึงเปน 2 ใน 3 ขอประชากรโลก ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ำ ปญหาการ
ขาดแคลนน้ำเกิดจากปริมาณการใชท่ีเพ่ิมขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

9) ดานเทคโนโลยี (Technology Landscape) เทคโนโลยีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในระดับ ปานกลาง แตจะเพ่ิมมากขึ้นในชวงป 2559 – 259 

10) ดานผูบริโภค (Consumer Landscape) ในโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนการโฆษณาออนไลน
เพ่ิมขึ้นอยาง มีนัยสำคัญกับจำนวนผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาออนไลนในเดือนมีนาคม 2558 คาเฉลี่ย การใชอินเตอรเน็ต
ท่ัวโลก ความเชื่อม่ันของผูบริโภคจะเพ่ิมขึ้น และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในป 2593 พฤติกรรมผูบริโภค
จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกมากขึ้นกวาท่ีเปนอยูในขณะน้ี 

11) ดานอุตสาหกรรม (Industry Landscape) คาดการณวาผลกระทบของมุมมองเก่ียวกับอุตสาหกรรม
จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไปจนถึงป 2593 การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกจะเกิดขึ้นโดยการขับเคลื่อนของ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและตลาดเกิดใหม 

12) ดานพฤติกรรมการบริโภคในตลาด (Shifting Market Landscape) ปจจุบันผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ
สินคาฟุมเฟอยไดอยางรวดเร็ว และในบางกรณีเกิดขึ้นอยางปจจุบันทันดวน โดยผูบริโภคท่ีเปนชาวจีนมีการบริโภค
สินคา ฟุมเฟอย คิดเปนรอยละ 34ของผูบริโภคสินคาฟุมเฟอยทั่วโลก สิ่งที่เกิดขึ้นสงผลกระทบอยางมากตอการ
เปลี่ยนผานตลาดในระบบเศรษฐกิจโลก 

13) ก าร ร ั กษามาตรฐานข ั ้ นต ่ ำ  3 ด  าน  (Triple Bottom Line : TBL)Triple Bottom Line คือ           
การรักษามาตรฐานขั้นต่ำ 3 ดาน ไดแก ดาน การเงิน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการสรางการเติบโตของธุรกิจ   
การดูแลรักษา สิ่งแวดลอม และการเก้ือกูลตอสังคมรอบขาง รวมถึงการดำเนินกิจการดวยความโปรงใส มีธรรมาภิ
บาล สิ่งเหลาน้ีจะสรางความสามารถทางการแขงขันใหกับธุรกิจในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) จะเห็นได
วาสภาพการณเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ลวนสงผลตอการจัดการศึกษาของไทยท้ังสิ้น การจัดการศึกษาเปนการพัฒนาทุน
มนุษยและทุนทางสังคมท่ีเปนปจจัยสำคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม การท่ีเศรษฐกิจไทยยังคงมี
ปญหามากน้ันสะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษายังไดผลไมดีพอ จึงเปนอุปสรรคตอการจัดการระบบการศึกษาไทย 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการจัดการศึกษาของไทย 

จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก โดย IMD ซึ่งเปนการ
พิจารณาปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ ครอบคลุมปจจัยหลัก 4 ดาน ไดแก
สมรรถนะดานเศรษฐกิจประสิทธิภาพของภาครัฐประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสรางพื้นฐาน สรุปไดวาสิ่งท่ี
เกิดขึ้นลวนสงผลตอการ จัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมคุณภาพรวมท้ังความสามารถ ในการแขงขัน
ดานการศึกษาของไทยท่ียังเปนรองประเทศอ่ืนอีกมากโดยเฉพาะ ประเทศในอาเซียน นอกจากน้ี ปจจัย แวดลอมตาง ๆ 
ทั้งทางตรงและทางออมเชน โครงสรางประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงไป มีอัตราการเกิดลดลง จำนวนผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น 
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปนสังคมยุคขาวสารหรือยุคดิจิทัล ลวนสงผลตอระบบ
การศึกษาท่ีจะตองตั้งรับวางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหสามารถอยูไดในสังคมไทยและสังคมโลกอยา
คุณภาพ จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาของไทยใหมีสมรรถนะดานการศึกษาสูงขึ้นในเวทีสากล ดังน้ี 
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1. ควรขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาอยางจรงิจังและตอเน่ือง ใหมีการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนโดยใชวิทยาศาสตรเปนฐานในการเรียนรู ใหสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย โดยนำสมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 เปนแนวทาง ในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล           
การเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู ของเด็กเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมี
กระบวนการคิดวิเคราะห มีทักษะทางภาษา การอาน การคิด การคำนวณไดตอไป 

2. ควรปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนาครู ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเน่ืองจากครูเปนหัวใจสำคัญ
ของการตอบโจทยปญหาคุณภาพการศกึษา รวมท้ัง การแกไขปญหาอัตราครูตอนักเรียนระดับมัธยมศกึษาท่ีประเทศ
ไทยอยูในระดับต่ำดวย 

3. ควรกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และ
ควรกำหนดหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเนนหลักสูตรท่ีตอบสนองท้ังเศรษฐกิจ
หลักของประเทศและเศรษฐกิจ ของทองถิ่น หรืออาจจะมีการเปดสาขาใหมที่สะทอนถึงความตองการในอนาคต
รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน ท้ัง ทักษะดานภาษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคปจจุบัน  

4. ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อการจัดทำตัวชี้วัดดานการศึกษาที่สะทอนการ เขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา ความเทาเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการตอบโจทยบริบทท่ี เปลี่ยนแปลง ท่ีมีความสอดคลอง
กับบริบทของประเทศไทยสามารถตอบโจทย การพัฒนา การศึกษาของประเทศ และสามารถแกไขปญหาการศึกษา
ไดตรงตามตัวชี้วัด สะทอนปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางชัดเจน 

5. ควรกำหนดทศิทางและเปาหมายการศึกษาเพ่ือสงเสรมิการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ  ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยโดยนำรูปแบบความเปนหุนสวนการศึกษาระหวาง
ภาครัฐกับเอกชน (Public – Private Partnerships in Education in Thailand) มาใชเปนแนวทางใหภาครัฐกับ
เอกชนไดรวมมือกันทำงานเพื ่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดวยการมีหนวยประสาน (Delivery Unit)          
เปนหนวยดำเนินงานสรางความเขาใจ และประสานความตองการระหวางภาครัฐ - ภาครัฐ ภาครัฐ - ภาคเอกชน และ
เอกชน-เอกชน เพ่ือสงเสริมใหเกิดความเขาใจรวมกันถึงเปาหมายของการศึกษาไทย และเล็งเห็นถึงความสำคัญ และ
คุณคาของการเปนหุนสวนการศึกษาท่ีจะรวมกันพัฒนาไปสูความสำเร็จของเปาหมาย การศึกษาชาติตอไป 

6. ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรการลงทุนทางการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเปนธรรม
และมีความโปรงใส เน่ืองจากปญหาคอรัปชั่นในภาครัฐเปนตัว ฉุดร้ังอันดับความสามารถของไทยทำใหงบประมาณ
ไมถึงผูเรียน และสงผลตอคุณภาพ การศึกษา 

7. ควรสงเสริมใหมีการกระจายอำนาจดานการศึกษา โดยการเพ่ิมอิสระใหสถานศึกษา และสงเสริมให
เกิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และรัฐควรปรับลดบทบาทจากการเปนผูจัดการศึกษาไปเปนผูใหบริการหรือ
ผูกำกับดูแลท่ีมีหนาท่ี สงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรม เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวมากขึ้น 

8. ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสรางนวัตกรรมการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือมุงสูความม่ันคง ม่ังคั่งยั่งยืน เปนการปฏิรูปประเทศไปสูยุคไทยแลนด 4.0 

9. ควรสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผูสูงอายุ เพ่ือเตรียมรองรับการเพ่ิมขึ้นผูสูงอายุในอนาคตโดยการ
จัดตั้ง “ศูนยการศึกษาเรียนรูสำหรับผูสูงอายุในชุมชน”เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดเทาท่ี
จำเปน พัฒนาจิตใจ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน สามารถใชทักษะเทคโนโลยีการสื่อสารที่จำเปน และสามารถใช
ชีวิตอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) จากแนวทางดังกลาวชี้ใหเห็นวาประเทศไทยตองเรงพัฒนาอยาง
ยิ่งจังในทุกดาน ท้ังดานผูสอน ผูเรียน สื่อท่ีใช การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การลงทุนดานการศึกษาและการ
วิจัย การพัฒนาระบบฐานขอมูล และการกระจายอำนาจดานการจัดการศึกษา ซึ่งจะตองดำเนินการปฏิรูปอยาง
ตอเน่ือง และตองกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีชัดเจน 
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ทักษะสำคัญในการจัดการการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 
นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่เรียกวาไทยแลนด 4.0 ซึ่งเปนโมเดลในการพัฒนาประเทศ มุงเนน

การขับเคลื่อนดวยความคิดสรางสรรคเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมใหมโดยใชเทคโนโลยีเปนกลไกสำคัญ และการสราง
ความรวมมือเพื่อเพิ่มความไดเปรียบเชิงการแขงขัน การจัดการศึกษาจึงมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิง
กระบวนการและในเชิงผลลัพธ โดยทักษะท่ีตลาดแรงงานโลกตองการอยางในป 2020 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน มี 10 ทักษะ ตามท่ี ดร.ไกรยส ไดชี้ใหเห็นถึงรายงานเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum 
อันประกอบดวย  

1. ทักษะการแกไขปญหาท่ีทับซอน 
2. การคิดวิเคราะห  
3. ความคิดสรางสรรค  
4. การจัดการบุคคล  
5. การทำงานรวมกัน 
6. ความฉลาดทางอารมณ  
7. รูจักประเมินและการตัดสินใจ  
8. มีใจรักบริการ  
9. การเจรจาตอรอง  
10. ความยืดหยุนทางความคิด สอดคลองกับผลสำรวจความตองการแรงงานของนายจางและองคกรเกิด

ใหมในป 2557 ขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) พบวา นายจางขององคกรใน
ศตวรรษท่ี 21 คาดหวังใหพนักงานในองคกรมีทักษะดานการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) และความคิด
สรางสรรค(Creativity) มากท่ีสุด ดังน้ัน แรงงานท่ีจะยังคงปลอดภัย และมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ คือ 
แรงงานท่ีมีทักษะท่ีหลากหลายท้ังทางปญญา และทางการสื่อสาร เชนทักษะความคิดสรางสรรค และทักษะการคิด
วิเคราะห เปนตน สวนแรงงานท่ียังพ่ึงพาทักษะซ้ำ ๆ ในการประกอบอาชีพอยูในปจจุบันจะเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยง
สูงมากที่จะตกงานในอนาคต นโยบายการจัดการศึกษาของไทยในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 )สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาคน รวมท้ัง
กฎหมายทีสำคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศและมีผลใหอำนาจหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนไปจาก
เดิมแลว กระทรวงศึกษาธิการไดยึดหลักการท่ีสำคัญ อันไดแก 

1) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ  
3) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2574  

มาวิเคราะหเพ่ือกำหนดเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางให สามารถขับเคลื่อน
ไปสูเปาหมายดังกลาวอยางเปนรูปธรรมเกิดประโยชนกับผูเรียนและประชาชน ผูรับบริการไดสอดคลองกับทิศทาง
และเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปขางหนาทั้งในมิติ ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและมิติการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยปรากฏสาระสา สำคัญและประเด็นความเชื่อมโยง ดังน้ี (สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,2560) 
 
 
 
 

168

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16



ยุทธศาสตร ของการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาไทย 
1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียน

มีสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถทองจำและนำสิ่งท่ีจำไปฝกคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค 
และแกไขปญหาที ่เกิดขึ้นไดมีทักษะทำงานกันผู อื ่นสอดคลองกับทักษะที ่จำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรม
จริยธรรมผูสำเร็จการศึกษาทุกระดับประเภทไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรวมท้ังสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสามัคคีปรองดอง 

 
กลยุทธ 

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาผูเรียนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตรวจหวยกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ ประเภทการศึกษาใหทันสมัย 
สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลก 

3. สงเสริมการพัฒนาเน้ือหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส 
สารอา  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิใหสอดคลองกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระบบการเรียนการสอนอยางเขมขนแนวทางการดำเนินงานท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 
ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

1. กำหนดมาตรฐานหลักสูตรตามระดับชวงชั้น และมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาและการฝก
ปฏิบัติสถานประกอบการ 

2. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหเกิดระบบหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนรูองคความรูและ
ฐานขอมูลที่เกิดขึ้นจากการศึกษา โดยพัฒนาระบบคิดแกปญหาและความคิดเชิงสรางสรรคใหผูเรียน เพื่อใหเกิด
คุณภาพในองคความรูและทักษะตาง ๆ สอดคลองในแนวทางเดยีวกับการพัฒนาของประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีใช OECD-PISA 
กำหนดไวเปนหลักสูตรสากล 

3. จัดหลักสูตรการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางเขมขน ตามขอตกลงของ AECเพื่อรองรับการทำงานของ
อาเซียนไดตามขอตกลงฯ และสามารถนำไปตอยอดคนควาหาความรูเพิ่มเติมเปนภาษทางคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี 

4. จัดใหมีหนวยงานกลางทำหนาท่ีวิจัย พัฒนา และจัดทำหลักสูตรการศึกษาหนังสือเรียน หรือตำราเรียน
ท่ีเปนแกนหลังตามหลักสูตรและมาตรฐานกลาง รวมท้ังจัดทำคูมือการประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษา 

5. จัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท้ังระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอยาง
เปนระบบและสามารถนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันตอเหตุการณสถานการณของสังคมโลก 

6. ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงวัยทักษะการดำรงชีวิต 
และบริบทของสภาพภูมิประเทศอยางเหมาะสม 
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7. ลดวิชาเรียนในชั้นเรียนและบูรณาการวิชาเรียน เพ่ือผูเรียนมีเวลาพัฒนาทักษะการเรียนรูนอกหองเรียน 
ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละระดับชวงชั้น สงเสริมการพัฒนา การดำเนินชีวิต และจิตอาสาตอการพัฒนาชุมชน และ
ประเทศชาติ และจัดกิจกรรมสงเสริม ทักษะผูเรียนใหสอ คลองกับนโยบายการปรับลดเวลาเรียนในชั้นเรียน รวมท้ัง
จัดการเรียนรู โดยบูรณาการวิชาประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง ศีลธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู  

8. นำเทคนิควิธีการแจกรูปสะกดคำมาใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถมศึกษาอยาง
เขมขน เพ่ือแกปญหาเด็กนักเรียนอานหนังสือไมออก เขียนหนังสือ ไมได  

9. ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากการบอกเลาโดยครู มาเปนกระบวนการ ออกแบบ วิธีการเรียนรูท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพผูเรียนเพ่ือเกิดกระบวนการคิดเปนทำเปน  

10. นำรองและขยายผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตนแบบในพื้นท่ี ที่นักเรียนสวน ใหญมคีะแนน
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)อยูในระดับดี  

11. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรูของผู เรียน ทั้งท่ี ไดจากการเรียนรู ใน ระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งประสบการณจากการ ทำงานเพื่อยกระดับ
คุณวุฒิของผูเรียนภายใตกรอบคุณวุฒ ิแหงชาต ิ 

12. พัฒนาระบบคลังขอสอบเพ่ือการทดสอบผลการเรียนรูดานทักษะความรูความสามารถ ความสามารถ
ความสามารถของผูเรียน  

13. พัฒนาตำราภูมิปญญาทองถิ่น ตำราพหุวัฒนธรรมท่ีมีมิติการเรียนรู เชิงบูรณาการ (Blended Based 
Learning) ท่ีทำใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะชีวิตของ ตนเองเชื่อมโยงกับภูมิ ปญญาและภูมิสังคมได  

14. สนับสนุนหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Book) และหุนจำลองสื่อสิ่งพิมพ อ่ืน ๆ (e- Journal) รวมท้ัง
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรูเชิงสรางสรรค (Life Long Learning) เชื่อมโยงกับการศึกษาทุกระดับ
ตั้งแตระดับปฐมวัย  

15. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือใหความรู สรางความตระหนัก ในเร่ือง ประวัติศาสตรของชาติ 
การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีดีงามของไทย  
 สรุปไดวาแนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสูยุคไทยแลนด 4.0 มี แนวทางของการ
จัดการศึกษาของไทยท่ีมีแนวโนมของการมุงสูการขับเคลื่อนไปสูยุคไทย แลนด 4.0 ในหลายดาน ประกอบดวย ดาน
การพัฒนาความคิดสรางสรรคในกระบวนการ จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาความเปนมือ
อาชีพของบุคลากร ทางการศึกษา การสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และดานการสราง
ความรวมมือเพ่ือพัฒนาองคความรูและการมุงเขาสูอาชีพ เพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหมีความรูและสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกับ
คุณลักษณะผูเรียนที ่พึง ประสงคในศตวรรษท่ี 21 และทักษะที่ตลาดแรงงานมีความตองการ รวมทั ้งเปนการ
วางรากฐาน การศึกษาของไทย ใหสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
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กลยุทธการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมซอฟทแวรและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 
ในประเทศไทย 
 
The Strategies for Establishing a Tertiary Institution for Software Industry and Smart 
Engineering System in Thailand 
 
ผูวิจัย   วุฒิภูมิ  จุฬางกูร 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกธุรกิจ นำมาซ่ึงความจำเปนท่ี
ประชาชนและแรงงานตองมีความรู ทักษะ และความชำนาญการในดานเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะนำมาซึ ่งการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งสอดคลองไปกับนโยบายผลักดันเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เชน ประเทศไทย4.0 และการตอยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (S-curve) หนึ่งในวิธีการพัฒนาทักษะน้ัน 
สามารถทำไดโดยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสรางบุคลากรเขาสูตลาดแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากรอบแนวคิด และกลยุทธดานการจัดการศึกษา
เฉพาะทางสำหรับวิทยาการดิจิทัล โดยทำการศึกษาในรูปแบบของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ อันรวมไปถึง 
กลยุทธในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมซอฟทแวรและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะในประเทศ
ไทย แนวโนมการศึกษาเฉพาะทางดานการนำเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในธุรกิจ (Digital transformation) 
แนวคิดดานการศึกษาเฉพาะทางในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวของ งานวิจัยนี้พบวา 
สถาบันอุดมศึกษาทั ่วไปทั ้งของรัฐบาลและเอกชนควรจัดหลักสูตรใหมีความรู ดานเทคโนโลยีใหเพียงพอและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อใหผูเรียนสามารถนำไปใชงานจริงแตไมจำเปนตองเปนความรู
เฉพาะทาง สำหรับการจัดตั้งสถาบนัการศึกษาเฉพาะทางน้ัน พบวา ควรมุงเนนดานอุตสาหกรรมซอฟทแวรและดาน
ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง ตรงกับความตองการของภาคธุรกิจ และสอดคลองกับนโยบาย
ของภาครัฐ  

 
คำสำคัญ : สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง อุตสาหกรรมซอฟทแวร การจัดการการศึกษา 
 
Abstract 
 Digital technology plays an increasing role in daily life, particularly in the business 
world. The implication is that the public and the workforce, in particular, need to have the 
knowledge, skills and competency in digital technology which will help the socio-economic 
development of the country. Such need is in line with Thai government’s economic 
development policies such as Thailand 4.0 and S-curve growth in strategic sectors. An 
approach to develop the tech skill is to establish educational institutions specifically for tech 
workers training to satisfy the demand of the tech sector. This study aims to assess 
frameworks and strategies for digital technology specialist education institution by 
examining existing literatures covering the framework for software and digital specialist 
institution establishment, the trends for digital transformation education, frameworks for 
specialist education in higher education level along with relevant laws and regulations. This 
study found that there should be basic digital technology skill trainings in the curriculum for 
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non-specialist higher education for both public and privately-owned institute for the 
graduates to be able to have sufficient digital skill to satisfy employer’s demand. For 
specialist institutes, it was found that there are demands for practical skills in the software 
industry particularly in the field of the Smart Automation System. 
 
Key Word : Specialist Institution, Industrial Software, Education Management 
 

บทนำ 
การศึกษาเปนกระบวนการที่มุงพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาที่สมดุล ทั้งสติปญญา 

จิตใจ รางกาย และสังคม เพื่อเสริมสรางการพัฒนาและการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือ
ตอบสนองทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ซึ่งประเทศที่ตองการความกาวหนา ตางให
ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือ ประเทศไทยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
แหงชาติ พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2542 เปนตนมา ซ่ึงถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ สงผลให
การศึกษามีการปรับเปลี่ยนทั้งระบบ ตั้งแตจุดมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา จนกระทั่งการ
จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) สำหรับ
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีกำลังพัฒนา และมีปญหาเก่ียวกับกำลังคนท่ีจะตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมคอนขางมาก อันสืบเนื่องจากระบบและวิธีการจัดการศึกษาที ่ไมสามารถสรางและกระจายโอกาส 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคอุตสาหกรรมท่ีผานมา (อนุศักดิ์ คงทน, 2556) อีกท้ัง เทคโนโลยี
และการสื่อสารในปจจุบันไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลใหการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษยตองใชอุปกรณ
สื่อสารและคอมพิวเตอร เพื่อศึกษาคนควา การทำธุรกิจ และออกแบบดานอุตสาหกรรมอื่น ๆ  โดยจัดหาอุปกรณ
สื่อสารหรืออุปกรณตาง ๆ ดานอิเล็กทรอนิกสเขามาใชกันมากขึ้น (ลดาวัลย ทองด,ี 2556) ยุทธศาสตรสำคัญภายใต
การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา จึงตองการนำพาประเทศกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” 
หรือ “ไทยแลนด 4.0” โดยมุงเนนการพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เพ่ือกาวขามการเปนประเทศท่ีมีรายได
ปานกลาง ในการน้ี เพื่อใหเกิดผลจริง ตองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและการวิจัย และพัฒนาโดยผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) โดยอุตสาหกรรมใหมหรือ
อุตสาหกรรมอนาคตเหลาน้ีจะเปนกลไกท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ 
ซึ่งการตอยอดอุตสาหกรรมเดิมจะสามารถเพิ่มรายไดของประชากรจากอุตสาหกรรมใหม ดังน้ี (สุวิทย เมษินทรีย, 
2559) 1. อุตสาหกรรมเปาหมายเดิมที ่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบดวย อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ การทองเท่ียวกลุมรายไดดี และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การ
แปรรูปอาหาร 2. อุตสาหกรรมอนาคต ประกอบดวย หุนยนตการบินและโลจิสติกส เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชวีภาพ 
ดิจิทัลและการแพทยครบวงจร ตามนโยบายดังกลาว จึงจำเปนตองพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ต ท่ีมีจุดเดน
คือ สามารถเชื่อมความตองการของผูบริโภคเขากับขบวนการการผลิตสินคาไดโดยตรงดวยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร
แบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) รวมทั้ง ยังสามารถแบงปนขอมูลขาวสารและใชทรัพยากรบางสวนรวมกนัได 
เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด จึงจำเปนตองผสมผสานเทคโนโลยีท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพ ดวยองคประกอบคือ 
หุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous Robots) การรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Cyber Security) ขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data) เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) การเชื ่อมตออินเทอรเน็ตของสิ ่งของ (Internet of Things: IoT)      
การขึ้นรูปชิ้นงานดวยเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) การประมวลและเก็บขอมูลผานระบบออนไลน (Cloud 
Computing) การบูรณาการระบบตาง ๆ เขาดวยกัน (System Integration) การสรางแบบจำลอง (Simulation)  
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 ปจจุบันประเทศไทยตองการผูท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทางท่ีเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบ
อัจฉริยะเปนจำนวนมากท้ังน้ีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาดาน
อาชีวศึกษาเฉพาะทาง ควรใหมีการจัดการเรียนการสอนบางสาขาวิชา หรือบางหลักสูตรที่ตองการความเชี่ยวชาญ
และสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานไดอยางเพียงพอสถาบันอุดมศกึษาควรจัดผลิตหลักสูตรวิศวกร
ดานโปรแกรมเมอร หรือวิศวกรดานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Smart Automation System) ขึ้นในประเทศไทยใน
อนาคต ทั้งนี้ สถานศึกษาโดยทั่วไปที่เนนหลักสูตรทั่วไปที่สามารถประกอบอาชีพได แตไมสามารถรูเฉพาะในบาง
สาขาวิชาที่จำเปน อีกทั้ง ยังมีรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนหันมาจัดตั้งสถานศึกษาเฉพาะทางขึ้นเอง เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบการ เชน วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภวัิฒน โดยบริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน) มุงเนน
ผลิตบุคลากรตอบสนองผูประกอบการเซเวนอีเลฟเวน หรือสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระยอง (RAIST)           
ท่ีมุงเนนผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือทำการวิจัยและสรางนวัตกรรมใหม เปนตน 

 ดังนั ้น การจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที ่มุงเนนดานอุตสาหกรรมซอฟทแวรและดานระบบ
อัตโนมัติอัจฉริยะ ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง ท่ีตรงกับความตองการของภาคธุรกิจตามนโยบายของภาครัฐ ในการ
นี้เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการพิจารณาในการจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางดังกลาว จึงเปนปจจัยเรงดวย ในการ
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ จำเปนตองศึกษาและวิเคราะหการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางสำหรับผลิตวิศวกรดานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Smart Automation System) ขึ้นในประเทศไทยในอนาคต 
เพื่อรองรับการทำงานกลุมอุตสาหกรรมดานตาง ๆ  และตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยจะจัดเปน
รูปแบบโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรที่เปดสอนการบริหาร สอดคลองกับความตองการของผูเรียน โดยการเตรียม
ผู สอน วิธีการสอน ผู เรียน และวิศวกรดานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Smart Automation System) ที่มีความ
เชี่ยวชาญดานวิศวกรรมศาสตรและในดานระบบซอฟทแวรโปรแกรมตาง ๆ และรองรับโรงงานอุตสาหกรรมในยุค
ประเทศไทย 4.0 อยางเต็มรูปแบบ 

 
กลยุทธการจัดตั ้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมซอฟทแวรและระบบอัตโนมัติ
อัจฉริยะในประเทศไทย 
แนวโนมการจัดการศึกษา 

วิชัย วงษใหญ (2553) กลาวถึงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยึดแนวทางการเรียนรู 4 แบบ ที่เปนการ
เรียนรูเพ่ือชีวิต มุงจัดการศึกษาใหกับผูเรียน สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ ดังน้ี 

1. การเรียนเพื่อรู หมายถึง การศึกษาที่มุงพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู การแสวงหา
ความรู และวิธีการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรูเนน
การฝกสติ สมาธิ ความจำ ความคิด ผสมผสานกับสภาพจริง และประสบการณในการปฏิบัติ 

2. การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริง หมายถึง การศึกษาที่มุงพัฒนาความสามารถและความชำนาญ รวมท้ัง
สมรรถนะทางดานวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเปนหมูคณะ ปรับประยุกตองคความรูไปสูการปฏิบัติงานและอาชีพได
อยางเหมาะสม กระบวนการเรียนการสอน บูรณาการระหวางความรูภาคทฤษฎี และการฝกปฏิบัติงานที่เนน
ประสบการณตาง ๆ ทางสังคม 

3. การเรียนรูเพ่ือท่ีจะอยูรวมกัน และการเรียนรูท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืน หมายถึง การศึกษาท่ีมุงใหผูเรียน
สามารถดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข มีความตระหนักในการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน การแกปญหาการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเขา
ใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อของแตละบุคคลในสังคม 
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 4. การเรียนรูเพื่อชีวิต หมายถึง การศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกดาน ทั้งจิตใจ รางกาย และสติปญญา           
ใหความสำคัญกับจินตนาการและความคิดสรางสรรค ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาความเปนมนษุยที่สมบูรณ         
มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ศีลธรรม สามารถปรับตัวและปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เขาใจตนเองและผูอ่ืน  
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับส่ีเสาหลักทางการศึกษา มีเปาหมายคุณภาพผูเรียน 4 ดาน ดังน้ี 

1. มีวิธีการคิดระดับสูง เชน คิดวิเคราะห คิดแกปญหา คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค เน่ืองจากการคิดเปน
สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตในโลกปจจุบันที่เปนโลกแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ความรูและนวัตกรรมอยางรวดเร็ว คนท่ีคิดเปนเทาน้ันท่ีจะสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข 

2. มีวิธีการเรียนรู (learning how to learn) และเปนบุคคลแหงการเรียนรู (learner person) เนื่องจาก
การเรียนรูเปนองคประกอบสำคัญของการดำรงชีวิต มนุษยจะดำรงชวีิตอยูไดจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเน่ือง บุคคลท่ีมีการเรียนรูจะมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสังคมไดมากกวาบุคคลท่ีไมมีการเรียนรู 

3. มีทักษะการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ทักษะทางสังคม และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เราไมสามารถดำรงชีวิตอยูไดโดยไมติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม ทักษะทางสังคมคือปจจัย
สงเสริมใหการทำงานที่ตองประสานความรวมมือจากบุคคลหลายฝายสำเร็จลุลวง การแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณกับผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพ เปนกระบวนการเรียนรูขั้นสูงท่ีมีความสำคัญและจำเปนสำหรับ
การเรียนรูในยุคปจจุบัน 

4. มีคุณลักษณะสมรรถนะท่ีพึงประสงค สิ่งสำคัญท่ีควบคูกับการมีความรูอันลึกซ้ึง คือ การมีคุณลักษณะท่ีดี 
ชวยทำใหสามารถพัฒนาตนเองและดำรงชีวิตรวมกับผูอื่นอยางสงบสุขและสันติ การมีสมรรถนะ คือ ความสามารถ
ปรับประยุกตความรูและคุณลักษณะใหออกมาเปนพฤติกรรมอยางเปนรูปธรรม 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) (2562) ไดนำเสนอบทความของ Daniel 
Newman ไดเขียนเร่ืองราวของ Top 6 Digital Transformation Trends In Education ซ่ึงมีความนาสนใจในมุมมอง
ของการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตท่ีกำลังเปนกระแสสังคม รวมทั้งการเรียนการสอนในอนาคต 
ตองมีการปรับตัวใหเทาทันเทคโนโลยี ท้ังผูสอนและผูเรียน รวมถึงเทคโนโลยีในชั้นเรียน โดยมี 6 รูปแบบ ดังน้ี 
The Top 6 Trends for Digital Transformation in Education Futurum Research, LLC 

1. Augmented Reality / Virtual Reality / Mixed Reality เทคโนโลยีเสมือนที่รวบรวมสื่อดิจิทัลไว
บนสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปน กระดาษ, หนังสือ, โปรแกรม, Smart Device หรือสื่อการสอน ทำใหหองเรียนสามารถ
เปนไดมากกวาท่ีเปน ผูเรียนสามารถเผยแพรขอมูลการเรียน หรือสรางสรรคการเรียนไปพรอมกับอาจารยได  

2. Classroom Set of Devices หองเรียนจะตองไมมีการนำอุปกรณของตัวเองมาใชในอนาคต (Bring Your 
Own Device) หลายปท่ีผานมา ทางโรงเรียนเร่ิมท่ีจะมีการนำอุปกรณมาใหนักเรียนใช ผานการจัดสรรจากโรงเรียน
หรือองคกรสนับสนุนตาง ๆ ท่ีนำเอา Laptop หรือ googleChromebooks มาใช (ในสหรัฐ) โดยใหความสนใจใน
เรื่องราวของบทเรียน รวมถึงความปลอดภัยทางดานดิจิทัล (Cyber Safety) รวมทั้งทักษะดานพลเมืองดิจ ิทัล 
(digital citizenship skills) ดวย 

3. Redesigned Learning Spaces ในหองเรียนศตวรรษที่ 21 หองเรียนจะมี SMARTboard ที่เปรียบ 
เสมือนจอแสดงผลที่สามารถตอบโตกับเด็กนักเรียนจากโตะ ผูสอนจะตองเรียนรูการใชงานเพื่อตอบโจทยและ
เปาหมายในการเรียน หองเรียนจะไมใชบอรดกระดานดำเหมือนเดิมอีกตอไป ท่ีสำคัญในแตละสถานศึกษาจะตองมี
การจัดแหลงเรียนรู รวมถึงแหลงบริการการศึกษาที่ใหบริการแบบ 24/7 ซึ่งหมายถึงใหบริการตลอดเวลา ไมใช
เฉพาะในชั้นเรียนเทาน้ัน 

 
 
 

175

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16



4. Artificial Intelligence การใช AI ในการศึกษาขั้นสูงจะเปนเร่ืองท่ีพรอมใชงาน ท่ี Australia’s Deaken 
University สรางที่ปรึกษาเสมือนของนักศึกษา ซึ่งใหบริการตลอดเวลา ไมมีวันหยุด ที่ปรึกษาเสมือนดังกลาว           
มีขอมูลคำถามคำตอบมากกวา 3 หมื ่นรายการ รวมถึงการใหบริการ chatbot ดวย เพราะ chatbot ติดตั้ง 
Natural Language Progression ที่เรารูจักกันแบบเดียวกับ Siri ซึ่งทำใหสามารถรองรับการตอบโตกับผูเรียนได
อยางดี รวมท้ังมีระบบ Intelligence Tutoring Systems อีกดวย อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีเหลาน้ีจะไมไดหวังผล
เพ่ือไปทดแทนอาจารยประจำแตอยางใด 

5. Personalized Learning ถาเปรียบเทียบจริง ๆ  ผูเขียนขอสรุปใหวา เปนการเรียนรูตามอัธยาศัยแบบ
เชิงลึกของผูเรียน โดยผูเรียนจะเปนผูรับรูแนวทางการเรียนจากอาจารยแลวคนหาในสิ่งที่ตนเองชอบ เก็บขอมูล 
รวมถึงเรียนรูอยางรวดเร็ว ในมุมของผูสอนก็สามารถท่ีจะเรียนรูพฤติกรรมของผูเรียน รับทราบผลตอบรับ รวมถึงมี
เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบตาง ๆ  เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือท่ีจะนำมาวิเคราะหขอมูล เปน Educational tools ท่ีเพ่ิมเติม 
ขอมูลผูเรียนระยะยาว สามารถปรับปรุงและวิเคราะหขอมูลไดอยางรวดเร็ว  

6. Gamification เรียนรูจากเกมส โดยใชเทคโนโลยีเกมสมาเปนสวนรวมในการเรียนการสอน คือ เร่ืองท่ี
จะนำเขามาใชในการศึกษา เพ่ือสรางความสนใจใหมใหกับผูเรียน เทคโนโลยเีกมสสามารถสรางการเรียนรูในบทเรียน
ยาก ๆ  ใหเขาใจไดงาย ยกตัวอยางเชน การจำลองเหตุการณ สถานการณ เพ่ือการแกปญหายาก ๆ  โดยใชแบบจำลอง
ผานเกมส ก็จะทำใหสามารถเรียนรูทักษะการแกปญหา รวมทั้งสามารถออกแบบแนวทางการเรียนรู ทักษะใหม ๆ             
ไดอยูเสมอ ผูเรียนและผูสอนจะไดรับผลตอบรับเพ่ือการพัฒนาตอเน่ืองจากการเลนดังกลาว ดังน้ัน เทคโนโลยีเกมส
จากบทเรียนจึงเปนเร่ืองทาทายท่ีจะสรางทีมในการพัฒนาบทเรียนใหมีความสนุกตื่นเตนและเสริมทักษะในอนาคต 

ปจจุบันมีการกลาวถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั ้งที ่ 4 อยางกวางขวาง ทั ้งภาครัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา และภาคประชาสังคม ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนการเปลี่ยนแปลงครัง้ยิ่งใหญ
ของโลก และกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไมเกิน 20ปขางหนา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนยุคของการบูรณาการโลกของ
การผลิตสินคาท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายแตกตางกันไปตามความตองการของผูบริโภคแตละราย โดยใชเวลาท่ีรวดเร็ว 
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ดวยการเชื่อมตอทางเครือขายในรูปแบบ “Internet of Things (IoT) ” และมีการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร การปฏิวัติอุตสาหกรรมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นท่ัวโลก และประเทศไทยก็เปน
อีกหน่ึงประเทศท่ีตองไดรับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดงักลาว ท้ังในระบบเศรษฐกิจและสังคมแรงงานไทยเปนอีก
ภาคสวนหนึ่งที่ตองไดรับอิทธิพลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น แรงงานจงึตอง
ตื่นตัวและเตรียมความพรอม ทั้งดานความรู ความคิดเชิงวิเคราะห ทักษะการแกไขปญหา และทักษะดานภาษา 
เพ่ือพัฒนาตนเอง จากเดิมท่ีเปนแรงงานไรทักษะฝมือ แรงงานก่ึงทักษะฝมือ ใหกาวสูการเปนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือ 
ซ่ึงแรงงานไทยจะปรับตัวและพัฒนาตนเองเพียงฝายเดียวไมได รัฐบาลในฐานะผูนำประเทศตองเขามาชวยเหลือและ
สนับสนุน เพื่อใหแรงงานไทยสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได โดยวิธีการเตรียมความพรอมในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถทำได 2 ระดับ ดังน้ี ระดับจุลภาค คือ แรงงานไทยตองตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง
ทั้งในดานความรู ทัศนคติและทักษะในการทำงานและการดำเนินชีวิตใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะ
เกิดขึ้น สวนในระดับมหาภาค คือ รัฐบาลในฐานะผูนำและผูบริหารประเทศตองเรงใหเกิดนโยบายจัดการปญหาการ
ผลิตแรงงานท่ีไมสมดุล ไมสอดคลองกับตลาดแรงงาน จัดการปญหาโครงสรางประชากรในประเทศท่ีมีอัตราการเกิด
ต่ำ ทำใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงาน และการกาวสูสังคมผูสูงอายุ ขยายเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงให
แรงงานสามารถเขาถึงไดงาย เสียคาใชจายนอยหรือไมเสียคาใชจายเลย เพื่อสงเสริมความกาวหนาและพัฒนา
ความรูทางดานเทคโนโลยอิีนเทอรเน็ต ซ่ึงทำใหประเทศเกิดสังคมแหงการเรียนรูในท่ีสุด วิธีการดังกลาวเปน กลยุทธ
ที่สำคัญท่ีจะทำใหแรงงานไทยมีความพรอมและสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในยุค 4.0 ที่กำลังจะ
มาถึงในอนาคตอันใกลน้ีได (ธัญญลักษณ รุงแสงจันทร. 2561) 
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เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในอนาคต เปนสิ่งที่ตองใหความสนใจในยุคดจิิทัลของศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีกับ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะมาสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ประโยชนท้ังผูเรียนและผูสอนไดอยางลงตัว มหาวิทยาลัยในอนาคตจะกำหนดทิศทางรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบริหารจัดการภายในองคกรเพื่อการดำรงอยูและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทยกลุมผู เรียน โดยมหาวิทยาลัยในอนาคตยังคงเปนกำลังสำคัญในการวางรากฐาน
คุณภาพบุคลากรในทุกมิติดานองคความรู สังคม วัฒนธรรม อยางสอดคลองเหมาะสมกับยุคดิจิทัล เพื่อเปนกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตตอไป (ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต, ฐะณุพงศ ศรีกาฬสินธุ. 2561)  

โดยสรุปรูปแบบกระแสเทคโนโลยีดังกลาว เปนเพียงแนวทางที ่กำลังเติบโตในอนาคตของแวดวง
การศึกษา ซึ่งสามารถเรียนรูและนำไปประยุกตใชกับแวดวงอื่น ๆ  ได หากคุณผูอานสนใจเทคโนโลยีใดก็สามารถ
ทดลองเรียนรูเพ่ือคนหาแนวทางใหม ๆ ในอนาคตได  

 
แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันอุดมศกึษาเอกชนและการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย 

การจัดการศึกษาเฉพาะทาง หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาเพื ่อมุ งพัฒนาใหผู เรียนมีความรู
ความสามารถและมีทักษะทางดานวิชาชีพเฉพาะที่จัดขึ้นตามความตองการของหนวยงานหรือองคกรโดยเฉพาะ 
หรือเปนการจัดการศึกษาที่มุงจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะหรือความตองการของกลุมเปาหมายของ
หนวยงานหรือองคกร ซึ ่งเปนการจัดการศึกษาที่ไมอาจดำเนินไดโดยสถาบันอุดมศึกษาปกติทั ่วไป และหรือ
ดำเนินการไดแตมีเหตุผลและความจำเปนเฉพาะของหนวยงานหรือองคกรท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทาง 

จากสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ไดแสดงเจตนารมยที่ตองการใหคนในประเทศไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง จะเห็นไดจากการที่รัฐไดมุง
พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนในการศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาเฉพาะทาง 

สำหรับในประเทศไทย มีหนวยงานเปนจำนวนมากที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง และไดผลิตบุคลากรเพ่ือ
สนองความตองการใชงานของหนวยงานเปนการเฉพาะมาเปนเวลานาน และเปนที่ยอมรับในบทบาทและศักยภาพ
ดานการผลิตบคุลากรเฉพาะทางของหนวยงานดงักลาวตลอดมา ซ่ึงรัฐบาลไดเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศกึษา
เฉพาะทาง รัฐจึงไดบัญญัติสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเฉพาะทางไวในพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 21 วา “กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะ
ทางตามความตองการและความชำนาญของหนวยงานน้ันได โดยคำนึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”  

การจัดการศึกษาเฉพาะทาง จะเปนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณลักษณะเฉพาะ (Unique) 
โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีความรูและทักษะวิชาชีพเฉพาะทางตามความตองการของหนวยงานหรือองคกรท่ี
ตองการใชงาน ซึ่งจำเปนตองอาศัยครูผูสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะนั้น ๆ  ในการจัดการศึกษา
ของหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางมีความพรอมอยูแลว 
หลักการพ้ืนฐานในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 

1. การสรางใหเกิดความเรงดวนการจัดตั้งและการดำเนินการเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาในดานตางๆ น้ัน 
สามารถทำไดดวยคาใชจายที่นอยกวาตนทุน และทางปฏิบัตินั้นทางองคกรมีความจำเปนที่จะตองไดรับการ
ตรวจสอบท้ังดานการเงินและเร่ืองของเวลาท่ีใช 

2. ใหผูบริหารระดับสูงสนับสนุนเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป ท้ังน้ีเกิดจากผูบริหารระดับสูงเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการสนับสนุน 
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3. จัดตั้งสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทาง ผูอำนวยการดานวิชาการควรดำเนินการใหมีการ
ฝกอบรมในหลักสูตรของการจัดการและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยมีการเพิ่มคานิยม
ขององคกรลงไป เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาน้ันไดตระหนักและมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

4. การยอมรับวัตถุประสงคเบื ้องตนของการฝกอบรมผูอำนวยการดานวิชาการจะตองมีการกำหนด
เปาหมายของเน้ือหาในการอบรมหลักสูตรในการผสมผสานระหวางเน้ือหาเชิงกลวิธี ซ่ึงจะไดเปรียบอยางมากในการ
ทำงานและครอบคลุมเปาหมายในระยะยาว 

5. การยอมรับกลุ มเปาหมายสำคัญ เปาหมายที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทาง คือ 
บุคลากรภายในองคกรน่ันเองโดยทำการฝกอบรมใหครอบคลุมแรงงานในทุกระดับ และไดรับการพัฒนาหรือรับรอง
มาตรฐานจากหนวยงานตาง ๆ  

6. กำหนดเปาหมายที่ตองการไปใหถึงจุดหมาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางควรมีการขยาย
หลักสูตรของการเรียนท่ีเปนลักษณะท่ียืดหยุนหลากหลาย และสนองความตองการของการดำเนินงานของกลุมตาง ๆ  
ในหลาย ๆ สาขาอาชีพ 

7. การกำหนดมาตรฐานในการเทียบเคียง เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางไมสามารถดำเนินการ
ไดเองตามลำพังในอุตสาหกรรมใด ๆ  ดังนั้น การฝกอบรมอยางสม่ำเสมอเปนสิ่งที่ทำใหสถาบันนั้นกาวถึงมาตรฐานการ
เทียบเคียงได การแบงปนขอมูลระหวางผูเรียนน้ันจะชวยกำหนดการเทียบเคียงและบอกถึงเน้ือหาของการอบรม 

8. การพัฒนากลยุทธดานการเงิน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางตองไดรับการสนับสนุนทางการเงนิ
และแหลงทรัพยากรตาง ๆ อยางเพียงพอท่ีจะจัดสรรใหสามารถดำเนินงานไปไดอยางมืออาชีพ 

 

องคประกอบการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนบริการสาธารณะที่รัฐไดใหเอกชนเขามาจัดการศึกษาแทนรัฐ ซึ่งนับเปน

บริการท่ีมีผลกระทบกับสังคมในวงกวาง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงมีสถานะเปนนิติบุคคลในลักษณะพิเศษท่ีมิได
มุงแสวงหากำไรมาแบงปนกันเปนการเฉพาะ และมีการบริหารจัดการท่ีเปนอิสระแยกตางหากจากผูรับใบอนุญาต 
ฉะน้ัน ผูท่ีจะขอรับอนุญาตจัดตั้งจะตองมีเจตนาเพ่ือมุงกอใหเกิดบริการสาธารณะ โดยมิไดมุงแสวงหาประโยชนจาก
บริการสาธารณะเปนหลัก ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูขอรับใบอนุญาตตองดำเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเน้ือท่ีท่ีดินท่ีจะใชเปนท่ีจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ เปนตนนอกจากที่ไดกลาวขางตนการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจำเปนท่ีจะตองศึกษาคูมือและแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใชในการยื่นขอใบอนุญาตใน
การจัดตั้งตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสามารถสรุปประเด็นตาง ๆ ดังน้ี การตั้งเปาหมายของการ
จัดตั้งการเตรียมสถานที่ที่จะจัดตั้งการเตรียมบุคลากรดานตาง ๆ  การเตรียมหลักสูตรที่ใชในการจดัการเรยีนการ
สอนการศึกษาแนวโนมของตลาดและความตองการตาง ๆ และการศึกษาระเบียบของรัฐ  
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สรุป 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญของโลก และกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไมเกิน 20 ป

ขางหนา การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว สงผลใหบุคลากรทุกๆ ภาคสวนตองมีการพัฒนาตนเองเพ่ือกาวใหทันกับความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว เพราะโลกอนาคตตองการการตอบสนองที่รวดเร็ว กระชับ มีประสิทธิภาพสูง ตามนโยบาย
ดังกลาวจึงจำเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ต ที่มีจุดเดนคือ สามารถเชื่อมความตองการของ
ผูบริโภคแตละรายเขากับขบวนการการผลิตสินคาไดโดยตรง ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรแบบโรงงานอัจฉรยิะ 
(Smart Factory) รวมท้ังยังสามารถแบงปนขอมูลขาวสารและใชทรัพยากรบางสวนรวมกันได ในการนี้ เพื่อเปน
การตอบสนองความตองการของตลาด จึงจำเปนตองมีการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ ดวย
องคประกอบคือ หุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous Robots) การรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Cyber Security) 
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เทคโนโลยีAugmented Reality (AR) การเชื่อมตออินเทอรเน็ตของสิ่งของ (Internet 
of Things: IoT) การขึ้นรูปชิ้นงานดวยเน้ือวัสดุ (Additive Manufacturing) การประมวลและเก็บขอมูลผานระบบ
ออนไลน (Cloud Computing) การบูรณาการระบบตาง ๆ เข าด วยกัน (System Integration) การสราง
แบบจำลอง (Simulation)ตลาดผูบริโภคมีการเชื่อมโยงกับเครือขายดวยการใชการใชเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ทำ
ใหแรงงานตองตื่นตัว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มทักษะแรงงานเปนสิ่งสำคัญ สถาบันตางๆ ตองให
ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมความกาวหนาและพัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยี ทำใหแรงงาน
ไทยมีพรอมและสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในยุค 4.0 การเพิ่มแรงงานดวยการผลิตผูมีความรู
ความสามารถใหตรงกับตลาดแรงงานจึงเปนเร่ืองสำคญัเรงดวน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถแขงขนักับนานาประเทศ
ไดอยางทัดเทียม จึงจำเปนตองพัฒนาระบบการศึกษา 

ท้ังน้ีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาดานอาชีวศึกษา
เฉพาะทาง ควรใหมีการจัดการเรียนการสอนบางสาขาวิชา หรือบางหลักสูตรท่ีตองการความเชี่ยวชาญและสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานไดอยางเพียงพอ โดยท่ัวไปท่ีเนนหลักสูตรท่ัวไปท่ีสามารถประกอบอาชีพ
ได แตไมสามารถรูเฉพาะในบางสาขาวิชาที่จำเปน ทั้งนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนหันมาจัดตั้งสถานศึกษา
เฉพาะทางขึ้นเอง เพื่อตอบสนองความตองการของผูประกอบการการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มุงเนน
ดานอุตสาหกรรมซอฟทแวรและดานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง ท่ีตรงกับความตองการของ
ภาคธุรกิจตามนโยบายของภาครัฐ ในการนี้เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการพิจารณาในการจัดตั้งสถาบันเฉพาะ
ทางดังกลาวจึงเปนปจจัยเรงดวย ในการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ จำเปนตองศึกษาและ
วิเคราะหการจัดตั ้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางสำหรับผลิตวิศวกรดานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Smart 
Automation System) ขึ้นในประเทศไทยในอนาคต เพื่อรองรับการทำงานกลุ มอุตสาหกรรมดานตาง ๆ และ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยจะจัดเปนรูปแบบโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรท่ีเปดสอนการบริหาร 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน โดยการเตรียมผูสอน วิธีการสอน ผูเรียน และวิศวกรดานระบบอัตโนมตัิ
อัจฉริยะ (Smart Automation System) ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมศาสตรและในดานระบบซอฟทแวร
โปรแกรมตาง ๆ  และรองรับโรงงานอุตสาหกรรมในยุคประเทศไทย 4.0 อยางเต็มรูปแบบโดยสถาบันจะเปนกำลัง
สำคัญในการวางรากฐานคุณภาพบุคลากร ใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตตอไป  
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การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
 
Academic Administration of School Administrators in the Digital Age 
 
ผูวิจัย   สุกัลยา  พรมหอม 
 

บทคัดยอ 
  การเปลี่ยนแปลงใหทันกับกระแสโลกดิจิทัลนั้น เปนความจำเปนอยางยิ่งและเปนความทาทายของผูบริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสูการศึกษาแหง
ศตวรรษที่ 21 ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษา ไดนำดิจิทัลเทคโนโลยี เขามามีบทบาทในการบริหารงานในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงเปนหัวใจสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ ดังน้ัน การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล จึงจำเปนตองนำเทคโนโลยดีิจิทัล มาพัฒนา
ระบบงานวิชาการใหเกิดประโยชนสูงสุด เสริมสรางใหองคกรสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีการทำงานที่เปนระบบ         
มีความทันสมัยรวดเร็ว แมนยำ ทันตอสถานการณ สามารถนำดิจิทัลมาจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และเชื่อมโยงกันไดอยางท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอกองคกร กอใหเกิดคลังความรูท่ีผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษา 
สามารถเขาถึงเชื่อมโยงและประสานงานกันอยางมีคุณภาพสงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 
 
คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา ยุคดิจิทัล 
 
Abstract 
 Changes to keep up with the current digital world is absolutely necessary and challenges 
for school administrator who has an important role in driving the school and educational 
management to develop education in the 21st century. The school administrator brings digital 
technology to be the role in school administration especially academic administration which is 
the heart of the development of educational institutions and educational quality. Thus, Academic 
Administration of School Administrators in the Digital Age has to bring digital technology to 
develop academic system for maximum benefit. Strengthen the organization of the educational 
institution to be effective. There is a systematic operation. Modern, fast and accurate and up to 
date to any situations. Able to use digital to manage information technology systems in 
communication and can be linked thoroughly both inside and outside the organization. Making 
Knowledge Base at administrators and personnel in educational institutions and able to access, 
connect and coordinate with quality, resulting in the efficiency of school management. 
 
Key Word :  Academic Administration, School Administrators, Digital Age 
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บทนำ 
  การศึกษาถือเปนเคร่ืองมือท่ีสำคัญในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ กลาวคือ การศึกษาจะพัฒนาคน
ใหมีคุณลักษณะตามท่ีสังคมตองการ เพ่ือใหคนเปนปจจัยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป ดังน้ัน การศึกษาจึง
ตองแสดงบทบาทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวม ปจจุบันสังคมโลกและสังคมไทย กำลังกาวเขาสู
ศตวรรษที่ 21 ที่มีอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things) ที่ทำอุปกรณตาง ๆ มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและมี
โปรแกรมที่ใชงานรวมกับคอมพิวเตอร รวมถึงโทรศัพท เคลื่อนที่ ที่ในปจจุบันสามารถพกพาติดตัวไปดวยตลอดเวลา          
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางฉับพลัน (Disruptive technology) ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจแลว ยังสงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกท่ีตองเผชิญกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันมากมาย ผลจากการปฏิวัติดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 สงผลใหเกิด
แรงผลักดันใหประชากรสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและแหลงเรียนรูท่ีไรขีดจำกัด สามารถพัฒนาองคความรู และสราง
ปญญาที่เพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ มีการนำเทคโนโลยี การสื่อสาร และระบบการเรียนรูแบบเคลื่อนที่ (Mobile learning)       
มาใชมากขึ้น ทั้งดานการเรียนการสอนในสถานศึกษา การใชขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการการทำงาน 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ซ่ึงอาจกลาวไดวา เปนยุคท่ีมีความสลับซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ทำใหการศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือใหการศึกษา สามารถสรางผลผลิตไดสอดคลองกับ
ความตองการและบริบทของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาว สงผลใหรัฐบาลและ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในดานการศึกษา ไดกำหนดนโยบายและแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานการศึกษาและการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาสงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา ดังเชน นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปงบประมาณพ.ศ. 2563 ไดมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาดานการศึกษา คือใหสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเคร่ืองมือใน
การบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ตั้งแตการจัดทำฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถงึ
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบ
ดิจิทัล เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหา
ดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผูเรียน ท่ีมี
ความตองการจำเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง เปนตน 3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองผานระบบดิจิทัล 4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการ
ผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 5) พัฒนาครูใหมีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) นอกจากนี ้ นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา           
เปนนโยบายท่ีกระจายอำนาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหนวยงานทั้งระดับสำนักงานทั้งสวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับ
โครงสรางของหนวยงาน ทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสำนักงานสวนกลาง ใหมีความ
ทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา หนวยงานสำนักงานเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยี
ดิจิทัล Digital Technology เชน Cloud Technology Big DataTechnology และ Communication Technology 
เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร งานท้ังระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมท้ังปลูกฝงคานิยม
ความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของ
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ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ
ทำงานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและ
บูรณาการขอมูลภาครัฐท้ังภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเปนระบบกลางสำหรับใชในการพิสูจน ยืนยันตัวตนเดียวและ
รองรับการทำงานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ อีกทั้งแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ยังพัฒนาดานการ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารงานในสถานศึกษา และเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให
สอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแตระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากร
ดานการศึกษาของประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562) 
 ดังนั้น จะเห็นไดวา เทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในทุกๆดาน โดยเฉพาะดานการศึกษา       
ซึ่งสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่จัดการศึกษา เปนผูขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการบรหิาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัล ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสงผลตองานดานการศึกษาโดยเฉพาะการบริหารดานงาน
วิชาการซ่ึงเปนหัวใจหลักในการจัดการศึกษาน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา พัฒนา สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดเตรียมความพรอมใน
การพัฒนาระบบงานวิชาการสูการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาในยุคดิจิทัลใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอไป 
 
การบริหารงานวิชาการ หัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษา 

การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สำคัญสำหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนงานที่จะตอง
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ ่งเปนจุดมุ งหมายหลักของสถานศึกษาและเปนเครื ่องชี ้ความสำเร็จ และ
ความสามารถของผูบริหาร 

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
มีความมุงหมายท่ีจะจัดการเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ในการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษาใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ จำเปนตองยึดเงือ่นไข
และหลักการสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาประการหน่ึงคือ การกระจายอำนาจ (Decentralization) ดานการบริหาร
และการจัดการศึกษา ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กำหนดสาระสำคัญ ใหกระทรวงกระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ไปยัง
คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบโดยตรง เพื่อใหการศึกษาสรางคน และ
สรางความรูคูคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพตอไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
,2550) สำหรับดานการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา มีขอบขายและภารกิจงานท้ังสิ้น 17 งานดังน้ี 
ดานวิชาการ 

ก) การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 
ข) การวางแผนงานดานวิชาการ 
ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
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ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
ช) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ซ) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
ฌ) การนิเทศการศึกษา 
ญ) การแนะแนว 
 ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ฏ) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
 ฐ) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
 ฑ) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานสถานประกอบการและ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 ฒ) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
 ณ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
 ด) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
 งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุดดวยเจตนารมณท่ี
จะใหสถานศึกษาดำเนินการโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ทองถิ่นและ การมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมท้ังวัดปจจัย
เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
และงานวิชาการยังถือวาเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือการจัด
การศึกษาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยูท่ีงานดานวิชาการ 
 
แนวคิดและหลักการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  

ในการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงถือวาเปนงานท่ีเปนหัวใจของสถานศึกษา จะตองมีหลักการและวิธีการดำเนินงาน 
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร ดังน้ัน ในหลักการเบื้องตนของการบริหารงานวิชาการ จึงตองมีขอความชัดเจน 
ดังตอไปน้ี (จรุณี เกาเอ้ียน, 2557)  

1. ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง
และชุมชน มีสวนรวม 

2. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด 
3. มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกำหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู รวมท้ังเปนเครือขายและ

แหลงการเรียนรู 
4. มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีวัดคุณภาพการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงชั้นท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
5. มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
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จากภาระงานดังกลาวของสถานศึกษา ผูบริหารตองยึดหลักในการทำงานโดยเฉพาะหลักการบริหารงาน
วิชาการ เปนแนวคิดเพ่ือปฏิบัติไปสูความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการจำเปนตองมีหลักการท่ีสำคัญ 4 ประการ ดังน้ี 

1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เปนการบริหารงานเพ่ือนำไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
องคประกอบของคุณภาพที่เปนตัวชี้วัดคือ ผลผลิตและกระบวนการเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหบุคลากรและผูรับบริการ
ไดรับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพ เปนที่ยอมรับของสังคมในระดับสากลมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการประกัน
คุณภาพ ไดแก การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

2. หลักการมีสวนรวม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารไดพัฒนามาอยางตอเน่ือง 
สม่ำเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมเสนอแนะปรับปรุงและพัฒนา หลักการมีสวนรวมตองการใหทุกคน 
ไดรวมกันทำงาน ซึ ่งลักษณะของงานวิชาการตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย อาจดำเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการวิชาการ ซ่ึงจะมีเปาหมายการทำงานรวมกัน นำไปสูการพัฒนาคุณภาพไดมากขึ้น การมีสวนรวมตองเร่ิมจาก 
การรวมคิด รวมทำ และรวมประเมินผล เพราะในการบริหารงานวิชาการผูบริหารไมสามารถทำคนเดยีวไดตองอาศยั
ความรูความสามารถของบุคลากร นั่นคือผูบริหารตองใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งในการรวมคิด       
วางแผนการทำงาน รวมปฏิบัติเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน ดังเชน 

  1) การรวมคิด รวมกันคิดในกระบวนการทำงานของฝายงานตางๆ วาจะมีการดำเนินการอยางไร 
มอบหมายงานใหแกใคร ตองการผลลัพธแบบใด ใครเขามามีสวนเก่ียวของบาง 

  2) รวมทำ ในการทำงาน ผู บริหารตองใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหารเพราะการทำงานใน
สถานศึกษา ผูบริหารไมสามารถทำคนเดียวไดตองอาศัยความรวมมือของบุคลากรทุกคน 

  3) รวมแกปญหา ผูบริหารตองมีความชัดเจนในการทำงานและเม่ือเกิดปญหาบุคลากรทุกคนตองรับรู
รวมกัน ในปญหาและหาวิธีการแกไขรวมกัน เพราะการทำงานทุกท่ีตองมีปญหาและอุปสรรคในการทำงาน 

สรุปในการบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งเปนองคกรทางสังคม บุคลากรที่รวมกันทำงานมีหลายคน เมื่อเกิด
ปญหา ทุกคนตองรวมกันรับรูและรวมกันแกปญหา เพราะสิ่งท่ีเปนปญหาเก่ียวของกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  

3. หลักการ 3 องคประกอบ (3-Es) ไดแก 
  1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนท่ีกำหนดไว เปนไปตามขั้นตอนและ

กระบวนการ มีปญหาและอุปสรรคอยางไรในขณะดำเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได มีประสิทธิภาพเนนไปท่ี
กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีตางๆ ท่ีทำใหบรรลุวัตถุประสงคมากท่ีสุด 

  2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ไดผลผลิต (Outputs) ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ มีทักษะเพ่ิมขึ้น รวมท้ังการคำนึงถึงประโยชนท่ีไดรับ  

  3) หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใชเวลานอย การลงทุนนอย การใชกำลังหรือแรงงาน
นอยโดยไมตองเพิ่มทรัพยากรทางการบริหาร แตไดผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังนั้น การลงทุนในทางวิชาการจึงตอง
คำนึงถึงความประหยัดดวยเชนเดียวกัน ผูบริหารจะใชกลวิธีอยางไรในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยความ
ประหยัดบุคลากร งบประมาณ วัสดุและเทคโนโลยี และใชเวลานอยอีกดวย 

สรุปในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารตองคำนึงถึงความรูความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการและ
ตองคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน คือ ตองประหยัดทรัพยากรทุกอยางใหมากท่ีสุดแตยังคงไวซ่ึงประสิทธิผลของงาน 

4. หลักความเปนวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาระของวิชาการ ไดแก หลักการ
พัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษาและหลักการวิจัย เปนตน 
หลักการตางๆ เหลาน้ี เปนองคประกอบสำคัญ กอใหเกิดลักษณะความเปนวิชาการท่ีตองอาศัยองคความรูเพ่ือทำใหเกิด 
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การเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค ดังน้ัน การบริหารงานวิชาการจำเปนตองคำนึงถึงหลักการตางๆ เพราะดานการบริหาร
การศึกษามีหลักและกระบวนการในการดำเนินการ จึงจำเปนตองสอดคลองกับหลักการของศาสตรในสาขาวิชา 

จากที่กลาวมา สรุปไดวา หลักการบริหารงานวิชาการตองคำนึงถึงการพัฒนาสูความเปนเลิศ ทำใหดีที่สุด 
นำไปสูคุณภาพท่ีคาดหวัง คำนึงถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา โดยใหบุคลากรทุกฝายไดรับผิดชอบรวมกัน 
ทำให ผลผลิตมีคุณภาพ คำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความประหยัด การดำเนินงานทางวิชาการโดยอาศัย
หลักการดังกลาวยอมจะสามารถบรรลุความสำเร็จ คือความเปนเลิศทางวิชาการ 

  
การบริหารงานวิชาการกับกระบวนการ PDCA 

การบริหารงานวิชาการมีความสำคัญตอคุณภาพของการจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงตองดำเนินการอยางเปน
ระบบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดวยกระบวนการบริหาร PDCA ดังน้ี (จิติมา วรรณศรี, 2557) 

1. การวางแผน (Plan: P) เปนการดำเนินงานเพ่ือจัดเตรียม วางแผนงาน ทรัพยากรตางๆ เพ่ือจัดประสบการณ
หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู 

1.1 การวางแผนงานวิชาการ เปนการดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับการกำหนดทิศทางและแนวทาง
ดำเนินงานวิชาการ ไดแก การกำหนดเปาหมายของงานวิชาการ การกำหนดโครงการ กิจกรรมดานวิชาการ การจัดทำ
ปฏิทิน การดำเนินงาน การจัดสรรและกำหนดทรัพยากรในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การกำหนดโครงสรางการ
บริหารงานวิชาการ การกำหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบแกบุคลากร เพ่ือสนับสนุนใหการดำเนินงานวิชาการเกิด
ประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีกำหนด 

1.2 การพัฒนาหลักสูตร เปนการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณสมบัติ คุณลักษณะตามที่คาดหวัง ไดแก การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรโดยผูมีสวนเกี่ยวของ วิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรู ปญหา ความตองการของทองถิ่น เพ่ือกำหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดสาระ
การเรียนรูท่ีจำเปนและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น กำหนดแนวทางจัดประสบการณหรือกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูเพื ่อพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะตามจุดมุ งหมายของหลักสูตร รวมทั ้งการกำหนดแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใด และการนำหลักสตูรสู
การปฏิบัติจริงโดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู 

2. การปฏิบัติตามแผน (Do: D) เปนการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร อันไดแก การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูและการจัดการเรียนรู 

2.1 การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู เปนการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ 
คูมือ ชุดการสอน วีดีทัศน คอมพิวเตอรหรืออื่นๆ เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมถึงการพฒันาหรือการ
จัดเตรียมแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานท่ีเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

2.2 การจัดการเรียนรู เปนการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรูและสอดคลองจุดมุงหมายหลักสูตร ซึ่งควรมีกิจกรรมที่หลากหลายเนนผูเรียนใหมีบทบาทสำคัญในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ฝกทักษะการคิด การแกปญหา การทำงานรวมกับเพื่อน การคนควาหาความรูดวยตนเอง สอดแทรก
และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค รวมทั ้งการดำเนินโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื ่นๆ          
เพ่ือแกปญหา พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ซ่ึงถือเปนขั้นตอนสำคัญของการจัดการศึกษาท่ีสงผลตอการ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู บรรลุเปาหมายของหลักสูตร สงผลตอคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการศึกษา 
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3. การตรวจสอบ (Check: C) เปนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน ผลการเรยีนรู 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อสรุปประเมินผลวาสามารถบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอย
เพียงใด ไดแก การนิเทศภายใน การวัดและประเมินผล 

3.1 การนิเทศภายใน เปนกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการติดตามและชวยเหลือ แนะนำ 
สงเสริมสนับสนุนใหครู บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทความรับผิดชอบไดสำเร็จ ซึ่งผูบริหาร
สถานศึกษาหรือ ผูนิเทศควรกำหนดแผนการนิเทศ ดำเนินการนิเทศการปฏิบัติงาน เพ่ือชวยใหการบริหารงานวิชาการ
บรรลุเปาหมายท่ีกำหนด 

3.2 การวัดและประเมินผล เปนการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางการเรียน
การสอนและหลังการเรียนการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินวา ผูเรียนมีความรูความสามารถ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม มากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคในการพัฒนาผูเรียนอยางไรบาง โดย
ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลายตรงตามสภาพจริงและสอดคลองกับจุดมุงหมายการเรียนรู โดยการสราง
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลหรือเคร่ืองมือวัดผลท่ีมีความสอดคลองครอบคลุมเน้ือหาและคุณลักษณะท่ีตองการวัด อาทิ
เชน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ แบบทดสอบ เปนตน 

4. การปรับปรุง (Act: A) เปนการดำเนินงานเก่ียวกับการพิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาผลผลิตจาก
การดำเนินงานวิชาการ ไดแก การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

4.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู เปนการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น หรือมีคุณลักษณะ พฤติกรรมตามจุดมุงหมายการเรียนรู โดยเร่ิมตนจากปญหาท่ีพบ
ในการจัดการเรียนรูหรือนำขอมูลสารสนเทศจากการวัดและประเมินผลการเรียนรูมาใชวิเคราะหปญหา เพื่อกำหนด
วิธีการสรางนวัตกรรมใน การแกปญหา พัฒนาผูเรียน ซ่ึงจะนำไปสูการวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนรูตอไป 

กลาวโดยสรุปไดวา กระบวนการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของกระบวนการ PDCA สามารถนำไปใช
พัฒนาการบริหารงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
ดิจิทัลเทคโนโลยีท่ีจำเปนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

 ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบตอการบริหารงานของสถานศึกษาในดานตางๆ ไมวาจะเปนการบริหารงาน
วิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม การบริหาร
กิจการนักเรียน และการสรางความสัมพันธกับชุมชน ซ่ึงงานของสถานศึกษาในทุกดานจะตองมีระบบจัดการฐานขอมูล
ของสถานศึกษาเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีตองใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ICT (Information and Communication Technology) มาใชในการสรางระบบฐานขอมูล
เพ่ือการบริหารและการจัดการความรูในงานดานตางๆของสถานศึกษา  

เทคโนโลยีในปจจุบันที ่ผู บริหารสถานศึกษาจะตองรู จักนำมาใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงเปนงานหลักของการจัดการศึกษา (สุกัญญา แชมชอย, 2561) ไดแก 

1. Cloud Computing เปนเสมือนมีบริการ Server บน Internet ซึ ่งสถานศึกษาไมจำเปนตองวาง ระบบ 
Server ของตนเองในสถานศึกษา ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณของสถานศึกษาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ี
เก่ียวของกับการจัดเก็บขอมูล (Storage) การใช Softwareและการลงทุนดาน Hardware รวมท้ังการลงทุนดานบุคลากร
ผู ด ูแลระบบ เนื ่องจากผู ใหบริการ Cloud จะเปนผู รับผิดชอบเอง เอกชนที ่ใหบริการ Cloud เชน Amazon Web 
Services (AWS),Microsoft Azure, IBM/SoftLayer and Google Compute Engine. คาใชจายในการใชบริการ Cloud 
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ขึ ้นกับ Applications หรือ Software ที่จะใชขนาดความจุที ่ตองการในการเก็บขอมูล (Storage) และการเชื่อมตอ 
(Connectivity) 

 2. Mobility Devices ไดแก อุปกรณพกพาที่สามารถใชงานไดทุกสถานที่ทั้งหลาย โทรศัพทมือถือ Smart 
Phones, Tablet PC และอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆมีความสามารถเขาถึงอยางอิสระเพื่อการใชงานแบบเคลื่อนที่ได 
เพราะอุปกรณเหลาน้ีมี Applications ท่ีชวยใหผูใชไมวาจะเปนครู อาจารยบุคลากรสถานศึกษา หรือแมแตนักเรียนก็
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลความรูตางๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จากสถิติผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในป คศ. 
1990 มีเพียง 0.2 %ของประชากร แตในป คศ. 2015 เพิ่มขึ้นถึง 50% ของประชากรในขณะที่อดีตใชไดเพียงการ
โทรศัพทเพียงอยางเดียว (Singlepurpose) แตปจจุบันน้ีเปนแบบ Multipurpose 

 3. Social Network ในยุคที่สื่อสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอทัศนคติ พฤติกรรมและความเชื่อของคนในสงัคม
เปนอยางมากไมวาจะเปน LINE, Facebook, Twitter, WeChat หรือ Instagram ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาตองสามารถ
ที่จะเลือกใชสื่อสังคมออนไลนเหลานั้นอยางถูกตองเหมาะสมกับลักษณะงานการบริหารของสถานศึกษา เชน ใชกลุม 
LINE เพ่ือการสื่อสารท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึงเฉพาะกลุมในการสื่อสารขอมูล ความรูความเขาใจในการทำงานท่ีไมเปนทางการ 
แตไมควรใชในการสั่งงานหรือการบริหารท่ีเปนทางการ เปนตน ปจจุบันน้ีสื่อสังคมออนไลนสามารถใชเปนเคร่ืองมือท่ี
ชวยสนับสนุน การบริหารงานหรือทำลายบรรยากาศการบริหารงานของสถานศึกษาไดเชนกัน 

 4. Internet of Things (IoT) ปจจุบันและในอนาคตอันใกลภายในป คศ. 2020 นี้การใชอุปกรณตาง ๆ  ใน
ชีวิตประจำวันจะใชการเชื่อมตอผาน Internet เปนหลักไมวาจะเปนอุปกรณขาวของเคร่ืองใชสำนักงานในบาน Smart 
Phones, Tablet PC หรือ แมกระทั่งนาิกาของใชสวนบุคคล IoT นี้จะสามารถนำมาใชในการสรางนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนการจัดโครงสรางและระบบการบริหารใหเปน Smart Office ได หรือแมแตการนำแนวคิด Work 
at Home มาใชในอนาคต 

 จากที ่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในยุคดิจิทัลน้ี ถารู จักนำดิจิทัล
เทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ เชน การจัดการเรียนการสอน ครูตองไมใช Power Point หรือโปรแกรม
นำเสนองานอ่ืนๆ แทนกระดานดำเทาน้ัน แตครูตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลความรูจากโลกภายนอกสูหองเรียนโดยผาน 
Internet ก็จะทำใหนักเรียนสนุกกับการเรียนรูมากขึ้น ครูสามารถเลนบทบาทเปนผูอำนวยการเรียนรูไดดี นักเรียน
สามารถเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry Learning) หรือเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) ในหองเรียนหรือ
นอกหองเรียนไดอยางสนุกสนาน นอกจากนี้ครูอาจารยยังสามารถสรางบรรยากาศชั้นเรียนใหเปนแบบชั้นเรียนดิจิทัล 
(Digital Classroom) ไดอีกดวย รวมถึงการบริหารงานของผู บริหารสถานศึกษา จะมีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอไป 
 
คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
 ผูบริหารสถานศึกษา มีความสำคัญยิ่งในสถานศึกษา เปนผูขับเคลื่อนการจัดการศึกษา สนับสนุน สงเสริม ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนไปอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทันตอการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
หรือในยุคท่ีดิจิทัลเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ืองใหมีคุณสมบัติของการเปนผูนำในยุคดิจิทัล (ชัยยนต เพาพาน, 2559) ดังน้ี 
  1. นักสรางสรรค (Ceative) ผู บริหารที ่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลักดันใหบุคลากรในโรงเรียนที่มี
ความสามารถสรางสรรคงานใหมีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น ตองผลักดันเพ่ือประโยชนของนักเรียน และจะตองหาวิธี
จัดการอยางตอเน่ืองเหมือน “ทฤษฎีน้ำไหล (flow theory)” 
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  2. นักการสื่อสาร (Communicator) ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพไมเพียงแตการสื่อสารโดยการแบงปนขอมูล
ผานหลายสื่อเทาน้ัน แตยังเปนผูฟงท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงเปนสิ่งจำเปนท่ีกลุมผูบริหารตองเปนผูสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 
  3. นักคิดวิเคราะห (Critical Thinker) ผูบริหารจึงตองใหความสนใจในความคิดท่ีครูหรือบุคลากรแสดงออกเปน
สิ่งท่ีสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะดานผลกระทบท่ีมีตอโรงเรียนและนักเรียนในระยะยาว และจะไดรับประโยชนเหลาน้ันมากท่ีสุด
ไดอยางไร ถือวาเปนสิ่งสำคัญสำหรับผูบริหาร ท่ีจะตองนำเอาขอมูลและความคิดตางๆ มาใชในการตัดสินใจท้ังหมด 
  4. สรางช ุมชน (Builds Community) ในที ่น ี ้  หมายถึง การประสานเชื ่อมโยงตอกลุ มคนที ่ เหมาะสม 
ตัวอยางเชน วิธีท่ีจะสรางโอกาสใหกับบุคลากรเพ่ือเชื่อมโยงตอกับคนอ่ืนๆ ท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรูมากขึ้นมันเปนสิ่ง
สำคัญท่ีไมเพียงแตพัฒนาผูนำในโรงเรียนเทาน้ัน แตเปนการเปดโอกาสใหคนอ่ืนเห็นความเปนผูนำดวย 
  5. การมีวิสัยทัศน (Visionary) ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ตองมีวิสัยทัศนในการที่จะทำใหโรงเรียน
เตรียมพรอมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนไปสูอนาคตที่ตองการ และสามารถแบงปนวิสัยทัศนไปพัฒนาชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมกันไดดวย 
  6. การสรางความรวมมือ และการติดตอ (Collaboration and Connection) ผูบริหารตองแสวงหา แบงปน
ขอมูล และความรูอยางเปดเผยชัดเจน มีการคนหาความเขาใจและปฏิบัติอยางเขาใจกับคนอื่น มีการติดตอกับโลก
ภายนอกผานทางบล็อกและสื่อทางสังคม และตองสรางการรวมมือกับผูอ่ืน 
  7. สรางพลังเชิงบวก (Positive Energy) ผูบริหารตองสรางหลักการท้ังเชิงบวก เชิงรุกและวิธีการดูแลเอาใจใส 
ตองใหเวลาในการพบปะพูดคุยกับนักเรียน ครูและผูปกครองรับรูและคุณคาของพวกเขาโดยการพัฒนาความสัมพันธท่ี
แทจริง ใหเกิดขึ้น นอกจากน้ีผูบริหารตองสรางสุขภาพตนเอง สวัสดิการและระดับพลังงานใหพรอมเสมอ 
  8. ความเชื่อม่ัน (Confidence) ผูบริหารตองมีลักษณะความม่ันใจ (confidence) เขาถึงไดงาย (approachable) 
มีความโดดเดน (be visible) ในฐานะท่ีเปนผูนำตองมีความกลาท่ีจะตองเผชิญกับสถานการณท่ียากลำบาก ซ่ึงสถานการณ
เหลาน้ีมักจะอยูในความสงบเสมอ และมีความม่ันใจในการรักษาขวัญกำลังใจและความเชื่อม่ันในชุมชนโรงเรียน 
  9. ความมุงมั่นและความพากเพียร (Commitment and Persistence) ผูบริหารตองแสดงความมุงมั่นและ 
ความทุมเท (dedication) อยางจริงจัง เพ่ือผลักดันใหกับครูและนักเรียนเกิดความมุงม่ันทุมเทในงาน และอยายอมแพ 
(Never give up) เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาท่ีกำหนดไว 
  10. ความเต็มใจที ่จะเร ียนรู (Willingness to Learn) ผ ู บริหารตองเร ียนรู อย างสม่ำเสมอ เพราะการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 เปนท่ีนาตื่นเตนและนำมาใชเสริมสรางศักยภาพผูบริหาร และสังคมโรงเรียนผูบริหารจึง
ตองเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (Be a Lifelong Learner) 
  11. ตองเปนนักประกอบการ คิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Entrepreneurial, Creative and Innovative) 
ความสามารถในการคิดนอกกรอบเปนพลังท่ีมีอำนาจของผูบริหาร การคิดสรางสรรค และนวัตกรรมเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด ใน
การบริหารจัดการกับความซับซอนทางสังคมในยุคด ิจิทัล และตองพัฒนาโรงเรียนเปนองคการประกอบการ 
(entrepreneurial organization) ไดดวย 
  12. นักริเริ ่มงาน (Intuitive) ผู บริหารตองเรียนรูถึงความเชื ่อมั ่นในสัญชาตญาณ (instincts) ของตนเอง 
ความสามารถการเปนนักคิด นักริเริ่มสรางสรรคผูบริหารสามารถการแกปญหาใหสำเร็จอยางไมคาดฝนหรือจากการ
สังหรณใจ (intuitively) ซ่ึงเปนการเกิดขึ้นจากความชาญฉลาดท่ีดี 
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  13. ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) ผูบริหารควรสรางความกระตือรือรนและ 
ความคิดเชิงบวกตอบุคลากรในการรวมกันกำหนดทิศทางในอนาคต สิ่งทั้งหมดนี้ตองเนนใหเกิดขึ้นในขณะที่ยังดำรง
ตำแหนงผูบริหาร 
  14. การเจียมเนื้อเจียมตัว (Be Humble) ผูบริหารมีความสำคัญตอการทำหนาที่ในโรงเรียน ซึ่งงานผูบรหิาร
ไมใชเปนรูปปนแตเปนงานท่ีเอ้ือตอทุกคนในโรงเรียนน่ันคือ ตองมีสัมมาคารวะ การรูจักบุคคลในชุมชน การเปดโอกาส
กับครู และชุมชนเขามามีสวนรวม 
  15. ตัวแบบที่ดี (good Model) หากคุณกำลังสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ตองรู และฝกพวกเขาใหมี
ความคิดสรางสรรค การทำงานรวมกัน ฝกการสื่อสารที่ดี และคิดวิเคราะหเปนการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
และการปลูกฝงสรางสรรคนวัตกรรม จัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยสำหรับการเรียนรูและความเสี่ยง 
  สรุปวา คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน ความสามารถทาง
วิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยีการเปนนักริเร่ิมสรางสรรคและประกอบการ นักสรางพลังและแรงบันดาลใจเชิงบวก 
ตัวแบบท่ีดี และการสรางชุมชนแหงการเรียนรู 
 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในยุคดิจิทัล 

บทบาทคือแบบแผนพฤติกรรมท่ีแสดงออกตามตำแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงเปนไปตามความคาดหวัง
ของสังคม บทบาทของบุคคลจึงมีความแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมและหนาทีค่วามรับผิดชอบ สำหรับบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษา เปนหนาท่ีในการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามตำแหนงท่ีดำรงอยู  

DerickMeado (2016) ผูเชี่ยวชาญดานการสอน ไดเขียนบทความเร่ือง The Role of the Principal in Schools 
ไดสรุปบทบาทหนาท่ีในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษายุคใหมท่ีสำคัญ 9 บทบาท ดังน้ี 

1. บทบาทในฐานะผูนำ (Role as school leader) ประกอบดวย การเปนผูนำที่มีประสิทธิภาพ (Being an 
effective leader) โครงการจัดหาทุนอุปถัมภโรงเรียนการพัฒนาการประเมินผลครูผูสอน และนโยบายการพัฒนา
โรงเรียน เปนตน 

2. บทบาทในฐานะผูรักษาระเบียบวินัยของผูเรียน (Role in Student Discipline) งานสวนใหญของผูบริหาร 
การรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน ท่ีผูบริหารตองสรางความเขาใจใหแกครูทุกคน และตองเปาหมายของการนำไปใช
กับผูเรียน จะทำใหงานงายขึ้น 

3. บทบาทในฐานะผูประเมิน (Role as a Teacher Evaluator) ผูบริหารสวนใหญตองมีความรับผิดชอบ ในการ
ประเมินผลงานของครู โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะตองมีครูผูสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองจัดใหมีการประเมินตาม
กระบวนการดานคุณภาพครูอยางมีความเปนธรรม และตองชี้ใหเห็นท้ังจุดแข็งและจุดออนของการปฏิบัติหนาท่ีของครู 

4. บทบาทในการพัฒนา การดำเนินงาน และการประเมินโครงการ (Role in Developing,Implementing, 
and Evaluating Programs) เปนอีกหนึ่งบทบาทที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองหาวิธีการพัฒนาประสบการณของผูเรียน
เพ่ิมขึ้น โครงการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพตองครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือเปนแนวทางเดียวกันและตองมีการประเมินทุกป และ
พัฒนาเสมอถือวาเปนสิ่งจำเปน 

5. บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน (role in Reviewing Policies and Procedures) 
เอกสารสำคัญอยางหน่ึงของการบริหาร (governing) โรงเรียน คือ คูมือนักเรียน (Student Handbook) ถือเปนตัวชี้วัด 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถทำใหงานของผูบริหารงายขึ้น  
ใหนักเรียน ครู และผูปกครองไดรูนโยบายและขั้นตอนการทำงานประสบผลสำเร็จได 
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6. บทบาทในการกำหนดตาราง (Role in Schedule Setting) การสรางตารางตองทำทุกๆ ป ซ่ึงจะเปนภาระ
งานที ่ผู บริหารตองการสรางขึ ้นมาเอง เชน ตารางการตีระฆังการเขาเรียน ตารางการปฏิบัติงาน ตารางการใช
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตารางการใชหองสมุด เปนตน  

7. บทบาทในการจางครูใหม (Role in Hiring New Teachers) เปนหนาที่สำคัญของผูบริหารโรงเรียน ตอง
จางหรือรับครูและเจาหนาที่เขามาใหมในการทำงานไดอยางถูกตอง ดวยกระบวนการสัมภาษณหรืออบรมจึงเปนสิง่
สำคัญอยางยิ่ง 

8. บทบาทในการปกครองและชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธที่ดีกับพอแมและสมาชิกในชุมชน สามารถเปน
ประโยชนตอการสรางความสัมพันธกับบุคคลและธุรกิจในชุมชน สามารถชวยใหการพัฒนาโรงเรียนมีประสิทธิภาพอยาง
มาก รวมถึงประโยชนท่ีไดรับบริจาคเวลาสวนตัวและการสนับสนุนในเชิงบวกโดยรวม 

9. บทบาทในการมอบหมายงาน (Delegating) ผูนำหลายคน โดยธรรมชาติแลวมีภาระงานหนักอยูในมือท่ีตอง 
สั่งการลงไป ผูบริหารตองมีการมอบหมายงานบางอยางซึ่งเปนสิ่งจำเปน โดยมอบหมายใหกับบุคคลที่มีความรูและ
ไววางใจผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพไมมีเวลามากพอท่ีจะทำทุกอยางท่ีตองการดวยตัวเอง จึงตองพ่ึงพาคนอ่ืน ๆ 
มาชวย เพ่ือใหผลงานบรรลุผลสำเร็จ  

The Wallace Foundation (2012) เปนมูลนิธิใหทุนสนับสนุนโครงการสงเสริมความเปนผูนำการศึกษาใน 24 
รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอแนวทางสำหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลควรนำไปใชมี 5 ประการ ดังน้ี 

1. การสรางวิสัยทัศนเพ่ือความสำเร็จทางวิชาการสำหรับนักเรียน (Shaping a vision of academic success 
for all students) การนำวิสัยทัศนสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และมีสวนรวมของบุคลากรในการมุงผลสัมฤทธ์ิ
ทาง การเรียนของผูเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

2. สรางบรรยากาศที่อบอุนเพื่อการศึกษา (Creating a climate hospitable to education) ผูบริหารตอง
จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะกับผูเรียน และบุคคลภายนอก เพราะโรงเรียนเปนศูนยกลางทางการเรียนและกิจกรรม 
บรรยากาศ มีความสำคัญท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน และการเรียนรูของผูเรียน 

3. การปลูกฝงภาวะผู นำใหกับบุคคลอื ่น (Cultivating leadership in others) ทั้งครูในโรงเรียนถือวา 
ทรัพยากรสำคัญในการบริหาร การสรางใหครูเปนผูนำทางวิชาการจะสงผลใหโรงเรียนมีการพัฒนาไปสูคุณภาพและมี
มาตรฐาน ทางการศึกษา 

4. การปรับปรุงการเรียนการสอน (Improving instruction) ผูบริหารที่มีประสิทธิผลจะมุงทำงานดวยความ
เอาใจใสในการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมุงถึงคุณภาพการสอน และใหบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของ
ผูเรียน และผูปกครอง 

5. การบริหารจัดการกับคน ขอมูล และกระบวนการ (Managing people, data and processes) ผูบริหารท่ี
มีประสิทธิผลตองใหความสำคัญกับบุคลากรท้ังครูบุคลากร และผูเรียน รวมท้ังการนำขอมูลมาใชประโยชนตอการพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและกระบวนการบริหาร 

DoDEA 21 (2014) ไดนำเสนอเครื ่องมือการประเมินเรื่อง Instructional Leadership: SelfAssessment 
and Reflection Continuum เปนเคร่ืองมือประเมินความเปนผูนำทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 การกำหนดตัวชี้วัดดานสมรรถนะและความเปนผูนำท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 มีบทบาท 4 ดานหลัก ดังน้ี 

1. ผูนำโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 กำหนดใหมีการกำกับดูแลดานการบูรณาการ การเรียนการสอน ตอการ
ประยุกตนวัตกรรมใหมๆ มาใช และการประเมินผลไดแก การใหคำแนะนำแนวคิดใหมๆ สำหรับครูผูสอนเก่ียวกับการใช
หองเรียนท่ีมีประสิทธิผล การสนับสนุนใหการเรียนการสอนสอดคลองกับปจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน 
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2. มีการนำรูปแบบทางดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของครูเพ่ือการเรียนรูของผูเรียน สามารถนำไปใช
ในหองเรียน สงเสริมใหครู นักเรียนใชเคร่ืองมือทางดิจิทัลอยางมีประสิทธิผล และใชอยางตอเน่ืองรวมท้ังการประเมิน
ความพรอมของโรงเรียนท่ีจะนำทักษะทางดิจิทัลมาใช 

3. ใหโอกาสแกครูไดพิจารณาไตรตรอง กำหนดจุดมุงหมาย และการรวมมือกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมือ
อาชีพในสภาพแวดลอมท่ีมีความเสี่ยงแลวสามารถนำมาเปนโอกาส ใหครูกำหนดยุทธศาสตรการวิจัยดานหลักสูตร ดาน
การเรียนการสอน และดานการประเมินผล และใหนำผลการวิจัยมาใชประโยชน รวมท้ังเปดโอกาสใหครูไดเรียนรูอยาง
มืออาชีพไดอยางแทจริง 

4. ตองจัดสภาพแวดลอมบนพ้ืนฐานการเรียนรูของผูเรียนเปนศูนยกลาง การสงเสริมปฏิสัมพันธและความรูสึก
ท่ีดีตอชุมชน ไดแก การสรางสภาพแวดลอมของโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการสอน และการเรียนรูดานทักษะในศตวรรษท่ี 
21 กำหนดใหจัดสภาพแวดลอมเพื ่อการเรียนรู ที่มีประสิทธิภาพและความนาเชื ่อถือภายในโรงเรียนและชุมชน 
นอกจากน้ีควรเพ่ิมโอกาสการออกแบบทางสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมโอกาสการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะทาง
อาชีพและเตรียมผูเรียนสำหรับการทำงานในอนาคต 

นอกจากนี้ ผูบริหารสถานศึกษายังมีหลายบทบาทขึ้นอยูกับภารกิจและกิจกรรมการบริหาร ซึ่งการบรหิารให
ประสบความสำเร็จตองอาศัยหลายปจจัยเขามาเกี่ยวของ การบริหารงานการศึกษาในยุคปจจุบันจะตองสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมแหงการเรียนรูในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของทุก
ภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทอยางเต็มท่ีและใชกลยุทธและเทคนิคการบริหารระดับสูง จึงจะ
สามารถนำพาองคกรสูความสำเร็จ การพัฒนาสถานศึกษาและสภาพแวดลอมทางการศึกษา แมวาจะมีการเคลื่อนไหว
ระดับชาติเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาแหงศตวรรษท่ี 21 แลวก็ตาม แตการเคลื่อนไหวเร่ืองน้ีก็ไดขาดหายไป ทำให
ขาดความตอเน่ือง ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับตระหนักในการตัดสินใจ ดำเนินการใหภารกิจของสถานศึกษาท่ี
ตนเองรับผิดชอบมีการสรางคุณภาพสำหรับอนาคตอยางจริงจังความเขาใจโดยเรงดวน (สุกัญญา รอดระกำ, 2561) 

อาจสรุปไดวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในยุคดิจิทัล จะตองประกอบดวย 
บทบาทในฐานะผูนำทางวิชาการ การบริหารหลักสูตรและการสอน บทบาทในฐานะผูรักษาระเบียบวินัย บทบาทในการ
กำหนดตารางการปฏิบัติงาน บทบาทในการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู บทบาทในการสงเสริมการพัฒนา
ครูและบุคลากร บทบาทในการประชาสัมพันธบาทบาทในการประสานสัมพันธกับชุมชน และบทบาทในการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี  
 

บทสรุป 
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษาจักตองเปนกลไกขับเคลื่อน 

การบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารงานวิชาการ ท่ีดำเนินงานเก่ียวกับการเรียนรู
และพัฒนาผูเรียน ประกอบดวยงานตางๆ ไดแก การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดประเมินผล การ
นิเทศการศึกษา การใชสื ่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู  ที ่เปนงานหลักและมีความสำคัญที่สุดในการที่จะประสบ
ความสำเร็จตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ดังนั้น การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล    
จึงจำเปนตองนำเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเชน Cloud Computing ,Mobility Devices โทรศัพทมือถือ Smart Phones, 
Tablet PC Social Network ในยุคที่สื่อสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอทัศนคต ิพฤติกรรมและความเชื่อของคนในสังคม
เปนอยางมากไมวาจะเปน LINE, Facebook, Twitter, WeChat หรือ Instagram และInternet of Things (IoT)         
มาพัฒนาระบบงานวิชาการใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการประยุกตใชในการบริหารงานวิชาการ 
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สามารถติดตอสื่อสารและเชื่อมโยงไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองคกร สรางศักยภาพทางดานการ
บริหารงานวิชาการที่ทันสมัย มีการทำงานที่เปนระบบ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลและเทคโนโลยีตางๆ        
ท่ีเกิดขึ้นในยุคปจจุบันและอนาคต นอกจากน้ี ผูบริหารสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีคุณสมบัติของการเปน
ผูนำทางวิชาการ มีการนำกระบวนการ PDCA เขามาพัฒนางานวิชาการใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ มีบทบาทใน
การบริหารงานท่ีเหมาะสม สามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เปนนักคิด นักพัฒนา มีวิสัยทัศนในการบริหารงานท่ีพรอม
รับกับการเปลี่ยนแปลง บริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความคิดเห็นของผูอื่น รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหากับ
บุคลากรในองคกร พัฒนาโดยใชนวัตกรรมใหมๆ คำนึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศน และยุทธศาสตรของโรงเรียนเปนหลัก  
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ผลกระทบทางสุขภาพและความปลอดภัยของเกษตรกรจากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
 
Health Impacts and Safety of Farmers from the Use of Pesticides 
 
ผูวิจัย   ขจรศักดิ ์ ผิวเกลี้ยง  

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
ประชากรสวนใหญในประเทศไทยทำอาชีพเกษตรกรรม การทำการเกษตรมีการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร พรอมกับการกำจัดแมลงและวัชพืช ทำใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพและความไม
ปลอดภัยของเกษตรกรจากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เปนผลใหเกษตรกรสวนใหญท่ีใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช           
เกิดการเจ็บปวยจากการทำงาน ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพของเกษตรกรเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอน ภัยคุกคามตอสุขภาพ
เกิดจากปจจัยดานการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตอง ซ่ึงเปนปญหาสำคัญของเกษตรกร ปจจัยท่ีสงผลตอ
สุขภาพของเกษตรกรมากท่ีสุด ไดแก พฤติกรรมสุขภาพท่ีไมถูกตองเก่ียวกับการใชสารเคมี การปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามขั้นตอน การสงเสริมทัศนคติ และแนวทางการทำงานท่ีถูกตองเปนการแกไขปญหาสุขภาพของเกษตรกร         
เสริมดวยแนวทางการพัฒนาทักษะการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธีและการสงเสริมสุขภาพเกษตรกร 

 
คำสำคัญ : ผลกระทบทางสุขภาพและความปลอดภัย การใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
 
Abstract 

Majority of population in Thailand are farming. Farmers use pesticides and 
chemicals to increase productivity including control weeds and pests. The side effects of 
chemical use are health impacts and Safety of farmers and incorrect use pesticides. Health 
problem of farmers have to be recognize and be aware of the prevention of their health 
factors in using pesticides or chemical use. Therefore, promotion of safety agricultural 
system in order to change the attitude of farmers can lead to solve health problem of 
farmers. The guideline for practicing good health promotion is for them to know the skills 
of using chemicals and to understand the proper use and skills to be observe correctly.  

 
Keywords : Health Impacts and Safety, Use of Pesticides 
 
บทนำ 

การพัฒนาโลกมุงสูเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) แตในปจจุบนั 
(ป พ.ศ. 2562) องคการสหประชาชาติ ไดเสนอเปาหมายโลกฉบับใหม คือ เปาหมายสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยตองการใหบรรลุเปาหมายภายใน ป พ.ศ. 2573 จากเปาหมาย
ท้ังหมดจำนวน 17 เปาหมายหน่ึงในเปาหมายดังกลาว ขอ 12 คือ การผลิตและการบริโภคอยางรับผิดชอบ 
(Responsible production and consumption) ในรายละเอียดเปาหมายน้ี มีจุดมุงหมายสูการผลิตภาค
การเกษตรท่ีรับผิดชอบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม เปนการผลิตท่ีกอใหเกิดมลพิษนอยท่ีสุด (UNDP, 2015)          
ในประเทศไทยปญหาสุขภาพท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เปนปญหาใหญและรุนแรงมากของสังคมไทย 
ซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของและสังคมไทยยังขาดความตระหนักรวมกันอยางเพียงพอ โดยเฉพาะผลกระทบตอเกษตรกร
และประชาชนท่ัวไป ดังขอมูลเม่ือป 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
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กระทรวงสาธารณสุข พบผูปวยและเสียชีวิต จากสถิติการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพบวา ผูปวย 3,067 คน ตาย 407 คน 
ใชคารักษาพยาบาลไป 14.64 ลานบาท และยังพบวา สารเคมีท่ีใชในทางการเกษตรท่ีมีผลทางสุขภาพเกษตรกรมาก
ท่ีสุดคือ พวกตะกูลออรแกโนฟอสเฟต/คารบาแมต ปญหาการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชการผลิตภาคการเกษตรท่ีเปน
ปญหาหลักเร่ืองหน่ึง ท่ีสงผลกระทบตอมนุษย สัตว ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม โดยผลกระทบภายนอกจากการใช
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรของไทย เกิดจากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตองและมากเกินความ
จำเปน (สุวรรณา ประณีตวตกุล และคณะ,2554) ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมสามารถปลูกพืชไดตลอดป
เน่ืองจากตั้งอยูเขตอบอุนสภาพอากาศโดยท่ัวไป จึงเอ้ือตอการเจริญเติบโตและแพรระบาดของศัตรูพืช ทำใหเกิด
ปญหาดานศัตรูพืชรุนแรงทำความเสียหายตอผลผลิตไดมาก พิษภัยของสารเคมีท่ีมีตอเกษตรกรผูใชและสิ่งแวดลอม
กลายเปนปญหาสำคัญ การใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูกมีแนวโนมจะเพ่ิมปริมาณและชนิดมากขึ้น  

เกษตรกรท่ีทำงานเก่ียวของกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีโอกาสไดรับสารเคมีเขาสูรางกายตลอดเวลา 
ตั้งแตขณะเตรียมผสม ขณะกำลังฉีดพน ขณะซ้ือมาจากรานขายแลวมาจัดเก็บไวท่ีบาน ขณะตรวจเช็คอุปกรณ
เคร่ืองมือท่ีใชขณะเขาไปในแปลงเพาะปลูกภายหลังจากการฉีดพน ขณะท่ีกำลังทำความสะอาดสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชท่ีหกเปรอะเปอนและขณะท่ีนำภาชนะบรรจุสารเคมีไปทำลายท้ิงดวย ซ่ึงจะเห็นไดวาการฉีดพนสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชเปนขั้นตอนท่ีเกษตรกรมีโอกาสไดรับอันตรายตอสุขภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถไดรับสารเคมี
เหลาน้ีเขาสูรางกายไดท้ังทางปาก ทางการหายใจ และทางผิวหนังดวย ระดับความเปนพิษท่ีไดรับจากสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชขึ้นอยูกับวิธีการไดรับสารเขาสูรางกายจากการกินท้ังโดยตั้งใจและไมตั้งใจ การไดรับผานทางผิวหนัง เกิด
จากการหกรดตัว เสื้อผาระหวางผสมสารเคมี การปลิวฟุงระหวางฉีดพน การเก็บผลผลิต  

การใชสารเคมีการเกษตรของเกษตรกรเปนไปอยางอิสระ ไมมีการกำจัดการใชขาดการใหความรูและการ
ควบคุมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมถึงเกษตรกรไมมีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมี ปญหา
ดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยท้ังตัวเกษตรกรและประชาชนท่ีอาศัยอยูรอบแหลงผลิต
หากไดรับหรือสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเปนเวลานาน ทำใหเกิดพิษเร้ือรัง เชน พิษตอระบบประสาท ทางเดิน
อาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด มีผลตอสารพันธุกรรมในเน้ือเยื่อของรางกาย กอใหเกิดโรคมะเร็ง 
 

ความหมายของสารเคมีปองกันและกำจัดศัตรูพืช  
สารเคมีปองกันและกำจัดศัตรูพืช หมายถึง สารประกอบทางเคมีใด ๆ ท่ีใชปองกัน กำจัดขับไลหรือลด

จำนวนแมลงศัตรูพืช วัชพืช เชื้อราและโรคพืชอ่ืน ๆ 
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticides) ไดมีหลายหนวยงานและหลายองคกรไดใหนิยามไว ดังน้ี  

องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) (1990) ไดใหนิยามไววา สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีกำจัดศัตรูพืชยังรวมถึงสารเคมีใด ๆ ท่ีมีจุดมุงหมายในการใชเพ่ือเปนสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช (Plant-growth Regulator) สารทำใหใบรวง (Defoliant) สารทำใหใบแหง (Desiccant) สาร
ทำใหผลรวง (Fruit-thinning Agent) หรือสารท่ีใชเพ่ือปองกันผลรวงกอนการเจริญเติบโตเต็มท่ี และรวมถึงสารท่ี
ใชในพืชผล กอนหรือหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือปองกันการเสื่อมสภาพขณะเก็บรักษาหรือขนสง  

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมี หรือสวนผสมของสารเคมีใด ๆ ท่ีมีจุดมุงหมายในการปองกัน 
ทำลาย ตานทาน หรือลดศัตรูพืช สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอาจหมายถึง สารกายภาพ สารเคมี หรือสารชีวภาพท่ีฆาพืช
ท่ีไมตองการและศัตรูของพืช โดย “สารเคมีกำจัดศัตรูพืช” เปนชื่อของกลุมสารเคมีท่ีสามารถแบงไดออกเปน สาร
กำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดเชื้อรา สารกำจัดเห็บหมัด สารกาจัดหนอน สารกำจัดไร สารกำจัดหอย สาร
กำจัดเหา สารกำจัดหนู สารกำจัดหิด รวมถึงฟโรโมนส สารทำใหใบรวง สารทำใหใบแหง สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช และสารขับไลแมลง 
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สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข (2562) ไดใหนิยามไววา สารเคมี
กำจัดศัตรูพืช หมายถึง สารหรือสวนประกอบของสารท่ีไดจากการสังเคราะหขึ้นหรืออาจสกัดจากธรรมชาติออกมา
ในรูปของสารเคมี มีประสิทธิภาพในการปองกัน ควบคุม และทำลายศัตรูพืช (แมลงและวัชพืช) ศัตรูสัตว (เชื้อโรค 
แมลง และสัตวท่ีเปนพาหะนำโรค เชน หนู เปนตน) 

ดังน้ัน สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีท่ีใชในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดท่ีสงผลกระทบ
ในการทำนาขาว ซ่ึงสามารถมีไดหลากหลายรูปราง 
ประเภทของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข (2562) ไดจำแนกประเภทของ
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตามลักษณะของศัตรูพืช แบงเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

1. สารกำจัดแมลง เปนสารท่ีใชปองกัน กำจัดหรือขับไลศัตรูพืชและสัตว ซ่ึงสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช
แบงประเภทออกไดเปน 4 กลุม ดังน้ี  

1) กลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine) เปนสารอินทรียสังเคราะหท่ีมีโมเลกุลประกอบไป
ดวยคารบอน (C) คลอรีน (CI) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ซ่ึงเปนสารท่ีมีความคงทน ไมสลายตัว ไมละลายน้ำ 
แตสามารถละลายไดในนามันไดดี และเปนสารกลุมท่ีมีการสลายตัวชาซ่ึงมีการสะสมอยูในดนิและในแหลงน้ำ ดังน้ัน
สารกลุมน้ีจึงเขาไปสะสมอยูในพืช ผักและผลไมได ถาหากพืชผักผลไมดังกลาวน้ีเพาะปลูกอยูในบริเวณท่ีมีสารชนิด
น้ีสะสมหรือปนปอนอยูเม่ือไดรับหรือดูดซึมสารกลุมน้ีเขาสูรางกายโดยทางการกินและทางการหายใจแลว จะไป
สะสมอยูในไขมันตามสวนตางๆ ของรางกาย สารกลุมออรกาโนคลอรีนน้ีจะทำใหเกิดอาการพิษท้ังแบบเร้ือรังและ
แบบเฉียบพลันดังน้ีอาการพิษแบบเร้ือรัง ผูปวยจะแสดงอาหารผิดปกติตอระบบทางเดินอาหารมีอาการเบื่ออาหาร 
คลื่นไส อาเจียน นาหนักลด เหน็ดเหน่ือย และเม่ือยลาตามรางกาย 

2) กลุมออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) นับเปนยาปราบศัตรูพืชท่ีใชกันมากในปจจุบัน 
โดยสารกลุมออรกาโนฟอสเฟตน้ีเปนสารเอสเทอรของกรดฟอสฟอริค (Phosphoric Acid) สารกลุมน้ีบางชนิดอาจ
กอใหเกิดอาการพิษทางระบบประสาทซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากชวงเวลาหน่ึง อาการพิษดังกลาวเร่ิมเกิดขึ้นท่ีสวนปลาย
ประสาทของขากอน ตอมาจะมีอาการเดนิโซเซ เสียความรูสึก กลามเน้ือออนเพลียตอมาจะเพ่ิมความ รุนแรงมากขึ้น 
ออนเพลียมากขึ้น และเร่ิมเปนตามแขน 

3) กลุมคารบาเมต (Carbamate) เปนสารสังเคราะหจากสารอนุพันธของสารฟโซสติกมิน 
(Physostigmine) เปนสารอัลคาลอยดท่ีสกัดไดจากเมล็ดถั่วคาลาบาร ตอมาการสังเคราะหสาร โปรสติกมิน ซ่ึงเปน
สารอนุพันธของสารฟโซสติกมิน โดยสารกลุมคารบาเมตโดยท่ัวไปมีการตกคางสั้นและสลายตัวไดอยางรวดเร็ว          
ทำใหสารกลุมคารบาเมตน้ีมีผลตอระบบประสาทในระยะสั้น และมีกลไกการออกฤทธ์ิยับยั้งการทำงานของ
เอนไซมอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) เชนเดียว กับสารกลุมออรกาโนฟอสเฟต แตระยะเวลา
ออกฤทธ์ิท่ีสั้นและสลายตัวรวดเร็วจึงมีฤทธ์ิออนซ่ึงทาใหพิษท่ีเกิดขึ้นไมรุนแรงนัก 

4) กลุมไพรีทรัมและสารสังเคราะหไพรีทรอยด (Pyerthrum and Pyrethroides) เปนสาร
เลียนแบบโครงสรางโมเลกุลจากสารไพรีทรินส  (Pyrethrins) ซ่ึงมีกลไกออกฤทธ์ิ เชนเดียวกับสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน แตมีฤทธ์ินอยกวา จึงมักใชเปนสารกาจัดแมลงในบานเรือนเน่ืองจากจะออกฤทธ์ิใหเกิดอัมพาตใน
แมลงอยางรวดเร็ว นอกจากน้ียังมีพิษตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนมคอนขางต่ำ ซ่ึงจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน เปนตะคริว
ท่ีทอง เบื่ออาหาร ออนเพลีย มีอาการลา ปวดศีรษะและมึนงง การรับประทานสารน้ีในปริมาณสูงประมาณ 200-
500 มิลลิลิตร ทาใหเกิดอาการโคมาภายใน 20 นาที กลามเน้ือกระตุกไมพรอมกันและชักได 
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2. สารกำจัดวัชพืช  
เปนสารท่ีใชทำลายวัชพืชท่ีแยงน้ำ แยงอาหารและแสงสวางจากพืช โดยสวนใหญแลวสารกลุมน้ีจะเปนพวก

สารประกอบอินทรีย (Organic Compounds) ท่ีมีโครงสรางหลักเปนการเรียงตัวของอะตอมคารบอนกับสารอ่ืน ๆ          
ซ่ึงสารกลุมน้ีสามารถแบงประเภทออกไดเปน 3 กลุม ดังน้ี  

1) พาราควอต (Paraquat) มีคุณสมบัติท่ีออกฤทธ์ิเร็วและจะเสื่อมฤทธ์ิทันที เม่ือตกถึงพ้ืนและ
เปนสารท่ีสลายตัวเม่ือถูกแสงอัลตราไวโอเลต ละลายไดดีในน้ำและอัลกอฮอล ไมมีสี มีกลิ่นออนๆ คลายกลิ่น
แอมโมเนีย เชน กรัมมอกโซน (Gramoxone) แกรสโซน (Glasszone) เปนตน 

2) ไกลโฟเสท (Glyphosate) เปนสารเคมีกาจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอก โดยเฉพาะวัชพืชประเภท
ใบแคบ วัชพืชประเภทใบกวางตาง ๆ เชน หญาคา หญาขน เปนตน และวัชพืชประเภทกก เชน แหวหมู เปนตน 
โดยสารเคมีน้ีจะถูกดูดซึมเขาทางใบของวัชพืชแลวแพรกระจายไปท่ัวท้ังตนและราก 

3) ออกซีฟลูออรเฟน (Oxyfluorfen) เปนสารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทเจาะจงพืช ซ่ึงใชกำจัด
วัชพืชไดท้ังกอนงอกและภายหลังงอก รวมถึงการงอกของวัชพืชลมลุกชนิดใบแคบดวย 

3. สารกำจัดเช้ือรา  
เปนสารท่ีใชปองกันและฆาเชื้อรา (Fungicides) ซ่ึงเชื้อราเปนศัตรูพืชซ่ึงอาศัยอยูบนพืชอ่ืนอยางใกลชิด 

โดยสารกลุมน้ีมีโครงสรางแตกตางกันหลายอยางบางชนิดมีพิษนอยและบางชนิดมีพิษสูง ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพไดอยางมาก 

4. สารกำจัดหนูหรือสัตวกัดแทะ เชน ซิงคฟอสไฟด วอรฟาริน ฯลฯ 
 
รูปแบบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
กรมวิชาการเกษตรไดแบงสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 4 รูปแบบ คือ รูปแบบผง เม็ด เม็ดทรายและของเหลว ดังน้ี  

1. สารเคมีกำจัดศัตรูพืชรูปแบบชนิดผง ซ่ึงมีอยู 3 รูปแบบ คือ  
1) ผงฝุนละเอียด (Dustable Powder: DP) ท่ีเอาไวโรยและไมตองผสมน้ำ แตสารเคมีอาจฟุงกระจาย  
2) ผงผสมน้ำ (Wettable Powder: WP) ท่ีตองใชทันทีเพ่ือไมใหตกตะกอน  
3) ผงแบบละลายในน้ำได (Soluble Power: SP) ซ่ึงจะไมตกตะกอนตอเม่ือเก็บไวนานๆ มักจับ

ตัวเปนกอนแข็ง 
2. สารเคมีกำจัดศัตรูพืชรูปแบบเม็ด (Tablet: TB) แตไมคอยเปนท่ีนิยม เพราะมีลักษณะคลายคลึงกับยา

รักษาโรค 
3. สารเคมีกำจัดศัตรูพืชรูปแบบเม็ดทราย (Granule: GR) เพ่ือใชหวานหรือหยอดในดินเทาน้ัน หาม

ละลายน้ำ ออกฤทธ์ิซึมเขาไปผานระบบราก 
4. สารเคมีกำจัดศัตรูพืชรูปแบบของเหลว ซ่ึงมีอยูประมาณ 5 รูปแบบ คือ  

1) สวนผสมสารเขมขน (Emulsifiable Concentrate: EC) ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีนิยมมากท่ีสุด ตอง
ผสมน้ำกอนใช มีสีขาวขุนและกลิ่นเหม็น สามารถดูดซึมไดดีจึงตองใชอยางระมัดระวัง  

2) แคปซูล (Capsule Suspension: CS) ท่ีมีสารเคมีรูปแบบของเหลวอยูขางใน และจะซึมออกชาๆ 
มีฤทธ์ิคงทนยาวนาน  

3) สารเขมขนแขวนลอย (Suspension Concentrate: SC) สารออกฤทธ์ิจะเปนของแข็ง
แขวนลอยในสารละลายไมออกฤทธ์ิ  

4) สารเขมขนละลายได (Soluble Concentrate: SL) ซ่ึงสารออกฤทธ์ิจะละลายในนาหรือ
แอลกอฮอลไดดี  
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5) ของเหลวปริมาตรต่ำ (Ultra Low Volume Liquid) ท่ีใชสาหรับเคร่ืองพนอาจนับไดวาเปนแบบ 
EC ชนิดพิเศษ 
 

การเขาสูรางกายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เปนสารเคมีกลุมหน่ึงท่ีมีผลกระทบตออวัยวะและระบบการทำงานตางๆของรางกาย 

เกิดปญหาสุขภาพท่ีอันตราย สารเคมีกลุมน้ีสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ ทางปาก ทางการหายใจ และทาง
ผิวหนัง ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ทางปาก เม่ือการไดรับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเขาทางปากน้ันมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอยมาก ซ่ึงสวนใหญ
เกิดขึ้นจากการกระทาไมปลอดภัยของผูใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเอง เชน การดูดหรือเปาหัวฉีดพน กินอาหารหรือ
สูบบุหร่ีขณะปฏิบัติงาน การไมลางมือกอนรับประทานอาหาร การใชมือหรือภาชนะท่ีมีการปนเปอนสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช และการดื่มหรือรับประทานอาหารท่ีปนเปอนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยไมตั้งใจ เปนตน ทำใหสารเคมีน้ี
สามารถเขาสูระบบทางเดินอาหารไปสูกระเพาะอาหารได ซ่ึงบางสวนจะถูกทำลายโดยสภาพความเปนกรดของนา
ยอยหรือการทาใหเจือจางลงเน่ืองจากการผสมกับน้ำยอยและอาหารท่ีรับประทาน ทำใหอัตราการดูดซึมของ
สารเคมีในระบบทางเดินอาหารน้ีมีอัตราต่ำกวาระบบทางเดินหายใจ สำหรับสารเคมีท่ีไมดูดซึมน้ันกากอาหารท่ี
รับประทานจะชวยทำใหพิษจากสารเคมีลดลงและขับออกจากรางกายไดโดยการขับถายทางอุจจาระหรือปสสาวะ
ออกมา แตถาสารเคมีน้ีถูกดูดซึมเขาสูระบบโลหิตจะทำใหเกิดอันตรายขึ้นได ซ่ึงอันตรายน้ีจะขึ้นอยูกับปริมาณของ
สารเคมีท่ีไดรับ คุณสมบัติของสารเคมี รวมท้ังอาจมีการสะสมในเน้ือเยื่อไขมันของตับ ไตหรือสมองไดดวย 

2. ทางการหายใจ ซ่ึงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสวนใหญสามารถเขาสูรางกายของผูปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมี
น้ีทางการหายใจไดมากท่ีสุด ซ่ึงอาจอยูในรูปฝุน ผง ไอหรือละอองของสารละลายท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอนจะสามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจไดมากกวาอนุภาคขนาดใหญ เม่ือสารเคมีน้ีผานเขาสูระบบทางเดิน
หายใจแลว สารเคมีบางชนิดจะถูกละลายกลายเปนของเหลวแลวถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหติ แตสารเคมีบางชนิดจะ
ไมถูกละลายและดูดซึม ทำใหเกิดการตกคางอยูในปอด ซ่ึงจะทำใหเกิดการระคายเคืองตอปอดและสงผลกระทบตอ
สุขภาพ ดังน้ันผูใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะตองสวมหนากากท่ีสามารถปองกันสารเคมีดังกลาวในขณะทำงานท่ี
เก่ียวของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชน้ีดวย 

3. ทางผิวหนัง ซ่ึงการเขาสูรางกายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยการดูดซึมทางผิวหนังน้ีถือวาเปนชองทาง
รองจากการหายใจ ซ่ึงโดยปกติแลวผวิหนังจะมีชั้นไขมันทาหนาท่ีปองกันการดดูซึมของสารเขาสูรางกาย แตสารเคมี
บางชนิดสามารถดูดซึมผานชั้นไขมันเหลาน้ันได จึงทาใหสารเคมีดังกลาวน้ีสามารถซึมผานชั้นไขมันเหลาน้ันเขาไปสู
กระแสโลหิตได นอกจากน้ีแลวการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเหลาน้ียังทาใหเกิดการระคายเคือง คัน แสบรอนและ
ผิวหนังอักเสบตรงบริเวณน้ัน ๆ ได 
 

ความเปนพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
สารเคมีแตละชนิดน้ันมีความเปนพิษแตกตางกันซ่ึงความเปนพิษ (Toxicity) น้ีเปนคุณสมบัติท่ีเปนอันตราย

ประจำตัวของสารเคมีน้ันๆ สวนใหญสารเคมีท่ีมีความเปนพิษสูงก็มักจะมีความอันตรายสูงดวย อันตราย (Hazard)           
น้ีจะมากนอยแคไหนน้ันขึ้นอยูกับโอกาสท่ีสารเคมีตัวน้ันจะทาใหเกิดผลเสียหรืออันตรายแคไหน และสภาพการใช
สารเคมีน้ันๆ มีมาตรการปองกันอยางไรดวย ทาใหสารเคมีบางชนิดอาจจะมีความเปนอันตรายสูง แตจัดวาเปน
สารเคมีท่ีมีความเปนพิษไมสูงก็ไดเชนกัน ดังน้ัน ความเปนพิษของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช คือ ความรุนแรงของอาการ
พิษท่ีผูไดรับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชแสดงออกมาหลังจากไดรับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเขาไปในรางกายไมวาจะโดยทางใด
หรือวิธีการใดก็ตาม โดยความรุนแรงของอาการพิษท่ีเกิดขึ้นน้ีจะมากหรือนอยขึ้นกับปริมาณของสารเคมีท่ีไดรับ 
มาตรการการปองกันในการทำงานกับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเหลาน้ีและปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
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การแสดงอาการจากการไดรับสารพิษ 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอสุขภาพของผูไดรับพิษจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช จะมีการแสดงอาการจากการไดรับ

สารพิษมีอยู 2 แบบ คือ (ปตพงษ เกษสมบูรณ, 2546) 
1. พิษเฉียบพลัน จะมีอาการแสดงเกิดขึ้นเม่ือไดรับพิษของสารเคมีกาจัดศตัรูพืชทันทีภายใน 24 ชั่วโมง 

เชน ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส อาเจียน เจ็บหนาอก ปวดกลามเน้ือ เหงื่อออกมาก ทองรวง เปนตะคริว หายใจติดขัด 
มองเห็นไมชัดเจนหรือเสียชีวิต สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1) ผลกระทบท่ีรุนแรงเฉพาะสวน คือ ผลกระทบจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชท่ีมีผลเพียงบางสวน
ของรางกายในสวนท่ีสัมผัสกับสารเคมีน้ีโดยตรง เชน ทำใหระคายเคือง ผิวหนังแหงไหม รอยแดง ดาง ระคายเคือง
จมูก ตา คอ น้ำตาไหลและไอ เล็บมือ เล็บเทา เปลี่ยนสีเปนสีฟา สีดา เปนตน 

2) ผลกระทบท่ีรุนแรงตอระบบของรางกาย คือ ผลกระทบจะเกิดขึ้นตอระบบของรางกาย
ท้ังหมดเม่ือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเขาสูรางกาย โดยเลือดจะเปนตัวพาสารเคมีเหลาน้ีไปยังทุกๆสวนของรางกาย และ
จะสงผลตอตา หัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร ลาไส ตับไต กลามเน้ือ สมอง และประสาท  

2. พิษเร้ือรัง มีลักษณะอาการท่ีรางกายคอย ๆ แสดงผลออกมาอยางชา ๆ ซ่ึงเปนผลจากการท่ีรางกาย
คอย ๆ ไดรับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเขาไปทีละนอย ๆ แตเปนระยะเวลานาน ซ่ึงทำใหเกิดการสะสมของสารเคมี
เหลาน้ีในรางกายเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ  จนกวาท่ีระดับของสารเคมีเหลาน้ีจะสูงพอท่ีจะเกิดผลกระทบตอระบบของรางกาย
ได ซ่ึงอาการน้ันจะแตกตางกันไปตามชนิดของสารเคมีท่ีไดรับเขาไปในรางกาย โดยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชท่ีมีพิษ
เร้ือรังสงผลกระทบตอระบบตาง ๆ ของรางกายไดดังน้ี 

1) ระบบผิวหนังและกลามเน้ือ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสวนใหญเปนสาเหตุทำใหเกิดปญหาท่ีระบบ
ผิวหนังและกลามเน้ือ เน่ืองจากทำใหผิวหนังถูกทำลายโดยพิษของสารเคมีเหลาน้ันและยังเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนัง
ในรูปแบบตางๆ ดวย เชน อาการแพ และการสัมผัสกับแสงแดดทำใหปญหาทางผิวหนังท่ีเกิดจากสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชบางชนิดยิ่งมากขึ้น 

2) ระบบประสาท สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีอันตรายมากตอระบบประสาทและสมอง  
ซ่ึงสารเคมีท่ีมีอันตรายตอระบบประสาท เรียกวา นิวโรทอกซินส อาการบางอยางของโรคเน้ือเยื่อทางสมองท่ี
เน่ืองมาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เชน ปญหาดานความทรงจำอยางรุนแรง การทำสมาธิยาก บุคลิกภาพเปลี่ยนไป 
การเปนอัมพาต เปนลม หมดสติ และอาจมีอาการหนัก (Coma) ผลระยะยาวพบอาการโรคปอดอักเสบ แขนขาชา
หมดแรงจนถึงขั้นอัมพาต 

3) ระบบตับ เน่ืองจากตับเปนแหลงกาจัดสารพิษท่ีเขาสูรางกายเพ่ือใหรางกายไดรับพิษจาก
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนอยลง ดังน้ันถารางกายไดรับสารเคมีกำจัดศตัรูพืชเปนประจา ตับก็จะตองทาหนาท่ีอยางหนัก
ในการขจัดสารพิษอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะเกิดอันตรายตอตับในระยะยาวจนอาจเปนตับอักเสบและมะเร็งในท่ีสุดได 

4) ระบบกระเพาะอาหาร การไดรับพิษจากสารเคมีกาจำศัตรูพืชโดยการกินเปนระยะเวลานานไม
วาจะโดยบังเอิญหรือตั้งใจ จะทำใหมีผลตอกระเพาะอาหารท่ีรุนแรงมากขึ้นเน่ืองจากกระเพาะอาหารจะถูกทำลาย
เปนอยางมากและสารเคมีก็จะซึมผานผนังกระเพาะอาหารเขาสูสวนอวัยวะและระบบอ่ืน ๆ ของรางกายดวย ดังน้ัน 
การอาเจียน ปวดทอง และทองเสียจึงเปนอาการท่ัวไปของผูท่ีไดรับพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

5) ระบบภูมิคุมกันของรางกาย สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแตละชนิดจะกอใหเกิดอาการแพท่ีแตกตาง
กันไป ซ่ึงรางกายของแตละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองท่ีแตกตางกัน สารเคมีกำจัดศัตรูพืชบางชนิดจะเขาไปรบกวน
ระบบภูมิคุมกันของรางกาย แตบางชนิดทำใหความสามารถในการตอสูกับการติดเชื้อโรคของรางกายลดลง จึงทาให
เกิดการติดเชื้อไดงายขึ้น 
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6) ระบบความสมดุลกับฮอรโมนในรางกาย ฮอรโมนเปนสารเคมีท่ีถูกผลิตจากตอมไรทอ และ
อวัยวะตาง ๆ เชน สมอง ตอมไทรอยด ไต ตอมหมวกไต ลูกอัณฑะ และรังไข เพ่ือควบคุมระบบการทางานของ
รางกาย ซ่ึงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบางชนิดมีผลกระทบตอฮอรโมนการสืบพันธุ สงผลใหเกิดความผิดปกติในการผลิต
เซลลอสุจิและเซลลไข นอกจากน้ีแลว ยังสงผลทาใหตอมไทรอยดโตขึ้นและเปนมะเร็งในท่ีสุด 
 
การทำงานกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 

เกษตรกรท่ีทำงานเก่ียวของกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้ันมีโอกาสไดรับสารเคมีเหลาน้ีเขาสูรางกาย
ตลอดเวลา ตั้งแตขณะเตรียมผสม ขณะกาลังฉีดพน ขณะซ้ือมาจากรานขายแลวมาจัดเก็บไวท่ีบาน ขณะตรวจเช็ค
อุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชขณะเขาไปในแปลงเพาะปลูกภายหลังจากการฉีดพน ขณะท่ีกำลังทำความสะอาดสารเคมีกา
จัดศัตรูพืชท่ีหกเปรอะเปอน และขณะท่ีนำภาชนะบรรจุสารเคมีไปทำลายท้ิงดวย ซ่ึงจะเห็นไดวาการฉีดพนสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชเปนขั้นตอนท่ีเกษตรกรมีโอกาสไดรับอันตรายตอสุขภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถไดรับสารเคมี
เหลาน้ีเขาสูรางกายไดท้ังทางปาก ทางการหายใจ และทางผิวหนังดวย ดังน้ัน สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข (2562) จึงไดจัดทาคูมือเกษตรกรปลอดโรคสำหรับเกษตรกรและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบานเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัย ดังน้ี 
การปฏิบัติตนกอนการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

กอนการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้ัน เกษตรกรจะตองศึกษารายละเอียดของสารเคมีท่ีใชใหเขาใจ
เก่ียวกับวิธีใชท่ีถูกตอง เน่ืองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบางชนิดไมสามารถผสมใชรวมกันได แตบางชนิดก็สามารถ
ผสมใชรวมกันได โดยจะตองผสมใหถูกตองตามอัตราสวนท่ีระบุไวในฉลากดวย รวมท้ังจะตองศึกษาเก่ียวกับขนาด 
ปริมาณ วิธีการปองกันอันตราย วิธีการปฐมพยาบาล ขอเสนอแนะและคาเตือนดวย ดังน้ันการปฏิบัติตนกอนการฉีด
พนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบงเปนชวงการเตรียมอุปกรณและสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและชวงเตรียมการดานความ
ปลอดภัย ดังน้ี (สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

1. การเตรียมอุปกรณและสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการฉีดพน จะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังรวมท้ัง
หามกินอาหาร นาหรือสูบบุหร่ีในการเตรียมอุปกรณและสารเคมีดวย สวนในการถายเทสารเคมีกาจัดศัตรูพืชใส
ภาชนะใหมจะตองปดปายบอกชัดเจน เพ่ือปองกันการหยิบผิดและภาชนะใหมท่ีบรรจุตองแนใจวาปดฝาสนิทไมมี
การร่ัวซึมออกนอกภาชนะบรรจุน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะทำการผสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซ่ึงไมควรใหบุคคลท่ีไม
เก่ียวของอยูในบริเวณน้ัน ระมัดระวังไมใหสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหกเลอะเทอะ สวมเสื้อผาและอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล ในขณะทาการผสมสารเคมีกาจัดศัตรูพืช เชน ควรสวมถุงมือทุกคร้ังในขณะตวง ผสมหรือริน
สารเคมี รวมท้ังเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เปนตน ควรใชไมหรือวัสดุอ่ืนกวนสารเคมี ไมควรใชมือเปลากวน 

2. ชวงเตรียมการเพ่ือความปลอดภัย ควรจะตองเตรียมน้ำสะอาดและสบูไวใหเพียงพอสาหรับการชาระ
ลางรางกายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เชน สารเคมีกระเด็นเขาตา เปนตน 
การปฏิบัติตนขณะทำการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

ผูท่ีฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้ันจะตองสวมใสเสื้อผาท่ีเหมาะสมและมิดชิด เชน กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว 
เปนตน และควรมีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน หนากากท่ีมีไสกรองอากาศ ถุงมือ หมวก 
เปนตน เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นแกตัวผูปฏิบัติงานในขณะฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นอกจากน้ี 
อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นน้ันอาจจะมาจากการกระทำท่ีไมปลอดภัยของตัวผูปฏิบตัิงานเองและเกิดจากสภาพการณท่ี
ไมปลอดภัยในการฉีดพนสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ดังน้ี (สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กระทรวง
สาธารณสุข, 2562) 
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1. การกระทำท่ีไมปลอดภัยของตัวผูปฏิบัติงาน ไดแก 
- ไมควรรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหร่ีในขณะฉีดพนหรือในบริเวณท่ีทาการฉีดพนสารเคมีกาจัด

ศัตรูพืช 
- ไมใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
- หามใชปากเปาหัวฉีดพนเม่ือหัวฉีดเกิดการอุดตัน แตควรใชไมหรือวัสดุอ่ืนแทน 
- หามใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีชารุดในการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ฯ 

2. สภาพการณท่ีไมปลอดภัยในการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไดแก 
- ไมควรฉีดพนในขณะท่ีลมแรง หรือฝนตก 
- ควรยืนอยูเหนือลมเสมอ 
- ไมควรใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของอยูในบริเวณน้ัน ฯ 

3. การปฏิบัติตนหลังทำการฉีดพนสารเคมีกาจัดศัตรูพืช 
หลังจากการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแลว เกษตรกรท่ีทำการฉีดพนหรือสัมผัสกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

จะตองรีบอาบน้ำ ชำระรางกาย ฟอกสบูและเปลี่ยนเสื้อผาท่ีสะอาดทันที เพ่ือไมใหรางกายไดรับสารเคมียิ่งขึ้น 
นอกจากน้ีแลว ควรจะตองดำเนินการ ดังน้ี  

- ควรแยกซักชุดท่ีใสฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากเสื้อผาอ่ืน ๆ 
- ไมควรนำชุดท่ีสวมใสสาหรับฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาใชสวมใสในกรณีอ่ืนๆ 
- ไมนำน้ำท่ีชาระลางภาชนะบรรจุ อุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใชในการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชท้ิงลง

ในแหลงนาธรรมชาติ 
- หากเกษตรกรมีการสัมผัสสารเคมีกาจัดศตัรูพืชทางผิวหนังใหทาการลางชำระดวยนาสะอาดนานๆ อยางนอย 

15 นาทีหรือเกิดอาการจากการไดรับพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ควรรีบปฐมพยาบาลเบื้องตนและนำสง
โรงพยาบาลทันที 
 
การปฏิบัติในการจัดเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืช 

การจัดการเก็บสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เกิดขึ้นเม่ือยังใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้ันไมหมดซ่ึงจะตองนำไป
จัดเก็บในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงสถานท่ีดังกลาวน้ีจะตองมีลักษณะมิดชิด หางไกลจากเด็ก สัตวเลี้ยง และไม
ปนเปอนแหลงน้ำหรืออาหาร แตอยางไรก็ตามควรดำเนินการ ดังน้ี (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน, 2562) 

ไมควรเก็บสารเคมีกำจัดศัตรูพืชท่ีเหลือจากการใชงานไวในภาชนะอ่ืนๆท่ีใชบรรจุอาหารหรือเคร่ืองดื่ม 
หากหลีกเลี่ยงไมไดควรติดฉลากเพ่ือปองกันการเขาใจผิดของผูอ่ืนดวยในขณะฉีดพนสารเคมีกาจัดศัตรูพืช 
นอกจากน้ี อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นน้ันอาจจะมาจากการกระทำท่ีไมปลอดภัยของตัวผูปฏิบัติงานเองและเกิดจาก
สภาพการณท่ีไมปลอดภัยในการฉีดพนสารเคมีกำจัดศตัรูพืช ดังน้ี (สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 
 
การกระทำที่ไมปลอดภัยของตัวผูปฏิบัติงาน ไดแก 

- ไมควรรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหร่ีในขณะฉีดพนหรือในบริเวณท่ีทำการฉีดพนสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช 

- ไมใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
- หามใชปากเปาหัวฉีดพนเม่ือหัวฉีดเกิดการอุดตัน แตควรใชไมหรือวัสดุอ่ืนแทน 
- หามใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีชารุดในการฉีดพนสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ฯ 
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สภาพการณที่ไมปลอดภัยในการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไดแก 
- ไมควรฉีดพนในขณะท่ีลมแรง หรือฝนตก 
- ควรยืนอยูเหนือลมเสมอ 
- ไมควรใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของอยูในบริเวณน้ัน ฯ 

การปฏิบัติตนหลังทำการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
หลังจากการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแลว เกษตรกรท่ีทำการฉีดพนหรือสัมผัสกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

จะตองรีบอาบน้ำ ชำระรางกาย ฟอกสบูและเปลี่ยนเสื้อผาท่ีสะอาดทันที เพ่ือไมใหรางกายไดรับสารเคมียิ่งขึ้น นอกจากน้ี
แลว ควรจะตองดำเนินการ ดังน้ี (สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

- ควรแยกซักชุดท่ีใสฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากเสื้อผาอ่ืน ๆ 
- ไมควรนำชุดท่ีสวมใสสาหรับฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาใชสวมใสในกรณีอ่ืนๆ 
- ไมนำน้ำท่ีชำระลางภาชนะบรรจุ อุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใชในการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชท้ิงลง

ในแหลงนาธรรมชาติ 
- หากเกษตรกรมีการสัมผัสสารเคมีกาจัดศตัรูพืชทางผิวหนังใหทำการลางชาระดวยน้ำสะอาดนานๆ อยางนอย 

15 นาทีหรือเกิดอาการจากการไดรับพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ควรรีบปฐมพยาบาลเบื้องตนและนาสง
โรงพยาบาลทันที 
การปฏิบัติในการจัดเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืช 

การจัดการเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืชน้ัน จะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือยังใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชน้ันไมหมดซ่ึงจะตอง
นำไปจัดเก็บในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงสถานท่ีดังกลาวน้ีจะตองมีลักษณะมิดชิด หางไกลจากเด็ก สัตวเลี้ยง และไม
ปนเปอนแหลงน้ำหรืออาหาร แตอยางไรก็ตามควรดำเนินการ ดังน้ี  

- ไมควรเก็บสารเคมีกำจัดศัตรูพืชท่ีเหลือจากการใชงานไวในภาชนะอ่ืนๆท่ีใชบรรจุอาหารหรือเคร่ืองดื่ม 
หากหลีกเลี่ยงไมไดควรติดฉลากเพ่ือปองกันการเขาใจผิดของผูอ่ืนดวย 
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีจำเปนสาหรับปองกันอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ไดแก 
(สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

1. หมวก เพ่ือใชสวมใสในการปองกันฝุน และละอองของสารเคมีปลิวมาถูกผมหรือหนังศีรษะ ซ่ึงหมวก
จะตองทำดวยวัสดุกันสารเคมีซึม รัดกระชับ ใสคลุมศีรษะและผมไดหมด โดยสามารถทำความสะอาดไดดวยการ
ลางดวยน้ำสบูและนาแลวผึ่งใหแหง 

2. แวนตา เพ่ือใชปองกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกระเด็นเขาตา ซ่ึงจะตองใชแวนครอบตาและท่ีครอบ
ใบหนาท่ีทาดวยวัสดุกันสารเคมีซึม มีรูระบายความรอนเพ่ือปองกันแวนเปยกและมองไมเห็น มีสายรัดศีรษะ             
เลนส ทนตอสารเคมีและแรงกระแทก โดยสามารถทาความสะอาดไดดวยการลางดวยนาสบูและนาแลวผึ่งใหแหง 

3. หนากาก เพ่ือใชปองกันสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเขาทางการหายใจ ซ่ึงหนากากจะตองทาดวยวัสดุกันซึม 
เปนหนากากมีตลับกรองหรือไสกรองท่ีเหมาะกับชนิดของสารเคมีท่ีใชฉีดพน โดยหนากากสามารถทาความสะอาด
ไดดวยการลางดวยนาสบูและนาแลวผึ่งใหแหง สวนตัวตลับกรองจะตองเปลี่ยนใหมเม่ือหมดอายุ 

4. เส้ือผา เพ่ือใชปองกันสารเคมีกาจัดศัตรูพืชกระเด็นถูกผิวหนัง ซ่ึงเสื้อผาจะตองทาดวยวัสดุกันซึม           
เปนเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว โดยสามารถทาความสะอาดไดดวยการซักแลวตากใหแหง สาหรับเสื้อผาท่ีใสในการ
ทางานกับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชน้ีจะตองแยกซักจากเสื้อผาปกติ ตากแดดใหแหง และเก็บแยกจากเสื้อผาปกติ 

5. ถุงมือ เพ่ือใชปองกันสารเคมีกาจัดศัตรูพืชถูกผิวหนังบริเวณมือ ซ่ึงถุงมือจะตองทาดวยยางสังเคราะห
หรือวัสดุท่ีสามารถกันสารเคมีซึมผาน สวมใสแลวไมเกิดการระคายเคือง โดยสามารถทาความสะอาดไดดวยการลาง
ดวยน้ำสบูและนาแลวผึ่งใหแหง 
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6. รองเทา เพ่ือใชปองกันสารเคมีกาจัดศัตรูพืชถูกผิวหนังบริเวณเทาและขา ซ่ึงรองเทาควรจะตองเปน
รองเทาบูทท่ีทาดวยยางสังเคราะหหรือวัสดุกันซึมสูงขึ้นมาถึงเขา โดยสามารถทาความสะอาดไดดวยการลางดวยนา
สบูและนาแลวผึ่งใหแหง 
 
การจำแนกระดับความเปนพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

องคการอนามัยโลก (The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard, 1990) 
ไดแบงระดับความเปนพิษของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในรูปของคา Lethal Dose (LD50) ซ่ึงคา LD50 คือ ปริมาณ
ของสารเคมีท่ีทาใหสัตวทดลองเสียชีวิตลงเพียงคร่ึงหน่ึงของจานวนสัตวทดลองท้ังหมด ดังน้ันคา LD50 น้ี 

สามารถใชเปนดัชนีบอกอันตรายของสารเคมีได โดยท่ีสารเคมีท่ีมีคา LD50 ยิ่งต่ำลง แสดงวาสารเคมีน้ัน
จะมีอันตรายสูงขึ้น เน่ืองจากเม่ือไดรับปริมาณของสารเคมีเพียงเล็กนอยก็สามารถทาใหสัตวทดลองเสียชีวิตไดแลว 
ดังน้ัน ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง ฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการ
เกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ซ่ึงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชถือเปนวัตถุอันตรายดวยเชนกัน และสามารถจำแนก
ระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายเปน 4 ชั้น ดังน้ี 

ชั้น 1 เอ (Ia) = ระดับอันตรายรายแรงยิ่ง (Extremely Hazardous) หรือพิษรายแรงมาก 
ชั้น 1 บี (Ib) = ระดับอันตรายรายแรง (Highly Hazardous) หรือพิษรายแรง 
ชั้น 2 (II) = ระดับอันตรายปานกลาง (Moderately Hazardous) หรือพิษปานกลาง 
ชั้น 3 (III) = ระดับอันตรายนอย (Slightly Hazardous) หรือพิษนอย 
ดังน้ัน กรมวิชาการเกษตรจึงไดนำการจำแนกระดับความเปนพิษดังกลาวมาระบุบนฉลากผลิตภัณฑ

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพ่ือเปนการสื่อสารใหกับเกษตรกรและผูเก่ียวของไดทราบถึงระดับความเปนพิษของสารเคมี
น้ันดวย โดยเจาของผลิตภัณฑสารเคมีกาจัดศัตรูพืชน้ัน ๆ จะตองจัดทาระบบแถบสีเพ่ือแสดงระดับความเปนพิษ
และสัญลักษณแสดงคาเตือนลงบนฉลากผลิตภัณฑในการผสมและการใชของผลิตภัณฑน้ัน ๆ ตามท่ีไดกำหนด โดย
จะตองใหแถบสีอยูดานลางของฉลากและมีพ้ืนท่ีไมนอยกวารอยละ 15 ดังน้ี 

แถบสีแดง แทนคาความเปนพิษของผลิตภัณฑในชั้น Ia และชั้น Ib 
แถบสีเหลือง แทนคาความเปนพิษของผลิตภัณฑในชั้น II 
แถบสีน้ำเงิน แทนคาความเปนพิษของผลิตภัณฑในชั้น III 
นอกจากน้ีกรมวิชาการเกษตรไดนาระบบภาพสัญลักษณแสดงคำเตือนใหระมัดระวังในการผสมและการใช

สารเคมีกำจัดศัต รูพืชของ Food and Agriculture Organization (FAO) เขามาประกอบเพ่ือให เกษตรได
ระมัดระวังในการใชเพ่ิมขึ้นดวย ท้ังน้ีไดกำหนดใหแสดงภาพสัญลักษณคาเตือนไวในแถบสีท่ีแสดงความเปนพิษแต
ละระดับดวย ดังน้ี 

ชั้น Ia มีเคร่ืองหมายหัวกระโหลกกับกระดูกไขวพรอมดวยขอความ “พิษรายแรงมาก” และมีภาพแสดงคา
เตือนตาง ๆ อยูในแถบสีแดง 

ชั้น Ib มีเคร่ืองหมายหัวกระโหลกกับกระดูกไขว พรอมดวยขอความ “พิษรายแรง” และมีภาพแสดงคา
เตือนตาง ๆ อยูในแถบสีแดง 

ชั้น II ใหมีเคร่ืองหมายกากบาทพรอมดวย ขอความ“อันตราย”และมีภาพแสดงคาเตือนตาง  ๆอยูในแถบสีเหลือง 
ชั้น III ใหมีขอความวา “ระวัง” และมีภาพแสดงคาเตือนตาง ๆ ในแถบสีนาเงิน 
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การช้ีบงอันตราย 
การชี้บงอันตราย (Hazard Identification) เปนขั้นตอนหน่ึงในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดานความ

ปลอดภัย (Risk Management) ซ่ึงความเสี่ยง (Risk) คือ ความนาจะเปน (Probability) ของการเจ็บปวย การบาดเจ็บ
หรือความสูญเสียอันเน่ืองจากอุบัตเิหตุจากการทำงาน ดังน้ัน การชี้บงอันตรายน้ีจะตองทาการแจกแจงความเสี่ยงตาง ๆ 
ท่ีแอบแฝงอยูในขั้นตอนการทำงานตั้งแตขั้นตอนแรกจนกระท่ังถึงขั้นตอนสุดทาย เชน การเตรียมงาน การจัดเก็บ การ
ถายเท การขนยาย การใช การขนสง รวมถึงสารเคมีท่ีใชอยู วิธีการปฏิบัติงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณดวย 
 
หลักการควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 

สิ่งแวดลอมการทำงาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีอยูลอมรอบๆตัวของผูปฏิบัติงานในขณะท่ีทางาน ซ่ึงถา
ส่ิงแวดลอมน้ีสามารถทาใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานได จะเรียกสิ่งแวดลอมในการทางานน้ีวา            
สิ่งคุกคามตอสุขภาพอนามัย ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท (ยุวดี สิมะโรจน, 2551) คือ  

1) ปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน ความรอน แสง เสียง ความสั่นสะเทือน รังสี เปนตน  
2) ปจจัยสิ่งแวดลอมทางเคมี เชน สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ฝุน ฟูม เปนตน  
3) ปจจัยสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ เชน แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เปนตน  
4) ปจจัยสิ่งแวดลอมทางการยศาสตร เชน ความเครียด ชั่วโมงการทำงาน เปนตน ดังน้ัน หลักการและ

มาตรการในการดาเนินการควบคุมและปองกันปญหาสิ่งแวดลอมตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรมน้ัน มีดังน้ี 
หลักการควบคุมและปองกันดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมโดยใชหลักการควบคุมและปองกันดานสุขศาสตร

อุตสาหกรรม จึงจาเปนจะตองใชหลักวิชาการท้ังดานวิทยาศาสตรและดานศิลปศาสตรเขามาชวย เพ่ือลดอันตรายท่ี
อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานลงใหนอยลง ซ่ึงหลักการควบคุมและปองกันดานสุขศาสตร
อุตสาหกรรมประกอบดวย 3 หลักการ ดังน้ี (ยุวดี สิมะโรจน, 2551) 

1. การควบคุมและปองกันท่ีแหลงกำเนิด (Source) เปนการควบคุมไมใหสิ่งคุกคามตอสุขภาพอนามัยของ
ผูปฏิบัติงานแพรกระจายออกไปสูบรรยากาศการทำงาน เชน การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต การใชระบบ
ระบายอากาศเฉพาะท่ี และการเปลี่ยนมาใชสารเคมีท่ีมีพิษนอยกวาเดิม เปนตน 

2. การควบคุมและปองกันท่ีทางผานของอันตราย (Path) เปนการควบคุมอันตรายไมใหสารท่ีเปนพิษท่ีอยู
ในอากาศไปยังผูปฏิบัติงานไดโดยการใชวิธีการระบายอากาศท่ัวไป การตรวจสภาพสิ่งแวดลอมในการทำงานหรือ
การติดตั้งสัญญาณเตือนภัย เปนตน 

การควบคุมและปองกันท่ีตัวผูปฏิบัติงาน (Receiver) เปนการควบคุมไมใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจาก
การสัมผัสกับสารท่ีเปนพิษจนเกิดความเจ็บปวยขึ้น เชน การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล การให
การศึกษาและการฝกอบรม การตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน เปนตน 
 
สรุป 

อาชีพเกษตรกรมีปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพคลายกันไดแก สารเคมีท่ีใชในงานเกษตร ของแตละประเภท 
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายไดหลายทางโดยการสัมผัสทางผิวหนัง การสูดหายใจละอองท่ี ฟุงกระจาย
ในอากาศ และการรับประทานอาหาร น้ำดื่มท่ีมีสารเคมีปนเปอน พบวาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเปนปจจัยหน่ึงท่ีมี
ความสัมพันธตอการเกิดโรครายมากมาย ท่ีรุนแรงเชนโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว และพฤติกรรมการใชสารเคมีของ
เกษตรกร จากการศึกษาพบวาการปฏิบัติตัวยังไมถูกตองท้ังท่ีมีคูมือการในการใชงานอุปกรณปองกันสงผลตอระบบ
ทางเดินหายใจของเกษตรกร, การเกิดภาวะอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ สวนพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ทำงานของเกษตรกร ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษารายงานการวิจัยพบวา พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกร
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สวนใหญยังอยูในระดับปานกลาง มักมีผลมาจากความเชื่อของเกษตรกรท่ียังไม ถูกตอง สถานการณการใชสารเคมี
ทางการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นทุกปในท้ังท่ี พ้ืนท่ีการเพาะปลูกยังคงมีอยูเทาเดิม ซ่ึงเปนการ
บงชี้วาเกษตรกรของไทยยังมีปริมาณการใชสารเคมี ทางการเกษตรตอไรเพ่ิมสูงขึ้น แตการใชสารเคมีท่ีมากเกิน 
ความจำเปน และไมถูกตองเหมาะสมก็ จะทำใหเกิดผลกระทบดานตางๆ มากมาย ท้ังในดานสุขภาพและความ
ปลอดภัยของเกษตรกร ดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังดานเศรษฐกิจของประเทศ อยางไรก็ตามแมวาประเทศไทยและ
นานาประเทศไดพยายามกำหนดกลไกในการควบคุมการใช สารเคมีทางการเกษตรใหมีปริมาณลดลงและเกิดความ
ปลอดภัยในการใชมากยิ่งขึ้น แตผลกระทบ ในดานตางๆ ของประเทศไทยยังคงมีสถิติเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ ดังน้ันเพ่ือ
ทำการศึกษาและหาวิธีลดผลกระทบทางสุขภาพและความปลอดภัยของเกษตรกรจากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
จากการใช สารเคมีทางการเกษตร จึงมีขอเสนอแนะดังน้ี  

 1) ทุกภาคสวนควรชวยกันสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบเชิงลบในการใชสารเคมี ทางการเกษตรท่ี
มากเกินความจำเปนและไมเหมาะสม รวมท้ังรวมกันปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบ สำหรับทุกคนท่ีเก่ียวของใน
หวงโซการผลิตอาหารและการเกษตร 

 2) หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเผยแพรความรูในการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีถูกตองและ เหมาะสมแก
เกษตรกร รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูและรณรงคใหเกษตรกรปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรท่ีดีสำหรับพืช  

3) จัดตั้งกองทุนโดยการจัดเก็บจากผูประกอบการท่ีนำเขา ผลิต และจำหนายสารเคมี ทางการเกษตร           
เพ่ือนำมาใชในการเยียวยา ชดเชย ผลิตสื่อใหความรู และสนับสนุนการผลิตสารเคมีท่ีปลอดภัยตามมาตรฐาน         
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับพืช  

4) รัฐควรควบคุมชองทางการจำหนายสารเคมีทางการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมาย อยางเครงครัด และ
กำหนดใหมีผูเชี่ยวชาญดานสารเคมีหรือผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประจำรานขาย สารเคมีทางการเกษตร 
รวมท้ังควบคุมการสงเสริมการขายสารเคมีหรือวัตถุมีพิษทางการเกษตรอยางไร จรรยาบรรณของผูจำหนายสารเคมี
ทางการเกษตร เชน การใหรางวัลในการสงเสริมการขายกับตัวแทน จำหนาย เปนตน  

5) ควรยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีพิษรุนแรง ยกเลิกการใช 3 สารเคมี ท้ังพาราควอต 
ครอรไพริฟอส และไกลโฟเซต เปนตน ซ่ึงเปนสารเคมีท่ีสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอีกหลายประเทศ ในเอเชีย
หามใชแลว 

6) จัดตั้งศูนยการเรียนรูผลกระทบทางสุขภาพและความปลอดภัยของเกษตรกรจากการใชสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชและเปนศูนยการแจงเตือนภัยตางๆดานผลกระทบทางสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นไดทันตอ
สถานการณอยางเปนรูปธรรม 
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การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมพัฒนาการดานภาษาของเด็กปฐมวัย 
 
Community Participation to Promote Language Development of Preschool Children 
 
ผูวิจัย   เจตตชัญญา  บุญเฉลียว 
 
บทคัดยอ 

พัฒนาการของเด็กเริ่มตนตั้งแตการปฏิสนธิในครรภมารดา หากเด็กในครรภและมารดาไดรบัการดูแลที่ดี 
ถูกตอง และเหมาะสม คุณภาพของประชาชนไทยเร่ิมตนตั้งแตคุณภาพของทารกหลังปฏิสนธิและจนถึงวัยชรา ดังน้ัน
คุณภาพของเด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญตอคุณภาพของประชากรในวัยตอ ๆ  มา ในประเทศไทยพบวา เด็กปฐมวัย     
ยังมีพัฒนาการลาชาไมสมวัยโดยเฉพาะดานภาษาและกลามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งพัฒนาการเหลานี้มีความสำคัญตอการ
พัฒนาการดานอ่ืนๆของเด็กปฐมวัย เชน ดานการเรียนรู ดานสังคมและอารมณ ดานสติปญญา เปนตน ท่ีสำคัญคอืตอ
ความพรอมของเด็กท่ีจะเรียนรูตอ ๆ  ไปในอนาคต และที่จะเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ การสงเสริมพฒันาการ
ดานภาษาของเด็กตองอาศัยความรวมมือจากทุก ๆ  ฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ พอ แม ผูปกครองเด็ก ผูดูแลเด็ก          
ครูสถานดูแลเด็ก ครูโรงเรียนอนุบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข รวมถึงเจาหนาท่ีของหนวยงานในทองถิ่น จึงจะสามารถ
สงเสริมพัฒนาการดานภาษาของเด็กและดานอ่ืน ๆเพ่ือการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศในอนาคต 
 
คำสำคัญ : พัฒนาการของภาษา / พัฒนาการเด็กปฐมวัย / ความรวมมือของชุมชน 
 
Abstract 

Child development begins from the conception of sperm and egg in mother’s uterus. 
If fetus and mother receive a good and appropriate antenatal care, It is expected that the Thai 
population with appropriate quality level had been started. Therefore, preschool children’s 
quality is very important for the quality of people in the next periods. In Thailand, the children 
with suspected delay of development are found, Especially language and small-muscle 
developments. There developments affect significantly children’s developmental aspects, for 
example, cognitive development , social and emotional development etc. Besides, they are 
very important for furthering learnings in the future. In order to be developed to be quality 
population, the language development promotion of preschool children need the cooperation 
from various people, especially parents/guardians, caregivers, preschool’s teacher, public 
health personnel, local administration officers, etc. It is expected that the participation of the 
related community people, development of language and other domains of early childhood 
development will be effective which will lead to the quality of Thai people in the future.  

 
Keyword : Language development/ Preschooler development /community participation 
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บทนำ 
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชากรโลก 17 ประการ ที่กำหนดโดยผูนำ 193 ประเทศที่เขารวม

ประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ เม่ือป คศ.2015 (พ.ศ.2558) น้ัน มีเปาหมายท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อยู 5 เปาหมาย คือ  

1. ขจัดความยากจน  
2. ขจัดความอดยาก สรางความม่ันคงทางอาหาร  
3. สงเสริมความเปนอยูท่ีดีของทุกคน  
4. สงเสริมโอกาสในการเรียนรู  
5. สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศสตรี และเด็กหญิงทุกคน (ขอมูลเบื ้องตนเกี ่ยวกับ SDGs ; 

www.sdgmove.com) และเปาหมายในการพัฒนาท่ียั่งยืนน้ีท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการเด็กโดยตรง ไดแก เปาหมายท่ี 4 
สงเสริมโอกาสในการเรียนรูประกอบดวยเปาประสงค 7 ขอ ซ่ึงมีเปาประสงคท่ีสำคัญท่ีเก่ียวกับเด็กปฐมวัยคือ 4.1 
สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพเทาเทียม 
และ 4.2 สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนาการดูแลและการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพภายในป 2573 เพ่ือใหเด็กเหลาน้ันมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ SDGs ; www.sdgmove.com) 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยเปนประเด็นที่รัฐบาลใหความสำคัญเรื่อยมาอยางตอเนื่อง เพราะ
คุณภาพของประชากรไทยเร่ิมตนตั้งแตคุณภาพเม่ือมีการปฏิสนธิในครรภมารดาจนถึงวัยชราและคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยก็เปนระยะที่มีความสำคัญตอคุณภาพของประชากรในวัยตอ ๆ  มา เด็กปฐมวัยเริ่มจากภายในมีปฏิสนธิใน
ครรภมารดาจนถึง 6 ปบริบูรณหรือกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1 เปนวัยที่มีความสำคัญอยางมากตอการ
เตรียมความพรอมเพ่ือการศึกษาในระดับชั้นตอ ๆ ไป และตอคุณภาพชีวิตดานตาง ๆ ตลอดชวงอายุของประชาชน
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2560 - 2575) ซ่ึงเนนเปาหมายหลักใหประชาชนไทยอยูดีมีสุขโดยเฉพาะเด็ก
ใหมีทักษะพัฒนาการสมไวแข็งแรง EQ สูง แกปญหาเปน วินัยดี มีคุณภาพ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรครั้งท่ี1 : การเสริมสรางพัฒนาการศักยภาพทุนมนุษยและมีหน่ึงเปาหมายสำคัญเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยคือใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปาหมายน้ียังสอดคลองกับการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 
ยุทธศาสตรท่ี3 : การพัฒนาการศักยภาพของคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรูซึ่งมีวัตถุประสงคให
เด็กทุกคนมีการพัฒนารอบดานตามวัยอยางมีคุณภาพและไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพปญหาเกี ่ยวกับการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (ขอมูลจากองคการอนามัยโลก) รอยละ 15-20 ของเด็กท่ัวโลกมีพัฒนาการท่ีผิดปกติ (นิชรา 
เรืองดารกานนท,2551) ประเทศไทยไดมีการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยกรมอนามัยดวยแบบคัดกรอง
พัฒนาการ Denver II จำนวน 4 คร้ัง เร่ิมจากปพ.ศ. 2542,2547,2550,2553 พบเด็กปฐมวัยพัฒนาการไมสมวัยมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 28,3,28,0,32,33 และ29,71 ตามลำดับและจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจรางกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ.2551-2552 พบวาเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการลาชากวาวัยรอยละ 20.1 (จินตนา พัฒนพงศ
ธร,ชัยชนะ บุญสุวรรณ และนฤมล ธนเจริญวัชร ,2551) 

การสำรวจพัฒนาการเด็กอายุ 1-5 ป ของสำนักสงเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในป   
พ.ศ. 2550 ดวยการใชเครื ่องมือ DENVER II ผลการประเมินพัฒนาการในดานตาง ๆ พบวาดานที ่มีปญหา
พัฒนาการลาชามากกวาดานอ่ืนๆ ไดแกดานภาษาโดยเฉพาะเด็กกลุมอายุ 4-5 ป มีพัฒนาการลาชาถึงรอยละ 64.5 
จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั ้งท่ี 4 พ.ศ. 2551 - 2552 (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 2553) พบวา พัฒนาการทางดานภาษาเด็กอายุหนึ่งป รอยละ 4.5 ไมสามารถพูดคำที่มีความหมายท่ี
คุนเคย และรอยละ 18.3 ไมสามารถพูดคำท่ีมีความหมายอ่ืน ๆ เด็กปฐมวัยท่ีมีปญหาดานพัฒนาการยอมสงผลตอ
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คุณภาพของบุคคลที ่จะเปนอนาคตของประเทศชาติ การคนพบปญหาพัฒนาการผิดปกติตั้งแตระยะแรกเร่ิม
โดยเฉพาะชวงกอน 3 ป และรีบใหการชวยเหลือท่ีเหมาะสม (Early intervention) จะทำใหเด็กกลับมามีพัฒนาการ
ใกลเคียงปกติหรือปกติได ชวงปฐมวัยจึงนิยมเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมและมีความสำคัญมากท่ีสุด สำหรับการพัฒนา
ดานภาษาของเด็ก เน่ืองจากเปนระยะท่ีสมองกำลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีความสามารถในการปรับตัวสูง 
โดยเฉพาะระบบประสาทและเซลลสมองจะเจริญเติบโตเตม็ท่ีถึงรอยละ 80 จึงเปนระยะท่ีเกิดการเรียนรูไดมากท่ีสุด 
ถือเปนชวงสำคัญท่ีสุดของชีวิต  
ความสำคัญของภาษา 
 ภาษาเปนกระบวนการถายทอดความคิด ความรูสึกทำใหมนุษยเขาใจซึ่งกันและกัน พัฒนาการเด็กเปน
รากฐานของการพัฒนามนุษยไปตลอดชีวิต การสื่อภาษาจึงมีความสำคัญยิ่งตอการดำรงชีวิต และการเรียนรูดาน
ตางๆ ท้ังในปจจุบันและในอนาคตรวมท้ังการพัฒนาดานสติปญญาก็ตองอาศัยภาษา การพัฒนาดานภาษาของเด็ก
ปฐมวัยขึ้นอยูกับประสบการณท่ีเด็กไดรับ การพัฒนาจะเปลี่ยนแปลงเปนลำดับขั้นเร่ิมจากการไดยินเสยีงตั้งแตอยูใน
ครรภมารดา ในชวงไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ ทารกสามารถติดตอสื่อสารไดตั้งแตแรกเกิดดวยการรองไห              
สงเสียง อือ อา ออแอ ที่ไมเปนคำพูด ปราศจากความหมายที่แทจริง ทารกเริ่มเรียนรูภาษาจากการไดยิน ไดฟง
ภาษาพูด พัฒนาตามวัย จนกระท่ังเลียนเสียง เปลงเสียงเปนคำและสื่อสารดวยภาษาพูดท่ีมีความหมายซับซอนมาก
ขึ้นอยางตอเน่ือง พัฒนาการทางภาษาแบงออกเปน 2 ดาน ดานแรก คือ ดานการรับรูภาษา (receptive language) 
โดยผานทางประสาทรับความรูสึกท่ีสำคัญ คือ การไดยินและการมองเห็น ทำใหสามารถแยกแยะความแตกตางของ
เสียง คนหาความหมาย แปลความหมาย จากเสียงท่ีไดรับและเขาใจความหมายของเสียงท่ีได ดานท่ีสอง คือ ดาน
การแสดงออกทางภาษา (expressive language) เปนการสรางหรือออกเสียงพูดที่มีความหมาย พัฒนาการดาน
ภาษาถือเปนจุดเร่ิมตนสำหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู เพ่ือนำไปสูการสงเสริมพัฒนาการดานอ่ืน ๆ หากเด็กไมได
รับการเสริมสรางพัฒนาการดานภาษาหรือมีทักษะทางภาษาลาชาตัง้แตปฐมวัย อาจสงผลเสียตอการพัฒนาการของ
การเรียนรู สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมตามมา ขณะเดียวกัน หากใหการสรางเสริมพัฒนาการดานภาษา
อยางเหมาะสมตามชวงอายุ จะเปนการสรางโอกาสใหเด็กไดพัฒนาภาษาไดอยางเต็มศักยภาพพัฒนาการเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำหนาที่ (function) และวุฒิภาวะ (maturity) ของอวัยวะระบบ
ตาง ๆ  รวมทั้งตัวบุคคลทำใหทำสิ่งที่ยาก และซับซอนมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม
และความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมหรือภาวะใหมในบริบทของครอบครัวและสังคม พัฒนาการของ
เด็ก หมายถึง พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกใหสังเกตเห็นได ซึ่งจะสะทอนถึงพัฒนาการของสมอง และระบบ
ประสาทท่ีไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ตั้งแตชวงท่ีอยูในครรภมารดาและในสภาพแวดลอมภายหลังคลอดออกมา
พัฒนาการเด็กเปนรากฐานของการพัฒนามนุษยไปตลอดชีวิต ซ่ึงพัฒนาการในแตละชวงวัยเกิดจากปจจัยท่ีตางกัน 
โดยสุขภาพวะของเด็ก 0-1 ป ทั ้งทางดานกาย จิตและสังคมเปนผลมาจากปจจัยทางชีวภาพ สภาพแวดลอม 
ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี การมีและการเขาถึงบริการสุขภาพที่จำเปนตลอดจนคุณภาพบริการ  
สุขภาวะของพอและแม โดยเฉพาะแมมีความสำคัญตอการเจริญเติบโตของเด็กขณะเปนทารกในครรภ และมีผลตอ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตภายหลังคลอด ชวงแรกเกิดถึง 2 ป เปนชวงท่ีเด็กมีความพรอมท่ีจะเรียนรู
และรับประสบการณใหมเน่ืองจากระบบประสาทและสมองเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดังน้ันการเลี้ยงดูและการจัด
สภาพแวดลอมท่ีมีคุณภาพยอมสงผลตอการพัฒนาเด็กในอนาคต 
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ปญหาพัฒนาการลาชาในเด็กปฐมวัยไทย 
สถานการณเสี่ยงกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยที ่ผานมาอยูในภาวะเสี่ยง (ขอมูลของกรมอนามัยและ

สำนักงานสถิติชาติ พ.ศ. 2556) ชี้ชัดถึงการเจริญเติบโตทางกายของเด็กประถมวัยที่ต่ำกวาคาเฉลี่ยของโลกความ
พิการประมาทตาง ๆ เพ่ิมขึ้น พัฒนาการลาชาไมสมวัยดานการเจริญเติบโตภาษา ภาวะทุพโภชนาการรุนแรงซ่ึงอาจ
สงผลกระทบตอระดับสติปญญาของเด็กเม่ือโตขึ้นการสำรวจในป พ.ศ. 2558 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรวมทุก
ดานรอยละ 72.8 พัฒนาการดานกลามเน้ือมัดเล็กสมวัย รอยละ 88.8 และพัฒนาการดานภาษาต่ำสุดรอยละ 73.6 
(จินตนา พัฒนพงศธร ชัยชนะ บุญสุวรรณ และ นฤมล ธนเจริญวัชร, 2558) 

และจากรายงานของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พบวาเด็กมี
พัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 25.0 และติดตามรอยละ 92 (ผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็กประถมวัยประจำป 
พ.ศ. 2562 (อินเตอรเน็ต) ) เปรียบเทียบกับการศึกษาในป พ.ศ. 2560 พบเด็กท่ีสงสัยมีพัฒนาการลาชาในภาพรวม
ระดับประเทศรอยละ 23.2 (ธีรชัย บุญยลีพรรณ, 2560) และเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการลาชาโดยรวมรอยละ 30 ซ่ึง
สำรวจในป 2553 โดยกรมอนามัย และมีพัฒนาการลาชาดานภาษาและดานภาษาและดานกลามเน้ือมัดเล็กรอยละ 
19 และ 8 ตามลำดับ ซึ่งพัฒนาการทั้งสองดานนี้ถือเปนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสติปญญาของเด็ก เด็กจะ
เจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพน้ันจำเปนจะตองมีการวางรากฐานท่ีดีมาแตแรกเกิดและโดยเฉพาะในปฐมวัย 

ปญหาพัฒนาการลาชาของเด็กปฐมวัยในจังหวัดอางทองกรณีศึกษาสถานการณปจจุบันในจังหวัดอางทอง
มีจำนวนเด็กแรกเกิด 2,323 คนไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจำนวน 1,867 คน (80.37%) พบวามีเด็ก
พัฒนาการลาชา 63 คนคิดเปนรอยละ 3.64 จากเด็กที่ไดรับการคัดกรองและดำเนินการกระตุ นพัฒนาการ 
(ฐานขอมูลระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพHDCจังหวัดอางทอง,2560) ดำเนินการประเมินพัฒนาการ
ดวยเครื่องมือดวยเครื่องมือ DSPM-DAIM ถาไมผาน 1 ขอขึ้นไปคือเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชามาดำเนินการฝก
ทักษะพอแมผูปกครองในการกระตุนพัฒนาการจำนวน 1 เดือนและกลับมาประเมินซ้ำถาไมสามารถทำได เด็กกลุม
นี้จัดอยูในกลุมเด็กพัฒนาการลาชาและทำการสงตอเพื่อตรวจพัฒนาการดวยเครื่องDENVER II ในจังหวัดอางทอง
พบวาเด็กสงสัยพัฒนาการลาชามาจำนวน 47 คนไดรับการติดตามประเมินพัฒนาการถึงอายุ 5 ป หลังจาก5 ปเด็ก
กลุมนี้ไมไดรับการประเมินซ้ำ ซึ่งพบวาเด็กกลุมนี้มีปญหาที่ซับซอนยิ่งขึ้นเชนปญหาการเรียนปญหาดานจิตใจ
อารมณสังคมปญหาสุขภาพตลอดจนปญหาดานการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัวและท่ีโรงเรียนท้ัง
เด็กและครอบครัวจะประสบปญหาท่ีรุนแรงขึ้นซ่ึงการแกไขปญหาในระยะหลังจะกระทำไดยากและอยางสิ้นเปลือง
ท้ังเวลาและทรัพยสินทำใหเด็กเสียโอกาสแมวาพ้ืนฐานของความเปนจริงเด็กท่ีมีปญหาดังกลาวสวนใหญจะสามารถ
พัฒนาไดตามปกติในภายหลังแตผูปกครองควรตระหนักวาในวัยเด็กถาเด็กสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดดีก็จะสงเสริม
การสรางประสบการณทางสังคมและการเรียนรูดานอื่น ไดอยางรวดเร็วขึ้นดวย เด็กที่พูดชาบางรายอาจมปีญหา           
หูตึง หูหนวก ซ่ึงถาไมไดรับการแกไขโดยเร็วอาจนำไปสูปญหาทางดานอารมณและพฤติกรรมได ในบางรายแมไดรับ
การแกไขจนกลายเปนปกติในภายหลังแตการที่พูดไดชาอาจมีผลในระยะยาวตอการเรียนโดยเฉพาะดานการอาน
การสะกดคำและการเขียน (ปรียาวรรณ จินตานนท,2547) ภาษาของเด็กจะพัฒนาไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชนวุฒิภาวะการทำงานของสมองและอวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสยีงเพศ
สิ่งแวดลอมระดับการศึกษาอาชีพและเศรษฐานะของบิดามารดารวมถึงสมาชิกภายในครอบครัวสิ่งเหลานี ้ที่ มี
ความสัมพันธกับพัฒนาการดานภาษาของเด็ก 
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บุคคลที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
คุณภาพชีวิตของเด็กเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝายเมื่อแรกปฏิสนธิในครรภ พอ-แมเปนบุคคลที่ใกลชิดท่ี

จะตองใหการดูแลเด็กในครรภรวมถึงเจาหนาท่ีดานการแพทย/สาธารณสุข ท่ีแมจะตองไปฝากครรภดวย ซ่ึงจะให
การดูแลเด็ก ชวยเหลือใหเด็กไดมีพัฒนาการสมวัยในทุกดานจนถึงเวลาที่จะเขาเรียนในระยะปฐมวัยกอนที่จะเขา
เรียนในระบบการศึกษาของรัฐบาลตั้งแตประถมศึกษาปท่ี 1 ขึ้นไปเร่ือยๆ ในชวงปฐมวัย คือ แรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ 
เด็กจะเขาโรงเรียนอนุบาล ผูท่ีจะเก่ียวของกับการชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานตางๆไดสมวัยคือ ครู หรือ ผูดูแลเด็ก 
รวมถึงนโยบายและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังคมไทย ผูท่ีจะเก่ียวของ
ในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไดแกกลุมบุคคลตอไปน้ี 

1.พอแม/ผูปกครอง 
2. บุคลากรสุขภาพ/สาธารณสุข ทางผูสื่อขาวสารสาธารณสุข 
3. ครูผูดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนในชุมชน 
และถือวาเปนคร้ังแรกท่ีรัฐบาลไทยมีบัญญัติชัดเจนเก่ียวกับการดูแลเด็กปฐมวัยดังความในมาตรา 54 วา 

“รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหน่ึงเพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ 
วินัยอารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นและ
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวย (matichon.co.th) 

ปจจุบันพบวาจากการคัดกรองพัฒนาการเด็กในพ้ืนท่ีตางๆ เปนกิจกรรมสวนใหญดำเนินการโดยเจาหนาท่ี
สาธารณสุข/การสุขภาพในสถานบริการ ยังขาดความรวมมือของพอ-แม ผูปกครองเด็ก ผูดูแลเด็ก ครูโรงเรียน
อนุบาลและเจาหนาท่ีขององคการปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานเอกชน ในชุมชนอาจจะมีการศึกษาวิจัยบาง
พ้ืนท่ี แตขาดการทำงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง ขาดความรวมมืออยางเต็มท่ี พอ-แม ผูปกครอง และครูผูดูแล
เดก็ขาดความรูและทักษะเก่ียวกับการประเมิน 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย และทักษะในการสงเสริมพัฒนาการเด็กดานตางๆ ที่ถูกตองเหมาะสม และมีการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังพบวา พอ แม ผูปกครองเด็ก บางรายไมยอมรับผลการตรวจพัฒนาการเด็ก          
ไมเห็นความสำคัญของพัฒนาการเด็กที่สมวัย ไมยอมไปรับการศึกษาตอเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุจากหลายปจจัย เชน           
บานอยูไกลจากสถานบริการสาธารณสุข ไมใหความสำคัญตอปญหา เปนตน 
 สิ่งเหลาน้ีชี้ใหเห็นถึงความตองการในการพัฒนาความรวมมือของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ รวมถึงการคนหา
กลยุทธ แนวทางที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสม 
ถูกตอง ในการชวยสงเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะรวมถึงการดำเนินการวิจัย           
เพ่ือหารูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
 
สรุป 
 มีงานวิจัยเกี่ยวกับความสำคัญของการเริ่มตนปทองแหงการตั้งตนชีวิตมนุษยหลายเรื่อง งานวิจัยหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ยืนยันวาพัฒนาการของสมองมนุษยมีอัตราการพัฒนาสูงสุดในชวงแรกเกิด  ถึง 6 ป 
และ และในชวงปฐมวัยเปนระยะออนไหวของสมองมีความไวตอกระทบจากปจจัยอื่นๆ มากมายหากเด็กไมไดรับการ
พัฒนาใหถูกตองในชวงน้ีจะเปนการยากลำบากท่ีจะพัฒนาเดก็ใหเปนพลเมืองท่ีมี คุณภาพในระยะตอไปเพราะชวงเวลาท่ี
ดีท่ีสุดในการพัฒนารากฐาน ไดผานไปแลวการวิจัยของ Jame Heckman จากมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ผูไดรับ
รางวัล โนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร ค.ศ. 2000 ระบุวาการลงทุนในชวงปฐมวัยมีผลครอบคลุมทุกมิติของชีวิตท้ังในดาน
สุขภาพรางกาย จิตใจ สมรรถนะในการ เรียนรูและการทำงาน สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับบุคคล และ

210

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16



สังคม เพิ่มความสามารถในการ แขงขันของประเทศ ลดปญหาสังคมและอาชญากรรม ฯลฯ ซึ่งทำใหอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนในชวง ปฐมวัยสูงถึง 7 เทาของการลงทุน (www.matichon.co.th; Hechman, (Wikipedia.org)  
 ดังนั้นการรวมมือระหวางพอ-แม/ผูปกครอง,ครูผูดูแลเด็กปฐมวัย บุคลากรสาธารณสุของคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของในชุมชนในการเฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใหความ ชวยเหลือเด็กไดมี
พัฒนาดานภาษาที่สมไว ชวยเหลือแกไขสงเสริมเด็กที่สงสัยวามีพัฒนาการลาชาทางภาษา อยางถูกตองเหมาะสม
และทันเวลาจะชวยใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางภาษาสมวัย สามารถเรียนรูและมี พัฒนาการดานอื่น ๆ  สมวัย
ควบคูไปดวยอันจะนำไปสูการเปนประชาชนไทยที่มีคุณภาพและสรางความเจริญ ใหกับครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติตอไป  
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2. จินตนา พัฒนพงศธร ชัยชนะ บุญสุวรรณ และนฤมล ธนเจริญวัชระ. ผลการศึกษา “พัฒนาการเดกปฐมวัยไทย” 

2558 สืบคนเม่ือ มกราคม 2563 แหลงขอมูล : http.anamai.moph.go.th  
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5. สำนักสงเสริมสุขภาพ (2552) การสำรวจสภาวะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2550.กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วันท่ีสืบคนขอมูล เขาถึงไดจาก URL.WWW. 
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ปงบประมาณ 2560 (อินเตอรเน็ต) สืบคนเม่ือ 15 มิถุนายน 2562 แหลงขอมูล :  
 
 
  
   
 
 
 
 
 

211

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16



ความรอบรูดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตผูปวยโรคเบาหวาน 
 
Health Literacy and Diabetics Quality of Life  
 
ผูวิจัย   ณฐา  เมธาบุษยาธร 

นิสิตหลักสตูรปรัชญาดษุฎบีัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาทั่วโลก ผูปวยโรคเบาหวานตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของชวิีต 

ทั้งดานรางกาย จิตใจ และวิถีชีวิตประจำวัน จากอาการปวย การเกิดภาวะแทรกซอนของโรค และกระบวนการรักษา
โรค ท่ีตองใชเวลาตอเน่ืองยาวนาน ทำใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยท้ังดานรางกาย จิตใจ สัมพันธภาพทาง
สังคม และสิ่งแวดลอม ดวยเชนกัน การมีความรอบรูดานสุขภาพดวยการเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ ความรู 
ความเขาใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง ทักษะการตัดสินใจ และการรูเทาทันสื่อ จึงมีความสำคัญสำหรับ
ผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือการจัดการตนเองใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพ คุณภาพชีวิตผูปวยโรคเบาหวานและความสัมพันธระหวางแนวคิด
ความรอบรูดานสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานเทาน้ัน 

 
คำสำคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ คุณภาพชีวิต ผูปวยโรคเบาหวาน 
 
Abstract 

Diabetes is a chronic disease that is a worldwide problem. People with diabetes have to 
face changes in their lives, both physically, mentally, and daily life, from illness to 
complications. And the treatment process that requires long continuous causing an impact on the 
quality of life of the patient, including physical, mental, social relationships and the environment 
as well. Having health literacy by access skill, cognitive skill, communication skill, self-
management skill, decision skill and media literacy skill. Therefore it is important for people 
with diabetes to manage themselves to have a better quality of life. The purpose of this article is 
to present a literature review on the concept of health literacy, Quality of life in diabetic patients 
and the relationship between health literacy concepts and quality of life of diabetic patients only. 
 
Key Word : Health Literacy, Quality of Life , Diabetics 
 

บทนำ 
คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งและเปนเปาหมายหลักของการสงเสริมสุขภาพ  

การปองกันภาวะแทรกซอนของโรค ตลอดจนรักษาพยาบาลผูปวยโรคเบาหวาน รวมถึงการคัดกรองความเสี่ยงตอการ
เปนโรคเบาหวานในกลุ มประชากรทั ่วไปดวย1 เนื ่องจากการรักษาโรคเบาหวานนั ้น มีการควบคุมและปองกัน
ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดจากโรคเบาหวานซ่ึงจะทำใหผูปวยโรคเบาหวานจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน เชน การไปพบแพทยตามนัด การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย
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สม่ำเสมอ การพักผอนใหเพียงพอ การงดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดังกลาวน้ันสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานได2  

โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุขทุกภูมิภาคทั่วโลก จากการรายงานสถานการณผูปวย
โรคเบาหวานโดยองคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) พบวา โรคเบาหวานเปนสาเหตุการ
เสียชีวิตและเปนปจจัยเสริมของการเปนโรคหัวใจหลอดเลือดหรือโรคอ่ืนๆ ท่ีทำใหประชากรโลกเสียชีวิตกอนอายุ 70 ป 
อีกทั้งจำนวนผูปวยและความชุกของโรคเบาหวานก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในชวงไมกี่ทศวรรษที่ผานมา ป พ.ศ. 2553            
มีผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลกประมาณ 108 ลานคน เพ่ิมขึ้นเปน 422 ลานคน ในป พ.ศ. 2557 และ 425 ลานคน ในป 
พ.ศ. 2560 ความชุกของผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญเปนกลุมประชากรวัยทำงานหรือวัยผูใหญ ซ่ึงพบอัตราปวยเพ่ิมขึ้น
เกือบสองเทาจากรอยละ 4.7 ในป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 8.5 ในป พ.ศ. 2560 ประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด
คือประเทศท่ีมีรายไดต่ำและรายไดปานกลาง ท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท องคการอนามัยโลกยังไดคาดการณวาอีก 30 
ปขางหนาจะมีผูปวยโรคเบาหวานเพิ่มเปน 629 ลานคน ทางดานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia) 
ในป พ.ศ. 2560 พบผูปวยโรคเบาหวานประมาณ 8.2 ลานคน คาดการณวาอีก 30 ปขางหนาจะมีผูปวยโรคเบาหวาน
เพิ่มเปน 151 ลานคน สวนประเทศในกลุมอาเซียน (ASEAN Countries) พบวา โรคเบาหวานเปนสาเหตุการตายของ
ประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จากสถิติขอมูลตั้งแต ป พ.ศ. 2556 – 2560 พบอัตราตายตอแสนประชากรดวยสาเหตุ
โรคเบาหวาน 15.0, 17.5, 19.4, 22.3 และ 22.0 ตามลำดับ3  

สำหรับประเทศไทย ก็พบวาโรคเบาหวานเปนปญหาที่คุกคามสุขภาพคนไทยเชนกัน โดยพบความชุกของ
โรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปเทากับรอยละ 8.9 ในป พ.ศ. 2557 เพิ่มจากรอยละ 6.9 ในป พ.ศ. 2552 
อัตราปวยดวยโรคเบาหวาน ป พ.ศ. 2561 พบประชากรไทย 1 ใน 11 คนปวยเปนโรคเบาหวาน มีผูปวยโรคเบาหวาน
ประมาณ 4.8 ลานคน ผูปวยที่ไดรับการรักษาสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดมีเพียง 0.9 ลานคนหรือบรรลุ
เปาหมายการรักษาเพียงรอยละ 35.6 เทาน้ัน และพบอัตราตายดวยสาเหตุโรคเบาหวาน ป พ.ศ. 2557 และ ป พ.ศ. 2561 
คิดเปน 17.5 และ 21.9 ตอแสนประชากร ตามลำดับ4  

การปวยเปนโรคเบาหวานนอกจากจะมีผลกระทบตอสุขภาพและวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของผูปวยเอง
แลวยังสงผลกระทบตอครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 ซ่ึงเปน
ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดและการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเปนสาเหตใุหมีผูเสียชวิีตเกือบ 4 ลานคนในแตละป ประมาณการวา
คาใชจายท่ัวโลกดานการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวานในกลุมประชากรวัยทำงานเม่ือป พ.ศ. 2560 อยูท่ี 850 พันลาน
เหรียญสหรัฐ5 ซึ่งโรคเบาหวานประเภทที่ 2 นั้น เกิดจากการมีภาวะดื้อตออินซูลินรวมกับการบกพรองในการผลิต
อินซูลินท่ีเหมาะสม เปนชนิดท่ีพบบอยท่ีสุดท่ัวโลก ในคนไทยพบประมาณรอยละ 95 ของผูเปนเบาหวานท้ังหมด ความ
ผิดปกติดังกลาวทำใหเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคเบาหวานท้ังประเภทเฉียบพลัน เชน ภาวะน้ำตาลในเลอืดต่ำ หรือ 
ภาวะเลือดขนจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมาก และภาวะแทรกซอนประเภทเรื้อรัง เชน ภาวะแทรกซอนทางหลอด
เลือดใหญหรือหลอดเลือดฝอย ภาวะแทรกซอนทางตา ไต และระบบประสาท6  

จากสถานการณปญหาโรคเบาหวานดังกลาวขางตนและจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ พบวามีหลายปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน ซึ่งสรุปรวมไดปจจัยหลักๆ ไดแก ปจจัย
สวนบุคคล ความรอบรูดานสุขภาพ แรงจูงใจในการปองกันโรค แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดำเนินชีวิต 
เปนตน สวนการวัดคุณภาพชีวิต น้ันมีการวัดหลากหลายรูปแบบ แตสวนใหญใชแบบวัดคณุภาพชีวิตขององคการอนามัย
โลก ซ่ึงแบบวัดมีองคประกอบ ดานสุขภาพกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 
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บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพ คุณภาพ
ชีวิตผูปวยโรคเบาหวานและความสัมพันธระหวางแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน
เทาน้ัน เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนวาโดยหลักการแลวความรอบรูดานสุขภาพมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
ซึ่งสามารถใชองคความรูประกอบการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพที่เหมาะสม หรือใชเปนแนวทางในการสงเสริม
สุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 
 

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) 
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เปนภาวะที ่รางกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกวาปกติ เนื ่องจากการขาด

ฮอรโมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อตอฮอรโมนอินซูลิน สงผลใหกระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดใหเปนพลงังาน
ของเซลลในรางกายมีความผิดปกติหรือทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก โดยปกติ
ระบบการเผาผลาญของรางกายจะยอยอาหารที่รับประทานเขาไปใหอยูในรูปแบบของน้ำตาลกลูโคส และมีฮอรโมน
อินซูลินที่ผลิตไดจากตับออนนำน้ำตาลกลูโคสเหลานี้ไปเขาสูกระแสเลือด เพื่อเผาผลาญเปนพลังงาน แตในผูปวย
เบาหวานรางกายจะไมสามารถนำน้ำตาลกลูโคสเขาไปในกระแสเลือดได เน่ืองจากการขาดฮอรโมนอินซูลิน หรือเน้ือเยื่อ
เกิดภาวะการดื้ออินซูลิน สงผลใหผูปวยเบาหวานมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) ในปจจุบันประเทศไทย
ยึดหลักเกณฑตามสมาคมเบาหวานแหงประเทศสหรัฐอเมริกาในการจำแนกผูปวยโรคเบาหวานดวยการตรวจปรมิาณ
น้ำตาลในเลือด หากผลการตรวจหลังงดอาหารและเคร่ืองดื่มมีน้ำตาลอยูกระแสเลือดไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
แสดงวาระดับน้ำตาลในเลือดปกติ ซ่ึงสามารถจำแนกประเภทของโรคเบาหวานตามสาเหตขุองการเกิดโรคได 3 ประเภท 
ไดแก เบาหวานประเภทที่ 1 เปนโรคเบาหวานที่เกิดจากเบตาเซลล (Beta cells) ของตับออนที่มีหนาที่ผลิตฮอรโมน
อินซูลินถูกทำลายโดยระบบภูมิคุมกันรางกาย ทำใหตับออนไมสามารถผลิตฮอรโมนอินซูลินได เบาหวานประเภทที ่2 
เปนโรคเบาหวานที่เกิดจากภาวะการดื้นอินซูลิน หรือความผิดปกติในการหลั่งฮอรโมนอินซูลินของตับออนนอยเกินไป 
และเบาหวานขณะตั้งครรภ เปนโรคเบาหวานท่ีตรวจพบคร้ังแรกขณะตั้งครรภเทาน้ัน โดยผูปวยไมเคยมีประวัติการเปน
โรคเบาหวานมากกอน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงฮอรโมนบางชนิดที่มีฤทธิ์ตอตานฮอรโมนอินซูลินที่มีหนาที่ในการ
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด จนเกิดภาวะการดื้ออินซูลิน สงผลใหเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากกวาเกณฑปกติ และมี
การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดไมดี แตเบาหวานประเภทท่ี 2 พบมากท่ีสุดประมาณ 95% ของผูปวยโรคเบาหวาน
ท้ังหมด โดยมีปจจัยท่ีเก่ียวของจากปญหาน้ำหนักเกินหรือเปนโรคอวน ตั้งแตเด็ก ขาดการออกกำลังกาย ประวัติการเปน
เบาหวานในครอบครัว และอายุท่ีมากขึ้น เบาหวานประเภทน้ีมักพบในผูใหญมากกวาเด็ก 

อาการของโรคเบาหวานในระยะแรกสวนใหญจะไมแสดงอาการผิดปกติ ในบางรายอาจตรวจพบโรคเบาหวาน
เม่ือเปนมานานโดยไมรูตัวและเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นแลว ซ่ึงโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 มักมีอาการท่ี
คลายกันมาก โดยผูปวยโรคเบาหวานประเภทที่ 1 มักมีอาการแบบเฉียบพลัน อาการจะมีความรุนแรงมากหากขาด
อินซูลิน อาจทำใหเกิดการคั่งของสารคีโตน (Ketones) ซ่ึงเปนพิษตอระบบประสาท ทำใหผูปวยหมดสตถิึงขั้นเสียชวิีตได 
แตผูปวยเบาหวานประเภทท่ี 2 จะมีลักษณะอาการแบบคอยเปนคอยไป สวนใหญพบไดในวัยผูใหญท่ีมีอายุ สัญญาณบง
บอกของโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 มักพบไดจากอาการเหลาน้ี 

1. ปสสาวะบอยและมีปริมาณมาก เมื่อฮอรโมนอินซูลินที่ตับออนผลิตไดไมเพียงพอหรือไมสามารถผลิตได 
ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นกวาเกณฑปกติ และไตไมสามารถกรองน้ำตาลสวนเกินกลับเขาสูเลือด จึงปลอยออกมา
พรอมน้ำกลายเปนปสสาวะ ทำใหผูปวยโรคเบาหวานปสสาวะบอยและมีปริมาณมาก 
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2. กระหายน้ำ เน่ืองจากการสูญเสียน้ำจากการปสสาวะบอยคร้ัง รางกายจึงจำเปนตองชดเชยน้ำท่ีเสยีไป ทำให
มีความกระหายน้ำ อยากดื่มน้ำมากกวาปกติ 

3. หิวบอย เมื่อฮอรโมนอินซูลินในเลือดทำงานไมปกติหรือรางกายขาดฮอรโมนอินซูลิน ทำใหเซลลไมไดรับ
พลังงาน รางกายจึงพยายามหาแหลงอาหารมากขึ้นดวยการสงสัญญาณออกมาดวยอาการหวิ 

4. น้ำหนักลดลงผิดปกติ เนื่องจากการขาดฮอรโมนอินซูลินหรือมีไมเพียงพอ ทำใหเซลลไมสามารถเปลี่ยน
น้ำตาลเปนพลังงาน เพ่ือใหรางกายนำไปใชได รวมท้ังยังไปสลายเอาโปรตีนและไขมันมาใชแทน 

5. เหน่ือยงาย เม่ือน้ำตาลไมสามารถเขาสูเซลลเพ่ือเผาผลาญเปนพลังงานได ผูปวยจึงเหน่ือยงาย รูสึกออนเพลีย 
6. สายตาพรามัว เห็นภาพไมชัด เน่ืองจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำใหเกิดการคั่งของน้ำตาลในเลนสตาจน

จอตาเกิดอาการผิดปกติ หรือมีระดับน้ำตาลสูงมาเปนเวลานานจนเกิดความผิดปกตขิองจอตา ในบางรายท่ีอาการรุนแรง 
อาจมีปญหาสายตาระยะยาวถึงขั้นตาบอด 

ในขณะท่ีอาการของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ (Gestational Diabetes) มักเกิดขึ้นในชวงอายุครรภประมาณ 
24-28 สัปดาห ผูปวยเบาหวานท่ีตั้งครรภจะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนบางชนิดท่ี
มีฤทธิ์ตอตานฮอรโมนอินซูลินที่มีหนาที่ชวยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผูปวยอาจรูสึกกระหายน้ำมากและ
ปสสาวะบอย แตอาการของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภพบไดนอย และการวินิจฉัยจากการสังเกตจากอาการอาจทำไดยาก 
เพราะมีความคลายคลึงกับอาการของการตั้งครรภปกติ 

ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ผูท่ีเปนโรคเบาหวานจะพบระดบัน้ำตาลในเลือดสูงมากกวาปกติ หากไมมีการ
ควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหารและดูแลรักษาสุขภาพอยางถูกวิธี ปลอยใหระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเปน
เวลานาน จะสงผลตอเสนเลือดที่นำสารอาหารไปอวัยวะในรางกายจนนำไปสูภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานตางๆ          
ท้ังโรคแทรกซอนชนิดท่ีเกิดกับเสนเลือดขนาดเล็ก (Microvascular complications) และโรคแทรกซอนชนิดท่ีเกิดกับเสน
เลือดขนาดใหญ (Macrovascular complications) นอกจากน้ีผูปวยเบาหวานควรระวังการเกิดบาดแผลหรือการอักเสบ
ของอวัยวะตางๆ มากขึ้น เน่ืองจากบาดแผลของผูปวยเบาหวานจะหายชา อาจกอใหเกิดภาวะโรคแทรกซอนไดงายขึ้น  

 
ภาวะแทรกซอนท่ีพบไดบอยในผูปวยเบาหวาน มีดังนี ้

1. โรคแทรกซอนทางดานตา เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดท่ีสูงผิดปกติจนเกิดการคั่งของน้ำตาลในเลนสตา    ทำ
ใหจอตาผิดปกติ โรคท่ีพบสวนมากในผูปวยเบาหวาน คือ เบาหวานขึ้นตา (Retinopathy) ตอกระจก (Cataracts) ตอหิน 
(Glaucoma) หรือปญหาทางดานสายตา ซ่ึงทำใหผูปวยมีปญหาดานการมองเห็นจนถงึขั้นตาบอดได โดยในชวงแรกอาการ
จะเปนในลักษณะคอยเปนคอยไปจนผูปวยไมระวัง จึงจำเปนท่ีจะตองไดรับการตรวจสายตาจากจักษุแพทยเปนประจำ 

2. โรคทางระบบเสนเลือดและหัวใจ เมื่อระดับน้ำตาลถูกสะสมในเลือดในปริมาณมาก ทำใหเกิดการหนาตัว
ของเสนเลือดมากขึ้น โดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดใหญท่ีไปเลี้ยงหัวใจ เปนผลใหเสนเลือดแคบลงและอาจเกิดการอุดตัน 
นอกจากน้ียังเพ่ิมโอกาสของเสนเลือดแข็งไดเชนกัน ซ่ึงอาจนำไปสูอาการเจ็บหนาอก (Angina) หัวใจขาดเลือด (Heart 
Attack) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคเสนเลือดแดงสวนปลายอุดตัน (Peripheral Artery Disease) เปนตน 
ผูปวยเบาหวานมีโอกาสการเกิดโรคท่ีเก่ียวของกับระบบเสนเลือดและหัวใจไดมากกวาคนปกติ ทำใหผูปวยโรคเบาหวาน
มีอัตราการเสียชีวิตและพิการไดสูงมากกวาคนท่ัวไปจากภาวะแทรกซอนน้ี 

3. แผลเบาหวานที ่เทา ความเสียหายของเสนประสาทบริเวณเทาและการไหลเวียนของเสนเลือดที ่ ไม มี
ประสิทธิภาพอาจทำใหผูปวยโรคเบาหวานเสี่ยงตอการเกิดแผลที่เทาได หากปลอยทิ้งไวโดยไมไดรับการรักษาอาจนำไปสู
การติดเชื้อ โดยแพทยอาจตองตัดสินใจตัดน้ิวเทา เทา หรือขาของผูปวยท้ิงในกรณีท่ีอาการของผูปวยไมมีแนวโนมท่ีจะดีขึ้น 
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4. โรคท่ีเก่ียวกับระบบประสาท ผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวานเร้ือรังสามารถกอใหเกิดการอักเสบของเสนประสาท
ทั่วรางกายขั้นปานกลางถึงรุนแรง เมื่อเกิดแผลขึ้นในบริเวณตาง ๆ  จึงรับความรูสึกไดนอยลง เนื่องจากปลายประสาท
เกิดการอักเสบ ทำใหเกิดอาการชา แสบ และเจ็บแปลบบริเวณท่ีไดรับผลกระทบ โดยโรคท่ีพบไดบอย คือ ภาวะปลาย
ประสาทอักเสบท่ีทำใหการรับความรูสึกหรือความเจ็บปวดท่ีมือหรือเทาบกพรอง มีอาการชา รวมไปถึงระบบยอยอาหาร
ผิดปกติและมีปญหาดานการขับถายปสสาวะ 

5. โรคแทรกซอนทางไต เปนโรคสำคัญอีกโรคหน่ึงท่ีเกิดขึ้นกับผูปวยโรคเบาหวาน เน่ืองจากปริมาณน้ำตาลใน
เลือดที่มีมากขึ้นกวาคนปกติ ทำใหไตทำงานผิดปกติ มีโปรตีนเล็ดลอดออกทางปสสาวะ ซึ่งในระยะแรกจะไมสามารถ
ตรวจพบโรคแทรกซอนน้ีไดจากการตรวจเลือด แตจะตรวจพบไดจากปริมาณโปรตีนท่ีมากขึ้นในปสสาวะ หากไตอยูใน
ภาวะการทำงานหนักเปนระยะเวลานานจะสงผลใหเกิดภาวะไตวายได  

6. โรคเกี่ยวกับชองปากและฟน เนื่องจากความผิดปกติในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะสงผลตอการ
อักเสบเน้ือเยื่อรอบฟน มีโอกาสมากท่ีจะเปนโรคปริทันตหรือโรคเหงือกอักเสบ ซ่ึงเปนสาเหตุของการสูญเสียฟน 

7. โรคแทรกซอนระหวางการตั้งครรภ ผูหญิงที่เกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 
ซ่ึงเพ่ิมความเสี่ยงตอภาวะครรภเปนพิษ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ มีโอกาสแทงบุตรสูงขึ้นหรือทารกในครรภอาจจะ
เสียชีวิตได ทารกอาจมีน้ำหนักตัวมากทำใหคลอดลำบาก และมีโอกาสเกิดอันตรายระหวางการคลอดไดสูงขึ้น 

8. โรคทางดานผิวหนัง เชน การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา อาการคัน หรือปญหาผิวอ่ืนๆ 
การปองกันโรคเบาหวานในแตละชนิดสามารถปองกันไดแตกตางกัน ซึ่งโรคเบาหวานประเภทที่ 1 แทบไม

สามารถปองกันการเกิดของโรคได เพราะสาเหตุการเกิดมาจากปจจัยท่ีควบคุมไมได ในขณะท่ีโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 
สามารถปองกันไดดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตใหเหมาะสม โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหาร 
การควบคุมน้ำหนักใหคงท่ี และการออกกำลังสม่ำเสมอ การปองกันโรคเบาหวาน สามารถทำไดตามคำแนะนำตอไปน้ี 

1. เนนการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและสารอาหารครบถวน มีกากใยสูง เชน ผัก ผลไม ธัญพืช ขาวกลอง 
ขนมปงโฮลวีต 

2. ระมัดระวังการรับประทานอาหารประเภทคารโบไฮเดรต อาหารไขมันสูง ขนม หรือเคร่ืองดื่มท่ีมีความหวาน อาจ
ดื่มน้ำเปลา ชา หรือกาแฟที่ไมใสน้ำตาล แทนน้ำผลไม รับประทานโยเกิรตแบบไมเติมน้ำตาล ผลไมสด หรือถั่วชนิดตาง ๆ  
เปนของวางระหวางวัน เลือกรับประทานเนื้อสัตวประเภทเนื้อขาวที่ไมติดมัน อยางปลา ไก หรืออาหารทะเล แทน
เน้ือสัตวประเภทเน้ือแดงหรือผลิตภัณฑแปรรูป 

3. ควรแบงมื้ออาหารหลักออกเปนมื้อยอยๆ ในแตละวัน เพื่อชวยรักษาความสมดุลของระดับน้ำตาลและ
ฮอรโมนอินซูลิน 

4. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหร่ี 
5. ออกกำลังกายเปนประจำเพื่อชวยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานของรางกาย และลดระดับน้ำตาลในเลอืดลง 

นอกจากน้ียังเพ่ิมความแข็งแรงใหกับหลอดเลือด หัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิตใหดียิ่งขึ้น 
6. การปองกันเบาหวานขณะตั้งครรภ ควรมีการเขาฝากครรภกับแพทยตั้งแตในระยะแรก เพ่ือเขารับการตรวจคัด

กรองเบาหวานในกรณีท่ีมีความเสี่ยง พรอมท้ังควบคุมอาหารท่ีรับประทานและออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย 
การรักษาโรคเบาหวานนั้น เนื่องจากโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่รักษาไมหายขาด แตเมื่อเกิดโรคขึ้นแลว

สามารถควบคุมอาการของโรคและดำเนินชีวิตไดอยางปกติ สิ่งสำคัญของการรักษาโรคเบาหวานทุกชนิด คือ ตองคอย
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และคอเลสเตอรอลใหอยูเกณฑปกติ โดยการควบคุมการรับประทานท่ี
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เหมาะสม ออกกำลังกายเปนประจำ หากไมไดรับการรักษาท่ีถูกตองและเหมาะสมอาจทำใหอวัยวะและระบบตางๆ ใน
รางกายทำงานผิดปกติ สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนจนถึงขั้นเสียชีวิตได  

นอกจากน้ี ผูปวยโรคเบาหวานอาจเผชิญกับปญหาที่เทา เนื่องจากเสนประสาทที่เทาเกิดความเสียหายและ
ระบบไหลเวียนโลหิตที่เทาผิดปกติจนอาจเกิดอาการเทาบวมหรือเปนแผล ซึ่งควรดูแลสุขภาพเทาเพื่อปองกันอาการ
รายแรงโดยลางเทาดวยน้ำอุนเปนประจำทุกวัน จากนั้นใหเช็ดเบาๆ จนเทาแหง โดยเฉพาะระหวางนิ้วเทาแตละน้ิว 
ทาโลชั่นเพิ่มความชุมชื้นทั่วเทายกเวนบริเวณรองระหวางนิ้วเทา หมั่นตรวจสอบวามีแผลหรืออาการบวมแดงหรือไม 
และไปปรึกษาแพทยเม่ือพบอาการผิดปกติบริเวณเทารวมท้ังอาการเจ็บปวดท่ีเกิดขึ้นและไมหายไป ในกรณีท่ีผูปวยเกิด
แผลเบาหวานท่ีเทา แพทยอาจใหใสอุปกรณปองกันแผล เชน รองเทาสำหรับผูปวยเบาหวาน เฝอก หรือผาพันแผล เปน
ตน หากแผลเร่ิมรุนแรงขึ้น แพทยอาจวางแผนการรักษาตามระดับความรุนแรงของแผลท่ีเปน หากรักษาแลวอาการไมดี
ขึ้น แพทยอาจตองตัดอวัยวะท้ิงเพ่ือปองกันอาการลุกลามดวย7  

 
ความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) 

ประเทศไทยมีการใชคำวา “Health literacy” ที่หลากหลาย เชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ใชคำวา 
ความแตกฉานดานสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ใชคำวา การรู เทาทันดานสุขภาพ 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ใชคำวา 
ความฉลาดทางสุขภาวะ สวนกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ใชคำวา ความรอบรูดาน
สุขภาพ ในบทความฉบับน้ีผูเขียนใชคำวา ความรอบรูดานสุขสุภาพ ตามคำแปลของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข 

 
ความหมายความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) 

องคการอนามัยโลกใหความหมายของความรอบรูดานสุขภาพ หมายถึง ทักษะตางๆ ทางการรับรูและทางสังคม 
ซึ่งเปนตัวกำหนดแรงจูงใจและความสามารถของปจเจกบุคคลในการที ่จะเขาถึง เขาใจ และใชขอมูลในวิธีการต างๆ       
เพ่ือสงเสริมและบำรุงรักษาสุขภาพของตนเองใหดีอยูเสมอ8  

กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ใหความหมายของความรอบรูดานสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและ
ทักษะในการเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจ เพ่ือวิเคราะห ประเมินการปฏิบัติและการจัดการตนเอง รวมท้ังสามารถ
ชี้แนะเร่ืองสุขภาพสวนบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพ่ือสุขภาพท่ีดี9  

ดังนั้นในความหมายที่ครอบคลุมของความรอบรูดานสุขภาพจึงหมายถึงการที่บุคคลมีความสามารถในการ
เขาถึงขาวสารความรูดานสุขภาพจากแหลงความรูที่หลากหลาย มีความเขาใจในเนื้อหาตางๆสามารถประเมินความ
นาเชื่อถือและความเหมาะสมของเนื้อหากับตนเอง ใชความคิดอยางเปนเหตุเปนผลในการใหความสำคัญกับขาวสาร
ความรู นั ้นๆตลอดจนนำไปสู การตัดสินใจนำมาลองปฏิบัติและประเมินผลการทดลองจนสามารถเกิดการใชใน
ชีวิตประจำวันได  
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องคประกอบของความรอบรูดานสุขภาพ 
นักวิชาการตางประเทศ เชน นัทบีม10 ไดเสนอแนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพเพื่อใหเก ิดการ

เปลี่ยนแปลง มีองคประกอบ 3 ระดับ ดังน้ี 
1. ความรอบรูดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic/functional Literacy) เปนความสามารถในการอานเข ียนท่ี

เกี ่ยวกับดานสุขภาพ เชน การอานฉลากยา อานขาวสารดานสุขภาพ เปนตน เปนภาพสะทอนของการใหขอมูล
ขอเท็จจริงดานสุขภาพท่ีสวนใหญเปนการใหความรูเร่ืองปจจัยเสี่ยงและการใชบริการสุขภาพ  

2. ความรอบรูดานสุขภาพขั้นการสื่อสาร (Communicative/interactive Literacy) เปนความสามารถในการ
ใชความคิด ทักษะทางสังคมในการสืบคน การเสาะแสวงหาขอมูลขาวสารดานสุขภาพและความสามารถประยุกตใช
ขอมูลในสถานการณท่ีแตกตางไดอยางเหมาะสม เนนท่ีการพัฒนาทักษะสวนบุคคล และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขา
ภาพดี เปนการพัฒนาบุคคลใหสามารถพึ่งพาตนเองเกี่ยวกับขอมูลสุขภาพ เปนการสรางความเชื่อมั่นและแรงจูงใจใน
การมีปฏิกริยาตอบโตตอขอมูลท่ีไดรับ ไมเปนเพียงผูรับขอมูลและปฏิบัติตามเทาน้ัน ประโยชนท่ีไดรับยังคงเปนในระดับ
บุคคล ตัวอยางเชน โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรียน เปนตน 

3. ความรอบรูดานสุขภาพขั้นการวิเคราะห (Critical Literacy) เปนความสามารถในการใชความคิดในการ
วิเคราะหขอมูลสุขภาพที่ไดรับ และใชขอมูลนั้นในการควบคุมเหตุการณหรือปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอสุขภาพ เนนท่ี
การสรางกิจกรรมทางสังคม ทางการเมือง เพ่ือการขับเคลื่อนในระดับชุมขน ซ่ึงเนนท่ีการวิเคราะหความเปนไปไดในการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองท่ีสงผลตอสุขภาพของประชาชนโดยรวม 

กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ไดกำหนดคุณลักษณะสำคัญท่ีจำเปนตองพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความรอบรูดาน
สุขภาพ ประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก ดังน้ี 

1. การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (Access skill) หมายถึง การใชความสามารถในเล ือก
แหลงขอมูล รูวิธีการในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน และตรวจสอบขอมูลจากหลายแหลงจนขอมูลมีความ
นาเชื่อถือ 

2. ความรู ความเขาใจ (Cognitive skill) หมายถึง ความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ 
3. ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด อาน เขียน 

รวมท้ังสามารถสื่อสารและโนมนาวใหบุคคลอ่ืนเขาใจและยอมรับขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตน 
4. ทักษะการจัดการตนเอง (Self-management skill) หมายถึง ความสามารถในการกำหนดเปาหมาย 

วางแผน และปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติพรอมทั้งมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติตามเปาหมาย เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนวิธี
ปฏิบัติตนใหถูกตอง 

5. ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) หมายถึง ความสามารถในการกำหนดทางเลือกและปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการปฏิบัติ โดยมีการใชเหตุผลหรือวิเคราะหผลดี ผลเสียเพ่ือการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง พรอมแสดง
ทางเลือกปฏิบัติท่ีถูกตอง 

6. การรู เทาทันสื ่อ (Media literacy skill) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบความถูกตอง ความ
นาเชื่อถือของขอมูลท่ีสื่อนำเสนอ และสามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
สุขภาพของตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังมีการประเมินขอความสื่อเพ่ือชี้แนะแนวทางใหกับชุมชนและสังคม11 
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เปาหมายการพัฒนาสุขภาพประชาชนกับความรอบรูดานสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ไดวางเปาหมายการพัฒนาสุขภาพประชาชนใหเหมาะสมตามกลุมวัย จำแนกออกเปน 5 

กลุมวัย คือ กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย กลุมวัยเรียน กลุมวัยรุน กลุมวัยทำงานและกลุมผูสูงอายุและผูพิการ ดังนั้นการ
ดำเนินงานสุขศึกษา จึงมุงเนนการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ และสงเสริมการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพใหถูกตองและเหมาะสมตามกลุมวัยโดยใชกลยุทธการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพใหแกประชาชน
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสุขภาพ ควบคูกับการจัดปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งในการดำเนินงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใหกับ
ประชาชนในชุมชนน้ัน ตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและทุกระดับรวมท้ังตองเชื่อมโยงและบูรณาการกับการ
พัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ ซ่ึงเปนเปาหมายในการพัฒนาสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนสงเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคและโรงเรียนสุขบัญญัติซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาสุขภาพ
โดยชุมชน โรงเรียน เพื่อใหประชาชนกลุมเด็กวัยเรียนและกลุมวัยทำงานมีความรอบรูดานสุขภาพและมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตองตามเกณฑ เพ่ือใหประชาชนมีทักษะสุขภาพท่ีดี สามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพได รวมท้ังชุมขน ทองถิ่น 
โรงเรียนมีความเขมแข็ง สามารถจัดการปญหาสุขภาพไดดวยตนเอง จนนำไปสูสุขภาวะ 

ดังน้ัน หากประชากรสวนใหญของประเทศมีระดับความรอบรูดานสุขภาพต่ำยอมจะสงผลตอสภาวะสุขภาพใน
ภาพรวม กลาวคือประชาชนขาดความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง จำนวนผูปวยดวยโรคเร้ือรังจะเพ่ิมขึ้น ทำ
ใหคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพ่ิมสูงขึ้น ตองพ่ึงพาบริการทางการแพทยและยารักษาโรคท่ีมีราคาแพง โรงพยาบาล
และหนวยบริการสุขภาพจะตองมีภาระหนักในดานการรักษาพยาบาล จนทำใหเกิดขอจำกัดในการทำงานสงเสริม
สุขภาพและไมอาจสรางความเทาเทียมในการเขาถึงบริการอยางสมบูรณได12  
 

คุณภาพชีวิต (The Quality Of Life) 
มีผู ใหความหมายของคำวาคุณภาพชีวิตไวหลากหลาย ตัวอยางเชน คุณภาพชีวิต หมายถึง มุมมองหรือ

ความคิดของปจเจกบุคคลที่มีตอสภาวะชีวิตของตนภายใตบริบททางวัฒนธรรมและระบบคุณคาในสภาพที่บุคคลน้ัน
อาศัยอยูและมีความสัมพันธกับเปาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานและความสนใจของบุคลลนั้นๆ13 คุณภาพชีวิต 
หมายถึง ความผาสุกของสุขภาพของบุคคลท้ังดานรางกาย จิตใจ สัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดลอม14 คุณภาพชีวิต 
หมายถึง ความพึงพอในหรือความสุขของแตละบุคคลในการดำเนินชีวิตโดยขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคลและ
ปจจัยท่ีมีความสำคัญตอชีวิตโดยครอบคลุมท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณและสุขภาพ15 

กลาวโดยสรุปจากนิยามคุณภาพชีวิตดังที่ไดกลาวขางตน คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตของ
ปจเจกบุคคลตอสุขภาพของตนในดานรางกาย จิตใจ สัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดลอม 
 
องคประกอบของคุณภาพชีวิตตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก 

องคการอนามัยโลกจำแนกองคประกอบคุณภาพชีวิตประกอบดวยดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพ
ทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม รายละเอียดดังน้ี  

1. ดานรางกาย (Physical Domain) สุขภาพทางดานรางกายที่ดีควรประกอบดวยรางกายที่ปราศจากความ
เจ็บปวดและความไมสบาย การมีพลังงาน มีความสดชื่น ไมเหน่ือยลา การมีกิจกรรมทางเพศไดปกติ การนอนหลับและ
พักผอนไดอยางเพียงพอ และการทำงานของอวัยวะ ระบบประสาทไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. ดานจิตใจ (Psychological Domain) สุขภาพทางดานจิตใจที่ดีควรประกอบดวยดวยความรูสึกเชิงบวก 
การมีความคิด ความจำ การเรียนรูและมีสมาธิ นอกจากนี้ตองมีความภาคภูมิใจในตัวเองในอัตลักษณหรือลักษณะ
ภายนอกของรางกายตนเอง ปราศจากความรูสึกดานลบหรือการสามารถเปลี่ยนความคิดลบใหเปนความคิดเชิงบวกได 

3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม (Social Relationships) การมีความสัมพันธที่ดีนั้นตองมีความสัมพันธที่ดีท้ัง
สวนตัว แรงสนับสนุนทางสังคมหรือผูคนรอบขาง รวมทั้งความสัมพันธในทุกๆกิจกรรมทั้งสวนที่เปนผูรับบริการหรอืผู
ใหบริการน้ันๆ 

4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) การมีความปลอดภัยทางกายภาพและความมีอิสรภาพในการดำเนินชีวิต
ทั้งดานสิ่งแวดลอมภายในบาน ความพึงพอใจในการทำงาน การเงินและเศรษฐานะ การเขาถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพ การมีโอกาสในการับขอมูลและทักษะหรือบริการใหมๆ การมีสวนรวมในกิจกรรมสันทนาการหรือนันทนาการ
ตางๆ การปลอดภัยจากมลพิษทางสิ่งแวดลอมท้ังดานมลพิษ เสียง รวมถึงการคมนาคมขนสง 

จากแนวคิดเก่ียวกับความรอบรูดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต สรุปไดวา เม่ือบุคคลมีความรอบรูดานสุขภาพ ทำ
ใหบุคคลมีความสามารถในการเขาถึงขาวสารความรูดานสุขภาพจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย มีความเขาใจในเน้ือหา
ตางๆสามารถประเมินความนาเชื่อถือและความเหมาะสมของเน้ือหากับตนเอง ใชความคิดอยางเปนเหตเุปนผลในการให
ความสำคัญกับขาวสารความรูน้ันๆตลอดจนนำไปสูการตัดสินใจนำมาลองปฏิบัติและประเมินผลการทดลองจนสามารถ
เกิดการใชในชีวิตประจำวันไดแลว ความรอบรูดานสุขภาพ จะเปนสวนหน่ึงท่ีทำใหเกิดการพัฒนาเร่ืองความฉลาดทาง
อารมณท่ีสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของบุคคลในระดับตอมา เปนระดับท่ีสูงกวาระดับบุคคล เปนการขับเคลื่อน
ทางสังคม การพัฒนาชุมชนและสังคม ทำใหเกิดการใชบริการสุขภาพตามความตองการ เปนการเลือกสรรสิ่งท่ีตรงตาม
ความตองการของตนเองในระดับชุมชนหรือสังคม และสงผลใหเกิดสภาพแวดลอมทางกายภาพ จิตใจ สัมพันธาภาพทาง
สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีดี น่ันคือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีน่ันเอง 

เน่ืองจากโรคเบาหวานเปนโรคเร้ือรังท่ีเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและเม่ือปวยเปนโรคแลวการควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือดใหกลับมาปกติเหมือนเดิมมีความสำเร็จคอนขางต่ำ ซ่ึงการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงยังสงผลใหเกิดโรคตางๆ
อีกมากมายจากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ดังนั้นหากผูปวยโรคเบาหวานมีความรอบรูดานสุขภาพก็จะสามารถ
จัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะแทรกซอนตางๆไดยอมสงผลใหผูปวยโรคเบาหวานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 

 
สรุป 

ความรอบรูดานสุขภาพเก่ียวกับโรคเบาหวานของผูปวยโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคเบาหวาน การสงเสริมพัฒนาการเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ ความรู ความเขาใจ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการจัดการตนเอง ทักษะการตัดสินใจและการรูเทาทันสื่อ หรือความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวานจึง
เปนสิ่งสำคัญเพ่ีอใหผูปวยโรคเบาหวานสามารถมีพฤติกรรมสุขภาพในวิถีชีวิตประจำวัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาน
การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการอารมณรวมถึงการงดสูบบุหร่ีและงดดื่มสุรา การควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือดใหอยูในระดับปกติ เพื่อลดการภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวาน ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคเบาหวานท้ังดานรางกาย จิตใจ สัมพันธภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม ดังน้ันการท่ีผูปวยโรคเบาหวานมีความรอบรู
ทางดานสุขภาพ มีการเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ มีความรู มีความเขาใจ มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการ
จัดการตนเอง มีทักษะการตัดสินใจ และการรูเทาทันสื่อจึงมีความสำคัญสำหรับผูปวยโรคเบาหวานเพ่ือการจัดการตนเอง
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 
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ซึมเศราไปทําไม มาเปนผูสูงวัยหัวใจสตรอง 
 
Why does the article depress? Become a senior, Strong heart. 
 
ผูวิจัย   ดวงแกว ชํานาญพนา 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ 
ภาควิชา สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
ความหมาย 

โรคซึมเศรา หมายถึง เปนโรคทางจิตเวชท่ีพบไดบอย และเปนปญหาดานสาธารณสุขท่ีสำคัญ อาการท่ีสำคัญ
คือ มีอารมณเศรา สิ้นหวังอยางรุนแรง และหมดความสนใจในงานหรือกิจกรรมท่ีทําประจําวัน ติดตอกันเปนเวลาอยาง
นอย 2 สัปดาห โรคซึมเศราไมใชอารมณเบื่อ เซ็ง ทอแท เศรา เหงาท่ัว ๆ ไปท่ีเกิดขึ้นใน ชีวิตประจําวัน หากโรคซึมเศรา
น้ันมีความรุนแรง และเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองยาวนาน จะ กอใหเกิดปญหาทางสุขภาพ นอกจากน้ันยังทําใหความสามารถ
ในการทํางาน และความสัมพันธกับบุคคลรอบขาง ณ ท่ีทํางาน โรงเรียน หรือ ความสัมพันธในครอบครัวแยลง ในกรณีท่ี
รุนแรงท่ีสุด โรคซึมเศราอาจนําไปสูการฆาตัวตายได โรคซึมเศราน้ันรักษาใหหายได ดวยการบําบัดทางสังคมจิตใจ หรือ 
การใชยาตานเศรา หรือใชทั้งสองวิธี การจัดสรรงบประมาณเพื่อการรักษาโรคซึมเศรานั้นจัดวามีความคุ มคาทาง 
เศรษฐกิจ จากรายงานขององคการอนามัยโลกพบวา ทุก ๆ 1 ดอลลารสหรัฐ ที่ลงทุนเพื่อการรักษาโรคซึมเศรานั้นจะ
กอใหเกิดสุขภาวะท่ีดี และประสิทธิภาพในการทํางานท่ีเพ่ิมขึ้นซ่ึงมีมูลคาถึง 4 ดอลลารสหรัฐ ถึงแมวาปจจุบันทางการ
แพทยจะสามารถรักษาโรคซึมเศราไดอยางมีประสิทธิภาพ แตมีผูที่เปนโรคซึมเศราเพียงไมถึงครึ่งที่เขาถึงการรักษา            
ใน บางประเทศอัตราการเขาถึงการรักษานั้นต่ำกวารอยละ 10 ปจจัยที่เปน อุปสรรคตอการเขาถึงการรักษา ไดแก          
การขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากร รวมถึงตราบาปหรืออคติทางสังคมตอผูปวยทางจิตเวช เปนตน โรคซึมเศราน้ัน
กอใหเกิดการสูญเสียดานสุขภาพอยางมีนัยสําคญั และสงผลกระทบตอประชากรท่ัวโลก องคการอนามัยโลกไดประมาณ
การวา มี ประชากรมากกวา 300 ลานคนเปนโรคซึมเศรา ซ่ึงมากกวารอยละ 4 ของ ประชากรโลกจํานวนผูท่ีปวยดวย
โรคซึมเศราน้ันเพ่ิมมากขึ้นถึงรอยละ 18 ในชวงป 2548 ถึงป 2558 โดยเปนผลจากจํานวนประชากรโลก และผูสูงอายุท่ี
เพิ่มขึ้น ซึ่ง จะพบโรคซึมเศราไดมากในประชากรกลุมนี้ โรคซึมเศราเปนสาเหตุใหญที่ทําใหเกิดความบกพรองทาง
สุขภาพในประชากร ท่ัวโลก (คิดเปนรอยละ 7.5 ของการสูญเสียปสุขภาวะจากภาวะบกพรอง ทางสุขภาพ) มากกวารอย
ละ 80 ของภาระโรคท่ีเกิดขึ้นจากโรคซึมเศราน้ี อยูในประเทศท่ีมีรายไดต่ำ และปานกลาง เกือบคร่ึงหน่ึงของผูท่ีปวยเปน
โรค ซึมเศราอาศัยอยูในภูมิภาคเอเชียใตและตะวันออก และแปซิฟกตะวันตก ซ่ึง เปนสองภูมิภาคท่ีมีประชากรอาศัยอยู
มากท่ีสุด โรคทางจิตเวชน้ันมีผลในเชิงเศรษฐกิจอยางรุนแรง ประมาณการวาโรค ซึมเศราน้ันกอใหเกิดความสูญเสียตอ
เศรษฐกิจเปนมูลคาถึง 800 ลาน ดอลลารสหรัฐในป 2553 และคาดวามูลคาของความสูญเสียน้ีจะเพ่ิมขึ้น มากกวาสอง
เทาในป 2573 จากรายงานการสํารวจแผนที่สุขภาพจิตของโลก ป 2557 พบวาประเทศที่มี รายไดต่ำและปานกลาง
จัดสรรงบประมาณ นอยกวา 2 ดอลลารสหรัฐตอป ตอประชากรหน่ึงคนเพ่ือการรักษาและปองกันโรคซึมเศรา ในขณะท่ี
ประเทศ ท่ีพัฒนาแลว มีการจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยสูงถึง 50 ดอลลารสหรัฐตอป ผลของการจัดสรรงบประมาณท่ีจํากัด
สําหรับงานสุขภาพจิต ทําใหเกิดชองวางในการเขาถึงบริการและการรักษาโรคทางจิตเวช สถานการณของประเทศไทย 
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โรคซึมเศรานั้นจัดเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของ
ประชากรไทย ป 2556 พบวา โรค ซึมเศรานั้นเปนสาเหตุหลักอันดับหนึ่งที่ทําใหเกิดการสูญเสียปสุขภาวะจาก ภาวะ
บกพรองทางสุขภาพในเพศหญิง คิดเปนรอยละ 12.6 รองลงมาคือโรคตอกระจก รอยละ 8.5 และโรคขอเสื่อม รอยละ 
7.4 จากรายงานการสํารวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตคนไทย ป 2551 โดยกรมสุขภาพจิต ในคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป 
พบโรคซึมเศรารุนแรงชนิดคร้ังคราว รอยละ 2.4 และชนิดเรือรัง รอยละ 0.3 รวมท้ังสองโรค ประมาณการวามี 1.5 ลาน
คนท่ีปวยเปนโรคซึมเศรา น่ันหมายความวาในประชากรไทย 100 คน จะมี 3 คนท่ีปวยเปนโรคซึมเศรา ท้ังน้ีเพศหญิงน้ัน
เสี่ยงตอการปวยเปน โรคซึมเศรามากกวาเพศชายถึง 1.7 เทา (ความชุกในเพศหญิง และเพศชาย นั้นอยูที่รอยละ 2.9 
และ 1.7 ตามลําดับ) ผูที่ปวยเปนโรคซึมเศราน้ันเสี่ยงตอการฆาตัวตายสูง จากการประเมินดวย Mini International 
Neuropsychiatric Interview ในป 2551 พบวา ผูปวยโรคซึมเศรามีอัตราความรุนแรงที ่เสี่ยงตอการฆาตัวตายสูง  
(รอยละ 20.4) เมื่อเปรียบเทียบกับโรคจิตเภทประเภทอื่น ๆ จากขอมูลของระบบดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา ซึ่งมีการ
ประเมินความเสี่ยงตอ การฆาตัวตาย พบวาผูปวยโรคซึมเศราท่ีเปนกลุมวัยรุนอายุ 15-19 ป น้ันจะ มีความเสี่ยงตอการ
ฆาตัวตายระดับสูงมากกวากลุมผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ท่ีรอยละ 6.4 และ รอยละ 1.17 ตามลําดับ ปจจัยท่ีทําใหเกิดโรค 
และการปองกัน สาเหตุของโรคซึมเศรานั้นเกิดไดจากปจจัยที่หลากหลาย ทั้งดานจิตใจ สังคม สิ่งแวดลอม และปจจัย
ดานชีววิทยาสารสื่อประสาทในสมอง ผูที่ประสบเหตุการณความเครียดใน ชีวิต เชน ตกงาน สูญเสียบุคคลที่รัก ไดรับ
บาดแผลทางจิตใจ ประสบภัย พิบัติ นั้นจะมีความเสี่ยงตอการเปนโรคซึมเศรามากกวา ในขณะเดียวกัน โรคซึมเศรา
น้ันเองก็กอใหเกิดความเครียด และความบกพรองในการทํางาน การเรียน หรือปญหาเร่ืองความสัมพันธ ท่ีจะสงผลให
เกิดความเครียดมากขึ้น และทําใหชีวิตและสภาพจิตใจแยลง โรคซึมเศราน้ันมีความสัมพันธกับอาการเจ็บปวยทางกาย 
เชน โรคหัวใจและ หลอดเลือดนั้นทําใหเกิดโรคซึมเศราและโรคอื่น ๆ  โรคซึมเศรานั้นสามารถปองกันได การดําเนิน
โครงการปองกันโรคซึมเศรา ตาง ๆ  ในชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้นชวยปองกันโรคได เชน การสงเสริม รูปแบบการคิด
บวกในเด็กและวัยรุนท่ีโรงเรียน การใหความรูและทักษะแก ผูปกครองของเด็กท่ีมีปญหาพฤติกรรม และการสงเสริมการ
ออกกําลังกายใน ผูสูงอายุ และโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตใจในการจัดการภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ เปนตน 
 
คำสำคัญ : ภาวะซึมเศรา : ผูสูงอายุหัวใจแข็งแรง 
 
Abstract  

General information Seb Sadness is a common mental disorder found below. And is an 
important public health problem Important symptoms are Sad Severe hopelessness And lose 
interest in work or daily activities Contact with each other for at least 2 weeks, depression, 
depression, boredom, depression, depression, general loneliness that occurs in Daily life If 
depression is severe And occurs continuously for a long time, will cause problems Health also 
helps the ability to work. And the chaos with people around you at work School or family 
relationships worsen in the most severe cases Depressive disorder may lead to suicide. 
Depression can be treated. With the psycho-psycho-psycho treatment or the use of anti-
depressant drugs or use both allocation methods the budget for the treatment of hemorrhagic 
fever is economically worthwhile, according to a World Health Organization report. Found that 
every 1 dollar invested in the treatment of depression can lead to good health and efficiency in 
the increase in labor, which is as low as 4 US dollars, although the medical profession is currently 
able to treat depression 
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Global situation Sickness is a significant loss of health and results in affecting the 
population around the world The World Health Organization estimates that more than 300 
million people have the disease. Depression, which accounts for more than 4 percent of the 
world's population. The number of people suffering from depression increases by 18 percent. 
During the years 2005 to 2015 as a result of the world population And increasing elderly people 
who will experience depression A lot in this population Sadness is a major cause of health 
disorders in the world population. To the economy to 800 million US dollars in 2553 and expects 
the value of this loss will increase More than twice in 2030. According to the 2014 World Mental 
Health Survey report, it is found that southern countries Low and medium budget allocation of 
less than 2 USD per year Per population for treatment and Prevent depressive disorders While 
the developed countries have an average budget of up to 50 US dollars per year The effect of 
budget allocation for mental health work Causing gaps in access to services and treatment 
Situation in Thailand Depression is a major public health problem in the country. According to 
the 2013 Thai burden of disease and injury report, depression is the main reason. Number one 
cause of loss of happy years from Health defects in females accounting for 12.6 percent Followed 
by 8.5% of cataracts and 74% of osteoarthritis, according to a survey report Thai Mental Health 
than People aged 15 years and over, experiencing severe depression. This means that in the Thai 
population of 100 people, there will be 3 people with depression. However, the female is rich 
Depression is 1.7 times greater than in males (prevalence in females and males is at a hundred 
respectively). People who suffer from depression have a high risk of suicide. From the evaluation 
with Neuropsychiatric Interview in 2008 found that patients with depression had a severe rate of 
High (20.4%) when compared with other types of schizophrenia from the data of the surveillance 
system Suicidal risk assessments have shown that depression in adolescents aged 15 years. The 
risk of suicide is higher than the elderly group (60 years) up to 6.4 percent and the Factors that 
cause disease And protection The cause of depression is caused by factors at the yards. The risk 
of suicide is higher than the elderly (60 years and over) at 6.4% and 100% Factors that cause 
disease and protection The cause of depression is based on the factors that Sociology and 
neurotransmitter factors in the brain People who suffered an accident Such as unemployment, 
loss of loved ones Receive spiritual wounds and suffer from that disaster More depressed At the 
same time Depression itself causes stress and stress. Study or relationship problems that will 
result in more stress and do down. Depression is associated with physical illnesses such as heart 
disease and debt. Depression and other diseases. Depression can be prevented. Protection 
program implementation Which is effective in preventing diseases such as promoting positive 
thinking patterns in children Knowledge and skills Parents of children with behavioral problems 
And promotion Programs for promoting mental health in managing sadness in the elderly etc. 

 
Key Word(s) : Why does the article depress? Become a senior, Strong heart. 
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บทนํา 
ซึมเศราไมตองการ ลูกหลานออนใจ แตผูสูงวัยหัวใจสตรอง เราตองการมีไวในครอบครอง แตผูสูงวัยหัวใจสะ

ออนนั้น ลูกหลานสายหนา เพราะวาเขากัน ไมได เหตุเพราะอะไรผูสูงวัยจึงเปนเชนนั้น... เรา ๆ ทาน ๆ อาจมีโอกาส
สัมผัสบางหรือไม ก็คน ใกลตัว หรือคนในครอบครัวเรา พอ...แม...ยาตายาย ท่ีเคยเทห สมารท เปนผูนํา ท้ัง กายและใจ 
แตทําไมตอนนี้ทานทั ้งหลายเปลี่ยนไป..เหมอลอย เฝามองเพดาน หวงหาลูก-หลาน กลับบานกันซะที ชีวิตนี้ชาง
เดียวดาย หงอยเหงา เศราซึม จะเปนอะไรไปไมได นอกจากทาน เกิดภาวะบางอยาง “ภาวะซึมเศรา” แลวเราเขาใจ
ทานไหม “ซึมเศราคืออะไร” ใครบอกได บาง ตามมาดูกัน 

โรคซึมเศราไมเขาใครออกใคร โดยเฉพาะผูสูงวัยที่ใจหมดที่พึ่ง ตองรูสึกเศรา เหงา วาเหว เดียวดาย อยูตาม
ลําพัง เขาเหลานั้นจะรูสึกเหมือน “ฉันอยูคนเดียว” หันไปทางไหน เหลียวซายแลขวา ก็ไมเห็นมีใครที่พอจะพึ่งได 
พอท่ีจะใหคําปรึกษาได หรือพอท่ีจะใหกําลังใจ การกอดสัมผัสใหคลายทุกขในใจลงไปไดบาง 

กําลังใจเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดสําหรับคนวัยนี้อยาปลอยใหทานอยูคนเดียว เขาอาจแคอยากมีคนคุยดวย มีคนน่ัง
เปนเพ่ือน ไถถามสารทุกข-สุข บางเปนธรรมดาพอใหชื่นใจ บางคร้ังปญหาเล็กนอยแตถูกละเลยก็ยอม กลายเปนปญหา
เรื้อรัง และบานปลายได เพราะฉะนั้น ทุกปญหามีคาแกการรับฟง แครับฟง อยูเคียงขาง ฟงเขาพูดอยางไมมีเงื่อนไข 
และไมไปตัดสินเด็ดขาด ไมฟงธง เพราะผูสูงวัยบางคน แคอยากมีลูกหลานหรือคนใกลชิดรับฟงเขา พรอมท่ีจะอยูเปน
เพ่ือนโดยไมมีเงื่อนไข แคใหเขา ระบายและพูดคุย บางคร้ังอาจตองมีกิจกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือความบันเทิงใจของผูสูง
วัย สิ่ง สําคัญคือ เราฟงอยางใจเย็น ไมไปบีบบังคับใหเขาพูดหรือเลาเหตุการณท่ีเขาไมอยากพูดอยาก เลา เราผูฟงตอง
ใจเย็น ๆ ไมรีบรอน เรงรีบ ผูสูงวัยก็จะรูสึกผอนคลาย บางคนมีโอกาสไดเลา ระบายใหเราฟง แตบางคนไมมีโอกาสได
เลาใหเราฟง แมเราไดฟงเร่ืองราวก็สายเกินไปเสียแลว ท่ีจะเยียวยาแกไข เพราะเขาเหลาน้ันไดตัดสินใจ หนีความสับสน
วุนวายในใจเขา และคิดทําราย ตนเอง คิดฆาตัวตาย เพราะคิดวาไมมีใครเขาใจเขา อยูไปก็นาเบื่อ นารําคาญสําหรับ
ลูกหลาน ทําใหเกิดซึมเศรา และนําไปสูการฆาตัวตายในผูสูงวัย สูงอายุ ที่เขาสับสน หาทางออกไมถูก ไมมีคนขาง ๆ  
หรือคนใกลชิดใหระบาย ไมควรปลอยพวกเขาใหอยูคนเดียว ควรมีคนคอยดูแล พูดคุยดวย 

จะทําอยางไรเม่ือเกิดภาวะซึมเศรา คนไทย 1.5 ลานคน เปนโรคซึมเศรา ท่ีมา : จาก กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข 

ความสำคัญ : หลายคนอาจจะมองวา “ภาวะซึมเศราเปนเพียงสิ่งท่ีเกิดขึ้นชั่วคราว และเดี๋ยวก็หายไป คงไมได
สงผลกระทบรุนแรงอะไร แตในความเปนจริงแลวมันรุนแรงกวาท่ีเราคิด ถาเราไมให ความสําคัญ ไมใสใจ ไมดูแลใกลชิด 
จะทําใหปญหาบานปลาย อยางท่ีไดเห็นกันในขาววามีผูคน มีชื่อเสียง รวมกระท่ังผูสูงอายุบางรายท่ีไดตัดสินใจจบชีวิต
ตนเองลงดวยสภาวะของความ ซึมเศราที่ถูกปลอยปะละเลย จนกลายเปนโรคซึมเศรา เปนปญหาบานปลายของชีวิต 
และ กลายเปนปญหาสุขภาพของสังคม 

ถึงแมวาในปจจุบันผูคนจะหันมาสนใจ และใหความสําคัญกับปญหาภาวะซึมเศรามากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็
มีผูคนในสังคมอีกมากมายที่มองวาผูคนที่มีภาวะซึมเศราคือคนออนแอ ซึ่ง เปนการเขาใจผิด และคิดวาที่มาของภาวะ
ซึมเศราเกิดมาจาก “ความกดดัน” แตมันก็อาจจะใช เพียงสวนหนึ่งเทานั้น สวนใหญเกิดจากฮอรโมน, ยีนที่ผิดปกติ 
พันธุกรรม โดยผูหญิงมีโอกาส เสี่ยงมากกวาผูชาย นอกจากน้ียังอาจเกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเยาว หากมีการพลัดพราก
จากพอ แมในวัยเด็ก ก็จะมีแนวโนมเสี่ยงสูงเชนกัน หรืออาจเกิดจากในวันที่สูงขึ้น สารสื่อประสาทที่ชื่อ วา ซีโรโทนิน  
ลดต่ำลงกวาปกติ ก็จะทําใหการสื่อสารของเซลลประสาททํางานไดไมดี ก็จะทํา ใหเกิดภาวะซึมเศราไดในผูสูงอายุ 
สวนอาการท่ีนาสังเกตของภาวะซึมเศรา  
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1. เบื่อหนาย โดยไมมีสาเหตุ  
2. ไมกระปร้ีกระเปรา ไมมีชีวิตชีวา เข็ง ไมมีความเพลิดเพลิน  
3. หงอยเหงา เศราซึม รูสึกตัวเองไมมีคุณคา  
4. โดดเดี่ยว เดียวดาย อางวาง เหมือนโลกน้ีอยูตัวคนเดียว 
มีใครเปนแบบน้ีบางม้ัยคะ...ยกมือขึ้น แตเชื่อวาผูคนสวนมากมักจะคิดวาเปนความผิด ปกติภายในจิตใจ จึงทํา

ใหเกิดความอายท่ีจะไปหาหมอเพ่ือปรึกษา จึงไมไดเขารับการให คําปรึกษา แนะนําท่ีถูกตอง ไมไดทําการบําบัดรักษา 
จึงทําใหกลายเปนปญหาเร้ือรังเขาสูการ เปนโรคซึมเศราได 

โรคซึมเศรากับการฆาตัวตาย คือภัยรายที่แฝงมาโดยเราไมรูตัว เพราะไมไดแสดงออก ทางกาย แตเกิดขึ้นท่ี
จิตใจรายหนักหนาสาหัส คือการทํารายตนเอง การฆาตัวตาย พอซึมเศราแลวจะรูสึกวาตัวเอง ไมมีคา จะมีชีวิตไปทําไม 
แตที่พบเห็นบอยคือ พวกที่ซึมเศรารวมกับพวกที่มีโรคเรื้อรังทางดาน กาย เชน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต ซ่ึงจะทําใหเกิด ซึมเศรามากขึ้น และเกิดแนวโนมท่ีจะฆาตัวตายได เพราะเขารูสึกวาตนเอง
เปนภาระกับผูอ่ืน สิ่ง ท่ีตองสังเกตคือ ผูท่ีมีภาวะซึมเศราคือ นิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม เชน เงียบลง ผอมลง ไมพูดจา ดูซึม ๆ 
ลงไป เหมอลอย ใจลอย ถามคํา - ตอบคํา บางท่ีถามไปหลายคําก็ยังไมตอบ สิ่งเหลาน้ี เราตองอยาชะลาใจ ควรสังเกต
อยางใกลชิด ชวงแรก ๆ อาจจะสังเกตไมเห็น แตสังเกตเร่ือย ๆ สังเกตใกลชิดจะเห็นความผิดปกติชัดขึ้น 

สาเหตุ : เหตุใด...ทําไมผูสูงอายุจึงมีภาวะซึมเศรามากกวาวัยอื่น เพราะในวัยสูงอายุจะมีการ เปลี่ยนแปลง
หลายอยางท่ีทําใหเกิดภาวะซึมเศรา เชน  

1. การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เชน ปวยเปนโรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเขาเสื่อม 
ปวดขอ ฯลฯ  

2. การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ เชน การตองสูญเสียคูชีวิต หรือตองออกจากงาน เน่ืองจากเกษียณอายุการ
ทํางาน ทําใหตองปรับตัวกับการดําเนินชีวิตแบบใหม ไมมีเพ่ือนรวมงาน เปนตน 

3. การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เชน การเปลี่ยนบทบาทจากหัวหนาผูนําครอบครัว เปนผูตาม หรือการท่ี
ไมไดรับการยอมรับนับถือจากลูกหลาน เน่ืองจากเห็นวาอายุมากแลว ไม ทันตอเหตุการณ เปนตน 
 
แนวทางปองกัน 

วิธีปองกันท่ีดี คือ ตองมีเพ่ือนไวใหเขาคอยปรึกษา พูดคุย หยอกลอ เพ่ือลด ความเครียดในตัวเอง สําคัญท่ีสุด
คือ อยูที่มุมมองของปญหา ถาเราใสมุมมองที่ดี ความกดดัน ตาง ๆ ก็จะลดลง ชวยเขาปรับความคิด ปรับอารมณ         
ผอนคลาย ชวยอธิบายวาอยาจมปลักอยู กับเร่ืองท่ีทําใหเรารูสึกหดหู ชวยมีการจัดกิจกรรมเลนกันในบานเชน หมากรุก 
พับกระดาษ เลานิทาน รองเพลง เลนเกมส ซ่ึงกิจกรรมเหลาน้ีจะชวยผอนคลายความเครียดและความกดดัน ลงได 

การปองกันภาวะซึมเศรา เปนการเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธทางสังคม เชน การพบปะพูดคุย เลนเกมส แขงขัน และ
การเพิ่มสารสื่อประสาทสมอง เชน เซโรโทนิน ซึ่งไดจากการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน เชน ผลไม กลวย และ
การเพิ่มออกซิเจนในเม็ดเลือด เพิ่มการคิดบวก และมองโลกในแงดี โดยการกอดสัมผัส ผอนคลายลมหายใจ เพื่อให
ออกซิเจนลำเลียงไปไดดีไปสูสมอง ก็จะทำใหอารมณเบิกบาน มีความคิดสรางสรรคได รวมถึงการไดออกกำลังกาย ไมอยูน่ิง 
ไมเน่ือยน่ิง จะทำใหรางกายหลั่งสารเอนโดฟน ซ่ึงเปนสารแหงความสุขออกมาเพ่ิมความสุข สดชื่นไดดี สงผลใหผูสูงอายุ
ลดอาการซึมเศราลงได 
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ขอแนะนำ 
ขอแนะนํา...เม่ือมีภาวะซึมเศรา หลีกเลี่ยงการอยูคนเดียว เม่ือมีอารมณเศราเกิดขึ้น หม่ันพูดคุยกับผูอ่ืนเพ่ือให

เพลิดเพลินไมเหงา... พยายามปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในวัยน้ี หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทํา 
อันน้ีสําคัญเพราะงานอดิเรกหรือกิจกรรม เชน การปลูกตนไม การจัดดอกไม การเย็บปกถักรอย ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 
เชน เขาชมรม ผูสูงอายุ ชมรมออกกําลังกาย ไทเกก จิตอาสา จะทําใหเขามีคุณคา รูสึกวาเปนท่ีตองการของ คนรอบขาง
และสังคม ซึ่งการคิดกิจกรรมแนวใหม เพื่อไมใหพวกเขาเบื่อหนาย และมีการแขงขัน เล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อใหเขารูสึกมี
คุณคาในตนเอง ยกยองใหเปนผูนําทางดานจิตวิญญาณ ท่ีตอง อาศัยประสบการณอันยาวนาน ซ่ึงไมมีใครทําไดดีเทากับ
ผูสูงอายุในบานก็จะทําใหทานเหลานั้น รูสึกตนเองมีคุณคา ไมเปนภาวะกับลูกหลาน จิตใจพวกทานก็จะเบิกบาน       
สวนลูกหลานก็จะ สบายใจ กลายเปนครอบครัวยุคใหม ครอบครัวสูงวัย หัวใจสตรอง ไมมี หมนหมอง ไมมีซึมเศรา และ
ไมเหงาอีกตอไป 

 
ขอสรุป 

สรุป ภาวะซึมเศรา (depression) เปนภาวะที่พบบอยในผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีภาวะพึ่งพิงหรือ
พิการ ซึ่งประสบความยากลำบากในการเขารับบริการสาธารณสุข บุคคลกลุมนี้จะมีโอการเกิดภาวะซึมเศราไดสงูกวา
ผูสูงอายุทั่วไป ภาวะซึมเศรานั้น มีโอกาสพัฒนาไปเปน “โรคซึมเศรา” ไดในอนาคต นอกจากนี้ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะ
นำไปสูการทำรายตนเอง ซ่ึงเปนปญหาสำคัญขององคการสาธารณสุข และนำไปสูการเสียภาพลักษณของประเทศชาติ 
ดังน้ัน การปองกันภาวะซึมเศรา ไมไดกลายเปนโรคซึมเศราถาวร จนนำไปสูปญหาการฆาตัวตาย จึงมีความสำคัญอยาง
ยิ่ง ท่ีบุคลากรสาธารณสุขตองมีความรูความชำนาญ และมีแนวทางปองกันใหกับผูสูงอายุไดอยางปลอดภัย มีโปรแกรม
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการเสริมสุขภาพ เพ่ือปองกันภาวะซึมเศราในผูสูงอายุเปนรูปธรรม ซ่ึงสามารถนำไปปฏิบัติไดทันที 
ทำใหผูสูงอายุเกิดความม่ันใจในตนเองท่ีจะรวมทำโปรแกรมกิจกรรมดานซึมเศรามากขึ้น 
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ผลตรวจทางหองปฏิบัติการของผูสูงอายุโรคเร้ือรัง : การเรียนรูเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
 
LABORATORY RESULTS OF ELDERLY CHRONIC DISEASE : LEARN ING TO 
PROMOTE HEALTH  
 
ผูวิจัย   มาโนช  อานทอง  
 
บทคัดยอ 
  โรคเร้ือรังของคนไทยเปนปญหาสุขภาพท่ีมีความสำคัญ เม่ือเปนแลวตองรักษาติดตอกันเปนเวลานานหรือ
ตลอดชีวิต เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การตรวจทางหองปฏิบัติการเปนหน่ึงในวิธีการสำคัญเพ่ือการ
วินิจฉัยติดตามการรักษาโรค ประเมินสภาวะสุขภาพ เพ่ือบงชี้การทำงานของอวัยะตาง ๆ ภายในรางกาย หรือเปน
การตรวจวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงของสุขภาพในแตละบุคคล ซ่ึงจะชวยใหแพทยวินิจฉัยโรคหรือสภาวะบางอยางท่ี
ผิดปกติของรางกายได ผูสูงอายุโรคเร้ือรังท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ เม่ือไดรับผลการตรวจเลือดจากโรงพยาบาลน้ัน
ไมเขาใจความหมายคาตางๆของผลการตรวจ บทความน้ีไดรวบรวมคำอธิบายและความหมายของผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ เพ่ือชวยใหผูสูงอายุโรคเร้ือรังไดเขาใจผลเลือดของตนเอง นำผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของ
ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาอธิบายเรียนรูเพ่ือสงเสริมสุขภาพได ตัวอยางเชน เบาหวาน ตรวจหาคา
น้ำตาลในเลือด คาน้ำตาลสะสม และความดันโลหิตสูง ตรวจหาคาไขมันในเสนเลือด คลอเลสเตอรอล ไตรกรีเซอ
ไรด เอสดีแอล แอลดีแอล ตรีอตินิน ไมโครออลบลูมิน (คาปกติ คาต่ำ คาสูง และคาวิกฤติ) เพ่ือติดตามการรักษา
โรค เม่ือนำผลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับคาปกติ จากการไดเรียนรูผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองเพ่ือดูแลสุขภาพได 
 
คำสำคัญ : ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ, ผูสูงอายุโรคเรื้อรัง, การเรียนรูเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
 
Abstract 
 Chronic disease is a health problem for Thai people that must be treated for a long 
time or lifetime in diabetic and hypertension patients. Laboratory examinations are one of 
the important methods for diagnosis, treatment and assess health conditions, In order to 
identify the function of the various internal organs or analyze the risk factors of health in 
each person that will help the doctor diagnose certain diseases or conditions of the body. 
The elderly with chronic disease who undergoing health examination when they receive 
blood test results from the hospital, they do not understand the meaning of the values of 
blood test results. This article has compiled explanations and definitions of laboratory 
results for help the elderly with chronic disease understand their blood test results. 
Laboratory results of diabetic and hypertension patients can be explained and learned to 
promote health. For examples, diabetes tests will check on Blood Sugar, Glycated 
Hemoglobin (HbA1 C)) and hypertension tests will check the amount of fat in the veins 
such as Total Cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C, Creatinine, Microalbumin 
(Normal values, low values, high values and critical values) for monitor the treatment of 
diseases. When comparing results with normal values from learning the results of 
laboratory tests, Able to adjust one's own behaviors for health care, it can be able to adjust 
one's own behaviors for health care. 
 
Keywords : Laboratory results, Elderly  chronic disease, Learning to promote Health 
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บทนำ 
  ภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุโรคเร้ือรังเปนปญหาสุขภาพท่ีสำคัญ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ปญหาการเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรังเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เชน             
การบริโภคไมถูกหลักโภชนาการ ขาดการออกกำลังกาย และมีภาวะเครียด (พานทิพย แสงประเสริฐ และคณะ, 2552)  
 การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย มีสาขาตางๆ เชน โลหิตวิทยา ภูมิคุมกันธนาคารเลือด โลหิต
วิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา พิษวิทยา นิติ
วิทยาศาสตร ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษยพันธุศาสตร อณูพันธุศาสตร เทคโนโลยีเก่ียวกับเซลลตนกำเนิด 
(Stem cell) เทคโนโลยีการเจริญพันธุของมนุษย การทดสอบทางสรีรวิทยา เพ่ือการวินิจฉัยติดตามการรักษาโรค 
ประเมินสภาวะสุขภาพ (วันวิสาข อุดมสินประเสริฐ, 2562)  

การตรวจเลือด (Blood testing) เปนวิธีการพ้ืนฐานท่ีสำคัญและจำเปนท่ีใชในการวินิจฉัยเปนหน่ึงในวิธีการ
เพ่ือบงชี้การทำงานของอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกาย หรือเปนการตรวจวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงสุขภาพของแตละบุคคล 
ซ่ึงจะชวยใหแพทยวินิจฉัยโรคหรือสภาวะบางอยางท่ีผิดปกติของรางกายได เชื่อวาผูปวยหลายราย หรือผูท่ีเขารับการ
ตรวจสุขภาพเม่ือไดผลการตรวจเลือดจากโรงพยาบาล จะไมเขาใจความหมายของคาตาง ๆ เน่ืองจากบางโรคตองใชผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือยืนยัน และมีหลายปจจัยท่ีทำใหผลการตรวจเลือดอยูในเกณฑไมปกติ เชน อาหารท่ี
รับประทาน อยูในชวงมีประจำเดือน การออกกำลังกาย ปริมาณแอลกอฮอลท่ีดื่ม หรือการใชยาบางชนิด จึงจำเปนตอง
มีการตรวจในขั้นตอนท่ีละเอียดเพ่ิมมากขึ้น ตามดุลยพินิจของแพทย หรือนัดหมายใหมาตรวจซ้ำอีกคร้ัง เพ่ือชวยให
ผูสูงอายุโรคเร้ือรังไดเขาใจผลเลือดของตนเอง นำผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวยเบาหวานและความดันโลหติ
สูงมาอธิบายเรียนรูเพ่ือสงเสริมสุขภาพได ตัวอยางเชน เบาหวาน ตรวจหาคาน้ำตาลในเลือด คาน้ำตาลสะสม และความ
ดันโลหิตสูง ตรวจหาคาไขมันในเสนเลือด คลอเลสเตอรอล ไตรกรีเซอไรด เอสดีแอล แอลดีแอล ตรีอตินิน ไมโครออ
ลบลูมิน (คาปกติ คาต่ำ คาสูง และคาวิกฤติ) เพ่ือติดตามการรักษาโรค เม่ือนำผลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับคาปกติ            
จากการไดเรียนรูผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพ่ือดูแลสุขภาพได 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสุขภาพผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูสูงอายุโรคเร้ือรัง 
2. เพ่ือศึกษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองจากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ         

ของผูสูงอายุโรคเร้ือรัง 
 

ผูสูงอายุโรคเร้ือรัง 
 ผูสูงอายุโรคเร้ือรัง หมายถึง ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ขึ้นไป เพศชายและเพศหญิง ตัวอยางเชนผูปวยดวย
โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง และเปนผูปวยท่ีมีระดับเบาหวานมากกวา 100-125 mg/dL ความดันโลหิต
สูงระยะพักเทากับหรือมากกวา 120/80 มิลลิเมตรปรอทและไมเกิน 179/109 มิลลิเมตรปรอท  
 

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ มีการแสดงคาไดจากการตรวจทางหองปฏิบัติการหลายประเภท ไดแก  
1. การตรวจเลือดน้ำตาลในเลือด 

1.1 การตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar : FBS) ผูปวยเบาหวาน มีการเตรียมผูปวยใหปฏิบัติ 
ตองงดน้ำและอดอาหารกอนการเจาะเลือด 8-10 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปลาได) ผลการตรวจเลือด คาปกติผูใหญ 70-100 
mg/dL เด็ก 60-100 mg/Dl คาสูง 100-125 mg/dl มีความเสี่ยงตอการเปนเบาหวาน >126 mg/dl มีการนัดมา
ตรวจเลือดซ้ำ ถาผลตรวจเลือดซ้ำ พบวา FBS>126 mg/dl เปนจำนวน 2 ใน 3 คร้ัง เปนเบาหวาน 
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  1.2 HbA1c (Glycated Hemoglobin) ผูปวยเบาหวาน มีการตรวจวัด Hemoglobin ซ่ึงเปนโปรตีนชนิด
หน่ึงในเลือด ท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำตาลท่ีอยูในเลือด และอยูในเลือดไดนาน 8-12 สัปดาห ดังน้ันการ
ตรวจวัดระดับของ HbA1c จึงสามารถใชเปนตัวบงชี้คาเฉลี่ยของระดับน้ำตาลในเลือด ณ ชวงเวลาหน่ึง และใช
ติดตามการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแบบระยะยาวของผูปวยเบาหวานได คาปกติ 4.8-6.0 % คาสูง >6.5% 
เปนเบาหวาน 
2. การตรวจเลือดไขมันในเสนเลือด  

2.1 ไขมัน (Lipid profile) ผูปวยความดันโลหิตสูง การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด เพ่ือใชบงชี้ความเสี่ยง
ตอโรคหัวใจ โรคสมองขาดเลือดจากการอุดตัน หรือตีบตันของเสนเลือด และใชติดตามการรักษาในผูปวยท่ีรับยาลด
ระดับไขมันในเลือด การเตรียมผูปวย ตองงดน้ำ อดอาหารกอนการเจาะเลือด 10-12 ชั่วโมง สำหรับการตรวจวัด
ระดับไขมันทุกชนิด (ดื่มน้ำเปลาได) 

2.2 Low-density lipoprotein (LDL-cholesterol) เปนไขมันชนิดท่ีทำหนาท่ีนำพา cholesterol ใน
กระแสเลือด เรียก ไขมันเลว (LDL-cholesterol) คาปกติ <100 mg/dL คาสูงของไขมันในเลือดสูงอาจมีความเสี่ยง
ตอโรคหลอดเลือดแขง็ (atherosclerosis) สงผลใหเกิดการตีบตันของเสนเลือดในอวัยวะตางๆ เชน หัวใจ และสมอง 

2.3 High-density lipoprotein (HDL-cholesterol) เปนไขมันชนิดท่ีทำหนาท่ีเก็บ cholesterol จาก
อวัยวะตางๆ กลับเขาสูตับ ซ่ึงเปนศูนยกลางของกระบวนการสลายไขมัน เรียก ไขมันดี (HDL-cholesterol) คา
ปกติ >40 mg/dL (ผูหญิง), >50 mg/dL (ผูชาย) คาต่ำอาจมีความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) 
สงผลใหเกิดการตีบตันของเสนเลือดในอวัยวะตางๆ เชน หัวใจและสมอง 

2.4 Total cholesterol เปนไขมันชนิดหน่ึง ทำหนาท่ีเปนสารตั้งตนในการผลิตฮอรโมนตางๆ เอนไซม 
และเปนสวนประกอบท่ีสำคัญของผนังเซลล การตรวจวัดระดับคลอเลสเตอรอล บงชี้ระดับไขมันโดยรวมท้ัง HDL-
cholesterol, LDL-cholesterol และ triglyceride ภายในเลือด คาปกตขิอง Total cholesterol <200 mg/dL 

2.5 Triglyceride เปนไขมันท่ีถูกเก็บสะสมในรางกายในเซลลไขมัน (adipose Tissue) ทำหนาท่ีเปน
แหลงพลังงานใหแกรางกาย ปกติจะตรวจควบคูกับไขมันตัวอ่ืน คาปกติของ Triglyceride <150 mg/dL  
3. การตรวจการทำงานของไต (Renal function test)  
การเตรียมผูปวย ไมตองอดอาหารกอนการเจาะเลือด ควรงดอาหารประเภทเน้ือแดง 2-3 วัน  
  3.1 Blood Urea Nitrogen (BUN) เปนของเสียท่ีเกิดจากการเผาผลาญโปรตนีในรางกาย และถูกกำจัดออก
ผานทางไต เม่ือปริมาณ BUN ในเลือดสูงขึ้น บงชี้ถึงการทำงานของไตท่ีลดลง คาปกติ 10-20 mg/dL คาสูงกวาน้ี
แสดงการทำงานของไตผิดปกติ เกิดจากการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนมาก ผิดปกติ หรือรับยาบางชนิด 

3.2 Creatinine เปนของเสียท่ีเกิดจากการสลายกลามเน้ือ ท่ีสามารถตรวจพบไดในเลือด และถูกขับออก
ทางไตดวยปริมาณคงท่ีในแตละวัน เม่ือไตทำงานผิดปกติ จะสงผลตอการกำจัด creatinine ในเลือด ดังน้ันการ
ตรวจวัดระดับ creatinine สามารถบงชี้การทำงานของไตได คาปกติ 0.6-1.2 mg/dL คาสูง บงบอกถึงการทำงาน
ของไตเสื่อมสภาพจากภาวะน่ิวในไต โดยพิจารณารวมกับคา BUN คาต่ำมีความเสี่ยงภาวะขาดสารอาหาร การดูด
ซึมอาหารไมดี อาการกลามเน้ือออนแรง 

3.3 eGFR = estimated glomerular filtration rate การตรวจอัตราการกรองของไตในผูปวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง คาปกติ >90 ml/min/1.73m2  

3.4 Microalbumin เปนการตรวจประเมินสภาพทางไตและติดตามการรักษาผูปวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 ท่ีเปนโรคมานาน ตั้งแต 5 ปขึ้นไป โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ตั้งแตไดรับการ
วินิจฉัย คาปกต ิ<20 mg/L ในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
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กรณีศึกษา โรคเบาหวานในผูสูงอายุ 
  โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เปนโรคท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับเมตตาบอริสึม แสดงอาการโดยมีระดับ
น้ำตาลในเลือดสูง เปนผลจากความผิดปกติของการหลั่งอินซูลิน และ/หรือการออกฤทธ์ิของอินซูลิน ภาวะท่ีระดับ
น้ำตาลในเลือดสูงอยางเร้ือรัง ทำใหเกิดการเสื่อมของอวัยวะในรางกายระยะยาว เกิดการเสียหนาท่ี และอวัยวะท่ีสำคัญ
หลายอวัยวะทำงานลมเหลว ไดแก ตา ไต หัวใจ ระบบประสาท และหลอดเลือด (ภาวนา กีรติยุตวงศ, 2544) 
สาเหตุและโอกาสที่ทำใหเกิดโรคเบาหวาน 
  1) พันธุกรรม เปนสาเหตท่ีุทำใหเกิดเบาหวานท้ังชนิดพ่ึงพาอินซูลิน (Insulin dependent diabetes mellitus: 
IDDM) และชนิดไมพ่ึงพาอินซูลิน Non-insulin dependent diabetes mellitus: NIDDM) ซ่ึงมีความแตกตางกัน  
   1.1) พันธุกรรมในโรคเบาหวานชนิดพ่ึงพาอินซูลิน มีความสัมพันธกับระบบแอนติเจนของเม็ด
โลหิตขาว (Human leukocyte antigen: HLA) HLA พบมากในผูปวยเบาหวาน ไดแก HLA-B, BLA-DR ผูท่ีมี 
HLA มีแนวโนมเกิดการอักเสบเร้ือรังท่ีตับออน ภายหลังการติดเชื้อไวรัสบางตัวทำให β-cell ถูกทำลายและเสื่อม
สมรรถภาพ จนไมสามารถสรางอินซูลินได 
   1.2) พันธุกรรมในโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน ไมมีความสัมพันธกับ HLA แตมีความสัมพันธ
กับความอวน อายุท่ีเพ่ิมขึ้น และการรับประทานอาหารรสหวานจัด 
  2) สาเหตุอ่ืนท่ีมีโอกาสทำใหเกิดโรคเบาหวาน เบาหวานสืบทอดทางพันธุกรรมไดก็จริง แตผูท่ีมีญาติสายตรง 
(พอ แม พ่ี นอง เปนเบาหวาน) ไมจำเปนตองเปนโรคเบาหวานทุกคน มีปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีกอใหเกิดโรคเบาหวานไดแก 
   (1) ความอวน การไมออกกำลังกาย ความเครียด ทำใหการตอบสนองของเน้ือเยื่อรางกายตอ
อินซูลินไมด ี
   (2) ผูสูงอายุ การสังเคราะหและการหลั่งฮอรโมนอินซูลินลดลง  
   (3) โรคของตับออน เชน ตับออนอักเสบ ไดรับการผาตัดตับออน 
   (4) การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เชน หัด หัดเยอรมันคางทูมซ่ึงมีผลตอตับออน 

(5) การไดรับยาบางชนิด สเตียรอยด ยาขับปสสาวะ ยาคุมกำเนิดบางชนิดทำใหมีการสราง 
น้ำตาลมากขึ้น หรือการตอบสนองของอินซูลินไมดี 

(6) การตั้งครรภ เน่ืองจากมีการสรางฮอรโมนจากรกหลายชนิดซ่ึงมีผลยับยั้งการทำงานของอินซูลิน 
 
ประเภทของเบาหวาน (Classification of Diabetes Mellitus)  

องคการอนามัยโลก โดย Expert committee on The Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus 
ป พ.ศ. 2543 ไดแบงประเภทของเบาหวานตามลักษณะทางคลินิก (Clinical classes) โดยแบงเปน 4 ประเภท คือ 
  1) โรคเบาหวานประเภทท่ี 1 (Type1 Diabetes) หรือประเภทพ่ึงอินซูลิน (Insulin dependent diabetes 
mellitus, IDDM) ซ่ึงเดิมเคยเรียกวา โรคเบาหวานในเด็ก (Juvenile onset diabetes) โรคเบาหวานชนิดน้ีเกิด
จากเบตาเซลลในตับออน มีจำนวนนอยหรือเกือบไมมีเลย ทำใหไมสามารถผลิตอินซูลินได สวนใหญพบในผูปวยเด็ก
หรือวัยผูใหญท่ีอายุไมเกิด 40 ป พบไดท้ังเพศชายและหญิงในจำนวนใกลเคียงกัน อาการของโรคจะเกิดขึ้น
กะทันหันและรุนแรง ผูปวยมีรูปรางผอมหรือน้ำหนักตัวลดลงอยางรวดเร็ว และพบวาสวนใหญมีความสัมพันธกับ 
HLA ผูปวยประเภทน้ีจำเปนตองไดรับการรักษาดวยการฉีดอินซูลินทุกวัน มิฉะน้ันอาจเกิดภาวะแทรกซอนมี
อันตรายถงึชีวิตไดงาย โดยเฉพาะภาวะกรดคีโตนคั่งในเลือด (diabetic Ketoacidosis: DKA) 
  2) โรคเบาหวานประเภทท่ี 2 (Type 2 Diabetes) หรือประเภทไมพ่ึงอินซูลิน (Non-insulin dependent 
diabetes mellitus : NIDDM) ซ่ึงเดิมเคยเรียกวา โรคเบาหวานผูใหญ (Maturity onset diabetes) โรคเบาหวาน
ชนิดน้ี พบมากท่ีสุด ประมาณรอยละ 95-97 ของผูปวยเบาหวานในประเทศไทย ผูปวยสวนใหญอวน มีประวัติเปน
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เบาหวานในครอบครัว อายุมากกวา 40 ป ตับออนยังพอผลิตอินซูลินไดบางแตมีภาวะดื้อตออินซูลินในระยะแรก 
รักษาไดดวยการควบคุมอาหารหรือยาเม็ดลดระดับน้ำตาล แตเม่ือเปนนานๆ ในผูปวยบางรายมีเบตาเซลลเสื่อม
หนาท่ี ทำใหควบคุมระดับน้ำตาลไมดี จำเปนตองฉีดอินซูลิน 

3) โรคเบาหวานชนิดอ่ืนๆ (Other specific type) ไดแก  
- โรคเบาหวานท่ีเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของเบตาเซลล (Genetic defects of         

β-cell function)  
- โรคเบาหวานท่ีเกิดจากความผิดปกตทิางพันธุกรรมจากการออกฤทธ์ิของอินซูลิน (Genetic defects 

of insulin action)  
- โรคเบาหวานท่ีเกิดจากโรคของตับออน (Diseases of the exocrine pancreas)  
- โรคเบาหวานท่ีเกิดจากโรคทางตอมไรทอ (Endocrinopathies) โรคเบาหวานท่ีเกิดจากยาหรือ

สารเคมี (Drug-or chemical-induced)  
- โรคเบาหวานท่ีเกิดจากการติดเชื้อ (Infection)  
- โรคเบาหวานท่ีเกิดจากระบบอิมมูนท่ีพบไมบอย (Uncommon forms of immune mediated 

diabetes)  
- โรคเบาหวานท่ีมีความสัมพันธกับโรคทางพันธุกรรมอ่ืน  ๆ(Other genetic syndromes sometimes 

associated with diabetes) 
4) โรคเบาหวานท่ีเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ (Gestational diabetes mellitus: GDM) โรคเบาหวานชนิดน้ี

ผูปวยจะไมเคยมีประวัติเปนโรคเบาหวานมากอน ในชวงระหวางการตั้งครรภจะมีฮอรโมนจากรกซ่ึงมีฤทธ์ิตาน
อินซูลิน เปนผลใหรางกายตอบสนองตออินซูลิน ถาไมสามารถเพ่ิมการสรางอินซูลินใหเพียงพอ จะทำใหเกิดเปน
โรคเบาหวานในขณะตั้งครรภได หลังคลอดพบวาอาการโรคเบาหวานหายไปแตจะมีความเสี่ยงในการเกิด
โรคเบาหวานไดมาก จึงควรมีการตรวจเช็คเปนระยะและมีพฤติกรรมท่ีปองกันการเกิดเบาหวาน 
 

อาการของโรคเบาหวาน 
  คนปกติกอนรับประทานอาหารเชาจะมีระดับน้ำตาลในเลือด (Plasma glucose) 70-110 มก./ดล. และ
หลังรับประทานอาหารแลว 2 ช.ม.ระดับน้ำตาลจะไมเกิน 140 มก./ดล. ผูปวยท่ีระดับน้ำตาลไมสูงมากอาจไมมี
อาการอะไร การวินิจฉัยโรคเบาหวานจะทำไดจากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลท่ีสูงกวาปกติเปน
ระยะเวลานานๆ สามารถทำใหเกิดโรคแทรกซอนเร้ือรังได 

อาการท่ีพบบอยในผูปวยเบาหวานมีท้ังสวนท่ีเปนผลจากภาวะน้ำตาลสูงโดยตรง และสวนท่ีเปนอาการ
เน่ืองมาจากโรคแทรกซอน ไดแก 
  1) ปสสาวะบอยและมาก ปสสาวะกลางคืน คนปกติถาไมดื่มน้ำมากกอนนอนจะไมตองลุกมาปสสาวะ
กลางดึกหรือปสสาวะอยางมาก 1 คร้ัง ในผูปวยเบาหวานเม่ือระดับน้ำตาลสูงมากเกินความสามารถของไตในการก้ัน
มิใหน้ำตาลออกมาในปสสาวะ (พลาสมากลูโคสในเลือดสูงมากกวา 180 มก./ดล.) จะมีน้ำตาลออกมากับปสสาวะซ่ึง
จะดึงน้ำตาลมา ทำใหสูญเสียน้ำไปดวย จึงมีปสสาวะมากกวาคนปกต ิทำใหตองลุกขึ้นมาปสสาวะกลางดึกหลายคร้ัง 
และอาจพบวาปสสาวะมีมดตอม 
  2) คอแหงกระหายน้ำ ดื่มน้ำมาก ซ่ึงเปนผลจากการท่ีรางกายสูญเสียน้ำมากทางปสสาวะ 
  3) หิวบอย รับประทานจุ แตน้ำหนักลด ออนเพลีย เน่ืองจากรางกายนำน้ำตาลกลูโคสไปใชเปนพลังงาน
ไมได เพราะอินซูลินไมเพียงพอ จึงมีการสลายพลังงานออกมาจากไขมันและกลามเน้ือ 

4) ถาเปนแผลจะหายยาก มีการติดเชื้อตามผิวหนัง เกิดฝบอย เน่ืองจากน้ำตาลสูงทำใหความสามารถของ
เม็ดเลอืดขาวในการกำจัดเชื้อโรคลดลง 
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5) มีคันตามผิวหนัง มีการติดเชื้อรา โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณชองคลอดของผูปวยเพศหญิงสาเหตุของ
อาคารคันเกิดขึ้นไดหลายอยาง เชน ผิวหนังแหงเกินไป หรือการอักเสบของผิวหนัง  

6) ตาพรามัว การท่ีตาพรามัวในผูปวยเบาหวาน มีสาเหตุหลายประการ เชน อาจเปนเพราะสายตาเปลี่ยน 
(สายตาสั้นลง) มีน้ำตาลในเลือดสูงและน้ำตาลไปคั่งอยูในตา อาจเกิดจากตอกระจก หรือจอตาผิดปกติจาก
โรคเบาหวาน 

7) ชาปลายมือปลายเทาหยอนสมรรถภาพทางเพศเน่ืองจากน้ำตาลท่ีสูงมากๆทำใหเสนประสาทเสื่อม เกิด
แผลท่ีเทาไดงาย เพราะไมรูสึก กวาจะทราบ แผลก็ลุกลามมาก ติดเชื้อไดงาย  
 

การวินิจฉัยโรคเบาหวาน มี 3 วิธี ไดแก 
1. Fasting plasma glucose (FPG) ≥126 มก./ดล. 
2. Casual (Random) plasma glucose ≥200 มก./ดล.รวมกับมีอาการของโรคเบาหวาน 

3. plasma glucose ท่ี 2 ชั่วโมงหลังจากทำ Oral glucose tolerance test (OGTT) ≥ 200 มก./ดล.  
ถาคาท่ีใชในการวินิจฉยัแตละวิธีขางตน อยูในเกณฑของโรคเบาหวาน ควรตรวจในวันอ่ืนอีก 1 คร้ัง เพ่ือยืนยัน

การวินิจฉัย ยกเวนกรณีท่ีมี plasma glucose สูง อาการชัดเจนรวมกับมี Acute metabolic decompensation ในการ
ตรวจซ้ำ ถาคา Fasting plasma glucose (FPG) ≥126 มก./ดล. ใหวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน 
 
กรณีศึกษา โรคความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุ 

ความดันโลหิต หมายถึง แรงดันของเลือดท่ีสูบฉีดจากหัวใจมากระทบผนังหลอดเลือด ประกอบดวย               
คาแรงดันขณะท่ีหัวใจบีบตวั (Systolic pressure) หรือคาความดันโลหิตตัวบน เปนแรงดันเลือดขณะหัวใจหองลาง
ซายบีบตัว ซ่ึงอาจจะสูงขึ้นตามอายุ และมีคาท่ีเปลี่ยนแปลงตามอารมณ ความเครียด การออกกำลังกาย ทาทางของ
รางกาย สวนความดันโลหิตตัวลางหรือ ความดัน Diastolic เปนแรงดันเลือดขณะท่ีหัวใจหองลางซายคลายตัว    
(วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2554) 

โรคความดันโลหิตสูงเกิดจากความเสื่อมสภาพ การสูญเสียความยืดหยุนของเยื่อบุหลอดเลือดและผนังของ
หลอดเลือด เกิดแรงตานในผนังหลอดเลือดท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ปริมาณเลือดท่ีเพ่ิมขึ้น และการบีบตัวของหัวใจเพ่ิมขึ้น 
สงผลทำใหความดันโลหิตสูงขึ้น  

โรคความดันโลหิตสูงในผูสูงอาย ุเม่ืออายุเพ่ิมมากขึ้นผนังของหลอดเลือดแดงจะมีความหนาตัวขึ้น ทำให
ความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดมากขึ้น และความยืดหยุนของผนังจะลดลง การตึงตัวของกลามเน้ือเรียบเพ่ิมมาก
ขึ้น เกิดรวมกับมีการสะสมของเน้ือเยื่อเก่ียวพันและไขมันในผนังหลอดเลือด ทำใหผนังหลอดเลือดมีความแข็งตัว
มากขึ้น เกิดแรงตานในหลอดเลือดมากขึ้น หัวใจตองทำงานหนัก และผลรวมของความตานทานของหลอดเลือดสวน
ปลายเพ่ิมขึ้น (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2554) 
 

ระดับของความดันโลหิตสูง 
ระดับของความดันโลหิต แบงเปน 3 ระยะ โดยคาความดนัในวัยผูใหญและผูสูงอายคุวรมีคาความดันโลหิต

ในขณะท่ีหัวใจบีบตัว มีคานอยกวาเทากับ 120-129 มิลลิเมตรปรอท และคาความดันโลหิตในขณะท่ีหัวใจคลายตัว
มีคานอยกวาหรือเทากับ 80-89 มิลลิเมตรปรอท คาในผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง คือ ความดันโลหิตในขณะท่ี
หัวใจบีบตัว (Systolic pressure) มีคามากกวาหรือเทากับ 140 มิลลิเมตรปรอท และคาความดันโลหิตในขณะท่ี
หัวใจคลายตัว (Diastolic pressure) มีคามากกวาหรือเทากับ 90 มิลลิเมตรปรอท 
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ระดับความดันโลหิต 
ระดับความดันโลหิต SBP (mmHg) DBP (mmHg) 

 Normal 
 Pre Hypertension 
 Stage 1 Hypertension 
 Stage 2 Hypertension 

 < 120 mmHg 
 120 - 139 mmHg 
 140 - 159 mmHg 
 ≥ 160 mmHg 

 < 80 mmHg 
 80 - 90 mmHg 
 90 – 99 mmHg 
 ≥ 100 mmHg 

 
กลไกการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 

แรงดันเลือดท่ีใชในการท่ีจะดันเลือดผานเขาไปในระบบไหลเวียน เกิดจากการบีบตัวของหัวใจ (Cardiac 
output : CO) ความตานทานของหลอดเลือดแดงสวนปลาย (Peripheral resistance : PR) ซ่ึงท้ังการบีบตัวของ
หัวใจ ความตานทานของหลอดเลือดสวนปลายเปนตัวแปรสำคัญท่ีทำใหเกิดความดันโลหิต ความดันโลหิตท่ีปกติ 
ประกอบดวยปจจัยหลัก 2 ประการ คือ ปริมาณเลือดท่ีบีบออกจากหัวใจท่ีปกติ ความตานทานของหลอดเลือดสวน
ปลายท่ีเหมาะสม  

กลไกในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ Cardiac output ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอ Cardiac 
output ไดแก ปริมาตรเลือดท่ีเพ่ิมขึ้น และ/หรือการบีบตัวของกลามเน้ือหัวใจเพ่ิมขึ้น (พีระ บูรณกิจเจริญ, 2553)  
 

สาเหตุโรคความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุ 
ความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุ เปนภาวะความดันโลหิตสูงตัวบนเพียงอยางเดียว เน่ืองจากผนังของหลอด

เลือดแดงแข็งตัวจากอายุท่ีมากขึ้น สงผลทำใหสูญเสียความยืดหยุนของหลอดเลือด และความตานทานของหลอด
เลือดเพ่ิมขึ้น (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2554) 
1. ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เม่ืออายุมากขึ้น ไดแก 

1.1 หลอดเลือดแดงตีบแข็งมากขึ้นเน่ืองจากมีสารไขมันอุดตัน ทำใหขาดความยืดหยุน ขนาดของรูหลอด
เลือดเล็กลง เปนผลใหความตานทานปลายทาง รวมท้ังทางรวมของเลือดสูงขึ้น 

1.2 อัตราการกรองของไตลดลงและปริมาณเลือดท่ีไปเลี้ยงไตลดลง เปนสาเหตุใหมีการคั่งของเสียและ 
อิเล็กโทรไลต ทำใหมีการคั่งของเหลวในรางกายเพ่ิมขึ้น 

1.3 การเปลี่ยนแปลงการทำหนาท่ีของระบบเรนินแองจิโอเทนซินลดลง เปนสาเหตุใหการกระตุนการ
สรางเรนินเพ่ิมขึ้น 
2. แบบแผนการดำรงชีวิต ไดแก การไดรับสารท่ีมีไขมันและโคเลสเตอรอลสูง อาหารรสเค็ม การดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล ทำใหหัวใจทำงานหนักขึ้น 
3. โรคเร้ือรังอ่ืนๆ ท่ีทำใหหัวใจทำงานเพ่ิมขึ้น เชน โรคโลหิตจางอยางรุนแรง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเสนเลือดสูง 
เปนตน 
 

อาการของโรคความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุ 
ในระยะแรกของโรคหรือผูปวยท่ีมีความดันโลหิตสูงเล็กนอยหรือปานกลาง มักไมคอยมี อาการจึงทำให

ผูปวยไมทราบวาตนเองมีความดันโลหิตสูงหรือไม เม่ือปลอยใหความดันโลหิตสูงตอไปนานๆ หรือมีระดับความดัน
โลหิตสูงมากขึ้น อาจมีอาการตาง ๆ ปรากฏไดแตอาการท่ีมักพบไมเฉพาะเจาะจง อาการท่ีอาจพบได มีดังน้ี          
(ผองพรรณ อรุณแสง, 2554)  
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- ปวดศีรษะ มักพบในผูปวยท่ีมีความดันโลหิตสูงมาก ลักษณะอาการปวด จะปวดบริเวณทาย
ทอย โดยเฉพาะในชวงเชาหลังตื่นนอน และหายไปเองหรือคอย ๆ  ดีขึ้นภายในไมก่ีชั่วโมงตอมา เชื่อวาเกิดจากการมี
ความดันในกะโหลกศีรษะสูง  

- อาจพบอาการคลื่นไส อาเจียน เวียนศีรษะ มึนงง เลือดกำเดาไหล (Epitasis) จากความ
ผิดปกติของหลอดเลือด หรือตามัวรวมดวย  
 
ประโยชนของผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

เพ่ือคนหาโรคหรือความผิดปกติระยะเร่ิมแรก ท่ีจะทำใหสามารถปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน ลดความ
รุนแรงหรือความพิการท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทำใหสามารถรักษาไดตั้งแตเร่ิมมีอาการยังไมมาก มีการตรวจ
สุขภาพประจำป และมีประโยชนตอการประเมินสุขภาพอยางมาก  

เพ่ือดูการทำงานของอวัยะตาง ๆ ภายในรางกาย หรือเปนการตรวจติดตามปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของแต
ละบุคคล ซ่ึงจะชวยใหแพทยวินิจฉัยโรคหรือสภาวะบางอยางของรางกายได เชน โรคเร้ือรัง โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงนอกจากน้ี แพทยยังใชผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ในการติดตามการรักษาโรค 

เพ่ือดูอัตราการเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ ถาผลท่ีตรวจไดคาท่ีมากหรือนอยเกินไป จะมีภาวะเสี่ยงตอการ
เปนโรคโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด แตในขณะเดียวกันผูสูงอายุยังไดเรียนรูเพ่ือสงเสริม
สุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง จากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 
สรุป 

การตรวจทางหองปฏิบัติการเปนหน่ึงในวิธีการสำคัญเพ่ือการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรค ประเมิน
สภาวะสุขภาพ เพ่ือบงชี้การทำงานของอวัยะตาง ๆ ภายในรางกาย หรือเปนการตรวจวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพของแตละบุคคล ซ่ึงจะชวยใหแพทยวินิจฉัยโรคความผิดปกติของรางกายได ผลตรวจทางหองปฏิบัติการหรือ
ท่ีเรียกวา “ผลเลือด” เชน การตรวจโรคเร้ือรังในกลุมผูสูงอาย ุ(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ มีการตรวจ น้ำตาล FBS, น้ำตาลสะสม HbA1c, ตรวจการทำงานของไต BUN, Creatinine, ตรวจ
การกรองของไต eGFR, ไขมันรวม Cholesterol, ไขมันสะสม Triglyceride, ไขมันดี HDL, ไขมันเลว LDL, การ
ตรวจประเมินสภาพของไต และติดตามการรักษาผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง Microalbumin โดยท่ี
ปริมาณดังกลาว จะตองเทียบกับคาอางอิงท่ีหองปฏิบัติการน้ันๆ ใช ดังน้ันทุกคร้ังท่ีแพทยบอกผลเลือดวาดีแลวน้ัน 
คือนำผลท่ีได เทียบกับคาอางอิงหรือมักถูกเรียกวา “คาปกติ คาสูง คาต่ำและ คาวิกฤติ” ของแตละรายการตรวจ
น้ันอยูในชวงดังกลาว เม่ือผูสูงอายุทราบผลการตรวจทางหองปฏิบัติการแลว จะนำผลไปเปรียบเทียบกับคาปกติ 
จากการไดเรียนรูผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพ่ือดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได 
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ถอดบทเรียนองคกรรอบรูสุขภาพ 
 
Lesson Learned of Health Literate Organization 
 
ผูวิจัย   วิทญา  ตันอารีย  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 องคกรรอบรูสุขภาพเปนองคกรท่ีมีการจัดกระบวนการ ระบบบริการและกิจกรรมตางๆ ใหบุคลากร 
ผูรับบริการตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียไดเขาถึง เขาใจ เลือกใชและประเมินขอมูลสุขภาพ เพื่อนำมาตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได ทั้งน้ีการถอดบทเรียนการพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพ พบวา องคกรมี
การใชกระบวนการเชิงระบบเปนแนวทางในการขับเคลื่อน มีลักษณะสำคัญประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ดานปจจัย
นำเขาหรือการนำองคกร เชน การกำหนดวิสัยทัศน การบูรณาการเปนสวนหน่ึงในโครงสรางองคกร การวิเคราะห
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร การสำรวจสถานการณและความตองการของกลุมเปาหมาย เปนตน 
2) ดานกระบวนการ เปนการนำกลยุทธสูการปฏิบัติ กำหนดกรอบแนวทางดำเนินงานขององคกร เชน การพัฒนา
ทีมรอบรูสุขภาพ การออกแบบสื่อที่เขาใจงาย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายเหมาะสมตามลักษณะประชากร การมีสวนรวมของกลุมเปาหมายและภาคีเครือขาย เปนตน 3) ดาน
ผลลัพธและผลผลิต เปนการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผล เชน ระดับความรอบรูสุขภาพ ความพึงพอใจในการ
รับบริการ พฤติกรรมสุขภาพ เปนตน นอกจากนี้องคกรควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงอยางตอเนื่องมุงสูสงัคม
แหงความรอบรูสุขภาพตอไป 
 
คำสำคัญ : องคกรรอบรูสุขภาพ 
 
Abstract 

Health Literate Organization is an organization which has organized processes, 
service systems and interventions for personnel, customers as well as stakeholders to access, 
understand, use and evaluate health information for making decision to change their health 
behaviors. This lesson learned on the development of Health Literate Organization was found 
that the Health Literate Organization used systematic processes as a guideline to move on. 
There are three characteristics : 1) Input factor or Organizational leader such as making 
vision, integrated organizational structure, SWOT analysis, situation and need survey of the 
target group; 2) Process as a strategy to be implemented, organizational framework 
operations such as developing health literate team, easy design to understand media, 
efficiency and effectiveness communication, varieties of intervention for population, and 
participation of target groups and network; 3)  Output and Outcome as evaluation indicators 
such as level of health literacy, service satisfaction, health behavior. In addition, the 
organization should audit and improve continuous for health literacy society. 
 
Key Word : Health Literate Organization 
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บทนำ  
แนวคิดการพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพเปนความทาทายที่จะพัฒนาองคกรรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอม การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และดานอื่นๆ ทั้งของโลกและของประเทศไทยท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพซ่ึงยงัพบวา มีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสำคัญหลายประการ เชน การบริโภคอาหารท่ี
ไมเหมาะสม รับประทานอาหารที่มีรสหวาน รสมัน รสเค็ม รับประทานอาหารเกินปริมาณที่แนะนำตอวัน การดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหร่ี บริโภคยาสูบ การมีกิจกรรมทางกายท่ีไมเพียงพอ เปนตน สิ่งเหลาน้ีสงผลตอ การ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไมจำเปน อัตราการใชบริการสุขภาพและคาใชจายสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้น เปนเหตุให
นำไปสูความสนใจเกี่ยวกับความสามารถในการเขาถึง ทำความเขาใจ ประเมินและประมวลผลจากขอมลูสุขภาพท่ี
ไดรับ เพ่ือนำไปใชในการตัดสินใจมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม สามารถจัดการสุขภาพตนเองไดอยางถูกตอง หรือท่ี
เรียกวา ความรอบรูสุขภาพ นอกจากน้ียังนำไปสูความสนใจท่ีจะพัฒนาองคกรตางๆ ใหเปนองคกรรอบรูสุขภาพ เพ่ือ
ชวยผลักดันการขับเคลื่อนทางสังคม การพัฒนาเชิงระบบ การกำหนดนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ การปรับปรุง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ และการมีสวนรวมสรางเสริมความรอบรูสุขภาพของบุคคล ใหมีศักยภาพเพียง
พอท่ีจะดำเนินชีวิตและปฏบิัติตนอยางถูกตอง ทำใหเกิดผลลัพธทางสขุภาพท่ีดขีึ้น ดังน้ันการถอดบทเรียนองคกรรอบ
รูสุขภาพนี้จะทำใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย คุณลักษณะขององคกรรอบรูสุขภาพ ตลอดจน
กระบวนการพัฒนาเปนองคกรรอบรูสุขภาพขององคกรตางๆ ซ่ึงสามารถนำไปใชเปนแนวทางขับเคลื่อนสูความสำเร็จ  

 
ความหมายองคกรรอบรูสุขภาพ 

องคกรรอบรูสุขภาพ (Health Literate Organization) เปนยุทธศาสตรท่ีสำคัญในการยกระดับความรอบ
รูสุขภาพของบุคคล ภายใตสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยองคกรจะยึดหลักวา การพัฒนาความรอบรู
สุขภาพเปนหนาที่ของทุกคนในองคกรท่ีจะตองจัดระบบ กระบวนการและบริการตางๆ ใหกับบุคลากรในองคกร 
ผูรับบริการ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย ใหเกิดการเขาถึง เขาใจ และเลือกใชขอมูลท่ีเก่ียวของกับสุขภาพไดอยาง
สะดวก เหมาะสม นำมากลั่นกรอง ประเมิน ตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง นำมาใชจัดการ
สุขภาพไดดวยตนเอง (Self - Management) ไดอยางถูกตองเหมาะสมเพ่ือทำใหเกิดสุขภาพท่ีด ี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ภายใตสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง (Sorensen et al., 2012)  
 ดังนั้นองคกรรอบรูสุขภาพจึงเปรียบเสมือนสิ่งชวยนำทางในระบบสุขภาพ ใหบุคลากรในองคกรระบบ
สุขภาพไดนำไปใชในการปรับการทำงาน ใหเกิดการเรียนรูรูปแบบการจัดการองคกร เรียนรูการสื่อสารท่ีเหมาะสม
กับผูรับบริการ ญาติหรือผูดูแล รวมถึงเรียนรูระบบตางๆ ในองคกร นำไปตอยอดสูองคกรรอบรู สุขภาพ ที่มี
เปาหมายในการสงเสริมความเขาใจ การใชขอมูลและบริการดานสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน เกิดเปนสังคมแหงความรอบรูสุขภาพ (Health Literate Society) ท่ีเนนสิทธิความเทาเทียมกันและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (กันยารัตน กุยสุวรรณ, 2562)  
  
คุณลักษณะขององคกรรอบรูสุขภาพ 

การกำหนดคุณลักษณะเพื่อขับเคลื่อนองคกรรอบรูสุขภาพในระยะแรก ไดประยุกตและพัฒนาคุณลักษณะ
ขององคกรรอบรูสุขภาพในหนวยบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาล เพื่อนำไปใชเปนกรอบของการพัฒนาในองคกร
ประเภทอ่ืนๆ เชน โรงเรียน สถานศึกษา สถานท่ีทำงาน สถานประกอบการ ชุมชน โดยมีคุณลักษณะสำคญั 10 ประการ 

ดังน้ี (Brach et al., 2012)  
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1. การกำหนดวิสัยทศันของผูนำองคกร ผูนำองคกรควรกำหนดวิสัยทัศนในการสงเสริมความรอบรูสุขภาพ
ไวเปนสวนหน่ึงในโครงสรางและพันธกิจขององคกร ควรสื่อสารถายทอดวิสัยทัศนกับทุกระดับในองคกรอยางชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ ทำใหเปนวัฒนธรรมองคกรที ่บุคลากรเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง รวมกันปรับปรุง
สภาพแวดลอม ออกแบบการบริการใหมๆ เพื่อใหองคกรมุงสูเปาหมายที่ตองการ เชน โรงเรียนมัธยมเบอรนาบี 
ประเทศแคนาดา ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาหารและสรางบรรยากาศความรอบรูสุขภาพในโรงเรียน พบวา               
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือและบริโภคอาหารของนักเรียน (Borys, 2009)  

2. การวางแผนความรอบรูสุขภาพในองคกร โดยองคกรควรนำความรอบรูสุขภาพไปใชในการออกแบบ 
วางแผนโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของผูรับบริการ คุณภาพของบริการ ตลอดจนนำไปสู
การพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับวัดผลการปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิภาพ และความสำเร็จขององคกรอยางตอเน่ือง  

3. การพัฒนาทีมองคกรรอบรูสุขภาพ โดยมีการกำหนดทีมหรือคณะทำงานอยางชัดเจน มีการฝกอบรม 
พัฒนาศักยภาพที่จำเปนอยางตอเนื ่อง มีการประเมินทักษะความรอบรูสุขภาพ มีการนำขอมูลสุขภาพไปใช
ประโยชนเพื ่อยกระดับคุณภาพการบริการองคกร สรางเปนวัฒนธรรมองคกร นำไปสู ผลลัพธสุขภาพที่ดีขึ้น 
ยกตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการออกแบบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะความรอบรูสุขภาพของบุคลากร
สุขภาพ รวม 8 ดาน ไดแก ความตระหนัก แนวคิด การประเมิน การเผชิญหนาระหวางผูปวยกับผูเชี่ยวชาญดาน
สุขภาพ การสอนผูปวยใหปรับปรุงสุขภาพ การสื่อสารดวยลายลักษณอักษรอยางงาย การปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ และผูนำในความรอบรูสุขภาพ (Andrews, 2014)  

4. การมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย องคกรรอบรูสุขภาพควรไดรับการออกแบบพัฒนารูปแบบบริการ
สุขภาพเนนการมีสวนรวมและเขาใจลักษณะของบุคลากรทุกภาคสวนในองคกร เชน วัฒนธรรม สังคม ภาษา เปนตน 
รวมถึงการประเมินความสำเร็จ การรับฟงความคดิเห็นของสมาชิก เพ่ือนำมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการบริการให
ดียิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน องคกรดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการตั้งเครือขายความปลอดภยัไวเปน
สวนหน่ึงขององคกร ทำหนาท่ีดูแลสุขภาพ สงเสริมสุขภาพและรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ (Barrett, 2013)  

5. การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ องคกรรอบรูสุขภาพควรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยาง
เหมาะสม โดยมุงเนนกลุมเสี่ยงตอการจัดใหมีบริการพิเศษ ที่เปนไปตามความตองการของบุคลากรในองคกร เนนการ
ปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียม ในการยกระดับความรอบรูสุขภาพของบุคคล เชน นวัตกรรมโปรแกรมสุขภาพเคลื่อนท่ีใน
โครงการเลิกบุหรี่ของประชาชนสหรัฐอเมริกา นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเชื่อมชองวางระหวางความรู
เร่ืองสุขภาพ สรางความตระหนัก โตตอบ ใหขอมูลเก่ียวกับยาและสนับสนุนใหกำลังใจ (Hernandes, 2013)  

6. การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรรอบรูสุขภาพควรใชกลยุทธเสริมสรางความรอบรู
สุขภาพท่ีหลากหลายอยางเหมาะสม เชน สงเสริมการใชคำถาม การตรวจสอบความเขาใจในการสื่อสารทุกคร้ัง ลด
การใชคำศัพททางการแพทย จำกัดจำนวนขอมูลที่แนะนำในแตละครั้งของการสนทนา ใชเทคโนโลยีอำนวยความ
สะดวกในการสื่อสาร ลดความซับซอนของการสื่อสาร มุงเนนขอมูลที่บุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติได เพื่อให
บุคลากรในองคกรเขาถึงขอมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ เชน พยาบาลในรัฐจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา          
มีความสามารถตอบคำถามความรอบรูสุขภาพขั้นพ้ืนฐานไดถูกตอง สวนใหญมีทักษะในการประเมินผลท่ีจะเกิดขึ้น
ในบุคคลมีความรอบรูสุขภาพต่ำ และมีทักษะในการสื่อสารแบบลายลักษณอักษรและการคัดกรองความรอบรู
สุขภาพของผูมารับบริการ (Knight, 2011)  

7. การเขาถึงขอมูลและบริการ องคกรรอบรู สุขภาพควรจัดใหมีระบบแนะนำใหความชวยเหลือ
ผูรับบริการ เชน ระบบขอมูลท่ีถูกตองผานการตรวจสอบแหลงท่ีมา การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกแกผูพิการ 
ปายที่ใชภาษาและสัญลักษณที่เขาใจงายเปนสากล บูรณาการบริการไวในจุดบริการเดียว เทคโนโลยีสนับสนุน
บริการ รวมถึงการจัดบุคลากรท่ีสนับสนุน สรางความเขาใจเก่ียวกับประโยชนท่ีไดรับจากบริการ การประกันสุขภาพ 
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การนำเคร่ืองมือเทคโนโลยีมาชวยในการตัดสินใจทางคลินิก สรางความพึงพอใจใหกับบุคคลท่ีมีความรอบรูสุขภาพ
ต่ำท่ีมารับบริการในรัฐนิวเซาธเวลส ประเทศอังกฤษ (Nutbeam, 2009)  

8. การออกแบบสื่อที่งายตอการเขาถึงและเขาใจ องคกรรอบรูสุขภาพควรออกแบบสื่อที่เขาใจและ
ปฏิบัติไดงาย โดยเฉพาะขอมูลเทคนิคควรใชภาษาท่ีชัดเจน อานงาย จำกัดขอความ ลดความซับซอน เนนการใชสื่อ
สุขภาพออนไลนรวมกับสื่อประเภทอื่นที่มีความหลากหลายและคุณภาพสูง เพราะสื่อแตละประเภทมีขอดีและ
ขอจำกัดแตกตางกัน ควรคำนึงวาบุคคลท่ีมีความรอบรูสุขภาพต่ำจะไมสามารถประเมินคุณภาพขอมูลของสื่อ ทำให
มีการใชสื่อสุขภาพออนไลนท่ีต่ำ มีแนวโนมท่ีจะใชบริการดานการปองกันสุขภาพลดลง สงผลตอการใชบริการรักษา
สุขภาพท่ีสูงขึ้น (Hernandes, 2013)  

9. การมุงเนนกลุมเส่ียงสูง กลุมที่เรียนรูไดชา กลุมที่มีขอจำกัดการเรียนรูหรือกลุมทีมี่ระดับความรอบรู
สุขภาพต่ำ โดยองคกรควรคนหา สำรวจ ประเมินสถานการณท่ีมีความเสี่ยงสูง รวมถึงกลุมเปาหมายที่อยู ใน
สถานการณที่มีความเสี่ยงสูงนั้น นำขอมูลมาใชในการจัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอนหรือขอปฏิบัติในการรับบริการ 
จัดหาวัสดุอุปกรณพิเศษ สรางมาตรฐานความปลอดภัย โดยองคกรควรสันนิษฐานวา ผูรับบริการมีความเสี่ยงท่ีจะไม
เขาใจสภาวะสุขภาพและการจัดการสุขภาพของตนเอง จึงควรคนหากลุมเสี่ยงตางๆในองคกรและสรางความม่ันใจ
ในการรับบริการ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีดานความรอบรูสุขภาพ ซึ่งจะสงผลในทางบวกตอความรอบรูสุขภาพใน
ระดับบุคคล องคกร ชุมชนและสังคม (Koh et al., 2013; Lee, 2018)  

10. การจัดแผนความรอบรูสุขภาพ องคกรควรกำหนดแผนปฏิบัติการความรอบรูสุขภาพ ดำเนินการ
และ สรุปผลการปฏิบัติงาน ดานการสื่อสารที่ชัดเจน ดานคาใชจายในการสรางสุขภาพ ดานการประกันสุขภาพ
ใหกับบุคลากรอยางครอบคลุม โดยกำหนดขั้นตอนการรับบริการ คาใชจายในการบริการ ผลประโยชนการคุมครอง
เจาหนาท่ี และนวัตกรรมการใหบริการอยางเทาเทียม เพราะความรอบรูสุขภาพของบุคลากรในองคกรมีความ
เกี่ยวของกับความสามารถของบุคลากร ตอการทำความเขาใจขอมูลสุขภาพอยูในระดับนอย การใหบริการดาน
สุขภาพที่ไมเพียงพอ การใหบริการดานการปองกันสุขภาพที่ไมครอบคลุม และอัตราปวยของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น 
(Palumbo, 2016)  

การขับเคลื่อนองคกรรอบรูสุขภาพตามคุณลักษณะ 10 ประการน้ี เปนความทาทายของระบบบริการ
สุขภาพเพราะคุณลักษณะเปรียบเสมือนเครื่องนำทางตอการจัดบริการขั้นพื้นฐานที่จำเปนตอการตัดสินใจดาน
สุขภาพ การสรางใหเกิดการแบงปนความรูระหวางบุคลากรการแพทยกับผูรับบริการและครอบครัว การสนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงกับการศึกษาทุกระดับ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการดูแลสุขภาพอยางถาวร        
ท่ีสำคัญคือการใหบุคลากรรับรูความสำคัญและความสามารถของตนเองในการผลักดันสูเปาหมายตอไป  
 

แนวทางการพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพ 
ความพยายามในการพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพ เริ่มที่ระบบบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเปนจุด

แรกแลวจึงมีการเสนอใหประยุกตไปสูองคกรอ่ืนๆ ท่ีไมใชโรงพยาบาลในเวลาตอมา ตามกรอบขององคการอนามัย
โลกภาคพื้นทวีปยุโรป (WHO, 2014) เพื่อสรางความรอบรูสุขภาพอยางเปนระบบ ซึ่งองคกรรอบรูสุขภาพเปน
โครงสรางท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนความรอบรูสุขภาพในระดับองคกร โดยเนนการเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากร
ในองคกรและเครือขายของทุกหนวยในสังคม มีการกำหนดแนวทางเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาองคกรรอบรู
สุขภาพ ดังน้ี (Parker et.al., 2003)  
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1. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยความรอบรูสุขภาพจากสหวิชาชีพ การสรางเคร่ืองมือในการประเมินตัวชี้วัด
และการรายงานผล  

2. การสำรวจขอมูลสภาพปจจุบันจากเครื่องมือที่มีอยู เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมิติของความรอบรู
สุขภาพในองคกร ผลกระทบตอการใชบริการและคาใชจาย โดยดำเนินการอยางสม่ำเสมอ และปรับปรุงความรอบรู
สุขภาพของบุคคลอยางตอเน่ือง 

3. กระตุนการระดมทุนจากหนวยงานตางๆ เพ่ือสรางสื่อสุขภาพท่ีมุงเปาหมายลดชองวางการสื่อสาร 
4. มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาการอานไมได โดยตระหนักวาการจัดการความรอบรู

สุขภาพเปนมากกวาการสื่อการดวยการเขียน  
5. สรางมาตรฐานความรอบรูสุขภาพสำหรับทุกชวงอายุโดยรวมเขาไวกับการศึกษา 
6. รวบรวมกิจกรรมการดำเนินงานปรับปรุงความรอบรูสุขภาพท่ีมีอยูและท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือสรางความเสมอ

ภาคดานสุขภาพ กระจายปจจัยพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคม  
7. การสนับสนุนทุนจากรัฐบาลเพ่ือปรับปรุงความรอบรูสุขภาพในกลุมเปาหมายท่ีระดับต่ำ ระดับพอใช มี

การกำหนดวิธีท่ีดีท่ีสุดในการสื่อสารขอมูลท่ีจำเปนตอประชากรทุกกลุม 
8. รัฐบาลและสถาบันการศึกษาเปนสวนหน่ึงของการสรางความตระหนักดานความรอบรูสุขภาพในกลุมผู

มีสวนไดสวนเสีย  
9. สนับสนุนการสรางความรอบรูสุขภาพเปนวาระแหงชาติและแกไขระบบการสรางความรอบรูสุขภาพ

ใหกับประชาชนและทองถิ่น  
10. สนับสนุนการประกันสุขภาพและบริการสุขภาพเพื่อประเมินและแกไขผลกระทบของความรอบรู

สุขภาพท่ีต่ำในกลุมรับผลประโยชน  
11. จัดฝกอบรมเกี่ยวกับความรอบรูสุขภาพในกลุมผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ ใหผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ

ตระหนักถึงการประเมินความรอบรูสุขภาพเปนสวนหน่ึงของการบริการ  
12. นำความรอบรูสุขภาพใหเปนสวนหน่ึงของการคนควาการบริการดานสงเสริมสุขภาพ  
แนวนโยบายการพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพน้ีเปนแนวทางท่ีองคกรควรนำไปใชสงเสริม สนับสนุน ผลักดัน

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ องคกรควรแสดงความมุงม่ันในการพัฒนา สรางความตระหนักใหกับบุคลากรใน
องคกร และเครือขายที่เกี่ยวของ ไดรับรูถึงความสำคัญของการพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพท่ีสงผลลัพธตอระบบ
สุขภาพอยางยั่งยืน 
 

กรณีศึกษาองคกรรอบรูสุขภาพในประเทศไทย 
การพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพในประเทศไทยเปนองคประกอบหนึ่งในวิธีการปฏิรูปความรอบรูสุขภาพ

และการสื่อสารสุขภาพ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีกำหนดไววา รัฐตองดำเนินการ
ใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชน
สูงสุด ดวยเหตุน้ีจึงนำไปสูการกำหนดนโยบายเรงดวนตอการสรางพลเมืองไทยใหมีสุขภาพดีอยางเปนรูปธรรม          
โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559) ไดกำหนดวิธีการปฏิรูปและประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 
6 เมษายน 2561 ไวดังน้ี  

1. ยกระดับการปฏิรูปความรอบรูสุขภาพของประชาชนเปนวาระแหงชาติ  
2. จัดตั้งคณะกรรมการสรางเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพแหงชาติ 
3. กำหนดใหการพัฒนาความรอบรูสุขภาพของประชาชน อยูในยุทธศาสตรชาติ 20 ป อยูในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาดานสาธารณสุข  
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4. จัดการใหสถาบันการศึกษาทุกระดับและสถานบริการสุขภาพ สถานที ่ทำงานและโรงงานตางๆ          
เปนองคกรรอบรูสุขภาพ (Health Literate Organization)  

5. พัฒนาชุมชนและทองถิ่นเปนชุมชนรอบรูสุขภาพ (Health Literate Communication)  
6. สนับสนุนและขยายความครอบคลุมใหประชาชนสามารถรูหนังสือใหมากท่ีสุด 
7. สนับสนุนการศึกษาวิจัยและจัดใหมีศูนยความเปนเลิศดานสุขภาพและความรอบรูสุขภาพ  
8. จัดใหมีรายการโทรทัศนดานสุขภาพเปนประจำและมีการบริหารจัดการเพื่อตอบโตขอมูลที่ผิดพลาด

และเปนอันตรายตอสุขภาพไดทันทวงที 
9. พัฒนากระบวนการผลิตสื ่อดานสุขภาพและชองทางเผยแพรขอมูลสุขภาพสู ประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับประชาชนกลุมตางๆ ที่มีความหลากหลายทางปจจัยกำหนดสุขภาพ บริบททางสังคม 
และความสามารถในการเรียนรู 

10. จัดใหมีการสำรวจเพื่อกำกับติดตาม สะทอนภาพความกาวหนาและความสำเร็จในการทำงานดาน
ความรอบรูสุขภาพของทุกหนวยงาน โดยดูแลการเปลี่ยนแปลงในกลุมประชาชนกลุมตางๆ หรือทั้งประเทศทุก 3 
หรือ 5 ป ในเร่ืองความรอบรูสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยง สภานะสุขภาพของประชาชนไทย โดยการ
สัมภาษณ ตรวจรางกาย และตรวจหองปฏิบัติการ  

การพัฒนาองคกรรอบรู สุขภาพตามการปฏิรูปนี ้ ไดมอบหมายใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข           
เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนตั้งแตข้ันพ้ืนฐาน เชน  

- การเรียนรูและพัฒนาโครงสรางหนวยงานตางๆ ในองคกรและกลไกการทำงานที่สนับสนุน ใหความสำคัญ
กับการใหและใชขอมูลสุขภาพ  

- กำหนดนโยบายและระบบพัฒนาบุคลากรขององคกร พัฒนาระบบขอมูล ระบบการพัฒนาสื่อและระบบ
การสื่อสารสุขภาพท่ีเอ้ือใหเกิดการรอบรู พัฒนาทุนมนุษย ทุนสังคมและวัฒนธรรมขององคกรท่ีเก่ียวของกับขอมูล 

- การสื่อสารท่ีสามารถตอยอดเปนนวัตกรรมในการสรางความรอบรูสุขภาพในกลุมเปาหมายและองคกร  
ข้ันกระบวนการ เชน กำหนดนโยบายขององคกรสูการปฏิบัติ เนนกระบวนการมีสวนรวมในการสรางให

หนวยงานเปนองคกรรอบรูสุขภาพ ประเมินสมรรถนะหนวยงานและสมรรถนะสุขภาพของบุคลากร ขั้นพัฒนาความ
รวมมือระหวางภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน ซึ่งจะนำไปสูเปาหมายที่กำหนดไววา
สังคมไทยจะเปนสังคมรอบรูสุขภาพภายในป 2579 (ดังภาพท่ี 1)  

 
ภาพท่ี 1 เปาหมายขององคกรรอบรูสุขภาพ 

ท่ีมา : ชะนวนทอง ธนสุกาญจนและคณะ (2561ก) 
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ผลการขับเคล่ือนองคกรรอบรูสุขภาพ 
ผลการขับเคลื่อนองคกรรอบรูสุขภาพท่ีผานมา มีการดำเนินงานในรูปแบบกิจกรรมตางๆ เปนการจัดเวที

การขับเคลื่อนความรอบรูสุขภาพในระดับประเทศ ระดับเขตและระดับจังหวัด มีการสนับสนุนปรับนโยบายของ
หนวยงาน ภาครัฐและเอกชน ใหความใสใจในการใชและใหขอมูลเกี่ยวของกับสุขภาพ และปจจัยกำหนดสุขภาพ
ขององคกร จัดทำประเด็นการสื่อสารหลักเพ่ือความรอบรูสุขภาพของประชาชน รวมมือกับภาคีพัฒนาระบบขอมูล
สุขภาพบนสื่อออนไลน ขับเคลื่อนการทำงานแบบระเบิดจากภายใน การคนหาทุนมนุษย การพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินความรอบรูสุขภาพของคนไทย (ชะนวนทอง ธนสุกาญจนและคณะ, 2561ก)  
กลุมองคกรที่มุงม่ันตั้งใจยกระดับเปนองคกรรอบรูสุขภาพ ไดแก 

1) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ ไดกำหนดเปาหมายการเปนองคกรรอบรูสุขภาพของหนวยงานไว 
2 ประการ ประการแรก สรางความตระหนักในความสำคัญของสุขภาพใหกับบุคลากรในหนวยงานและผูมารับ
บริการจากหนวยงาน ประการที่สอง ทำใหบุคลากรในหนวยงานรอบรูวิธีการทำงานของตนและหนวยงานของ
ตนเองท่ีสงผลตอสุขภาพ ชวยใหผูรับบริการหรือสังคมมีสุขภาพด ีโดยกำหนดกรอบการพัฒนาการสื่อสารสขุภาพ
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษจากการปฏิบัติงาน การวิจัย การจัดการ
ความรูในองคกรและเผยแพรนวัตกรรม การติดตามประเมินผล การจัดการผลลัพธและความพึงพอใจในการรับ
บริการ เพ่ือใหคนเกิดทักษะและจัดการตนเองได (วิมล โรมา, 2561) 

2) กองแผนงาน กรมอนามัย ไดวางแผนการดำเนินงานสูองคกรรอบรูสุขภาพ โดยเริ่มตนจาก ขั้นแรก           
การประเมินตนเอง (Assessment) สำรวจภายในองคกร กำหนดและสื่อสารนโยบายการมุงสูองคกรรอบรูสุขภาพ 
แตงตั้งคณะทำงาน ศึกษาคนควาเกี่ยวกับความรอบรูสุขภาพ ประเมินความรอบรูสขุภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
ขั ้นที ่ 2 การชี ้นำ (Advocacy) ดวยการสื ่อสารสถานการณความรอบรู สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน จัดทำ
แผนปฏิบัติการพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพ ขั้นที่ 3 การจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Intervention) ดวยการเพ่ิม
ความรู เตรียมความพรอมสูองคกรรอบรูสุขภาพ ดำเนินการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความรอบรูสุขภาพ จัดกิจกรรมทางกายเนน
สรางความเขาใจ โตตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยน ตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคของบุคลากรในหนวยงาน 
และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางความรอบรู ขั้นสุดทาย การจัดการ (Management) ดวยการประเมินความ
รอบรูสุขภาพรอบท่ี 2 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานองคกรรอบรูสุขภาพ (กองแผนงาน กรมอนามัย, 2561) 

3) กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย เปนหนวยงานหลักในการผลิตและพัฒนาองคความรู 
เทคโนโลยี รูปแบบ แนวทาง เกณฑมาตรฐานดานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพและการเฝาระวังดานอนามัย
สิ่งแวดลอม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการสรางเสริมสุขภาพ ไดกำหนดการพัฒนาหนวยงานสูองคกรรอบรู
สุขภาพ 5 ขั ้นโดยเริ ่มจากการประเมินตนเอง (Self -Assessment) ขอมูลที ่ไดจะนำมาใชในการวิเคราะห 
(Analysis) และการวางแผน (Planning) สรางความเขาใจในหนวยงานเกี่ยวกับคุณลักษณะองคกรรอบรูสุขภาพ 
กำหนดเปาหมายระยะสั้นและระยะยาวในการขับเคลือ่นสูความสำเร็จ จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหบุคลากรสามารถ
เขาถึงความรอบรูสุขภาพ สรางความเขาใจในงานและรูปแบบท่ีจะใหบริการประชาชนเพ่ือเปนองคกรรอบรูสุขภาพ 
ในขั ้นการดำเนินงาน (Implementation) หนวยงานใชกลยุทธ 4 ดาน คือ การกำหนดนโยบายที ่มุ งมั ่นให
ความสำคัญความรอบรูสุขภาพ (Policy) พัฒนาบุคลากรรอบรูสุขภาพ (Personnel) สนับสนุนกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง (Process) และเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Public) แตละกลยุทธจะกำหนดตัวชี้วัด กิจกรรมและ
ผูรับผิดชอบ ภายใตการติดตามความกาวหนาและการสนับสนุน (Monitoring and Encouragement) ดวยการ
วิจัยและพัฒนา กระบวนการเรียนรู และระบบสารสนเทศ (กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย, 2561) 
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4) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เปนองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือปกปองสุขภาวะของประชาชนในเขต
เมือง พัฒนาองคความรูหรือเทคโนโลยีการสงเสริมสุขภาวะและสรางสมดุลอนามัยสิ่งแวดลอม และถายทอดเปน
แนวทางปฏิบัติงานหรือหลักสูตรใหแกหนวยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน พัฒนารูปแบบการวิจัยและนวัตกรรม
การสงเสริมสุขภาวะ สรางสมดุลอนามัยสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตเขตเมืองในพื้นที่กรุงเทพ รวมถึงการ
พัฒนาเปนตนแบบองคกรรอบรูสุขภาพที่ขยายไปสูการปฏิบัติในพื้นที่เขตเมืองในจังหวัดอื่นๆ แบงเปน 4 ดาน           
โดยเร่ิมตนจากการประเมินตนเองเพ่ือการนำองคกร กำหนดนโยบาย งบประมาณ จัดตั้งทีมความรอบรูสุขภาพ และ
จัดทำแผนพัฒนาหนวยงาน ดานการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ (Health Literate staff) ใหเกิดการเรียนรูเขาถึง
บริบทความตองการของกลุมเปาหมายโดยเปลี่ยนจากผูปฏิบัติงาน เปนผูขับเคลื่อน ทำใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูขับเคลื่อนกับกลุ มเปาหมายตามวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ไดแก สตรีแตงงาน วัยเด็ก         
วัยเรียน วัยทำงาน และผูสูงอายุ ท่ีเห็นการเชื่อมโยงพัฒนาการจากรุนสูรุ นได ดานการออกแบบสิ่งแวดลอมรอบรู
สุขภาพ (Health Literate Environment Design) มีการปรับสิ่งแวดลอมหนวยงานใหประชาชนเขาถึงขอมูลและ
บริการอยางตอเน่ืองทุกชองทาง ดานสื่อ (Health Literate Media) มีการพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทของผูรับบริการ
และทบทวนความเขาใจของผูรับบริการทุกคร้ังท่ีรับบริการ รวมท้ังประเมินการใชสื่อทุกกลุมวัย การดำเนินงานองคกร
รอบรูสุขภาพของหนวยงานทำใหเกิดการปรับคลินิก พัฒนาขั้นตอนการบริการในแตละขั้นตอนท่ีสรางการจัดการความ
รอบรูในระดับบุคคล (Self-Management) การจัดการความรอบรูในระดับกลุม (Group Management) เชน กลุม
โรคเบาหวาน กลุมความดันโลหิตสูง กลุมพอแมท่ีลูกมีพัฒนาการลาชา (มุกดา สำนวนกลาง, 2561) 

5) ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย เปนหนวยงานพัฒนากฎหมายสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ไดกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานสูองคกรรอบรูสุขภาพ 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการศึกษา
สถานการณ ประเมิน วิเคราะหกลุมลูกคาภายในและภายนอกองคกร (Assessment) ขั้นที่ 2 การสื่อสารความรู 
โนมนาวแกเจาหนาที่ภายในและภายนอกองคกร (Advocacy) ขั้นที่ 3 จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองคกรรอบรู
สุขภาพและจัดทำแผนดำเนินงาน (Planning) ขั้นที่ 4 ออกแบบจัดทำเครื่องมือ เทคโนโลยีและดำเนินการตาม
แผนการดำเนินงานของหนวยงาน (Implementation) และขั้นสุดทาย การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
(Monitoring) มีการประเมินคุณลักษณะองคกรเพื่อการเปนองคกรรอบรูสุขภาพ ในดานผูนำองคกร ดานความ
ชวยเหลือผูรับบริการ ดานสิ่งแวดลอมในองคกร หนวยงานมีความชัดเจนตอสัญลักษณท่ีแสดงความเปนตัวตนของ
หนวยงาน เชน บอรดประชาสัมพันธ และดานสื่อสิ่งพิมพของหนวยงาน สื่อสิ่งพิมพควรจัดเปนหมวดหมู ใชภาษาท่ี
งายตอความเขาใจ เขาถึงกลุมเปาหมาย ผูรับบริการมีสวนรวมในการออกแบบ เชน โปรแกรมสำเร็จรูป สื่ออินโฟ
กราฟฟก (Info-graphic) สื่ออนิเมชั่น (Animation) (ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2561) 

6) ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม เปนองคกรหลักของเขตสุขภาพท่ี 1 ในการสังเคราะห ใชความรู ออกแบบ
ระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอม ประสานสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อประชาชน
สุขภาพดี ไดใชกรอบการดำเนินงานพัฒนาเปนองคกรรอบรูสุขภาพตามแนวคิด 2P3E ประกอบดวยการกำหนด
นโยบายการเปนตนแบบองคกรรอบรูสุขภาพ (Policy) การพัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูสุขภาพและบริการดวยใจ 
(Personal) การพัฒนาการเขาถึง เขารับบริการปรับปรุงสิ่งแวดลอมและสื่อ (Environments) การประเมินผลการ
สื่อสาร (Evaluation) และการสงเสริมความรวมมือกับเครือขาย (Encourage Co-operation with Partnerships) 
โดยจะขับเคลื่อนการถายทอดความรอบรูสุขภาพสูประชาชนใน 6 กลุม ไดแก 1) กลุมแมและเด็ก  2) กลุมวัยเรยีน  
3) กลุมวัยรุน 4) กลุมวัยทำงาน 5) กลุมผูสูงอายุและพระสงฆ 6) กลุมเจาหนาท่ีสาธารณสุขและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สงผลตอการยกระดับความรอบรูสุขภาพของบุคคล ตอยอดการพัฒนาสิ่งแวดลอม สื่อ ศูนยขอมูลขาวสาร
เพื่อแลกเปลี่ยนความรอบรูสุขภาพ การขยายความรวมมือกับชุมชน ผูประกอบการในพื้นที่ใหมคีวามรอบรูสุขภาพ 
(ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม, 2561) 
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7) บริษัทเอไอเอ จำกัด เปนสถานประกอบการในภาคเอกชนท่ีพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพตามวิสัยทัศนวา 
“เขาใจชีวิต เขาใจคุณ” ยึดม่ันการสงเสริมใหผูคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว โดยผูนำ
องคกรไดกำหนดการสงเสริมความรอบรูสุขภาพเปนนโยบายหน่ึงขององคกร จัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานความ
รอบรูสุขภาพอยางเหมาะสม ตั้งเปาหมายในการฝกอบรมบุคลากรทุกระดับใหสามารถปฏิบัติตามแนวคิดองคกร
รอบรูสุขภาพ ผลิต เลือกใชสื่อสุขภาพ สื่อสังคม เปนชองทางสงเสริมใหผูรับบริการเกิดความรอบรูสุขภาพ สงเสริม
ใหทุกวิชาชีพมีสวนรวมในการออกแบบระบบบริการและจัดสิ่งแวดลอมที่งายตอความสามารถของผูรับบริการใน
การทำความเขาใจขอมูลสุขภาพที่จำเปนและสงเสริมมุมพักผอนหยอนใจใหกับพนักงาน ผูบริหารทุกระดับมี
พฤติกรรมเปนแบบอยางในการสงเสริมความรอบรูสุขภาพอยางสม่ำเสมอ กำหนดทีมรับผิดชอบการดำเนินการ
สงเสริมความรอบรูสุขภาพอยางชัดเจน ใชหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนาโครงการเสริมสรางความรอบรูสุขภาพ
และกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิผลของโครงการสงเสริมความรอบรูสุขภาพครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรคอยางชัดเจน เชน โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (AIA Vitality) เปนโปรแกรมดูแลสุขภาพที่พัฒนาขึ้น
จากหลักวิทยาศาสตรที่สรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใชชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว รวมถึงเพ่ิม
สิทธิประโยชนและผลรางวัลตอบแทนทุกๆ คร้ังเม่ือปรับพฤติกรรมแมเพียงจะเล็กนอย ลักษณะของโปรแกรม แบง
ออกเปน 3 สวน คือ 1) การรูจักสุขภาพตนเอง (Know Your Health) ที่ทำใหรูจักและเขาใจสุขภาพของตนเอง
อยางแทจริงโดยการประเมินคาทางสุขภาพและสมรรถภาพของรางกายและตั้งเปาหมายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี 
ประกอบดวยการประเมินออนไลนปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ การประเมินสุขภาวะทางจิตใจ เชน ปจจัยความเครยีด 
เครือขายกำลังใจทางสังคม เปนตน การตรวจคัดกรองโรคและการฉีดวัคซีน เชน การตรวจมะเร็งเตานม มะเร็งปาก
มดลูก การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ไวรัสตับอักเสบบี เปนตน การตรวจสุขภาพ เชน การวัดคาดัชนีมวลกาย ความดัน
โลหิต ระดับคอเรสเตอรอล ระดับน้ำตาลกลูโคส เปนตน 2) การดูแลสุขภาพตนเองใหดีขึ ้น (Improve your 
Health) เปนการเขารวมกิจกรรมที ่ชวยสงเสริมเปาหมายใหสุขภาพดีขึ ้น มีการกำหนดเปาหมาย สงเสริมให
เปาหมายสูความสำเร็จ สรางเปาหมายใหมสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น 3) เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน (Enjoy The 
Rewards) เปนการใหรางวัลกับการดูแลสุขภาพของตนเองเมื่อมีการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น สวนของพนักงานใน
องคกร ไดกำหนดนโยบายเก่ียวกับการดูแลสุขภาพใหพนักงาน เชน การตรวจสุขภาพประจำป โครงการสุขภาพดี 
การประกันสุขภาพใหพนักงาน การดูแลบุตรและครอบครัวของพนักงาน การสนับสนุนชมรมกีฬา การจัดตลาดนัด
สุขภาพ รวมถึงใหพนักงานเปนสมาชิกโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี ้นอกจากน้ีบริษัทไดรวมมือกับสังคม ชุมชนในการ
สงเสริมความรอบรูสุขภาพแกผูบริการภายใตแนวคิดการทำใหสุขภาพดีขึ ้น (Healthy Living) โดยใชกิจกรรม
กระตุนใหสนใจสุขภาพ การดำเนินองคกรรอบรูสุขภาพของบริษัท สงผลทำใหประชาชน พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและความผูกพันตอองคกร (บริษัทเอไอเอ จำกัด, 2561) 

8) โรงเรียนสารวิทยา เปนสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมุงม่ันพัฒนาเปนองคกรรอบรูสุขภาพ เรียกวา โรงเรียน
รอบรูสุขภาพ (Health Literacy School) โดยมีผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
หนวยงานสาธารณสุขและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมกันบริหารจัดการท้ังในสวนของการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร การพัฒนาผูเรียน การจัดสิ่งแวดลอมและการสื่อสารสุขภาพ เพื่อมุงเนนใหนักเรียนและบุคลากร
สามารถเขาถึง เขาใจขอมูลสุขภาพ ทำใหตัดสินใจดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสมตามบรบิทและสภาพปญหา
ของโรงเรียน นอกจากนี้ยังพบโรงเรียนรอบรูสุขภาพอื่นๆ เชน โรงเรียนวัดกางปลา โรงเรียนบานหวยแพง โรงเรยีน
บานเหลายาว โรงเรียนบานปวง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหนองใหญ เปนตน การดำเนินงานโรงเรียนรอบ
รูสุขภาพในแตละแหง ยึดหลัก 4 องคประกอบ ไดแก กระบวนการบริหารและจัดการ การสื่อสารความรอบรูสุขภาพ 
การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ การเรียนรูและการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย (สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี, 2561) มีกระบวนการขับเคลื่อนโดยเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน นโยบาย คณะกรรมการและ
โครงสรางองคกร สำรวจสภาวะสุขภาพ ประเมินความตองการของบุคคลรอบรูสุขภาพ พัฒนาการสื่อสารขอมูลและ
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สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมความรอบรูสุขภาพ จัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปรับพฤตกิรรมสุขภาพ สนับสนุน
การมีสวนรวมของเครือขายอยางเปนระบบทุกระดับ สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาใหดียิ่งขึ้น (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน และคณะ, 2561ข) 
 
ถอดบทเรียนการพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพในประเทศไทย 

การถอดบทเรียนหลังดำเนินการของกรณีศึกษาองคกรรอบรูสุขภาพในประเทศไทย พบวา กรณีศึกษายึด
กรอบคุณลักษณะองคกรรอบรูสุขภาพเปนแนวทางในการพัฒนา โดยแตละกรณีศึกษามีจุดเดนในการพัฒนาท่ี
สามารถเรียนรูนำไปตอยอดในการดำเนินการได เชน กองประเมินผลกระทบสุขภาพใชกลยุทธ 4P ศูนยอนามัยท่ี 1 
เชียงใหมใชกลยุทธ 2P3E สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและศูนยบริหารกฎหมายไดมีการประเมินตนเองกอนการ
พัฒนา วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคกร ปรับปรุงสภาพแวดลอม ปรับรูปแบบการสื ่อสารใหเขาถึง
กลุมเปาหมายอยางหลากหลาย เปนตน อยางไรก็ตาม ภาพรวมของการพัฒนาจะเห็นไดวามีลักษณะเปนกระบวนการ
เชิงระบบ ประกอบดวย 3 สวน คือ  

1. ปจจัยนำเขา (Input) ไดแก วิสัยทัศนของผูนำ การกำหนดนโยบาย กลยุทธและตัวชี้วัด โครงสราง
องคกร ทรัพยากรมนุษย สภาพแวดลอมภายในองคกร การสำรวจสถานการณและความตองการของกลุมเปาหมาย 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจัยภายในและภายนอกองคกร การประเมินตนเอง  

2. กระบวนการ (Process) ไดแก การจัดทีมรอบรูสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรในองคกรใหรอบรูวิธีการ
ทำงานของตนเอง กำหนดกรอบการดำเนินงาน การใชกลยุทธการสื่อสารความรอบรูสุขภาพ การมีสวนรวมใน
องคกรและภาคีเครือขาย กระบวนการสรางความตระหนัก การสื่อสารสุขภาพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
กำหนดขั้นตอนการรับบริการ การออกแบบสิ่งแวดลอมสุขภาพ การจัดการความรู การจัดกิจกรรม  

3. ผลที่ไดรับหรือผลผลิต (Output) ไดแก ระดับความรอบรูสุขภาพ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี สมรรถนะของบุคลากรท่ีเพ่ิมขึ้น ลดการปวยและการรักษาท่ีไมจำเปน นวัตกรรมเชิงประจักษ 
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจในการรับบริการ มีการตรวจสอบและประเมินกระบวนการทุกขั้นตอน เพ่ือใหทราบ
ผลของการพัฒนาท่ีจะนำไปใชวางแผนในการปรับปรุงใหดยีิ่งขึ้น  
 

กรณีศึกษาองคกรรอบรูสุขภาพในตางประเทศ 
การพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพในตางประเทศเนนกรอบแนวคิดการปรับปรุงผลลัพธดานสุขภาพของ

ประชาชน โดยมีนักวิชาการความรอบรูสุขภาพ ไดนำองคประกอบหลายประการท่ีเก่ียวของมาใชกำหนดมาตรฐาน
รับรองบริการสุขภาพ กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบอยางชัดเจน สรางการมีสวนรวม การตัดสินใจและ
กิจกรรมตางๆ ในองคกรในหลายประเทศ ตัวอยางเชน 
ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย ไดเร่ิมจากการออกแบบปรับเปลี่ยนการสื่อสารและปรับปรุงองคกรบริการสุขภาพ มีการ
นำกลยุทธไปใชกำหนดนโยบายในการกำกับและตัดสินใจการมีสวนรวมของผูปวย ประกอบดวย (Nutbeam, 2009)  

1. ผูใหบริการสุขภาพและผูรับผิดชอบการจัดการผูปวย ตองเขาใจความรูสึกของบุคคลที่มีความรอบรู
สุขภาพนอย โดยการสรางสภาพแวดลอมในการดูแลสุขภาพท่ีแปลกแยกใหนอยท่ีสุด  

2. ตองมีการปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารและสิ่งสนับสนุนบุคคลท่ีมีความรอบรูสุขภาพนอย ใหเปลี่ยนแปลง 
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพและไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง 

3. ลงทุนระบบการศึกษาในโรงเรียน เชน การนำนวัตกรรม โปรแกรมทักษะพ้ืนฐานสุขภาพมาใช 
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ประเทศแคนาดา 
ประเทศแคนาดาไดกำหนดวิสัยทัศนเพิ่มระดับความรอบรูสุขภาพ ลดความแตกตางดานสุขภาพและ

สงเสริมความรูเร่ืองสุขภาพ โดยพัฒนาเปนยุทธศาสตรระดับชาติเพ่ือสงความรอบรูสขุภาพของชาวแคนาเดยีน สราง
ความตระหนักรูเรื่องสุขภาพของแพทยในการปฏิบัติงาน สูกรอบสำหรับการดำเนินการขององคกร 5 ภาคสวน 
ไดแก รัฐบาล ภาคบริการสุขภาพ ภาคการศึกษา องคกรธุรกิจ และองคกรชุมชน ที่มีพื้นฐานสำคัญ 3 ประการใน
การขับเคลื่อน คือ (Vamos, 2013)  

1. การพัฒนาความรอบรูสุขภาพในองคกรดวยการกำหนดคำจำกัดความและแนวคิดการพัฒนา การวัด
ระดับความรอบรูสุขภาพ และระบุแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดโดยใชการวิจัยและโครงการสาธิตตางๆ  

2. การเพิ่มความตระหนักและสรางสมรรถนะในองคกร ดวยการฝกอบรม การใหความรูโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานสุขภาพ การใหความสำคัญกับกลุมเสี่ยง การพัฒนาโปรแกรม การสื่อสารและนวัตกรรมตางๆ ที่ตรงกับความ
ตองการ  

3. การจัดโครงสรางพื้นฐานและความรวมมือในองคกรและระหวางองคกร ดวยการจัดใหมีความรวมมือ
เปนลายลักษณอักษร พัฒนาสนับสนุนตามนโยบาย กฎระเบียบและมาตรฐานการทำงานความรอบรูสุขภาพ ความ
ตองการดานทรัพยากรและการทำงานความรอบรูสุขภาพในองคกร เชน โครงการภาคสนามความรอบรูสุขภาพ ได
นำบทความสุขภาพ เชน สุขภาพชองปาก สุขภาพจิต ไปใชทั่วทุกรัฐในภูมิภาคของประเทศแคนาดา ตามลักษณะ
พื้นที่ที่แตกตางกัน เชน โรงเรียน หองสมุด สถานที่ทำงาน ตามลักษณะประชากรที่แตกตางกัน เชน ชาวพื้นเมือง 
เด็กและเยาวชน ครอบครัว  
ประเทศไอรแลนด  

ประเทศไอรแลนดไดจัดตั้งองคกรรอบรูหนังสือในผูใหญแหงชาติ เปนองคกรท่ีไมแสวงหากำไร ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กรมกิจการสังคมและครอบครัว และผูบริหารหนวยบริการสุขภาพ ซ่ึงมี
หนาท่ีรับผิดชอบและบริการสังคมแกประชาชน งบประมาณรอยละ 70 นำไปใชเพ่ือการศึกษาดานสุขภาพของชาว
ไอริช และรอยละ 30 นำไปใชในการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนเกี่ยวกับการอาน การฟง การพูด การเขียน การ
คำนวณ และการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เพื่อการสื่อสารและจัดการขอมูลสุขภาพตลอดชีวิต ตามความ
เฉพาะ ความคาดหวัง ความชอบ ความตองการของบุคคล องคกรมีการผลิตสื่อการสอนสุขภาพสำหรับบุคลากรทาง
การแพทยและบุคลากรผูสอน เพ่ือพัฒนาความเขาใจเร่ืองสุขภาพในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย แบงปนแนวปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุดเก่ียวกับแนวทางการดูแลสุขภาพ เนนและสนับสนุนการปฏิบัติท่ีดี องคกรรอบรูสุขภาพของไอรแลนด มุงเนน
นโยบาย การวิจัย การฝกอบรม การบูรณาการ และการสงเสริมความตระหนัก ดังน้ี (Lynch, 2013)  

1. การกำหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพ กลยุทธการพัฒนาการดูแลสุขภาพและยกระดับความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญของผูปฏิบัติงาน  

2. การวิจัยเพ่ือใหบริการแกไขปญหา โดยมุงเนนความตองการความรอบรูดานการดูแลสุขภาพของชาวไอริช  
3. การบูรณาการความรอบรูสุขภาพ และการเผยแพรโครงการสุขภาพท่ัวประเทศ เขากับการรณรงค 
4. การบูรณาความรอบรูสุขภาพเขากับการฝกอบรม การปฏิบัติงานทุกระดับ 
5. การรวมองคกรรอบรูสุขภาพเขากับองคกรดูแลสุขภาพ  
6. การรณรงคสรางความตระหนักและจิตสำนึกเก่ียวกับปญหาความรอบรูสุขภาพต่ำใหเปนวาระแหงชาต ิ 
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บทสรุป 
จากกรณีศึกษาการพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพของตางประเทศ มีการบูรณาการรวมกบัภารกิจหลักของ

องคกรเนนการปรับปรุงผลลัพธสุขภาพ ใหความสนใจความแตกตางของประชากร กระบวนการพัฒนามีลักษณะ
เชนเดียวกับในประเทศไทย โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน นโยบาย จัดโครงสรางพ้ืนฐานขององคกร การมีสวนรวมของ
สมาชิกในองคกร การเพ่ิมความตระหนักและสรางสมรรถนะของบุคลากรในองคกร สรางความรวมมือท้ังในองคกร
และระหวางองคกร การจัดโครงการหรือกิจกรรม สงเสริมสนับสนุนการวิจัย เพ่ือขับเคลื่อนไปสูเปาหมายท่ีองคกร
กำหนดไว ท้ังน้ีการถอดบทเรียนพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพ สรุปไดวามีการใชกระบวนการเชิงระบบเปนแนวทางใน
การขับเคลื่อน ดังนั้นหากจะมุงสูองคกรรอบรูสุขภาพ ควรเริ่มตนดวยกลไกการนำองคกรท่ีผูนำหรือผูบริหารให
ความสำคัญกับความรอบรูสุขภาพ เพ่ือกำหนดเปนวิสัยทัศน นำไปสูการปรับกลยุทธ เนนการบูรณาการความรอบรู
สุขภาพเขากับบริบทและโครงสรางขององคกร ดำเนินการทบทวนภาพรวมขององคกร คนหาจุดแข็งและจุดออน
ขององคกร สรางกลยุทธในการพัฒนา เชื่อมโยงกลยุทธสูการปฏิบัต ิโดยเนนพัฒนาบุคลากรใหเกิดการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม ใหความสำคัญกับผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาใจการ
เปลี ่ยนแปลงความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจของผู รับบริการที ่ปรับเปลี ่ยนอยางรวดเร็ว มีความ
หลากหลายตามพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอม มุงเนนรูปแบบบริการอยางหลากหลาย รวมกับการปรับสภาพแวดลอมทำ
ใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก รวมทั้งมีการปรับปรุงการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นการถอดบทเรียนองคกรรอบรู
สุขภาพจะเปนประโยชนตอองคกรอ่ืนๆ ไดเรียนรูเกิดความเขาใจ นำไปใชปรับปรุงการปฏบิัติงาน เกิดการขับเคลื่อน
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การปองกันการใชสารเสพติดของวัยรุน 
 
Adolescents Substance Abuse Prevention  
 
ผูวิจัย   อณัญญา  ขุนศรี 

นิสิตหลักสตูร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ  
 การปองกันการใชสารเสพติดของวัยรุน สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด           
มียุทธศาสตรเปนแนวทางในการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูใชสารเสพติด ป พ.ศ. 2562 มีหลักการ
ดำเนินงานเพ่ือสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันและปองกันการใชสารเสพติดในเด็กปฐมวัย และปองกันเด็ก เยาวชน และ
กลุมวัยรุนท่ีมีความเส่ียง โดยเร่ิมจากสถาบันครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สารเสพติดเปนสารออกฤทธ์ิในการ
กระตุนและหลอนประสาท บางกลุมมีฤทธ์ิระงับประสาท วัยรุนท่ีเสพสารเสพติดดังกลาว จะทำใหรางกายเกิดการ
ตื่นตัวไมเหน่ือย อารมณแจมใส แตเม่ือสารเสพติดหมดฤทธ์ิ จะมีอาการออนเพลีย อารมณแปรปรวน มีอาการ
ประสาทหลอน หวาดระแวง สับสน ถาใชในปริมาณมากจะทำใหหัวใจหยุดเตนได อาการดังกลาว เปนอันตรายตอ
สุขภาพ และมีผลกระทบตอการใชชีวิตในสังคม เม่ือสำรวจความชุกในการใชสารเสพติด พบวา ผูใชเปนวัยรุน 
ระหวางอายุ 15 - 24 ป สวนใหญเสพ ยาบา รองลงมา ไดแก ไอซ กัญชา เฮโรอีน และคีตามีน ตามลําดับ แหลงท่ี
พบการใชสารเสพติดมากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม การสรางวัยรุนตนแบบเพ่ือปองกันการใช
สารเสพติดโดยใชทักษะชีวิต และวัยรุนตนแบบจะเปนแบบอยางท่ีดี ชวยแนะแนว และนำทางเพ่ือนวัยรุน ท่ีกำลัง
หลงผิดจะใชสารเสพติด ไมใหยุงเก่ียวกับสารเสพติด เพ่ือปองกันการใชสารเสพติด 
 
คำสำคัญ : การปองกัน, การใชสารเสพติด, วัยรุน, ทักษะชีวิต 
 
Abstract 
 Prevention of substance abuse among adolescents, Office of the narcotics control 
board have a strategy to be a guideline for prevention, suppression and treatment of 
substance abuse users in 2019. There are principles of operation to promote immunity and 
prevent substance use in preschool children, prevention of children, youth and teenagers at 
risk. It is starting with institutions, families, schools and communities. Substance abuse is a 
stimulant and hallucinogenic substance. Some groups have sedative effects. Adolescents 
who use the substance abuse will cause the body to become alert, not tired, Clear mood but 
when substance abuse ceases with hallucinations, paranoia, and confusion. If used in large 
amounts, the heart can stop. Such symptoms are harmful to health and affecting life and 
society. When examining the prevalence of substance use, it found that users are teenagers 
between the ages of 15 - 24 years old. Most of them had methamphetamines, followed by 
ice, marijuana, heroin and ketamine respectively. The most common sources of substance 
use were Bangkok and Chiang Mai province. In order to build a prototype teenagers to 
prevent substance abuse by using life skills category and the teenagers will be good role 
models to help and guide teenage friends whom are mistaken to use substance abuse, not to 
interfere with substance abuse to prevent substance use. 
 
Keywords : Prevention, Substance Abuse, Adolescents, Life skills 
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บทนำ 
สถานการณการใชสารเสพติดในวัยรุน 
 ปญหาการใชสารเสพติดของวัยรุน ท่ีเกิดขึ้นปงบประมาณ 2560 มีผูบําบัด 74 คน ในปงบประมาณ 2561 
สูงขึ้นมาก มีอัตราผูบำบัด 470 คน ในจํานวนน้ีพบผูบำบัดรายใหม 388 คน วัยรุนท่ีเก่ียวของกับสารเสพติด          
สวนใหญ อายุระหวาง 15 - 24 ป คิดเปนรอยละ 39 เปนผูมีงานทํา รอยละ 78 สถิติการจับกุมของกลางยาเสพติด 
ในปงบประมาณ 2561 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ยึดยาบาได 302 ลานเม็ด              
ไอซ 18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และกัญชา 16,399 กิโลกรัม ทำใหปริมาณยาเสพติดท่ีลักลอบนําเขา
มามีมากเกินความตองการใชในประเทศ สงผลใหราคายาเสพติดลดลง โดยเฉลี่ยยาบาราคาเม็ดละ 100 บาท           
(จากเดิม 250 บาท) ไอซกรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท) ทำใหวัยรุนเขาถึงยาเสพติดงายขึ้น 
(คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562) 
  จากการสำรวจของ ป.ป.ส. พบวา ยาเสพติดท่ีมีการแพรระบาดมากท่ีสุด เปนยาบา รองลงมา คือ ไอซและ
กัญชา ตามลําดับ สําหรับยาเสพติดท่ีมีการแพรระบาดเพ่ิมสูงขึ้น ไดแก เฮโรอีน และคีตามีน ซ่ึงเฮโรอีน พบการแพร
ระบาดในกลุมเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม จากการสำรวจพ้ืนท่ีแพร
ระบาดยาเสพติดตามหมูบาน/ชุมชนท่ัวประเทศ ในป 2561 โดยกระทรวงมหาดไทย จํานวน 82,034 แหง          
พบหมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพตดิ 24,270 แหง คิดเปนรอยละ 29.58 โดยเปนหมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหา ยาเสพ
ติดมาก 4,004 แหง (รอยละ 4.88) มีปญหาปานกลาง 4,754 แหง (รอยละ 5.79) และมีปญหานอย 15,512 แหง 
(รอยละ 18.90) (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562) 
 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือศึกษายุทธศาสตรการปองกันการใชสารเสพติดของวัยรุน สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
 
แนวคิดเกี่ยวกับสารเสพติด 
ความหมายของสารเสพติด  
  ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารท่ีสังเคราะหขึ้น เม่ีอนำเขาสูรางกายไมวาจะ
โดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใดๆ เม่ือกอนมักจะเรียกวายาเสพติดแตในปจจุบันเรียกวา สารเสพตดิ 
ประเภทของสารเสพติด 
  สารเสพติดเปนสารท่ีเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะหขึ้นมาจากกระบวนการกรรมวิธีทาง
เคมี เม่ือเสพเขาสูรางกายชวงเร่ิมตนผูใชอาจยังไมมีภาวะเสพติดเกิดขึ้น แตเม่ือมีการใชตอเน่ือง จะกอใหเกิดปญหาใน
ครอบครัว ปญหาดานสังคม หนาท่ีการงาน และเปนอันตรายตอสุขภาพหรือจิตใจ พ.ร.บ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
แบงประเภทสารเสพติดเปน 5 ประเภทใหญ ไดแก (เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ, 2562; วรวุฒิ เจริญศิริ, 2562; BBC, 2561; 
HONESTDOCS, 2562;สำนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2545;นิยดา เกียรติยิ่ง อังศุลี, 2561)  
  ประเภท 1 เปนสารเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน แอมเฟตามีน (ยาบา) แมทแอมเฟตามีน 
(สารตั้งตนยาบา) เอ็กซตาซี (ยาเลิฟ) และแอลเอสด ี(กระดาษเมา) กลุมสารดังกลาวจะออกฤทธ์ิกระตุนประสาท
และหลอนประสาท โดยผูใชจะมีอาการตื่นตัว เคลิบเคลิ้ม ราเริง ไมเหน่ือย ไมงวง ตาแข็ง อารมณแจมใส ทำงาน
ไดมาก คลายเปนยาเพ่ิมพลัง แตเม่ือหมดฤทธ์ิยา จะมีอาการออนเพลีย เบื่ออาหาร มือสั่น คลื่นไส ความดันโลหิตสูง 
หัวใจเตนเร็วและแรงขึ้น เหงื่อออกมาก อารมณฉุนเฉียว หวาดระแวง ประสาทหลอน หากเสพในปริมาณมาก จะทำ
ใหระบบหายใจลมเหลว หรืออาจทำใหหัวใจวายตายได  
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  ประเภท 2 เปนสารเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน โคคาอีน (โคเคน) โคเคอีน (เปนสารท่ีใช ในยา
บรรเทาปวด ยาแกไอ และยาแกทองรวง) และฝนยา กลุมสารดังกลาวจะออกฤทธ์ิในทางกดหรือระงับประสาท สวน
ใหญสารดังกลาวใชในทางการแพทย เพราะทำใหรางกายสามารถทนตออาการปวดไดดีมากขึ้น เม่ือผูใชนำมาใชผิด
ประเภท จะมีอาการออนเพลีย เหมอลอย เซ่ืองซึม เกียจคราน อารมณแปรปรวนงาย พูดจาไมอยูกับรองกับรอย 
ความจำเส่ือม ชีพจรเตนชา หากใชสารเสพติดกลุมดังกลาวเกินขนาด จะทำใหหัวใจหยุดทำงาน เกิดอาการช็อค          
ถึงแกความตายไดทันที  
  ประเภท 3 เปนสารเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตำรับยา และมียาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ผสมอยูดวย 
คือ ยารักษาโรคท่ีมียาเสพติด ประเภท 2 เปนสวนประกอบอยูในสูตร เชน ยาแกไอ ท่ีมีตัวยาโคเคอีน และยาแก
ทองเสีย ท่ีมีฝนผสมอยูดวย กลุมสารดังกลาวจะออกฤทธ์ิในทางกดหรือระงับประสาท หากผูปวย ใชเกินขนาด จะมี
อาการประสาทหลอน หวาดระแรง สับสน เหงื่อออกมากผิดปกต ิเกิดภาพเบลอ พูดจาเลอะเลือน เวียนศีรษะ รูสึก
เหน่ือยลาเหมือนพักผอนไมเพียงพอ และมีกระบวนการคิด/การตัดสินใจไมสมบูรณ  
  ประเภท 4 เปนสารเคมีที่ใชในการผลิตสารเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เชน อาเซติค
แอนไฮไดรด และอาเซติลคลอไรด ซ่ึงสารดังกลาวใชในการเปลี่ยนมอรฟนเปนเฮโรอีน หรืออาจนำมาผสมกับสารอ่ืน
เขาไปดวย เชน ผสมสารหนู สตริกนิน ยานอนหลับ คาเฟอีน แปง น้ำตาลและอาจผสมสี พบในลักษณะเปนผง      
เปนเกล็ดหรืออัดเปนกอนเล็กๆ มีวิธีการเสพโดยการสูดเอาไอสารเขารางกาย กลุมสารดังกลาวจะออกฤทธ์ิในทาง
กระตุนประสาทและหลอนประสาท โดยผูใชจะมีอาการความจำเสื่อม มีเหงื่อออกมากกวาปกติและขนลุก ทองผูก 
หายใจชากวาปกติ ถาใชในปริมาณมากจะทำใหหัวใจหยุดเตนได  
  ประเภท 5 เปนสารเสพติดใหโทษทีมิ่ไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา พืชกระทอม กลุม
สารดังกลาวจะออกฤทธ์ิในทางกดหรือระงับประสาท ปจจุบันประชาชนสนับสนุนใหใชในทางการแพทย กัญชา
สามารถบรรเทาอาการปวด กันชัก และใชในผูปวยมะเร็ง สวนกระทอม ใชเปนยาขยัน บรรเทาปวด และบำบัด การ
ติดเฮโรอีน ผูใชจะมีอาการไมรูสึกเหน็ดเหน่ือย หายปวดเม่ือย มีความสุข ไมหิว ทนแดดไดนานขึ้น แตเม่ือใชมาก
เกินไป พบวารางกายทรุดโทรมมากจากการทำงานเกินกำลัง ผิวหนังแหงและดำเปนจุดๆ อาจนอนไมหลับ น้ำหนัก
ลด ออนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน และมีอาการทางประสาท เชน มีสภาพจิตใจสับสนเกิดอาการประสาท
หลอน สำหรับผลอยางอ่ืนท่ีอาจพบได เชน ปากแหง ปสสาวะบอย ทองผูก อุจจาระของผูเสพติดเปนเม็ดสีเขียว
คลายมูลแพะ เม่ือรางกายขาดยา ผูเสพติดจะออนเพลียมาก ฉุนเฉียวกระวนกระวาย มึนงง และซึมเศรา ปวดเม่ือย
ตามขอและกลามเน้ือ มีอาการทางประสาท  
 
การปองกันการใชสารเสพติดของวัยรุน 
ทิศทางและนโยบายการปองกันการใชสารเสพติดในประเทศไทย 
 จากแนวโนมทิศทางและสถานการณปญหาสารเสพติดในปจจุบันสารเสพติดเปนตัวยาหลักท่ีมีการแพร
ระบาดในประเทศไทยในปริมาณท่ีสูง และในขณะเดียวกันประเทศไทยยังถูกใชเปนแหลงพักยาเสพติดและเสนทาง
ลําเลียงผาน เพ่ือสงไอซ เฮโรอีน และกัญชา ไปยังประเทศท่ีสาม นอกจากน้ันเฮโรอีน ยังมีแนวโนมการแพรระบาด
เพ่ิมสูงขึ้นในกลุมวัยรุนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม และพบวากลุมวัยรุนผูใชยาเสพติด มีแนวโนม 
ใชคีตามีนมากขึ้น เห็นไดจากสถิติการจับกุมและผูเขาบําบัดรักษาท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง สำนักงาน 
ป.ป.ส. จึงมีแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด ป พ.ศ. 2562 ในการปองกันยาเสพติด 
ในกลุมวัยรุน  
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ยุทธศาสตร การปองกันการใชสารเสพติดในประเทศไทย ดังน้ี (ป.ป.ส., 2562) 
  1. ยุทธศาสตรการปองกันกลุมเสี่ยงตอการติดสารเสพตดิ สงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในกลุมวัยรุนและปองกัน
เยาวชนและกลุมผูใชแรงงานท่ีมีความเสี่ยงในการเก่ียวของกับยาเสพติด ประกอบดวย 4 แผนงาน ท่ีเก่ียวของกับ
กลุมเปาหมายสำคัญ คือ  

1) แผนงานสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
2) แผนงานสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  
3) แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดกลุมผูใชแรงงานและผูประกอบการ  
4) แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหชุมชนและประชาชนท่ัวไป  

ซ่ึง 4 แผนงานน้ีสามารถสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหเหมาะสมกับชวงวัย และมีการดำเนินการ
อยางเปนระบบตอเน่ืองผานการเรียนการสอน สถานประกอบการ โดยแผนงานดังกลาวใหความรูถึงผลกระทบ      
การเสพ การคา วิธีปองกันยาเสพติดตอตนเองครอบครัว ชุมชน รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด และสราง
ทัศนคติท่ีถูกตองตอยาเสพติดเพ่ือปองกันการชักจูงไมใหเก่ียวของกับยาเสพติดอีก 
  2. ยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอมเพ่ือปองกันยาเสพติด ปรับสมดุลยระบบนิเวศทางสังคมของกลุม
วัยรุนโดยผานแผนงานโครงการหนวยงานในทุกระดับ ในครอบครัว สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา สถานท่ีทำงาน 
รวมถึงการออกกฏหมาย เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถมีแรงผลักดันและมีกำลังใจในการตัดสินใจเลิกเก่ียวของกับ 
ยาเสพติด และปลูกฝงลักษณะนิสัยอันพึงประสงคของคนดี รูจักหนาท่ี มีวินัยความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมท่ีดงีาม  
มีการจัดการพ้ืนท่ีปจจัยเสี่ยงท่ีเอ้ือใหเกิดปญหายาเสพติด โดยการเขาไปควบคุมและจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ี ไมใหเปน
แหลงแพรระบาดยาเสพติด และบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดระเบียบสังคมอยางเขมแข็งตอสถานบริการ 
สถานบันเทิง หอพัก รานเกมส รานอินเตอรเน็ต และพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเปนแหลงม่ัวสุม 
  นอกจากน้ันสุพัตรา สุขาวห และมานพ คณะโต (2557) ไดกลาววาสรางภูมิคุมกัน ทักษะชีวิต หางไกลจาก 
ยาเสพตดิตองเร่ิมจากกลุมวัยรุนเองโดยตองมีทักษะปฏิเสธซ่ึงมีความสำคัญมากในการปองกันการใชสารเสพติด เปน
สิ่งท่ีกลุมวัยรุนตองรู เพ่ือใหสามารถปฏิเสธในสถานการณเสี่ยงตางๆท่ีเหมาะสมไดผลดคีือ การตั้งสต ิและปฏิเสธดวย
น้ำเสียงท่ีหนักแนน จริงจัง แตควรใชคำท่ีสุภาพ เพ่ือแสดงใหผูชักชวนทราบและไมกลาบังคับอีกหากตกอยู            
ในสถานการณอันตราย ควรตั้งสติ และคิดหาทางออกท่ีดี เพ่ือความปลอดภัย นอกจากน้ันเพ่ือการปองกันการใชสาร
เสพติดในประเทศไทยอยางยัง่ยืนควรพัฒนาตนแบบการปองกันยาเสพตดิกลุมวัยรุนกลุมเสี่ยงโดยการใหความรูท่ัวไป
เก่ียวกับยาเสพตดิ สรางความตระหนักรู เห็นคุณคาในตัวเองและผูอ่ืน การสรางสัมพันธภาพท่ีดแีละการสื่อสารท่ีดีท่ีมี
ปริทธิภาพ และทักษะการจัดการอารมณและความเครียด ซ่ึงตนแบบดังกลาวมีความสอดคลองกับหลักฐานทาง
วิชาการรวมท้ังความตองการของเยาวชน อันจะสงผลในการดำเนินงานปองกันยาเสพติดท่ีมีประสิทธิผล 
 
แนวทางการปองกันการใชสารเสพติดในวัยรุน 
  สำนักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการปองกันการใชสารเสพติดในวัยรุนโดยเนนการสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกัน ใน
เยาวชนใหเหมาะสมกับชวงวัย และดําเนินการอยางเปนระบบตอเน่ือง ผานการเรียนการสอน และกิจกรรมตอ
กลุมเปาหมายในสถานศึกษา  

การสรางภูมิคุมกัน และปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซ่ึงมีกรอบการดําเนินงาน 5 ดาน ประกอบดวย ดาน
การสรางภูมิคุมกัน ดานการคนหา ดานการรักษาการติดยาเสพติด ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ โดยมี
แนวทางทางการปองกันการใชสารเสพติดในวัยรุน ดังน้ี (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562) 
  1. กําหนดกลุมเปาหมายตามระดับชวงวัย เพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด ใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายแตละระดับ เพ่ือใหการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยจําแนกเปน 
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   - ระดับปฐมวัย จะสงเสริมการพัฒนาการสอนเด็กปฐมวัยดวยการพัฒนาทักษะทางสมอง (Brain 
Executive Function :BEF) อยางตอเน่ือง เพ่ือวางรากฐานภูมิคุมกันยาเสพติดระยะยาว เปนพ้ืนฐานการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และขยายการดําเนินงานให
ครอบคลุมมากขึ้น 
    - ระดับประถมศึกษา จะสงเสริมการพัฒนาการสอนเด็กประถมศึกษา ควบคูไปกับการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพ่ือการปองกันยาเสพติด ควบคูการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตอจากปฐมวัย โดยการสรางภูมิคุมกัน 
ในเด็กนักเรียนผานวิทยากรบุคคล เชน ครูตํารวจ Drug Abuse Resistance Education ครูพระ ครูผูสอน   
  - ระดับมัธยมศึกษา จะสงเสริมการพัฒนาการสอนนักเรียนมัธยมศึกษา ปรับกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันท่ีมีความหลากหลาย และแตกตาง สอดคลองกับการเรียนรูพฤติกรรม ความสนใจของกลุมเยาวชน             
มีระบบดูแลชวยเหลือใหคําปรึกษาในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางอาสาสมัครและสงเสริมให
นักเรียน มีสวนรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม และทําจิตสังคมในสถานศึกษา (กรณีท่ีพบนักเรียนใชยาเสพติด) 
    - ระดับอาชีวศึกษา จะสงเสริมการพัฒนาการสอนในหลักสูตร ควบคูกับการสรางภูมิคุมกัน            
ซ่ึงสอดคลองกับการเรียนรูพฤติกรรม ความสนใจของกลุมเยาวชน การสงเสริมอาชีพตามความถนัด มีระบบดูแล
ชวยเหลือใหคําปรึกษาในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางอาสาสมัคร และสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม
ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม และทําจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา (กรณีท่ีพบนักศึกษาใชยาเสพติด) 
    - ระดับอุดมศึกษา จะสงเสริมการสรางภูมิคุมกัน ปองกัน ท่ีสอดคลองกับการเรียนรูพฤติกรรม 
ความสนใจของกลุมเยาวชน การเสริมสรางอาสาสมัคร และสงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
  2. สงเสริม สนับสนุนใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังยาเสพติด ไดแก การเปน 
แกนนําเยาวชนตอตานยาเสพติด การเขารวมกิจกรรมตอตานยาเสพติด เปนตน 
  3. การใชส่ือเปนสวนชวยในการปองกันปญหายาเสพติด โดยจัดทําองคความรูขอมูลขาวสารและ
ชองทางการสื่อสารใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ไดแก สื่อบุคคล สื่อสังคมออนไลน (Social media) สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรและกลุมเปาหมาย ฯลฯ 
  4. สงเสริมการสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีใชในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด เชน การพัฒนา
หลักสูตรสําหรับการเสริมสรางพลังครอบครัว การพัฒนาหลักสูตรสําหรับการเสริมสรางพลังกลุมเพ่ือน การพัฒนา
สื่อการเรียนรูโทษพิษภัยยาเสพติด การประเมินผลความสําเร็จของโครงการ เปนตน 
  5. ขับเคล่ือนกลไกการสรางภูมิคุมกันในสถานศึกษาท้ังในระดับสวนกลาง จังหวัด และกลไกใน
สถานศึกษา ใหสามารถนําแผนงานและงบประมาณไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง กํากับติดตาม
ใหกลไกการปฏิบตัิสามารถปฏิบัติงานตามแผน 
  6. บริหารจัดการทรัพยากรใหตรงกับเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด ควรมีการกําหนดเปาหมาย            
กลุมเส่ียงจากกลุมเด็กปกติเพ่ือจะไดเฝาระวัง ดูแลชวยเหลือเปนพิเศษโดยพิจารณาถึงระบบนิเวศท่ีเก่ียวของกับ
นักเรียน ไดแก เพ่ือน ครอบครัว ชุมชน สื่อสังคมออนไลน ดวยการบูรณาการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน 
ทองถิ่น กับบริบทแวดลอมกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนใหเขามามีบทบาทในสวนท่ีเก่ียวของ 
 

ทักษะชีวิตกับการปองกันสารเสพติดของวัยรุนชวงอายุ 15-24 ป 
การเสริมสรางทักษะชีวิตเพ่ือปองกันการกลับไปใชสารเสพติดซ้ำ ดังน้ี (กรมสุขภาพจิต, 2561) 
  1. ผูปกครองจำเปนจะตองสรางความสัมพันธท่ีดีและยั่งยืน ใหกับเด็กตั้งแตชวงกอนวัยเขาเรียน ซ่ึงเปน
ชวงสำคัญในการวางรากฐานความคิดและการดำเนินชีวิตตอไปในอนาคต แมวาเด็กในชวงกอนวัยเรียนน้ัน จะยัง
ไมไดเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดก็ตาม ผูปกครองควรเนนทักษะชีวิต ทักษะการใชความคิด ใชปญญาพิจารณา           
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ไมถูกหลอกงาย และเพ่ือพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม สงเสริมใหเกิดการคิด การตัดสินใจและ
รับผิดชอบในเร่ืองตางๆดวยตนเองได 
  2. เม่ือเด็กเขาสูวัยเรียน ผูปกครองควรใหความรูและคำแนะนำท่ีเจาะจงเก่ียวกับความรูยาเสพติดประเภท
ตางๆ โทษของยาเสพติด ใหเด็กมีความรูและเขาใจวา ยาเสพติดน้ันมีผลเสียอยางไร  
  3. ผูปกครองควรสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวย ดวยการเปนตัวอยางท่ีดีใหกับวัยรุน เชนไมสูบบุหร่ี ไม
เสพยาเสพติด หลีกเล่ียงพาเด็กไปสถานท่ีท่ีมีโอกาสในการใชยาเสพติด ผูปกครองควรใหคำแนะนำแกเด็กอยาง
ใกลชิด ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ภาพยนตรหรือสื่อออนไลน เพ่ือใหเด็กสามารถพิจารณาแยกแยะเก่ียวกับ
พฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอสารเสพติดไมเหมาะสมในโลกความเปนจริงกับพฤติกรรมท่ีเปนการแสดงเพ่ือความบันเทิงได 
  4. ครอบครัวควรตั้งกฎระเบียบท่ีชัดเจนในการเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด เพ่ือความปลอดภัย ของ
สมาชิกครอบครัวทุกคน ท่ีจะหลีกเลี่ยงกับยาเสพติด เด็กจำเปนตองเรียนรูถึงความรับผิดชอบในการทำตามและ
รักษากฎระเบียบของครอบครัว ซ่ึงจะชวยปองกันใหเด็กสามารถหลีกเลี่ยงกับสถานการณท่ีจะเขาไปเก่ียวของกับ 
ยาเสพติดไดดีขึ้น 
  5. ผูปกครองควรเสริมสรางการรับรูในตนเองใหกับเด็ก ผานการใหความรักและความเอาใจใส เพ่ือใหเด็ก 
มีความม่ันใจในตนเอง และรับรูวาคนในครอบครัวพรอมท่ีจะอยูเคียงขางตนเองในยามท่ีเกิดปญหาในชีวิต 
ผูปกครองควรเสริมสรางทักษะการตดัสินใจและการรูจักฝกทักษะการปฏิเสธสิ่งท่ีไมดีใหกับเด็ก เพ่ือไมใหหว่ันไหวใน
การชักจูงไปในทางท่ีไมดีจากกลุมเพ่ือนหรือสภาพแวดลอมอ่ืน 
  6. ผูปกครองควรหม่ันสังเกตพฤติกรรมเด็กในชีวิตประจำวัน การเรียน การคบหาเพ่ือนสนับสนุนการทำ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย กีฬา ดนตรีหรือศิลปะ การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและผูปกครองควรไดรูจักใกลชิดกับ
เพ่ือนของเด็ก เพ่ือชวยกันสอดสองดูแลพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดสารเสพติด 
 
การพัฒนาวัยรุนตนแบบเพ่ือการปองกันการใชสารเสพติด 
  การสรางนักเรียนตนแบบเพ่ือปองกันการใชสารเสพติด ตองเร่ิมสรางจากวิสัยทัศนท่ีดีในการดำเนินชีวิต 
ตระหนักถึงพิษภัยในการใชสารเสพติด รวมถึงการสงเสริมจากผูปกครอง ครู อาจารย และสิ่งแวดลอมชุมชน           
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนแสดงความสามารถ กลาคิด กลาทำ กลาแสดงออกและชวยสรางเสริมความรู และทักษะ
ปฏิเสธสารเสพติด ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รณรงคเพ่ือเปลี่ยนคานิยม และสรางจิตสำนึกไมยุง
เก่ียวกับสารเสพติดและมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
  เน่ืองจากวัยรุนชอบใฝหาความรูดวยตนเอง อยากเห็น อยากลองของใหม รักพวกพอง รักเพ่ือน เชื่อเพ่ือน 
และมองหาแบบอยางเพ่ือดำเนินรอยตาม ดังน้ันวัยรุนตนแบบการปองกันการใชสารเสพติดจะสามารถชวยเพ่ือน
นักเรียนดวยกันท่ีมีทัศนคติผิดๆ เก่ียวกับการใชสารเสพติดในวัยรุนได เชน การท่ีเพ่ือนคิดวาเสพไอซ ทำใหผอม            
ผิวขาว การเสพยาบาทำใหเพ่ิมความตื่นเตนในการมีเพศสัมพันธ อานหนังสือไดนานขึ้น ทำใหมีกำลังวังชา ทำใหมี
จิตใจแจมใส ทำใหมีสุขภาพดี ทำใหสติปญญาด ีสามารถรักษาโรคบางอยางได  

วัยรุนตนแบบการปองกันการใชสารเสพติดจะสามารถแนะนำ ชี้แนะแนวทาง เพ่ือนรุนเดียวกัน เพ่ือไมให
หลงทางไปใชสารเสพติดในทางท่ีผิดได เน่ืองจากไดรับการปลูกฝงทัศนคติท่ีดี วัยรุนตนแบบมีวิธีกระบวนการคิด
แยกแยะผิดถูกเก่ียวกับการใชสารเสพติดได (กรมสุขภาพจิต, 2559) 

ดังน้ันการพัฒนาวัยรุนตนแบบเพ่ือการปองกันการใชสารเสพติดจะตองทำการทดลองเน่ืองจากการพัฒนา
ของกลุมวัยรุนไมเหมือนกัน ดังเชน สุพัตรา สุขาวห และมานพ คณะโต (2557) ไดกลาววา การพัฒนาวัยรุนตนแบบ
เพ่ือการปองกันการใชสารเสพติดพบจุดออนในการสื่อภาษาและลักษณะกิจกรรมในการสรางการตระหนักรูใน
ตนเอง การมีเปาหมายในชีวิต การกระตุนใหเกิดการพัฒนาทักษะการกลาแสดงออก การกลาปฏิเสธ การจัดการ 
กับความเครียด ซ่ึงมีความเฉพาะเจาะจงท่ีจะจัดการกับพฤตกิรรมท่ีเปนปญหา อีกท้ังการพัฒนาวัยรุนตนแบบท่ีดีน้ัน
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ควรตองมุงไปท่ีมิติของเพ่ือนและโรงเรียน โดยผูฝกสอนตองรวมเอา วิธีการสอนหลายวิธีการเขาดวยกัน โดยใชท้ัง 
รูปแบบการบรรยาย การใหเด็กอภิปราย การใหลองฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเยาวชนไดท้ังความรู ทักษะ และความเขาใจ
อยางเหมาะสมเพ่ือนำไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดี ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทักษะชีวิต การจัดการอารมณโดย            
ผูฝกสอนควรเปดโอกาสสำหรับ การสรางสัมพันธภาพทางบวกระหวางวัยรุน กับผูอ่ืนโดยเฉพาะครูและผูปกครอง
ดังน้ัน การสอนความรูท่ีมีประสิทธิภาพควรนำตัวอยางท่ีดีมารวมเปนผูสอนแลกเปลี่ยนดวยเพ่ือเปนแรงบันดาลใจ
และเปนแบบอยางใหเด็กไดเลียนแบบ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนในเร่ืองวัยเดียวกันไมเกิดชองวางทาง
สถานภาพและอายุนาจะชวยใหเด็กเกิดการตระหนักรูและเชื่อดวยตัวเองไดมากขึ้น 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการปองกันสารเสพติดในวัยรุน 
  หนวยงานท่ีรับผิดชอบการปองกันสารเสพติดในวัยรุน ไดแก สำนักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา            
ยาเสพติด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ควรมองกลุมใกลชิดวัยรุน กลุมเพ่ือนสนิทชอบเท่ียว 
 
สรุป 
  สารเสพติดเปนสารออกฤทธ์ิกระตุนและหลอนประสาท บางกลุมอาจมีฤทธ์ิระงับประสาท เม่ือวัยรุน           
ไดเสพสารเสพติดติดสารดังกลาวเขาไปจะทำใหรางกายเกิดการตื่นตัว ไมเหน่ือย อารมณแจมใส แตเม่ือสารเสพติด
หมดฤทธ์ิจะมีอาการออนเพลีย อารมณแปรปรวน มีอาการประสาทหลอน หวาดระแวง สับสน ถาใชในปริมาณมาก
จะทำใหหัวใจหยุดเตนได  

การสรางวัยรุนตนแบบเพ่ือเปนชองทางการปองกัน รูเทาทัน รอบรูในภัยยาเสพติด วิธีการสรางภูมิ
ตานทานหางไกลยาเสพตดิ เปนสิ่งสำคัญ สงเสริมใหวัยรุนแสดงความสามารถ กลาคิด กลาทำ กลาปฏิเสธเม่ือเพ่ือน
ชวนไปเท่ียวกลางคืน กลาแสดงออกและชวยสรางเสริมความรู และทักษะในการปองกันการใชสารเสพติด           
การเสริมสรางทักษะชีวิตเพ่ือปองกันการกลับไปใชสารเสพติดซ้ำเปนเร่ืองสำคัญ เสริมสรางทักษะชีวิต การสราง
ปญหาปองกันการเสริมส่ิงเสพติด ดังน้ันแนวทางหรือการปองกันการใชสารเสพติดในวัยรุน ควรจะตองใชในการ
พัฒนาตนแบบการสรางภมิูคุมกัน โดยเร่ิมจากปองกันสารเสพตดิในสถานศกึษา คือตองใหความรูท่ัวไปเก่ียวกับ สาร
เสพติด สรางความตระหนักรู เห็นคุณคาในตัวเองและผูอ่ืน การสรางสัมพันธภาพท่ีดีและการสื่อสารท่ีดีท่ีมี 
ประสิทธิภาพ และทักษะการจัดการอารมณและความเครียด ซ่ึงตนแบบดังกลาวมีความสอดคลองกับหลักฐาน            
ทางวิชาการรวมท้ังความตองการของเยาวชน อันจะสงผลในการดำเนินงานปองกันสารเสพติดท่ีมีประสิทธิผล 
 
ขอเสนอแนะ 
  การวิเคราะหบทความการปองกันการใชสารเสพติดของวัยรุนคร้ังน้ีพบวาวัยรุนปจจุบันมีสิ่งเรามากมายใน
การใชสารเสพติดโดยเฉพาะเพ่ือน ดังน้ันบทความน้ีคงมีประโยชนกับผูอ่ืนในการนำไปเปนแนวทางการพัฒนาวัยรุน
ตนแบบเพ่ือการปองกันการใชสารเสพติดในอนาคตตอไปไดเปนอยางด ี
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บทบาทของชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ (M-MERT) โรงพยาบาลกองทัพบก สังกัดมณฑลทหารบก 
ในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย 
 
The Roles of Military Medical Emergency Response Team (M-MERT ) in Army Hospital  
of Military Circle Forces  in The Natural Disaster Management in Thailand 
 
ผูวิจัย   อิทธินันท  โชติชวง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 
 ชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ (M-MERT) เปนชุดแพทยที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย กรมแพทยทหารบก โดยทำการ
พัฒนาหลักสูตรตามความรวมมือของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล และ กรมแพทย
ทหารบก ซ่ึงมี ศูนยอำนวยการแพทยพระมงกุฎกลา (ศพม.) เปนหนวยหลัก และโรงพยาบาลตามภมิูภาค รวมท้ังสิ้น 
37 โรงพยาบาล กระจายตามภูมิภาค ชุด M-MERT 1 ชุด ประกอบดวยกำลังพล จำนวน 17 นาย พรอมอุปกรณ
เคร่ืองมือทางการแพทย ยาเวชภัณฑ ยุทโธปกรณและยานพาหนะ ซ่ึงกรมแพทยทหารบกมีภารกิจสนับสนุนบริการ
ดานสายแพทยใหแกหนวยในกองทัพบก มีบทบาทใหการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล และภารกิจ กรมแพทย
ทหารบก ในการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติภารกิจการใหความชวยเหลือ “ดานภัยพิบัติ” เปนหลัก โดยใชแผน
เผชิญเหตุตามแตละพ้ืนท่ี ผานสายการบังคับบัญชา มีความพรอมและมีขีดความสามารถในการเขาพ้ืนท่ีประสบภัย
การบริหารจัดการสถานการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจไดตอเนื่องไมนอยกวา 72 ชั่วโมง เมื่อไดรับ การสั่งการ
จากผูบังคับบัญชา สามารถออกปฏิบัติภารกิจไดภายใน 6-12 ชั่วโมง และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีรวมกับ
หนวยงานท้ังภายใน และภายนอกประเทศอยางเต็มความสามารถ  
 
คำสำคัญ : ชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ กองทัพบก การจัดการภัยพิบัติ  
 
Abstract 

Military Medical Response team developing by Army medical Department (AMED) of 
Royal Thai Army and Co-operation with Public health ministry to support Thai Government 
for Disaster issue. Amed supporting for 37 Army hospital. One team of M-MERT with 16 
personal and medical equipment, Medicine and vehicles. M-MERT preparedness for disaster 
emergency response around Thailand. Command and control by Area medical support after 
order within 6-12 month and continuous working within 72 hours for one team.  
 
Key Word : Military Medical Emergency Response Team, Army, Disaster Management 
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บทนำ 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันเปนผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาเชิงทุนนิยม ท่ีตามมาดวย
การใชทรัพยากรอยางไรขีดจำกัดบนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสงผลใหประเทศตาง ๆ  เกิดการพัฒนาไปในทิศทาง
ที่เปนบวก แตในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงก็ไดสรางความเสียหายใหกับประเทศตาง ๆ ดวยเชนกัน และ
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาประเทศไดกอใหเกิดปญหาในรูปแบบใหม ๆ  ตามมา โดยเฉพาะปญหาที่เห็นเดนชัด ก็คอื 
ปญหาดานภัยพิบัติ ซึ่งกำลังเปนที่สนใจของหลายประเทศ เนื่องจากในรอบทศวรรษที่ผานมาเปนชวงเวลาท่ี           
ภัยพิบัติขนาดใหญเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก สรางความเสียหายทั้งตอชีวิต ทรัพยสิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม คิดเปนมูลคามหาศาล (ชูวงศ อุบาลี, นักรบ เถียรอ่ำและวงธรรม สรณะ. 2555, หนา 1–6) หากยอนไปดู
สาเหตุท่ีแทจริงของการเกิดภัยพิบัติ พบวา ลวนแลวแตมาจากการกระทำของมนุษยแทบท้ังสิ้น กลาวคือ เน่ืองจาก
การท่ีมนุษยใชทรัพยากรอยางไรจิตสำนึก ท้ังการตัดไมทำลายปา การใชพลังงานเชื้อเพลิงอยางไมรูคุณคา การสราง
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีปลอยมลภาวะ และทำลายชั้นบรรยากาศกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาวการณของโลก 
สำหรับประเทศกำลังพัฒนาภัยพิบัต ิเปนอุปสรรคสำคัญในการบรรลุถึงเปาหมายการพัฒนาที่จะทำใหชีวิต ความ
เปนอยูดีขึ้น ผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาดังกลาวไดกอใหเกิดความเสียหายตอระบบตาง ๆ  ของประเทศดังท่ี ไดกลาว
มาแลว ในขณะท่ีปจจุบันปญหาภัยพิบัต ิไดมีแนวโนมท่ีจะขยายความรุนแรงอยางตอเน่ือง (ศูนยเตรียม ความพรอม
ภัยพิบัติแหงเอเชีย 2548) ทั้งนี้ แนวโนมปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เปนลำดับ 
(Debatri Guha-sapir. 2015: 1)  
 คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไดอธิบายวา ภัยพิบัติที่มีแนวโนมความรุนแรงและ
เกิดผลกระทบในวงกวางนั้น สวนหนึ่งเกิดจากสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรม สูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศ ทรัพยากร
หลายอยางถูกใชไปจนถึงระดับที่เสื่อมสภาพโดยถาวร จึงเปนสาเหตุใหเกิดภัยพิบัติที่สรางความสูญเสีย ตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนเปนจำนวนมาก (คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ, 2552) ดวยผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ มีการขยายเปนวงกวางขึ้นเรื่อย ๆ  ทำใหทั่วโลกตื่นตัวในการที่จะหาแนวทางปองกันภัยพิบัติ             
ทางธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต การเกิดภัยพิบัติและผลกระทบตาง ๆ มีแนวโนมจะทวี ความรุนแรงมากขึ้น ท้ังน้ี 
นอกเหนือจากเปนผลมาจากการใชทรัพยากรของมวลมนุษยชาติแลว ปจจัยที ่สำคัญ ที่ไมอาจละเลยได คือ                       
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน ซ่ึงมีสวนทำใหพายุคลื่นลมในทะเล ภาวะน้ำทวมและความแหงแลง 
มีความรุนแรงมากขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก (สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2554) จากเหตุผล
ดังกลาว องคการสหประชาชาติ (United Nation: UN) จึงไดใหขอเสนอวา “ภัยพิบัติ” เปนปรากฏการณหน่ึงท่ีถูกมอง
วาเปนผลจากการพัฒนาท่ีไมสมดุล ซ่ึงเม่ือเกิดขึ้นจะเปนเหตุการณรุนแรง ท่ีสรางความเสียหายทำลายตอมวลมนุษยใน
วงกวาง ท้ังทางสังคมวัตถุหรือสภาพแวดลอม เกิดความสูญเสียเกินกวาความสามารถของสังคมท่ีจะจัดการได (United 
Nations, 1992 อางถึงใน ดุษฎี อายุวัฒน, วรัชยา เชื้อจันทึก และยรรยงค อินทรมวง 2560, น. 12-13) 
 สำหรับในประเทศไทยแลว ภัยพิบัติท่ีพบไดบอยไดแก อุทกภัย วาตภัย ภัยดินโคลนถลม อุทกภัยเปนภัยซ่ึง
เกิดขึ้นบอย ซ่ึงสรางความเสียหายมากท่ีสุด (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2551: 22) เปนภัยพิบัติธรรมชาติ 
(Natural Disasters) ประเภทหนึ่งที่สรางความเสียหายแกมนุษยชาตินับแตอดีต เชน การเกิดน้ำทวมครั้งใหญใน
ภาคกลางของประเทศจีน ในป ค.ศ. 1931 ถือวาเปนภัยพิบัติธรรมชาติท่ีมีผูเสียชีวิต มากท่ีสุดในโลกตั้งแตเคยมีการ
บันทึกมา โดยมีผูเสียชีวิตราว 1 ลานคน - 4 ลานคน (Hough, 2013) ในสวนของประเทศไทย การเกิดมหาอุทกภยั
ในป พ.ศ. 2554 ไดสรางความเสียหายคิดเปนมูลคากวา 1.44 ลานบาท ธนาคารโลกจัดอันดับความเสียหายทาง
เศรษฐกิจเปนอันดับ 4 ของโลก ถัดจากแผนดินไหวและสึนามิในญี่ปุน ป พ.ศ. 2544 แผนดินไหวในโกเบ ป พ.ศ. 2538 
และเฮอริเคนแคทรีนา พ.ศ. 2548 (กัมปนาท วงษวัฒนพงษ. 2556, หนา 17-19) และจากขอมูลของ Center for 
Research on the Epidemiology of Disaster (CRED, 2016) พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2559 ประเทศ
ไทยประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเกิดน้ำทวมบอยที่สุด จำนวน 76 ครั้ง รองลงมาคือลมพายุ และภัยแลง 
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จำนวน 23 คร้ัง และ 9 คร้ัง ตามลำดบั แตไมวาจะเปนเพราะ ภัยพิบัติใด ตางสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสนิ 
ของคนในประเทศเปนอยางมาก (เอกราช บุญเริง และ อโณทัย หาระสาร. 2561, น.101) ในประเทศไทยน้ัน มีการ
เคลื่อนไหวโดยการจัดตั้งองคกรตาง ๆ  เพื่อระดม ความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมี จากการ
รวบรวมขอมูลพบวา สถิติโดยเฉลี่ยของสำนักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษพบปญหาดานสาธารณภัย
ตาง ๆ ทำใหเกิดการตื่นตัวเชิงนโยบายของภาครัฐบาล กอใหเกิดความตระหนักของประชาชนทำใหประชาชนมีการ
รวมกลุมกอใหเกิดจิตอาสาสมัครในการทำงานเปนทีม ทำใหมีการจัดการภัยพิบัติมีการพัฒนามากขึ้นแนวทางการ
จัดการภัยพิบัติของประเทศไทย มีการจัดตั้งภัยพิบัติของประเทศ มีการจัดตั้งศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติขึ้นในป 
พ.ศ. 2548 (National Disaster Warning Center) และรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติการปองกันภัยฝายพลเรือน 
พ.ศ. 2522 ตอมาไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปนพระราชบัญญัติและปองกันสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ใหมีความ
สอดคลองกับบริบทและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง (อรุณรัตน สิริภักดีกาญจน, 2556)  
 กองทัพบก โดยกรมแพทยทหารบกไดมีการจัดเตรียมและวางแผนใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาม
ภารกิจ โดยมีการพัฒนาและฝกอบรม ชุดแพทยทหารเผชิญเหต ุ(Military Medical Emergency Response Team 
: M-MERT) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีรวมกับภาคสวนอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของ ท้ังน้ี ในการปฏิบัติตามภารกิจน้ัน มีเหตุปจจัยหลาย
ประการท่ีอาจจะสงผลตอการปฏิบัติงานของชดุแพทยทหารเผชิญเหต ุ(M-MERT) ในบทความน้ี ผูเขียนจึงมุงทำการ
นำเสนอ ถึงการปฏิบัติงานของชุดแพทยทหารเผชิญเหตุบทบาทในการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ในหวงเวลาท่ีผานมาเพ่ือใหหนวยงานภายนอก หรือผูท่ีสนใจมีความเขาใจถึงบทบาทของ ชุดแพทยทหาร
เผชิญเหตุโรงพยาบาลกองทัพบกในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย อันจะเปนการสรางการรับรูท่ีดี
เก่ียวกับบทบาทของทหารบกตอการจัดการภยัพิบตัิ ซ่ึงจะนำมาสูการสรางความรวมมือในการจัดการปญหาดังกลาว 
ผูเขียนจึงนำเสนอขอมูลท่ีไดจากการศึกษา ทบทวนแนวคิดและการปฏิบัติหนาท่ีของชุดแพทยเผชิญเหตุกองทัพบก 
ผานบทความเร่ือง “บทบาทของชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ (M-MERT) โรงพยาบาลกองทัพบก สังกัดมณฑลทหารบก
ในประเทศไทย ในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ” เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแนวทางในการจัดการภยัพิบัติ
ในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 ในหวงเวลาที่ผานมา กระทรวงกลาโหม เปนหน่ึงในหนวยงานหลักท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาล ในการ
จัดการภัยพิบัติ ชวยเหลือประชาชน โดยใชศักยภาพท่ีมีอยูอยางเตม็รูปแบบตามสถานการณผานทางกองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จุดเดนที่สำคัญคือขีดความสามารถปฏิบัติการ ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ท้ังน้ี โดยกำลังพลของกองทัพบกมีทักษะในการเสี่ยงอันตราย และสามารถปฏิบัติภายใตสายการบังคับ
บัญชาที่เปนเอกภาพ กระทรวงกลาโหมจึงมีการเตรียมพรอมการจัดการภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
ดำเนินการ ในรูปแบบคณะกรรมการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
และกรรมการ จุดมุงหมายสำคัญเพ่ือการเตรียมความพรอม โดยเฉพาะแผนปองกันภัย ในสถานการณอันเกิดจากสา
ธารณภัยของหนวยงานตาง ๆ  ท้ังน้ี เพ่ือชวยลดผลกระทบทางลบจากภัยพิบัตท่ีิอาจเกิดขึ้น และ ลดความเสียหายใน
กรณีท่ีภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นน้ันไมสามารถหลีกเลี่ยงได  
 การบริหารจัดการดานภัยพิบัติ เปนการมุงเนนในการปฏิบัติการเชิงรับตามหลักการ "การบริหารจัดการภัย
พิบัติ (Disaster Management: DM)" ซ่ึงใหความสำคัญกับการชวยเหลือรักษาชีวิต ใหการบรรเทาทุกข และเผชิญ
กับสถานการณในภาวะวิกฤตเม่ือภัยไดเกิดขึ้นแลว รวมท้ังการฟนฟูหลังเกิดภัย แตจากความตระหนักถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นจากภัยพิบัติและความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติท่ีมากขึ้น ทำใหท่ัวโลกใหการยอมรับรวมกันวา 
ผลกระทบจากภัยพิบัตินั้นสามารถบริหารจัดการไดโดยไมตองรอใหเกิดเหตุการณภัยพิบัติขึ้นกอน และ ไดเริ่มให
ความสำคัญกับ "การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management: DRM)" ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติที่มุงนั้นความเขาใจในเรื่องความเสี่ยงและการจัดการกับปจจัยความเสี่ยงจากภัยพิบัติอยางเปนระบบ ให
ความสำคัญกับกิจกรรมตั้งแตกอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย และหลังจากเกิดภัยอยางครบวงจร ไดแก การประเมิน
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ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk assessment) การปองกันและลดผลกระทบ (prevention & mitigation) 
และการเตรียมความพรอม (preparedness) กอนเกิดภัย การเผชิญเหตุการณฉุกเฉิน (response) เม่ือเกิดภัย และ
การฟนฟู (recovery) ภายหลังการเกิดภัย (รูปภาพท่ี 1) (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 วงจรการจดัการภัยพิบัติ ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557 
  
การจัดการภัยพิบัติจะเปนการดำเนินการแบบตั้งรับ โดยในกองทัพไทยเปนหนวยสนับสนุน หนวยตาง ๆ  แตกลับ
กลายเปนวาตองแสดงบทบาทเปนหนวยงานหลัก เพราะมีความรวดเร็ว รวมถึงเปนหนวยงานแรก ท่ีเขาพ้ืนท่ีประสบภัย 
(ศูนยศึกษายทุธศาสตร. 2555: 1) ซึ่งทำใหมีการเกิดแนวทางในการเตรียมความพรอม เมื่อตอบสนอง หรือเพ่ือ
แนวทางท่ีมีการปองกันในพ้ืนท่ีตามท่ีกองทัพบกกำหนด การดำเนินการทางการทหารประกอบดวย การขนสง การ
ชาง การติดตอสือ่สาร การขาว และทางการแพทย ซ่ึงสิ่งท่ีสำคัญคือการเคลื่อนท่ี อยางคลองแคลว เปนการเคลื่อนท่ี
ตามแตละพื้นที่ปฏิบัติการและมีเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งรถยนต และอากาศยาน รวมถึงมีสายการบังคับบัญชาที่มี
ความชัดเจน โดยขีดความสามารถจะเกิดขึ้นเมื่อภัยคุกคามขนาดใหญ และ การทำงานรวมกับหนวยงานอื่น หรือ
การปฏิบัติขามเขตแนวชายแดน (Field marshal lord Bramall. 1986)  

กองทัพบก โดย กรมแพทยทหารบกเปนสายวิทยาการ ในการกำกับดูแล อำนวยการ หนวยสายแพทยในภมิูภาค 
โดยกำหนดใหกรมแพทยทหารบกมีหนวยขึ้นตรงในการสนับสนุนภารกิจสายแพทยใหแกหนวย ในกองทัพบก            
โดยใหหนวยขึ้นตรงตอกรมแพทยทหารบก สามารถปฏิบัติภารกิจไดตามความมุงหมายของกองทัพบก รวมท้ังการ
ปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนและผูประสบภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีสงผลกระทบรุนแรง (ชญาลักษณ สิริภักดี
กาญจน และ ธิติรัตน กสิวิวัฒน. 2561: 94) ซึ ่งประกอบดวย ศูนยอำนวยการแพทยพระมงกุฎกลา (ศพม.)           
เปนหนวยหลัก ประกอบดวย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สถาบันพยาธิวิทยา สถาบันวิจัยแพทยทหาร และ หนวย
การศึกษาประกอบดวย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รพ.อานันทมหิดล และ
โรงพยาบาลตามภูมิภาค ซ่ึงขึ้นสังกัดโดยตรงกับ หนวยทหารในภูมิภาค ตั้งแตระดับกองทัพภาค และระดับมณฑล
ทหารบก รวมท้ังสิ้น 37 โรงพยาบาล กระจายตามภูมิภาค มีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติภารกิจหลักโดยใช
แผนเผชิญเหตุแตละพื้นที่ ผานสายการบังคับบัญชา การเตรียมความพรอมในการปฏิบัติภารกิจการให ความ
ชวยเหลือ “ดานภัยพิบัติ” น้ัน กรมแพทยทหารบกไดมีการพัฒนาชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ (Military Medical 
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Emergency Response Team: M-MERT) ขึ้น โดยทำการพัฒนาหลักสูตรตามความรวมมือของ กระทรวงสาธารณสุข ชุด
แพทยทหารเผชิญเหต ุ(M-MERT) ถูกประยุกตมาจากทีมปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินระดับทุติยภูมิโดย กรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเคลื่อนท่ีเร็ว (DMERT) M-MERT ไดถูกจัดตั้งเม่ือ ป พ.ศ. 2556 โดย
ตั้งตามนโยบายรัฐบาลสอดคลองภารกิจกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการท้ังประเทศ 
กำหนดใหจัดตั้งอยางนอยโรงพยาบาลละ 1 ชุด รายละเอียดการปฏิบัติประกอบดวย 
 1) กำลังพลในชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ (M-MERT) ถูกตองผานการฝกอบรมและ ฝกซอมตาม
ขีดความสามารถในการเขาพื้นที่ประสบภัยและการบริหารจัดการสถานการณ แบงออกเปน การคัดแยกประเภท
ผูปวย (TRIAGE) การปฐมพยาบาลและการตรวจรักษาโรคท่ัวไป (TREATMENT) ในกลุมผูปวยนอก สามารถตรวจได 
100 ราย/วัน โดยแบงการดูแลรักษาผูปวยตามลำดับความรุนแรง การชวยเหลืออันประกอบดวยการชวยชีวิตขั้นสูง 
(Advance life support) การแจกยาขั้นพ้ืนฐาน และการเตรียมผูปวยเพ่ือการสงกลับ โดยการประสานการลำเลียง
ผูปวยไปยังโรงพยาบาลปลายทางไดอยางปลอดภัย (TRANFER)  
 2) สามารถดำรงชีพไดดวยตนเอง โดยไมรบกวนทรัพยากรของทองถิ่นและสามารถ ปฏิบัติ
ภารกิจไดตอเน่ืองไมนอยกวา 72 ชั่วโมง นอกจากน้ีสามารถออกปฏิบัติภารกิจไดภายใน 6-12 ชั่วโมง เม่ือไดรับการ
สั่งการจากผูบังคับบัญชา 
 3) ชุดแพทยทหารเผชิญเหต ุ(M-MERT) 1 ชุด ประกอบดวยกำลังพล จำนวน 17-20 นาย (กำหนด 
17 เปนมาตรฐานต่ำสุด) พรอมอุปกรณเคร่ืองมือ ทางการแพทย ยาเวชภัณฑ ยุทโธปกรณและยานพาหนะ  
 ชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ (M-MERT) ไดมีการดำเนินการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจ ดานการ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติมาโดยตลอด แตในบริบทของสังคมไทยการเกิดภัยพิบัติมีปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงาน
เปนจำนวนมาก และยากตอการควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ (M-MERT) ในการตอบโต         
อุทุกภัยท่ีเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติ แตยังคงมีขอจำกัดในการปฏิบัติ ดังน้ี 
 ขอจำกัดในการปฏิบัต ิจากงานวิจัยของ ศิลปานันต ลำกูล, เกษมชาติ นเรศเสนีย และ ภาณุวัฒน ภักดีวงศ 
(2558, น. 35) ที่ทำการศึกษาถึงบทบาทของกองทัพไทย ในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในประเทศไทย :           
บทสำรวจปญหาและแนวคิดในการแกไข ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ถึงแมกองทัพจะเปนหนวยงานท่ีมีความสามารถใน
การเผชิญภัยคุกคามความมั่นคงในทุกรูปแบบ และสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีเอกภาพ เพราะมีบุคลากรและ
เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะตามความถนัดและความชำนาญของแตละภารกิจ ในการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจาก
ธรรมชาติ กองทัพจะประสบความสำเร็จในบทบาทที่ดำเนินอยูในปจจุบันเปนอยางสูง และไดรับการยอมรับจาก
สังคมโดยรวม ในแงของความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็ตาม แตจากขอจำกัดทางกฎหมาย ปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ทำใหกองทัพยังไมสามารถใชศักยภาพท่ีแทจริงอยางเต็มท่ีทำใหบทบาท ในการตอบสนองตอเหตุการณ
ภัยพิบัติอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ ยังตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหกองทัพสามารถใชทรัพยากรท่ี
กระจายอยูในทุกเหลาทัพใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเปนประเด็นสำคัญในการกำหนดปญหาเพ่ือออกแบบ
การวิจัยเพ่ือคนหาคำตอบตอไปในอนาคตท่ี ชญาลักษณ สิริภักดีกาญจน และ ธิติรัตน กสิวิวัฒน (2561) ไดทำการ
ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของชุดแพทยทหารเผชิญเหตุในการชวยเหลือและรักษาพยาบาลผูประสบภัยพิบัติ
แผนดินไหวท่ีประเทศเนปาล ขอจำกัดในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสำคัญประกอบดวย ไดแก  
 1) พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติซ้ำ การเดินทางไมปลอดภัย ผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือ ไมท่ัวถึง 
 2) การติดตอสื่อสารมีปญหายาและเวชภณัฑไมเพียงพอ เคร่ืองมืออุปกรณไมสะดวกตอการใชงาน  
 3) การมอบหมายภารกิจไมชัดเจน เขาถึงพ้ืนท่ีลาชา ขาดการหมุนเวียนกำลังพล ซ่ึงลวนแตเปน
ปญหาการปฏิบัติภารกิจแทบท้ังสิ้น ในการปฏิบัติหนาท่ีของชุดแพทยทหารเผชญิเหตุ (M-MERT) แตถึงอยางไร ก็ตาม
ก็ยังพบถึงความพยายามตามขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล และ
กระทรวงกลาโหมอยางเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาท่ีผานมา  
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บทสรุป 
 แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ ในบทบาทของชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ (M-MERT) รวมถึงปญหาอุปสรรค
ของการปฏิบัติหนาที ่ของชุดแพทยเผชิญเหตุขางตน เห็นไดวาชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ (Military Medical 
Emergency Response Team: M-MERT) เปนชุดแพทยที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยกรมแพทยทหารบก ซึ่งทำการพัฒนา
หลักสูตรตามความรวมมือของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล และ กรมแพทยทหารบก 
โดยมี ศูนยอำนวยการแพทยพระมงกุฎกลา (ศพม.) เปนหนวยหลัก และโรงพยาบาลกองทัพบกตามภูมิภาค รวม
ท้ังสิ้น 37 โรงพยาบาล กำหนด 1 ชุดตอโรงพยาบาล ชุดแพทยทหารเผชิญเหตุ (M-MERT) 1 ชุด ประกอบดวยกำลังพล 
จำนวน 17 นาย พรอมอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย ยาเวชภัณฑ ยุทโธปกรณ และยานพาหนะ ซึ่งกรมแพทย
ทหารบกมีภารกิจสนับสนุนบริการดานสายแพทยใหแกหนวยในกองทัพบก ในการปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนและ
ผูประสบภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีสงผลกระทบรุนแรง (ชญาลักษณ สิริภักดีกาญจน และ ธิติรัตน กสิวิวัฒน. 2561: 94) 
 การสนับสนุนการโดยรัฐบาล ผานกระทรวงกลาโหม ในการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติภารกิจการให
ความชวยเหลือ “ดานภัยพิบัติ” เปนหลัก โดยใชแผนเผชิญเหตุตามแตละพ้ืนท่ี ผานสายการบังคับบัญชา โดยมีความพรอม
ตามสั่งการผูบังคับบัญชาออกภารกิจภายใน 6-12 ชั่วโมง และมีขีดความสามารถในการเขาพื้นที่ประสบภัยการ
บริหารจัดการสถานการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจไดตอเน่ือง ไมนอยกวา 72 ชั่วโมง  
 ขอจำกัดที่สำคัญประกอบดวย ขอจำกัดทางกฎหมายทำใหกองทัพ ยังไมสามารถใชศักยภาพ ที่แทจริง
อยางเต็มท่ี ทำใหบทบาทในการตอบสนองตอเหตุการณภัยพิบัติอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ พ้ืนท่ีเสี่ยงตอ
การเกิดภัยพิบัติซ้ำ การเดินทางไมปลอดภัย ผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือไมท่ัวถึง การติดตอสื่อสารมีปญหา ยา
และเวชภัณฑไมเพียงพอ เครื่องมืออุปกรณไมสะดวกตอการใชงาน การมอบหมายภารกิจไมชัดเจน เขาถึงพื้นท่ี
ลาชา ขาดการหมุนเวียนกำลังพล  
 จากบทความน้ี การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในบริบทของประเทศไทยให ประสบความสำเร็จน้ัน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการบูรณาการการทำงานรวมกัน โดยใชเครือขายการทำงาน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งจากแนวทางที่ เดวิท แอดกิน (David Etkin. 2016) ไดเสนอประเด็นการบริหารจัดการ ภัยพิบัติในบริบทของ 
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีการใชแนวทางสำหรับการจัดการภัยพิบัต ิโดยบรรจุแนวทางการ
จัดการเขาเปนสวนหน่ึงกับกฎหมายและนโยบายของรัฐ เชน Emergency Management Doctrine for Ontario 
ของแคนาดา และยุทธศาสตรการบริหารจัดการภัยพิบัติแหงชาติของสำนักจัดการ ภาวะฉุกเฉินกลาง (Federal 
Agency Management Agency – FEMA) ของสหรัฐอเมริกา สวนในอังกฤษจะใชรูปแบบคลายกับ CEM โดย
เรียกวาเปน “การบริหารจัดการภยัพิบัติเชิงบรูณาการ” (Integrated Emergency Management – IEM) ซ่ึงในกรณี
ของ IEM นั้น ครอบคลุมถึงมิติทั้ง 6 ประการ ดังตอไปนี้: (1) การพิจารณาภาพรวม (scanning) (2) การประเมิน 
(assessment) (3) การสรางแนวทางปองกัน (prevention) (4) การเตรียมความพรอม (preparedness) (5) การ
สรางปฏิกิริยาตอบโต (response) (6) การเยียวยาฟนฟู (recovery) 
 สวนในบริบทของประเทศไทยน้ัน เพ่ือเปนการบริหารจัดการภัยพิบัตใิหเปดความยั่งยืน ธันฐกรณ ร่ืนกฤษรักษ, 
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม. (2561) เสนอใหสงเสริมใหชุมชนพ่ึงพาตัวเองสรางเครือขาย การทำงาน หนวยงานภาครัฐ
ควรกระจายอำนาจใหแกชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถเปนผูบริหารจัดการภัยพิบัติ ในพื้นที่ของตนเอง โดยภาครัฐ
เปนผูสนับสนุนดานการเงินวิชาการและสิ่งของจำเปน เพื่อเปนปจจัยเสริมใหชุมชน ฟนตัวไดอยางรวดเร็ว และ
สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคตตอไป ขณะท่ี ชัยยุทธ ชินณะราศรี และคณะ (2558) ไดเสนอรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับการจัดการภัยพิบัติ ท้ังในระยะการเฝาระวังและการเตือนภัย การเตรียมการปองกัน การเผชิญเหตุ และการ
ฟนฟูหลังภัยพิบัติผานพนไป ในการจัดการเพ่ือใหประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ภาครัฐควรสนับสนุนสงเสริมให
ชุมชน มีความเขมแข็ง มีการรวมกลุมการตั้งเครือขาย มีการเรียนรูบทเรียนการบริหารจัดการภัยพิบัติ และรับรูวา
จะติดตอสื่อสารและสนับสนุนจากภาครัฐตามท่ีไดเตรียมการไว 
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 การจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพไมใชการที่ภาครัฐมีความเขมแข็งหรือมีศักยภาพ เพียงฝายเดียว 
หากแตยังตองพ่ึงพาศักยภาพทุกภาคสวนของสังคม บทบาทของชุดแพทยทหารเผชิญเหต ุ(M-MERT) โรงพยาบาล
กองทัพบกสังกัดมณฑลทหารบกในประเทศไทย ในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ยังจำเปนตองไดรับการ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐตามสายการบังคับบัญชา และ ภาคสังคม เพื่อลดความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของผูประสบภัยในระยะเผชิญเหตุจากคุณลักษณะ ความรวดเร็วแลวเขาสูพื้นท่ี
อันตรายเปนหนวยแรกเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดของผูประสบภัยพิบัต ิ
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