


รายงานการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS) 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ คร้ังที่ 15 

“บูรณาการงานวิจัย สูเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” 

วันเสารที่ 7 และวันอาทติยที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

พิมพเมื่อ :   ธันวาคม 2562 

จัดพิมพเผยแพร :   สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

4 หมู 11 ลาดสวาย ลาํลูกกา ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท 02-563-5252 

อีเมล wturesearch.ac.th@gmail.com 

เว็บไซต http://www.western.ac.th/westernnew/main.php 

 

พิมพที ่:    โรงพิมพหางหุนสวนจาํกัด มีน เซอรวิส ซัพพลาย 

29/97 ซอยสุวินทวงศ 31 ถนนสุวินทวงศ ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

โทรศัพท 02-326-4124-5, 02-988-3599  

Email: meancopier@gmail.com 



คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมทั้ง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 ในหัวขอ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด องคความรู
ที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ที่เก่ียวของ  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจยัระดับชาติ (Proceedings) คร้ังที่ 15 จัดพิมพข้ึน
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ใหกวางขวาง            
โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรที่เก่ียวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ตอไป คณะผูจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings)  คร้ังที่ 15 

ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนํา
และพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งข้ึน หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและ             

ผูนําไปประยุกตใชตอไป 

 

 

 

     ประธานคณะทาํงานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 

 





 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งท่ี 15 

เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” 

วันเสารท่ี 7 และวันอาทิตยท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

หลักการและเหตผุล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัตนที่มุงเนนการสรางความมั่งค่ังใหกับประเทศนั้น จําเปนจะตอง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค แทนการ
เนนทรัพยากรพื้นฐาน ที่นับวันจะหมดลงเร่ือย ๆ เปนการเติมเต็ม”ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ที่มีอยูดวย 
“ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพื่อ “สรางมูลคา” แทนที่จะเปนแค “เพิ่มมูลคา”เพื่อนํามาซึ่ง“ระบบเศรษฐกิจที่เนน
การสรางมูลคา” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณอยาง
กวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สํานักงานการวิจัยแหงชาต ิ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น และ
วิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 ในหัวขอ “บูรณา
การงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอัน จะนําไปสู
การประยุกตใชผลงานวิจัยดานสงัคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้ง
เปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสําคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย อันจะทําใหเกิด
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนานวัตกรรม
งานวิจัยใหเกิดข้ึนระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

3. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงาน และ
ขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 

 



หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร 2.1 ดานการศึกษา 
 1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  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 

วันเสารที่ 7 และวันอาทติยที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 
 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 

 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 

 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 

 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ 

“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับ
ระบบการศึกษาตอไป 

 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาต ิ

 

 

 



กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. กําหนดการลงทะเบียน ชาํระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบบัแกไข 

3. ประกาศรายชื่อ (สําหรับผูลงทะเบียนชําระเงินและสง
บทความ) 
4. นําเสนอบทความ 

วันที่ 22 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

 

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

 

อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนาํเสนอบทความ 

 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) 
โดยลงทะเบยีนชาํระเงิน 

ตั้งแต วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2. เขารวมประชุมและนาํเสนอ 

บทความวจิยั 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ทั้งนี้ตองชําระเงนิ/สงบทความ 
ตั้งแต วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ  
1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  
  3. หากตองการใบเสร็จเพ่ือเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานําใบเสร็จท่ีชําระของธนาคาร (ตัวจริง) นํามา
ติดตอไดท่ี การเงิน ช้ัน 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 

   4. อัตราคาลงทะเบียนสําหรับการเขารวมนําเสนอผลงานตอ 1 ทานเทาน้ัน หากผูเขารวมนําเสนอทานอ่ืนประสงค
เขารวมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 
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การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ทั้งไฟล word และ pdf ใหเรียบรอย จากนั้นใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียน
รับรหัสประจําตัวที่ http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลว
กดยืนยันเพื่อรับรหัสประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกคร้ัง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ 
 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมโดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 

 

การสงบทความ 

เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบข้ันตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา 
จํานวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ทั้งไฟล Word และไฟล PDF) มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com สอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.western.ac.th/index.php/register
mailto:wturesearch@gmail.com


 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 

เร่ือง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” 

วันเสารที่ 7 และวันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

วันเสารที ่7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน 

เวลา 09.00 – 09.10 น. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน 

เวลา 09.10 – 09.20 น. ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา  
 (นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ทาน ดร.ประภากร สมิต)ิ 

 เร่ือง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวตักรรม” 

เวลา 09.20 – 09.30 น.  แนะนาํองคปาฐก (รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม) 

เวลา 09.30 – 10.45 น.  บรรยายทางวิชาการหัวขอ 

 เร่ือง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” 

เวลา 10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 11.00 – 12.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น. นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 
เวลา 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 14.30 – 16.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 
เวลา 16.00 – 17.00 น. มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล) 
เวลา 09.00 – 15.00 น.  นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนสิิตปริญญาเอก 

 

 

 

 





























 

 

            

 

         1 

 เกวลิน  สุรคุปส  
 

       16 

 ณัฐพล  ทองสีขาว 
 

4.0      22 

 ดํารงค  สดุวิลัย 
 

     30 

 ทองนัชชา  วรรณพฤกษ 
 

    42 

 ธฤตาภา  ปานบานเกร็ด 
  

    52 

  

 พัฒนพงษ  ฤาชัยสา 
 

     59 

 

 มานพ  ชลพานิชกุล 
 

      79 

 วรเศรษฐ  สุพรรณพงศ 



 

 

            

 

       90 

 ศิริเพ็ญ  อภิธรรมวงศ  
 

      102 

 กาญจนหทัย  กองภา 
 

      116 

 กิตติวตัร  ฝอยทอง 
 

         124 

 คมพันธ  จนิดาวัฒน 
 

    137 

  

 คันัมพร  ศิริพัฒน 
 

     148 

 จิรฐา  ทิศกระโทก 
 

    160 

 เจริญธพงศ  มาชู 
 

       169 

 ฉัตรธสนัน  สรรวงษละคร 
 



 
 

            
 

          180 

 ชอทิพย  เตตะนัง 
 

       194 

 ชัยวัฒน  อุยคํา  
 

        207 

 ดาบตํารวจวันชัย  แกวแสน 
 

    222 

 นริศรินทร  พันธเพชร 

 
SMEs    235 

 บรรจง  อินทรประสทิธ 
 

    250 

 เบญจวรรณ  เปດยมสุวรรณ 
 

       266 

 ปทมา  ยมศิริ 
 

Smart City       274 

 ปาณิสรา  เนตรธารธร 
 

       283 

ปยะมาศ  งามการ 



 

 

            

 

        297 

 พันเอกสฤษด์ิ  แผนสนิท 

 

:    310 

 

 รัฐวิชญ  อริยพัชญพล 
 
 2562  325 

สมเพ็ชร  เจียรมณีทวีสิน 
 

        335 

 สุภารัตน  มหาเทียน 
 

     350 

 BBL : Brain-based Learning   

 

 ดร. เฉลิมชนม  รักลีลาวัฒน 
 

 4.0    363 

 ชื่นหทัย  สุริยโสภาพันธุ  
 

     375 

 ฐรินดา  โตเขียว 
 
 



 
 

            
 

    386 

 

 ธวัชไชย  ลิ้มสุวรรณ  
 

        392 

 นวรัตน  พระเทพ 
 

 :    403 

 ปาริญา  รักษาทรัพย 
 

     416 

  

 พระสมหมาย  บริสาร 
 
MALA model      427 

 พัณบงกช  ปาณมาลา  
 

     440 

  

  

 สิทธิพร สุดพรหม 
 

        450 

 อดุล  โตเขียว 
 



 
 

            
 

       461 

 

 อภิเดช  ชัยราชา 
 

   476 
 นฤมล  พราหมเภทย 
 

       484 

 พนมพร  กีรติตานนท 
 

    497 

 มยุรี  รัตนพฤกษ 
 

     506 

 วาที่รอยตรีหญิงทิพยสุคนธ  ศรีลาธรรม 
 

     519 

2 

 วิราสิริร์ิ  วสีวีรสิว 
 

      533 

 วุชธิตา  คงดี 
 

        547 

 ศิริวรรณ  วิเศษแกว 



 
 

            
 

   556 

 สุธีศักดิ์  ภูษติากรณ  
 

 :      563 

 

 สุรีรักษ  อจลพงศ  
 





การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

  

 
Strategies successful for Pet product business
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บทความวิชาการนี้นําเสนอ กลยุทธความสําเร็จของธุรกิจผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
และงานวิจัยที่เก่ียวของ 1) ดานกลยุทธของธุรกิจผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง 2) ลักษณะผูประกอบการ 3) พฤติกรรมของผูซื้อ 

4) ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง และทําการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรุปความสําคัญนํามาสรางเปน
กรอบแนวคิด เพื่อนําไปสูการวิจัยในการนําเสนอกลยุทธสูความสําเร็จของธุรกิจผลิตภัณ สัตวเลี้ยง จากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา คุณลักษณะของผูประกอบการของธุรกิจมีผลตอความสําเร็จในการประกอบกิจการผลิตภัณ เพื่อสัตว
เลี้ยง รวมถึงการวางกลยุทธของธุรกิจโดยเปนกลุมลูกคาที่มีลักษณะความตองการสินคาเฉพาะทาง และการศึกษา
พฤติกรรมผูซื้อผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยงเพื่อปรับกลยุทธใหสอดคลองนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ ซึ่งสามารถนํามา
เชื่อมโยงสรางความสําคัญของกรอบแนวคิดซ่ึงประกอบไปดวย 1) คุณลักษณะของผูประกอบการผลิตภัณ สัตวเลี้ยง
ไดแก ลักษณะของสถานประกอบการพยาบาล ประเภทของสินคาที่จําหนายคุณภาพและบริการ ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร บริการหลังการขายและความนาเชื่อถือของผูประกอบการ การวางแผนกําหนดทิศทางของธุรกิจ 2) กลยุทธ
ผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณ และเพื่อ
รองรับความตองการของลูกคาในการซ้ือสินคา นวัตกรรมกระบวนการควบคุมสินคาและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทางการผลิต รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารองคกร 3) ลักษณะพฤติกรรมของผูซื้อผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง
ไดแก สาเหตุของการเลือกซ้ือผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง ความคาดหวังของคุณภาพของสินคาและบริการหลังการขาย 

ความนาเชื่อถือของสินคาและผูเชี่ยวชาญในการแนะนําผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง 4) ปจจัยสูความสําเร็จของธุรกิจ
ผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง ไดแก การพัฒนาธุรกิจและการขยายผลิตภัณ  การเพิ่มยอดขายและเพิ่มจํานวนลูกคา การ
สรางพันธมิตรและการจัดการเริ่มตนทุนของกิจการรวมถึงตนทุนของผลิตภัณ   
 

 : , ,   

 

 

 

1



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

Abstract
This academic paper presents successful strategies for pet products business by 

studying concepts and theories and related research to (1) strategies for pet product businesses, 
(2) operator characteristics, (3) behavior of buyers and (4) successful factors for pet products 
business and analyze the content to summarize the importance to create a conceptual 
framework to lead the research into presenting strategies for the success of the pet product 
business. From the literature review, it was found that the characteristics of the entrepreneur of 
the business have an effect on the success of the pet product business including strategic 
planning of the business, which is a group of customers who have special needs for specialized 
products and the study of behavior of pet product buyers in order to adjust the strategy to be in 
line with the business success which can be linked to create the importance of the concept 
framework which consists of 1) The characteristics of the pet product operator are 
characteristics of nursing establishments’ types of products sold quality and service expertise 
of personnel after-sales service and reliability of operators business direction planning. 2) Pet 
product strategies, including pet product innovations use of technology for product 
development and to support the needs of customers for purchasing products , product control 
innovation and production rights improvement Including the use of technology to manage the 
organization. 3) Behavior of buyers of pet products such as reasons for buying pet products 
expectation of product quality and after sales service. The reliability of the product and the 
experts in recommending pet products. 4) Factors for the success of the pet product business 
include business development and product expansion. Increasing sales, number of customers 
partner building and start-up management, business costs, including product costs 

Key words : Strategy, Success, Pet product business.
 

 

ปจจุบันจะเห็นวาประชากรสัตวของโลกไมวาเปน ปลา นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา 
สัตวเลื้อยคลาน มีจํานวนลดลงถึงรอยละ 52 ระหวางป 1970 – 2010 รวดเร็วเกินกวาที่เคยคาดคิดกันไวโดยปจจุบันมี
กองทุนสัตวปาโลก (World Wildlife Fund – WWF) และยังมีรายงาน Living Planet Report ซึ่งเผยแพรทุก ๆ 2 ป 
ระบุวามนุษยในปจจุบนัมีความตองการบริโภคทรัพยากรเกินกวาที่ธรรมชาติจะผลิตใหไดถึงรอยละ 50 ปาไมถูกตัดโคน 
น้ําใตดินถูกสูบข้ึนไปใช และกຍาซคารบอนไดออกไซดถูกปลดปลอยออกสูชั้นบรรยากาศเร็วกวาที่โลกจะฟຕนตัวไดทัน ซึ่ง
ความสูญเสียเหลานี้สามารถหลีกเลี่ยงไดแตมนุษยเราเลือกที่จะใชชีวิตกันแบบนี้โดยปจจุบันประชากรสัตวยังมีความหวัง
อยูบาง หากนักการเมืองและภาคธุรกิจทั่วโลกรวมใจกันปกปกรักษาธรรมชาติอยางถูกตองและจริงจังซึ่งการอนุรักษ
ธรรมชาติไมใชแคการปกปองผืนปา แตเปนการปกปองอนาคตของมนุษยธรรมชาติเอาไวดวย จากขอมูลการสํารวจ
ประชากรสัตวที่มีกระดูกสันหลังจะเปนกลุมลดลงมากที่สดุในประเทศเขตรอนโดยเฉพาะแถบละตินอเมริกาสามารถสรุป
แนวโนมการเพิ่มข้ึนและลดลงของประชากรสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวเลื้อย-คลาน สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา และปลา มากกวา 
3,038 ชนิด WWF ชี้วาอัตราการลดลงของประชากรสัตวถึงรอยละ 52 นั้นสูงกวาที่เคยรายงานไวมาก สวนหนึ่งเพราะ
งานวิจัยชิ้นกอน ๆ อางอิงขอมูลจากภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปเปนหลักสอดคลองกับรายงานของ Euromonitor 
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หนวยงานวิจัยตลาดชั้นนําของโลกที่ประเมินวาในป 2560 ตลาดสินคาสําหรับสัตวเลี้ยง (Pet Care) ทั่วโลกมีมูลคา 
109.8 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยอาหารสัตวเลี้ยง (Pet Food) มีมูลคาตลาดมากที่สุดถึง 80.2 พันลานดอลลารสหรัฐ 
โดยอาหารสัตวเลี้ยง (Pet Products) อาทิ ทรายแมว อาหารเสริมและยาสําหรับสัตวเลี้ยง ผลิตภัณ ทําความสะอาด
สัตวเลี้ยง และอุปกรณสัตวเลี้ยงตางๆ (กรง เบาะ ที่นอน ฯลฯ) มีมูลคา 29.6 พันลานดอลลารสหรัฐ และดวยพฤติกรรม
การใสใจดูแลสัตวเลี้ยงเพิ่มข้ึน ซึ่งผูบริโภคมีชองทางการเลือกซ้ือสินคาที่หลากหลายข้ึน และการมีนวัตกรรมใหม ๆ        
ในการพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการเฉพาะกลุมไดมากขึ้น ลวนสงผลใหตลาดสินคาเก่ียวกับสัตวเลี้ยงปรับโฉมไป
ตลอดหลายปที่ผานมา (ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ฝายวิจัยธุรกิจ, 2561) 

จากสถิติการจัดงาน et Expo hailand 2018 ภายใต Concept Pet Sphere “จักรวาลเพื่อนรัก” โดย
รวบรวมผูประกอบการรานคากวา 250 ลานคานําเสนอสินคาและบริการอยางครบครันในราคาสุดพิเศษ เปดคาดการณวา 
สินคาประเภท อาหารสัตว เวชภัณ  อาหารเสริม ผลิตภัณ ดูแลและบํารุงขน อุปกรณตดัแตงขน เสื้อผา เคร่ืองประดับ 
ของเลน อุปกรณพัฒนาทักษะของขบเคี้ยวสําหรับสุนัข สินคาที่ระลึกสําหรับคนรักสัตว โรงแรมที่พักที่นําสัตวเลี้ยงเขา
พักได โรงพยาบาลสัตว และสินคาอ่ืน ๆอาทิเชน กรง ที่นอน เปนตน ทั้งนี้คาดวาการจัดงานในปนี้จะมีผูเขาชมงานไมต่ํากวา 
10,000 คนและมีเงินสะพัดในงานไมต่ํากวา 88 ลานบาทซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปกอน 10  ธุรกิจอาหารสัตวมีสัดสวนมากที่สุด 
45  หรือประมาณ 1.33 หมื่นลานบาท ขณะที่ธุรกิจดูแลสุขภาพสัตวอาทิเชน โรงพยาบาล คลินิก สปาอาบน้ําตัดขน 
โรงเรียนฝຄก โรงแรมและบริการอ่ืน ๆ มีสัดสวน 32 เปอรเซ็นตสวนอีก 23 เปอรเซ็นตหรือประมาณ 6,700 ลานบาท 
ปจจัยที่สงผลตอการเติบโตคือไลฟຊสไตลของการใชชีวิตที่นิยมคลองโสดมากขึ้นผูแตงงานมีบุตรนอยลงรวมถึงการเขาสู
สังคมผูสูงอายุของคนไทยทําใหความตองการเพื่อนยามเหงามีอัตราสูงข้ึนตามไปดวยและคาดวาตลาดสัตวเลี้ยงจะตอบ
โตไดถึง 3.2 หมื่นลานบาท (มติชนออนไลน, 2561) จึงสงผลใหกลุมนี้เติบโตไดเปนอยางดี นอกจากนี้ แนวโนมการดูแล
สัตวเลี้ยงของผูบริโภคในปจจุบนัมักจะดูแลเลี้ยงสัตวของตนเหมือนคนในครอบครัวหรือเหมือนลูก มากกวาการเปนสัตว
เลี้ยงเหมือนในอดีต ประกอบกับผลวิจยัของศูนยวิจัยกสิกรไทยไดระบุวา ปจจุบันการมีครอบครัวของคนในประเทศไทย
เร่ิมลดลง และหันมาเลี้ยงสัตวเปนเพื่อนคลายเหงาเพิ่มมากยิ่งข้ึน อีกทั้งการกาวสูสังคมผูสูงอายุก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่
สงผลใหกลุมอุตสาหกรรมนี้เติบโตไดเปนอยางดี จึงเชื่อวาตลาดสําหรับผูเลี้ยงสัตวนี้จะยังคงเติบโตตอเนื่องไมต่ํากวา 5-10  

(world wildlife Fund- , 2019)  
  ดังนั้นธุรกิจดูแลสัตวเลี้ยวมีแนวโนมการขยายตัวจัดตั้งธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยในป 2561มีการจัดตั้งธุรกิจจํานวน 
13 ราย เพิ่มข้ึน 18.18  เมื่อเทียบกับป 2560 ในสวนของมูลคาทุน จดทะเบียนป 2561 ที่มีมูลคา 18 ลานบาท ลดลง 
21.74  เม่ือเทียบกับป 2560 รายไดของธุรกิจเติบโตในอัตราท่ีเรงข้ึนตลอดชวงป 2558-2560 และในป 2560 มีการ
เติบโต อยางกาวกระโดดถึง 35.17  ทั้งจากจํานวนผูประกอบการซึ่งจดทะเบียนเปนธุรกิจที่เพิ่มข้ึนในตลาด และดาน
รายไดที่เพิ่มข้ึนของผูประกอบการรายใหญ อยางไรก็ตามธุรกิจยังประสบภาวะขาดทุนในบางป ซึ่งมีสัดสวนโดยเฉลี่ย
ของธุรกิจที่กําไร:ขาดทุนที่ 50:50สวนใหญจะประสบปญหาขาดทุนในปแรกของการจัดตั้งธุรกิจ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตในสังคมที่เปนครอบครัวเดี่ยว การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประชากรวัยแรงงานที่ยังไมแตงงาน และวิทยาการ
ทางการแพทยเก่ียวกับสัตวเลี้ยงสมัยใหม ทาํใหการเลี้ยงสัตวเปนที่นิยมและเจาของสัตวเลี้ยงใหความสําคัญกับการดูแล 
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สัตวเลี้ยงมากยิ่งข้ึน เกือบทุกครัวเรือนในประเทศมักมีสัตวเลี้ยงไวเปนเพื่อนคลาย เหงาสําหรับทุกเพศวัย โดยเฉพาะใน
กลุมวัยเด็กและวัยสูงอายุ โดย สัตวเลี้ยงมีหลายประเภท เชน สุนัข แมว กระตาย และนก เปนตน แตสตัวเลี้ยงที่เรียกได
วาไดรับความนิยมมาก คือ สุนัขและแมว ซึง่ปจจุบนัยังไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริงของสุนัขและแมว มากนัก จาก
การสํารวจของสํานักงานปศุสตัวเขต 1-9 ในป 2559 พบวา ทั่วประเทศมีจํานวนสุนัขและแมวกวา 10.4 ลานตัว ในขณะ
ที่ป 2561 ได มีการสํารวจลาสุดจาก ฐานขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนสุนัข-แมว (Pet Register) ของกรมปศุสัตว สํารวจ
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมรวมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบวา มีจํานวนสุนัขและแมวทั้งสิ้น 5,573,166 ตัว          
ในจํานวนนี้เปนสุนัขและแมวที่มีเจาของ 5,549,905 ตัว หรือคิดเปน 99.58  และเปนสุนัขและแมวที่ไมมีเจาของ 
23,261 ตัว คิดเปน 0.42  โดนสวนใหญนิยมเลี้ยงสุนัขมากกวาแมวเกินกวาก่ึงหนึ่ง และมีจํานวนของสุนัขและแมวใน
พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกัน มากกวา 60  ของจํานวนสุนัขและแมวที่มีเจาของทั้งหมด 

ภาพรวมของธุรกิจสัตวเลี้ยงมีแนวโนมเติบโตทุกป โดยเฉพาะใน กลุมอาหารสัตวเลี้ยงที่มีรายไดและกําไรอยางตอเนื่อง 
โดยในปงบการเงิน 2560 ธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงมีรายไดสูงสุดในรอบ 5 ป (ป2556 -2560) และมีอัตราเติบโตถึง 51  
เมื่อเทียบกับป 2556 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2561) นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณ สัตวเลี้ยงไทย กลาววาจาก
สถิติคาใชจายของสัตวเลี้ยงทั่ว ๆ ไป โดยเฉลี่ยวา การเลี้ยงสุนัข 1 ตัว มีคาใชจายอยูที่ 1,000 – 1,500 บาทตอเดือน 
แบงเปนคาอาหาร ขนม ยารักษาเห็บหมัด ในขณะที่คาใชจายของแมว 1 ตวั อยูที่ 700 – 1,000 บาทตอเดือน แบงเปน
คาอาหาร ขนม ทรายแมว ยารักษาเห็บหมัดคาใชจายดังกลาวสงผลใหธุรกิจอาหารสัตวเติบโตในมูลคาในตลาดธุรกิจ
อาหารสัตวมากที่สุดและประเทศไทยเปนฐานการสงออกอาหารสัตวที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลกโดยเฉพาะโรงงานผลิต
ปลากระปຉองสําหรับแมวในชวง 2-3 ปที่ผานมามีโรงงานผลิตอาหารใหม ๆ เกิดข้ึนไมต่ํากวา 10 แหงบางรายเปลี่ยนจาก
โรงงานผลิตอาหารกุงอาหารปลาอาหารมาเปนผลิตอาหารสุนัขและอาหารแมวแทนและกระแสความนิยมในธุรกิจสัตว
เลี้ยงสงผลใหนักศึกษาคณะสัตวแพทยหันมาเลือกเรียนทางดานสัตวเลี้ยงมากขึ้น 70-80  เปอรเซ็นตจากเดิมนักเรียน
เก่ียวกับปศุสัตวตอเนื่องไปถึงธุรกิจคลินิกสัตวเลี้ยงในเมืองโตมากในชวง 5 ปที่ผานมาปจจุบันมีโรงพยาบาลสัตวเลี้ยงทั่ว
ประเทศกวา 300 แหงแบงเปนชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 80  คลินิกขนาดใหญที่เกิดข้ึนมาสามารถผาตัดได 15  และเปน
โรงพยาบาลที่มีเคร่ืองมือพรอมมีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกประมาณ 5  ซึ่งยังพบวา 5 ปจจัยที่สงผลใหตลาดสัตว
เลี้ยงเติบโต 1) จํานวนคนโสดและคนสูงอายุเพิ่มมากขึ้นและมีความตองการเลี้ยงสัตวมาเติมเต็ม 2) คนแตงงานแลวไมมี
บุตรหรือมีแคคนเดียวกับคนที่อยูเปนคูในคนรักเพศเดียวกัน 3) กลุมคนรักสัตวนิยมเลี้ยงสัตวเสมือนลูกเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัวจึงเลือกสินคาที่มีคุณภาพสูง 4) วิวัฒนาการทางการแพทยที่ดีข้ึน 5) มีสถานที่และที่พักอาศัยสําหรับสัตวเลี้ยง
เพิ่มข้ึน (สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณ สัตวเลี้ยงไทย, 2561) 

การเติบโตของธุรกิจ การจัดตั้งใหมของธุรกิจดูแลสัตวเลี้ยง ในป 2561 มีการจัดตั้งธุรกิจ มีจํานวน 13 ราย 
เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมาคิดเปน 18.18  และการกระจายตัวของธุรกิจ ธุรกิจนี้สวนใหญตั้งอยูในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จํานวน 23 ราย คิดเปน 38.98  มูลคาทุน 39.10 ลานบาท คิดเปน 41.52  รองลงมาภาคใต 10 
ราย คิดเปน 16.95  มูลคาทุน 20.30 ลนบาท คิดเปน 21.55  หากพิจารณาในสวนของรายจังหวัดจะพบวา ตั้งอยู
จังหวัดภูเก็ต 5 ราย นนทบุรี 4 ราย เชียงใหม 4 ราย ตามลําดับ ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญมีความหนาแนนของ
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ประชากร และความสะดวกในการคมนาคม โดยแนวโนมการเลี้ยงสัตวเลี้ยงและดูแลสัตวเลี้ยงของผูบริโภค ที่เพิ่มข้ึน
สงผลใหรายไดของธุรกิจเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูงข้ึนตลอดชวงป 2558-2560 โดยเพิ่มข้ึน 8.12  ในป 2558 เพิ่มข้ึน 
19.01  ในป 2559 และเพิ่มข้ึน 35.37  ในป 2560 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากรายไดเฉลี่ยตอรายของนิติบุคคลที่
นําสงงบการเงิน พบวาป 2559 มีรายไดเฉลี่ยตอรายที่ 1.24 ลานบาท เพ่ิมข้ึนคิดเปน 9.09  ซึ่งเพิ่มข้ึนในอัตราที่ต่ํา
กวารายไดรวมในขณะที่ในป 2560 มีรายไดเฉลี่ยตอรายที่ 1.15 ลานบาท ลดลงคิดเปน 7.18  จากการเพิ่มข้ึนของ
ผูประกอบการรายใหมที่ยังมีรายไดไมสูงนักในชวงเร่ิมตนธุรกิจ รวมถึงการแขงขันที่เพิ่มข้ึน กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ธรุกิจดูแลสัตวเลี้ยง (2561) 

 

 

กลยุทธของธุรกิจเปนการวางแผนปฏิบัติการของผูบริหารที่ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานขององคการ ซึ่งกล
ยุทธเปรียบเสมือนภาระผูกพันของผูบริหารที่มีตอองคการในการกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อทําใหองคการ
เจริญเตบิโตอยางตอเนื่องจากการดําเนินงานตามแผนกลยุทธดังกลาวตองทําใหลูกคาเกิดความพึงพอในสินคาหรือการ 
กอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันและสงผลใหยอดขายที่เพิ่มข้ึนแกองคการ รวมถึงผลประกอบการทางการเงินที่ดี
ข้ึน ดังนั้นกลยุทธขององคการจะใหความเขาใจพื้นฐานวาองคการจะดําเนินธุรกิจอยางไร อาทิ ผูบริหารมีเปาหมายใน
การดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางไร หรือทําอยางไรเพื่อทําใหลูกคาเกิดความภักดีตอสินคา/บริการขององคการ เพื่อ
หลุดพนจากภาวการณแขงขัน หรือผูบริหารมีการจัดการฝายงานในดานตาง ๆ ขององคการอยางไร (ฝายวิจัยและพัฒนา 
กิจกรรมการจัดการโซอุปทาน ฝายผลิต ฝายขายและฝายการตลาด ฝายการเงิน และฝายบริหารทรัพยากรบุคคล) เปน
ตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหแกองคการ ดังนั้น ผูบริหารตองเลือกกลยุทธที่สามารถชวยใหการ
ดําเนินงานขององคการบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ (สุดใจ ดลิกทรรศนนท, 2558) 

 

 

กลยุทธของผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง องคประกอบของผลิตภัณ โดยทั่วไปของการทําผลิตภัณ เปนสิ่งหนึ่งที่
นําเสนอแกผูบริโภคเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค ดังนั้นผลิตภัณ ซึ่งหมายรวมถึงสิ่งที่จับตองได และจับตอง
ไมได สิ่งที่จับตองไดจะรวมถึงสินคาสิ่งที่จับตองไมไดหมายถึงบริการดวย ดังนั้นคําวาผลิตภัณ ซึ่งหมายถึงรวมถึงสินคา
บริการ นอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณ ยังตองใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของเพื่อสรางลักษณะของ
ผลิตภัณ ใหมีความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณ  ในการพัฒนาหรือการใชนวัตกรรม
สามารถดําเนินการไดตามข้ันตอนดังนี้ 1) การกําเนิดหรือกําหนดแนวคิดเปนข้ันตอนแรกที่ริเร่ิมการพัฒนาผลิตภัณ 
อาจจะไดมาจากแหลงของความตองการของลูกคาหรือความตองการของธุรกิจเองการคิดคนของพนักงานบัญชีฝาย
การตลาดหรือมาจากปญหาเฉพาะที่ผูบริโภคกําลังประสบปญหาอยูและตองการผลิตภัณ ที่มีความเฉพาะทาง 2) การ
วเิคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ ซึง่การพัฒนาผลิตภัณ ตองนํามาซ่ึงการวิเคราะหความเปนไปไดมากนอยเพียงใดใน
เชิงการขายผลิตภัณ ทางธุรกิจตัวชี้วัดปริมาณที่นิยมนํามาใชกันไดแกการวิเคราะหศักยภาพการตลาดขนาดของตลาด
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ความสามารถในการทํากําไรของตลาดการวิเคราะหการเงินและความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการการวิเคราะห
ทางเทคนิคและที่สําคัญจะตองทําการวิเคราะหผลกระทบเพื่อผลิตภัณ นั้นอยูในตลาด ไดยาวนาน 3) การวิจัยและ
พฒันาเปนการศึกษาความเปนไปไดในการวิจัยและการพัฒนาการทํางานรวมกันกับฝายผลิตเพื่อผลิตตนแบบสินคาและ
นํามาทดสอบกับตัวแทนของผูบริโภคอิสลามเพื่อปองกันความผิดพลาดและสรางความม่ันใจในกระบวนการผลิตในเชิง
พาณิชย ที่จะเกิดข้ึนตอไป 4) การทดสอบตลาดการนําผลิตภัณ ไปทดสอบตลาดและสถานการณจริงประเมินระดับ
ความสนใจการยอมรับของผูบริโภค ยอดขาย ความสามารถในการ ทํากําไรซ่ึงฝายการตลาดจะตองใชกลยุทธทาง
การตลาดตามที่วางแผนไว 5) การผลิตและนํามาใชในเชิงพาณิชยเปนผลิตภัณ ที่ผานการทดสอบและจนถึงข้ันตอน
สุดทายสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยทํางานตัวเองอยางเต็มศักยภาพสิ่งที่ควรทําคือการติดตามและ
ประเมินผลแผนการดําเนินงานทางการตลาดอยางตอเนื่องการเก็บขอมูลที่สะทอนกลับมานํามาใชปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณ ในคร้ังตอไป (นธกฤต วันตຍะเมล,2561) 

การใชนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณ ในปจจุบันถือเปนกลยุทธที่เขามามีบทบาทในการพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณ ที่กําลังไดรับความนิยมที่ชวยในการสรางความแตกตางและนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ อยางไรก็ตาม 
นวัตกรรม คือ แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งตาง ๆ ที่ใหมตอตัวปจเจกบุคคล หรือหนวยที่รับเอาสิ่งเหลานั้นไป
ประยุกตใช อีกทั้งรวมถึงการทํากิจกรรมที่นําไปสูการแสวงหาความสําเร็จในเชิงพาณิชย การสรางตลาดใหม ผลิตภัณ 
ใหม กระบวนการและการบริการใหม การทําสิ่งที่แตกตางจากคนอ่ืน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนรอบตัว
เพื่อนํามาสรางเปนโอกาสและถายทอดไปสูแนวความคิดใหมที่ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม (พยัต วุฒิรงค, 
2562) กลยุทธนวัตกรรม (Innovation Strategy) คือการสรางตําแหนงการแขงขันองคกรดวยการกําหนดคุณลักษณะ
ผลิตภัณ และบริการใหมซึ่งแตกตางจากเดิม โดยมีเทคโนโลยีเปนองคประกอบที่สําคัญบนทุกกิจกรรมหวงโซแหงคุณคา 
ซึง่เปนการคนพบและนําเสนอสิ่งใหมๆ ในตลาด ซึ่งสอดคลองกับงานงาน (Burgelman, Christensen, & Wheelwright, 

2009) สาเหตุที่องคกรตองเขาใจกลยุทธนวัตกรรม เพราะวาปจจุบันเทคโนโลยีไปเปนสวนหนึ่งของทุกกิจกรรมภายใน
องคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถทําใหเกิดการสื่อสารปฏิสัมพันธแบบ 2 ทางไดทั้งองคกร สามารถสื่อสารกับผูขาย
ปจจัยการผลิต และสามารถสื่อสารกับลูกคา ณ เวลาปจจุบัน ซึ่งนําไปสูนวัตกรรมผลิตภัณ  (Product Innovation) 

และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ที่สงผลใหตนทุนลดลงและคุณภาพเพิ่มข้ึน และความสําคัญของ        
กลยุทธนวัตกรรม คือการใชความสามารถขององคกรที่มีผลตอความไดเปรียบในการแขงขัน จากากรเขาสูตลาดเปนรายแรก 

การสรางกลยุทธนวัตกรรมสามารถทําไดโดยใชเทคโนโลยีเขาไปในทุกกิจกรรมขององคกรหรือทุกกิจกรรมในหวงโซแหง
คุณคา กอใหเกิดนวัตกรรมผลิตภัณ และนวัตกรรมกระบวนการ ในลักษณะนวัตกรรมสรางความเปลี่ยนแปลงโดย
สิ้นเชิง (Radical) หรือนวัตกรรมแบบคอยเปนคอยไป (Incremental) โดยที่การคนพบทั้ง 2 ลักษณะตลาดตางใหการ
ยอมรับ (ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2561, หนา 218) 
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  ผูประกอบการคือ บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไมแนนอนทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาผล
กําไรและความเติบโต มุงหาความตองการของตลาดเพ่ือสนองความตองการในทางเศรษฐศาสตร ผูประกอบการ คือ ผูรวบรวม
ปจจัยการผลติ ไดแก ที่ดิน แรงงาน และทุน มาผลิตเปนสินคาและบริการ ผูประกอบการอาจจะเปนหนวยงาน บริษัท หางราน 

หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได ทั้งนี้ผูประกอบการตองยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการผลิต และบริหารจัดการใน
กระบวนการผลิต ผลตอบแทนท่ีไดคือ กําไร หรือขาดทุน ความมุงหมายของการประกอบการ การประกอบการหรือการ
ประกอบธุรกิจ มีจุดมุงหมายหลายประการ (กัลยารัตน ธีระธนชัยกุล, 2560, หนา 15) ดังแสดงในรูปที่ 1 

  

 

 

 

 

 

 

1  

 คุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี จากการศึกษาผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จจํานวนมากพบวา มีคุณสมบัติ
ทีค่ลาย ๆ กัน ดังแสดงในภาพที่ 2 ดังนี้ (กัลยารัตน ธรีะธนชัยกุล, 2562, หนา 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสวงหากําไร 
ความอยูรอดและความเจริญรุงเรือง

ถาวรของธุรกิจเอง 

 

สรางประโยชนใหแกสังคม 
 

สนองความตองการของตนเอง 

คุณสมบัติของ 
ผูประกอบการที่ด ี

มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

กลาตัดสนิใจ กลาเสี่ยง 

พรอมที่จะทํางานหนัก 

มีมนุษยสัมพนัธด ี

มีความรูเก่ียวกับกิจการ 

ตองมีทุนอยูจํานวนหนึง่ 

มีความรับผิดชอบและ
ซือ่สัตยตอลูกคา 
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คุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี จากการศึกษาผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จจากภาพที่ 2 สามารถ
อธิบายไดดังนี้ 1) มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความเปนผูนํา รักคามอิสระ ไมอยากเปนลูกจางใคร แมจะลมเหลวก็ไมยอ
ทอแกไขแลวสูตอไปไมละทิ้ง 2) กลาตัดสินใจ กลาเสี่ยงในการประกอบการ อาจสําเร็จหรือลมเหลวไดตองตัดสินใจบน
ขอมูลที่ถูกตอง 3) พรอมที่จะทํางานหนัก อดทนขยันหม่ัน เพียร เพราะการประกอบธุรกิจตองสนใจและเอาใจใส
ตลอดเวลา 4) มีมนุษยสัมพันธดี อัธยาศัยดี ยิม้แยมแจมใส พูดจาไพเราะสนใจบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะลูกคา 5) มีความรู
เก่ียวกับกิจการที่ตนประกอบการและหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอเพื่อปรับปรุงกิจการของตน 6) พิจารณาตนทุนซ่ึงตองมี
ทุนอยูในจํานวนหนึ่งในการประกอบการไมใชกูจากสถาบันการเงินทั้งหมด 7) มีความรับผิดชอบและซ่ือสัตยตอลูกคา 
ผูเก่ียวของและสังคมจึงจะทําใหสถานประกอบการเจริญรุงเรืองและยั่งยืน 

ทั้งนี้คุณสมบัติเหลานี้ไมใชมีมาแตกําเนิดทุกคนสามารถพัฒนาข้ึนมาไดเม่ือสนใจและตั้งใจจริง โดยการสังเกต 
พูดคุยกับผูประกอบการ ศึกษาหาความรูจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ หรือสมัครเขาทํางานในสถานประกอบการตาง ๆ 
เพื่อหาประสบการณ (กัลยารัตน ธรีะธนชัยกุล, 2562, หนา 18) 
 

Entrepreneurial Characteristics)  
คุณลักษณะของผูประกอบการ เปนลักษณะสวนบุคคลที่ นํามาใชในการดําเนินธุรกิจ จะสงเสริมสนับสนุนให

บุคคลนั้นเกิดความสําเร็จในการประกอบการ ประเมินไดจาก คุณลักษณะตาง ๆ ผูที่ใหความสนใจศึกษาคุณลักษณะของ
ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ ดังนี้ 1) ความเปนตัวของตัวเอง (Autonomy Orientation) ความสามารถที่จะนํา
ตนเองไปสูโอกาสและสามารถทํางานไดดวยตัวเอง ตัด สินใจไดในสถานการณที่บีบบังคับ 2) ความมีนวัตกรรม 
(Innovativeness Orientation) การมีความ คิดริเร่ิมสรางสรรคสิ่ง แปลกใหมอยูเสมอ พัฒนาผลิตภัณ ไมใหซ้ําแบบดั้งเดิม 

การบริการและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการดําเนินธุรกิจ 3) ความกลาเสี่ยง (Rick taking Orientation) ความกลา
ในการตัดสินใจทํากิจกรรม ภายใตสภาวะที่ไมแนนอนตาง ๆ ซึ่งอาจประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวเทากัน และ
ยอมรับความเสี่ยงได เพื่อหวังผลกําไรของการดําเนินงาน 4) ความกาวราวในการแขงขัน (Competitive Aggressiveness 

Orientation) การมีความมุงม่ันสูงในการทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยความพยายามล้ําหนา และมีการบริหารจัดการให
เหนือกวาคูแขงในตลาด เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 5) ความสมํ่า เสมอและใฝใจในการเรียนรู (Stability 

and Learning Orientation) มีความม่ันคง ไมหวั่นไหวกับสถาน การณหรือความผิดพลาดที่เกิดข้ึนกับตนเอง และนํา
ขอบกพรองที่เกิดข้ึนมาเปน ประสบการณที่ดีในการเรียนรูทั้งในปจจุบันและอนาคตได 6) ความใฝใจในความสําเร็จ 
(Achievement Orientation) เปนผูทีม่องหาหนทางไปสูความสําเร็จ หรือใหความสําคัญกับหนทางที่ไปสูความสําเร็จชอบ
งานทาทาย และมีแรงจูงใจในการดําเนินงานนั้นๆ ใหไดดีกวาเดิมและประสบความสําเร็จ (ธัญญรวี ธรศิริปุณโรจณ, 2562) 
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 ลักษณะของสถานพยาบาลประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ืองหลักเกณ  วิธีการ และเงื่อนไขของ
สถานพยาบาลสตัวซึง่ไมตองอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว ที่ตองดําเนินการภายใตกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว พ.ศ.2558 ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ.2553 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไวในขอ 2 ใหสถานพยาบาลสัตว
ซึ่งไมตองอยูในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ.2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) จัดใหมีแผนปายชื่อสถานพยาบาลสัตว โดยชื่อสถานพยาบาลสัตวตองสอดคลองกับลักษณะการใหบริการ 
พรอมทั้งแสดงวันและเวลาการใหบริการ 

(ข) อาคารและพ้ืนที่ของสถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืนตองมีลกัษณะ ดังนี้ 1) มีพื้นที่
ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตวไมนอยกวายี่สิบตารางเมตร 2) ตั้งอยูในทําเลที่สะดวก มีความมั่นคงแข็งแรงและไม
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ ตอผูอยูอาศัยขางเคียง 3) การสัญจรและการเคลื่อนยายสัตวปวยตองกระทําได
โดยสะดวก 4) มีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ ไมมีกลิ่นอับทึบ 5) บริเวณภายนอกและภายในอาการตอง
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอยและจัดแบงพื้นที่ใชสอยอยางเหมาะสม 6) ภายในสถานพยาบาลสัตวตองไมมีการประกอบ
กิจการกิจการอ่ืนรวมอยูดวย และในกรณีทีส่ถานพยาบาลสัตวมีการใหบริการหลายแผนก จะตองมีการแบงสัดสวนการ
ใหบริการแตละแผนกออกจากกันใหชัดเจน 7) มีหองตรวจโรคหรือหองใหการรักษา และในกรณีที่มีหองเอกซเรยตอง
แยกเปนสัดสวนและมิดชิด 8) ในกรณีที่มีหองผาตัดตองแยกเปนสัดสวน มิดชิด และสามารถปองกันและควบคุมการติด
เชื้อหรือการแพรกระจายของเชื้อโรคและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากสัตวปวยที่ที่มารับบริการ 9) มีสวนที่พักรอและสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูรับบริการ 10) มีหองน้ํา หองสวมที่ถูกสุขลักษณะอยางนอยหนึ่งหอง เวนแต ในกรณีที่
สถานพยาบาลสัตวตั้งอยูในอาคารที่มีหองน้ําหองสวมใหบริการภายในอาคารอยูแลว 11) มีการเก็บและกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะและมีวิธีการควบคุมการตดิเชื้อหรือการแพรกระจายของเช้ือโรค 12) มี
คอกหรือกรงในขนาดที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว 13) มรีะบบไฟฟาหรือแสงสวางสํารอง 14) มีอุปกรณดับเพลิง 

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในธุรกิจนวัตกรรม ธุรกิจนวัตกรรมในระดับโลกนี้เปนปจจัยสู
ความสําเร็จที่สําคัญของกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม โดยการเพิ่มจุดแข็งของความสามารถดานนวัตกรรม 
ความไดเปรียบในการแขงขัน และสมรรถนะของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในโลกยุคโลกาภิวัตนนี้ โดย
อาศัยโอกาสในระดับโลกในการแสวงหานวัตกรรมของโลก ในการเขาใจและการพัฒนากระบวนการจัดการธุรกิจภายใน
องคการ รวมถึงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองตอโอกาสในระดับโลกนี้ (Buse, et al, 2010, & 

Seo, ed al, 2011) ผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการสรางธุรกิจนวัตกรรมนั่นคือผูพัฒนา ธุรกิจจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (University Spin-Offs) ซึ่งบุคคลเหลานี้มีบทบาทสําคัญกวาผู เร่ิมพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในแบบอ่ืนๆ 
จากงานวิจัยของเปโดรและเฟอแรน ที่ตีพิมพในป พ.ศ.2553 พบวา กองทุนรวมทุนตางๆจะมีความชื่นชอบตอกลุม
ผูพัฒนาธุรกิจจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมากกวากลุมอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากผูประกอบการกลุมนี้มีทักษะทางดานการ
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จัดการที่ไดมาจากมหาวิทยาลัยเปนพื้นฐานใหการทําธุรกิจของพวกเขามีโอกาสประสบความ สําเร็จมากกวากลุมอ่ืน ๆ 
แนวทางดังกลาวเหมาะสมกับกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากหาก
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตองลงทุนเองทั้งหมดแลวยอมไมมีทนุทรัพยที่เพียงพอ อีกทั้งแมมีทุนทรัพยใน
การจัดตั้งแผนกวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณ หรือสรางนวัตกรรมของตนเอง จากผลการวิจัยของ จอรสและคณะที่ตีพิมพเมื่อ
ป พ.ศ.2553 แสดงใหเห็นวาผลงานดานนวัตกรรมของหนวยวิจัยและพัฒนามีความสัมพันธในเชิงลบกับตัวชี้วัดของ
ผลงานทางดานการเงิน ดังนั้นทางเลือกทางกลยุทธในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจึงควรจะเลือกแนว ทาง ของ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือการจางภายนอกทําการวิจัยที่ตรงกับโอกาสใน
ระดับโลก (AlborsGarrigos, et al, 2010) แตที่สําคัญกวาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไดแกการกําหนดวิสยัทัศน และ
กลยุทธทางธุรกิจที่เหมาะสมซ่ึงเปรียบไดกับจิตใจและสมองขององคการซึ่งจะไปออกคําสั่งใหมือ สรางสรรคงานตาง ๆ
ออกมาก็คือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนั่นเอง (นพดล พันธุพานิช, 2561) 

 

 

 พฤติกรรมการบริโภคดานความยั่งยืนไดกลาววา ในการดําเนินงานดานการตลาดเพื่อความยั่งยืนใหประสบ
ความสําเร็จ นักการตลาดเพื่อความย่ังยืนจะตองมีความรูความเขาใจในพฤติกรรมการบริโภคดานความยั่งยืนอยางถองแท 
เพื่อที่จะนําความรูเหลานี้มาออกแบบกลยุทธการตลาดเพื่อความยั่งยืนไดตรงกับความตองการของพฤติกรรมผูบริโภค
เปาหมาย ดังนั้นจึงไดเสนอองคความรูดานพฤติกรรมการบริโภคดานความย่ังยืน ทั้งในดานความหมายและจุดเร่ิมตน
ของแนวคิดพฤตกิรรมการบริโภคดานความยั่งยืน การแบงกลุมพฤติกรรมผูบริโภคดานความยั่งยืนและกระบวนการเลือก
กลุมเปาหมายกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคที่มีความยั่งยืน ตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการบริโภคดานความยั่งยืนและแบบจําลองพฤติกรรมการบริโภคดานความยั่งยืน เพื่อนํามาไปใชประโยชนใน
การวางแผนการตลาดเพื่อความยั่งยืน ดังนี้ 1) ความหมายและจุดเร่ิมตนของแนวคิดพฤติกรรมการบริโภคดานความ
ยั่งยืนจากความหมายดังกลาว สรุปไดวา พฤติกรรมการบริโภคอยางยั่งยืน (Sustainable Consumption Behaviors) 

เปนการบริโภคที่สรางความสมดุลระหวางมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียดในแตละมิติไดดังนี้คือ มิติทางเศรษฐกิจ จะหมายถึง เปนการบริโภคอยางพอดีพอประมาณตามความจําเปน
พื้นฐานและสามารถพึ่งพาตนเองได มิติทางสังคมจะหมายถึง การบริโภคสินคาและบริการที่ไมเปนภัยตอสังคม          
การบริโภคสินคาและบริการจากหนวยงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการแบงปนการบริโภคออกสูสงัคมรอบ
ขาง และมิติดานสิ่งแวดลอมจะหมายถึง การบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การตระหนักถึงปญหา
สิ่งแวดลอม และการประหยัดพลังงาน อันจะนําไปสูการรักษาฐานทรัพยากรใหดํารงอยูอยางตอเนื่องไปถึงคนรุนอนาคต
ในที่สุด 2) การแบงกลุมพฤติกรรมผูบริโภคดานความย่ังยืนและกระบวนการเลือกกลุมเปาหมาย โดยการแบงกลุม
พฤติกรรมผูบริโภคดานความยั่งยืน มกีารแบงกลุมพฤติกรรมผูบริโภคดานความยั่งยืนไวหลายประเภท 3) การแบงกลุม
ผูบริโภคดานความยั่งยืนขององคกร Roper องคกร Roper เปนหนวยงานดานการวิจัยตลาดระดับนานาชาติ (นธกฤต 
วนัตຍะเมล, 2561, หนา 63-67) 
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สาเหตุการเลือกซื้อผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยงพิการ มีดังนี้ 1) การตัดสินใจ กระบวนการสําคัญขององคกร ผูบริหาร
จะตองกระทําอยูบนพื้นฐานในการบริหารองคกรและเปนทักษะที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งในการเปนผูนําที่ประสบ
ความสําเร็จ 2) การตัดสนิใจในแงชองผูบริโภค การเลือกกิจกรรมตั้งแต 2 ทางเลือกข้ึนไปวาจะ “ซื้อ” หรือ “ไมซื้อ” บุคคล
อยูในภาวะที่จะทําการตัดสินใจซื้อ อยางไรก็ตามกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ซ่ึงจะประกอบไปดวยข้ันตอนตาง ๆ 

ดังตอไปนี้  1) กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจสามารถแบงออกไดกวาง ๆ เปน 3 ข้ันตอนใหญ ดังนี้                    
1) กระบวนการกอนการตัดสินใจ ไดแก (1) การตระหนักถึงปญหา/ความตองการ (2) การคนหาขอมูล (3) การประเมิน
ทางเลือก (2) ขณะตัดสินใจ คือ ซื้อ/ไมซื้อ (3) กระบวนการหลังการตัดสินใจ ไดแก การประเมินหลังการตัดสินใจ           
ผลประเมินหลังการ้ือ สาเหตุที่ผูบริโภคไมพอใจภายหลังการซื้อ และการเสริมแรงกับพฤติกรรมหลังการซื้อ 3) กระบวนการ
กอนตัดสินใจ เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนกอนที่จะซื้อหรือการบริโภคจะเกิดข้ึนจริงสามารถแบงออกได 3 ข้ันตอนยอย
ดวยกัน ไดแก การตระหนักถึงปญหา/ความตองการ การคนหาขอมูล และการประเมินทางเลือก (เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล, 
2561 หนา 44) 

ก. การตระหนักถึงปญหา ความตองการ หรือความจําเปนผูบริโภคจะตระหนักถึงความตองการในสิ่งที่ตนเอง
รูสึกวายังขาดหายไปในชีวิตและจะมองหาสินคาหรือบริการที่สามารถเติมเต็มใหกับความตองการนั้น ๆ สามารถสรุปได
ดังนี้ คือ (1) เหตุผลจากปจจัยภายใน เปนเหตุผลจากความตองการของตัวเองหรือเปนความตองการปจเจกบุคคลหรือ
ความจําเปนจากอายุชวงวัยตาง ๆ ที่ทาํใหตองแสวงหาสินคาหรือบริการตัวนั้น (2) เหตุผลจากปจจัยภายนอก เปนเหตุผล
จากกระแสสังคมภายนอกจากสภาพเศรษฐกิจ หรือปจจัยทางดานตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงจากสภาพครอบครัว, การ
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจ, การเปลี่ยนแปลงจากการเมืองอาจมีการเลือกตั้งใหม, การเปลี่ยนแปลงที่มาจากลุมอางอิง 
และการเปลี่ยนแปลงทางกิจกรรมดานการขายหรือการตลาดของผูประกอบการเองจากการสงเสริมทางการตลาด 

ข. การคนหาขอมูล ข้ันตอนนี้เปนกระบวนการเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลจากแหลงตาง ๆ นอกเหนือไปจากที่ระลึก
ความจําได เพื่อนํามาแกปญหาหรือตอบสนองความจําเปน หรือความตองการของผูบริโภค ดังนี้ 1) การแสวงหาขอมูล 
2) ปจจัยที่กําหนดแสวงหาขอมูล มีรายละเอียดดังนี้(1) การแสวงหาขอมูล สามารถแบงออกได 2 ชองทางดังนี้คือ 
ภายใน (Internal Search) ภายนอก (External Search) ไดแก (1.1) การแสวงหาขอมูลจากภายใน (Internal 

Search) ไดแก (1) ประสบการณในอดีตของผูบริโภค (2) ลักษณะของผูบริโภค (3) สิ่งจูงใจของผูบริโภค (1.2) การ
แสวงหาขอมูลจากภายนอก (External Search) การเสาะหาจากภายนอกเปนปฏิกิริยาที่เก่ียวของกับการแสวงหาขอมูล
ขาวสารจากภายนอกของบุคคล ซึ่งแหลงในการเสาะแสวงหา ไดแก (1) ขอมูลจากครอบครัวหรือเพื่อนเปนแหลงบุคคล 
(2) ขอมูลจากแหลงการคา (3) ขอมูลจากสื่อสาธารณะออนไลนและออฟไลน  

ค. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Choices) เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่ง
หรือหลายแหลง เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือการตัดสินใจซื้อ อาจใชประสบการณในอดีตบวกกับทัศนคติที่
เกิดจากการรับขาวสารขอมูลของสินคาแตละตราย่ีหอ ถาผูบริโภคยังมีความตองการและยังตองการแกปญหาอยู 
ผูบริโภคยอมสามารถยอนกลับไปยังข้ันตอนการแสวงหาขอมูลอีก ดังนี้ (1) หลักเกณ ที่ผูบริโภคใชประเมินทางเลือก
สินคา (2) การประเมินผล (3) การปรับกลยุทธกับผลประเมินทางเลือก (เหมือนจติ จิตสุนทรชัยกุล, 2561, หนา47-49) 
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รอเบิรต แคปแลน จาก Harvard Business School และเดวิด นอรตน ( aplan  orton, 1996) ไดอธิบาย 

หลักการและความหมายของการประเมินองคกรแบบสมดุล หรือ การประเมินการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ หรือการ
ประเมินเชิงกลยุทธ ไววา ระบบการประเมินผลงาน การทํางานหรือไม Balanced Scorecard เปนตัววัดผลทางการ
จัดการที่จะชวยใหการนํากลยุทธไปสูการ ปฏิบัติ โดยอาศัยการประเมินและการวัด ชวยใหองคกรเกิดความเปนระบบ
แนวเดียวกัน และเนนในสิ่งที่ สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร ตอมาองคกรและบริษัทตาง ๆ ไดนํา Balanced 

Scorecard มาใช ในการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทซ่ึงไดผลดี การนํา Balanced Scorecard มาใชจะเริ่มตน
ดวยคณะผูบริหารขององคกร ซ่ึงการกําหนดรายละเอียดในตารางกรอบการประเมินนั้น (อารยา แปຈปอง, 2557) คณะ
ผูบริหารจะเร่ิมตนดวยการสรางวัตถุประสงค (Objectives) และการวัด (Measures) และจะตองรวมกันดําเนินการงาน
ที่สําคัญ 2 งาน คือการกําหนดตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) และ การใชตารางกรอบการประเมินโดยทั้ง           
2 งาน มีความสัมพันธสอดคลองกัน ทั้ง 4 มุมมอง ไดแก การเงิน ลูกคา กระบวนการภายในและการเรียนรูและการพัฒนา 
(นพดล เทียมนรา, 2560)  

ประเด็นหลักของ Balance Scorecard ประกอบดวยมุมมอง 4 ดาน คือ มุมมองดานการเงิน มุมมองดาน
ลูกคา มุมมองดานกระบวนการภายใน มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนาขององคการ มุมมองแตละดาน จะมีตัวชี้วัด
ที่สําคัญ หรือ Key Performance Indicators (KPIs) เปนชุดที่มีความสัมพันธกัน (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2562) 

1. มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) ประกอบดวยวัตถุประสงค 2 ดาน ไดแกการลดลงของตนทุน 
(Cost Reduction) และการที่รายไดเพิ่มข้ึน (Revenue Growth) หรือผลิตผลเพิ่มข้ึน (Productivity Improvement) 

ซึ่งประกอบดวยการใชประโยชนจากการใชทรัพยากรที่มอียูใหเกิดประโยชนมากที่สุดองคกรจะตองกําหนดวัตถุประสงค
วาองคการมีแนวทางในทําอยางไรใหรายไดเพิ่มข้ึน ตัวชี้วัด (KPI) ที่สาํคัญมุมมองดานการเงินเชน การเพิ่มข้ึนของรายได 
การเพิ่มข้ึนของกําไรหรือยอดขายและการลดลงของตนทุน เปนตน 

2. มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) ขอมูลจริงจากลูกคาจะชวยใหองคกรสามารถปรับกลยุทธใน
การทํางานใหเทาทันคูแขง ปจจุบันทุก ๆ องคกรจะใหความสําคัญกับลูกคาและสอบถามความตองการจากลูกคาจริง 
เห็นไดจากการวางแผนระบบลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) เพื่อใหองคกรเขาถึงลูกคามาก
ข้ึน โดยจะเนนไปที่การสรางความพงึพอใจในการใหบริการไมวาจะเปนคุณภาพสินคาที่ไดมาตรฐาน เวลาท่ีรวดเร็วราคา
สินคาที่เหมาะสม กลยุทธรักษาลูกคาเดิมและหาลูกคาใหมเปนตน ตัวชี้วัด (KPI) มุมมองดานลูกคา เชน สวนแบงตลาด 
การรักษาลูกคาเกา ทําใหลูกคาพึงพอใจ การเพิ่มข้ึนของลูกคาใหม เปนตน 

3. มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) คือ การบริหารจัดการภายในองคการ 
จะตองมีกระบวนการที่ดีในการสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากรและพนักงานในองคกรและลูกคา เพ่ือจะสรางความ
เขมแข็งใหกับองคกรมากข้ึน ตัวชี้วัด (KPI) ดานมุมมองดานกระบวนการภายในเชน การเก็บรักษาและวงจรเวลา (Cycle Time) 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรและกระบวนการขนสงภายใน เปนตน 
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4. มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เปนมุมมองของการพัฒนา
ในอนาคต มุมมองดานกาเรียนรูและการพัฒนาจะประกอบดวย ดานทรัพยากรมนุษยในองคกรไดแก ความสามารถของ
บุคคลที่เพียงพอ (Skill) การพัฒนาทักษะอัตราการลาออกของบุคลากร (Turnover) ทัศนคติและความพึงพอใจของ
บุคลากร (Attitude and Employee Satisfaction) 

 
3 BSC 

 

 

บทความวิชาการนี้นําเสนอ กลยุทธความสําเร็จของธุรกิจผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
และงานวิจัยที่เก่ียวของ 1) ดานกลยุทธของธุรกิจผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง 2) ลักษณะผูประกอบการ 3) พฤติกรรมของผูซื้อ 

4) ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง และทําการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรุปความสําคัญนํามาสรางเปน
กรอบแนวคิด เพื่อนําไปสูการวิจัยในการนําเสนอกลยุทธสูความสําเร็จของธุรกิจผลิตภัณ สัตวเลี้ยง จากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา คุณลักษณะของผูประกอบการของธุรกิจมีผลตอความสําเร็จในการประกอบกิจการผลิตภัณ เพื่อสัตว
เลี้ยง รวมถึงการวางกลยุทธของธุรกิจโดยเปนกลุมลูกคาที่มีลักษณะความตองการสินคาเฉพาะทาง และการศึกษา
พฤติกรรมผูซื้อผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยงเพื่อปรับกลยุทธใหสอดคลองนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ ซึ่งสามารถนํามา
เชื่อมโยงสรางความสําคัญของกรอบแนวคิดซ่ึงประกอบไปดวย 1) คุณลักษณะของผูประกอบการผลิตภัณ สัตวเลี้ยง
ไดแก ลักษณะของสถานประกอบการพยาบาล ประเภทของสินคาที่จําหนายคุณภาพและบริการ ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร บริการหลังการขายและความนาเชื่อถือของผูประกอบการ การวางแผนกําหนดทิศทางของธุรกิจ ซึง่จะสามารถ
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นํามาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยงเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จ 2) กลยุทธผลิตภัณ เพื่อสัตว
เลี้ยง ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณ และเพื่อรองรับความตองการ
ของลูกคาในการซื้อสินคา นวัตกรรมกระบวนการควบคุมสินคาและการปรับปรุงสิทธิภาพทางการผลิต รวมถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารองคกร ซ่ึงสามารถนําผลวิจัยไปใชพัฒนาวางแผนนวันกรรมผลิตภัณ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูลูกคาที่ตองการสินที่มีความเฉพาะอยาง 3) ลกัษณะพฤติกรรมของผูซือ้ผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยงไดแก 
สาเหตุของการเลือกซ้ือผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง ความคาดหวังของคุณภาพของสินคาและบริการหลังการขาย ความ
นาเชื่อถือของสินคาและผูเชี่ยวชาญในการแนะนําผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง ผลวิจัยนํามาใชวางแผนกลยุทธการตลาด และ
การพัฒนาผลิตภัณ  4) ปจจัยสูความสําเร็จของธุรกิจผลิตภัณ เพื่อสัตวเลี้ยง ไดแก การพัฒนาธุรกิจและการขยาย
ผลิตภัณ  การเพิ่มยอดขายจํานวนลูกคา การสรางพันธมิตรและการจัดการเร่ิมตนทุนของกิจการรวมถึงตนทุนของ
ผลิตภัณ  เปนการวัดผลสําเร็จของการประกอบธุรกิจใหเปนไปตามเปาหมายที่วางแผนไว 
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Marketing mix in terms of consumer’s perspective
 

   ณัฐพล  ทองสีขาว 

Abstract
Marketing mix is the most fundamental concept of marketing. Riaz & Tanveer (n.d) 

referring Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders (2008) defined the marketing mix as: a set of 
controllable marketing tools used by a company for creating a desired response in the 
targeted market. These elements or tools of marketing mix are the basic tactical components 
of a marketing plan. So ‘Marketing Mix’ is also referred and known as the Seven P's, which 
are marketing mix elements i.e., product (P-1), price (P-2), place of distribution (P-3), 
promotion (P-4), people (P-5), processes (P-6), and Physical evidence (P-7). These are the 
primary ingredients of a marketing strategy, and as a means of translating marketing 
planning into practice. McCarthy (1960) was first to suggest the four P's, which consisted 
of product (P-1), price (P-2), place of distribution (P-3), and promotion (P-4). In additional to 
that Oliver (2009) has defined the marketing mix that categorized into 7Cs that are customer 
value benefit (C-1), cost to customer (C-2), convenience for customer (C-3), communication 
(C-4), competence courtesy (C-5), comfort cleanliness (C-6) and coordination continuity 
(C-7). This study is to critically explain the elements of marketing mix in terms of consumer’s
perspectives of literature.

Keywords : Marketing mix, Consumer’s perspective, Consumer satisfaction 

Introduction
Marketing mix is the most fundamental concept of marketing which is a set of 

controllable marketing tools that a company uses to create a desired response in the targeted 
market. In 1953, Marketing Mix is also referred and known as the Four P's consisted of 
product, price, place, and promotion (Assael, 2008). These are the primary ingredients of a 
marketing strategy, and as a means of translating marketing planning into practice. 

McCarthy's 4Ps mix has progressively come under attack with result that different 
marketing mixes have been explained forward for different marketing contexts. It contends 
that conceptualizations undermine the concept of the marketing mix and proposes that 
Booms and Bitner's (1981) 7Ps mix for services be extended to other areas of marketing. It 
also suggests that the 7Ps framework has already achieved a high degree of acceptance as a 
generic marketing mix among customers. Overall, it provides a fairly strong support for the 
view that Booms and Bitner's 7Ps framework should replace McCarthy's 4Ps framework. 
Therefore, services marketing theorists have taken great pains to distinguish services 
marketing from product marketing. A major portion of this effort has focused on rethinking 
the marketing mix and showing how it is different for services. By demonstrating that the 
marketing of services requires different decisions than goods marketing requires, these 
thinkers present services marketing as a unique and distinct type of marketing. The services 
marketing mix differs chiefly from the 4Ps by the addition of three new decision 
responsibilities that must be integrated to form a coherent and effective services marketing 
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mix. By adding people, physical assets, and process to the marketing mix forming the 7Ps, 
services marketing theorists staked out a new field of management theory and practice 
separate from the marketing of tangible goods (Lovin, 2006). This conceptual advance has, 
in turn, caused a re-evaluation of traditional marketing management thought by obscuring 
the boundary between goods and services, forcing the realization that many products 
consist of elements of both tangible goods and intangible services (Goldsmith, 1999). 

Additionally, the business market is growing rapidly and becoming more 
competitive as there are many similar products and services delivered in the same market  
(Aisha, 2013).  With the rapid growth of the new entrants in the business market, switching 
behaviour among customers was high and organisations have to increase efforts in order to 
retain their customers. 

McCarthy (1960), the first person who suggest the four P's. Muala & Qurneh (2012) 
revealed that later on researchers by adding three more elements have explained seven 
elements which are their 7Ps, which are product, price, place, promotion, People, Process 
and. Physical Evidence. In parallel, Oliver (2009) has defined that marketing mix in terms 
of consumer’s perspectives is able to described as 7Cs, which consisted of customer value 
benefit (C-1), cost to customer (C-2), convenience for customer(C-3), communication
(C-4), competence courtesy (C-5), comfort cleanliness (C-6) and coordination continuity
(C-7) accordingly. This article explains these 7Cs, which are the elements of marketing mix.

Introduction
The marketing mix is the combination of techniques and tools that retailer’s and 

e-retailers use to give their customers value. The marketers work on creating strategies that 
are aimed at increasing customer satisfaction and increasing value for the customer. Over 
the past decade there have been several attempts to update the marketing mix. 

The formulation of a marketing mix depends on the nature of the activities of the 
organization and the nature of the targeted market. It must be put together in such a way as 
to enable the organization to meet its customers’ needs and wants (Kotler, 2002). The 
marketing mix concept works as a tool used by an organization to survive in a competitive 
environment. This concept is controlled by the organization and comprises four elements—
product, price, place, and promotion (Kotler, & Keller, 2006). The organization should 
have a database of its customers to determine the most effective marketing mix, taking into 
consideration the macro and micro environment of the organization. The 4Ps are considered 
to be the focal point in establishing a marketing structure within the organization through 
providing a good-quality product at an affordable price, in the right place (Ho, 2017).

In additional to that, Muala & Qurneh (2012) by adding three more elements have 
explained seven elements which are their 7Ps i.e. product, price, place, promotion, 
Personnel, Process and. Physical Evidence. These researcher’s framework of Elements 
consisted of Product, Price, Place, Promotion, People, processes, and Physical evidence. On 
the other hand, in terms of customer’s perspectives, it has been giving more emphasis on 
what customers want, known as the 7Cs (Oliver, 2009), showed in figure 1. 
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The 7Ps, in terms of
Organization’s perspectives

The 7Cs, in terms of
consumer’s perspectives

Product = Customer value benefit
Price = Cost to customer
Place = Convenience for customer
Promotion = Communication
People = Competence courtesy
Processes = Comfort cleanliness
Phyasical evidence = Coordination continuity

Figure 1: Marketing Mix models (Muala & Ourneh, 2012). 

To start with C1, customer value benefit, the product itself could offer benefits and 
customer value. It has included the serve and customer satisfaction. The customers are are 
only buying the product; they are either finding solutions to their problems or making 
themselves feeling good. Therefore the task of selecting the right range of product for those 
customers is essential.  Customers who purchase online are not likely to request as much help 
making their purchase compared with those who buy in-store. E-shoppers often decide not to 
purchase the product if they need help, they will abandon the transaction and look for an 
alternative product to purchase. This is why descriptions are essential in e-retail. It’s vital to 
provide the customer with plenty of help options that are easy to find and navigate online.

In terms of C2, cost to customer, the cost to the customer has been included the real 
costs that the customer will have to pay that includes the cost of packaging and shipping, 
any additional taxes and so on. One of the reasons customer’s abandons their transaction is 
finding out the shipping costs at the checkout. Customers obviously think products should 
be cheaper online, compared with in-store.

In terms of C3, convenience for customer, place is a factor in traditional marketing 
mix. Being able to place products where the customers prefer them to be. In an e-retail, the 
retailer needs to provide the products in places they want them to be and this is usually on 
multiple channels. Customers like to be able to purchase online or purchase in store for 
example. They also like the ability to purchase online but return in store and so on. The 
convenience for customer also includes being easy to find the websites online that involves 
digital marketing, website design, SEO, page layouts and so on (Parin, 2001).

In terms of C4, Communication is basically promotion. Promotion is how the 
companies encourage and induce people to purchase from them but communication is a 
two-way process. Communication has been included feedback from customers to the suppliers.
The retailers have better communication with customers compared to manufacturers as they 
are closer to customers and they can receive more feedback from the customers. 
Communication includes: 

Emails
Internet
Marketing databases
Public relation
Surveys 
Marketing research
Loyalty schemes
Offline marketing may also be used alongside the online marketing
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Reaching the emotional side of selling is also an essential part of customer value 
and benefits. Customers like to get a good feeling when purchasing, but this can be difficult 
for e-retailers to achieve. Face to face sellers are able to find the emotional needs of the 
customer much more easier and working hard to give the customer a tailored shopping 
experience using emotional cues.  E-retailers have to use the website enhancements to give 
a good experience to their customers. For instance, faster loading times, attractive visuals 
are one of example of how to improve the customer experience online (Jackson, 2014). 

In terms of C5, competence courtesy, when people in the company have come in 
contact with the customers, it will create an impression that can have outstanding effects,
which are either positive or negative. The reputation of the company’s products rests in the 
hands of its people. Personnel must be well trained and ensuring the right job for the right 
people. Most customers do not separate the kind of product they purchase by the person 
selling the product, which shows the importance of the personnel serving within the 
organization in relation to the product that they sell (Nakhchian, Zeraatgar, Ome & Gorji, 
2012). The extent to which W hotel has offered after sale service has been one good way of 
adding value to what the company offers. This has given it a competitive edge company 
over its competitors. Therefore, It is necessary to look from time to time the products that 
account for the highest sales as to whether they have adequate after-sale service. Adding the 
sixth and the seventh Cs would serve best for service industries traditionally (Ivy, 2008).

In terms of C6, comfort cleanliness, the process involved in offering the service to 
the customers as well as the behavior of those involved is critical in ensuring product 
success for example issues such as waiting times. It is not the interest of the customers to 
know how a company’s system work but rather what matters is that the system works. 
Keeping customers informed, reducing waiting times, and making service providers helpful 
are critical issues that the company should consider. This process is one that is usually 
overlooked by many companies. For example, when customers ringing phones to the 
company are an important source of income rather than having to listen to recorded 
messages before they go through, a number of customers will give up in the process and 
thus they might shift to other places telling other customers not to use the products. 
Consequently, the firm or company has to carefully focus on the ambiance in providing 
services to its customers in order to create the highest comfortable to them.

In terms of C7, coordination continuity, before a service is experienced, it first has 
to be delivered. It means that the process of choosing to use a service might be perceived as 
risky since one is buying something that is intangible. To reduce this uncertainty, physical 
evidence such as case studies should be used. This can be done by keeping the facilities 
clean, well decorated and tidy. The coordination continuity that is demonstrated by an 
organisation or firm should be able to confirm the assertions of the customers. Although it 
might not be possible for the customers to experience the service before they have 
purchased, the customers can talk to other customers with an experience. Therefore their
testimonies are credible, as their views do not originate from the company.  

Goi (2009) pointed out that the main reasons that the marketing mix is a powerful 
concept are: It makes marketing seem easy to handle, allows the separation of marketing 
from other activities of the firm and the delegation of marketing tasks to specialists; and the 
components of the marketing mix can change a firm’s competitive position.  
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Summary
This article has shown some definition of marketing mix in terms of consumer’s 

perspectives,ways to critically use marketing tools in order to create competitive 
advantage,as well as, it could be beneficial for marketing professionals and so on.  

Consequently, the marketing mix is “The set of controllable, tactical marketing tools 
that the firm blends to produce the response it wants in the target market.” The main 
objective of this mix is to meet the needs and wants of the targeted market. It impacts the 
demand by tracing the needs and wants of the current and potential customers. The positive 
perception on the part of customers comes through the products and services that create 
value for them and provides them with satisfaction, which gives the organization a notable 
edge over its competitors (Kotler, 2009).

Last but not the least, it is not enough for the firms or organization in terms of 
competing expeditiously changing market environment. Therefore, marketing mix in terms 
of consumer’s perspectives, which are 7Cs also extremely important in order to overcome 
the market and gain competitive advantage and so on. It is enable to believe that variously 
successful organizations have well prepared for these marketing tools in order to gain 
competitive advantage in the market.
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4.0

Building the potential of entrepreneurs in Thailand 4.0
 

  ดํารงค  สุดวิลัย 

 

การสรางศักยภาพของผูประกอบการ เปนกลยุทธการพัฒนาของผูประกอบการรูปแบบหนึ่ง ที่จะทําให
สามารถปรับตัวกับอนาคตได โดยผูประกอบการใชศักยภาพในปจจุบันและโมเดล ไทยแลนด 4.0 มาปรับหรือ
ยกระดับองคประกอบที่สําคัญใหเขากับธุรกิจ ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยติดอยูในยุค 3.0 นานกวา 20 ป เพราะ
ติดกับดัก รายไดปานกลาง ความเหลื่อมล้ําดานความรํ่ารวยและความไมสมดุลในการพัฒนา ดังนั้นหัวใจสําคัญที่
จะทําใหผูประกอบการพรอมกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได ก็คือวิสัยทัศนที่ใหความสําคัญกับเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค การบริการที่เพิ่มมูลคา และการปรับตัวไปสูการเปนองคกรยุค 4.0 นั้น เปนเร่ือง
ของการปรับแนวคิดและทัศนคติซ่ึงเปนธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญก็ทําไดเหมือนกัน เพื่อไมใหธุรกิจของตัวเอง
หยุดชะงัก การปรับตัวและการสรางศักยภาพสูอนาคตเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการจําเปนตองเขาใจ
และปรับตัวเพื่อใหธุรกิจพรอมเขาแขงขันในยุค 4.0 ทั้งการปรับตัวของผูประกอบการ การทํางานเปนทีมเพื่อให
ธุรกิจบรรลุเปาที่ตัง้ไว การสรางภาวะผูนาํใหตัวเอง รวมถึงการพัฒนาตอยอดผลิตภัณ  เพื่อดึงดูดลูกคาใหม และ
ดึงลูกคาเกาไว ดังนั้นหลักการสรางศักยภาพของผูประกอบการในยุคไทยแลนด 4.0 เพื่อใหประสบความสําเร็จ 
จึงข้ึนกับ ผลิตภัณ  ราคา ชองทางหรือสถานที่ในการขายสินคา และโปรโมชั่น ทําใหลูกคาที่ซื้อสินคาหรือสนใจ
สนิคาเกิดความประทับใจและทําใหเกิดพฤติกรรมการกลับมาซ้ือซ้ําในคร้ังตอไป 

4.0

Abstract
The potential building for entrepreneurs is a development strategy for entrepreneurs

that will help them adjust to the future which the entrepreneurs will use the current 
capability and the Thailand 4.0 model to adjust or upgrade the important components in
accordance with the business. Currently, Thailand has stuck in the 3.0 era for over 20 
years because of being caught in a middle-income trap, wealth inequality and 
development imbalances. Therefore, the key of making the entrepreneurs ready for 
change in the 4.0 era are the vision that focuses on technology, innovation, creativity, and 
value-added services. Adaptation of being a 4.0 era organization is about 
conceptualization and attitude. This is something that both small businesses and large 
businesses can do to prevent their own business interruption. Adaptation and potential 
building for the future are very important for entrepreneurs to understand and adapt to 
make their business ready to compete in the 4.0 era, including the adjustment of 
entrepreneurs, working as a team to achieve business goals, creating leadership for 
themselves, as well as developing products to attract new customers and keep existing 
customers. The principle of creating the capacity of entrepreneurs in the Thailand 4.0 era 
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to be successful depends on the product, price, channel or location of selling products, 
and promotion, which makes the customers who buy the products or who are interested in 
the products impress and make repurchase in the next time. 

Keywords : Entrepreneurial potential, Entrepreneur, Thailand 4.0

 Thailand 4.0 คือยุคที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากข้ึน มนุษยจึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่พัฒนาเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน องคกรตาง ๆ จึงตองเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยคิดคน
วิธกีารพัฒนาองคกรใหมๆ เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคาอยูเสมอ 

 ประเทศไทยยุค 4.0 หรือ ไทยแลนด 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนที่ วา “มั่นคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ที่มี
ภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทาง
พัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงใน
ศตวรรษที่ 21 ได (ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรี ชวยวาการกระทรวงพาณิชย) 
 “ประเทศไทย 4.0” เปนโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม ที่เนนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และภาคบริการ ภายใตวิสัยทัศน “มั่นคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน” 

โดยประเทศไทย 4.0 จะมีการยกระดับ 4 องคประกอบสําคัญ ไดแก เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปจจุบัน 
ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ( mart arming) โดยเกษตรกรตองรํ่ารวยข้ึน 
และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู
และรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปนSmart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมที่มี
ศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services และ
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดวยนวัตกรรม เปนการเปลี่ยนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมอียู 2 ดาน ไดแก ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน มี 5 กลุมเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปาหมาย คือ 1. กลุมอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย 3. กลุมเคร่ืองมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกล 4. กลุมดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณตาง ๆ 5. กลุมเทคโนโลยีสรางสรรค วัฒนธรรม และบริกรที่มลูคาสูง 
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การปรับตัวและการสรางศักยภาพสูอนาคตเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการจําเปนตองเขาใจ
และปรับตัวเพื่อธุรกิจพรอมเขาแขงขันในยุค 4.0 สิ่งที่ตองเปลี่ยนอยางเรงดวนไดแก 

1. ปรับตัวผูนํา ผูนําตองเรงศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงที่กําลังจะเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมของตนเอง 
พรอมกับปรับวิสัยทัศนขององคกรใหสอดรับทิศทางของธุรกิจที่กําลังจะเดินหนาไป อยาฝนหรือปฏิเสธเทคโนโลยี 
แตจงทําความเขาใจและหาทางนํามาใชใหเกิดประโยชน 

2. ปรับโครงสรางองคกรการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือ การนําเทคโนโลยีมาเปน
สวนหนึ่งของระบบปฏิบัติงานขององคกร งานบางอยางจําเปนตองนําหุนยนตหรือ AI มาแทนท่ีคนในขณะที่เรง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเนนการสรางนวัตกรรม เนนความคิดสรางสรรคและทํางานเชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ 

3. ปรับระบบการจัดการใชเทคโนโลยีเขามายกระดบัการทํางานในทุกสวนเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจ
และผูบริโภคมากข้ึน เชน การนําเทคโนโลยีมาพัฒนากลยุทธการขายใหเปนแบบผสมผสานระหวา Online กับ 
Offline หรือที่เรียกวา Omni-Channel หรือการใชขอมูลเชิงลึกมาวิเคราะหพฤติกรรมการซื้ออยางละเอียดเพื่อ
นํามาพัฒนาเปนผลิตภัณ ใหมทีต่รงกับความตองการมากข้ึนไปเร่ือย ๆ 

หัวใจสําคัญที่จะทําใหผูประกอบการพรอมกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได ก็คือวิสัยทัศนที่ให
ความสําคัญกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค และการปรับตัวไปสูการเปนองคกรยุค 4.0 นั้น                

เปนเร่ืองของการปรับแนวคิดและทัศนคติซึ่งเปนธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญก็ทําไดเหมือนกัน 

 

ดร.พัลลภา ปติสันต (2561) ไดวิเคราะหถึงธุรกิจธุรกิจผลิตภัณ ทําความสะอาดและบํารุงสุขภาพ
ผวิพรรณของผูประกอบการมือใหม เก่ียวกับแนวทางการทบทวนตําแหนงสินคาและโจทยที่ผูประกอบการมือใหม
จะตองตอบใหไดกอนที่จะลงมือหรือดําเนิน กิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อแกปญหาในการดําเนินธุรกิจตอไปดังนี้ 

1. สวนของผลิตภัณ  (product) บาง คร้ังเร่ืองของผลิตภัณ นั้น หลายๆคร้ังที่ผูประกอบการมือใหม
เร่ิมตนธุรกิจมาจากมุมมองความชอบสวนตัว แตหารูไมวานั่นคือหลุมพรางเพราะวา เราชอบ แตไมไดหมายความ
วาทุกคนจะชอบเหมือนเรา  
  2. สวนของราคา (price) ในเร่ืองนี้สามารถทําไดหลายรูปแบบ ทั้งในกรณีตั้งเปรียบเทียบกับคูแขง             
แตหากดูจริง ๆ แลว ผลิตภัณ ที่ผูประกอบการมือใหมผลิตอาจมีราคาต่ํากวาคูแขงดวยซ้ําไป ในการทําธุรกิจการ
ตั้งราคาตามคูแขงขัน มีเร่ืองที่ตองระวังคือ หากเรามองคูแขงผิด ราคาที่เราตั้งยอมผิดพลาดไปดวย เพราะลูกคา
อาจไมไดมองเราเปรียบเทียบเทากับคูแขงที่ผูประกอบการมือใหมคิด แตอาจมองต่ํากวา ก็ได  

3. สวนของสถานทีห่รือชองทางผลิตภัณ  ( lace) บาง คร้ังการทํารานหรูเกินไปเปนอันตรายได เพราะ
ทําใหคนไมอยากเขา กลัวแพง อีกอยางรานไมควรมีกระจกเปดปด ถาเราไปสังเกต รานตาง ๆ ที่ลูกคาตองเปด
ประตูเขาไป จะมี traffic ในรานนอยกวารานที่เปดโลง 
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4. สวนของโปรโมชั่น (promotion) ใน กรณีสินคาที่ใชความรูสึกเปนตัว ตัดสินใจ เจาของธุรกิจเราควร
เนนเอาจุดแข็งของสินคามาสรางเปนจุดขาย ในกรณีนี้จุดแข็งของเฮอรคือ โลชั่นหรือครีมบํารุงผิวที่มีความหอม
จนสามารถใชแทนน้ําหอมได นาจะเอามาสื่อสาร อีกอยาง อาจมีการทําแบบ ซื้อ 2 แถม 1 ในบางชวงสําหรับ 
member เปนการชวยกระตุนและเปนการเก็บขอมูลลูกคาเพื่อ นํามาใชวางแผนการตลาดตอไปในอนาคตไดอีกดวย 

เชน คนซ้ืออันไหนเยอะ อะไรเปนสินคาหลัก และอะไรที่คนเลือกเปนของแถม 

 ปจจุบันคนรุนใหมหันมาประกอบธุรกิจสวนตัวมากข้ึน ธุรกิจ SME หรือ Startup ผุดข้ึนมากมาย แตก็
เกิดอาการ ธุรกิจสะดุด จนตองลมหายตายจากไปมากมายเชนกัน สาเหตุก็เพราะเห็นเฉพาะโอกาสแตไมเห็นถึง
ปญหา แมจะมี โฮมออฟฟศดี ๆ ก็ไมชวยอะไร ดังนั้นการจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จนอกจากจะเห็นโอกาสแลว 
การคาดเดาปญหาท่ีจะเกิดข้ึนก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะการปองกันยอมดีกวามานั่งแกไขทีหลังแนนอน 

 ผูประกอบการสวนใหญอาจจะมุงแตคิดถึงเร่ืองการขาย การพัฒนาสินคา แตมองขามเร่ืองหลังบาน
อยางการจัดการบัญชี การดําเนินข้ันตอนทางกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดที่ซับซอนรวมถึงเร่ืองเอกสารที่ยุงยาก 
ดังนั้น การเปนผูประกอบการ ขั้นแรกเลยตองไมละเลยที่จะศึกษาระบบบัญชีและขอกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
เพราะการวางรากฐานที่ถูกตองยอมสงผลใหธุรกิจของคุณเติบโตไดอยางมั่นคง ไมเจอปญหายุงยากในภายหลัง 
 เงินทุนคือปจจัยที่สําคัญในการทําธุรกิจ บริษทัใหมหลายบริษัทอาจจะมีเงินทุนตั้งตนไมมาก บวกกับขาด
ประสบการณ นําไปสูการจัดการเงินของบริษัทกับเงินสวนตัวแบบเหมารวม วิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดคือตอง
จัดการบัญชีและการเงินใหดี พรอมทั้งวางระบบบริหารที่ถูกตอง มีเงินทุนที่ตองใชจายจริงและทุนสํารองที่มาก
เพียงพอตอการประกอบธุรกิจ 

 การทําธุรกิจในปจจุบันนั้น ไมสามารถทําไดโดยไมมีเครือขาย หลายบริษัทที่ปดตัวลงไปเพราะขาด
เครือขายในการทําธุรกิจ ขาดการพึ่งพาและถายทอดความรูและทรัพยากรที่เหมาะสมซึ่งกันและกัน ดังนั้น สวน
หนึ่งของการทําธุรกิจก็คือการออกไปเจอผูคนใหมากข้ึน และสรางโอกาสใหตัวเองที่จะเขาไปทําความรูจักคนอ่ืน
โดยไมตองรีรอ 

 หลายบริษัทไมสนใจที่จะใชสื่อออนไลนในการตอยอดธุรกิจของตัวเอง ซ่ึงจะสงผลตอการขยายธุรกิจให
เปนที่ รูจักมากข้ึน เจาของกิจการตองเขาใจและรูจักที่จะเรียนรูเคร่ืองมือเหลานี้ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
Facebook Instagram Line YouTube ทําใหสามารถสรางเครือขายของเราใหเปนที่รูจักไดงายและรวดเร็ว           
ไมวาจะเปนทั้งในประเทศ และนอกประเทศ แถมยังเปนชองทางที่ใชเงินในการลงทุนนอย ที่ชวยใหเราโปรโมท
ธุรกิจของเราไดรวดเร็วและเขาถึงกลุมเปาหมายที่เจาะจงมากข้ึน 

แนนอนวาธุรกิจใหม ทุกสิ่งทุกอยางก็ใหม ทั้งระบบ ทั้งคน เจาของกิจการจําเปนตองเซ็ตระบบการ
ทํางานใหแนชัด เพื่อกําหนดขอบเขตหนาที่การทํางานของทีมงานใหชัดเจน ซึ่งปญหาท่ีเกิดข้ึนจากคนนั้นถือวา
เปนเร่ืองปกติ แตถามีการวางระบบที่ดี เม่ือเกิดรอยร่ัวตรงไหน เราก็จะสามารถแกไขไดทัน แตถาไมมีระบบที่ดี 
คุณก็จะตองเหนื่อยกับปญหาจุกจิกเร่ืองคน พอนาน ๆ ไปก็จะทาํใหทอได 
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1. ผูประกอบการใหม ( ew Entrepreneur) 
การประกอบธุรกิจ ถือเปนองคประกอบหนึ่งในการสรางความเจริญเติบโตใหกับเศรษฐกิจของประเทศ 

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนที่เกิดข้ึน (สมใจ ศรีเนตร, 2560) ผูประกอบการใหมและธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม (สุชาติ ไตร
ภพสกุล และสหัทยา ชูชาติพงษ, 2557) ซึ่งถือเปนจุดเร่ิมตนของธุรกิจขนาดใหญ และยังเปนหวงโซเล็ก ๆ ที่มี
จํานวนมหาศาลกอใหเกิดการจางงาน กระจายการพัฒนาไปสูชุมชนไดรวดเร็ว กอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและการสงออก ผูประกอบการใหม กลุมนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค จึงถูกจับตาเปนพิเศษ ที่จะ
ไดสิทธิพิเศษเดินหนาสูการเปนผูประกอบการธุรกิจยุคใหมไดงายมากข้ึนในยุคนี้ (ไทยรัฐออนไลน, เขาถึงไดโดย
http://www.thairath.co.th/content/644179) 

2. สื่อออนไลนกับผูประกอบการยุคใหม (Online Media with odern Entrepreneurs)            
ดวยความกาวหนาทางวทิยาศาสตรเทคโนโลยีไดกลายเปนสวนสําคัญของอารยธรรมสมัยใหมเทคโนโลยทีาํใหชีวติ
ของเรางายข้ึนจนโลกกําลังอยูที่ของเราปลายนิ้ว ความทนทานและประสิทธิผลของเทคโนโลยีไดนํามาใชอยาง
มากเปลี่ยนไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ( shra  and ali , 2011) เอสเอ็มอีถือเปนเสนเลือดใหญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเติบโตอยางมาก เพราะดวยจํานวนกิจการที่อยูในระดับเอสเอ็มอีที่มีอยูกวา 
2.78 ลานราย โดยแบงเปนเอสเอ็มอีในระบบ 1.9 ลานราย และที่เหลือเปนเอสเอ็มอีนอกระบบ ซ่ึงทั้งหมด
สามารถทําใหเกิดการจางงานไดถึง 11.7 ลานคนทีเดียว แตเชื่อหรือไมวาในจํานวนนี้กลับมีเพียงไมถึง 20  

เทานั้นที่สามารถอยูรอดและเติบโตตอไปได ถามวาอะไรคือสาเหตุสําคัญที่ทําใหเอสเอ็มอีไทยไมสามารถอยูรอด
และขับเคลื่อนตัวเองสูการเติบโตตอไปได ทั้ง ๆ ที่ผูประกอบการพันธุเล็กเหลานี้เปนหัวใจสําคัญ ในการขับเคลื่อน
รายไดใหกับประเทศไทยในยามนี้ตองยอมรับวาหนึ่งในสาเหตุหลักนั้นมาจากการขาดแหลงเงินทุนในการพัฒนา
และขยับขยายกิจการ จึงสงผลใหตลอดระยะเวลาที่ผานมากิจการเอสเอ็มอีไทย ตกอยูในสภาวะของปลาใหญกิน
ปลาเล็ก แตทวาอีกเหตุผลหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากก็คือ การปรับตัวไมเทาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีกลายมาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการลดตนทุนการผลิต มิหนําซ้ํายังเปนชองทาง
ในการที่จะเขาถึงกลุมลกูคาเปาหมายอยางไรพรมแดน (สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2560) 

ในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบนั การสื่อสารขอมูลเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจ ไดมีการลงทุน
ในสื่อที่เปนโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ และนิตยสาร ซ่ึงเปนการสื่อสารขอมูลแบบทางเดียว รวมทั้งธุรกิจตอง
ลงทุนมากข้ึน หากตองการขยายขนาดการรับรูของกลุมเปาหมาย ในปจจุบันการบริโภคขอมูลจากผูคนได
เปลี่ยนไป โดยสวนใหญมแีนวโนมใชสื่อทางออนไลนมากขึ้น เปนตนวา หากตองการซื้อสินคาสักหนึ่งชิ้น ผูบริโภค
อาจไมเร่ิมตนหาขอมูลโ ษณาจากหนังสือพิมพ หรือนิตยสาร แตหันไปหาขอมูลที่ตองการในสื่อออนไลนแทน 
เพราะนอกจากจะไดขอมูลสินคาแลวยังไดทราบความคิดเห็นที่หลากหลายเก่ียวกับตัวสินคาจากกลุมคนตาง ๆ 
(พิชิต วิจติรบุญยรักษ, 2554) 
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ผลกระทบของอินเตอรเน็ตที่มีตอภาคธุรกิจ จะมีความคลายคลึงกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เชน 
ระบบคมนาคม พลังงานไฟฟา และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซ่ึงหากหยุดชะงักก็คงไมใชสงผลกระทบตอธุรกิจ
เพียงบางสวน แตจะกระทบตอทุกภาคสวนเปนลูกโซ จนกระทั่งกอใหเกิดความสูญเสียในทางธุรกิจไปในที่สุด 
ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเหลานี้ ยอมกวาดโลกทั้งใบไปสูการปฏิวัติคร้ังยิ่งใหญไดเนื่องจากเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต ไมใชนวัตกรรมที่สงผลตอภาคเศรษฐกิจเพียงบางสวน แตเปนนวัตกรรมที่สงผลกระทบตอกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค ดังจะเห็นไดวาภาคธุรกิจทั่วไป ซ่ึงรวมถึงภาครัฐ ตางก็ลวนปรับตัวขนานใหญ ดวย
การผลักดันใหเกิดการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต เพือ่สอดรับกับกระบวนการทางธุรกิจของ
ตนไดอยางเหมาะ ทั้งนี้ก็เพื่อประกาศความเปนผูนําทางเทคโนโลยี รวมถึงการปรับตัวเพื่อความอยูรอด และ
เตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันในสมรภูมิตอไป (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2556) 

E-commerce ยคุนี้การซ้ือของผานโลกออนไลนมาแรงเทรนด Shopping online/Digital Marketing 

ผานทางรูปแบบสื่อดิจิตอล โซเชียลมีเดีย E-Payment ผานระบบบัตรเครดิต หรือ scanning QR Code ทักษะที่
ตองการคือ ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดดิจิตอลสามารถดําเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชอินเทอรเน็ตและสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเปนสื่อกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราการซื้อขายและเขาถึงกลุมผูบริโภคไดดี ยิ่งมาก
ประสบการณก็จะกลายเปน Talent ที่มีอัตราการแยงตัวสูง ( anpower roup, 2559) E-Commerce Channel 

Strategy กลยุทธการจัดจําหนายผานชองทางอินเทอรเน็ต ซึ่งกําลังเปนที่นิยมเนื่องจากผูบริโภคยุคใหมมี
ความคุนเคยกับการซื้อออนไลนมากขึ้น มีความสะดวกสบายตอผูบริโภค เพราะซ้ือไดตลอด 24 ชั่วโมง สั่งซื้อได
ทกุที และที่สาํคัญชองทางนี้ ตนทุนต่ําเม่ือเทียบกับชองทางอ่ืน ๆ (วิกรานต มงคลจันทร, 2558) 

SMEs ที่ตองเขาสูเวทีการคาโลกยุคดิจิตอลก็จะกาวตอไปไดโดยตองแปลงสภาพ SMEs ใหกลายเปน 
SMEs 4.0 ซึ่งหมายถึง SMEs digital ที่ไมเพียงแคนําเทคโนโลยีดิจิตอล มาชวยในการพัฒนาการผลิตการคาขาย
อยางที่ผานมา แตจะตองทํางานทุกอยางเร่ิมตัง้แตกระบวนการคิด การวางแผน และเมื่อนําไปสูการปฏิบัติตองอยู
บนพื้นฐานของดิจิตอลดวย ไมวาจะเปนการออกแบบ การผลิต การจัดการ การตลาด การรับจายเงิน การขนสง 
และการบริการ SMEs จึงจําเปนที่ตองมองและเขาใจโลกยุคดิจิตอลที่แตกตางไปจากมุมมองเดิม ที่สําคัญคือตอง
เร่ิมตนที่จะ “Transform” เปลี่ยนผานตัวเองใหสามารถแขงขันไดในโลกของการคาแบบใหมใหได โดยจะตองทํา
ตัวเองใหเปน “Digitize” ใหกลายเปน SMEs ที่พรอมที่จะสูกันในโลกดิจิตอล และ Connect to the World 

เพื่อใชโอกาสในการสื่อสารไปถึงในทุกมุมโลก (เศรษฐกิจบางกอก, 2559) 

ผูประกอบการใหมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม ในปจจุบันความสามารถเชิงนวัตกรรมเปนสวนประกอบสําคัญในการสราง
ความสําเร็จดานการลงทุนใหม ๆ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนเคร่ืองมือทางการแขงขันที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ เปน
ขนาดธุรกิจที่มีการบริหารอยางอิสระ และมีตนทุนดําเนินการต่ํากวาธุรกิจขนาดใหญ ในการเลือกใชกลยุทธนั้นก็
ยอมแตกตางจากธุรกิจขนาดใหญ เพราะตองหลีกเลี่ยงการแขงขันที่รุนแรง ธุรกิจสามารถอาศัยชองวางทาง
การตลาดที่ลูกคามีความตองการที่หลากหลาย ผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญกับนวัตกรรมใหม ๆ            
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ที่สามารถนํามาใชในการดําเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสรางโอกาสใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดงายข้ึน รวมทั้งมี
โอกาสทางการตลาดที่เพิ่มสงูข้ึนเปนลําดับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยทีําใหชีวิตของเรางายข้ึนการ
ปรับตัวไมเทาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีกลายมาเปนเคร่ืองมือสําคัญใน
การลดตนทุนการผลิต อีกทั้งยังเปนชองทางในการที่จะเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายอยางไรพรมแดน ในปจจุบัน
การบริโภคขอมูลจากผูคนไดเปลี่ยนไป โดยสวนใหญมีแนวโนมใชสื่อทางออนไลนมากข้ึน ภาคธุรกิจทั่วไปซ่ึง
รวมถึงภาครัฐ ตางก็ลวนปรับตัวขนานใหญ ดวยการผลักดันใหเกิดการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอรเน็ต เพื่อสอดรับกับกระบวนการทางธุรกิจของตนไดอยางเหมาะสม เพิ่มอัตราการซ้ือขายและเขาถึงกลุม
ผูบริโภคไดดีเนื่องจากผูบริโภคยุคใหมมีความคุนเคยกับการซื้อออนไลนมากขึ้น มีความสะดวกสบายตอผูบริโภค
เพราะซ้ือไดตลอด 24 ชั่วโมง สั่งซื้อไดทุกที่ และท่ีสําคัญชองทางนี้ ตนทุนต่ําเมื่อเทียบกับชองทางอ่ืน ๆ 

ผูประกอบการสามารถนําเทคโนโลยีดิจิตอล มาชวยในการพัฒนาการผลิตการคาขาย ตั้งแตกระบวนการคิด การ
วางแผน และเมื่อนําไปสูการปฏิบัติตองอยูบนพื้นฐานของดิจิทัลดวย การปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิทัล ใหธุรกิจมีศักยภาพแข็งแกรงและเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต 

ในขณะเดียวกันพฤติกรรมผูบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปมาก มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชใน
ชีวิตประจําวัน สังคมไทยเปลี่ยนไปสูการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีดิจิตอล เขาถึงกลุมคนได
รวดเร็ว แตหากวาการดําเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ก็สามารถชวยสรางมูลคาความยั่งยืนที่สําคัญสําหรับ
องคกร นอกเหนือไปจากการสรางรายไดสูงสุดขององคการแตเพียงอยางเดียว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางใน
สังคมใหเกิดความสมดุลระหวางระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศนการนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการดําเนิน
ธุรกิจ ควบคูไปกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน ในการทําธุรกิจ
ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําก็จะชวยทําใหธุรกิจเติบโตไดอยางยั่งยืน 
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  บทความวิชาการนี้เสนอการจัดการกลยุทธการประกอบธุรกิจสงออกเคร่ืองสําอางไทย โดยวิเคราะห
เนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของเพื่อนํามาสรุปประเด็นและนําไปใชสรางตัวแปรกรอบแนวคิดตอไปจากการ
วิเคราะหเนื้อหา พบวา กลยุทธธุรกิจสงออกเคร่ืองสําอางไทยในดานตาง ๆ เปนการเพิ่มหลักการจัดการใหมี
ศักยภาพในการแขงขันที่สูงข้ึน แตยังคงมีปจจัยภายนอกกดดันในการการบริหารจัดการอยางตอเนื่องเพื่อใหมี
ความสามารถแขงขันได ดังนั้นผูบริหารที่ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศจึงตองคําถึงการวิเคราะหสถานการณ
ภายนอกในระดับมหาภาค (macro environment) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่กําลังดําเนินงานยังมีการวิเคราะห 
การเมือง (politic) เศรษฐกิจ (economic) สังคม (social) และเทคโนโลยี (technolog ) หรือ PEST ปจจุบันมี
การเพิ่มเติมในสวนของสภาพแวดลอม (en ironment) และกฎหมาย (low) กลายเปน PESTEL ของแตละ
ประเทศที่มผีลครอบคลุม การวเิคราะหสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรมที่มีกิจการกําลังดําเนินงานอยู นอกจากนั้นยัง
รวมไปถึงปจจัยดานทรัพยากรองคกร ถือเปนแหลงที่มาของความไดเปรียบเชิงการแขงขันในธุรกิจสงออก สิ่งที่
สําคัญที่สุดขององคกรคือทรัพยากรภายในองคกร ที่มุงตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการตาม
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร โดยทรัพยากรองคกร ไดแก ทรัพยากรดานการเงิน ทรัพยากรบคุคล และทรัพยากร
ดานเทคโนโลยี สงผลใหการแขงขันทางธุรกิจเคร่ืองสําอางไทยโดยผูประกอบการสวนใหญหันมาทําธุรกิจแบบ             
E– commerce โดยผานระบบการสื่อสารผานชองทางตลาดดิจิทัล เพื่อเปนการขยายตัวสูตลาดโลกและสามารถ
นํามากําหนดกลยุทธการประกอบธุรกิจสงออก โดยการสื่อสารการผานชองทางดิจิตอลรวมถึงการศึกษาเพื่อการ
สื่อสารสงตรงถึงกลุมลูกคาไดรวดเร็ว และสามารถเขากลุมลูกคาในวงกวางมากยิ่งข้ึน ทุกที่ ทุกเวลา และเลือกใช
เคร่ืองมือในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพตรงกับเปาหมายในการสื่อสารพฤติกรรมผูบริโภคในชองทางออนไลน
การสรางความนาเชื่อถือในชองทางดิจิทัล เพื่อสามารถนํามาใชวางแผนกลยุทธการประกอบธุรกิจสงออก
เคร่ืองสําอางไทยในลําดับตอไป 
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Abstract  
This academic article offers management strategies in operating Thai cosmetic 

export business by analyzing the ideas of subject description involving the hypothesis to 
conclude the issue and apply to the variable factors in order to come up with the set of
ideas.By analyzing subject matter, we found that Thai cosmetic export business, in all 
aspects, increases the management principle to have a potential to compete at high level but 
there are some external factors that create a pressure for a communication management in 
order to have an ability to compete. So, the executives that do an international business 
must realize that analyzing the external situation at the macro environment level that covers 
the on going industry. Other than that, there are some other things that are supposed to get 
analyzed, namely; politic, economic, social and technology, which are abbreviated as 
PEST. Nowadays, we include the environment and law, then all become PESTEL which 
each country puts the effect to cover an analyzation of the environment in an industry that 
continues operating. Nevertheless, it includes some resource factors that are sources 
bringing some advantages in export business competition. The most important in an 
organization are the resources within it that fulfill the variation and need according to the 
external environment. The resources of the organization are such as financial, human, and 
technology resource that have the effect on Thai cosmetic export business which most 
operators turn their business to E-Commerce by communicating through the digital market 
channel to expand to the global market and to be able to set the strategies for operating an 
export business by communicating through a digital channel including acquiring some 
knowledge to get a direct communication to their clients quickly and also be able to get into 
the group of clients at wider range any place, any time and be able to choose the 
communication tools affectively directing to the customer behavior target by doing it online 
creating the faith in the digital channel to implement the strategic plans in operating the 
Thai cosmetic export business in the next step.  

Keyword : strategy, businesss, Thai cosmetic exports
 

 

ในขณะแนวโนมเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยและภาวะการลงทุนในป 2561 ซึ่งอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับ
ธุรกิจเคร่ืองสําอางจึงเขามีบทบาทอยางมากตอระบบเศรษฐกิจของโลก และเครื่องสําอางเปนผลิตภัณ ที่มีมูลคา
ทางการตลาดสูง ดังนั้นในปจจุบันการพัฒนากระบวนการตาง ๆ ที่เก่ียวของในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางมีความ
เจริญกาวหนาเพิ่มมากข้ึน และมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกข้ันตอนการ
จัดเตรียมวัตถุดิบการผลิต การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบความเปนพิษหรือความระคายเคือง รวมทัง้ข้ันตอน
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณ กอนจําหนาย มีหลายเทคโนโลยีที่กําลังไดรับความสนใจ เชน เทคโนโลยีนาโน 

( anotechnolog ) เทคโนโลยีวัสดุ( aterial technolog ) เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร ( n ormation technolog ) 
และเทคโนโลยีชีวภาพ ( iotechnolog ) คือการใชระบบและสิ่งมีชีวติเพื่อพัฒนาหรือสรางผลิตภัณ ที่มีประโยชน 
หรือการประยุกตใชเทคโนโลยีใด ๆ ที่ใชระบบชีวภาพสิ่งที่มีชีวิตหรืออนุพันธของสิ่งที่มีชีวิตนั้น เพื่อสรางหรือ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณ หรือกระบวนการสําหรับการใชงานเฉพาะอยาง ซ่ึงเคร่ืองสําอางเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของผูบริโภคมากข้ึน ไมเฉพาะกลุมสตรีเทานั้นในปจจุบันจะพบวาตลาดผลิตภัณ เคร่ืองสําอางมี
ความหลากหลายทั้งในเร่ืองของราคาและคุณภาพที่สามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคและเขาถึง
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กลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนนําไปสูการแขงขันกันเพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดที่มีมูลคามหาศาลทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ (เทคโนโลยีชีวภาพทางเคร่ืองสําอาง, 2562)  

ดังนั้น เอเชียตะวันออกเฉียงใตถือเปนภูมิภาคแหงโอกาสทางธุรกิจและการคาการลงทุน ในขณะเดียวกัน
ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียนกําลังกาวเขาสูบริบทใหมทาง
เศรษฐกิจอันมีวิวฒันาการดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเขามาชวยสรางมูลคาเพิ่มโดยอาเซียนไดกําหนดแผนพิมพเขียว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2568 ( E  lueprint 2025) เพ่ือเปลี่ยนผานไปสูอาเซียน 4.0 ภายใตยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 ซึ่งอาศัยการเติบโตไปดวยกันและการรวมตัวกันอยางลึกซ้ึงมากข้ึน รวมทั้งตอยอดการพัฒนา
ไปเปนประชาคมที่มีความสามารถทัง้ในดานการแขงขันนวัตกรรมและพลวัตโดยมุงเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
ประสิทธิภาพการผลิต นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนสงผลใหเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยซ่ึงเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกของอาเซียน มีความเชื่อมโยงกับอาเซียนมากขึ้นและไดรับผลกระทบจาก
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการขยายตัวของเมืองเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนใหมในแตละประเทศอาเซียน 
และการเคลื่อนตัวเขาสูยุค 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันและ
เปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภคอยางมากสงผลใหเกิดโอกาสและความทาทายทางธุรกิจใหมๆมากข้ึน (กรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศ, 2561) ธุรกิจสงออกมีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเปนกลไก
สําคัญในการสรางรายไดและสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ อุตสาหกรรมสงออกเคร่ืองสําอาง
ไทยนั้นนับเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสงออกที่สําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย การสงออกเคร่ือง
อางของประเทศไทยในป 2561 ประเทศไทยมีอัตราการสงออกเคร่ืองสําอางประเภทสบู และผลิตภัณ รักษาผิว     
คิดเปนมูลคา 98,482.6 ลานบาท มีการขยายตัวสูงข้ึนเปนรอยละ 18.60 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 และประเภท
เคร่ืองหอมและสบู คิดเปนมูลคา 78,918.7 ลานบาท มีการขยายตัวสูงข้ึนเปนรอยละ 21.95 โดยกลุมตลาดหลักที่
สําคัญที่ประเทศไทยสงออกเคร่ืองสําอางไปมากที่สุดอยูในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
มูลคาการสงออกเคร่ืองสําอางของประเทศไทยสูกลุมประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2561 
เคร่ืองสําอาง สบู และผลิตภัณ รักษาผิวป 2561 สูงถึง 17,013.1 ลานบาท และเคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอม สบู          
ป2561 สูงถึง 12,141.0 ลานบาท (กรมเจรจาจากการคาระหวางประเทศ, 2561) โดยรัฐบาลไทยในปจจุบันได
ตระหนักจึงไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงเปน
แผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( ustaina le e elopment oals: 

s) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปจึงเปนจุดเปลี่ยนที่
สาํคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาพรอมทั้งแผนงาน
โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเพื่อเตรียม
ความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได
อยางเหมาะสม ดังกลาวอยูในชวงเศรษฐกิจโลกยังอยูชวงของการฟຕนตัวจากปญหาวิกฤตตาง ๆ การแขงขันใน
ตลาดโลกจะรุนแรงข้ึนโดยทีป่ระเทศตาง ๆ มุงเนนการนํานวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ในขณะที่
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เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากวาศักยภาพมาตอเนื่องหลายปทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและขอจํากัด
ภายในประเทศเองที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวชา 5 ป ชวงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายดานเพื่อวางพื้นฐานใหสามารถพัฒนาตอยอด
ใหประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงไดภายในป 2570 ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยการใชนวัตกรรม 
คุณภาพคน และการปรับปรุงดานกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเปนปจจัยนําในการสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจ การสงเสริมและการเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมและ
การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของภาค
บริการใหสามารถรองรับการแขงขันที่เสรีข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561)  

 
ทีม่า : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากรมศุลกากร
(กระทรวงพาณิชย, 2561) 

 

 จากการศึกษาดังกลาวจึงเล็งเห็นวา ผูประกอบการยังคงตองมีกลยุทธธุรกิจสงออกเคร่ืองสําอางไทยในดาน
ตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มหลักการจัดการใหมีศักยภาพในการแขงขันที่สูงข้ึน แตยังคงมีปจจัยภายนอกกดดันในการ
การบริหารจัดการอยางตอเนื่องเพื่อใหการสามารถแขงขันได ดังนั้นผูบริหารที่ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศจึงตอง
คําถึงการวิเคราะหสถานการณภายนอกในระดับมหาภาค (macro environment) ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่
กําลังดําเนินงานยังมีการวิเคราะห การเมือง (politic) เศรษฐกิจ (economic) สังคม (social) และเทคโนโลยี 
(technolog ) หรือ PEST ปจจุบันมีการเพิ่มเติมในสวนของสภาพแวดลอม (en ironment) และกฎหมาย (low) 
กลายเปน PESTEL ของแตละประเทศที่มีผลครอบคลุม การวิเคราะหสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรมที่มีกิจการกําลัง
ดําเนินงานอยู (สุดาพร กุณ ลบุตร, 2558) ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการไทยจะตองปรับกลยุทธ
การตลาดสงออกโดยพิจารณาถึงปจจัยดานคุณลักษณะองคกร ปจจัยดานทรัพยากรองคกรและปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิตและการตลาดเพื่อการสงออกใหสูงข้ึน เพื่อรักษาสวน
แบงตลาดและชวยใหสินคาเคร่ืองสําอางไทยยืนหยัดตอไปบนเวทีการคาโลกในอนาคตได นอกจากนั้นยังรวมไปถึง
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ปจจัยดานทรัพยากรองคกร ถือเปนแหลงที่มาของความไดเปรียบเชิงการแขงขันในธุรกิจสงออก สิ่งที่สําคัญที่สุดของ
องคกรคือทรัพยากรภายในองคกร ที่มุงตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการตามสภาพแวดลอมภายนอก
องคกร โดยทรัพยากรองคกร ไดแก ทรัพยากรดานการเงิน ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรดานเทคโนโลยีดังเชนที่        
จูเลียนและอาธเมคไดกลาวไว ( ulian and hmed, 2012) ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการไทยจะตองปรับ
การจัดการดานการตลาดสงออกโดยพิจารณาถึงปจจัยดานคุณลักษณะองคกร ปจจัยดานทรัพยากรองคกรและปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมภายนอก เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิตและการตลาดเพื่อการสงออกใหสูงข้ึน เพื่อรักษาสวน
แบงตลาดและชวยใหสินคาเคร่ืองสําอางไทยยืนหยัดตอไปบนเวทีการคาโลกในอนาคตได (นุชจารี กลาหาญ, 2557) 
 

 

กลยุทธในการเขาสูธุรกิจตางประเทศการดําเนินกลยุทธของกิจการในสวนที่เก่ียวของกับตางประเทศมี
หลายระดับ ไมวาจะเปนการขนสงสินคาออกสูลูกคาในตางประเทศจนถึงการลงทนุโดยตรงในตางประเทศ ( oreign 
irect n estment: ) การที่ธุรกิจจะเลือกวิธีการใดในการเขาสูการคาระหวางประเทศนั้นจะข้ึนอยูกับปจจัยทั้ง

ภายในกิจการและข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกบริษัทโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยในประเทศที่จะไปลงทุน ซึ่งการเลือก
วิธกีารเขาสูตลาดที่ถูกตองเปนการตัดสินใจที่สําคัญมากในการลดความเสี่ยงและประหยัดตนทุน โดยทั่วไปการเขาสู
ตูลาดตางประเทศมีวิธีการตาง ๆ ดังนั้นกระบวนการบริหารกลยุทธ (the strategic ma ing process) และปจจัยที่
จะนํากลยุทธมาใชในกิจการนั้น จะเกิดเปนกระบวนการโดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 1) การพิจารณาสถานการณ
เบื้องตน (en ironmental scanning) กิจการดําเนินงานอยูภายใตผลกระทบจากสภาพแวดลอม ไมวาจะเปน
สภาพแวดลอมทั่วไปหรือระดับมหภาค (macro economic) เชนสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี             
ของประเทศไทยที่อาจมีผลกระทบทางใดทางหนึ่งตอสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม (industrial en ironment) 
ซึ่งกิจการกําลังดําเนินงานอยูสมมุติวาเปนอุตสาหกรรมสิ่งทอ การดําเนินงานของกิจการมีลักาณะเปนชวงเวลาที่
ตอเนื่อง ซ่ึงอาจเปนชวงเวลาหลายปถึงหลายสิบป ผูบริหารจึงตองมีขอมูลทั้งอดีต ปจจุบันและการคาดการณสิ่งที่
จะเกิดในอนาคต รวมกับวิสัยทัศนกําหนดกลยุทธเพื่อกําหนดความสําเร็จของกิจการ 2) การกําหนดประโยคพันธกิจ 
(mission statement) เปนการกําหนดกรอบการดําเนินงานขององคการ อาจรวมถึงปรัชญา คานิยม วัฒนธรรม
องคการ เปาหมายและวัตถุประสงค เพื่อนําความเปนนามธรรมมาสูความเปนรูปธรรมในรูปประโยคที่แสดงพันธ
สัญญาใหบุคคลทั่วไปทราบวาขอบเขตดําเนินงานขององคการมีลักษณะอยางไร ทําใหทราบขอบเขตของการ
ดําเนินงานในระยะยาว ไมเปลี่ยนไปมาอยางไรทิศทาง 3) การวิเคราะหสถานการณภายนอก (external anal sis) 
เปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกิจการ เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก ถาเปนกิจการขามชาติ อาจ
ตองศึกษาสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมที่กิจการกําลังดําเนินงานอยู เพื่อแสวงหา โอกาส ที่กิจการจะสามารถ
ขยายการดําเนินงานและพิจารณา อุปสรรค ที่กิจการจะตองเตรียมกลยุทธเพื่อเอาชนะปญหาท่ีจะเขามาในการ
ดําเนินงานประจํา (สุดาพร กุณ ลบุตร, 2558, หนา 10-11) และยังสอดคลองกับแนวคิดของ นพดล พันธุพานิช 
(2561) การกําหนดกลยุทธทีเ่หมาะสมสามารถพัฒนาวิสัยทัศนที่เหมาะสมไดแลวก็จะตองกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ
ซึง่เร่ิมจากบริษัทจะบรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงคไดอยางไร โดยที่กลยุทธทางธุรกิจจะตองเพิ่มความไดเปรียบ
ในการแขงขันใหมากขึน้ และลดความเสียเปรียบในการแขงขันใหนอยลง  
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(Business Level Strategy) 

กลยุทธ หรือ trateg  ที่มมีาจากภาษากรีก คือ trategos มักใชในกองทัพและการสงครามใชอธิบายถึงยุทธวิธี
ของแมทพัในการจัดกําลังพลและเคลื่อนยายทัพเพื่อสูกับศัตรูจากนั้นจึงถูกนํามาใชในแวดวงธุรกิจเพื่อใชเปนแผนในการ
กํากับและจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ภายในองคกร โดยมีเปาหมายเพื่อผลประโยชนสูงสุดขององคกรธุรกิจ โดยที่ความหมาย
ทั้งทางทหารและธุรกิจมีความคลายคลึงมาก แตกลยุทธทางทหารจะแตกตางกับกลยุทธธุรกิจ ( h c , etinger  
ass ord, 2001) โดยท่ีกลยุทธเม่ือใชในทางทหารจะเก่ียวของกับศัตรูเปนการทาํลายลางแตเม่ือใชในทางธุรกิจจะเกี่ยวของ

กับลูกคาเปนการรักษาและสรางการเติบโต และกลยุทธที่แตละหนวยธุรกิจขององคกรเลือกใช เพื่อใหประสบความสําเร็จ
ในการแขงขันและสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจที่นิยมใชซึ่งหนวยธุรกิจ ( usiness nit) หมายถึง 
หนวยงานหนึ่ง ๆ ขององคกร ซึ่งรับผิดชอบธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งขององคกรโดยมีขอบเขตการบริหารงานที่ชัดเจน                 
มีสนิคา/บริการ ลูกคา คูแขง และสภาพแวดลอมทีม่ีลกัษณะเฉพาะของตนเอง โดยทั่วไปองคกรขนาดใหญมกัประกอบดวย
หนวยธุรกิจหลาย ๆ หนวยแตละหนวยสามารถเลือกใชกลยทุธระดับธุรกิจที่เหมาะสมเฉพาะหนวยธุรกิจของตนเองซ่ึงอาจ
แตกตางจากกลยทุธระดับธุรกิจของหนวยอ่ืน ๆ  (สาคร สุขศรีวงศ, 2560) และการบริหารเชิงกลยุทธในปจจบุันที่จะประสบ
ความสําเร็จข้ึนอยูกับความเขากันไดขององคการกับสิ่งแวดลอมในขณะนั้นๆ ( ra ini, 2013) ดังนั้นการกําหนดกลยุทธ
ทางธุรกิจที่ดีในขณะที่วางแผนแตเม่ือเวลาที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่สิ่งแวดลอมมีความผันผวนมากๆ การ
กําหนดกลยุทธทางธุรกิจที่ดีนั้นก็อาจจะไมเหมาะสมเสียแลวสําหรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป การกําหนดกลยุทธทาง
ธุรกิจที่เหมาะสมในปจุบนัมี 4 แนวทาง ( ra ini, 2013) คือแนวการออกแบบ ( esign lens) คือการกําหนดตําแหนงทาง
ธุรกิจโดยใชกระบวนการเชิงเหตุผลที่เหมาะสมกับผลงานทางเศรษฐกิจ (Economic er ormance) แนวประสบการณ 
(Experiencelens) คือการพัฒนากลยุทธโดยใชประสบการณสวนบุคคลของผูบริหารและประสบการณขององคการ
แนวความคิด ( deas lens) คือการกําหนดกลยุทธตามลําดับความคิดและนวัตกรรมที่หลากหลายทั้งที่อยูภายในหรือรอบๆ
องคการ และแนวมุงม่ัน ( iscourse lens) คือการใชการสื่อสารและแนวคิดทีแสดงอัตลักษณ ( dentit ) โดยใชอิทธิพล 

อํานาจ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย (นพดล พันธุพานิช, 2561 หนา 174) 

 

 

1)  

  ตามคํานิยามภายใตขอตกลงวาดวยแผนการปรับกฎระเบียบเคร่ืองสําอางใหสอดคลองกันในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน ( greement on the E  armoni ed osmetic egulator  cheme) ผลิตภัณ 
เคร่ืองสําอาง หมายถึง วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือสัมผัสกับสวนภายนอกของรางกายมนุษย เชนผิวหนังชั้นนอก 
ระบบเสนผมและขน เล็บ ริมฝปาก อวัยวะเพศภายนอก รวมถึงฟน เยื่อบุในชองปาก ทั้งนี้เพื่อความสะอาด ความ
สวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกปองดูแลสวนตางๆ นั้นใหอยูในสภาพดี โดย
สินคาในหมวดเคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอม และสบูประกอบดวย (1) สิ่งปรุงแตงที่ใชบํารุงผิวพรรณ ( in are) (2) สิ่ง
ปรุงแตงที่ใชกับผม ( air are) (3) สิ่งปรุงแตงที่ใชแตงเสริมความงามหรือแตงหนา ( a e- p) (4) หัวน้ําหอมและ
น้ําหอม ( er umes) (5) สิ่งปรุงแตงใชโกนหนวดอาบนาดับกลิ่นกาย ( oiletries osmetics) และ (6) สิ่งปรุงแตงเพื่อ
อนามัยในชองปากและฟน ( ral osmetics) (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), 2559) 
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จากการวิเคราะหความเสี่ยงและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณ เคร่ืองสําอาง จึงไดจัดแบง
เคร่ืองสําอาง ออกเปน 3 ประเภท คือ (บริษัทสกินไบโอเทค (ประเทศไทย) จํากัด, 2562) 

2.1) เคร่ืองสําอางควบคุมพเิศษ เปนเคร่ืองสําอางเสี่ยงสูงตอการเกิดอันตรายกับผูบริโภค เนื่องจากพิษภัย
หรือจากเคมีภัณ ทีเ่ปนสวนผสมการกาํกับดูแลจึงเขมงวดที่สุด ดวยการใหมากขึ้นทะเบียนตํารับเมื่อไดรับใบสําคัญ
การข้ึนทะเบียนตํารับเคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษเรียบรอยแลว จึงจะผลิตหรือนําเขามาจําหนายไดใหสังเกตเลข
ทะเบียนในกรอบ อย. อยางเคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษ ไดแก ยาสีฟน น้ํายาบวนปาก ไหมขัดฟนที่มีสวนผสมของ
ฟลูออไรด, น้ํายาบวนปากที่มีสวนผสมของเซทิลไพริดิเนียมคลอไรด, ผลิตภัณ ดัดผม ยืดผม, ผลิตภัณ ยอมผม
ชนิดถาวร, ผลิตภัณ ฟอกสีผม, ผลิตภัณ แตงสีผมทีมีสวนผสมของ เลดแอซีเทต หรือซิลเวอรไนเตรด และ
ผลิตภัณ กําจัดขน หรือทําใหขนรวง 
  2.2) เคร่ืองสําอางควบคุม เปนเคร่ืองสําอางที่มีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายบาง การ
กํากับดูแลจึงไมเขมงวดเทาเคร่ืองสําอางควบคุมพเิศษ ผูประกอบธุรกิจเพียงมาแจงรายละเอียดตอหนวยงานของรัฐ 
ภายในเวลาไมนอยกวา 15 วัน กอนผลิตหรือนําเขามาจําหนายในราชอาณาจักร ดังนั้นเคร่ืองสําอางควบคุม จะไมมี
เลขทะเบียนในกรอบ อย.กําหนดเคร่ืองสําอางควบคุม มี 2 ลักษณะ คือ 1) กําหนดประเภทของเคร่ืองสําอาง             
4 ประเภท เปนเคร่ืองสําอางควบคุม ไดแก ผาอนามัย ทั้งชนิดแผน และชนิดสอด, ผาเย็นหรือกระดาษในภาชน
บรรจุที่ปด, แปงฝุนโรยตัวและแปงน้ํา 2) กําหนดสารควบคุม ดังนั้นเคร่ืองสําอางที่มีสวนผสมของสารควบคุม จะ
จัดเปนเคร่ืองสําอางควบคุม ไดแก สารปองกันแสงแดด จํานวน 19 ชนิด (ตามบัญชีแนบทายประกาศฯ ฉบับที่ 8 
พ.ศ. 2556 เรื่อง ผลิตภัณ ที่มีสารปองกันแสดงแดด), สารขจัดรังแค (ซิงกไพริไทโอน และ ไพรอกโทน โอลามีน) 
และสารขจัดรังแค (คลิมบาโซล) 

  2.3) เคร่ืองสําอางทั่วไป ไดแกเคร่ืองสําอางที่ไมมีสวนผสมของสารควบคุมพิเศษ หรือสารควบคุม ดังนั้น
เคร่ืองสําอางทั่วไปจะไมมีเลขทะเบียนในกรอบ อย. แตมีขอกําหนดในการผลิตหรือนําเขา ดังนี้ 1) เคร่ืองสําอางที่
ผลิตในประเทศ สามารถผลิตไดโดยไมตองมาแจงกับอย. เพียงแตจัดทําฉลากภาษาไทย ใหมีขอความอันจําเปน 
ครบถวน ชัดเจน (สวนขอความอ่ืนๆ บนฉลากตองเปนความจริงและมีเอกสารหลักฐานพรอมที่จะพิสูจนได)            
2) เคร่ืองสําอางที่นําเขามาจากตางประเทศ ตองสงมอบหลักฐานประกอบการ นําเขา และจัดทําฉลากภาษาไทยให
มีขอความอันจําเปนให ครบถวนภายใน 30 วัน หลังจากไดรับการตรวจปลอยใหนําเขาฯ (สวนขอความอ่ืนๆ               

บนฉลากตองเปนความจริงและมีเอกสารหลักฐานพรอมที่จะพิสูจนได) ตัวอยางเคร่ืองสําอางทั่วไป ไดแก แชมพูสระ
ผมที่ไมมีสารขจดัรังแค ครีมนวดผม โลชั่น ครีมบาํรุงผิว อายแชโดว อายไลเนอร ดินสอเขียนค้ิว บลัชออนแตงแกม 
ลิปสติก ครีมรองพื้น แปงทาหนา สบูกอน สบูเหลว โฟม น้ํามันทาผิว เคร่ืองสําอางระงับกลิ่นกาย สีทาเล็บ มูส หรือ
เยลแตงผม เปนตน (บริษัทสกินไบโอเทค ประเทศไทย จํากัด, 2562) และในปจจุบันที่ผูบริโภคเริ่มหันมาให
ความสําคัญกับสุขภาพตามวิถีธรรมชาติและบําบัดอาการตางๆ ดวยพืชพรรณสมุนไพรทําใหผลิตภัณ ที่ใชวัตถุดิบ
จากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี มีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เคร่ืองสําอางจากธรรมชาติ และผลิตภัณ เวชสําอางธรรมชาติดังนั้น อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง ( osmetics 
ndustr ) จึงเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง ซ่ึงจากการประมาณการ
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มูลคาตลาดเครื่องสําอางโลก ระหวางป 2556-2560  usiness onsultanc  er ices พบวา มูลคา
ตลาดเครื่องสําอางโลกมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยในป 2557 มีมูลคาประมาณ 255 ลานเหรียญสหรัฐ 
และคาดวาในป 2560 มูลคาจะเพิ่มข้ึนเปน 292 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหวางป 2555-

2560 คิดเปนรอยละ 4.6 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสวนแบงตลาดเคร่ืองสําอางโลก ในป 2555 พบวา สวนแบงตลาด
เคร่ืองสําอางในแถบภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก อเมริกา และภูมิภาคยุโรป มีสวนแบงตลาดที่ใกลเคียงกันคือรอยละ 
34, 33 และรอยละ 29 ตามลําดับ และหากจําแนกผลิตภัณ เคร่ืองสําอางออกเปนกลุมผลิตภัณ  พบวา กลุม
ผลิตภัณ ดูแลผิวพรรณ ( in are) จะมีสวนแบงตลาดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือกลุมผลิตภัณ ดูแล
เสนผมคิดเปนรอยละ 25 กลุมผลิตภัณ ที่ใชแตงเสริมความงามหรือแตงหนา กลุมผลิตภัณ น้ําหอมและหัวน้ําหอม 
คิดเปนรอยละ 16 และรอยละ 13 ตามลําดับ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), 2559) 

 

 
 

:   (2562) 

 

 

  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกิจการที่ดําเนินงานในระดับนานาชาตินั้น จะตองครอบคลุมกวางกวาการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของการจัดการธุรกิจที่ดําเนินงานอยูแตในประเทศ เนื่องจากการที่กิจการตองเขาไป
ดําเนินงานในประเทศตาง ๆ ซึ่งมีสภาพแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี แตกตางจากใน
ประเทศเจาของกิจการทําใหผูบริหารตองคํานึงถึงปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีความแตกตางกันดวย อยางไรก็ดีการ
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วิเคราะหสภาพแวดลอมในการจัดการระหวางประเทศนั้น ประกอบดวยการวิเคราะหที่สําคัญดังนี้ 1) สภาพแวดลอม
ทางการเมือง (political en ironment) 2) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (economic en ironment) 3) สภาพ
แวดลอทางกฎหมาย ( he legal en ironment) 4) ความแตกตางทางเทคโนโลยี ( echnolog  i erence)             
5) สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ( ultural En ironment) 6) ความแตกตางในเร่ืองของอํานาจ (power distance) 
7) ความแตกตางกันในดานความเปนสวนตัว (indi idualism/collecti ism) 8) ความแตกตางในเร่ืองการแบงแยก
หญิงชาย (masculine/ eminine) 9) ความแตกตางในเร่ืองการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และ 10) ความแตกตางใน
เร่ืองของเวลาในการทํางานรวมกัน โดยความแตกตางในดานตางเหลานี้คือสิ่งที่ผูบริหารธุรกิจระหวางประเทศ
จะตองมีความเขาใจรวมทั้งบุคลากรทองถ่ินที่ทํางานกับผูบริหารที่มาจากตางประเทศ (expatriate) จะตองมีความ
เขาใจในความแตกตางทางประเพณีและประการที่สําคัญ ไดแก ความแตกตางในดานวิธีการคิดซ่ึงหมายถึง การที่คน
จากตางวัฒนธรรมอาจมองปญหาเดียวกันจากคนละมุมมอง (ชนงกรณ กุณ ลบุตร, 2560,หนา 236-240) ดังนั้น 
การสงออก (Exporting) การสงออกเปนวิธีพื้นฐานในการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ และเปนวิธีการที่มี
เสี่ยงนอย เพราะเพียงแตจัดสงสินคาไปจําหนายในตางประเทศ ไมใชการลงทุนสรางโรงงานหรือฐานการผลิตซ่ึง
ตองการระยะเวลาผูกพันในการที่จะไดทุนคืน การสงสินคาออกไปจําหนายในตางประเทศแบงไดสองวิธีได 1) การ
สงออกทางออม (indirect exporting) และการสงออกทางตรง (direct exporting) (สถาบันพัฒนาและสนับสนุน
ผูประกอบการ E, 2561) 

1) การสงออกทางออม (indirect exporting) ไดแกการที่กิจการมอบหมายใหผผูอ่ืนทําหนาที่ในสวนที่
เปนการสงสินคาออกแทนตนเอง เชน การมอบหมายใหบริษัทสงออก-นําเขา (Export anagement ompan  
หรือ E ) บางคร้ังก็เรียก (Export rading ompan  หรือ ETC) มีภาระงานกวางกวา Export anagement 
ompan  (E ) กลาวคือ ETC ทําหนาที่มากกวาการบริการสงออก แตหาลูกคาที่มีความตองการสินคาดวย  

สวนใหญแลวกิจการที่ใชวิธีใหตัวแทนทําการสงออกมักเปนกิจการขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่เพิ่งเร่ิมทําการสงออกเปน
คร้ังแรก ขอดีไดแกบริษัทตัวแทนสงออกมีความชํานาญในสวนของการคาขายตางประเทศ (read -made experience) 
ไมวาในเร่ืองของวัฒนธรรม กฎหมาย การตลาด ตัวแทนการนําเขาในตางประเทศ หรือกระบวนการทางศุลกากรของ
ประเทศคูคา ตัวแทนสงออกท่ีดีควรมีบทบาทในการใหคําปรึกษาดวย ไมวาจะเปนการติดตอกับลูกคา ปจจุบันการ
โ ษณา การทําการสงออกการจําหนายเพื่อเพิ่มยอดขาย แมในกรณีที่ยอดขายลดลงตัวแทนที่ดีอาจแนะนําใหใชวิธีอ่ืน ๆ 
เพื่อใหรักษาตลาดไวได ขอเสียของวิธีนี้ไดแกลูกคาในตางประเทศอยูในความติดตอกับตัวแทน หากตัวแทนไมมีจริยธรรม
อาจไปหาสินคามาและสงออกไปเสียเอง นอกจากนี้ยงัทําใหกิจการไมมีประสบการณในการคาระหวางประเทศ 

2) การสงออกทางตรง (direct exporting) หมายถึงการที่กิจการทําหนาที่ในการสงสินคาของตนไปสู
ลูกคาในตางประเทศโดยตางไมผานคนกลางในประเทศที่สงออก แตเปนการสงไปยังคนกลางในตางประเทศซ่ึง
ประกอบคนกลางในตางประเทศ 4 ชนิดไดแก 1) ตัวแทนที่เปนอุตสาหกรรม (manu acturer agent) 2) ตัวแทน
จําหนาย (distri utors) 3) ตัวแทนคาปลีก (retailers) และ4) ตัวแทนที่เปนบริษัทคนกลางจําหนายสินคา 
(trading compan ) สําหรับกิจการที่เพิ่งเร่ิมตน วิธี การนี้อาจมีคาใชจายสูงกวาวิธีการสงออกทางออม รวมทั้ง
คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดจากการขาดประสบการณ เนื่องจากในการสงออกมีคําศัพทเฉพาะทางการคาระหวางประเทศ 
(international commercial terms, E ) ที่ผูทําหนาที่สงออกตองศึกษา ตลอดจนระเบียบวิธีในการ
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สงออกและนําเขาของแตละประเทศมีความซับซอนและแตกตางกันมาก แตในระยะยาวแลวเปนประโยชนตอ
กิจการหลายดานไมวาประสบการณในเร่ืองกระบวนการทางศุลกากร กระบวนการทางธุรกิจในประเทศตาง ๆ 
ความตองการผลิตภัณ ของชาติตาง ๆ สิ่งเหลานี้เปนรากฐานตอการเขาไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศ หลาย
กิจการอาจติดตอกับลูกคาของตนในตางประเทศโดยตรง (ชนงกรณ กุณ ลบุตร, 2560, หนา 174) นอกจากนี้
องคการการคาโลกไดออกกฎระเบียบเพื่อใหประเทศสมาชิกปฏิบัติ ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินงานที่เก่ียวของกับโซ
อุปทาน (suppl  chain) เชน การจัดซ้ือทั้งวัตถุดิบหรือสินคาสําเร็จรูปที่เกิดข้ึนระหวางประเทศในดานการจัดการ
ระหวางประเทศนั้น ความเปนสากลของธุรกิจไดในรูปแบบดังนี้ 1) ความเปนสากลของตลาดหรือผูบริโภค 2) 
ผลิตภัณ สากล และ 3) กระบวนการผลิตในระดับสากล รวมทั้งการวิเคราะหสภาพแวดลอมของกิจการที่
ดําเนินงานในระดับนานาชาตินั้น จะตองครอบคลุมกวางกวาการวิเคราะหสภาพแวดลอมของการจัดการธุรกิจที่
ดําเนินงานอยูแตในประเทศ เนื่องจากการที่กิจการตองเขาไปดําเนินงานในประเทศตาง ๆ ซึ่งมีสภาพแวดลอมทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี แตกตางจากในประเทศเจาของกิจการทําใหผูบริหารตองคํานึงถึง
ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีความแตกตางกันดวย อยางไรก็ดีการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการจัดการระหวาง
ประเทศนั้น ประกอบดวยการวิเคราะหที่สําคัญดังนี้ 1) สภาพแวดลอมทางการเมือง (political en ironment) 2) 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (economic en ironment) 3) สภาพแวดลอทางกฎหมาย ( he legal en ironment) 
4) ความแตกตางทางเทคโนโลยี ( echnolog  i erence) 5) สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ( ultural 
En ironment) 6) ความแตกตางในเร่ืองของอํานาจ (power distance) 7) ความแตกตางกันในดานความเปน
สวนตัว (indi idualism/collecti ism) 8) ความแตกตางในเร่ืองการแบงแยกหญิงชาย (masculine/ eminine) 
9) ความแตกตางในเร่ืองการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และ 10) ความแตกตางในเร่ืองของเวลาในการทํางานรวมกัน โดย
ความแตกตางในดานตางเหลานี้คือสิ่งที่ผูบริหารธุรกิจระหวางประเทศจะตองมีความเขาใจรวมทั้งบุคลากรทองถ่ินที่
ทํางานกับผูบริหารที่มาจากตางประเทศ (expatriate) จะตองมีความเขาใจในความแตกตางทางประเพณีและ
ประการที่สําคัญ ไดแก ความแตกตางในดานวิธีการคิดซ่ึงหมายถึง การที่คนจากตางวัฒนธรรมอาจมองปญหา
เดียวกันจากคนละมุมมอง (ชนงกรณ กุณ ลบุตร, 2560,หนา 236-240) 

 

 
 บทความวิชาการนี้เสนอการจัดการกลยุทธการประกอบธุรกิจสงออกเคร่ืองสําอางไทย โดยวิเคราะห
เนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของเพื่อนํามาสรุปประเด็นและนําไปใชสรางตัวแปรกรอบแนวคิดตอไปจากการ
วิเคราะหเนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีทีเ่ก่ียวของเพื่อนํามาสรุปประเด็นและสรางตัวแปรที่จะสามารถนําไปใชศึกษา 

1) ลักษณะการประกอบธุรกิจสงออกเคร่ืองสําอางไทย ไดแก ประเภทของเคร่ืองสําอาง รูปแบบการลงทุน
ธุรกิจเคร่ืองสําอางของตางชาติ สถานที่ตั้งของรานคา กฎหมายระหวางประเทศการนําเขาและขายสินคาของธุรกิจ 
รวมถึงวัฒนธรรมการซ้ือสินคาเครื่องสําอางในประเทศนั้น และแนวทางการสงเสริมของภาครัฐ 2) กลยุทธการ
สงออกของธุรกิจเคร่ืองสําอาง 3) ลักษณะของพฤติกรรมผูซื้อตางชาติตอเคร่ืองสําอางไทย 4) ลักษณะของ
ผูประกอบการไทยที่สงออกเคร่ืองสําอาง และ5) ความสําเร็จของธุรกิจตลาดเคร่ืองสําอางไทย และสิ่งที่สําคัญที่สุด
ขององคกรคือทรัพยากรภายในองคกร ที่มุงตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการตามสภาพแวดลอม
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ภายนอกองคกร โดยทรัพยากรองคกร ไดแก ทรัพยากรดานการเงิน ทรัพยากรบคุคล และทรัพยากรดานเทคโนโลยี 
สงผลใหการแขงขันทางธุรกิจเคร่ืองสําอางไทยโดยผูประกอบการสวนใหญหันมาทําธุรกิจแบบ E– commerce โดย
ผานระบบการสื่อสารผานชองทางตลาดดิจิทัล เพื่อเปนการขยายตัวสูตลาดโลกและสามารถนํามากําหนดกลยุทธการ
ประกอบธุรกิจสงออก โดยการสื่อสารการผานชองทางดิจิทัล รวมถึงการศึกษาเพื่อการสื่อสารสงตรงถึงกลุมลูกคาได
รวดเร็ว และสามารถเขากลุมลูกคาในวงกวางมากยิ่งข้ึน ทุกที่ ทุกเวลา และเลือกใชเคร่ืองมือในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพตรงกับเปาหมายในการสื่อสารพฤติกรรมผูบริโภคในชองทางออนไลนการสรางความนาเชื่อถือใน
ชองทางดิจิทัล เพื่อสามารถนํามาใชวางแผนกลยุทธการประกอบธุรกิจสงออกเคร่ืองสําอางไทยในลําดับตอไป 
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 การดําเนินธุรกิจตาง ๆ ไมวาจะเปนกิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ผูบริหารยอมมุงหวังใหธุรกิจของ
ตนเองประสบผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว รวมถึงกิจการที่ไมแสวงผลกําไร เชน วัด สิ่งหนึ่งที่ผูบริหาร
ตองคํานึงถึงและใหความสําคัญคือระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจะแตกตางกันไปตามธุรกิจแตละประเภทแตโดยทั่วไปแลวการ
ควบคุมภายในที่ดีจะมีลักษณะที่คลายกัน เชน การจัดแบงสวนงาน การควบคุมทางบัญชีที่ดี มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดี และมีการใชพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความรับผิดชอบ การควบคุมภายในเปนการสราง
ความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวาจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได และอยูในระดับที่องคกรยอมรับ ซ่ึงตองไป
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของวัตถุประสงคขององคกร การศึกษาและจัดการเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่ดีมี
ประสิทธิภาพจึงสงผลตอความเสี่ยงขององคกร การบริหารความเสีย่งอาจไมใชการกําจัดความเสี่ยงใหหมดไปแตเปน
การลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได แตทั้งนี้ทั้งนั้นธุรกิจตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

 

:  

 
Abstract

Obviously, entrepreneurs of small or large-scaled enterprises expectedly aim to 
achieve the goal of business success. Despite being a nonprofit organization (NPO), internal 
control and further risk management are key factors contributing to the goal of success for 
several temples. Internal control and risk management systems commonly vary upon types 
of enterprises. Nevertheless, good practices in internal control are similarly specified e.g., 
work assignments, effective accounting control, work operations, assignments based on 
qualification and responsibility. In addition, internal control relatively contributes to 
reliability, efficiency in risk management, and acceptability of the organization according to 
objective indicators. Consequently, understanding and implementation of effective internal 
control systems are required for risk management among organizations. For all enterprises, 
risk management is not the process of zero-risk creation, it is actually the process of risk 

42



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

reduction to the acceptable level in relevance to changing situations and contexts e.g., 
information technology advancement. 

Keywords : Internal Control System, Risk Management, Efficiency, Temple
 

 

 ในวงการธุรกิจและการเงินที่มีปริมาณเงินหมุนเวียนเขาสูระบบอยางมากมาย มีการใชกฎระเบียบเพื่อ
ปองกันและควบคุมไมใหเกิดการทุจริตในวงการธุรกิจ แตในอดีตที่ผานมาในตางประเทศขาวที่ยังพูดถึงกันนั่นคือ 
บริษัท เอ็นรอน (Enron) บริษัทการคาพลังงานชั้นนําของโลก เคยติดอันดับที่ 7 ของบริษทัยักษใหญที่สุดในโลกของ 
Fortune 500 บริษัทมีการตกแตงบัญชีรวมกับบริษัทผูตรวจสอบบัญชีอิสระ อารเธอร แอนเดอรสัน (Arthur 

Anderson) โดยแสดงรายไดเกินจริงเกือบ 600 ลานเหรียญสหรัฐ ชวง 5 ปกอนลมละลาย กรณีขาวธนาคารเวลส 
ฟารโกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ธนาคารถูกปรับโดยสํานักงานคุมครองผูบริโภคดานบริการทางการเงินของสหรัฐใน
วงเงิน 185 ลานดอลลารสหรัฐ ในประเด็นวาธนาคารยอมใหพนักงานของธนาคารเปดบัญชีเงินฝากและบัตรเครดิต
ของลูกคา โดยที่ลกูคาเจาของบัญชไีมทราบเร่ือง เปนการทําโดยพลการ รวมถึงมีการโอนเงินเขาออกบัญชีดังกลาว 
จํานวนที่ลกูคาเจาของบัญชีไมรูมีมากถงึสองลานบัญชี บัญชีเหลานี้ถูกสรางข้ึนเพื่อทําเปายอดขายผลิตภัณ การเงิน
ของพนักงาน ทําใหลูกคาตองถูกชารจเงินจากบัญชีเหลานั้น (ที่มา : https://www.dir.co.th) อาจวิเคราะหไดวา
ปญหามาจากระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีหละหลวม รวมถึงวิธีการตั้งเปายอดขาย 
การใหโบนัส ระบบการสรางแรงจูงใจ และการบริหารความเสีย่งที่ขาดประสิทธิภาพและความถูกตอง 
 สําหรับประเทศไทยวิกฤติการเงินขาวการลมของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ (มหาชน) ในป พ.ศ. 2539 

ผูบริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด มีการขามข้ันตอนเกณ การพิจารณาการปลอยสินเชื่อ 
โดยปลอยเงินกูอยางไมเหมาะสมแกบริษัทตางประเทศที่เขามาลงทุนซื้อกิจการในประเทศไทย รวมถึงการปลอยกู
ใหกับกิจการในกลุมผูบริหาร นายราเกซ สักเสนา โดยใชที่ดินรกรางในตางจังหวัดคํ้าประกันการกู ขอบกพรองของ
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งนําไปสูการปลอยกูอยางไมระมัดระวังและไมเหมาะสม ขาดการประเมินความสามารถ
ในการซ้ือคืน และมีการประเมินมูลคาหลักทรัพยคํ้าประกัน เกินกวาความเปนจริงสงผลใหเกิดปญหาหนี้เสียเปน
จํานวนถึง 60,000 ลานบาท (ณัฐวุฒิ รุงวงษ, 2552) 
 คดีใหญที่สะเทือนวงการพระพุทธศาสนาเมืองไทยชวงปที่ผานมา คงหนีไมพนกรณีคดีทุจริตเงินทอนวัด            
ทีก่องบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ นํากําลังเขาตรวจคนผูที่เก่ียวของ 
ทั้งอดีตผูอํานวยการสํานักพุทธฯ เชื่อมโยงพระเถระชั้นผูใหญหลายรูป กลายเปนขาวที่กระทบตอความรูสึกและ
ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนถือวาสั่นสะเทือนวงการสง คร้ังใหญที่สุดคร้ังหนึ่งของประเทศไทย กรณีคดีทุจริต
เงินทอนวัด ซึ่งเหตุการณเร่ิมตนเม่ือกลางป 2560 จากการเขารองเรียนของเจาอาวาสวัดหวยตะแกละ จังหวัด
เพชรบุรี แจงความกับกองบังคับการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. เปดโปง
ขาราชการ ที่มีการโอนเงินใหกับวัดเพื่อสรางอุโบสถ จํานวน 10 ลานบาท แตตองโอนกลับคืนใหกับขาราชการ 
จํานวน 9 ลานบาท สอพฤติกรรมมีพิรุธทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือ พศ. จึงเดินหนาตรวจสอบ
ทุจริตเงินทอนวัด รวมกับ ปปป. แบงการทํางานเปนระลอก โดยระลอกแรกลงพ้ืนที่ตรวจคน 10 จุดเปนบานพัก
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ขาราชการระดับสูงของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด พบเอกสาร
การทุจริตงบบูรณะและปฏิสังขรวัดของตั้งแตป 2555 – 2559 เปนการเบิกจายไป 33 วัด พบมีการทุจริต 12 วัด          
มีขาราชการระดับสูงของสํานักงานพระพุทธศาสนา และ พลเรือน เกี่ยวของ 10 คน มูลคาความเสียหายกวา            
60 ลานบาท (https://news.mthai.com/general-news/697171.html) 

จากปญหาดังกลาวขางตนผูบริหารควรตระหนักในการแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดกับกิจการของตนเอง 
โดยนําระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเขามาใชแกปญหา เพื่อใหองคกรเจริญเติบโตไดอยาง
ยั่งยืน โดยการกําหนดระดับความเสี่ยงในระดับที่องคกรยอมรับได ผูบริหารควรเขาใจถึงองคประกอบของ
กระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ตองมีกระบวนการที่ชัดเจน องคกรตองพัฒนาและปรับตัว
เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคขอมูลขาวสารที่มากข้ึนนี้ และความคลองตัวขององคกรมีความเหมาะกับรูปแบบ
การบริหารองคกรในปจจุบันที่ตองการความรวดเร็วใหทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป (สุนทรียา ไชยปญหา, 

ประพันธ ชัยกิจอุราใจ และนพดล พันธุพานิช : 2559) 
 บทความนี้เปนการนําเสนอองคประกอบของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดของ  2013 
และการบริหารความเสี่ยงยุคใหมในมุมมองของ  E  2017 เพื่อใหธุรกิจและหนวยงานตาง ๆ ไดนําระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ไปปรับปรุงในองคกรของตนเองเพื่อใหธุรกิจไดดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืน 

 

Internal Control IC)  

 นักวิชาการ นักธุรกิจและองคกรตางไดใหความหมายของการควบคุมภายในที่แตกตางกันไป (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ, 
ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, จันทนา สาขากร, 2554) กลาววา การควบคุมภายในเปนการจัดระบบปฏิบัติงานภายใน
องคกรเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการทุจริต และอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินขององคกร การจัด
ใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย การ
ดําเนินงานขององคกรในดานประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ชวยสรางความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการจากสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแกสถาบัน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
สหรัฐอเมริกา (American Institute of Certified Public Accountants หรือ AICPA) สถาบันผูตรวจสอบภายใน
สากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผูบริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) 

สมาคมนักบัญชีแหงสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร 
(Institute of Management Accountants หรือ IMA) ซึ่งรูจักในนามของ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO ไดรวมกันศึกษาพฒันาความหมายและแนวคิดของ
การควบคุมภายใน ดังนี้ การควบคุมภายใน (Internal Control) คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองคกร 
โดยคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทรวมกันในการจัดใหมีข้ึน เพื่อสราง ความ
เชื่อมั่นอยางสมเหตสุมผลวาการปฏิบัตงิานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

 

 

 

44



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

 

 ในป 2013 COSO ไดประกาศแนวทางการควบคุมภายในดานการจัดทํารายงานทางการเงินและรายงานที่
มิใชงบการเงินซ่ึงยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป ค.ศ. 1992 (Internal Control – Integrated Framework)             

ที่กําหนดใหการควบคุมภายในมีองคประกอบหลัก 5 องคประกอบ ไดแก สภาพแวดลอมของการควบคุม ( ontrol 
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) ขอมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

โดยแตละองคประกอบมีหลักการที่เก่ียวของและสัมพันธกัน มีการเพิ่มเติมรายละเอียดอ่ืนใหชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อให
การควบคุมภายในมีโครงสรางที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ องคประกอบทั้ง 5 
ครอบคลุมหลักการทั้งหมด 17 หลักการ ( itten erg, 2013) ดังนี้ 
 

 
 

การควบคุมภายในตามแนวทางตามแนวทาง COSO 2013 มี 5 องคประกอบ 17 หลักการ 

ทีม่า : https:// ampongin o. logspot.com/2018 

 

1. Control Environment) การควบคุมภายในจะบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวเพียงใด ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพ ของสภาพแวดลอมการควบคุมเปนสําคัญ โดยสภาพแวดลอมการ
ควบคุมเปนเร่ืองของการควบคุมภายในที่กําหนด เปนโครงสราง นโยบาย และระเบียบ วิธีปฏิบัติที่มีผลมาจาก
ทศันคติของผูบริหาร รวมถึงสรางความตระหนกั ใหบคุลากรเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ 
จึงกลาวไดวาสภาพแวดลอมการควบคุม เปนรากฐานขององคประกอบอ่ืน องคประกอบ  2013 นี้จะเนนการ
กําหนดนโยบายจากระดับบนลงลาง (Tone at the Top) ที่เปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
ระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบมากขึ้น ประกอบดวย 5 หลักการคือ 

 

 

45



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

หลักการที่ 1 คณะกรรมการตองแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในคุณคาของความซื่อสัตยและจริยธรรมทางธุรกิจ 

หลักการที่ 2 คณะกรรมการตองแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจากฝายบริหารและมีการดําเนินการจริงใน
การสอดสองจนเกิดการพัฒนาและผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน 

หลักการที่ 3 ผูบริหารมีหนาที่จัดวงระบบการควบคุมภายในภายใตการสอดสองจากคณะกรรมการ 
กําหนดโครงสรางองคกร สายการรายงานและการมอบอํานาจกระทําการอยางเหมาะสม พรอมหนาที่ความ
รับผิดชอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 

หลักการที่ 4 แสดงใหเห็นวามุงมั่นในการสงเสริม กระตุน พัฒนาและธํารงรักษาสมรรถนะระดับรายบุคคล
ตามการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงคของกิจการ 

หลักการที่ 5 ยึดมั่นใหเกิดความรับผิดชอบตอผลงานระดับบุคคลและความรับผิดชอบดานควบคุมภายในที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

2. Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินเพื่อทราบวา 
องคกรมีความเสี่ยงอยางไร และความเสี่ยงนั้น ๆ อยูในกิจกรรมหรือข้ันตอนใดของงาน มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร มากนอยเพียงใด เพื่อนํามาพิจารณากําหนดแนวทางที่จําเปนตองใชเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผล วาความผิดพลาด เสียหายจะไมเกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึนก็จะอยูในระดับที่ไมเปนอันตราย หรือไม
เปนอุปสรรค ตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ประกอบดวย 4 หลักการคือ 

หลักการที่ 6 ระบุวัตถุประสงคที่เจาะจงและมีความชัดเจนเพียงพอที่จะระบุและคนหาความเสี่ยงที่
เก่ียวของวาทําเพื่ออะไร และความเสี่ยงคือการไมบรรลุวัตถุประสงค 

หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่กระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคระดับกิจการ วิเคราะหความเสี่ยงและ
กําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกลาว 

หลักการที่ 8 พิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดการทุจริตในระหวางการคนหาและระบคุวามเสี่ยงที่สงผลตอ
ความสําเร็จของวัตถุประสงค 

หลักการที่ 9 ระบุและคนหาความเปลี่ยนแปลงในรอบปที่สามารถสงผลอยางมีนัยสําคัญตอระบบการ
ควบคุมภายใน 

3. Control Activities) กิจกรรมการควบคุมเปนนโยบาย มาตรการ และวิธีการ
ดําเนินงานตาง ๆ ที่ผูบริหาร นํามาใชเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาคําสั่งตาง ๆ ที่กําหนดข้ึนนั้นสามารถลด หรือควบคุม
ความเสี่ยงและไดรับการ ตอบสนองปฏิบัติตามในเวลาที่เหมาะสม การกําหนดนโยบายและแผนงาน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและเปน เคร่ืองมือในการควบคุม ติดตามและประเมินผล โดยมีการกําหนดผลงานที่
คาดหมายไวอยางชัดเจนทั้งในรูป จํานวนผลงาน และระยะเวลาปฏิบัติตามแผนงานดังกลาวเพื่อใหเกิดความชัดเจน 
การสอบทานโดยผูบริหาร โดยผูบริหารระดับสูงจะใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ ปฏิบัติงานจริงกับแผนงาน
และงบประมาณที่ไดจัดทําไวลวงหนา เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมของการดําเนินงาน วามีปญหาในดานใด แลวนํามา
พิจารณาแกไขและเตรียมรับสถานการณในอนาคตได สวนผูบริหารระดับกลาง ก็ใชวิธีสอบทานรายงานผลการ
ปฏิบัตงิานของพนักงานในสายบังคับบัญชาวาการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ตลอดจน
วิธปีฏิบัตงิานจริงเปนไปตามขอบังคับและระเบียบที่กําหนด ประกอบดวย 3 หลักการ คือ 
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หลักการที่ 10 เลือกสรรและพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่สนับสนุนใหลดความเสี่ยงที่สงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

หลักการที่ 11 เลือกสรรและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปในดานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค 

หลักการที่ 12 ถายทอดและสงตอกิจกรรมควบคุมผานนโยบายที่ยึดกับความคาดหวัง กําหนดข้ันตอนที่ทํา
ใหเกิดการรับชวงจากระดบันโยบายสูภาคการปฏิบัต ิ

4. Information and Communication) ขอมูลสารสนเทศ มี
ความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ตั้งแตผูบริหารไปจนถึง พนักงานทุกระดับขององคกร โดยผูบริหารใชขอมูล
ขาวสารเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และสั่งการ สําหรับผูปฏิบัติงานจะใชขอมูลขาวสารจากผูบริหารเปน
แนวทางปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ ขอมูลสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารประกอบดวยขอมูล
ทางการเงินการบัญชี ไดแก ระบบเอกสาร ระบบบัญชี ระบบประมวลผลขอมูล และขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน ไดแก นโยบาย แผนงานและงบประมาณ กฎระเบียบตาง ๆ ที่ใชในองคกร อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของ แตละตําแหนงงาน รวมถึงสารสนเทศทางธุรกิจ และอ่ืน ๆ ที่ไดจากแหลงขอมูลภายในและภายนอก 
การสื่อสาร หมายถึง การจัดระบบสื่อสารใหขอมูลที่จัดทําไวแลวสงไปถึงผูที่ควร ไดรับ หรือมีไวสําหรับผูที่ใชขอมูล
ขาวสารนั้น การสื่อสารที่ดีตองเปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two – ways Communication) กลาวคือ มีการรับ
และสงขอมูลซึ่งกันและกันแบบโตตอบกันได โดยระบบการสื่อสารที่ดี ตองประกอบดวย ระบบการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดควรจัดใหมีการประเมิน ระบบการสื่อสารขององคกรอยางสม่ําเสมอ 
ประกอบดวย 3 หลักการ คือ 

หลักการที่ 13 ทําใหไดมา จัดหา และใชเฉพาะสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและเชื่อถือได เพื่อสนับสนุนการ
ทาํงานของระบบการควบคุมภายใน 

หลักการที่ 14 ทําการสื่อสารสารสนเทศในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงคและความรับผิดชอบดานการ
ควบคุมภายใน และความจําเปนในการสนับสนุนการทํางานดานการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ 

หลักการที่ 15 สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับสภาวการณที่กระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของการ
ควบคุมภายใน 

5. Monitoring) การเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่เกิดข้ึนทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคกร อาจทําให ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพลดลง จึงตองมีการติดตามประเมินผลเพื่อให
ผูบริหารมีความม่ันใจ อยางสมเหตุสมผลวาระบบการควบคุมภายในนั้นยังคงมีประสิทธิภาพ การติดตาม เปนการ
ควบคุม และกํากับดูแลของฝายบริหารเพื่อติดตามตรวจสอบ ผลความกาวหนาของการดําเนินงานวาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม เพียงใด และมีปญหาอุปสรรคที่ ตองไดรับการปรับปรุงแกไขอยางไร การประเมินผล ระบบ
การควบคุมภายในที่นําไปใชในระยะเวลาพอสมควรแลว ควรจัดใหมีการประเมินผลวาระบบการควบคุมภายในนั้น
ยังเหมาะสมที่จะใชตอไปหรือไม โดยผูประเมินผล ตองไมมีสวนเก่ียวของกับการกําหนดระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อมีความอิสระในการรายงานผลการประเมิน และใหจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร โดยชี้แจงใหทราบถึง
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ขอบกพรองที่คนพบ หรือสาเหตุของความแตกตาง ระหวางผลการดําเนินงานจริงกับการประมาณการ และผูที่ตอง
รับผิดชอบ รวมทั้งเสนอใหมกีารสั่งการ เพื่อแกไขตอไป ประกอบดวย 2 หลักการคือ 

หลักการที่ 16 เลือกสรร พัฒนา ดําเนินการติดตามประเมินผลดําเนินการอยางตอเนื่อง 
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารจุดออนและขอบกพรองการควบคุมภายในในเวลาที่เหมาะสมแก

ผูเก่ียวของที่รับผิดชอบในการแกไขใหถูกตอง รวมถึงผูบริหารและองคกรกรรมการบริษัทตามสมควร 
จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวาองคประกอบของระบบการควบคุมภายในประกอบดวย 5 

องคประกอบ 17 หลักการ แตละองคประกอบมีความสัมพันธกัน โดยมีสภาพแวดลอมการควบคุมเปนรากฐานของ
องคประกอบอ่ืน ๆ หากนําองคประกอบทั้งหมดมาใชครบถวนตั้งแตการวิเคราะห หาสาเหตุ สรุปผล และแกไขใน
จุดบกพรองนั้น ๆ จะทําใหการดําเนินงานของธุรกิจหรือองคกร ประสพผลสําเร็จตามจุดประสงคที่วางไว  

 

  

นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารความเสีย่งเปนเคร่ืองมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยจะชวยใหการบริหารงานและ การตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธการ
ติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ลดการสูญเสีย และโอกาสท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร (เธียรรัตน ไชยโรจน, 2557) การบริหารความ
เสี่ยง (Risk managment)คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห(Risk analysis) 

ประเมิน (Risk assessment) ดแูล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพนัธกับ กิจกรรม หนาที่และกระบวนการ
ทาํงาน เพื่อใหองคกรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องคกรตองเผชิญในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง หรือเรียกวา อุบัติภัย (Accident) แนวความคิดของ COSO ไดกลาวถึงการบริหารความเสี่ยงไดวาเปน
กระบวนการที่คณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากรขององคกรไดกําหนดข้ึน เพื่อนําไปประยุกตใชในการกําหนดกล
ยุทธและการวางแผนขององคกรในทุกระดับ โดยไดรับการออกแบบใหสามารถระบุเหตุการณที่มคีวามเปนไปไดทีจ่ะ
มผีลกระทบตอองคกรและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยรวมได  
 

 

 องคประกอบของการบริหารความเสี่ยงของ  E  2017 ที่ถูกพัฒนามากจาก  2004 
เนื่องจากในปจจุบันโครงการองคกรมีความยุงยากซับซอน รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน COSO          

จึงไดเปลี่ยนแปลงองคประกอบใหมใหมคีวามชัดเจนยิ่งข้ึนโดยแบงเปน 5 องคประกอบ 20 หลักการ ดังนี้ 
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กรอบการบริหารความเสีย่งองคกร  E  2017 

ที่มา: The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission ( , 2017) 
 

1. Governance and Calture) การกํากับดูแลและ
วัฒนธรรมองคกร เปนพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากการกํากับดูแลกิจการเปนสิ่งที่ใชในการกําหนด
แนวทางขององคกรเก่ียวกับการใหความสําคัญและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรมองคกรจะ
เก่ียวของกับคานิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค และความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยงขององคกร ซ่ึงจะ
สะทอนผานการตัดสินใจตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยแนวทางปฏิบัติ 5 หลักการ ดังนี้ 
 หลักการที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสีย่ง (Exercises Board Risk Oversight) 

 หลักการที่ 2 จัดโครงสรางการดําเนินงาน (Esta lishes perating tructures) 
 หลักการที่ 3 ระบุวัฒนธรรมองคกรที่ตองการ (Defines Desires Culture) 

 หลักการที่ 4 แสดงความมุงม่ันในคานิยมหลัก (Demonstrates Commitment to Core Values) 

 หลักการที่ 5 จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains 

Capable Individuals) 

2.  Strategy and Objective-Setting) การบริหารความเสีย่ง 
สามารถบรูณาการเขากับแผนยุทธศาสตรขององคกรได ผานกระบวนการกําหนดกลยุทธและวัตถุประสงคทางธุรกิจ
โดยองคกรควรกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหสอดคลองกับการกําหนดกลยุทธ นอกจากนัน้วัตถุประสงคทางธุรกิจ
จะเปนสิ่งที่กําหนดแนวทางปฏิบัตติามกลยุทธรวมถึงการดําเนินงานทั่วไปและปจจัยที่องคกรใหความสําคัญโดยจะ
เปนพื้นฐานในการระบุ ประเมิน และการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยแนวทางปฏิบัต ิ4 หลักการ ดังนี้ 
 หลักการที่ 6 วิเคราะหการประกอบธุรกิจ (Analysis Business Context) 

 หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได (Defines Risk Appetite) 

 หลักการที่ 8 ประเมินกลยุทธทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies) 

 หลักการที่ 9 กําหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจ (Formulates Business Objective) 

3. Performance) เร่ิมจากการระบุความเสี่ยงที่อาจสงผลตอความสามารถในการ
บรรลุกลยุทธและวัตถุประสงคทางธุรกิจโดยจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงตามโอกาสในการเกิดและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน และพิจารณาความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได จากนั้นองคกรจะเลือกตอบสนองความเสี่ยง
ดวยวิธีตาง ๆ รวมถึงพิจารณาปริมาณความเสี่ยงในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณความเสี่ยงที่องคกรอาจเผชิญในการ
บรรลุเปาหมายกลยุทธและวัตถุประสงคทางธุรกิจในระดับองคกรซ่ึงประกอบดวยแนวทางปฏิบัติ 5 หลักการ ดังนี้ 
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 หลักการที่ 10 ระบุความเสี่ยง ( denti ies is ) 
 หลักการที่ 11 ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assess Severity of Risk) 

 หลักการที่ 12 จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ( rioriti es is s) 
 หลักการที่ 13 ดําเนินการตอบสนองความเสี่ยง ( mplements is  esponses) 
 หลักการที่ 14 ประเมินความเสี่ยงในภาพรวม ( e elops ort olio iew) 

4. Review and Revision) 

ความเสี่ยงอยูเปนระยะ โดยทบทวนความสามารถและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ผูบริหารควรพิจารณา
ความสามารถและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรวาเพิ่มคุณคาใหกับองคกรมากนอยเพียงใดและมีสิ่งใดที่ตอง
ปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับองคกรได แมตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ซึ่งประกอบดวยแนวทาง
ปฏิบัต ิ3 หลักการ ดังนี้ 
 หลักการที่ 15 ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (Assesses Substantial Change) 

 หลักการที่ 16 ทบทวนความเสี่ยงและผลการดําเนินงาน ( e iews is  and er ormance) 
 หลักการที่ 17 มุงมั่นปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองคกร (Pursues Improvement in Enterprise 

Risk Management) 

5.

การสื่อสารเปนกระบวนการตอเนื่องในการรวบรวมขอมูลและแบงปนขอมูลที่จําเปนจากทั่วทั้งองคกร โดยเปน
ขอมูลที่เก่ียวของทั้งจากแหลงภายในและภายนอก ขอมูลสารสนเทศดังกลาวมาจากทั้งผูบริหารและพนักงานองคกร 
เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสีย่งในองคกร ซ่ึงประกอบดวยแนวทางปฏิบัติ 3 หลักการ ดังนี้ 
 หลักการที่ 18 ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverage Information System) 

 หลักการที่ 19 สื่อสารขอมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information) 

 หลักการที่ 20 รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรมและผลการดําเนินงาน (Reports on Risk, Culture, and 

Performance) (ภณิดา วรทวีธํารง, 2561) 
 

 

 องคประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ  2013 มี 5 องคประกอบคือ 1) สภาพแวดลอม 

การควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมควบคุม 4) ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 5) การติดตามและ
ประเมินผล สวนองคประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ  E  2017 ประกอบดวย 1) การ
กํากับดูแลและวัฒนธรรมองคกร 2) กลยุทธและการกําหนดวัตถุประสงค 3) ผลการดําเนินงาน 4) การทบทวนและ
ปรับปรุงแกไข และ 5) สารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานผล การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของแต
ละองคกรอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคขององคกรวาเปนอยางไร และควรปฏิบัติแนวทางใดเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่ตัง้ไว การควบคุมภายในจะสรางความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได 
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ผูบริหารควรสรางจิตสํานึกใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึง
ความสําคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง การใหความสําคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่
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ดีตามกรอบภายในตามมาตรฐานสากลของ  ( he ommittee o  ponsoring rgani ation o  the 
Treadway Commission) และจัดใหมกีารบริหารความเสี่ยงแบบองครวม (Enterprise Risk Management : ERM) 

มาประยุกตใชเพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาใหการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยรวมกันวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปที่เปนรูปธรรม เพ่ือนําไปสูกระบวนการปฏิบัติงาน และควรเสนอความคิดเห็น
อยางสรางสรรคและสมเหตุสมผล รวมกันวิเคราะหพิจารณา โดยไมนําความรูสึกสวนตัวเปนที่ตั้ง รวมท้ังจะตอง
ปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมและ
เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
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Factors related to work efficiency of Bank staff of Bank of Ayudhya Public Company 
Limited in Bangkok
 

   พัฒนพงษ  ฤาชัยสา 
   นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณ ิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  ดร.นพดล พันธุพานิช 

   ผูอํานวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณ ิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรคือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาพบวา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรในองคการ เปนหนาที่สําคัญยิ่งของงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย เนื่องจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร ประสบปญหาใน
เร่ืองการลาออกของพนักงาน ซ่ึงสงผลโดยตรงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงกําหนดสวัสดิการเพื่อเปน
แรงจูงใจใหกับพนักงานเพื่อลดการลาออก เชน การจายโบนัสประจําป การใหวันลาพักผอนเพิ่มข้ึน เม่ืออยูตาม
เกณ ที่กําหนด การเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัดทําประกันชีวิตกลุม และประกันสุขภาพ การให
ทนุการศึกษาบตุร การปรับโครงสรางเงินเดอืนใหเทียบเทากับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ การจายคาเชาบานและคาครอง
ชีพ เปนตน และจากแนวโนมการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดตนทุนในดานตางๆ ตลอดจนรูปแบบการบริหารที่เนน
โครงสรางสมัยใหมที่เนนใหองคการมีความกระชับในการทํางานจึงมีผลตอขวัญกําลังใจของพนักงานอันนําไปสู
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การสงเสริมใหพนักงานมีขวัญกําลังใจที่ดีเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จใน
การปฏิบัตงิาน หากพนักงานมีขวัญกําลังใจที่ดีแลวจะชวยใหพนักงานเกิดความรักและความภักดีตอองคการ ความ
พึงพอใจเสียสละทุมเทกําลังกายกําลังใจ เพื่อใหงานที่รับผิดชอบประสบความสําเร็จ ตามเปาหมายที่ตั้งไว รวมทั้งทํา
ใหแตละหนวยงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะยังถึงผลประกอบการโดยรวมขององคการ  

 

 :   
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Abstract
The objective of this study is to (1) study the level of work efficiency of Bank of 

Ayudhya Public Company Limited employees in Bangkok (2) the relationship between 
personal factors and work motivation and the work efficiency of Bank of Ayudhya Public 
Company Limited employees in Bangkok Is a population survey research consisting of 
Bank of Ayudhya Public Company Limited employees in Bangkok A total of 400 people 
due to the small population Therefore using the entire population as a sample study group 
The instruments used for data collection are precision questionnaire and data analysis by 
finding frequency, percentage, mean, standard deviation. Inferential statistics, including T-
test and F-test statistics and Pianson's product moment correlation coefficient analysis

The study indicated that Strengthening morale for personnel in the organization. It is 
a very important function of human resource management. Because Bank of Ayudhya 
Public Company Limited in Bangkok Having problems with employee resignation Which 
directly affects the efficiency of work Therefore, welfare is set as an incentive for 
employees to reduce resignation, such as annual bonus payments. Giving more vacation 
leave When meeting the specified criteria Provident fund participation Group life insurance 
And health insurance Child scholarship Adjusting the salary structure to be comparable 
with other commercial banks. Payment of rent of houses and living expenses, etc., and from 
the trend of increasing efficiency by reducing costs in various fields As well as the 
management style that emphasizes modern structure that emphasizes the organization to be 
compact in work, therefore affecting the morale of the employees which leads to 
operational effectiveness. Encouraging employees to have good morale is another factor 
that affects work success. If the employees have good morale then it will help the 
employees to love and loyalty to the organization. Satisfaction, sacrifice, dedication, 
physical strength, encouragement For the responsible job to be successful According to the 
set target As well as allowing each department to continuously improve Which will also 
reach the overall performance of the organization

Key words : factors that are related, Performance, Bank staff of Bank of Ayudhya 
Public Company Limited in Bangkok

 

 

ปจจุบันการดําเนินงานธุรกิจตาง ๆ มีการแขงขันสูง อันเปนผลจากโลกไรพรมแดน(Globalization)          

แตละหนวยธุรกิจสามารถพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็วจากความกาวหนาของเทคโนโลยี และขอมูลขาวสารตางๆ 

การดําเนินงานขององคการธุรกิจทั้งดานผลิตภัณ  กลุมลูกคาเปาหมาย กลยุทธดานการตลาด การจัดองคการ 
รูปแบบการบริหารจัดการ หรือเทคโนโลยีตางมีความเสี่ยงสูงทีจ่ะร่ัวไหลไปยังธุรกิจคูแขงขัน แตเอกลักษณอยางหนึ่ง
ขององคการที่ไมสามารถลอกเลียนได คือ บุคลากร ทุกองคการตางตองการบุคลากรที่มีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความรู ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และมีทักษะที่ดีกวาคูแขงขัน ดังนั้นบุคลากรของ
องคการจึงเปนทรัพยากรที่มีคา เปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหองคการประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน และทําให
องคการมีความไดเปรียบในการแขงขันในโลกธุรกิจหากองคการธุรกิจมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาอยู แตไมสามารถ
ดึงศักยภาพสูงสุดของบุคลากรออกมาใช หรือไมสามารถรักษาบคุลากรเหลานั้นไวได จะกอใหเกิดการสูญเสียโอกาส
สําคัญในการพัฒนาองคการไป ดังนั้นองคการตางๆในปจจุบัน ตางใหความสําคัญตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 

53



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

โดยมุงเนนการพัฒนาความรู ทกัษะฝมือ และเสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงาน โดยเฉพาะขวัญใน
การทํางาน เนื่องจากเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกและทัศนคติของพนักงานที่มีตอองคการ ซึ่งสงผลโดยตรง
ตอพฤติกรรมที่แสดงออกมาในการปฏิบัตงิาน วาจะมีความสามัคคี ใหความรวมมือรวมใจกับเพื่อนรวมงาน มีความ
กระตือรือรนในการเรียนรูพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในหนวยงานและองคการ
ของตน และมีความมั่นใจในอนาคตดานการทํางานของตนเองหรือไม พฤติกรรมดานบวกเหลานี้ลวนชวยผลักดันให
องคการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวไดโดยงาย เพราะขวัญที่ดีกอใหเกิดการเพิ่มพลังในการทํางานใหสูงข้ึน สงผลให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีสูงข้ึนตามไปดวย ดังนั้นการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรในองคการ 
จึงเปนหนาที่สาํคัญยิ่งของงานบริหารทรัพยากรมนุษยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประสบปญหาในเร่ืองการลาออกของพนักงาน ซึ่งสงผลโดยตรงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงกําหนดสวัสดิการเพื่อเปนแรงจูงใจใหกับพนักงานเพื่อลด
การลาออก เชน การจายโบนัสประจําป การใหวันลาพักผอนเพิ่มข้ึน เม่ืออยูตามเกณ ที่กําหนด การเขารวมกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ การจัดทําประกันชีวิตกลุม และประกันสุขภาพ การใหทุนการศึกษาบุตร การปรับโครงสราง
เงินเดือนใหเทียบเทากับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ การจายคาเชาบานและคาครองชีพ เปนตน และจากแนวโนมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยการลดตนทุนในดานตางๆ ตลอดจนรูปแบบการบริหารที่เนนโครงสรางสมัยใหมที่เนนใหองคการมี
ความกระชับในการทํางานจึงมีผลตอขวัญกําลังใจของพนักงานอันนําไปสูประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การสงเสริม
ใหพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขวัญกําลังใจที่ดีเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัตงิาน หากพนักงานมีขวัญกําลังใจที่ดีแลวจะชวยใหพนักงานเกิดความรักและความ
ภักดีตอองคการ ความพึงพอใจเสียสละทุมเทกําลังกายกําลังใจ เพื่อใหงานที่รับผิดชอบประสบความสําเร็จ ตาม
เปาหมายที่ตั้งไว รวมทั้งทําใหแตละหนวยงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะยังถึงผลประกอบการโดยรวมของ
องคการ ทําใหสามารถทีจ่ะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณ  ความสามารถในการผลิต รวมทั้งการลดตนทุนการผลิตให
ต่ําลง ซ่ึงจะสงผลถึงความสามารถในการแขงขันในตลาดการคาใหมากข้ึน ในทางกลับกันถาขวัญกําลังใจของ
พนักงานมีผลเชิงลบผลสําเร็จในงานในดานตาง ๆ ตามที่กลาวมาก็จะลดนอยลง ดังนั้นจากสาเหตุดังกลาว ผูศึกษา
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเร่ือง ความสัมพันธระหวางขวัญกําลังใจกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะสามารถนําผลการศึกษามาปรับปรุงหรือ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ขอบังคับในการทํางาน รวมถึงเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธตางๆ ของการทํางาน          
อีกยังเปนขอมูลในการวางกรอบนโยบายตางๆของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร           
ทีเ่ก่ียวของกับพนักงานในองคการซ่ึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในองคการมากยิ่งข้ึนตอไป  

ตามความหมายของภาษาไทยนั้น “ขวัญกําลังใจ” สามารถแบงความหมายไดเปน 2 คํา คือ “ขวัญ” และ 
“กําลังใจ” ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณ ิตยสถาน พ.ศ.2552 ใหความหมายไวดังนี้ “ขวัญ” หมายถึง สิ่งที่ไมมี
ตัวตน เชื่อกันวามีอยูประจําชีวิตของคน ตั้งแตเกิดมา ขวัญถาอยูกับตัวก็เปนศิริมงคล เปนสุขสบาย จิตใจม่ันคง           
ถาคนตกใจ หรือเสียขวัญ ขวัญก็จะออกจากรางไปเสีย เรียกวา ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เปนตน “กําลังใจ” 

หมายถึง สภาพจิตใจที่มีความเชื่อมัน่และกระตือรือรน พรอมจะเผชิญกับเหตุการณทุกอยาง ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานนั้น นอกจากจะตองมีระเบียบวินยั คําสั่งเปนตัวควบคุมใหบุคคลทํางานสําเร็จตามเปาหมายแลว สิ่งสําคัญ
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อีกอยางหนึ่งคือ ความสุขกายและความสบายใจ ซึ่งความรูสึกดังกลาวจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยปจจัยหลายประการ           
ที่สําคัญที่สดุหนึ่งในนั้น ไดแก ขวัญกําลังใจของพนักงาน ในทางตรงขาม หากขวัญกําลังใจไมดีก็จะทําใหบุคคลเกิด
ความทอถอย หมดกําลังใจที่จะปฏิบัติงานได ติน ปรัชญพฤทธิ์ ใหความหมายวา ขวัญกําลังใจ หมายถึง ความรูสึก
รักหมูคณะ ซ่ึงรวมถึงความจงรักภักดี ความกระตือรือรน ความเชื่อมั่น และความมุงหวังใหบรรลุวัตถุประสงค
รวมกัน อารยา เจริญกุล ใหความหมายวา ขวัญกําลังใจ คือสภาพจิตใจของพนักงาน เชน ความรูสึก หรือความนึก
คิดที่ไดรับอิทธิพล แรงกดดัน หรือสิ่งเราจากปจจัยหรือสภาพแวดลอมในองคกรที่อยูรอบตัวเขา และจะมีปฏิกิริยา
โตตอบ คือ พฤติกรรม ทองทิพภา วิริยะพันธ กลาววา ขวัญกําลังใจ คือ ความรูสึกทําใหมีกําลังใจที่จะทํางานตาง ๆ 
ใหประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน ผูที่มีขวัญกําลังใจดีจะรูสึกอยากที่จะทํางาน อยากทําตนใหเปนประโยชนแก
หนวยงาน มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหเกิดผลสําเร็จและใหความรวมมือรวมใจในการทํางานกับกลุมเปนอยางดี 
เพราะมีความเชื่อม่ันในตนเองและมีความภาคภูมิใจในองคการทําใหเปนผลดีตอบุคคลและหนวยงาน เดวิส ให
ความหมายวา “ขวัญ” คือ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกและสะทอนใหเห็นลักษณะการทํางาน เชน ความ
กระตือรือรน ความมีอารมณดแีละความมั่นใจ เดล กลาววา ขวัญ หมายถึง ความพึงพอใจรวมกันของคนทํางานแต
ละคนที่ไดรับจากงานของเขา จากเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา จากหนวยงานและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ซึ่งสิ่งตาง ๆ 
เหลานี้จะมีสวนสัมพันธกับความปลอดภัย ความพึงพอใจและความสุขสบายใจของผูปฏิบัติงาน เฮอรเบอรทและ
เชอรแมน กลาววา “ขวัญ” หมายถึง กําลังขวัญของกลุม ซ่ึงอาจมีมากนอยตามความรวมมือรวมใจของคนในกลุมนั้น 
รวมทั้งความกระตือรือรนที่จะทํางาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและหมายถึง เจตคติของผูปฏิบัติงานที่มีตองานของเขา
วามีขีดความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ถาเจตคติสวนตัวของแตละคนดีก็จะนําไปสูกําลังใจของกลุมดีตามไปดวย 

ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานปจจัยหนึ่งที่สําคัญ คือ 
ขวัญกําลังใจ โดยมีผูไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของขวัญกําลังใจไวดังนี้เอกรัตน เปาอินทร 
กลาววา การบริหารงานที่ใหความสําคัญแกปจจัยดานทรัพยากรมนุษยเปนพิเศษนั้น ถือวา ขวัญกําลังใจเปนสิ่ง
สาํคัญที่จะชวยธํารงไวซึ่งสัมพนัธภาพอันดีในการทํางานดวยความเต็มใจและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อัญชลี 
ดีชวย ไดจําแนกความสําคัญของขวัญกําลังใจไวดังนี้ 1. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ 2. สรางความซื่อสัตยจงรักภักดีใหองคการ 3. เสริมสรางวินัยอันจะทําใหมีการปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบแบบแผน 4. ทาํใหผูปฏิบัตงิานมีความเขาใจในองคการมากข้ึน 5. ทําใหองคการเปนองคการที่
แข็งแกรงสามารถฟนฝาอุปสรรคยามคับขัน6. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความคิดริเร่ิมในกิจกรรมตางๆ 7. ทําให
ผูปฏิบัตงิานมีความเชื่อม่ันในองคการของตนสัมพนัธ แหลงปา ไดกลาวถึง ความสําคัญของขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานดังนี้ 1. ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานอยางสมานฉันท เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 2. สราง
ความศรัทธาจงรักภักดี มีความซ่ือสัตยตอหมูคณะและองคการ 3. เก้ือหนุนใหระเบียบขอบังคับขององคการเกิดผล
ในการควบคุมความประพฤติโดยที่ทกุคนปฏิบัตตินอยูในกรอบระเบียบวินัยและมีศีลธรรมอันดีงาม 4. สรางสามัคคี
ธรรมข้ึนในหมูคณะและกอใหเกิดพลังรวม (Group of Force) อันสามารถฟนฝาอุปสรรคทั้งหลายขององคการได  
5. เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคการกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคการ 6. จูงใจให
เจาหนาที่ในองคการมีเจตคติที่ดีตอองคการและมีความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชนตอองคการ 7. ทําใหเกิดความ
เชื่อมั่น ม่ันคงทางใจและศรัทธาในองคการที่ตนปฏิบัติงานอยูและทํางานอยูนานเทานาน วสันต พลั่วพันธ กลาววา 
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ขวัญมีความสําคัญและมีประโยชนในการปฏิบัติงานในองคกรมาก ขวัญกําลังใจที่ดีจะเพิ่มพลังการทํางานใหสูงข้ึน 
ผลที่ตามมาก็คือทําใหการผลิตสูงไปดวยและในทํานองเดียวกัน หากบุคลากรมีขวัญกําลังใจต่ํายอมสะทอนใหเห็นถึง
ปญหาการขาดประสิทธิภาพในการทํางานดวยเชนกัน 

องคประกอบที่ทําใหเกิดขวัญกําลังใจ กันตยา เพิ่มผลกลาววา งานไมใชตัวแปรเดียวที่มีผลทําใหคนเกิด
ความพอใจ ยังมีตัวแปรอ่ืนอีกมากมายทีเ่ก่ียวของกับการทํางาน รวมทั้งความรับผิดชอบ ความสัมพันธ สิ่งตอบแทน 
ตลอดจนการใหรางวัลในการที่จะทําความเขาใจเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน ทัศนคติที่มีตองาน วิเคราะห
องคประกอบสําคัญที่มผีลตอขวัญและกําลังใจในการทํางานได 9 ประการ ไดแก 1. งาน (Work) งานทําใหคนพอใจ
และมีกําลังใจในการทํางาน หมายถึงวาคนนั้นชอบงานหรือไม มีความยากนอยแคไหน ทาทายหรือไม จํานวนงาน
ตองพอดีกับความสามารถและเวลาของบุคคลนั้นหรือเปลา เหลานี้ลวนเปนตัวบงชี้ทั้งสิ้น 2. คาจาง (Pay) 

คาแรงงานเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่ง เพราะคาจางจะถูกนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการบําบัดความตองการ
ของตน 3. โอกาสในการเลื่อนข้ัน (Promotion) โอกาสที่ผูทํางานจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันหรือตําแหนงเปนอีก
องคประกอบที่บคุคลคาดหวัง 4. การยอมรับ (Recognition) การยอมรับจากผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารและเพื่อน
รวมงานเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดความพึงพอใจได 5. ผลประโยชน (Benefit) สิ่งตอบแทนหรือ
ผลประโยชนทีไ่ดรับจากงานเปนสวนหนึ่งทีใ่หบคุคลเกิดความพึงพอใจและเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน 6. สภาพ
การทํางาน (Working Condition) สภาพการทํางานรวมถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งรวมถึงระยะเวลาในการ
ทาํงาน การหยุดพักในระหวางทํางานก็เปนองคประกอบของสภาพการทํางานดวย 7. หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา 
(Leader) เปนองคประกอบที่ทําใหบุคคลที่ทํางานมีขวัญกําลังใจไดจากการทํางาน 8. เพื่อนรวมงาน (Co-worker) 

เปนองคประกอบหนึ่งที่สามารถสงเสริมหรือหยุดยั้งความพึงพอใจและขวัญกําลังใจของบุคคลที่มีตอการทํางาน            

9. การจัดองคการและการบริหารจัดการ (Organization and Management) นโยบายการบริหารหรือการบริหาร
ภายในองคการเปนองคประกอบอีกองคประกอบที่สําคัญ บรรยง โตจินดา ไดแยกองคประกอบของขวัญกําลังใจไว
ทัง้หมด 6 ดาน คือ 1. ลักษณะทาทางและบทบาทของผูบริหารที่มีตอบุคลากรมีความสัมพนัธที่ดีตอกัน 2. ความพึง
พอใจในหนาที่การงานที่ปฏิบัตอิยู เพราะหากบุคคลใดทํางานที่ตนพอใจยอมทําใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ 3. ความ
พอใจตอจุดมุงหมายหลัก และนโยบายการดําเนินงานขององคกร และระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ชวยทําให
เกิดขวัญในการปฏิบัตงิานไดดียิ่งข้ึน 4. สภาพแวดลอมในการทํางาน มีความปลอดภัย มีเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ 5. สุขภาพของผูปฏิบัติงานมีผลตอการปฏิบัติงานมาก เมื่อมีปญหาเก่ียวกับสุขภาพกายและจิตยอม
ทําใหเกิดผลเสียตอการทํางาน 6. การใหแรงจูงใจโดยการเลื่อนตําแหนง การใหสวัสดิการแกผูปฏิบัติงานจะทําให
เกิดกําลังใจที่ดีตอการทํางานได วสันต พลั่วพันธ ไดสรุปองคประกอบของขวัญกําลังใจออกเปน 6 ดาน คือ             

1. สัมพนัธภาพกับผูบงัคับบัญชา ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงความสามารถของผูบังคับบัญชาที่จะมีวาสามารถชนะ
ใจผูใตบงัคับบัญชาและดึงเอาความสามารถของผูใตบังคับบัญชาออกมาไดเต็มความสามารถและมนุษยสัมพันธที่มี
ใหแกกันของทั้งสองฝาย 2. ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ เมื่อผูปฏิบัติงานมีทัศนคติเชนไรกับงานที่ไดรับในปจจุบัน
ก็ยอมแสดงหรือสะทอนใหเห็นถึงขวัญกําลังใจในการทํางานไปดวย 3. ความยุติธรรมในองคกรและนโยบายการ
บริหารงาน ยอมสงผลตอการทํางานโดยตรง นอกจากนี้ยังหมายถึงความยุติธรรมในองคกรที่ผูบริหารมีหรือไมมีธรร
มาภิบาลในองคการ ซึ่งจะทําใหพนักงานมีความรูสึกสะทอนไปถึงขวญักําลังใจ 4. สภาพแวดลอมในการทํางาน เปน
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องคประกอบเร่ืองของความปลอดภัย ตลอดจนความสะดวกสบายของสภาพแวดลอมในการทํางานและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช 5. การดูแลสุขภาพ การใสใจตอสุขภาพของพนักงานเปนสิ่งที่ทุกองคการตองใหความสําคัญโดยการจัดหา
บริการดานสุขภาพตลอดจนการใหบริการอ่ืน ๆ 6. สวัสดิการในหนวยงาน ผลตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน
ประจําที่ไดรับเปนองคประกอบที่สามารถกําหนดการตัดสินใจเขารวมงานกับองคกรตั้งแตเร่ิมตนและจะรวมงาน
ตลอดไปหรือไมของพนักงานดวย ประสิทธิผลเก่ียวของกับการพิจารณาการปฏิบัติงานที่สําเร็จหรือเปนไปตามที่
คาดหวังไวเปนสําคัญ และยังมุงเนนความสําเร็จของเปาหมาย หรือเปนเคร่ืองมือในการตัดสินวาการปฏิบัติงานของ
ผูที่เก่ียวของนั้นประสบความสําเร็จหรือไมมากนอยเพียงใด สรุปความหมายของคําวา ประสิทธิผล หมายถึง ระดับ
การปฏิบัตงิานไดบรรลุเปาหมายของงานที่กําหนดไว ประกอบดวย 3 ดาน คือ คุณภาพของผลงาน ปริมาณผลงาน 
และประสิทธิผลความตรงเวลา การวัดประสิทธิผลสามารถกระทําไดโดยพิจารณาจาก 1. วัตถุประสงคของแผนโดย
เปรียบเทียบความสัมพนัธระหวางความสําเร็จที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัตงิานตามแผนกับความสําเร็จของผูวางแผนคาด
วาจะไดรับและวัดโดยการนําเอาสถานะ (Status) ที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานลบดวยสภาวะที่เปนอยู        
2. ทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงานตามแผน โดยเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางจํานวนหรือปริมาณของ
ทรัพยากรที่กําหนดไววาจะตองใชเทาใดกับทรัพยากรที่ใชไปจริง 3. กิจกรรมที่กําหนดไวกับกิจกรรมที่ทําจริง 
เปรียบเทียบผลงานที่ไดกับผลงานที่กําหนดไวหรือการวัดประสิทธิผล คือ การวัดความสามารถของกระบวนการหรือ
กลวิธี หรือกิจกรรมตาง ๆ เทียบกับเปาหมายที่กําหนด 

 

 

สรุปไดวาขวัญกําลังใจในการปฏิบตัิงาน หมายถึง สภาวะของจิตใจหรือความรูสึกของพนักงานธนาคารของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอสภาพแวดลอม และแสดงออกในรูปของ
พฤติกรรมตางๆ ในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความรวมมือกันทํางาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร สามารถ
จัดรวมแนวความคิดเปนไปในแนวทางเดียวกันคือมุงเนนทั้งในเร่ืองปจจัยสวนบุคคลของตัวพนักงานเองทั้งดาน
สุขภาพ คาตอบแทนและรายได ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทั้งจากสถานที่ทํางานและลักษณะงานที่ไดรับ
มอบหมาย รวมถึงองคประกอบของขวัญกําลังใจออกเปน 2 กลุมเพื่อใชในการทดสอบขวัญกําลังใจในแตละปจจัย 
คือ ปจจัยสวนบุคคลและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 6 ดาน คือ 1. สภาพการทํางาน เปนสิ่งที่ผูปฏิบัติงานตอง
เจอขณะทํางานอยูตลอดเวลา ถาผูปฏิบัติงานมีทัศนคติวา สภาพสิ่งแวดลอมที่เปนอยูในปจจุบันไมดี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชมีไมพอขอมูลในการปฏิบัติงานหายาก บรรยากาศไมนาทํางานแลว ขวัญกําลังใจยอมไมดีตามไปดวย         

2. ความพอเพียงของรายได ผลตอบแทนที่ไดรับเปนประจําเม่ือเปรียบเทียบกับงานที่ไดรับตองสมดุลกันจึงมีผลทํา
ใหระดับขวัญกําลังใจของพนักงานดีตามไปดวยแตหากมีผลตรงกันขามยอมสงผลใหขวัญกําลังใจตกต่ําลงได          
3. ความสัมพนัธกับผูบงัคับบัญชาและผูใตบงัคับบัญชา หากสัมพนัธภาพกับผูบังคับบญัชาเปนไปดวยดี ยอมสงผลให
ลูกนองมีกําลังใจในการทํางานเต็มความสามารถเชนเดียวกับความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาที่ดีก็จะสามารถดึง
กําลังความสามารถของผูใตบังคับบัญชาออกมาได อันจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร 4. ธรรมาภิบาลใน
หนวยงาน การปฏิบัติในแนวทางยุติธรรมทั้งในเร่ืองการบริหารงาน การพิจารณาความสามารถตามความรู
ความสามารถจริง อยางเทาเทียมกันรวมถึงการพิจารณาลงโทษอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน ยอมมีผลตอขวัญ
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กําลังใจพนักงาน 5. สวัสดิการของหนวยงาน ผลตอบแทนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนที่ไดรับประจําจะทําใหพนักงาน
ใหมคีวามเหมาะสมเพียงพอและตรงตามความตองการของพนักงาน พนักงานยอมเกิดความรูสึกพึงพอใจ ม่ันใจและ
ตองการรวมงานกับองคกรไปตลอด 6. ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน การจัดบริการดานความปลอดภัยในที่
ทํางานอยางรัดกุม มีบริการสุขภาพที่จําเปนและเปนรูปแบบเพียงพอยอมทําใหพนักงานมีกําลังกายที่ดีสงผลถึง
กําลังใจที่ดีตามไปดวย นอกจากนั้นความม่ันคงจากอาชีพที่ทํางานอยู จะชวยเสริมใหเกิดขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัตงิานอยางเต็มความสามารถดวยและสามารถวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 3 ดาน คือ 1. คุณภาพของผลงาน 

(Quality of Work) ไดแก ความถูกตอง ประณีต และความเรียบรอยของงาน 2. ปริมาณผลงาน (Quantity of 

Work) ไดแก จาํนวนผลงานที่ทาํสําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กําหนด หรือปริมาณงานที่ควรจะทําไดในเวลา
หรือมาตรฐานที่ควรจะเปน 3. ความตรงตอเวลาในการทํางาน (Timing of Work) ไดแก ความสมํ่าเสมอในการ
ทาํงานตลอดปและการตรงตอเวลา 
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Happiness development model to maximize employee productivity. According to the 
organization of happiness 

 มานพ  ชลพานิชกุล 

ดร.ตรีเนตร  ตันตระกูล
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณ ิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สํารวจ
สถานการณปจจุบันและปญหาในการในการทํางานของพนักงานของนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (2) การสรางรูปแบบ
การพัฒนาความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานตามหลักองคกรแหงความสุข (สสส.) กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารและพนักงานบริษัท จํานวน 20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การวิเคราะหขอมูลแบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) ผล
วิจยัพบวา (1) ดานสุขภาพดี ดูแลตนเองไมใหเปนภาวะของผูอ่ืน (Happy Body) ควรปรับใหมีความเหมาะสมตอสภาพ
ของการทํางาน เชน การจัดการอากาศและเสียง มีความสงบ ไรมลพิษดานเสียง กลิ่น ความสวาง มีการจัดสรรแบงสวน
สถานที่อยางชัดเจน และควรมีที่นั่งพักผอนหยอนใจใหพนักงานอยางเพียงพอดวย สวัสดิการดานสุขภาพก็ควรมีให
พนักงานอยางเหมาะสมมีการตรวจสุขภาพประจําป และการรักษาพยาบาลเบื้องตน และใหสิทธิ์ในการลาปวยแบบไม
หักเงินคาจาง (2) ดานมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ในบริษัทควรมีน้ําใจ และชวย
แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงานในขณะเดียวกันพนักงานก็ควรมีความตั้งใจในการรับผิดชอบ
ภาระหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ (3) ดานความสามารถจัดการกับอารมณตนเอง (Happy Relax) บริษัท
ควรมีการจัดเวลาใหทานไดพักตามความเหมาะสม เชน มีการพักกลางวัน สําหรับทานอาหาร หรือ พักเบรกผอนคลาย
ในจุดพักที่เหมาะสมและควรมีมุมพักผอนหยอนใจใหพนักงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ (4) ดานการศึกษาหาความรู 
การพัฒนาตัวเองตลอดเวลา (Happy Brain) บริษัทควรมีการจัดอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูที่เหมาะสมกับ
พนักงานอยูเสมอ (5) ดานคุณธรรมและความกตัญຐู (Happy soul) บริษัทมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา เชน ทําบุญ 
ตักบาตร ในชวงปใหม สงกรานต มีการเชิญชวนเขาวัดทําสมาธิ เพื่อเสริมสรางจริยธรรมที่ดีงาม (6) ดานผูใชเงินเปน 

(Happy money) บริษัทควรมีการสงเสริมใหความรูการจัดอบรม มีการประชาสัมพันธเร่ืองการวางแผนการใชเงินอยาง
เหมาะสม เชน การเก็บออม การลงทุน เปนตน (7) ดานผูที่รักและดูแลครอบครัว (Happy family) บริษัทเปดโอกาสให
สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมประจําปของบริษัท เชน งานเลี้ยงปใหม งานกีฬาสี งานทําบุญตัก
บาตร เปนตน (8) ดานผูที่รักและดูแลองคกร/สังคมของตนเอง (Happy society) หัวหนางานรับฟงปญหาของพนักงาน
อยางเต็มใจ และควรมีวัฒนธรรมองคกรที่ดี เชน การกลาวทักทาย ไหว ยิ้มแยมแจมใสท่ีดีตอกัน  

: , ,
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Abstract
Qualitative research (Qualitative research) with the objective to (1) survey current 

situations and work problems of employees in the Department of Medical Technology (2) 
create a model for happiness development to increase happiness in The management of the 
employees in the research sample consisted of 20 executives and company employees. The 
research instruments Data collection was an in-depth interview. (In-depth interview) 
Descriptive and descriptive data analysis (Descriptive research) The results of the research 
found that (1) Good health Adjusted to be suitable for working conditions such as air 
management and noise, relaxation without noise, allocation of clear parts and should have 
rest Annual health check-ups and basic medical care should be given and health care 
permits should be provided. (2) Be kind to help others (Happy) Heart) Supervisors, 
colleagues in the company should be considerate and help solve problems. Various 
occurrences during the operation while employees must be careful with intention Full 
responsibility to oneself. (3) Happy Relaxation. The company should have appropriate time 
arrangements as appropriate. (4) Education for self-development all the time (Happy Brain. 
The company should always organize training, seminars to increase skills and knowledge 
that are appropriate for employees. (5) Relationships and gratitude (Happy Soul) The 
company has organized religious activities such as Put water in the new year Vietnam War. 
Create a beautiful ceremony (6) for the users of money to be (Happy money) appropriate, 
such as saving, investment, prototype (7) on the side of the family and happy family 
(Happy family), the company provides opportunities for family members to participate in 
Organize annual activities of the company such as new year party, sports event, color, merit 
making Give alms to the prototype (8) for those who love and take care of their own 
organization / society (Happy Society). Supervisors listens to employees' problems 
seriously. Wai good beaming to each other.

Keywords : happiness development, work efficiency, organization of happiness

บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยของแตละองคการนับเปนปจจัยหนึ่งของทุกองคการที่มีผลกระทบตอ
ความสําเร็จของการดําเนินงานของธุรกิจไมยิ่งหยอนไปกวาปจจัยอ่ืนๆ อันไดแก เงินทุน (Money) เคร่ืองจักร 
(Machine) หรือวัตถุดิบ (Material) สภาวะการแขงขันทางธุรกิจในโลกที่ไรพรมอดนนี้อีกคร้ังหนึ่งทําใหมีการ
ขยายตัว ดานการลงทุน มีบริษัทเปดใหม การเพิ่มทุน การขยายกิจการ และนํามาซ่ึงเทคโนโลยีจํานวนมาก         

จึงจําเปนตองใชบุคลากรที่มีสมรรถนะและมีทักษะในการทํางานเพิ่มสูงข้ึนดวย (สายชล สุนทรอภิชาติ, 2004)            

ซึง่ความคิดตาง ๆ นั้นมาจากคนและ คนเราใชเวลาในการทํางานถึงหนึ่งในสามของชีวิตเปนอยางนอย ซ่ึงอาจกลาว
ไดวาการทํางานเปนสวนหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียวแนนอนวา การทํางานเปนสิ่งที่ใหประสบการณที่มีคุณคาตอชีวิต
มนุษย เพราะเปนโอกาสที่ทําใหเกิดการเรียนรู มีความคิดสรางสรางสรรค อันจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจในชีวิต 
และการมีคุณคาเปนที่ยอมรับจากเจานายและเพื่อนรวมงาน (พิพฒัน นนทนาธรณ, 2553 : 2) การสรางองคกรแหง
ความสุขที่เปนระบบหรือมีแผนการดําเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของแตละองคกร เปนทั้งศาสตรและศิลปຊที่นัก
สรางสุขควรดําเนินการ (ชาญวิทย วสันตธนารัตน, 2556 : ก) การใชชีวติในการทํางานของคนเรามากกวา 8 ชั่วโมง
ตอวันหากนับรวมระยะเวลาในการเดินทางและดวยสภาพการจราจรที่แออัด ทําใหคนทํางานไดรับความเครียดทั้ง
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จากการทํางานและการเดินทาง คนสวนหนึ่งจึงมักพบอารมณที่ไมสูดีนัก (พระมหาชวง ภูรีว ฺฒโน (จาจุมปา) 
(2554 : 47) มนุษยในวัยทํางานคงปฏิเสธไมไดวา การทํางานในทุกสายอาชีพยอมตองเผชิญปญหาและอุปสรรค 
แรงกดดันความตึงเครียดจากการทํางาน ยิ่งในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงภาวะสังคม และเศรษฐกิจ ที่รุดหนาเขาสู
สงัคมอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแลผลกระทบไมมากก็นอยตอชีวิตการทํางานของแตละบุคคล ซึ่งเปน
สาเหตุความเครียดตอคนทํางานในทุกระดับทุกตําแหนงงาน ปญหาความเครียดจากการทํางานนับเปนปญหาอาชี
วอนามัยของคนทํางานที่มีความสําคัญมาก สาเหตุสวนใหญเกิดจากปจจัยดานจิตสังคม (Phy chosocial factors) 

และสภาวะการทํางาน (“Working conditions) ความเครียดจากการทํางาน (Occupational stress) เปนการ
ตอบสนองของบุคคลตอสภาวะคุกคามสุขภาพ อันเนื่องมาจากสภาพแวดลอม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
รางกาย อารมณ พฤติกรรมและความคิด (จุลัยวรรณ ดวงโคตะ, 2559 : 43) ความเครียดจากการทํางานเปนสิ่ง
กระตุนใหบคุคลรับรูถึงความไมสมดุลระหวางระดับขอเรียกรองจากการทํางาน (Job demand) การควบคุมอํานาจ
หรือการตัดสินใจในงาน (Job control or decision latitude) และการสนับสนุนทางสังคม (Social support)               

ซึ่งสงผลกระทบตอรางกาย จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล (กาญจนา วิเชียรประดิษฐ, 2556 : 415) (Baker & 

Karasek, 2000) ในขณะที่รางกายเราเครียดนั้นจะทําการหลั่งสาร Cortisol (คารติซอล) สารเครียดนี้ทําใหนิวรอน
ออนแอและไปกด ฮิปโปแคมปส (Hippocampus) สมองสวนที่เปนความทรงจําดานภาพ เมื่อเราเจอกับ
ประสบการณความเครียดที่เร้ือรังไมวาระดับปานกลางหรือรุนแรง เราจะเปลี่ยน Brain structure (โครงสรางของ
สมอง) ไปเร่ือย ๆ ผลของมันก็คือเราจะยิ่งเครียดงายมากข้ึนเร่ือย ๆ (ชัชพล ยังวิริยะกุล, 2560 : 21) ก็จะเกิดภาวะ
ไมมคีวามสุขในการทํางานและสงผลใหเปลี่ยนงานใหม หรือ ปฏิบัติงานไดไมเต็มความสามารถ ซึ่งอัตราการวางงาน
ทัว่ประเทศมีจาํนวน 4.81 แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
มีผูวางงานเพิ่มข้ึน 3.1 หมื่นคน จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติที่ทําการสํารวจในเดือนตุลาคม 2562 พบวามี
จํานวนผูวางงาน 3.55 แสนคน คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 0.9 โดยเปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป
มากที่สดุ จํานวน 0.99 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนการวางงานลดลง รอยละ 7.55 
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จากขอมูลขางตนสรุปไดวา สภาวะการทํางานสามารถทําใหเกิดความเครียดไดซึ่งอาจทําใหเกิดการลาออก
จากงานหรือสงผลเสียตอความรวมหลายดานในชีวิต เชนความสุขในชีวิตอาจหายไปจนกอใหเกิดความเครียดที่
สะสมเพิ่มมากข้ึน อาจสงผลตอศักยภาพในการปฏิบัติงานลดลง หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพรางกาย 
จิตใจ พฤติกรรม ทัศนะของบุคคลไมสมดุลสงผลกระทบตอความสุขในการปฏิบัติงานของบุคคล 

 นิทัศน ศิริโชติรัตน (2559 : 315) ไดกลาวถึงความสุขเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนาความสุขเปนการ
ประเมินความรูสกึและประสบการณของแตละคนวามีความชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากนอยแคไหน  
 ศูนยสขุภาวะทางจิต (2559 : 74) ใหคําจํากัดความวา ความสุข คือ สภาวะที่บุคคลรับรูวาตนเองไดทําในสิ่ง
ที่ตนตองการ และทําไดสําเร็จ มีความเปนตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระทําของตน มีความคิดเชิงบวก          
มีความกระตือรือรนในการดําเนินชีวิต ที่จะนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี การพัฒนาตน การมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบขาง 
และสังคมสามารถดําเนินชีวิตอยางพอเพียงและมีใจที่สงบ การไดทําในสิ่งที่ตองการ และการมีความสัมพันธที่ดี  
 วันวิสาข สมวัฒน (2559 : 75- 76) ไดกลาวถึง ความสุขคือวิธีคิดที่อยูในจิตใจความสุขแตละคนไมเหมือนกัน
อยูที่มมุมองของแตละคน อาจนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการสรางความสุขในการทํางาน  

 ความสุขมีผลตอการทํางานและองคการอยางแทจริงที่สําคัญที่สุดตองมี “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ซึ่งหมายถึง 
คุณภาพของความสัมพนัธระหวางผูปฏิบตัิงานกับสิง่แวดลอมโดยสวนรวมในการทํางานของบุคคลและในมิติเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางมนุษยรวมท้ังยังครอบคลุมทุกเร่ืองเก่ียวกับจริยธรรมในการทํางานและสภาพในการทํางาน
ตลอดจนควรใหความสําคัญแกนายจางลูกจางและสภาพแวดลอมในที่ทํางาน การวัดความสุขในงาน มีขอกําหนดไว 
10 มิติดังนี้ Kim and Cho (2003 : 387 – 409) 

 1. ดานการเดินทาง (Commuting) โดยวัดจากระยะเวลาในการเดินทางมาทํางาน  
 2. ดานการทํางาน (Work) โดยวัดจากรายไดชั่วโมงการทํางานความพึงพอใจในงานและความมั่นคงในงาน  
 3. ดานสุขภาพ (Health) โดยวัดจากสถานะสุขภาพในปจจุบันความเครยีดและความกังวล 

 4. ดานครอบครัว (Family) โดยวัดจากความสัมพนัธระหวางคูสมรส  
 5. ดานสถานะทางการเงินของครอบครัว (Family finances) โดยวัดจากรายไดเฉลี่ยสุทธิของครอบครัว  
 6. ดานที่พักอาศัย (Housing) โดยวัดจัดการครอบครองที่พักอาศัย  
 7. ดานการพักผอน (Leisure) โดยวัดจากจํานวนวันหยุดพักผอนจํานวนวนัลาพักรอน 

 8. ดานสังคม (Social life) โดยวัดจากจํานวนเพื่อนที่มีการพบปะสังสรรคคุณภาพชีวิตการทํางานและ
ความสุข  
 9. ดานชุมชน (Community) โดยวัดจากความสัมพนัธกับเพื่อนบาน  
 10. ดานประเทศ (Country) โดยวัดจากความภูมิใจในประเทศตนเองและความคิดที่ยายถ่ินไปตางประเทศ 
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 การพัฒนาองคกรแหงความสุขทามกลางความหลากหลาย ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ (2559 : 16) ไดกลาว
วาการพัฒนาองคกรแหงความสุขทามกลางความหลากหลายดานเชื้อชาติของพนักงานมีแนวทางหลัก 4 เร่ืองไดแก 
การยอมรับความมีความเปนของพนักงาน การบริหารภายใตมาตรฐานเดียวกัน การสรางความสัมพันธที่ดี และการ
ตอบสนองความตองการ 

 
    

2

 

 ความสุขในการทํางานของพนักงานตางชาติ ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ (2559 : 78) ปจจัยที่ทําใหพนักงาน
ทาํงานอยางมีความสุขประกอบดวย  
 1. องคกรจายคาตอบแทนสวัสดกิารตางๆ และปฏิบัติกับพนกังานตางชาติอยางเทาเทียมกับพนักงานคนไทย  
 2. องคกรเขาใจพื้นฐานความตองการของพนักงานเชนจัดหาหองพักใหอนุญาตใหพนักงานทําการเกษตร
ในโรงงานหรือหอพักในหอพักมีหองครัวเปนตน  
 3. องคกรมีระบบพี่เลี้ยงและมีวัฒนธรรมการทํางานแบบพี่นอง 
 แนวคิดความสุข 8 ประการ (ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ. 2559 : 8-9) ไดกลาวถึงองคกรแหงความสุข 
ประกอบดวย องคกรที่คนทํางานมีความสุข ที่ทํางานนาอยู และชุมชนสมานฉันท ทั้งนี้การทําใหคนเกิดทํางานมี
ความสุขตองสงเสริมใหพนักงานมีความสุขทั้ง 8 ประการคือ happy 8 พนักงานจะมีความสุขทั้ง 8 ประการ 
ประกอบดวย 

 1. เปนผูที่มีสุขภาพดีดแูลตนเองไมใหเปนภาระของผูอ่ืน (Happy body) คือ มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและ
จิตใจใชชีวติอยางมีความสุขซึ่งเกิดจากการรูจักใชชีวติรูจักกินรูจักนอน  
 2. เปนผูมีน้าํใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) คือ การมีน้ําใจการคิดถึงคนอ่ืนมีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน
การรูบทบาทของเจานายลูกนองบทบาทของคุณพอบทบาทของคุณแมและผลของการกระทําของตนเองตอสิ่งตาง ๆ  
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 3. เปนผูที่สามารถจัดการกับอารมณของตนเอง (Happy Relax) คือ การรูจักการผอนคลายกับสิ่งตางๆ 

ในการดํารงชีวิตในการดําเนินชีวิตเม่ือชีวิตในการทํางานและการดําเนินชีวิตในประจําวันมีความเครียดตองหาวิธี
ผอนคลายเพื่อรักษาสมดลุของชีวิตไว  
 4. เปนผูรักการเรียนรูและเปนมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรูการ
พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพ่ือใหเปนมืออาชีพและเพ่ือใหเกิดความมั่นคงกาวหนาในหนาที่การงาน  
 5. เปนผูมีคุณธรรมและความกตัญຐู (Happy soul) คือ การเปนผูที่มีคุณธรรมโดยเฉพาะหิริโอตัปปะ 
(ความละอาย และเกรงกลัวตอการกระทําของตนตอการทําบาป) ซึ่งเปนคุณธรรมเบื้องตนพื้นฐานของการอยู
รวมกันของสังคมมนุษย ซึ่งเปนคุณธรรมที่สาํคัญตอการทํางานเปนทีม นอกจากนีค้วรมีคุณธรรมอ่ืน ๆ เชน การเปน
คนดีการมีศรัทธาตอศาสนา มีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยตรงตอ
เวลา เปนตน  
 6. เปนผูใชเงินเปน (Happy money) คือ เปนผูใชเงินเปน มีเงินเก็บ รูจักใช เปนหนี้อยางมีเหตุผล มีชีวิต
เหมาะสมกับตนเอง หรืออาจกลาววาเปนบุคคลที่สามารถจัดการรายรับรายจายของตนเองได ทั้งนี้ตองบริหาร
จัดการรายรับรายจายของตนเองและครอบครัวโดยอาจทําบญัชีรายรับรายจาย  
 7. เปนผูที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได (Happy family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง ให
ความสําคัญตอครอบครัว และครอบครัวเปนกําลังใจที่ดีในการทํางานเพราะครอบครัวเปนเหมือนภูมิคุมกันเปน
กําลังใจเม่ือตองเผชิญกับอนาคต หรืออุปสรรคในชีวิตการมีครอบครัวเขมแข็ง จะทําใหสังคมมั่นคงดวย 

 8. เปนผูที่รักและดูแลองคกร / สังคมของตนเองได (Happy society) คือ การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
ของสังคมโดยสังคมมี 2 ระดับคือสังคมในท่ีทํางานกับสังคมนอกที่ทาํงาน 

 จากการกลาวขางตนสรุปไดวา ความสุขคือ อารมณหรือความรูสึกที่พึงพอใจ รูสึกอ่ิมเอิบใจ หรือรูสึก
ภาคภูมใิจในสภาพของการดําเนินชีวิตไรปญหา ซ่ึงความตองการทางรางกายปจจัย 4 ที่สมบูรณ ความปลอดภัยทั้ง
ดานรางกายและจิตใจ ความสุขที่ไดจากความรักและเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ และการไดรับยกยองชมเชยจากผูอ่ืน  

 

 ความเครียด ศูนยองคกรสุขภาวะ (2559 : 2-5) ไดใหความหมายของภาวะที่รางกายและจิตใจขาดสมดุล
อันเปนผลมาจากสิ่งกระตุนทั้งภายในและภายนอกรางกาย ทําใหเกิดอาการแสดงออกทางรางกายและ จิตใจ ไดแก 
อาการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งรางกายความวิตกกังวลความซึมเศราและความรูสึกหงุดหงิด ความเครียดในที่ทํางาน
 ปจจัยที่มผีลตอความเครียดในการทํางาน ไดแก ปจจัยเก่ียวกับลักษณะงาน ปจจัยเก่ียวกับบทบาทหนาที่
ในองคกร ปจจัยเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล ปจจัยเก่ียวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน ปจจัยเก่ียวกับ
ลักษณะองคกรปจจัยเก่ียวกับความไมสมดุลระหวางชีวิตทํางานและชีวิตสวนตัว บางครั้งเราเรียกความไมสมดุล
ดังกลาววา ความขัดแยงระหวางชีวิตทํางานและชีวิตสวนตัว ปจจุบันพบวาโครงสรางของครอบครัวเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงตางจากในอดีตที่ผานมาผูหญิงมีบทบาทมากข้ึนในการมีสวนรวมในการทํางาน อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลตอลักษณะงานที่เปลี่ยนรูปแบบไปดวยการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการทํางานดังกลาว บางครั้งกอใหเกิดความเครียดเนื่องจากความไมสมดุลระหวางชีวิตทํางานกับชีวิตสวนตัว  
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 จากการกลาวมาของสรุปไดวา ความเครียดคือ ความวิตกกังกลที่สงผลตอทางรางกายและจิตใจ ความรูสึก
ที่มผีลมาจากปจจัยตางๆ ในการทํางาน เชน ปริมาณงานที่มากเกินไป ขาดโอกาสกาวหนาในอาชีพ ความสัมพนัธใน
หนวยงานไมดี การเมืองในหนวยงาน ผลคาตอบแทนรายได สภาพหนี้สิน เปนตน 

  

 การทํางาน หมายถึง การทํากิจกรรมท่ีมนุษยใชเปนเคร่ืองมือใหสามารถคุมครองรักษาชีวิตไวซึ่งนําไปสู 
การจัดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งแวดลอมของมนุษยบางประการข้ึนการทํางานประกอบดวย (บุญม่ัน ธนาศุภวัฒน 
2555 : 32-34) ไดกลาวถึง การทํางานเปนกิจกรรมของมนุษยสัตวอ่ืน ๆ อาจจะใชพลังงานสวนใหญเพื่อดํารงชีวิต
ของมันมีแตมนุษยเทานั้นที่มีการทํางาน การทํางานคือ กิจกรรมที่ใชเปนสื่อเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งนําไปสูการดํารงชีวิต 
การทํางานเปนกิจกรรมการคุมครองรักษาตนเองเพื่อใหโครงชีวิตอยู การทํางานเปนกิจกรรมการแกไขซ่ึงมี
จดุมุงหมายเพื่อที่จะปรับหรือเปลี่ยนสิ่งแวดลอมบางอยางของคนอันจะทําใหการดํารงชีวิตม่ันคงและมีประสิทธิภาพ  
 ปจจัยที่มผีลตอการทํางาน (บุญม่ัน ธนาศุภวัฒน 2555 : 34 - 40) ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ยอมมีผลตอการทํางานที่แตกตางกันการบรรจุคนเขาทํางานในหนาที่ตาง ๆ กันนั้น ควรใหสอดคลองกับ
ความสามารถความสนใจและความถนัดของบุคคลคนเรามีจุดมุงหมายในการทํางานแตกตางกัน เชน บางคนทําเพื่อ
ตองการรายไดที่ดีบางคนมีความตั้งใจในการทํางานแตกตางกันไปดวย ในงานชนิดเดียวกันแมแตบุคคลที่มีความรู
ระดับเชาวปญญาพอ ๆ กันแตก็ยงัมีความสามารถในการทํางานแตกตางกัน ทําใหผลงานที่ไดยอมแตกตางกัน  
 ทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางาน (Walton. 1975) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตการทํางานเปนเร่ืองของ
สภาพแวดลอมและสังคมที่สงผลใหการทํางานประสบผลสาํเร็จผลผลิตที่ไดรับตอบสนองความตองการและความพึง
พอใจของบุคคลในการทํางานโดยไดกําหนดเกณ คุณภาพชีวิตการทํางานวาประกอบดวยคุณสมบัติ 8 ประการดังนี้  
 1. การไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอคือคาตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานนั้นจะตองมี
ความเพียงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้นๆ สําหรับคาตอบแทนที่มีความ
ยุติธรรมก็เกิดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนจากการทํางานในตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบที่คลายคลึงกัน
หรือเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัตงิานที่เทาเทียมกัน  
 2. สภาพการทํางานที่มคีวามปลอดภัยและสงเสริมสขุภาพคือพนักงานไมควรอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดีทั้ง
ตอรางกายและการทํางานดังนั้นจึงควรมีการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพซ่ึงรวมถึง
การควบคุมเก่ียวกับเสียงการรบกวนทางสายตา  
 3. ความกาวหนาและความมั่นคงในงานควรใหความสนใจโดยการใหพนักงานไดเพิ่มความสามารถในการ
ทํางานของเขามากกวาที่จะคอยเปนผูนําใหเขาทําตามจะตองสงมอบงานใหมหรืองานที่ตองใชความรูหรือทักษะที่
ตองเพิ่มข้ึนอีกในอนาคตจะตองเปดโอกาสใหมีการพัฒนาภายในองคการในสายงาน  
 4. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองคือโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถของ
พนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรูที่มีซึ่งจะทําใหพนักงานรูสึกวาตนมีคุณคาและรูสึกทาทายในการ
ทาํงานไดใชความสามารถในการทํางานอยางเต็มทีร่วมทั้งความรูสึกวามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  
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 5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันคือการที่พนักงานรูสึกวามีคุณคาไดรับการยอมรับและ
ความรวมมือกันทํางานจากกลุมเพื่อนรวมงานรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุมผูรวมงานมีการเปดเผยตนเองมี
บรรยากาศในการทํางานที่ดีไมมกีารแบงชั้นวรรณะในหนวยงานปราศจากการมีอคติและทํารายซึ่งกันและกัน  
 6. สิทธิของพนักงานคือพนักงานมีสิทธิ์อะไรบางและจะไดปกปองสิทธิ์ของตนเองไดอยางไรบางทั้งนี้ข้ึนอยู
กับวัฒนธรรมขององคกรนั้นๆ วามีความเคารพสิทธิ์สวนตัวมากนอยเพียงใดยอมรับในการขัดแยงทางความคิดรวมทั้ง
วางมาตรฐานในผลตอบแทนท่ีจะทําแกพนักงานมีการจัดเตรียมงานใหเกิดความเหมาะสมและมีความสัมพันธกัน  
 7. ความสมดุลระหวางชีวิตงานและชีวิตดานอ่ืนๆ คือบุคคลจะตองจัดเตรียมความสมดุลใหเกิดข้ึนในชีวิต
โดยจะตองจัดสรรบทบาทใหสมดุลจัดเวลาในการทํางานของตนเองใหเหมาะสมและมีความสมดุลกับบทบาทชีวิต
ของตนเองและครอบครัวและกิจกรรมอ่ืนๆ  
 8. ความเปนประโยชนตอสังคมคือการที่พนักงานมีความรูสึกวากิจกรรมหรืองานที่ทํานั้นเปนประโยชนตอ
สงัคมมีความรับผิดชอบตอสังคมรวมทัง้องคการของตนไดทําประโยชนใหสังคม 

 จากการกลาวมาขางตนสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการทํางานคือ ความสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง           
มีสขุภาพจิตที่ดี มีความรูความสามารถ ความประพฤติที่ดี อยูในสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี มีความปลอดภัยใน
การทํางาน มีแรงจูงใจในการทํางาน มีความมั่นคงในการทํางานตลอดจนความพึงพอใจในความตองการของชีวิต
เปนตน ปจจัยเหลานี้มผีลทําใหบคุคลปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จในการทํางาน 

 การศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรใหผลลัพธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ การลาออก 
การขาดงานตลอดจนถึงความเฉ่ือยชาในงาน สิ่งเหลานี้จัดไดวามีผลกระทบอยางมากตอความมีประสิทธิภาพของ
องคกรจึงทําใหเกิดความสนใจวามีสิ่งใดในองคกรบาง  

 locke (1976 อางใน Smither 1988 : 309) ใหความหมายของความพึงพอใจในงานวา สภาวะทาง
อารมณทางบวกหรือความชอบที่เปนผลลัพธจากการประเมินในงานหรือประสบการณในงานของพนักงาน  
 วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2557 : 136) ความพึงพอใจในงาน หมายถึง รูปแบบหนึ่งของทัศนคติที่เก่ียวของ
กับงานซ่ึงเปนคุณลักษณะทางจิตที่คอนขางมีความซับซอนโดยสะทอนออกมาทางดานอารมณ และความรูสึก 

 udge,et al., 1998 ; Connolly and Viswesvaran, 1998 ; Judge and Bono, 2001 ; Judge, 

Heller and Mount, 2002 ; Ilies and Judge, 2003 อางใน Aamodt, 2007 : 339 – 340) อีกทั้งบุคคลที่มี
ความพึงพอใจในงานก็มีความโนมเอียงที่จะรับเอาพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคกรซึ่งพฤติกรรมเหลานี้จะ
สัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนเองและระยะเวลาที่ยาวนานในการใหบริการภายในองคกร (Ineson, 

Benke and La’ szlo, 2013) ไดแกสิ่งแวดลอมทางสังคมในงานก็มักจะมีผลกระทบตอทัศนคติในการทํางานของ
พนักงานดวยตัวอยาง เชน ความเขากันไดของผูรวมงานไมวาจะเปนหัวหนางานเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
ลวนแลวแตมีสวนสําคัญอยางมากตอความรูสึกพึงพอใจในงานเพราะลักษณะงานดังกลาว จะเพิ่มความสนุกและ
ความสุขในการทํางานซ่ึงจะสงผลใหมีผลผลติเพิ่มข้ึนมีอัตราการลาออกจากงานลดลงตลอดจนมีความเต็มใจในการ
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ใหความชวยเหลือทีมงานนอกจากนี้ในการศึกษายงัพบวาในบางสถานการณกลุมทางสังคมหรือเพื่อนรวมงานก็ยังมี
ผลตอความพึงพอใจในงานของพนักงานไดอีกดวยเชน พนักงานที่อยูในกลุมหรืออยูทามกลางเพื่อนรวมงานที่มี
ทศันคติในงานทีไ่มดมีาก หงุดหงิดบนพึมพํา และอารมณเสียในงาน จะมีอิทธิพลใหเพื่อนรวมงานคนอ่ืน ๆ ในกลุม
สามารถที่จะซึมซับทัศนคติในทางลบเหลานี้ไดจากการทํางานรวมกันและมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติในงานเปนลบ
เชนเดียวกันกับบุคคลสวนใหญที่เปนสมาชิกของกลุม การมีโอกาสพัฒนาในทางอาชีพเงินเดือนและสิทธิประโยชน
สวนบุคคลจะสงผลตอความพึงพอใจในงาน ในการตัดสินใจเร่ืองของความยุติธรรมและความเทาเทียมกันนั้น
สามารถที่จะพิจารณาไดเปนความยุติธรรมใน 3 ประเภทดวยกันกลาวคือ ความยุติธรรมในการกระจายอยางเทา
เทียมกัน (Distributive justice) เปนความยุติธรรมที่ไดรับรูไดจากการตัดสินใจในเหตุการณจริงที่กระทําข้ึนใน
องคกร ประการที่สอง เปนความยุติธรรมทางการกระทํา (Procedural justice) เปนความยุติธรรมที่รับรูไดของ
วิธีการที่ไดถูกใชเพื่อกระทําการตัดสินใจและ ประเภทสุดทายก็คือ ความยุติธรรมของการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน 
(Interactional justice) เปนความยุติธรรมที่พนักงานรับรูไดวาตนเองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับพนักงาน
คนอ่ืน ๆ ในองคกรหรือไม นอกจากนี้ผูเขียนยังไดศึกษาบทความที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศดังนี้ไปนี้ 
 จากการกลาวขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจในงานคือ ความรูสึกที่ดีของบุคคลที่ตองการบรรลุผลสําเร็จ
จากการทํางานไดรับการสนองตอบตอความตองการทางกายภาพและทางจิตใจจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจในงาน 
มคีวามเต็มใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 จันทรเพ็ญ บุญฉาย (2552) ศึกษาเร่ือง การจัดการการเงินสวนบุคคล กรณีศึกษาเฉพาะกลุมวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยทําการสัมภาษณกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 521 คน ผลการวิจัยพบวา 
พฤติกรรมการใชจายของกลุมบุคคลวัยทํางานสวนใหญมีวิธีการใชรายไดพิเศษ โดยรวมกับรายไดประจําเพื่อการใชจาย 
ในดานความรู ความเขาใจที่มีตอการวางแผนการเงินสวนบุคคลรอยละ 46.8 มีความรูและความเขาใจตอการวางแผน
ทางการเงินและสามารถทําตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบงรายไดเปน 4 สวน ใชจาย 3 สวนและออม 1 สวน           
สวนใหญมีการจัดทํางบประมาณรายรับ - รายจาย แตละเดือนเปนเวลา 1-2 ป และเม่ือเปรียบเทียบพบวา กรณีมีเงิน
เหลือกวารอยละ 89.7 จะนิยมฝากธนาคาร กรณีมีเงินไมพอใชจายก็มักจะเลือกวิธีลดคาใชจายลง เร่ืองวินัยดานการเงิน
ของบุคคลกลุมเปาหมายรอยละ 51.5 มีวิจัยดานการเงินโดยเม่ือเปรียบเทียบรายไดและรายจาย พบวามีรายไดกับรับ
จายในระดับพอๆ กัน กรณีเม่ือทราบวาเงินสดจะขาดมือกลุมตัวอยางสวนใหญจะลดคาใชจายที่ไมจาํเปนลง  
 เจนรบ พละเดช (2559) ไดศึกษาเร่ือง รูปแบบการเสริมสรางความสุขในการทํางานของนักสืบสวน
สอบสวนในการปราบปรามการทุจริตสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวง
ยุติธรรม พบวา 1) ระดับความสุขในการทํางานของนักสืบสวนสอบสวนในการปราบปรามการทุจริตโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (x = 3.46 SD เทากับ 0.71) และรายดานอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยไดดังนี้ความกระตือรือรนในการทํางานความรูสึกร่ืนรมยในการทํางานและความพึงพอใจในการ
ทาํงาน 2) ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานของนักสืบสวนสอบสวนไดแกปจจัยดานความสําเร็จในการทํางาน
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ดานสภาพแวดลอมในการทํางานดานความรักในงานและดานความสัมพันธในสถานที่ทํางานโดยมีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ  0.365 , 0.274 ,0.183 และ 0.148 3)  
 ภาวิน ชินะโชติ (2557) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานธนาคารพาณิชยในประเทศไทย พบวาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 1) ปจจัยภาวะผูนําการปฏิรูปมีอิทธิพลทางบวกตอ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงทําองคการและคุณภาพชีวิตการทํางาน 2) การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวก
ตอวัฒนธรรมองคการและคุณภาพชีวิตการทํางาน 3) วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 สุรพงษ นิ่มเกิดผล (2557) ไดศึกษาเร่ือง รูปแบบภาวะผูนํากับความสุขในการทํางานของพนักงานใน
องคการที่ไดรับรางวัลองคการรักษามาตรฐานความเปนองคกรสุขภาวะ พบวา รูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
ในมุมมองของพนักงานมีการปฏิบัติบอยคร้ัง คือ การใชอิทธิพลดานอุดมการณ (x = 3.56   .86) และการดลใจ 
(x = 3.41   .82) สวนระดับความสุขในการทํางานของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับที่มีความสุขมากกวา
เทากับ (x = 3.88   .49) และรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลในทางบวกกับความสุขในการทํางาน
ของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถทํานายความสุขในการทํางานของพนักงานไดรอยละ 

11.3 (Adj r2  .113) นอกจากนี้ยงัพบวาการใชอิทธิพลดานอุดมการณสงผลในทางบวกกับความสุขในการทํางาน
ความสุขทางสังคมและความสุขทางจิตวญิญาณสวนการกระตุนการใชปญญาสงผลในทางบวกความสุขทางอารมณ
และสําหรับการมุงความสัมพนัธเปนรายบุคคลสงผลในทางลบกับความสุขทางสังคม 

 สมเกียรติ ณ บางชาง (2559) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานของคนงานในเจเนอ
เรชั่นวายในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ระดับความสุขในการทํางานของคนงานในเจเนอ
เรชั่นวายในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (2) ปจจัยดานสวนบุคคล ดานการจัดการผลกระทบจากความเครียดในการ
ทาํงาน ดานการทํางานที่สงผลตอความสุขในการทํางานของคนงานในเจเนอเรชั่นวายในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
พบวา เพศท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการทํางานโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน อาชีพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสุขในการทํางานโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ปจจัยดานการจัดการ
ผลกระทบจากความเครียด และดานการทํางานมีอิทธิพลตอความสขุในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
.05 ปจจัยดานการจัดการผลกระทบจากความเครียด และดานการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกตอความสุขในการ
ทาํงานในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ดวงใจ เลิศปญญานุช (2561) ทัศนคติของความรักใครในองคกรที่มีตอผลการปฏิบัติงานและความผูกพัน
ตอองคการของกลุมพนักงาน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูที่มีความสัมพันธรักใครแนวราบ ที่มี
ความสัมพนัธราบร่ืนจะมีความสุข เมื่ออยูใกลกับคนรักในองคกรเดียวกัน ซ่ึงเมื่อพนักงานมีความสุขจะเกิดความคิด
และทัศนคติเชิงบวก และแสดงออกจากการพูดและการกลาวถึงองคกรในแงบวก ซึ่งทัศนคติเชิงบวกจะสงผลให
พนักงานรูสึกผูกพันตอองคกร เมื่อผูมีความสัมพันธรักใครมีความสุขจากการทใกลชิดกัน มีกําลังใจในการทํางาน            
มีการสนับสนุนการทํางานดวยกัน จะสะทอนใหเห็นถึงภาพการชวยเหลือกันในการทํางาน เม่ือเกิดความสุขก็จะเกิด
แรงผลักใหการทํางานดีข้ึนและสงผลตอการทําใหองคกรเจริญรุงเรือง 
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 ณัฐนันท ทาคํา (2562) ไดศึกษา ความสุขในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใน
เครือไทยรัฐ กรุຍป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ความสุขในการทํางานของพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุຍป 2) ประสิทธิภาพ 

การทํางานพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุຍป และ 3) ความสุขในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานในเครือไทยรัฐ กรุຍป พบวา ตัวแปรความสุขในการทํางานที่สงผลตอประสอทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ในเครือไทยรัฐ กรุຍป คือ ความสุขในการทํางานดานลักษณะงาน ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานกําลังใจในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สวนความสุขในการทํางานในดาน
อ่ืนๆ ไมสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุຍป โดยความสุขในการทํางานดานลักษณะ
งาน ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานกําลังใจในการทํางานจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุຍป เทาๆ กัน รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
จะสงผลตอปรสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุຍป เชนเดียวกัน 

 

 Wu, Yeh, and Hung (2012) ไดทําการศึกษาโดยเสนอโมเดลที่มีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีการไหลเวียนโดย
การยืนยันเงื่อนไขสิ่งที่มีมากอนเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญของการแบงปนความรูและการชวยเหลือระหวางกันของ
พนักงานการไหลเวียนเปนการรับสัมผัสโดยรวมที่พนักงานรูสึกเม่ือพนักงานไดกระทําอยางมีใจจดจอและมีความ
ผูกพันธในสิ่งที่ทําตลอดจนการอํานวยกิจกรรมซ่ึงกันและกันของแตละบุคคลเชนการแบงปนความรูและการ
ชวยเหลือระหวางกันของพนักงานการศึกษาจากโมเดลไดแสดงใหเห็นวาการแบงปนความรูไดรับอิทธิพลโดย
ประสบการณของการไหลเวียนทางตรงและทางออมโดยผานความเปนสื่อการจัดการชวยเหลือระหวางพนักงาน
ประสบการณของการไหลเวียนไดรับอิทธิพลโดยปจจัยภายนอก 4 อยางที่สัมพันธกับการเรียนรูของแตละบุคคล
เก่ียวกับงานซ่ึงไดแกทักษะในงานการมีโอกาสไดเติมเต็มตนเองในงานการรับรูการควบคุมและความชัดเจน
การศึกษานี้ไดสนับสนุนตอการใหวรรณกรรมในการบริหารความรูโดยการขยายทฤษฎีการไหลเวียนไปสูพื้นที่ของ
การแบงปนความรูและการชวยเหลือกันระหวางพนักงานโดยใหความสัมพันธในสิ่งที่มากอนทางลักษณะเฉพาะของ
ทฤษฎีการไหลเวียนและโดยการปฏิบัติตามประสบการณของการไหลเวียนงานวิจัยนี้ไดใหการนําไปใชทางการ
บริหารสําหรับผูนําทางธุรกิจที่จะทําใหพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานสูงข้ึนโดยใชการแบงปนความรูและการ
ชวยเหลือกันในระหวางพนกังาน 

 Henle and Gross (2014) ไดศึกษาถึงลักษณะทางบุคลิกภาพที่สัมพนัธกับการจัดการควบคุมในทางที่ผิด
ของพนักงาน โดยมีสมมติฐานวาความมั่นคงทางอารมณ ความมีสติ และความตกลงใจเห็นพองตองกันของ
ผูบังคับบัญชา จะมีความสัมพันธทางลบตอการรับรูการกระทําความผิดจากผูบังคับบัญชา และอารมณทางลบใน
งานจะเปนสื่อกลางในความสัมพันธเหลานี้การศึกษาไดสํารวจพนักงาน 222 คน โดยผลที่ไดพบวาความมั่นคงทาง
อารมณ และการมีสติจะพยากรณทางลบตอการควบคุมจัดการในทางที่ผิดของพนักงานที่ไดจากการรายงานดวย
ตนเองและความสัมพนัธนี้จะเปนสื่อกลางโดยอารมณทางลบ ดังนั้นพนักงานที่มีความมั่นคงทางอารมณหรือความมี
สติที่ต่าํกวา จะมีประสบการณอารมณทางลบซ่ึงมีความสัมพนัธกับระดับที่สูงกวาของการกระทําในทางที่ผิด 
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 Lu and Guy (2014) ไดทําการศึกษาวาอารมณและภาวะความเปนผูนําทางจริยธรรมจะมีผลกระทบตอ
ความผูกพันในงานของชาวจีนไดอยางไร โดยกลุมตวัอยางไดรับการสํารวจเปนผูที่ทํางานในองคกรของรัฐบาลในจีน
ผลการสํารวจพบวา 1 การแสดงออกทางอารมณอยางแทจริงจะสัมพนัธทางบวกกับความผูกพันในงานในขณะที่การ
เสแสรงทางอารมณจะมีความสัมพันธทางลบ 2 ภาวะผูนําทางจริยธรรมไดกํากับความสัมพันธระหวางการเสแสรง
ทางอารมณและความผูกพนัในงานโดยระดับที่สูงกวาของภาวะผูนําทางจริยธรรมจะมีอิทธิพลทางลบตอการเสแสรง
ในการแสดงออกของอารมณที่นอยลง สิ่งนี้หมายความวาเม่ือพนักงานจะมีการแสดงออกทางอารมณมองวา
พนักงานรูสึกอยางไรภาวะผูนําทางจริยธรรมจะชดเชยสําหรับผลลัพธที่เปนลบของการแสดงออกทางอารมณอ่ืนๆ 
สิ่งนี้จึงเปนการชวยปองกันความผูกพันในงานที่ลดลงและ 3 ภาวะผูนําทางจริยธรรมจะไมมีผลกระทบตอ
ความสัมพนัธระหวางการแสดงออกทางอารมณอยางแทจริงและความผูกพันในงาน 

 Prottas (2013) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูของพนักงานที่มีตอพฤติกรรมความซื่อสัตยของ
ผูจัดการ ความทุกขยากทางศีลธรรม ทัศนคติ และความผาสุกของพนักงาน การศึกษาไดศึกษาความสัมพันธใน
ทามกลางรายงานจากพนักงาน (ความทุกขยากทางศีลธรรม การรับรูพฤติกรรม ความซื่อสัตยของผูจัดการ การ
รายงานความพึงพอใจในงานความเครียด ความผูกพันในงาน แนวโนมที่จะลาออก การขาดงานความขัดแยงระหวาง
งานและครอบครัว สุขภาพและความพึงพอใจในชีวิต) การทดสอบโดยใชขอมูลจาก NATIONAL STUDY OF THE 

CHANGING WORKFORCE ในป 2008 (N = 2,679) พบวาการรับรูพฤติกรรมความซื่อสัตยของผูจัดการมี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันในงานสุขภาพ และความพึงพอใจในชีวิต และจะมีผลทาง
ลบตอความเครียดแนวโนมที่จะลาออก และความขัดแยงระหวางงาน และครอบครัวในขณะที่ความทุกขยากทาง
ศีลธรรมมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับผลลัพธเหลานั้น โดยความเขมของความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันในงาน และความพึงพอใจในชีวิตที่มีตอการรับรูพฤติกรรมความซื่อสัตยของผูจัดการมากกวามีผลกับ
ความทุกขยากทางศีลธรรม ความทุกขยากทางศีลธรรมเปนสื่อกลางความสัมพันธระหวางการรับรูพฤติกรรมความ
ซื่อสัตยของผูจัดการ และผลลัพธของพนักงานการศึกษาที่ไดเปนการสนับสนุนมุมมองที่วาการรับรูของพนักงานใน
พฤติกรรมความซ่ือสัตยของผูจัดการจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพนักงานเชนเดียวกันกับทัศนคติของพนักงาน 

Weihui Fu, Satish P Deshpande (2014) ไดทําการวิจัยเร่ือง The impact of emotional intelligence, 

Organizational commitment, and job satisfaction on ethical behavior of Chinese employees ผลกระทบ
ของปจจัยที่หลากหลายที่สงผลตอพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงาน โดยเก็บขอมูลจากคนจํานวน 507 คน ในท่ี
ทํางานในองคกรของจีน 3 องคกร ผลจากการทดสอบ ไมพบวาการกํากับทางอารมณลักษณะความสามารถทาง
อารมณและความผูกพันตอองคกร มีผลกระทบทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูตอบ ใน
ทามกลางลักษณะที่หลากหลายของความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจกับการเลื่อนตําแหนงความพึงพอใจกับ
ผูรวมงาน และความพึงพอใจกับการควบคุมจัดการ การมีผลกระทบทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของผูตอสําหรับในทามกลางตัวแปรควบคุมอายุของพนักงานมีผลกระทบทางลบอยางมีนัยะสําคัญตอ
พฤติกรรมทางจริยธรรม และผลจากการศึกษายงัไดชี้ใหเห็นวาพนักงานรุนเยาวจะแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมได
ดีกวาพนักงานรุนสูงวัย 
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จากการศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการพัฒนาความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ตาม
หลักองคกรแหงความสุข (สสส.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สํารวจสถานการณปจจุบันและปญหาในการในการ
ทาํงานของพนักงานของนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (2) เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนักงานตามหลักองคกรแหงความสขุ (สสส.) ผลการวจิัยพบวา 
 (1) ดานสุขภาพดี ดูแลตนเองไมใหเปนภาวะของผูอ่ืน (Happy Body) ควรปรับใหมีความเหมาะสมตอ
สภาพของการทํางาน เชน การจัดการอากาศและเสียง มีความสงบ ไรมลพิษดานเสียง กลิ่น ความสวาง มีการ
จัดสรรแบงสวนสถานที่อยางชัดเจน และควรมีที่นั่งพักผอนหยอนใจใหพนักงานอยางเพียงพอดวย รวมไปถึง 
สวัสดิการดานสุขภาพก็ควรมีใหพนักงานอยางเหมาะสม เชน มีการตรวจสุขภาพประจําป มีการรักษาพยาบาล
เบื้องตน หรือ ใหสิทธิ์ในการลาปวยแบบไมหักเงินคาจาง สอดคลองกับงานวิจัยของสมเกียรติ ณ บางชาง (2559) 

ปจจัยที่สงผลตอความสขุในการทํางานของคนงานในเจเนอเรชั่นวายในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยดาน
การจัดการผลกระทบจากความเครียด และดานการทํางานมีอิทธิพลตอความสุขในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ปจจัยดานการจัดการผลกระทบจากความเครียด และดานการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
ความสุขในการทํางานในระดับปานกลางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจยัของ ปรางทิพย 
อภิชาชาญ (2558) ความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัทอัคราไมนิ่ง จํากัด จังหวัดพิจิตร พบวาปจจัยความสุข
ในการทํางานทุกดานมีความสัมพันธกับคุณลักษณะที่มีความสําคัญตอความสุขในการทํางานของบุคคลในภาพรวม
โดยปจจัยดานความเชื่อม่ันมีน้ําหนักในการพยากรณมากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลงานดานวัฒนธรรมองคกรและ
ดานความม่ันใจนอกจากการหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสําคัญที่มีความสัมพันธตอความสุขในการทํางาน
ของบุคคลในภาพรวมทั้ง 3 ดานกับระดับของศักยภาพและสมรรถนะการทํางานใหถึงจุดสูงสุดไดพบวามี
ความสัมพนัธในเชิงบวกตอกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนันท ทาคํา (2562) ความสุขในการทํางานที่สงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุຍป พบวา ตัวแปรความสุขในการทํางานที่สงผลตอประสอ
ทธิภาพการทํางานของพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุຍป คือ ความสุขในการทํางานดานลักษณะงาน ดานความกาวหนา
ในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานกําลังใจในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สวน
ความสุขในการทํางานในดานอ่ืนๆ ไมสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุຍป โดย
ความสุขในการทํางานดานลักษณะงาน ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดาน
กําลังใจในการทํางานจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุຍป เทาๆ กัน รองลงมาคือ 
ดานสภาพแวดลอมในการทาํงานจะสงผลตอปรสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุຍป เชนเดียวกัน 

 (2) ดานมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ในบริษัทควรมีน้ําใจ และชวย
แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงานในขณะเดียวกันพนักงานก็ควรมีความตั้งใจในการรับผิดชอบ
ภาระหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ และบริษัทก็ควรเปดโอกาสใหพนักงานไดเรียนรูงานดานอ่ืน ๆ หรือ
ความรูดานอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาระหนาที่งานปกติเพื่อเปนการเสริมสรางทักษะใหพนักงานแตละคนอีก
ดวยซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ Wu, Yeh, and Hung (2012) ไดทําการศึกษาโดยเสนอโมเดลที่มีพื้นฐานอยูบน
ทฤษฎีการไหลเวียนโดยการยืนยันเงื่อนไขสิ่งที่มีมากอนเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญของการแบงปนความรูและการ
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ชวยเหลือระหวางกันของพนักงานการไหลเวียนเปนการรับสัมผสัโดยรวมที่พนักงานรูสึกเม่ือพนักงานไดกระทําอยาง
มีใจจดจอและมีความผูกพันธในสิ่งที่ทําตลอดจนการอํานวยกิจกรรมซ่ึงกันและกันของแตละบุคคลเชนการแบงปน
ความรูและการชวยเหลือระหวางกันของพนักงานการศึกษาจากโมเดลไดแสดงใหเห็นวาการแบงปนความรูไดรับ
อิทธิพลโดยประสบการณของการไหลเวียนทางตรงและทางออมโดยผานความเปนสื่อการจัดการชวยเหลือระหวาง
พนักงานประสบการณของการไหลเวียนไดรับอิทธิพลโดยปจจัยภายนอก 4 อยางที่สัมพันธกับการเรียนรูของแตละ
บุคคลเก่ียวกับงานซ่ึงไดแกทักษะในงานการมีโอกาสไดเติมเต็มตนเองในงานการรับรูการควบคุมและความชัดเจน
การศึกษานี้ไดสนับสนุนตอการใหวรรณกรรมในการบริหารความรูโดยการขยายทฤษฎีการไหลเวียนไปสูพื้นที่ของ
การแบงปนความรูและการชวยเหลือกันระหวางพนักงานโดยใหความสัมพันธในสิ่งที่มากอนทางลักษณะเฉพาะของ
ทฤษฎีการไหลเวียนและโดยการปฏิบัติตามประสบการณของการไหลเวียนงานวิจัยนี้ไดใหการนําไปใชทางการ
บริหารสําหรับผูนําทางธุรกิจที่จะทําใหพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานสูงข้ึนโดยใชการแบงปนความรูและการ
ชวยเหลือกันในระหวางพนกังาน 

  (3) ดานความสามารถจัดการกับอารมณตนเอง (Happy Relax บริษัทควรมีการจัดเวลาใหทานไดพักตาม
ความเหมาะสม เชน มีการพักกลางวัน สําหรับทานอาหาร หรือ พักเบรกผอนคลายในจุดพักที่เหมาะสมและควรมีมุม
พักผอนหยอนใจใหพนักงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ และเพียงพอ เชน มุมอานหนังสือ มุมนั่งพักผอนคลาย มุมชา 
กาแฟ เปนตน เพื่อใหพนักงานไดมคีวามผอนคลายในการทํางาน มีความสุขมีความมั่นคงทางอารมณ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Henle and Gross (2014) ไดศึกษาถึงลักษณะทางบุคลิกภาพที่สัมพันธกับการจัดการควบคุมในทางที่
ผิดของพนักงาน โดยมีสมมติฐานวาความมั่นคงทางอารมณ ความมีสติ และความตกลงใจเห็นพองตองกันของ
ผูบังคับบัญชา จะมีความสัมพันธทางลบตอการรับรูการกระทําความผิดจากผูบังคับบัญชา และอารมณทางลบในงาน
จะเปนสื่อกลางในความสัมพันธเหลานี้การศึกษาไดสํารวจพนักงาน 222 คน โดยผลที่ไดพบวาความมั่นคงทางอารมณ 
และการมีสติจะพยากรณทางลบตอการควบคุมจัดการในทางที่ผิดของพนักงานที่ไดจากการรายงานดวยตนเองและ
ความสัมพันธนี้จะเปนสื่อกลางโดยอารมณทางลบ ดังนั้นพนักงานที่มีความมั่นคงทางอารมณหรือความมีสติที่ต่ํากวา 
จะมีประสบการณอารมณทางลบซ่ึงมีความสัมพันธกับระดับที่สูงกวาของการกระทําในทางที่ผิด 

(4) ดานการศึกษาหาความรู การพัฒนาตัวเองตลอดเวลา (Happy Brain) บริษัทควรมีการจัดอบรม 
สมัมนา เพื่อเพิ่มพนูทักษะความรูทีเ่หมาะสมกับพนักงานอยูเสมอ และบริษัทควรมีการจัดพื้นที่ใหพนักงานไดระดม
สมอง เพื่อชวยกันออกความคิดเห็น การรางสรรคงาน หรือชวยกันแกปญหาในงาน อยางเปดกวาง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เจนรบ พละเดช (2559) รูปแบบการเสริมสรางความสุขในการทํางานของนักสืบสวนสอบสวนในการ
ปราบปรามการทุจริตสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงยุติธรรม พบวา
ระดับความสุขในการทํางานของนักสืบสวนสอบสวนในการปราบปรามการทุจริตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ
รายดานอยูในระดับปานกลางคือ ความกระตือรือรนในการทํางาน ความรูสึกร่ืนรมยในการทํางาน และความพึง
พอใจในการทํางาน  
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  (5) ดานคุณธรรมและความกตัญຐู (Happy soul) บริษัทมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา เชน ทําบุญ ตักบาตร 
ในชวงปใหม สงกรานต มีการเชิญชวนเขาวัดทําสมาธิ เพื่อเสริมสรางจริยธรรมที่ดีงามและบริษัทควรมีบทลงโทษที่
เหมาะสม หากพนักงานในองคกรมีการกระทําความผิดที่เหมาะสมควรมีการชี้แจงกฎระเบียบอยางชัดเจน สอนให
พนักงานรูวาสิ่งใดผิด สิ่งใดควร เพื่อลดขอผิดพลาดในการอยูรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Fu (2014) การ
ทดสอบผลกระทบของปจจัยที่หลากหลายที่สงผลตอพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานจํานวน 507 คน ในที่
ทํางานในองคกรของจีน 3 องคกร ผลจากการทดสอบ ไมพบวาการกํากับทางอารมณลักษณะความสามารถทาง
อารมณและความผูกพันตอองคกร มีผลกระทบทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูตอบ ใน
ทามกลางลักษณะที่หลากหลายของความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจกับการเลื่อนตําแหนงความพึงพอใจกับ
ผูรวมงาน และความพึงพอใจกับการควบคุมจัดการ การมีผลกระทบทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของผูตอสําหรับในทามกลางตัวแปรควบคุมอายุของพนักงานมีผลกระทบทางลบอยางมีนัยะสําคัญตอ
พฤติกรรมทางจริยธรรม และผลจากการศึกษายงัไดชี้ใหเห็นวาพนักงานรุนเยาวจะแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมได
ดีกวาพนักงานรุนสูงวัย และสอดคลองกับงานวิจัยของ Lu and Guy (2014) ไดศึกษาอารมณและภาวะความเปน
ผูนาํทางจริยธรรมจะมีผลกระทบตอความผูกพันในงานของชาวจีน พบวาการแสดงออกทางอารมณอยางแทจริงจะ
สัมพันธทางบวกกับความผูกพันในงานในขณะที่การเสแสรงทางอารมณจะมีความสัมพันธทางลบ ภาวะผูนําทาง
จริยธรรมไดกํากับความสัมพนัธระหวางการเสแสรงทางอารมณและความผูกพันในงานโดยระดับที่สูงกวาของภาวะ
ผูนําทางจริยธรรมจะมีอิทธิพลทางลบตอการเสแสรงในการแสดงออกของอารมณที่นอยลง สิ่งนี้หมายความวาเมื่อ
พนักงานจะมีการแสดงออกทางอารมณมองวาพนักงานรูสึกอยางไรภาวะผูนําทางจริยธรรมจะชดเชยสําหรับผลลัพธ
ที่เปนลบของการแสดงออกทางอารมณอ่ืนๆ สิ่งนี้จึงเปนการชวยปองกันความผูกพันในงานที่ลดลง และภาวะผูนํา
ทางจริยธรรมจะไมมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางอารมณอยางแทจริงและความผูกพันใน
งานซ่ึงสอดคลองกับ Prottas (2013) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูของพนักงานที่มีตอพฤติกรรมความ
ซื่อสัตยของผูจัดการ ความทุกขยากทางศีลธรรม ทัศนคติ และความผาสุกของพนักงาน การศึกษาไดศึกษา
ความสัมพนัธในทามกลางรายงานจากพนักงาน (ความทุกขยากทางศีลธรรม การรับรูพฤติกรรม ความซ่ือสัตยของ
ผูจัดการ และความพึงพอใจในชีวิตที่มีตอการรับรูพฤติกรรมความซ่ือสัตยของผูจัดการมากกวามีผลกับความทุกข
ยากทางศีลธรรม ความทุกขยากทางศีลธรรมเปนสื่อกลางความสัมพนัธระหวางการรับรูพฤติกรรมความซื่อสัตยของ
ผูจัดการ และผลลัพธของพนักงานการศึกษาที่ไดเปนการสนับสนุนมุมมองที่วาการรับรูของพนักงานในพฤติกรรม
ความซ่ือสัตยของผูจัดการจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพนักงานเชนเดียวกันกับทัศนคติของพนักงาน 

(6) ดานผูใชเงินเปน (Happy money) บริษัทควรมีการสงเสริมใหความรูการจัดอบรม มีการประชาสัมพันธ 
เร่ืองการวางแผนการใชเงินอยางเหมาะสม เชน การเก็บออม การลงทุน เปนตน และควรมีการสนับสนุนดานเงินกู
ใหกับพนักงานดวยอัตราดอกเบี้ยที่ต่าํกวาภายนอก เพื่อชวยในดานการเงินของพนักงานในชวงวิกฤต โดยมีเงื่อนไข
การกูทีไ่มยุงยากและรวดเร็ว เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนรูจัดการบริหารเงิน ไมเปนหนี้สิน
เกินตัว หรือไปกูหนี้ยืมสินนอกระบบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจันทรเพ็ญ บุญฉาย (2552) ศึกษาเร่ือง การ
จัดการการเงินสวนบุคคล กรณีศึกษาเฉพาะกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการสัมภาษณกลุมคนวัย
ทาํงานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 521 คน พบวากรณีมีเงินไมพอใชจายก็มักจะเลือกวิธีลดคาใชจายลง เร่ืองวินัย
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ดานการเงินของบุคคลกลุมเปาหมายรอยละ 51.5 มีวิจัยดานการเงินโดยเม่ือเปรียบเทียบรายไดและรายจาย พบวามี
รายไดกับรับจายในระดับพอๆ กัน เม่ือทราบวาเงินสดจะขาดมือกลุมตัวอยางสวนใหญจะลดคาใชจายที่ไมจาํเปนลง  
  (7) ดานผูที่รักและดูแลครอบครัว (Happy family) บริษัทเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมประจําปของบริษัท เชน งานเลี้ยงปใหม งานกีฬาสี งานทําบุญตักบาตร เปนตน และ บริษัทอนุญาต
ใหทานสามารถลางานไปดูแลญาติที่ปวยไดตามเหมาะสม เพราะหากพนักงานทํางานดวยความสุขใจสามารถบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองและงานควบคูกันไปไดยอมสงผลดีตอการทํางานแนนอนสอดคลองกับ งานวิจัยของ สรพงษ 
นิ่มเกิดผล (2557) ไดศึกษารูปแบบภาวะผูนาํกับความสขุในการทํางานของพนักงานในองคการที่ไดรับรางวัลองคการ
รักษามาตรฐานความเปนองคกรสุขภาวะ พบวา รูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพในมุมมองของพนักงานมีการ
ปฏิบัติบอยคร้ัง คือ การใชอิทธิพลดานอุดมการณ (x = 3.56   .86) และการดลใจ (x = 3.41   .82) สวน
ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับที่มีความสุขมากกวาเทากับ (x = 3.88   .49) 

และรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลในทางบวกกับความสุขในการทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถทํานายความสุขในการทํางานของพนักงานไดรอยละ 11.3 (Adj r2  .113) 
นอกจากนี้ยังพบวาการใชอิทธิพลดานอุดมการณสงผลในทางบวกกับความสุขในการทํางานความสุขทางสังคมและ
ความสุขทางจิตวิญญาณสวนการกระตุนการใชปญญาสงผลในทางบวกความสุขทางอารมณและสําหรับการมุง
ความสัมพนัธเปนรายบุคคลสงผลในทางลบกับความสุขทางสังคม 

 (8) ดานผูที่รักและดูแลองคกร/สังคมของตนเอง (Happy society) หัวหนางานรับฟงปญหาของ
พนักงานอยางเต็มใจ และควรมีวัฒนธรรมองคกรที่ดี เชน การกลาวทักทาย ไหว ยิ้มแยมแจมใสท่ีดีตอกัน เมื่อมี
พนักงานใหมเขามาเร่ิมงานก็ควรจัดพี่เลี้ยงที่มีความรูความสามารถเขามาดูแลสอนอยางอยางใกลชิดเพื่อจูงใจให
พนักงานรูสกึอบรมและอยากอยูตอ เมื่อผลการทดลองงานดีก็จะไดรับการพิจารณาบรรจุเขาเปนพนักงานของบริษัท
ตอไปซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ดวงใจ เลิศปญญานุช (2561) ทัศนคติของความรักใครในองคกรที่มีตอผลการ
ปฏิบัตงิานและความผูกพันตอองคการของกลุมพนักงาน Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูที่มีความสัมพันธ
รักใครแนวราบ ที่มีความสัมพันธราบร่ืนจะมีความสุข เม่ืออยูใกลกับคนรักในองคกรเดียวกัน ซ่ึงเมื่อพนักงานมี
ความสุขจะเกิดความคิดและทัศนคติเชิงบวก และแสดงออกจากการพูดและการกลาวถึงองคกรในแงบวก ซ่ึง
ทศันคติเชิงบวกจะสงผลใหพนักงานรูสึกผูกพันตอองคกร เมื่อผูมคีวามสัมพันธรักใครมีความสุขจากการทใกลชิดกัน 
มีกําลังใจในการทํางาน มีการสนับสนุนการทํางานดวยกัน จะสะทอนใหเห็นถึงภาพการชวยเหลือกันในการทํางาน 
เมื่อเกิดความสุขก็จะเกิดแรงผลักใหการทํางานดีข้ึนและสงผลตอการทําใหองคกรเจริญรุงเรือง 

 1. การวางแผนยุทธศาสตรองคกรเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูประกอบการและ
พนักงาน/ลูกจาง 
 2. การเสริมสรางแรงจูงใจของพนกังานเพื่อสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. ความสัมพนัธการปฏิบัตงิานที่สงผลตอการชี้วัดประสิทธิภาพธุรกิจขององคกร 
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จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานตามหลักองคกร
แหงความสุข (สสส) ผูวิจยัไดผลสรุปบทความที่พบการจะมีความสุขในการทํางานและสงผลตอประสิทธิภาพของผล
การปฏิบัติงานที่ดีซึ่งสามารถนําไปปรับใชในองคกรและหนวยงานรัฐภาครัฐและเอกชนได ประกอบดวย 1) พนักงาน/
บุคลากร เปนผูที่มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถดูแลตัวเองไดโดยไมตองเปนภาระของบริษัทหรือคนอ่ืน 2) เปนผูที่มี
น้ําใจชอบชวยเหลือผูอ่ืน มีพฤติกรรมเอ้ืออาทรตอเพื่อนรวมงานและสมาชิกครอบครัว 3) สามารถควบคุมสภาวะ
ทางอารมณไดดีซึ่งจะเปนผลดีตอการดําเนินชีวิตในการทํางาน 4) ชอบศึกษาเรียนรูสิ่งใหมที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
หรืออาชีพตนเพื่อสรางความม่ันคงในอาชีพ 5) มีคุณธรรมและความกตัญຐู ชอบในความยุติธรรม ซื่อสัตย มีความ
รับผิดชอบ และรูบญุคุณคน 6) เปนผูที่รูจกัใชเงิน การออม การประหยัด การบริหารรายไดโดยการทําบัญชี รายรับ 
รายจาย 7) เปนผูที่รักครอบครัว การใหความสําคัญในครอบครัว การสรางความอบอุนและความเขมแข็งใน
ครอบครัว 8) เปนผูที่รักและดูแลองคกร มีความรูสึกรักและผูกพันในองคกรและใหความสําคัญในองคกรและสังคม 
นําเสนอขอดีขององคกรและขอเสนอแนะเมื่อรวมกันปรับปรุงใหดีข้ึน เพื่อการความสุขในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพนําไปสู รูปแบบการพัฒนาความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน กรอบแนวคิดการ
พัฒนาความสุข ดังนี้ 
 

3 
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Purchasing decision to electronic commerce products in digital society
 

   วรเศรษฐ  สุพรรณพงศ 
 

 

รูปแบบการตลาดในปจจุบนัสามารถสรางการรับรูของตลาดในวงกวางเพราะสรางความประหยัดใหลูกคา
และมีประสิทธิภาพสูง ในยุคดิจิทัลไมมีเคร่ืองมือใดดีกวาการตลาดแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะการใช
อินเตอรเน็ตและอุปกรณสมารทโฟนเปนสื่อกลางการคาระหวางผูคากับกลุมลกูคาเปาหมาย สงผลใหเกิดการคาขาย
แบบไรพรมแดนไมมีขีดจํากัดดานเวลาและสถานที่ สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรงแบบรวดเร็ว สามารถ
สรางความสําเร็จใหธุรกิจไดงายข้ึน ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคดิจิทัลก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมี
การปรับตัวและเคยชินกับความสะดวกสบายในการใชงาน สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย มีความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความตองการ มีความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงินที่เก่ียวของและมีการการันตีสินคาจากผูขาย 
สิ่งเหลานี้ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปลี่ยนไปและมีรูปแบบพฤติกรรมหลังการซ้ือที่มีการ
แสดงออกมากกวาเดิม ผูประกอบการตองรูทันความตองการของลูกคาและปรับรูปแบบวิธีการทางการตลาดใหตรง
กับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายอยางใสใจเพราะนั้นคือความไดเปรียบทางการตลาด 

 

 :  

 

Abstract
Today’s market can build the customer’s awareness extensively in terms of paying 

less and getting high quality products. In these days, there is nothing better than e-
commerce which is the use of internet and smartphones as an intermediary between sellers 
and target customers quickly and directly. This could utilize your business to be more 
successful as the customers have been changing their personalities to be suitable with all the 
convenience. People are more likely to get used to something that make their life easier 
such as they can get all information in just one click and they will get the information on 
their screens. In addition, the online transactions is safer than ever which is directly affected 
the customers as well as the guarantee for the products. These also change the customer’s 
behavior and also post purchase behavior. Customers now are more willing to express 
themselves than before. Therefore, producer and entrepreneur need to know and keep 
updating about what the customers want to adapt the marketing plan for the target 
customers because it is all about the competitive advantage.

Key word : E-Commerce, Purchasing decisions, digital society
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ในปจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาอยูตลอดเวลาแบบกาวกระโดด โดยเฉพาะสื่ออินเตอรเน็ต
ซึ่งเปนชองทางที่ผูบริโภคใหความสนใจเปนอยางมากและมีการใชกันอยางแพรหลายจนเปนสวนหนึ่งของกิจวัตร
ประจําวัน ผูบริโภคสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับสงขาวสาร รวมถึงหาขอมูลตางๆในชีวิตประจําวัน 
เนื่องจากสามารถทําไดสะดวกรวดเร็วและเขาถึงขอมูลไดงาย เชน การหาขอมูลขาวสาร รับ-สงอีเมล ดาวนโหลด
เพลง ดูรายการทีวี เลนเกมสออนไลน การใชแอพพลิเคชั่นที่อํานวยความสะดวก การพูดคุยผานสังคมออนไลน และ
การเขาดูคลิปตางๆ ในทางธุรกิจจึงมีการปรับตัวเปนอยางมากโดยการนําชองทางอินเตอรเน็ตรวมถึงการทํา
แอพพลิเคชั่นมาใชประโยชนโดยดานการพัฒนาชองทางขายสนิคาและบริการ เพื่อขยายการเขาถึงสินคาและบริการ
ของผูบริโภค การทําการคาออนไลนไมจําเปนตองมีหนารานอีกตอไปและสามารถขายสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง 
การคาออนไลนสามารถลดคาใชจายของผูประกอบการและยังลดคาใชจายของผูบริโภคในการเดินทางไปซ้ือสินคาที่
รานขายสินคานั้น จึงสามารถสรางกําไรอยางมากใหแกธุรกิจเรียกไดวาเปนการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Commerce : E-Commerce) และสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคมากข้ึนดวยเชนกัน 

ผูประกอบการจึงตองมีการปรับตัวทั้งดานการทําการตลาดทางอินเทอรเน็ต การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค การเลือก
กลยุทธการขายสินคาใหเหมาะกับกลุมเปาหมายในสังคมดิจิทัล รวมทั้งการบริหารจัดการดานการจัดสงสินคา จาก
รายงานการตลาดดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย ป 2559 อธิบายไววาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจที่มีการ
ติดตอซื้อขาย เปนชองทางหลักใหผูบริโภคสงคําสั่งจองสินคาผานอินเตอรเน็ต สามารถชําระเงินและจัดสงสินคาผาน
ชองทางไดหลากหลายชองทาง และปจจุบนัการโอนเงินผานระบบออนไลนของธนาคารสามารถทําไดสะดวกมากขึ้น
โดยผานสมารทโฟน ในยุคปจจุบันการทําธุรกรรมในรูปแบบนี้สามารถทําใหการติดตอสื่อสารสะดวกรวดเร็ว 
ประกอบกับราคาของสมารทโฟนรุนใหมที่สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตไดนั้นก็มีแนวโนมราคาถูกลงจึงยิ่งสงเสริมให
การตัดสินใจซ้ือสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในสังคมดิจิทัลเปนเร่ืองงายและเปนที่นิยม การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ไมเพียงแตเปนการซื้อขายสินคาเทานั้นยังรวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการสงเสริมการตลาดในธุรกิจ โดยการ
นําเสนอสินคาและบริการผานสื่อสังคมออนไลน(Social Commerce) รายงานสถิติการเติบโตของอีคอมเมิรซใน
ประเทศไทยของศูนยวิจยักสิกรไทย ป 2562 รายงานไวและเปนขอมูลที่นาสนใจเปนอยางมากคือมูลคาอีคอมเมิรซ
ในประเทศไทยสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในป 2558-2559 เติบโตข้ึน 14.03% ในป 2559-2560 เติบโตข้ึน 7.91% และ
ในป 2560-2561 เติบโตข้ึน 14.04% มูลคาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยระหวางธุรกิจกับลูกคา 
( 2 ) และการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการคาปลีกคาสงมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เปนผลจากการเขา
มามีบทบาทของอินเตอรเน็ต ผูบริโภคหันมาใหความสนใจในการซื้อสินคาและบริการผานทางออนไลน และเจาของ
ธุรกิจหันมาพัฒนาใหความสําคัญกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค การทํา
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางธุรกิจกับลูกคา ( 2 ) และการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการคาปลีกคาสง 
มีมลูคาเพิ่มสงูข้ึนอยางตอเนื่องสามารถแสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 1 
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1 E-Commerce 2557 – 2561 (  

E-Commerce 2557 2558 2559 2560 2561 

E-Commerce  2,033,493 2,245,147 2,523,994 2,762,503 3,150,232 

E-Commerce B2B 1,234,226 1,334,809 1,381,513 1,508,096 1,712,484 

E-Commerce B2C 411,715 509,998 729,292 758,936 865,456 

E-Commerce B2G 387,551 400,339 413,188 495,469 572,291 

E-Commerce  252,627 536,725 731,828 826,226 998,536 

ทีม่า : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2561) 
 

นอกจากนี้ยงัมีขอมูลเก่ียวของที่นาสนใจ พบวาชองทางการชําระเงินที่ไดรับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 

การซื้อสนิคาและบริการผานชองทาง e-Commerce ผูบริโภคนิยมชําระเงินผานบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตมากที่สุดอยู
ที่รอยละ 42.69 รองลงมาคือ แอปพลิเคชันของธนาคารหรือออนไลนแบงกก้ิง รอยละ 27.23 QR Payment/ 

Purchase Order/ Cheque รอยละ 10.75 การชําระเงินหนาเคานเตอรธนาคารรอยละ 10.46 การเก็บเงินปลายทาง
(Cash on Delivery) รอยละ 7.00 และอ่ืน ๆ อีกรอยละ 1.87 จะเห็นไดวาการชําระเงินผานทางบัตรเครดิตหรือบัตรเด
บิต ยังคงเปนชองทางที่ไดรับความนิยมสูงที่สุดอยูอันเนื่องมาจากสถาบันการเงินตาง ๆเรงสงเสริมและออกแคมเปญ
สงเสริมการขายและเชิญชวนใหคนใชบตัรมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงผูคนไววางใจตอการชําระเงินประเภทนี้มากข้ึน เนื่องจาก
ความปลอดภัยของการชําระเงินรวมถึงความสะดวกในการใชจาย(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) จาก
ขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในปจจุบันไดมีการปรับตัวเขาหารูปแบบ
การซ้ือแบบดิจิทัลเต็มตัว จึงทําใหผูเขียนสนใจศึกษาในประเด็นการตัดสินใจซ้ือสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในสังคม
ดิจิทัล เพื่อหาแนวทางที่เปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจแกผูประกอบการและผูสนใจที่ตองการปรับตัวเขาหาลูกคา
กลุมเปาหมายที่มพีฤติกรรมการซื้อออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  

 

1. เพื่อศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการตัดสินใจ 

2. เพื่อสังเคราะหวรรณกรรมในรูปแบบโมเดลความสัมพนัธ   
 

 

ปจจุบันการคาแบบอีคอมเมิรซผานอินเทอรเน็ตกลายเปนเคร่ืองมือที่ไดรับความนิยมแพรหลายจากผูซื้อ
และผูขายในระบบการตลาดออนไลน เนื่องดวยขอไดเปรียบของการคาออนไลนที่มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
ผูบริโภครับรูถึงคุณคาที่ไดรับและไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวาเปนกระบวนการทางการตลาดที่สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัด และมีคุณภาพการบริการที่ด ีแตงานวิจัยที่อธิบายความสัมพนัธเชิงสาเหตุในรูปแบบแบบจําลองเชิงสาเหตุ
การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนในประเทศไทยยังมีใหเห็นไมมากนัก เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยในตางประเทศ
(นิเวศน ธรรมะ,2562) และเม่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลรวมถึงปจจัยที่เก่ียวของตอการตัดสินใจซื้อออนไลน
ยอนหลังไมเกิน 5 ป ตั้งแตป 2558 เปนตนมาจนถึงปปจจุบัน พบปจจัยสําคัญที่ไดแสดงพฤติกรรมของผูบริโภคผาน
ผลงานการวิจยัหลายเร่ืองอยางตอเนื่อง โดยผูเขียนขอนาํเสนอเปนรูปแบบตารางดังตอไปนี้ 
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2558 ปริตต กาศยปนันทน
และคณะ 

สวนประสมทางการตลาด
ในการตัดสินใจซ้ือเครื่อง
แตงกายตราสินคาไทย
ผ า น เ ค รื อข า ย สั ง คม
ออนไลนของผูบริโภค
เขต กทม. 

- ดานผลิตภัณ  ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอ
ความแปลกใหมและความแตกตางของสินคาใหตางจาก
หนารานท่ัวไป มีใหเลือกหลากหลายและนาสนใจ 

- ดานราคา ผูประกอบการควรตั้งราคาใหเหมาะสมมี
สิทธิพิเศษกวาชองทางอ่ืน และขอมูลราคาแสดงไวชัดเจน 

   - ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรใหความสําคัญตอ
ชองทางในการติดตอท่ีสะดวกรวดเร็วและหลากหลายและ
จดัสงในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

- ดานการสงเสริมการขาย ควรใหความสําคัญตอการมี
ทีมงานท่ีเช่ียวชาญ มีการโ ษณาตอเน่ือง เปนปจจุบัน 
ทันสมัยและอยูในกระแส 

2560 กมลพร นครชัยกุล ปจจัยทางการตลาดท่ีมี
ผ ล ต อ ก า ร ซ้ื อ สิ น ค า
สมุน ไพรแปรรูปของ
ผู บ ริ โ ภ ค ใ น จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 

- กลุมท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูและการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค คือ กลุมแพทยหรือผูเช่ียวชาญ จึงแนะนําใหใช
แพทยหรอืผูเช่ียวชาญในการสื่อสารการตลาด 

- สินค าสมุนไพรยั งคงถูกเ ช่ือว า  มีคุณสมบัติ ท่ีมี
ประโยชนนานัปการ มีผลขางเคียงนอย ซึ่งสามารถนํามา
เปนจุดขายในการสื่อสารการตลาด 

- สวนประสมทางการตลาด 

 ด านผลิ ตภัณ  สิ นค า สมุ น ไพรแปรรู ป  ควร ให
ความสําคัญในเรื่องคุณภาพการรับรองคุณภาพสินคาจาก
ผูผลิตหรือผูจดัจําหนาย เพราะสามารถสรางความเช่ือมั่น
และความมั่นใจ  

 ดานราคา ควรมีการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับ
คุณภาพ  

 ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมีการวางจําหนาย
หลากหลายชองทางใหมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหการ
ซื้อสินคา 

2560 นันชนก จันทรเสน
และคณะ 

ป จ จั ย ท่ี มี ผ ลต อ ก า ร
ตัดสินใจซื้ อสินค าจาก
ตลาดออนไลน กรณีศึกษา
บริษัท Lazada 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน
ของผูใชบริการผาน Lazada เรียงตามลําดับ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานผลิตภัณ   ดาน
กระบวนการใหบริการ 
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2561 สิริชัย ดีเลิศและคณะ ป จ จั ย ท่ี ส ง ผ ล ต อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
สินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของกลุม
ผูบริโภคตลาดเฉพาะกลุม 

- ดานกระบวนการกอนการตัดสินใจซื้อ พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับชองทางการจัด
จําหนาย 

- ดานกระบวนการซื้อจริ ง พบวา สวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดานการรักษาความเปน
สวนตัว 

2561 วิไลลักษณ สุกใสและ
คณะ 

การสํารวจปจจัยท่ีมีผล
ต อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ
ผลิตภัณ สมุนไพรในสื่อ
เครือขายสังคมออนไลน
ของวัยรุนและเยาวชน
ใ น อํ า เ ภ อ ไ ท ร น อ ย 
จงัหวัดนนทบุรี 

ลูกคาสวนใหญมักศึกษารายละเอียดสินคาผานสื่อมา
ลวงหนา ไมคอยสอบถามรายละเอียดสินคากับพนักงาน
ขายประจําราน ดังน้ันควรนําขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือไปสื่อสารไวในหลายชองทางเพ่ือเพ่ิมความ
เขาใจท่ีถูกตองและโอกาสทางการตลาด โดยลูกคามักดู
ขอมูลจาก ine , nstagram , ace oo  

 

 

2558 ณฐัรดา ประสงคทรัพย คุ ณภาพการพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคา
หรื อบริ การผ านระบบ
อินเตอรเน็ตของผูบริโภค
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
และเขตบริหารพิเศษฮองกง 
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คณุภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานการตกแตง 
สวยงาม ดานการบริการและดานการเอาใจใสมีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการผานระบบ 

อินเตอรเน็ตของผูบริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและ
เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

2560 ทวีรชัต คงรชต ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ท่ีส งผลต อ
พฤติกรรมซื้อสินคาผาน
ระบบออนไลนของคน
วั ย ทํ า ง าน ในจั ง ห วั ด
นนทบุรี 

- เหตุผลสําคัญในการซื้อสินคาผานระบบออนไลนคือ มี
ความสะดวกในการซื้อ  
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาผานระบบออนไลนของผูตอบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุด คือปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย รองลงมาคือ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานราคา และ
ปจจัยดานสินคา/ผลิตภัณ เปนลําดับสุดทาย 
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2561 นันทพร  เ ขี ยนดวง
จันทรและคณะ 

พฤติกรรมผูบริ โภคใน
การซื้ อสินค าผ านสื่ อ
สังคมออนไลนของคนใน
กลุมเจเนเรชันวาย 

สินคาสวนใหญท่ีซื้อ คือ สินคาแฟช่ัน (เสื้อผา รองเทา กระเปຉา) 
เครื่องสําอาง และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สิ่งกระตุนท่ีทําใหเกิด
แรงจูงใจในการตั้ งใจซ้ือสินคา คือ ปจจัยทางการตลาด 
(โปรโมช่ันของสินคา รูปลักษณของสินคา ราคาสินคา และ
ชองทางการจัดจําหนายสินคา) ปจจัยดานเวลา ดานเทคโนโลยี 
(การใชสื่อสังคมออนไลน ท้ังในสมารทโฟนและคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน) ฯลฯ จนทําใหเกิดความรูสกึนึกคิดในความตั้งใจ
ซื้อสินคา และเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

2562 สุวภี กลีบบัว ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินคาผาน
สังคมออนไลน : กรณี
ศึ กษา เฟซ บุຍ ก ใน เ ขต
อํา เภอเมื อ ง  จั งห วัด
ลําปาง 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาบนเครือขายสังคมออนไลน คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณ  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางน้ันใหความสําคัญใน
เรื่อสินคามีใหเลือกหลายหลาย ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางน้ันใหความสําคัญในเรื่องความ
สะดวกในการสั่งซื้อสินคา ปจจัยดานราคา แสดงใหเห็นวา
กลุมตัวอยางน้ันใหความความสําคัญในการเรื่องสามารถ
เปรียบเทียบราคาได และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางน้ันใหความสําคัญในเรื่องการมี
สวนลดสําหรับสินคาท่ีตกรุนตามลําดับ 

4  

 
   

2561 สรุีรกัษ วงษทิพยและ
คณะ 

เครือขายสังคมออนไลน:
ก ล ยุ ท ธ ก า ร สื่ อ ส า ร
การตลาดออนไลนเพ่ือ
ดึ งดู ดผู บ ริ โ ภคในยุ ค
ดิจิทัล 

องคกรควรใหความสําคัญในการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน
เพ่ือใชเปนชองทางสื่อสารและใหความรูเก่ียวกับสินคา
หรือบริการ ชองทางในการสอบถามความคิดเห็น และ
เปนชองทางจัดกิจกรรมทางการตลาดขององคกรใหสอบ
คลองกับความตองการของผูบริโภค 

 

เมื่อนําผลการวิจัยที่คนพบมาทําการสังเคราะหอีกคร้ังเพื่อดูความถ่ี ความสําคัญของปจจัยที่เก่ียวของกับ
การตัดสินใจซื้อผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพบวามีประเด็นที่เก่ียวของกับการตัดสินใจซื้อบนพาณิชยอีเล็กทรอนิกส 
แสดงไดเปน 17 ปจจัยประกอบดวย ดานผลิตภัณ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานความรวดเร็ว ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานการตกแตงหนารานสวยงาม ดานกระบวนการบริการ ดานการเอาใจใส ดานกลุม
อิทธิพล-การบอกตอ ดานการสื่อสารการตลาด-สื่อสังคมออนไลน ดานความนาเชื่อถือ-ความม่ันใจ ดานความ
สะดวก ดานบุคลากร-พนักงานขาย ดานการโตตอบสนทนา ดานการใหความรูเก่ียวกับสินคาและบริการ ดานการ
รักษาความเปนสวนตัว และดานอุปกรณการสื่อสาร สามารถแสดงไดดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 5 
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จากการสังเคราะหขอมูลผลงานวิจัยดานการตัดสินใจซื้อพบปจจัยที่มีความเกี่ยวของ 13 ปจจัย โดยแตละ
ปจจัยมีความถ่ีในการกลาวถึงตางกันหากเรียงลําดับจากมากไปหานอยเร่ิมตนจาก ดานผลิตภัณ  ดานการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานการสื่อสารการตลาด-สื่อสังคมออนไลน ดานกระบวนการบริการ 
ดานความสะดวก ดานกลุมอิทธิพล-การบอกตอ ดานความนาเชื่อถือ-ความมั่นใจ ดานบุคลากร-พนักงานขาย ดาน
การใหความรูเก่ียวกับสินคาและบริการ ดานการรักษาความเปนสวนตัว ดานอุปกรณการสื่อสาร ดานการจัดสง
รวดเร็ว ดานการตกแตงหนาราน ดานการเอาใจใสลูกคา และดานการโตตอบกับลูกคา ตามลําดับ 

 

   
มูลคาอีคอมเมิรซในประเทศไทยสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในป 2558-2559 เติบโตข้ึน 14.03  ในป 2559-

2560 เติบโตข้ึน 7.91  และในป 2560-2561 เติบโตข้ึน 14.04  (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2562) มูลคาธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยระหวางธุรกิจกับลูกคา (B2C) และการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการคาปลีกคา
สง มีมูลคาเพิ่มสงูข้ึนอยางตอเนื่อง เปนผลจากการเขามามีบทบาทของอินเตอรเน็ต ผูบริโภคหันมาใหความสนใจใน
การซ้ือสินคา บริการ ผานทางออนไลน และเจาของธุรกิจหันมาพัฒนาใหความสําคัญกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาก
ข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) ปจจุบันพบวา
ชองทางการชําระเงินที่ไดรับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ การซื้อสินคาและบริการผานชองทาง e-Commerce 

ผูบริโภคนิยมชําระเงินผานบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตมากที่สุดอยูที่รอยละ 42.69 รองลงมาคือ แอปพลิเคชันของ
ธนาคารหรือออนไลนแบงกก้ิง รอยละ 27.23  a ment/ urchase rder/ he ue รอยละ 10.75 การ
ชําระเงินหนาเคานเตอรธนาคารรอยละ 10.46 การเก็บเงินปลายทาง(Cash on Delivery) รอยละ 7.00 และอ่ืน ๆ 
อีกรอยละ 1.87 จะเห็นไดวาการชําระเงนิผานทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ยังคงเปนชองทางที่ไดรับความนิยมสูง
ที่สุดอยูอันเนื่องมาจากสถาบันการเงินตาง ๆ เรงสงเสริมและออกแคมเปญสงเสริมการขายและเชิญชวนใหคนใช
บตัรมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงผูคนไววางใจตอการชําระเงินประเภทนี้มากขึ้น เนื่องจากความปลอดภัยของการชําระเงิน
รวมถึงความสะดวกในการใชจาย(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในปจจุบันไดมกีารปรับตัวเขาหารูปแบบการซ้ือแบบดิจิทัลเต็มตัว และ
เม่ือศึกษาถึงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในสังคมดิจิทัลมีปจจัยที่เก่ียวของเปนจํานวนมาก 
หากนําแนวคิดทฤษฏีดานการตลาดมาพิจารณารวมกับปจจัยทั้ง 17 ตัว จะพบวาจริงแลวปจจัยที่เก่ียวของทั้ง 17 ตัวนี้ 
บางตัวอยูในแนวคิดทฤษฏีเดียวกัน ที่มีการพิสูจนมาแลวดวยผลงานวิจัยในอดีต และสามารถสรางเปนภาพ
ความสัมพนัธเชื่อมโยงกันไดดงัรูปภาพที่ 1 
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1. คุณคาท่ีลูกคาจะไดรับ (Customer value) 

2. ตนทุน (Cost to Customer) 

3. ความสะดวก (Convenience) 

4. ความสบาย (Comfort) 

5. การติดตอส่ือสาร (Communication) 

6. การดูแลเอาใจใส ( aring) 
7. ความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ (Completion) 

 

 

 1. การรับรูปญหา( ro lem ecognition) 
 2. การคนหาขอมูล( n ormation earch) 

 3. การประเมินทางเลือก 

(Evaluation of Alternative)  

 4. การตัดสินใจ(Purchase Decision) 

 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

(Post Purchase Behavior)  

 

Kotler(2000  

 

1. อารมณออนไลน(Online Emotions) 

2. ความตอเนื่อง ( low)   

3. ประสิทธภิาพของสารสนเทศ (E ecti eness o  n ormation Content) 

4. ความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment) 

  

  

87



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

ทวีรัชต คงรชต.(2560) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมซ้ือสินคาผานระบบออนไลนของคน
วัยทํางานในจังหวัดนนทบุรี  Vol 12 No 16 (January – June) 

ธุรกิจออนไลน. (2562). e-Commerce  เขาถึงเมื่อ 

19 ตุลาคม 2562. เขาถึงไดจาก http://www.caritasmo.org/  
นันทพร เขียนดวงจันทรและคณะ.(2561) พฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือสินคาผานสื่อสังคมออนไลนของคนในกลุม

เจเนเรชันวาย Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปที่ 11 ฉบับที่ 1 หนา : 561-577  

นิเวศน ธรรมะ,(2562). ประสบการณการซ้ือออนไลนที่สงผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาออนไลน 
. ol.5 o.1 (January- une) :62-71. 

นันชนก จันทรเสนและคณะ.(2560) ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากตลาดออนไลน กรณีศึกษาบริษัท  
Lazada  ปที่ 2 (เดือนมกราคม – ธันวาคม) 

ปริตต กาศยปนันทนและคณะ,(2558) สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองแตงกายตราสินคาไทย
ผานเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคเขต กทม.  ปที่ 14, ฉบับที่ 2 
(เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) 

พัชรสิตา เพชรประดับ และธีระวัฒน จันทึก. (2559). พฤติกรรมการเลือกซ้ือนิตยสารของพนักงานบริษัทแหง 
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร.  Veridian E-Journal ปที่ 9, ฉบับที่ 1 (เดือน
มกราคม-เมษายน): 668-678.  

มัสลิน ใจคุณและคณะ.(2562) การยอมรับเทคโนโลยี ความไววางใจ และการตลาดผานสังคมออนไลนที่มีผลตอ
ความตั้งใจซ้ือสินคาผานชองทางเฟซบุຍกไลฟຊ . Vol 5 
No 1 (January – June) 

วรรณรัตน ขันจิรา. (2558). พฤติกรรมการใชแหลงขอมูลทางออนไลน และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาทาง 
ออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนผานทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร. 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต. กรุงเทพฯ: บัณ ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  

วรรณา วันหมัด. (2558). ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต. 
ปที่ 10, ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม): 132-141.  

วิไลลักษณ สุกใสและคณะ.(2561) การสํารวจปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ สมุนไพรในสื่อเครือขาย
สงัคมออนไลนของวัยรุนและเยาวชนในอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

. ปที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 
ศูนยวิจยักสิกรไทย. (2562). Online Shopping   Shop           

   M-Shopping  (   เขาถึงเมื่อ 19 ตุลาคม 2562. 
เขาถึงไดจาก
https://www. asi ornresearch.com/th/ Econ nal sis/ ages/ iew ummar .aspx docid 33743. 

สุรีรักษ วงษทิพยและคณะ.(2561) เครือขายสังคมออนไลน:กลยุทธการสื่อสารการตลาดออนไลนเพื่อดึงดูด
ผูบริโภคในยุคดิจิทลั .ปที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 

88



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

สิริชยั ดีเลิศและคณะ.(2561) ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
กลุมผูบริโภคตลาดเฉพาะกลุม Veridian E-Journal,Silpakorn University.ฉบับภาษาไทย 
มนษุยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ (มกราคม - เมษายน) 

สุวภี กลีบบัว.(2562) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน : 
กรณีศึกษา เฟซบุຍกในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง . ปที่ 29 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน) 

ฤทธิจักร คะชา. (2554). รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมวัฒนธรรมยอยในเจเนอเรชั่นวาย. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณ ิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

 

   

   นายวรเศรษฐ  สุพรรณพงศ,  
   worraseth@gmail.com  

  ระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ิต  
สาขาการจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 ตาํแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัทสุขสุด จํากัด 

  

 

89



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

 

 
Tourium Business strategy in the Floating Market
 

   ศิริเพ็ญ  อภิธรรมวงศ  
   นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณ ิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  ดร.นพดล พันธุพานิช 
   ผูอํานวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณ ิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
 

บทความวิชาการนี้นําเสนอกลยุทธการประกอบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําโดยทําการศึกษาวิเคราะหสังเคราะห
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของดานกลยุทธการจัดการธุรกิจ ลักษณะผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ํา 
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของแหลงทองเที่ยวเพื่อเสนอกรอบในการสรางความสัมพันธของกลยุทธการ
ประกอบธุรกิจตลาดน้ําซ่ึงจะสามารถนําเปนแนวทางในการศึกษาตอไปจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวของพบวา จากการวิเคราะหเนื้อหาสามารถนํามาสรางกรอบแนวคิด ความสัมพันธเก่ียวกับกลยุทธ การประกอบ
ธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําไดดังนี้ 1) ลักษณะการประกอบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ํา ไดแกลักษณะการบริหารตลาด การ
จัดการพื้นที่ภายในและการจัดการพื้นที่การขายการคัดเลือกรานคาและผูคาการจัดการดานภาพลักษณของตลาดรวมถึง
การสื่อสารการตลาด 2) สภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว ประกอบไปดวย สภาพแวดลอมภายในไดแกวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณ ลักษณะของรานคาที่สรางเอกลักษณ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาด ลักษณะภูมิทัศน และลักษณะ
รูปแบบเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว และสภาพแวดลอมภายนอกการแขงขันของตลาดน้ําการมีสวนรวมของชุมชน
และการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 3) กลยุทธการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวตลาดน้ําไดแก             
1) กลยุทธการบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ํา ซ่ึงประกอบไปดวย คือ การจัดแผนผังการออกแบบตลาดน้ําให
สามารถเดินหาสินคาไดงายและจัดแผนผังใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทั่วถึงทุกรานคาไมสับสนในผังทางเดิน, การ
กําหนดมาตรฐานของพื้นที่ในการรองรับรองรับสําหรับลูกคาประกอบดวย คือ พื้นที่ในการขายสินคา พื้นที่รองรับสวน
นั่งรับประทานอาหารหรือนั่งพักผอน จํานวนของหองน้ําที่เหมาะสมและกระจายตามจุดตาง ๆ พื้นที่สําหรับลานจอดรถ 
2) กลยุทธดานผลิตภัณ  การสรางมาตรฐานการคัดเลือกผลิตภัณ  คุณภาพของสินคาหรือ ผลิตภัณ ที่สรางเอกลักษณ
เฉพาะสําหรับตลาดน้ํา และสวนที่สําคัญคือการกําหนดมาตรฐานของราคาสินคาที่เหมาะสม 3) กลยุทธการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยสภาพแวดลอมของลักษณะของรานคาที่สรางเอกลักษณ สิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในตลาด ลักษณะภูมิทัศน และลักษณะรูปแบบเอกลักษณเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว 4) กลยุทธการสราง
ความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว ซึ่งควรการกําหนดความสามารถของกิจกรรมในการรองรับนักทองเที่ยวในกิจกรรม
นันทนาการ การดูแลนักทองเที่ยวเพื่อความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ และการอํานวยความสะดวกที่
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ชวยใหนักทองเที่ยวเขารวมกิจกรรมใหกับนักทองเที่ยวคุณภาพของสิ่งแวดลอมและคุณภาพของสินคา การสราง
เอกลักษณ และสรางการรับรูถึงคุณภาพของตลาดน้ํา เพื่อสรางความพึงพอใจกับลูกคา 
 

 : , ,  

 

Abstract
This academic paper presents the floating market tourism business strategies by 

studying, analyzing, synthesizing from concepts, theories and researches related to business 
management strategies, characteristics of floating market tourism business entrepreneurs, 
internal and external environment of tourist destinations, to present framework for establishing 
the relationships of floating market business strategies. Readers will be able to guide the study 
of educational theory and related research found from the content analysis, it can be used to 
create the conceptual framework. Strategic Relations the tourism business of the floating 
market is as follows 1) Characteristics of the floating market tourism business, including 
internal market space management and sales area management, store and merchant selection, 
marketing image management, and marketing communications.2) The environment of tourist 
attractions consists of the internal environment, which is a unique culture. The characteristics 
of the shop that create identity market facilities landscape features and the characteristics, 
forms, cultural identity of tourist sites and the external environment, competition in the floating 
market, community participation, and support from the public and private agencies.3) 
Strategies for managing tourism business in floating markets include 1) Strategy for managing 
tourism business in floating markets which consists of is Layout of the floating market designs 
to easily find products and plan for tourists to walk through all the shops, not confused in the 
walkway plan, The standard definition of the area of support for customers consists of Product 
sales area seating area for dining or relaxing The number of bathroom suitable and distributed 
at various points space for paring lots 2) Product strategy Establish product selection standards 
the quality of the goods or product that create a unique identity for the floating market and the 
important part is to set the standard of the price of the product appropriate 3) strategy
Environment management which consists of the environment of the characteristics of the stores 
that create identity facilities the floating market Landscape characteristics and characteristics of
cultural unigueness of tourist attractions 4) Strategy for creating satisfaction for tourists, which 
should determining the abliy of activites to support tourists in recreational activities taking care 
of tourists for the safety of participating in recreational activities and facilites that allow 
tourists to participate in activities for tourists The quality of the environment and the quality of 
the product Identity creation and create awareness of the quality of the floating market to create 
satisfaction with customers.

Key words : Strategy, Tourism business, Floating market 
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องคกรการทองเที่ยวโลก ( he nited ations orld ourism rgani ation : ) ไดวิเคราะหถึง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของโลกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่ผานมาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในการเติบโตอยาง
ตอเนื่องโดยในบางชวงเปนชวงที่อัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวขยายตัวอยางรวดเร็วและสูงกวาอัตราเฉลี่ยที่
คาดการณไวในขณะที่บางชวงตัวเลขสถิติของนักทองเที่ยวอาจจะชะลอตัวหรือลดลงไปบาง ซ่ึง สงผลใหอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวกลายเปนสาขาทางเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมดานอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ปจจุบันมีจุดมุงหมายปลายทางของนักทองเที่ยวใหมๆอยางมากมายโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาเกิด
ข้ึนมาเพื่อแขงขันกับจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวเดิมที่เขามาชานานเชนยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือสงผลให
สัดสวนนักทองเที่ยวตางชาติในประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มข้ึน องคการทองเที่ยวโลกไดคาดการณแนวโนมการเติบโตของ
การทองเที่ยวโลกและประเมินการพัฒนาการทองเที่ยวไวจนถึงปพ.ศ 2563 ซึ่งการขยายตัวในระยะยาวอยางตอเนื่อง
อัตราเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ 4.1 นั้นคาดวาจะทําใหป พ.ศ. 2563 จะมีจํานวนนักทองเที่ยวโดยรวมเพิ่มข้ึน 1.6 พันลาน 
( orld ourism rgani ation, 2018) แนวโนม rend คือลักษณะของพฤติกรรมคนในยุคในชวงเวลาใดชวงเวลา
หนึ่งที่เกิดจากความตองการพฤติกรรมนักทองเที่ยวหรือผูบริโภคในชวงเวลานั้น ถาแนวโนมมีความสําคัญมากระดับโลกก็
จะมีการพัฒนาและกําหนดทิศทางแนวโนมในอนาคตซึ่งเปนแนวโนมที่ไดรับความนิยมอยางวงกวาง (ศูนยพัฒนาวิชาการ
ดานการตลาด การทองเที่ยวการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2559) ซึ่งถาไดรับความนิยมของคนไทยในสังคมอยาง
ตอเนื่องจะพัฒนาเปนวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆหากเก่ียวของในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชนกันในรูปแบบการทองเที่ยวที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปนการใหความนิยมหรือกระแสนิยมในสังคมยุคนั้นๆ (สุประภา สมพงษ, 2560) 

จากสถานการณการทองเที่ยวในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2559 - 2560 ที่ผานมา ในภาพรวมมีอัตราการ
ขยายตัวของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติลดลง โดยในป พ.ศ. 2560 มีนักทองเที่ยวเดินทางไปเที่ยวทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด รวมทั้งสิ้น 260.29 ลานคน ลดลงจากป พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีจํานวน 265.38 ลานคน 
อัตราการขยายตัวของนักทองเที่ยวลดลง รอยละ 1.92 ประกอบดวย นักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 196.46 ลานคน   
คิดเปนรอยละ 75.48 และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 63.83 ลานคน คิดเปนรอยละ 24.52 โดยกอใหเกิดรายไดสู 
ภาคการทองเที่ยวโดยรวมเฉลี่ย 2,157,782.85 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดที่เกิดจากนักทองเที่ยว ชาวไทย จํานวน 
874,468.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.53 และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 1,283,314.32 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 59.47 ประเทศไทยเปนประเทศที่นักทองเที่ยวใหความสนใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมากซึ่งใน
ปจจุบันรูปแบบการทองเที่ยวของประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบเชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศการทองเที่ยงเชิง
วฒันธรรม การทองเที่ยวทางธรรมชาติ เปนตน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยเพิ่มมากข้ึนทั้งที่พัก โรงแรม และ
รีสอรท อีกทั้งยังมีรานอาหารจํานวนมากซ่ึงแตละภูมิภาคจะมีอาหารพื้นบานที่แตกตางกันไปนับเปนสัญญาณที่ดีสําหรับ
ในการสรางเม็ดเงินจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตาง ๆ จากระดับประเทศไปสูระดับภูมิภาคสงผลใหเกิดการ
กระตุนเศรษฐกิจและสามารถกระจายรายไดไปสูทุกจังหวัดและทุกชุมชนไดเพิ่มข้ึนและทั่วถึงสําหรับภูมิภาคที่มี
นักทองเที่ยวใหความสนใจในอัตราที่ลดลง คือ กรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวของนักทองเที่ยวลดลงรอยละ 
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13.65 มีรายไดหมุนเวียนเฉลี่ย จํานวน 2,157,782.85 ลานบาท สาเหตุเนื่องจากนักทองเที่ยวหันมาสนใจการทองเที่ยวเชิง
วฒันธรรมมากข้ึน ทั้งในเร่ืองศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน สินคาพื้นเมือง และการแตงกาย 
เปนตน จึงทําใหนักทองเที่ยวเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปตามภูมิภาคตาง ๆ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2561) 

 การทองเที่ยวตลาดน้ําเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากทั้งนัก ทองเที่ยวชาวไทย
และชาวตางชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศท่ีมีแมน้ําไหลผานตั้งแตเหนือสุดของประเทศไทยจนกระทั่งๆ 
ไหลออกสูอาวไทย แมน้ําที่ไหลผานแตละพื้นที่จะมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามแตละพื้นที่ที่แมน้ําไหลผาน นอกจากนี้ยังมี
ลําคลองสาธารณะอีกมากมายที่แยกไปจากแมน้ําสายหลัก การคมนาคมขนสงในอดีตจะอาศัยเสนทางน้ําเปนหลัก สําหรับ
การเกิดข้ึนของตลาดน้ําในประเทศไทยเร่ิมตั้งแตในคร้ังที่ประเทศไทยมีการคาขายกับตางประเทศ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 
เร่ือยมาจนกระทั่งถึงปจจุบนั ซึ่งตลาดน้ําไดรับความนิยมมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดน้ําที่ไดรับ
ความนิยมเปนลําดับตนๆ ในอดีต คือ ปากคลองตลาด ซึ่งแตเดิมเปนตลาดน้ําแตตอมาเมื่อมีการตัดถนนสายตาง ๆ 
เพิ่มข้ึนความเจริญตางหลั่งไหลเขามามากข้ึนจึงทําใหปากคลองตลาดตองยายมาอยูบนบกและกลายเปนตลาดคาสง คา
ปลีกสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญที่สุด แตในขณะเดียวกันในบริเวณที่เปนแหลงรวมที่อยูอาศัยของคนจํานวนมากตาม
แมน้าํลําคลอง ตามชุมชนตาง ๆ ก็รวมตัวกันจัดตั้งตลาดน้ําข้ึนมาในอีกหลายพ้ืนที่เชนกัน (นกุลฤกษ จริจุมพล, 2558)  

โดยตลาดน้ําบางแหงอาจยังไมสามารถเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความโดดเดนและมีลักษณะ
เฉพาะตัว เนื่องจากสิ่งที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของชุมชน เชน ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะของ
ชุมชนนั้นๆ ยังไมมีความแตกตางจากชุมชนอ่ืนหรือยังไมเปนจุดขายที่ดึงดูดนักทองเที่ยว อีกทั้งในปจจุบันการทองเที่ยว
ตลาดน้ํายังเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ จึงทําใหผูประกอบการตลาด
น้าํจําเปนตองนํากลยุทธในดานตาง ๆ มาปรับใชในการบริหารงาน เชน การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน การให
นักทองเที่ยวมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวและสรางความ
ยั่งยืนใหแกตลาดน้ําดังกลาว แตในความเปนจริงยังมีตลาดน้ําบางแหงที่กําหนดแนวทางหรือกลยุทธในการบริหารงานยัง
ไมสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ วัฒนธรรม สังคม และชุมชน ฯลฯ จึงทําใหตลาดน้ําดังกลาวไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร สงผลใหตลาดน้ําอาจยังไมเปนที่รูจักกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ และไมสามารถ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดเพื่อการพัฒนาของชุมชนได จึงทําใหตลาดน้ํา
ตองเกิดการพัฒนากลยุทธทําใหตลาดน้ําเกิดความตองการของลูกคาอยางครบวงจร มีเสนทางคมนาคมรองรับ
นักทองเที่ยวใหเดินทางโดยสะดวก และนอกจากนักทองเที่ยวจะไดชิม ช็อปสินคาคุณภาพแลว ยังจะไดสัมผัสกับความ
เปนไทยและขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมในแตละภาคของประเทศไทย (กระทรวงการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
, 2561) 

นอกจากนี้ อยางไรก็ตามผูประกอบการควรพัฒนาพื้นที่ของตลาดน้ํามาใชเพื่อการทองเที่ยว จากการที่ขาดการ
ดูแลและการบริหารจัดการที่ดี ขาดมาตรฐานทําใหเกิดผลกระทบตาง ๆ ตามมา อาทิเชน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทางดานกายภาพ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางวัฒนธรรม อันจะกอใหเกิดปญหา
และสงผลใหนักทองเที่ยวลดลง ซึ่งในปจจุบันตลาดน้ํายังไดรับความสนใจจนมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว สงผลใหสภาพ
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เดิมของตลาดน้ําเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับเพื่อเปนการพัฒนาและการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหมคีวามเหมาะสม 
และดํารงซึ่งวิถีชีวิตอยางสมสมัย โดยการนําศักยภาพที่มีอยูของพ้ืนที่ออกมาใชใหเกิดประโยชน และมีความเชื่อมโยงกับ
ความเปนสากลอยางเปนระบบ โดยใหความสําคัญกับผูที่อาศัยอยูในชุมชนนั้นไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ เพื่อให
ตลาดน้ํานั้นยังคงหลงเหลือวิถีชีวิต และดําเนินกิจกรรมไปควบคูกับการทองเที่ยว เพื่อสรางงาน สรางรายได และคงไวซึ่ง
เอกลักษณของความเปนสังคมไทย เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาชม มามีสวนรวมรับรู และสัมผัสเร่ืองราววิถีชีวิตของ
ชุมชนตลาดน้ํา (ขนิษฐา บรมสําลี และรัฐพล สันสน, 2560) 

ดังนั้น ความสําคัญกลยุทธการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวตลาดน้ําไดแก การออกแบบตลาดน้ํา การกําหนด
มาตรฐานการกําหนดความสามารถของการรองรับนักทองเที่ยวในกิจกรรมนันทนาการและการอํานวยความสะดวก
ใหกับนักทองเที่ยวคุณภาพของสิ่งแวดลอมและคุณภาพของสินคาการสรางเอกลักษณ และสรางการรับรูถึงคุณภาพของ
ตลาดน้ํารวมถึงการสรางความพึงพอใจเพื่อการบอกตอและกลับมาทองเที่ยวซ้ํา โดยการพจิารณาจากการประกอบธุรกิจ
ทองเที่ยวตลาดน้ํา ลักษณะการบริหารตลาด การจัดการพื้นที่ภายในและการจัดการพ้ืนที่การขายการคัดเลือกรานคา
และผูคาการจัดการดานภาพลักษณของตลาดรวมถึงการสื่อสารการตลาด โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธการจัดการจาก
การนําสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว ประกอบไปดวย สภาพแวดลอมภายใน วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ ลักษณะ
ของรานคาที่สรางเอกลักษณ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาด ลักษณะภูมิทัศน ลักษณะรูปแบบเอกลักษณเชิง
วัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว และสภาพแวดลอมภายนอกการแขงขันของตลาดน้ําการมีสวนรวมของชุมชนและการ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยบทความวิชาการนําเสนอกลยุทธ การประกอบธุรกิจตลาดน้ํา
รวมทั้งการวิเคราะหเนื้อหาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยประกอบเพ่ือสรางกรอบความสําคัญของกลยุทธในการ
ประกอบธุรกิจซึ่งผูสนใจจะสามารถนําไปประยุกตเปนแนวทางการศึกษาและวิจัยตอไปได 
 

 

การจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการวางแผนการดาํเนินการ และควบคุมที่มียุทธวิธีที่กอใหเกิดความสําเร็จซึ่งจะ
ชวยใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จุดเนนของการบริหารเชิงกลยุทธคือมุงพิจารณาในแงของ
การจัดการกลยุทธที่คิดคนข้ึนมาตองอาศัยพื้นฐานการบริหารการจัดการเปนหลักโดยการวิเคราะหหาแนวทางการจัด
วางกลยุทธตาง ๆ จากการศึกษา กลยุทธการพัฒนาการบริหารจัดการตลาดน้ําอยางยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ําวัด
ตะเคียน พบวา 1) ลําคลองบางคูเวียงดานทิศตะวันออกของตลาดนํ้ามีสภาพเปนธรรมชาติ ชมุชนใหความรวมมือ ตลาด
น้ําอยูภายใตการกํากับดูแลของวัดตะเคียน ระบบบริหารจัดการยังไมชัดเจน 2) ปจจัยที่สงผลตอศักยภาพการบริหาร
จัดการตลาดน้ําวัดตะเคียนอยางยั่งยืน ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ ชุมชน บานริมคลอง ลักษณะลําคลอง นโยบายและการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ สถาปตยกรรมของวัด พื้นที่ทางเดินบนบก กิจกรรมดนตรีไทย อาหารและราคาผลิตภัณ  
3) กําหนดกลยุทธในการพัฒนาการบริหารจัดการตลาดน้ําวัดตะเคียนอยางยั่งยืน คือ กลยุทธการพัฒนาตลาดน้ําคูกับ
ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา กลยุทธอาหารอรอยราคาถูก และกลยุทธลองเรือชมธรรมชาติ (พัชรินทรพร ภูอภิสิทธิ์
และคณะ, 2558) อยางไรก็ตามองคการธุรกิจโดยทั่วไปมีการใชกลยุทธ 3 ระดับ (กัญญามน อินหวาง, 2559) ไดแก 
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ระดับที่ 1 กลยุทธระดับบริษัท ( orporate strateg ) มุงพัฒนากลุมธุรกิจของบริษัทเพื่อพิจารณาวา บริษัทควร
ดําเนินธุรกิจอะไรบาง บริษัทควรจัดสรรทรัพยากรไปยังธุรกิจแตละอยางอยางไร ซึ่งกลยุทธระดับบริษัท หมายถึง กลยุทธที่
กําหนดแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท โดยแบงทางเลือกออกเปน 3 ทาง คือ (สาคร สุขศรีวงศ, 2560)               
(1) กลยุทธการขยายตัว ( rowth trateg ) องคกรธุรกิจมักเลือกกลยุทธการขยายตัวในการดําเนินธุรกิจ การขยายตัว
ขององคกรสามารถวัดผลไดหลายลักษณะ เชน การเพิ่มข้ึนของยอดขาย สวนแบงการตลาด จํานวนสาขา จํานวน และ
ประเภทผลิตภัณ  เปนตน ซึ่งการขยายตัวขององคกรตาง ๆ เหลานี้สามารถเลือกใชกลยุทธรอง 3 ลักษณะตาง ๆ ไดดังนี้ 
(1.1) กลยุทธการขยายตัวแบบกระจุกตัว ( ntensi e rowth trateg ) การมุงเนนการขยายตัวขององคกรในดานใด
ดานหนึ่งเปนการเฉพาะ ซึ่งสามารถทําไดโดยวิธีตาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การพัฒนาตลาด 2) การพัฒนาผลิตภัณ              
3) การเจาะตลาด (1.2) กลยุทธการขยายตัวแบบรวมตัว ( ntegrati e rowth trateg ) การขยายตัวโดยเขาไป
ดําเนินธุรกิจที่ลูกคา หรือผูจาํหนายวัตถุดิบ ของกิจการดําเนินอยู หรือ ควบรวมกิจการกับคูแขง ซึ่งมีวิธีแตกตางกันดังนี้ 
1) การรวมตัวไปขางหนา 2) การรวมตัวแบบยอนหลัง 3) การรวมตัวในแนวระนาบ (1.3) กลยุทธการขยายตัวแบบ
กระจายตัว( i ersi ication rowth trateg )การขยายกิจการเขาไปสูธุรกิจอ่ืน นอกเหนือจากธุรกิจเดิมขององคกร 
โดยธุรกิจใหมนั้น ซ่ึงมีวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 1) การกระจายโดยมีความเกี่ยวเนื่อง 2) การกระจายโดยไมมีความเก่ียวเนื่อง 
(2) กลยุทธคงตัว ( ta ilit  trateg ) การที่องคกรเลือกที่จะมุงเนนการดํารงกิจการเดิมขององคกรใหมั่นคงและมี
เสถียรภาพ โดยอาจอยูในชวงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวผูบริหารหรือเจาของธุรกิจ ไมตองการความเสี่ยงในการขยายตัว 
(3) กลยุทธการหดตัว ( etrenchment trateg ) กลยุทธหดตัวมักเปนกลยุทธที่องคกรเลือกใชเฉพาะในกรณีที่องคกร
ประสบปญหาจึงตองแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน หรือใชในสภาวะที่โอกาสทางธุรกิจไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินธุรกิจ
หรือกรณีที่ถูกบีบบังคับจากสถานการณและสภาพแวดลอมตาง ๆ (กัญญามน อินหวาง, 2559) 

ระดับที่ 2 กลยุทธระดับธุรกิจ ( usiness strateg ) มุงปรับปรุงฐานะการแขงขันผลิตภัณ ของบริษัทซ่ึงอยูใน
อุตสาหกรรมใหสูงข้ึน บริษัทจะรวมกลุมผลิตภัณ ที่คลายคลึงกันไวในหนวยธุรกิจเชิง กลยุทธเดียวกัน (กัญญามน อิน
หวาง, 2559) ซึ่งกลยุทธที่แตละหนวยธุรกิจ ( usiness nit) ขององคกรเลือกใช เพื่อใหประสบความสําเร็จในการ
แขงขันและสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกร กลาวคือ กลยุทธระดับธุรกิจที่นิยมใชอยูโดยทั่วไปเพื่อใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จในการแขงขัน ไดแก 1) กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน ( ost eadership trateg ) การที่องคกรเลือกที่
จะปรับปรุงตนทุนสําหรับการแขงขันในธุรกิจ เปนวิธีที่ดีที่สุดตอการสรางกําไรและประโยชนใหเกิดแกองคกรตาม
เปาหมาย 2) กลยุทธการสรางความแตกตาง ( i erentiation trateg ) สามารถทําใหลูกคารับรูความแตกตางของ
สินคาหรือบริการนั้นเม่ือเทียบกับคูแขงในอุตสาหกรรมอันจะนาํมาซ่ึงความสําเร็จตามเปาหมาย 3) กลยุทธมุงเฉพาะสวน 
( ocus trateg ) การที่องคกรเลือกวิธีในการแขงขันในธุรกิจนั้น ๆ โดยการมุงเฉพาะสวนในดานใดดานหนึ่งของตลาด
โดยเฉพาะ (สาคร สุขศรีวงศ, 2560)  

ระดับที่ 3 กลยุทธระดับหนาที่ ( unction strateg ) มุงใชทรัพยากรของบริษัทใหมีประ-สิทธิภาพสูงสุด           
โดยแผนกงานตามหนาที่จะพัฒนากลยุทธตามหนาที่ เชน กลยุทธการตลาด กลยุทธทางการเงิน กลยุทธทางทรัพยากร
มนุษย ซึง่ตองอยูภายใตกลยุทธระดับบริษัทและระดับหนวยธุรกิจ (สาคร สุขศรีวงศ, 2560) 
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  กลยุทธการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว การวางแผนการจัดการที่ดีนั่นหมายถึงศักยภาพของแหลงทองเที่ยวที่จะ
สามารถสรางการรับรู การดึงดูง ความประทับใจเกิดการบอกตอและกลับมาทองเที่ยวซํ้าอีกดังนั้นกลยุทธที่สําคัญ            
ทีห่นวยงานภาครัฐใหความสนใจตามแผนยุทธศาสตร ไดแก แนวคิดเก่ียวกับดานความสามารถในการเขาถึง การอํานวย
ความสะดวกนักทองเที่ยว การสรางเอกลักษณของสถานที่ วัฒนธรรม สินคาและบริการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2    
(พ.ศ.2560 – 2564) (คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ, 2560) ดานสิ่งดึงดูดใจและดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานการใหบริการในแหลงทองเที่ยว 1) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการทุกรูปแบบอยางมี
มาตรฐานโดยการสงเสริมและพัฒนาและบริการดานการทองเที่ยวทั้งระบบ เสริมสราง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
ดานการทองเที่ยวและบริการใหครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับดานการทองเที่ยว
เพื่อกาวสูการเปนผูนําคุณภาพของแหลงทองเที่ยว 2) พัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการอยางยั่งยืน โดยการ
สงเสริมใหภาคีเครือขายการทองเที่ยว ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เขามามีสวนรวมดานการบริหารจัดการ ตั้งอยูบน
พื้นฐานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอมในระดับ
พืน้ที่ 3) สรางสมดุลในแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบการทองเที่ยวโดย
การสงเสริมความสมดุลเชิงพื้นที่ในการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยวในชนบท การพัฒนาสินคาและบริการที่โดด
เดนเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน เปนตน และการสงเสริมความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลในการทองเที่ยว 4) พัฒนา
ระบบโลจิสติกสดานการทองเที่ยว โดยการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงในการเดินทางเขาสูประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ํา 
และทางอากาศ 5) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว โดยการปรับปรุงระบบการตรวจคนเขาเมือง 
ปรับปรุงและอํานวยความสะดวกในการเดินทางผานแดน เพิ่มจุดบริการ ree - i i ในแหลงทองเที่ยว 6) พัฒนา
ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหลงทองเที่ยว โดยการสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ เพื่อปองกันและ
ชวยเหลือนักทองเที่ยว ไดแก กลองวงจรปด เคร่ืองแปลภาษา การติดตั้งไฟในสถานที่ทองเที่ยว 7) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการทองเที่ยวทั้งระบบใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับมาตรฐานสากล และเพียงพอตอ
ความตองการของตลาด การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวที่ และ
ไดรับการฝຄกอบรมที่ไดมาตรฐานสากล 8) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวและ
ไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว โดยการสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจดานการทองเที่ยวและการบริหาร
จัดการการทองเที่ยว เปดโอกาสใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสินคาและบริการบนพื้นฐานของมรดก
และวัฒนธรรมทองถ่ิน จัดทําหลักสูตรการฝຄกอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐานเพื่อสงเสริมการประกอบธุรกิจใหมใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เพิ่มชองทางการลงทุนและพัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยว 9) เสริมสรางภาพลักษณคุณภาพและ
ความปลอดภัยใหกับประเทศไทย การทําการตลาดเปาหมายและสรางการรับรูแกนักทองเที่ยว ผานชองทางตางๆ ดาน
มาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการปองกันของประเทศไทย ขอควรปฎิบัติ เพื่อความปลอดภัยและสิ่งที่ควร
กระทําในกรณีฉุกเฉิน และใหความรูเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของแกนักทองเทีย่วและสาธารณชน 10) สงเสริมการตลาด
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เฉพาะกลุมเพื่อดึงดูดการเดินทางทองเที่ยว และกระตุนการใชจายของนักทองเที่ยวกลุมตาง ๆ ในพื้นที่ตลาดที่มี
ศักยภาพ และการทําการตลาดแบบเฉพาะกลุมสําหรับ นักทองเที่ยวกลุมความสนใจพิเศษ เชน กลุมนักทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ กลุมนกัทองเที่ยวเชิงสิ่งแวดลอมและนิเวศ 11) สงเสริมเอกลักษณของประเทศไทยและของแตละทองถ่ิน ดวย
การสื่อสารเอกลักษณความเปนไทยใหเปน ที่เขาใจในเวทีโลก อาทิ และการสงเสริมเอกลักษณของแตละภูมิภาคและจังหวัด 
โดยการพัฒนาแบรนดและสื่อสารความแตกตางของภาคและจังหวัดตาง ๆ ในรูปแบบการเลาเร่ือง ( tor telling) การ
สื่อสารเร่ืองราวอยางสรางสรรคผานชองทางการตลาดที่เปนที่นิยมในกลุมเปาหมาย 12) สงเสริมการทองเที่ยว
ภายในประเทศและการทองเที่ยวที่สมดุลเชิงพื้นที่และเวลา โดยการสรางการรับรู สินคา บริการ และแหลงทองเที่ยว 
เพื่อกระตุนการทองเที่ยวนอกฤดูกาล อาทิ การจัดกิจกรรม เทศกาล และงานประเพณี ประจําถ่ินในแตละเดือนการ
สรางความนิยมของจังหวัดทองเที่ยวรอง มาตรการการลดหยอนทางภาษี 13) สงเสริมความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของ
และการใชเทคโนโลยีในการทําการตลาด ดวยการสงเสริม ความรวมมือระหวางภาคสวนในการทําการตลาด ไดแก การ
รวมมือกับชุมชนในการสรางสรรคสินคาและบริการ ทางการทองเที่ยวใหสะทอนอัตลักษณของชุมชนและสอดคลองแบ
รนดจังหวัด การสนับสนุนการพัฒนาและตอยอด แอปพลิเคชันที่สงเสริมการทาํการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพหนวยงานที่
รับผิดชอบการตลาดดิจิทัล ทั้งในดานการดูแล บริหาร และวิเคราะหสถิติ ขอมูลออนไลนเก่ียวกับการทองเที่ยวไทย 
(คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ, 2560) 
 

 

 การวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวของตลาดน้ําแบบครบวงจรข้ันตอนนี้เปนการวิเคราะหโดยใชเคร่ืองมือ 
swot anal sis โดยวิเคราะหปญหาถึงสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของแหลงทองเที่ยวซึ่งประกอบไปดวยผูให
ขอมูลที่จะสามารถนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆไดไดแกผูแทนจากภาครัฐและเอกชน ผูประกอบการ พอคา
แมคาประชาชนและนักทองเที่ยว เพ่ือนําความคิดเห็นเก่ียวกับทรัพยากรเอกลักษณที่โดดเดนหาจุดแข็งจุดออนโอกาส
อุปสรรคของการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําแบบครบวงจรโดยวิเคราะหใหสอดคลองกับองคประกอบตาง ๆ เชน
วฒันธรรมที่เปนเอกลักษณลักษณะของรานคาที่ดึงดูดผูบริโภคสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาดลักษณะภูมิทัศนภายใน
ตลาดและโดยรอบของตลาดน้ํารูปแบบของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการอนุรักษกิจกรรมนันทนาการตาง ๆสภาพการ
แขงขันของตลาดน้ําอ่ืน ๆในบริเวณใกลเคียงหรือไมมีลักษณะการทองเที่ยวใกลเคียงกันการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการตลาดน้ําและการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนรวมกัน ซ่ึงการจัดการเชิงกลยุทธมี
ความแตกตางจากการบริหารทั่วไป โดยมีองคประกอบสภาพแวดลอม ดังนี้ (กัญญามน อินหวาง, 2558) 

1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External En ironment) สภาพแวดลอมภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลง 
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง คูแขง และสิ่งที่เขามากระทบตอองคกร การวิเคราะหจึงตองศึกษาถึงแนวทางการ
เปลี่ยนแปลง ศึกษาเสนทางการเปลี่ยนแปลงวาจะสงผลกระทบตอสิ่งใดมากนอยเพียงใด หากกระทบทางบวกยอม
หมายถึง โอกาส ( pportunities) ถากระทบทางลบก็คือ อุปสรรค ( hreat) ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมนี้อาจมี
ความผิดพลาดไดเพราะเนื่องจากสภาพตาง ๆ สามารถพลิกบทบาทได 
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2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ( nternal En ironment) เปนการวิเคราะหถึงทุกสิ่งที่เก่ียวของกับตัว
บุคคล เชน วิเคราะหการจัดองคกร วิเคราะหงบประมาณ วิเคราะหสถานที่ วิเคราะหวัฒนธรรมองคกร การวิเคราะหจะตอง
ทราบถึงสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง ( trength) จุดออน ( ea ness) ขององคกร ในการวิเคราะหจะตองทราบถึงสิ่งที่แสดง
ใหเห็นถึงจุดออน และ จุดแข็ง ผูวิเคราะหสามารถหาคาเฉลี่ยของคูแขงขันและขอมูลตาง ๆ และตองสามารถประเมินสภาพ
ทีเ่ปนจริงได และรูขอมูลของคูแขงที่เปนจริง โดยจะตองนําเร่ืองของมาตรฐานอางอิง ( ench- ar ing) เขามาใช 

3) การวางแผนตองมีระยะสั้นและระยะยาว การบริหารกลยุทธจะตองมีการวางแผนเขามาเก่ียวของเสมอ แผน
ระยะสั้นและระยะกลางจะมีลักษณะเปนรูปธรรม โดยมีการกําหนดเงื่อนไข เวลาและแนวทางในการดําเนินการที่วดัได  

4) การวเิคราะหความสัมพันธแบบรวมสวน ผูที่เปนนักวางแผนกลยุทธนั้นจะตองมีระบบคิดที่สัมพันธกันในเชิง
โครงสราง และระบบ  

5) การสรางแผนกลยุทธที่เปนรูปธรรม เมื่อผูบริหารดําเนินการวางแผนกลยุทธนั้น สิ่งสําคัญคือ ตองเปนแผนที่
ปฏิบัติได ( ealistic) และสอดคลองกับแผนขององคกร ดังนั้นการบริหารกลยุทธจึงเปนแนวทางในการพัฒนาองคการซึ่งตอง
อาศัยกรอบแนวการวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน ตลอดจนวิธีการวางแผนที่ถูกตอง การกําหนดแผนกล
ยุทธซึง่ตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ เขามาดําเนินการ 3 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (กัญญามน อินหวาง, 2558) 

ทั้งนี้จากการศึกษา รูปแบบกลยุทธการตลาดเพ่ือการทองเที่ยวตลาดน้ําแบบยั่งยืน การวิจัยพบวา ซึ่งเปนการ
วิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ นักทองเที่ยวตลาดน้ําแบบ
ดั้งเดิม พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผล-สัมฤทธิ์ดานการตลาดการทองเที่ยวตลาดน้ําแบบยั่งยืนสําหรับตลาดน้ําแบบ
ดั้งเดิมและตลาดน้ําแบบที่สรางข้ึนเพื่อการทองเที่ยว ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก สวนประสมทางการตลาดบริการ 
ภาพลักษณของตลาดน้ํา และการมีสวนรวมของนักทองเที่ยวกับชุมชน เมื่อวิเคราะหรูปแบบกลยุทธการตลาดเพ่ือการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําแบบย่ังยืนสาหรับตลาดน้ําแบบด้ังเดิม พบวาองคประกอบที่สาํคัญที่สุดคือ สวนประสมทางการตลาด
บริการ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ในขณะที่รูปแบบกลยุทธการตลาดเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ําแบบยั่งยืนสําหรับ
ตลาดน้ําแบบที่สรางข้ึนเพื่อการทองเที่ยว พบวาองคประกอบที่สําคัญที่สุดคือ การมีสวนรวมของนักทองเที่ยวกับชุมชน 
ดานการเขารวมกิจกรรมกับชุมชนในแหลงทองเที่ยว (ขนิษฐา บรมสําลีและรัฐพล สันสน, 2560) 
 

 

ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จมีคุณลักษณะดังนี้ 1) ความมีมนุษสัมพันธ 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง            
3) ความซื่อสัตย 4) มีความรูพื้นฐานและประสบการณในธุรกิจที่ทํา 5) ความขยันทุมเทใหกับธุรกิจ มีความตั้งใจจริง
ทาํงานติดตอกันมีความพยายามตอสูไมทอถอย 6) มีวุฒภิาวะทางอารมณ 7) มีวิสยัทัศน 8) ประหยัด ใหความสําคัญกับ
การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 9) พัฒนาและฝຄกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง อธิบายและฝຄกอบรมทักษะตาง ๆ 
ที่จําเปนรวมถึงทักษะใหมๆ ที่ทนัสมัยใหกับพนักงาน 10) มีความเชื่อเร่ืองโชค การคนหาสาเหตุของความลมเหลว แตจะ
หลีกเลี่ยงแบบแผนของความคิดในเชิงลบ\ 11) ความกลาเสี่ยงการชอบทํางานที่ทาทายความรู ความสามารถ             
12) ตองการมุงความสําเร็จ เมื่อมองเห็นโอกาสแหงความเปนไปไดพรอมทั้งพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวนแลว               
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13) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 14) รูจกัผูกพันตอเปาหมาย 15) ความสามารถโนมนาวจิตใจผูอ่ืน ตองมีความสามารถใน
การชักจูงโนมนาวจิตใจผูอ่ืนใหความรวมมือชวยเหลือในการทํางาน 16) ยืนหยัดตอสูทํางาน แมจะตองเผชิญกับปญหา 
อุปสรรค หรือ ถูกกดดัน ขอเพียงใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จเทานั้น 17) เอาประสบการณในอดีตมาเปนบทเรียน เปนคน
ลักษณะสําคัญที่ควรจะปฏิบัติ 18) มีความสามารถในการบริหารงาน 19) มีความเชื่อมั่นในตนเองผูประสบความสําเร็จ
จะเปนผูมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพึ่งตนเองตั้งใจเด็ดเดี่ยว เขมแข็งมีลักษณะการเปน
ผูนํา 20) มีวิสยัทัศนกวางไกล 21) มีความรับผิดชอบเปนผูในการทําสิ่งตาง ๆ 22) มีความกระตือรือรน 23) ใฝหาความรู
เพิ่มเติมถึงแมจะชํานาญ 24) กลาตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม มีความหนักแนนไมหวาดหวั่น 25) อยาตั้ง
ความหวังไวกับผูอ่ืน ผูประกอบการที่เร่ิมทําธุรกิจมักใชน้ําพักน้ําแรงที่มาจากตนเอง จึงมีการผลักดันใหผูที่อยูรอบดาน 
ลูกนองทํางานยังหนักอยางเต็มที่เชนเดียวกับตนเพื่อใหงานสําเร็จ 26) มองเหตุการณปจจุบันเปนหลัก ผูประกอบการ
บางคนมักจะฝงใจในอดีต 27) สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 28) ทําอะไรเกินตัว การทําอะไรควรรูจักประมาณ
ตนเอง 29) ตองมีความรวมมือและแขงขัน การทําธุรกิจยอมมีจุดหมายเดียวกันคือเพื่อกําไร 30) ประหยัดเพื่ออนาคต
การดําเนินธุรกิจตองใชยาวนานกวาจะบรรลุเปาหมาย 31) มีความซ่ือสัตย ตองมีความซ่ือสัตยตอลูกคาในดานคุณภาพ
สินคาและตองสรางความเชื่อถือของตนเอง (กัลยารัตน ธรีะธนชัยกุล, 2560 : 44-50) 

จากการศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการที่มีตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ของผูประกอบการรานคา
ในตลาดน้ําดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พบวา ระดับความคิดเห็นที่เก่ียวกับคุณลักษณะของผูประกอบการ ดานความ
เปนตัวของตัวเอง ดานความมีนวัตกรรม ดานความกลาเสี่ยง ดานความกาวราวในการแขงขัน ดานความสมํ่าเสมอและ
ใฝใจในการเรียนรู และดานความใฝใจในความสําเร็จอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ดาน
ความเปนตัวของตัวเองและดานความสม่ําเสมอและใฝใจในการเรียนรู ของผูประกอบการรานคาที่มีอายุตางกัน มี
คุณลักษณะของผูประกอบการตางกัน ผูประกอบการที่มีขอมูลระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีคุณลักษณะของ
ผูประกอบการท่ีแตกตางกัน คุณลักษณะของผูประกอบการดานความกาวราวในการแขงขันและดานความใฝใจใน
ความสําเร็จมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการประกอบการ ซึ่งประโยชนที่ไดจากการวิจัยนี้คือ ผูประกอบการตอง
มีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทางดานการบริหารจัดการ กรณีศึกษาตาง ๆ เพื่อใหการประกอบธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของลูกคามากยิ่งข้ึน และเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของตนเองใหประสบความสําเร็จ (วนัวิสาข 
โชคพรหมอนันต และวิโรจน เจษฎาลักษณ ,2558)  
 

 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของจะเห็นไดวามีความโยงกับกลยุทธการจัดการธุรกิจ
ลักษณะผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ํา 1) ลักษณะการประกอบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ํา ไดแก ลักษณะการ
บริหารตลาด การจัดการพื้นที่ภายในและการจัดการพื้นที่การขายการคัดเลือกรานคาและผูคาการจัดการดาน
ภาพลักษณของตลาดรวมถึงการสื่อสารการตลาด 2) สภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว ประกอบไปดวยสภาพแวดลอม
ภายในไดแกวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ ลักษณะของรานคาที่สรางเอกลักษณ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาด 
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ลักษณะภูมิทัศน และลักษณะรูปแบบเอกลักษณเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว และสภาพแวดลอมภายนอกการ
แขงขันของตลาดน้ําการมีสวนรวมของชุมชนและการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 3) กลยุทธ
การจัดการธุรกิจการทองเที่ยวตลาดน้ํา ซึ่งการดําเนินการเก่ียวกับกลยุทธ ไดแก 3.1) กลยุทธการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวตลาดน้ํา ซ่ึงประกอบไปดวย คือ การจัดแผนผังการออกแบบตลาดน้ําใหสามารถเดินหาสินคาไดงายและจัด
แผนผังใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทั่วถึงทุกรานคาไมสับสนในผังทางเดิน, การกําหนดมาตรฐานของพ้ืนที่ในการรองรับ
รองรับสําหรับลูกคาประกอบดวย คือ พื้นที่ในการขายสินคา พื้นที่รองรับสวนนั่งรับประทานอาหารหรือนั่งพักผอน 
จํานวนของหองน้ําที่เหมาะสมและกระจายตามจุดตาง ๆ พื้นที่สําหรับลานจอดรถ 3.2) กลยุทธดานผลิตภัณ  การสราง
มาตรฐานการคัดเลือกผลิตภัณ  คุณภาพของสินคาหรือ ผลิตภัณ ที่สรางเอกลักษณเฉพาะสําหรับตลาดน้ํา และสวนที่
สําคัญคือการกําหนดมาตรฐานของราคาสินคาที่เหมาะสม 3.3) กลยุทธการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบดวย
สภาพแวดลอมของลักษณะของรานคาที่สรางเอกลักษณ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในตลาด ลักษณะภูมิทัศน และ
ลักษณะรูปแบบเอกลักษณเชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว 3.4) กลยุทธการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว            
ซึ่งควรการกําหนดความสามารถของกิจกรรมในการรองรับนักทองเที่ยวในกิจกรรมนันทนาการ การดูแลนักทองเที่ยว
เพื่อความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ และการอํานวยความสะดวกท่ีชวยใหนักทองเที่ยวเขารวม
กิจกรรมใหกับนักทองเที่ยวคุณภาพของสิ่งแวดลอมและคุณภาพของสินคา การสรางเอกลักษณ และสรางการรับรูถึง
คุณภาพของตลาดน้ํา เพื่อสรางความพึงพอใจกับลูกคา ซ่ึง สามารถนําผลวิจัยเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทองเที่ยวตลาดน้ําครบวงจรนํามาวางแผนการประกอบธุรกิจตลาดน้ํา และผลวิจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมของแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํามาใชในการกําหนดกลยุทธกรจัดการธุรกิจการทองเที่ยวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของแหลง
ทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอก รวมถึงยังสามารถนําผลวิจัยเก่ียวกับลักษณะของพฤติกรรมของการเลือกทองเที่ยว
ตลาดน้ําและการเลือกซ้ือสินคานํามาวางแผนใหสอดคลองกับกลยุทธการจัดการธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจและเกิด
การบอกตอรวมถึงการทองเที่ยวซ้ํา 
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บทความวิชาการนี้ เปนบทวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
กับการเปนองคการอัจฉริยะ ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
เนนพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแนวทางของกระบวนการนํานโยบาย ไปปฏิบัติตามบริบทและยุทธศาสตร 
(Strategies) เปนภารกิจงานใหมที่ทาทายศักยภาพของบุคลากรภาครัฐเปนอยางมาก เพื่อใหองคการมีความ
คลองตัว มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการที่เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตามเปาหมายการจัดการของภาครัฐ 

 

: ,   

 
Abstract 

This academic article Is an analysis and synthesis of knowledge about the policy of 
the Ministry of Public Health and being a Intelligence organization Which is a guideline for 
the development of public administration in accordance with government policies 
Emphasizing on the development of human resources in Line with the policy 
implementation process The implemention the context Policy and strategy is a new mission 
that challenge the potentially of government personnel. heating the public and private 
Organization is streamlining. There are changes in management methods that focus on the 
use of information technology and computer to administe to be effectiveness. and to 
maximize the benefits inline wiring government management goals.

Key Word : Policy, Intelligence Organization
 

 

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒนเปนไปอยางรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ           
เห็นไดชัดจากดานเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกระทบวิถีชีวิต รวมถึงรูปแบบการบริหารงาน จึงมี
ความจําเปนที่จะตองเสริมฐานความรูทีเ่ขมแข็งใหกับประเทศเพ่ือความสามารถในการปรับตัวรูเทาทันไมใหตกอยูใน
ฐานะผูเสียเปรียบ ผูนําองคการจําเปนตองไวตอการรับรูการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจะตองเตรียมความพรอมและ
สรางยุทธศาสตรการบริหารที่มาจากการหลอมรวมมิติสําคัญขององคการเขาเปนเนื้อเดียวกันในลักษณะองครวมให
มากที่สุด (สุเทพ พงศศรีวัฒน 2556: 1) กระแสโลกาภิวัตนทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหว
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ตลอดเวลา อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรมและปจจัยภายนอกตางสงผลกระทบ 
ทัง้ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Advance Technology) การแขงขัน (Global Competition) และความคาดหวงั
ของสังคม (Social Expectation) ทําใหองคการตองมีการปรับเปลี่ยนเกิดการปฏิรูป การปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารงาน เปลี่ยนแปลงโฉมใหมของระบบการบริหารงานองคการเพื่อใหองคการมีความคลองตัว มีความสามารถ
ในการปรับตัวมากข้ึน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ ที่เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนที่
ยอมรับและกําลังเปนที่สนใจขององคการในระดับสากลเนนการพัฒนาศักยภาพและความเจริญงอกงามของบุคคล
พัฒนาสรางความเปนมนุษยทีส่มบูรณ (บุญชม ศรีสะอาดและสุริทอง ศรีสะอาด 2552:12)  

สังคมไทยไดรับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยางมากมายองคการตางๆ จึงตอง
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วในอนาคตแหงศตวรรษที่ 21 นี้ทุกองคการจะตองเผชิญกับ
สภาพแวดลอมที่มีความสลับซับซอนและไรระเบียบอยางมหาศาล (Turbulent and Chaotic Environment)            

ซึ่งจะทําใหการทําหนาที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ( danmaanla a. 2003:93) 

ความเจริญกาวหนาและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ความรูเปนสมบัติรวมของมนุษยชาติซึ่งตองมีการคนควาและ
ประยุกตใชอยางเปนระบบ รัฐตองทุมเทงบประมาณ สนใจการคนควาวิจัยเสริมสรางประชาชนและสังคมใหมีความ
เฉลียวฉลาด (Intelligence) (ชัยวัฒน ถิระพันธุ:115) องคการตางๆจึงตองเรงคนควานวัตกรรมใหมๆ เพื่อชวยใน
การบริหารจัดการองคการเพื่อเปนกุญแจในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร ซึ่งนําไปสูขีด
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยูรอดขององคการและการแขงขันในเวทีโลก จรัส สุวรรณเวลา (2548) 

กลาววาในยุคการแขงขันนั้น สถาบัน องคการตางๆ จําเปนตองมีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหบุคลากรใน
องคการมีวิสยัทัศน พันธกิจ เปาหมาย รวมกันมีการเสริมสรางพลังเพื่อจะนําไปสูองคการแหงการเรียนรู (Leaming 

Organization) และกาวไปสูองคการอัจฉริยะ (lntelligent Organization)  

องคการอัจฉริยะเปนองคการที่สามารถใชสติปญญาของบุคลากร เพื่อรับมือและเผชิญกับภาวะความ             

ทาทายของการแขงขันระดับโลก และความตองการของประชาชนภายใตความหลากหลายของขอมูลทรัพยากรและ
สวนแบงทางการตลาดที่ถูกเฉลี่ยไปทั่วโลก สิ่งแวดลอมตางๆที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วสงผลและผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปทั่วทุกองคการอยางรวดเร็ว และความซับซอนมากมาย ดังนั้นทุกองคการจําเปนตองมีการออกแบบ
ระบบเพื่อกาวสูความสําเร็จ สรางความคิดที่เปนระบบอยางเปดเผย มีขอมูลและวิสัยทัศนพันธกิจใหบุคลากรได
ทราบและใหเสรีภาพในดานความคิดเทคนิคการพูดและสรางกระบวนการพัฒนาพนักงานใหเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง (Pinchot & Pinchot, 1996: 61) องคการอัจฉริยะถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคการ 
ดังนั้นตองใหความใสใจเปนพิเศษกับความสามารถและแรงจูงใจของบุคลากรเพราะคุณภาพขององคการเกิดจากการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถของบุคลากร การบริหารเปนอีกหนทางหนึ่งเพื่อนําไปสูความสําเร็จจึงควร
มองการบริหารในหลายๆดานและเปดรับมิติการบริหารใหมๆ เชนการบริหารงานเปนทีม การบริหารแบบมีสวนรวม
การเปนพี่เลี้ยงและการเปนผูนําตนเอง ภายในการบริหารสูองคการอัจฉริยะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
อยางมีประสิทธิภาพมุงเนนใหเกิดการพัฒนาแนวทางการทํางานใหมเทคโนโลยีใหมและสรางกลไกลใหมๆ สําหรับ
การสรางมูลคามีการจัดการองคการดวยระบบครบวงจรมีการวางแผนดานทรัพยากร เชน ระบบอินเทอรเน็ตและ
เทคโนโลยี มีระบบกลุมงานมีการบูรณการหนาที่ตางๆ เขาดวยกัน คุณสมบัติทั้งหลายเหลานี้จะเปนตัวเชื่อมโยง

103



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

ความสัมพันธทําใหองคการมีความพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และถึงแมวาในบางองคการ
ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงจะไมเกิดข้ึนในฉับพลัน แตถาหากบริหารดวยแนวคิดองคการอัจฉริยะจะชวยให
สามารถนาํพาองคการกาวสูความสําเร็จในอนาคตไดเปนอยางดี (Sydanmaanlakka, 2002: 167)  

 

 

นโยบายสาธารณะ มีนักวิชาการเปนจํานวนหลายทานไดบัญญัติความหมายของคําวา “นโยบาย 

สาธารณะ” ไวเปนจํานวนมาก นิยามของนโยบายสาธารณะจึงมีทั้งความหมายที่มีความคลายคลึงและแตกตางกัน
ดังนี้ ศุภชัย ยาวะประภาษ กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทาง การดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้ง
กิจกรรมที่ผานมาในอดีต กิจกรรมที่กําลังดําเนินการ อยูในปจจุบัน และกิจกรรมที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ทศพร 
ศิริสัมพนัธ ไดสํารวจความหมายของนโยบายสาธารณะวา หมายถึง นโยบายที่ถูกกําหนดข้ึนโดยรัฐบาล ซึ่งอาจจะ
เปนองคกรหรือตัวบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ โดยตรงตามกฎหมายภายใตระบบการเมืองนั้นๆ ทั้งนี้นโยบายสาธารณะ
จะครอบคลุมตั้งแต สิ่งที่รัฐบาลตั้งใจวาจะกระทําหรือไมกระทํา การตัดสินใจของรัฐบาลในการแบงสรรทรัพยากร 
หรือคุณคาตางๆ ในสังคม กิจกรรม หรือการกระทําตางๆ ของรัฐบาล รวมจนถึง ผลผลิตและผลลัพธที่เกิดข้ึนจริง 
อันเปนสิ่งที่เกิดข้ึนติดตามมาจากการดําเนินงานของรัฐบาล 

นโยบายสาธารณะคือ เปนการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐบาล การตัด สินใจดําเนินการของรัฐบาล การ
จัดสรรทรัพยากรทั้งหมดในเกิดประโยชนตอประชาชน นโยบายสาธารณะตองมองถึงข้ันตอนการ นํานโยบายไป
ปฏิบัติ วาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม ดังมีคํากลาววา “ถาไมมีนโยบาย ก็ไมมีการบริหาร และถา
บริหารไมดีนโยบายนั้นก็วางเปลาไมมคีวามหมาย”  

Ira Sharrkansky (1971: p1) นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระทําโดยรัฐบาลรวมทั้งขอกําหนดและ
ระเบียบในการควบคุมและกํากับการดําเนินกิจกรรมของปจเจกบุคคลและนติิบุคคลทัง้มวล ตลอดจนการดําเนินงาน
ของหนวยงานของรัฐ นโยบายสาธารณะยังหมายรวมถึงการเฉลมิฉลองของรัฐพิธีตางๆ นอกจากนโยบายสาธารณะ
จะครอบคลุมกิจกรรมภายในประเทศทั้งหมดแลว ยังครอบคลุมกิจกรรมตางประเทศทั้งหมดอีกดวย  

homas . e (1984:p1) นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทําหรือไมกระทําในสวนที่
รัฐบาลเลือกที่จะกระทําจะครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เปนกิจวัตร และกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในบางโอกาส โดยสิ่งที่รัฐเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา อาจสงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  

ames E. nderson (1994:p5-6) นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของขอเสนอของการกระทําซ่ึงมี
องคประกอบหลายประการ ไดแก ผูกระทําหรือชุดของผูกระทําที่จะตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เก่ียวของ
ของสังคม โดยมีจุดมุงหมายชัดเจนวาสิ่งใดที่จะตองกระทําใหสําเร็จ มิใชสิ่งที่รัฐบาลเพียงแตตั้งใจจะกระทําหรือ
เสนอใหกระทําเทานั้น  
 

 

1. เปนกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา 
2. เปนการใชอํานาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพื่อตอบสนองคานิยมของสงัคม 
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3. ผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะไดแก ผูนําทางการเมือง ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝาย
ตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ ขาราชการและประมุขของประเทศ 

4. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําตองเปนชุดของการกระทําที่มแีบบแผน ระบบและกระบวนการอยาง
ชัดเจน เปนการกระทําที่มีการสานตออยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

5. กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกที่จะกระทําตองมีเปาหมาย วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนจํานวนมาก 

6. เปนกิจกรรมที่ตองกระทําใหปรากฏเปนจริง มิใชเปนเพียงการแสดงเจตนารมณหรือความต้ังใจที่จะ
กระทําดวยคําพูดเทานั้น 

7. กิจกรรมที่เลือกระทําตองมีผลลัพธในการแกไขปญหาท่ีสําคัญของสังคม ทั้งปญหาความขัดแยงหรือ
ความรวมมือของประชาชน 

8. เปนการตัดสินใจที่จะกระทําเพื่อผลประโยชนของประชาชนจํานวนมาก มิใชการตัดสินใจเพื่อประโยชน
เฉพาะบุคคล และเปนชุดของการตัดสินใจที่เปนระบบมิใชการตัดสินใจแบบเอกเทศ 

9. เปนการเลือกทางเลอืกที่จะกระทํา โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

10. เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมทัง้กิจกรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ 

11. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา อาจกอใหเกิดผลทั้งทางบวก และทางลบตอสังคม 

12. เปนกิจกรรมที่ชอบดวยกฎหมาย 

 

 

นโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่เกิดข้ึนภายใตสาธารณะแวดลอมของสังคม ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ 
รูปแบบการปกครองของไทยจะมีลักษณะเปนรัฐเดี่ยว (Unitary State) ที่จะเนนบทบาทของรัฐบาลกลางในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะตางๆ โดยหนวยการปกครอง สวนทองถ่ินจะเปนเพียงกลไกที่รัฐบาลสรางข้ึนเพื่อแบงเบา
งานบางดานที่รัฐบาลกลางเห็นวาเหมาะสม ดังนั้น หนวยการปกครองสวนทองถ่ินของไทย จะมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายสาธารณะที่คอนขางจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา ดังนั้น เมื่อกลาวถึงปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
การกําหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทยก็จะประกอบดวย (สมพร เฟດองจันทร หนา 9-11.) 

1 วัฒนธรรมทางการเมืองเปนสิ่งที่มีผลตอพฤติกรรมของคนหรือกลุมคนในการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบาย เพราะวัฒนธรรมเหลานี้จะถูกถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ซึ่งวัฒนธรรมทาง
การเมืองของคนไทยที่สงผลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะอยางเห็นไดชัดเจน ไดแก 

1.1 การยึดมั่นในตัวบุคคลมากกวาหลักการ คือ แทนที่จะใชหลักการหรือเหตุผลในการตัดสินใจก็
มกัจะไปยอมรับหรือคลอยตามอํานาจของผูนาํที่มักจะตัดสินใจโดยอาศัยประสบการณของตนเอง หรือบางครั้งก็มัก
แอบแฝงดวยผลประโยชน 

105



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

1.2 การนิยมประนีประนอม คือ การตัดสินใจกําหนดนโยบายสาธารณะของไทย สวนใหญจะมี
แนวโนมการพบกันคร่ึงทางหรือเดินสายกลาง มักมีการตอรองประนีประนอมผลประโยชนซึ่งกันและกันโดยจะไม
นิยมความขัดแยงรุนแรง 

2. โดยที่ผูนําเปนบุคคลที่มีสวนในการผลักดันนโยบาย โดยเฉพาะใน
สงัคมไทยที่มีลกัษณะอํานาจนิยมหรือเชื่อในตัวผูนําสูง ดังนั้น การดําเนินการนโยบายสาธารณะ จึงข้ึนอยูกับปจจัย
ผูนาํวา มีลกัษณะเชนไร และผูนําทานนั้นๆ เปนผูมีวิสยัทัศนหรือมองการณไกลมากนอยแคไหน  

3.  ระดับการพัฒนาประเทศถือเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่เอ้ืออํานวยหรือสราง
ขอจํากัดแกผูกําหนดนโยบาย ซึ่งเราจะพบขาวตามหนาหนังสือพิมพอยูเสมอวารัฐบาลไมอาจดําเนินนโยบาย
สาธารณะที่สําคัญหลายอยาง เชน รัฐไมสามารถจัดสวัสดิการทางดานสังคมแกผูดอยโอกาส ไมวาจะเปนผูใช
แรงงาน คนชรา คนพิการ หรือผูปวยโรคเอดสอยางเต็มที ่เปนตน (ไพศาล สุริยะมงคล, หนา .713.) 

4 เนื่องจากความตอเนื่องของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยมี
ลักษณะยาวนานข้ึนกวาในระยะตนของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทําใหการรวมกลุมของประชาชนมีมากข้ึน
และขยายบทบาทของตนเองออกไป กลุมผลประโยชนในปจจุบันอาจรวมตัวในรูปของกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม 
กลุมเชื้อชาติ กลุมผลประโยชนทางธุรกิจ กลุมการเมือง หรือแมแตกลุมศาสนา ซึ่งกลุมเหลานี้จะพยายามใหอิทธิพล
หรือเครือขายที่ตนเองมีอยูกดดันรัฐบาลใหกําหนดนโยบายสาธารณะที่ตามตนเองตองการในลักษณะเฉพาะกิจ หรือ
ทาํอยางตอเนื่องตลอดเวลาตามแตกรณี 

5 ระบบพรรคการเมืองของแตละประเทศมีผลตอบทบาทในการกําหนดนโยบาย
แตกตางกัน เชน ประเทศท่ีมพีรรคเดียว หรือมีพรรคที่เขมแข็งนอยพรรค อิทธิพลของพรรคการเมืองในการกําหนด
นโยบายสาธารณะก็จะมีมากกวาประเทศที่มีพรรคการเมืองหลายพรรค และไมมีพรรคหนึ่งพรรคใดครองเสียงขาง
มากในสภาผูแทนราษฎร สําหรับกรณีของประเทศไทย จะพบวา บทบาทของพรรคการเมืองจะไมเดนชัดมาก 
เพราะรัฐบาลที่เกิดข้ึนสวนใหญจะเปนรัฐบาลผสมจากพรรคการเมืองหลายพรรค ทําใหการกําหนดนโยบายของ
รัฐบาลจะเปนการผสมผสานนโยบายของแตละพรรคเขาดวยกัน ไมมีพรรคใดพรรคหนึ่งที่มีอิทธิพลในการกําหนด
นโยบายสาธารณะสูงกวาพรรคอ่ืน ซ่ึงสภาพการณดังกลาวจะยังคงอยูตอไปและอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย
สาธารณะตางๆ ของไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได 

6 มติมหาชนเปนการแสดงออกซ่ึงทัศนคติทางการเมือง หรือความเชื่อเก่ียวกับนโยบาย
สาธารณะหนึ่งๆ ไมวาจะเปนในลักษณะที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยซึ่งตัวอยางของนโยบายหรือประเด็นทางการเมือง
ทีไ่ดรับการกลาวขวัญถึงในปจจุบนั ไดแก นโยบายแปรรูปรัฐวสิาหกิจ เปนตน 

7 โลกในปจจุบัน เราจะพบวา สื่อมวลชนไดเขามามีบทบาทตอระบบการเมือง 
และการกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศตางๆ อยางแพรหลาย โดยเฉพาะสือ่โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ 
รัฐบาลที่มีความสามารถสม่ําเสมอ จะชวยทําใหการตอตานนโยบายที่กําหนดข้ึนลดระดับความรุนแรงลง ในการ
โ ษณาประชาสัมพนัธงานของตนเองผานทางสื่ออยางในขณะเดียวกันก็เปนการสรางภาพพจนใหเกิดการยอมรับใน
ตัวผูนําไดมากขึ้น 
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Network Governance)  

 สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องผานกระแสโลกาภิวัตน สรางความเปลี่ยนแปลงหลายๆ 
ดาน ทั้งตอมิติทางดานการเมือง การปกครอง การบริหาร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในระดับประเทศ ดังนั้นทุก
วันนี้ ทุกหนวยงานของสังคมจึงตองมีการปรับตัว มีการพัฒนารูปแบบการทํางานใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งใน
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหดํารงอยูไดการบริหารและจัดการของภาครัฐ ผานระบบ
ราชการ ตางหนวยงานตางปฏิบัติภารกิจเฉพาะของหนวยตนเอง ซึ่งในปจจุบันนี้อาจจะยังไมใชคําตอบของลักษณะ
ของการบริหารที่สอดคลองกับสังคมแวดลอมที่ตองการดวยบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภาครัฐจําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนกลไกทางการบริหารจากการเปนรัฐรวมศูนยเปนรัฐที่มีการกระจายอํานาจสูสังคมเพื่อรวมกันจัดการภาค
สาธารณะมากข้ึนในหลายลักษณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการนโยบายสาธารณะในเชิงเครือขาย ซึ่งแนวคิดการ
จัดการเครือขายนับเปนกลยุทธทางการจัดการความรวมมือเพื่อการจัดการกิจการสาธารณะของภาครัฐ อันเปนการ
ลดความเสี่ยงของการจัดการภาครัฐ แตทั้งนี้การจัดการเครือขายไมไดดําเนินการไดโดยงาย เนื่องจากมีประเด็นปญหา
ที่สําคัญตอการจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางดานการจัดการเครือขาย ซึ่งรัฐจะตองใหความสําคัญใน
ดานรัฐกํากับหรือรัฐจัดระเบียบ (Regulation State) การสรางความรวมมือ (Collaboration Network) การสราง
ทีมงาน (Team Working) การสรางภาวะผูนํา (Leadership) และการเจรจาตอรอง (Negotiation) การจัดการ
เครือขาย เปนแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม (New Governance) ที่มีความแตกตางจากการบริหารจัดการของ
รัฐในยุคเดิมที่เนนความสัมพันธแบบสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ซึ่งมีลักษณะของการสั่งการ มีความไมเทา
เทียมกันทางอํานาจมีผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงการจัดการเครือขายไดปรับเปลี่ยนรูปแบบทางอํานาจ
เปนรูปแบบของความสัมพันธที่เทาเทียมกันของตัวกระทําที่หลากหลาย ( i erse ctors) ซ่ึงมีคุณลักษณะ
ความสัมพันธทั้งในลักษณะที่หลายองคกรที่มีความแตกตางกันในทรัพยากรและศักยภาพมารวมมือกันภายใต
เปาหมายอยางเดียวกัน โดยที่แตละองคกรไมไดสูญเสียความเปนอิสระในการจัดการองคกรของตนเอง ไมมีโครงสราง
ของสายการบังคับบัญชา ไมมีการแขงขันภายในเครือขาย แตมีความสัมพันธในเชิงรวมมือกัน (Collaboration)          

ในการตัดสินใจจัดการบางอยางรวมกัน ทั้งนี้จึงมีความแตกตางกับสายการบังคับบัญชา และตลาด (Market) ที่มีตัว
กระทําที่หลากหลายในตลาดซ่ึงเนนการแขงขันกัน และไมมีสายการบังคับบัญชาพิจารณาความแตกตางซึ่งผูเขียนได
สรุปตามแนวคิดของ Bevir ได ( e ir. 2009 : 121) ดังนี้ การจัดการเครือขายจึงมีความสําคัญในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะในทิศทาง ของการสรางความรวมมือเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งอาจจะจําแนกประเภทของ
เครือขายได เปน 2 ลักษณะที่สําคัญ ( e ir. 2009 : 122) ไดแก  
 1. เครือขายภาครัฐ (Intergovernmental Networks) หมายถึง ความสัมพันธ ระหวางองคกรที่เปนของ
รัฐเทานั้น ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ (Administration in implementation) อาจจะมีความแตกตางกันใน
ระดับขององคกรของรัฐ เชน องคกรของรัฐ ในระดับกลางรวมกับองคกรของรัฐในระดับภูมิภาค หรือองคกรของรัฐ
กับองคกรสวนทองถ่ิน ของรัฐ เปนตน โดยมีการสรางความสัมพันธแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันในทรัพยากร              
ที่แตกตางและศักยภาพที่แตกตางกันและสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสูผลลัพธของ
นโยบาย  
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 2. เครือขายนโยบาย (Policy Network) เปนเครือขายความสัมพนัธระหวางองคกรที่แตกตางกัน ไมจํากัด
วาจะตองเปนองคกรของรัฐอยางเดียว ดังเชน เครือขายภาครัฐ แตเปนความเชื่อมโยงกันขององคกรที่มีความ
หลากหลาย โดยมีประเด็นรวมกันหรือมีนโยบายหรือพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง (Specific Area of Public Policy) หรือ
มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญพิเศษในประเด็นนั้นๆ 

 

Transformational Leadership) 

ภาวะผูนํา เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอภาพลักษณของการเปนผูนําอยางยิ่งในการบริหารองคการที่มีผูนํา 
หรือผูบริหาร กลุม หรือองคการใดที่มีผูนําที่สามารถแสดงความเปนที่ผูที่มีภาวการณเปนผูนําออกมาใหเห็น              
นั่นหมายถึงวา กลุม หรือองคการตางสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดบรรลุเปาหมายตามที่กลุมหรือองคการ
นั้นตั้งไว ศาสตรและศิลปຊของผูนําที่นํามาใชแลวเกิดประสิทธิภาพนั่น คือ ภาวะผูนํา (Leadership) มีผูเชี่ยวชาญ
หลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 

u i (1998,p.2) ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมให
บรรลุเปาหมายรวมกัน 

a t (1999,p.5) ภาวะผูนํา หมายถึง ความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนํา (Leader) และผูตาม 
(Follower) ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared Purpose) 

บุญทัน ดอกไธสงค (2548: 266) กลาววา ผูนํา หมายถึง ผูที่มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชนเพ่ือ
พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัตงิานใหบรรลุเปาหมายสูงสุด ตามความตองการเปนผูนําและแนะนําเพราะผูนําตอง
ชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตามความสามารถและผูนําไมเพียงแตยืนอยูขางหลังกลุมแตวางแผนและ
ผลักดัน แตผูนําจะตองยืนอยูขางหนากลุมและนํากลุมปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

สมชาย ลักขณานุรักษ (2550,หนา 60) ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ของ
บุคคลหรือกลุมเพื่อความสําเร็จของเปาหมายภายในสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง ใหเกิดพลังอิทธิพลครองใจ
ผูใตบงัคับบัญชา ผูรวมงานใหความรวมมือปฏิบัตกิาร ดําเนินกิจกรรมในทุกสถานการณโดยใชกระบวนการกลุมหรือ
กลุมปฏิสัมพนัธ หรือพลวัตกลุม ใชศิลปะของการสื่อสารเปนพลังสนับสนุนเพื่อปจจัยในการบริหารใหกิจกรรมบรรลุ
เปาหมาย สภาวะหรือศักยภาพ ความสามารถของบุคคลในการสรางกระบวนการเพ่ือจูงใจใหผูอ่ืนใหความรวมมือ มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแผนงานและจุดประสงคที่วางไว จากขอมูลดังกลาว 
ผูวิจยัสรุปไดวา ภาวะผูนํา เปนคุณสมบัติสวนตัวของบุคคลที่สามารถใชศาสตรและศิลปะ ที่มีอยูทําใหผูตามเกิดพลัง
รวมกันที่จะรวมกันดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยศาสตรและศิลปะนั้นสามารถ
ที่จะปฏิบัติไดทั้งในภาวะหรือตามสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนจนเกิดเปนกลุมที่มีปฏิสัมพันธเปนกระบวนการสราง
ความรวมมือกันทํางานอยางเปนระบบดวยความเต็มใจ 
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Collaborative) 

 ปจจุบันการพัฒนาแบบกาวกระโดดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดการเปลี่ยนถายองคความรู
แบบไรพรหมแดนไดอยางรวดเร็ว องคการทั้งภาครัฐ เอกชนและสังคมปจจุบันจึงตองมีการปรับตัวเพื่อกาวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แนวคิดเร่ืองการบริหารและจัดการความรวมกัน (Collaborative Governance) 

เปนแนวคิดที่ไดมีการพัฒนาและประยุกตใชในชวงหลายศตวรรษที่ผานมา หนวยงานหรือองคการใดที่ไมสามารถ
ปรับตัวเขากับแนวคิดดังกลาวก็จะทําใหตองยุบตัวหรือไมสามารถท่ีจะแขงขันกับองคการอ่ืนได ดวยเหตุนี้การ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐจะยงัคงใชรูปแบบการทํางานทีม่ีทัง้คุณภาพและปริมาณเทาเดิมไมได เปาหมายของ
การทํางานที่หนวยงานมุงหวัง ไมสามารถจะสําเร็จไดดวยเพียงหนวยงานเดียว เพราะสภาพสังคมในปจจุบันได
เปลี่ยนไปสูรูปแบบการทํางานแบบไรพรมแดน ดวยเหตุนี้การบูรณาการองคความรูจากผูปฏิบัติงานหรือผูรูหลาย
กลุมเปนเครือขายการทํางานรวมกันนั้น จึงเปนคําตอบตอบใหมสําหรับการบริหารจัดการภาครัฐในยุคปจจุบัน 

 การสรางความรวมมือหลายๆ คนตางมีความคิดเห็นวาเปนการทํางานหรือปฏิบัติงานรวมกันระหวางบุคคล
ตั้งแต 2 คนข้ึนไป หรือระหวางองคการตั้งแต 2 องคการข้ึนไป จากการที่ไดศึกษาจะเห็นวา “การสรางความรวมมือ” 

ไดใหคําจัดความไว 2 ลักษณะดวยกัน คือ การสรางความรวมมือแบบ (Collaborative) และการสรางความรวมมือแบบ 

Cooperation ซึ่งคําทั้ง 2 คํานั้นมีความแตกตางกัน คือ การสรางความรวมมือแบบ Cooperation หมายถึง 
ความสัมพนัธระหวางองคการที่อาจกอใหเกิดผลประโยชน หรือความขัดแยงข้ึนก็ได สวนการสรางความรวมมือแบบ 
Collaborative นั้น มีความละเอียดออนกวา กลาวคือเปนการผนวกองคการอ่ืนๆ ตั้งแต 1 องคการข้ึนไปเขามาใน
ระบบของการสรางความสัมพันธที่มีเปาหมาย (Purposive) และเปนทางการ (Official) มีพันธสัญญาใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การสรางความรวมมือแบบ Collaborative อาจะเปนทางการ (Formal) หรือไมเปนทางการ 
(Informal) อยูทีก่ารแลกเปลี่ยนขอมูล  

แนวคิดการจัดการปกครองแบบประสานความรวมมือ (Collaborative governance) ไดรับการพัฒนา
และกลายมาเปนแนวคิดที่เอยถึงกันทั่วไป ตัวอยาง เชน ในสหรัฐอเมริกา การประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงาน (Interagency collaboration) ไดกลายมาเปนมาตรฐาน ในการบริหารกิจการสาธารณะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง โครงการระดับมลรัฐสวนใหญมักจะกําหนดใหรัฐ (state) และทองถ่ิน (Local) ทํางานรวมกันภายใต
แนวคิดการจัดการปกครองแบบประสานความรวมมือ จึงจะไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากการคลัง หรือใน
กรณีของสหราชอาณาจักร การประสานความรวมมือระหวางองคการภาครัฐ องคการภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ไดกลายมาเปนนโยบายสาํคัญของทุกรัฐบาลนบัตั้งแตปลายทศวรรษ 1990 (Entwistle  artin,2005) 
จากขอมูลดังกลาวมีผูใหความหมายไวดังนี้ 

Bardach, (1998:8) ไดใหความหมายของความรวมมือไววา หมายถึง การทํากิจกรรมรวมกันตั้งแตสอง
หนวยงานข้ึนไป ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาของภาครัฐโดยการทํางานรวมกันมากกวาแยกกันทํางาน  

Fedrickson (1999:702) กลาววา การบริหารของภาครัฐ กําลังนําไปสูการบริหารแบบความรวมมือ และ
สรางเครือขาย ชวยกันกํากับดูแล สรางองคกร เพื่อสนองตอความตองการ และลดชองวางขององคกรใหมีความ
ใกลชิดกันมากข้ึน 
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Kettl (2002a:159) กลาววา ความรวมมือ ในการประสานงานเจรจาตอรอง การทําความเขาใจข้ันตอน 
ระบบการทํางานของภาครัฐ ตองขจัดหนวยงานที่ซ้ําซอน โดยศึกษาขอมูลของ องคกรใหมากยิ่งข้ึน โดยกําหนดการ
จัดการใหมคีวามโปรงใส 

Bevir (2006) กลาววา การกํากับดูแลจากบนลงลางเปนกระบวนการความสัมพันธ ความรวมมือกันมักจะ
เกิดภายนอกขององคกรภาครัฐ ซึ่งมุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ สาธารณะการกํากับดูแลการใชทักษะของผูมีสวนได
เสียตางองคกร ผลกําไร ของหลายองคกร เพื่อแกไขปญหารวมกันและแบงปนกัน 

Agranoff & McGuire (2003, p.4) ไดใหความหมายของการประสานความรวมมือ หมายถึง 
“ความสัมพนัธอยางมีจุดมุงหมายที่ไดรับการออกแบบเพ่ือแกปญหาหนึ่ง ดวยการสรางสรรค (creating) หรือคนพบ 
(discovering) ทางออกภายใตชุดของขอจํากัดตางๆ” และเมื่อพิจารณานิยามของนักคิดอ่ืน การประสานความ
รวมมือยังหมายรวมไปถึงกระบวนการที่เก่ียวของกับ “ตัวแสดงที่เปนอิสระ” (Thomson & Perry 2006) “การ
พึ่งพาซ่ึงกันและกัน” (Gray, 1989) “การสรางสรรค” (Gray, 1989; McGuire, 2006; Thomson & Perry, 2006) 
และ “การรวมตัดสินใจ” (Gray, 1989; Thomson & Perry, 2006) ดังนั้น เราจึงสามารถสรุป ไดวาการประสาน
ความรวมมือ หมายถึง กระบวนการท่ีตัวแสดงตางๆ มีความสัมพันธตอกันและตัดสินใจอยางอิสระรวมกันในการที่
จะสรางสรรคหรือไมสรางสรรคกิจกรรมที่มกีารพึ่งพาอาศัยกันภายใตชุดของขอจํากัดตางๆ นั่นเอง 

ดวงทิพย วิบูลยศักดิ์ชัย (2555,:12) ใหความหมายของความรวมมือไววา หมายถึง การทํากิจกรรมรวมกัน
ของบุคคลหรือองคกรตั้งแตสองบุคคล หรือ สององคกรข้ึนไป 

พิ ูรย ทองฉิม (2558) ไดใหความหมายของความรวมมือไววา หมายถึง กระบวนการเอ้ืออํานวยหรือการ
ปฏิบัติใหองคการตั้งแต 2 องคการข้ึนไป มาทํางานรวมกัน อาจรวมมือกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ
เพื่อใหไดรับผลประโยชนรวมกัน การทํางานรวมกันดังกลาวนี้จะประกอบดวย การวางแผนกําหนดเปาหมาย ทํา
แผนปฏิบัตกิาร ดําเนินการตามที่กําหนด โดยสมาชิกทุกคนตองมีจิตสํานึกดวยความรับผิดชอบที่จะแสวงหาวิธีการ
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัตงิานของตนรวมกันแกปญหาท่ีเกิดข้ึน สรางพลังและการชวยเหลือกัน 

ความรวมมือ เปนกระบวนการในการมีสวนรวมของประชาชนกลุมและองคกรในการทํางานรวมกัน เพื่อให
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน การเร่ิมตนในการสรางความรวมมือนั้น เกิดจากปจจัยหลายประการ 
เชน การเผชิญปญหารวมกัน การแบงปนวิสัยทัศนรวมกัน การมุงหวังในผลผลิตรวมกัน เปนตน ปจจัยตางๆเหลานี้ 
จะเปนตัวกําหนดวิสัยทัศน และผลลัพธในการสรางความรวมมือขององคกรในดานตางๆ เชน การกําหนดเปาหมาย 
บริหารจัดการบุคลากร การจัดสรรทรัพยากรเปนตน 

ความรวมมือ หมายถึง การทํากิจกรรมรวมกันของบุคคล หรือองคกรตั้งแตสองคนหรือสององคกรข้ึนไป 
โดยมีการสรางความเขาใจ รวมกําหนดหลักการ ขอตกลง วางแผนการทํากิจกรรม และการประเมินผล เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายรวมกัน 
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 ) 
  องคการอัจฉริยะ (Intelligent Organization: IO) ไดศึกษาคนควารวบรวมความหมายคําวา ความอัจฉริยะ
ขององคการ  จากผูเชี่ยวชาญนักวิชาการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ความอัจฉริยะขององคการ “Organizational 

Intelligence” เปนผลมาจากพลังเพิ่มพิเศษ (Synergy) ของการทํางานรวมกันของบุคคลที่ชาญฉลาดในองคการ 
ความอัจฉริยะขององคการ เปนกระบวนการทางสังคมที่มีทฤษฎีไดรับการออกแบบบนพื้นฐานของทฤษฎีความ
ฉลาดของมนุษย (Glynn, 1996) เปนความสามารถของระบบในการสะสมขอมูลนวัตกรรมการผลิตความรูและการ
ปรับใชความรูในองคการ (McMaster,1996) มีการรวบรวมแปลความการสื่อสารสารสนเทศการตัดสินใจ การทํา
ความเขาใจความรูทีเ่ก่ียวของกับภารกิจและปฏิบัติดวยวิธีการที่ยืดหยุนสรางสรรคและปรับเปลี่ยนไดแกปญหาดวย
วิธีการแบบมีสวนรวมระหวางคนและเทคนิคในองคการที่มีความซับซอน เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของคนภายใน
องคการและตองปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยอาศัยทักษะในการสรางสรรค
การเรียนรู การแลกเปล่ียนความรูเพื่อนําความรูไปพัฒนางาน ( ilens , 1967. hoo, 2002, inchot  
inchot,1996.) ซึ่งเก่ียวเนื่องกับวิธีการบริหารหลักๆ ขององคการที่สงผลหรือมีอิทธิพลตอกระบวนการตางๆ ใน

องคการสนับสนุนใหเกิดความเปนเลิศที่เปนขอไดเปรียบในการแขงขันและสรางสรรคความรูใหมๆ เพื่อนําไปปรับใช
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง ( alal  ull, 1997) ตอมา Matsuda กําหนดใหความ
อัจฉริยะขององคการ คือ ความซับซอน ปฏิสัมพันธสะสม ประสานกันเปนกลุมกอนองคการมนุษยและเคร่ืองมือที่
ชาญฉลาด (Matsuda, 1988) อํานาจเกิดจากการใชความรูรวมกัน การจัดการความรูในสภาพที่มกีารแขงขันสูงและ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่องในปจจุบนัองคการตางๆ จึงตองจําเปนมองหาวิธีการที่ทันสมัยและเทคนิคใหมการ
บริหารจัดการ (Liebowitz, 1999) การสรางสรรคและประยุกตใชความรูใหเหมาะสมสําหรับปรับตัวใหสอดรับกับ
สภาพแวดลอม ( alal, 2000) มีการสรางองคการข้ึนใหมดวยการยกเลิกสูตรสําเร็จเดิมที่ลาสมัย เพิ่มขีด
ความสามารถในการสรางสรรคผลงานข้ึนใหมอยางตอเนื่อง การปรับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการบริหารและการจัดการกลยุทธขององคการ ( chwaninger, 2001: 144) มีความสามารถในการเร่ิมตน
ใหม สามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได มีการเรียนรูที่รวดเร็วและไมใชเพียงแคดานกายภาพ 
แตดูเหมือนวาเปนองคการที่มีชีวิตซึ่งสามารถบังคับทิศทางการปฏิบัติไดเอง ( danmaanla a, 2002.  
l recht, 2003  imic, 2005  al an, 2005: 44 และSchwaninger สรุปความอัจฉริยะขององคการวาเปน

ความสามารถขององคการในการทําความเขาใจและการตอบสนองตอสภาพแวดลอมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
องคการและสอดคลองกับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเปนความสามารถในการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณและสรางรูปรางของสภาพแวดลอมของพวกเขาข้ึนใหมและถาจําเปนก็จะคนหาสภาพแวดลอมใหม
หรือกําหนดคาของตัวเองใหมใสภาพแวดลอมเดิมอีกคร้ังและในที่สุดก็จะรวมกันสรางศักยภาพอยางเต็มที ่
( chwaninger, 2006: 7) เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพเชนเดียวกับการเรียนรูองคการและการจัดการความรูที่
องคการมีการเรียนรูและจัดการฐานความรู บาํรุงรักษาวัฒนธรรมการเรียนรูเปนระบบของความเชือ่ทัศนคติ คานิยม 
ความหมายและกฎระเบียบของการปฏิบัตเิปนความฉลาดที่เก่ียวของอยางใกลชิดกับความสามารถของแตละบุคคล
หรือกลุมผูนํา (Yolles, 2006: 6) และเปนความสามารถขององคการในการสรางพฤติกรรม การบริหารจัดการการ
วิเคราะหและใชขอมูลในการตัดสินใจที่ดีข้ึนมีการวางแผนเชิงกลยุทธ ที่ชาญฉลาดเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรม เพื่อที่จะ

111



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและทําใหบรรลุเปาหมายงายยิ่งข้ึน ( oungs. 2013., ar a sh, 2011., eon  
Gabriela, 2009  asa i, 2009.) และลาสุด esh ani. (2012) ศึกษาพบวาความอัจฉริยะขององคการ หมายถึง 
กระบวนการที่ทันสมัยภายในองคการที่เกิดจากความสามารถในการถายทอดการเรียนรูสวนบุคคลไปสูการเรียนรู
ขององคการในที่สุดโดยมี การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการการจัดการความรูจะชวยใหทําใหองคการ
เตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของแวดลอมไดดีการแบงปนความรูและสงเสริมการเรียนรูจะทําใหเปนองคการที่มี
ความฉลาดมากข้ึน ความฉลาดขององคการอัจฉริยะจะทําใหการตัดสินใจเชิงกลยุทธมีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การตัดสินใจไดดีกวาและวีกิพีเดียสารานุกรมเสรี ใหความหมายวาองคการอัจฉริยะ (Intelligent Organization) 

หมายถึงความสามารถขององคการในการทําเขาใจและสรุปความรูที่เก่ียวของกับวัตถุประสงคในกิจการของตนโดย
เปนความสามารถในการรับรูสถานการณที่ซับซอนและทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ,ความสามารถในการตีความ
และปฏิบัตติามเหตุการณหรือสัญญาณแวดลอมที่เก่ียวของ,ความสามารถในการใชและพัฒนาความรูที่เก่ียวของกับ
วัตถุประสงคในกิจการของตนและความสามารถในการสะทอนประสบการณการเรียนรู ( i ipedia.2014) 
 สาํหรับในประเทศไทยมีนักวิชาการที่ศึกษาทฤษฎีองคการอัจฉริยะและนําแนวคิดวิธีการนี้มาประยุกตใชใน
การบริหารหนวยงานจนประสบความสําเร็จ คือศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช ไดนํารูปแบบการบริหารองคการ
อัจฉริยะมาบริหารสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเปนองคการหลักในการพัฒนาประเทศดวยระบบ
วิจยัที่เขมแข็งไดใหความหมาย องคการอัจฉริยะ” (Intelligent Organization : IO) หมายถึงองคกรที่ใชหลักการและ
วิธกีารจัดการความรู (Knowledge Management: KM) หลักการและวิธกีารขององคกรเรียนรู (Learning Organization:LO) 

และเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพื่อพัฒนาการทํางาน พัฒนาองคกร พัฒนาสินทรัพยทางปญญา (Intellectual Capital : IC) 

ขององคการอยางชาญฉลาด เกิดผลดีตอองคการอยางสมดุลทั้งในดานผลประโยชน และที่สําคัญคือทําให องคการมี
ชีวิตชีวาอบอวลไปดวยความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสุข ความหวัง ความสนุกสนาน ความภูมิใจ ความรักใคร
สามัคคี ความพรอม ความสามารถที่จะเผชิญอุปสรรคปรับตัวรับมือกับความยากลําบากในทุกกระบวนทาเกิดผลดี
ตอสมาชิกองคกรมากสุดพรรณนาเพราะบุคคลเหลานั้นจะเปนเสมือน “มนษุยพันธุใหม” ที่มคีวามสามารถรอบดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะเชิงความสัมพันธ นอกจากนี้บุคคลเหลานั้นจะเปนผูที่มีความสุขกับการทํางาน สามารถ
ทํางานกับเพื่อนรวมงานไดอยางมีความสุขและใครที่ทํางานดวยก็จะมีความสุขตามไปดวย (วิจารณ พานิช, 2551: 

17) วีรวุธ มา ะศิรานนท (2549: 11) ใหความหมายวาองคกรอัจฉริยะ (faster learning organization) “เปน
กระบวนการหนึ่งของการบริหารที่มุงเนนใหองคการและบุคลากรมีกระบวนการทํางานที่เพียบพรอมไปดวย
ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานเปດยมไปดวยประสิทธิผล ประพนธ ผาสุกยืด (2547) และเปนองคการที่สามารถ
ปรับตนใหสอดคลองตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมเศรษฐกิจและสรางสรรคนวัตกรรมใหม
ตลอดเวลามีเอกลักษณที่โดดเดนเปนองคกรชั้นนําที่มุงเนนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและดําเนินกิจการดวย
จรรยาบรรณรวมทั้งความกาวหนาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนใหบุคลากรเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
มีความทุมเททั้งสติปญญาและจิตใจในการทํางานอยางเต็มศักยภาพและมีความสุขพรอมทําประโยชนคืนสูสังคม 

(สุธญิา จันทรเจาฉาย, 2555) 
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  สรุปวาองคการอัจฉริยะ หมายถึง องคการที่บุคลากรมีความสามารถสูงในการเรียนรู เพื่อการปรับตัวให
สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกาภิวัตนไดอยางรวดเร็วดวยการเพ่ิมพูนสมรรถภาพและ
สรางสรรคนวัตกรรมรวมกันจนประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องชวยรักษาความไดเปรียบเหนือคูแขงขันสามารถ
ขยายศักยภาพองคการสูความเปนเลิศไดอยางยั่งยืน  
 

 

จากที่ผูเขียนไดกลาวมาขางตนนั้น สรุปไดวา นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกับการเปนองคการอัจฉริยะ
นั้น เปนการนําเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาการบริหารงานภาครัฐกอใหเกิดการพัฒนางานที่ทันสมัย
สอดคลองกับนโยบายที่ปจจุบนันี้ทัว่โลกใหความสําคัญเปนอยางมากในการประสานความรวมมือระหวางองคการและ
เปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาทําใหประชาชนสามารถสื่อสารกันไดอยางปลอดภัยและเปนสิ่งที่จําเปนที่
หลีกเลี่ยงไมได ในขณะที่เจาหนาที่ภาครัฐก็สามารถเชื่อมตอและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหบริการสาธารณะได
อยางมั่นคง รวมถึงเจาหนาที่ภาครัฐเองก็สามารถเชื่อมตอการทํางานเพื่อริเร่ิมนวัตกรรมใหมๆ สื่อสารการทํางาน
ระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ และในระยะยาวองคการตองเร่ิมคํานึงถึงนั้นก็คือประเด็นดานขอมูล โดยการวางกล
ยุทธวาในอนาคตจะมีการพัฒนาตอยอดในแงมุมใดเพื่อใหการจัดเก็บขอมูลมีความสอดคลองนั้นคือสิ่งที่หลายๆ 
องคการตองเร่ิมคิดแลว และแนวทางเหลานี้ยงัตองไมขัดกับกฎหมายดานความเปนสวนตัวของขอมูลดวย 

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกับการเปนองคการอัจฉริยะ เปนการศึกษาที่ใหความรูอยางมากเก่ียวกับ
บริบทของการเปนองคการอัจฉริยะ แตรูปแบบนโยบาย ที่ตองการแตกตางจากสิ่งที่พบทั่วไปมีทฤษฎีเพียงพอ
สําหรับการยืนยันขอเสนอดังกลาว ดังนั้นจึงมีคําถามสําคัญหลายดานที่ตองตอบเก่ียวกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขกับการเปนองคการอัจฉริยะ 

อันดับแรกผูบริหารจะทําอยางไรเก่ียวกับความทาทายของนโยบาย ควรตอบสนองนโยบายและวิธีการ
จัดการอยางไรเม่ือเกิดนโยบาย และอะไรคืออุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 

 

 ความสําเร็จของการเขียนบทความทางวิชาการคร้ังนี้ตองขอขอบพระคุณทาน ศาสตราจารย ดร.บุญทัน 

ดอกไธสง ที่ไดใหความเมตตาใหคําแนะนําถึงความตองการองคความรูตาง ๆ ที่สําคัญที่จะนํามาใชในการเขียน และ
ตองขอขอบพระคุณทาน รองศาสตราจารย ดร.สมิหรา จิตตลดากร ที่ใหความเมตตาแนะนําใหแนวทางในการเขียน
บทความทางวิชาการ 
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หลักจิตสํานึกและความรับผิดชอบ คือ หลักการที่สําคัญที่องคการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ ซึ่งจะสะทอนถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ และตอผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนได
สวนเสีย เปนการแสดงถึงความรับผิดชอบ จําเปนตองปฏิบัติโดยยึดหลักนติิธรรมและความโปรงใส. หลักความคุมคา 
คือ การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งมีการปองกันรักษาสิ่งแวดลอมและมีความสามารถในความรวมมือกับภายนอก 
และเปาหมายหมายและวิธีการของการวางแผนแบบมีสวนรวม. การมีสวนรวมอาจเปนทั้งเปาหมายหมายและ
วิธกีาร ซึ่งกระบวนการมีสวนรวมแบบวิธกีาร ตองอาศัยการรวมกลุมทีเ่ขมแข็งทาํใหคนสวนใหญจะมีความรูสึกความ
เปนเจาของ เกิดความรับผิดชอบรวมกันและการเกิดผลประโยชนของกลุมเนื่องจากความเขมแข็งของกลุมเปน
เปาหมายหมายที่ไดรับ. 
 

 :    

 
Abstract

Consciousness and accountability are important principles for organizations in the 
public, private and civil society sectors. Those said an organization were open the
opportunity for investigation which will reflect public accountability to those organizations 
which demons trust the public accountability. The based on the rule of law and 
transparency. The principle of worthiness of public and privets sector is consider to be a 
maximum benefit to the public. In the management and the limited resources for maximum 
benefits sustainability Including environmental protection and ability complete with the 
outside. And the goals and methods of participatory planningand participation may be both 
goal and a method. The method participatory process requires strong grouping, causing 
most people to have ownership, Shared value accountability and group interests, the 
strength of the group is the target receive of both public and private organizations.

Keywords : Conscience, Accountability, Local leader
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ปญหาทุจริตคอรัปชั่น การทําลายสิง่แวดลอมและทรัพยากรทางธรรมชาติ การสรางมลภาวะทุกรูปแบบ 
ปญหาทองถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอีกหลายปญหาท่ีกําลังบอนทําลายสังคมไทยอยูในปจจุบัน สวน
สาํคัญสวนหนึ่งมาจากการชาดจิตจิตสํานึกและความรับผิดชอบของคนในสังคม โดยเฉพาะผูนําทองถ่ิน ไมวาจะเปน
ผูนาํทองถ่ิน ผูบริหาร และผูนําทองถ่ินหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสังคมไทยกําลังปวยดวยโรคจิตจิตสํานึก
และความรับผิดชอบบกพรอง จําเปนตองรีบบําบัดรักษา ผูนําทองถ่ินที่พึงประสงคควรเปนตนแบบที่ดีงามใหกับคน
ในสังคม ดวยการมีจิตสํานึกที่จะทําประโยชนใหสาธารณะ โดยไมผิดกฎหมาย โดยไมทุจริตคอรัปชั่น กาวขาม
ผลประโยชนสวนตนและพวกพองสูประโยชนสุขของสวนรวม ของสาธารณะ นักทองถ่ินบางคน แทนที่จะทําตัวให
เปนตนแบบที่ดี มีจิตจิตสํานึกและความรับผิดชอบ คิด ทํา และพูดเพื่อผลประโยชน ก็หมกมุนอยูกับการฉกฉวย
ผลประโยชนสวนตัวและพวกพอง คอยจองแตจะโกงกิน แยงชิงอํานาจ เมื่อไดอํานาจมาก็คิดโครงการนี่ นั่น โนน 
เพื่อหวังผลประโยชนสวนตนและพรรคพวก ทําโครงการโนน นั่น นี่ ก็มีการคอรัปชั่นตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ําแบบครบวงจร แลวบดิเบือนพูดวาทําเพื่อประชาชน เพื่อผลประโยชน ในขณะที่ตนเองและพรรคพวกตางก็
อ่ิมหมีพีมนักับการโกงกินกันอยางบูรนาการ เมื่อผูนาํทองถ่ินทางสังคม เปนบุคคลสาธารณะ จึงจะมีจติจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น คิดดี พูดดี ทําดี และคิดถูก ทําถูก พูดถูก มากข้ึน เมื่อไหรที่ผูนําทองถ่ินประเทศ ผูนํา
ทองถ่ินสังคม ผูนําทองถ่ินชุมชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มีจิตจิตสํานึกและความรับผิดชอบ เปนตัวแบบที่ดีใหกับ
ประชาชนและเยาวชนของชาติ ชุมชน สังคมและประเทศชาติก็คงจะอยูดีมีสุข ไมอยูรอนนอนทุกขเหมือนที่เปนอยู 
(สุดา สุวรรณาภิรมย., 2551). 

คนดีควรตองคิดดี ทําดี และพูดดี คนดีควรตองคิดถูก ทําถูก และพูดถูกโดยเฉพาะคนที่เปนผูนําทองถ่ิน 

เปนบุคคลสาธารณะหากผูนําทองถ่ินมีจิตจิตสํานึกและความรับผิดชอบ ก็มโีอกาสที่ผูนําทองถ่ินจะคิด พูดและทําใน
สิง่ที่ดีที่งาม ที่ถูกตอง ผูนําทองถ่ินควรทําในสิ่งที่ถูกตอง ตั้งแตเร่ิมตน มากกวาการพยายามทําสิ่งที่ไมถูกตองใหถูก 
ไดยนิ ไดฟง และไดเห็นผูนําทองถ่ิน โดยเฉพาะผูนาํทองถ่ินจํานวนหนึ่งพูดดําใหเปนขาว พูดขาวใหเปนดํา พยายาม
พูดและทําสิ่งที่ไมดีไมงามใหถูกตองตามกฎหมายดวยการออกนโยบายใหม แกไขหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ หรือกฎ
กติกาใหมเพียงเพื่อใหตนเองและพวกพองไดผลประโยชน ทํานองไมไดดวยเลหก็เอาดวยกล ไมไดดวยมนตก็เอาดวย
คาถา ไมไดดวยวาจาก็ใชบาทานํา หรือใชกฎหมูขมขูผูอ่ืน เหตุการณเหลานี้คงไมเกิด ถาแตละคนมีจิตสํานึกที่ดีงาม
ตอประชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง 

โครงการประชารัฐหรือประชานยิม ไมวาจะของพรรคหรือรัฐบาลใด หากเบื้องหลังลึกๆ คือการหาเสียงเพียง
เพื่อใหไดชัยชนะ โดยไมไดคํานึงถึงความเสียหายโดยรวมของประเทศไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สังคม ทองถ่ิน และ
โดยเฉพาะการสรางคานิยมที่ผิดใหเกิดกับประชาชน เปนสิ่งที่ไมดีงามตอสาธารณะ เพราะเงินที่นําไปใชในโครงการตาง 
ๆ คือเงินภาษีทีม่าจากประชาชน เพราะเงินของรัฐไมใชเงินของรัฐบาล และไมใชเงินของนักทองถ่ินหรือพรรคทองถ่ินที่
จะนําไปใชจายโดยไมคํานึงถึงความคุมคา และเปนไปเพื่อผลประโยชนอยางแทจริง ผูนําทองถ่ินที่ดีและเกงในทุกภาค
สวน และโดยเฉพาะผูนําทองถ่ินประเทศ จึงควรตองมีผูนําทองถ่ินสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งคือการมีจิตจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบ จติสํานึกแหงความดีงามมุงม่ันที่จะคิดดีพดูดี และทําดีเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม  
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ผูนาํที่มีจติจิตสํานึกและความรับผิดชอบ จะเขาใจและสามารถแยกแยะเร่ืองของความเปนสวนตัวกับเร่ือง
ของสาธารณะได เร่ืองสวนตัวก็เปนเร่ืองเฉพาะของบุคคลหรือกลุมคน จะเปดเผยหรือไมเปดเผยก็เปนเร่ืองสวนตัว
หรือสวนกลุม แตหากเร่ืองสวนตัวนั้น ไมวาจะเปดเผยหรือไมเปดเผยหากมีผลกระทบตอประโยชนสุขของสาธารณะ
โดยรวม ถือเปนเร่ืองสาธารณะ ผูนําทองถ่ินที่ดีและเกงควรตองมีความกลาหาญทางผูนําทองถ่ินธรรมจริยธรรม กลาที่
จะตัดสินใจทําในสิ่งที่ดงีาม ถูกตอง เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เพื่อความสงบสันติของประเทศชาติ 

 

 

Psychoanalytic theory of Freud) 

right, . ., ures , E. ., ut el, .,  tang, ., 2012). ซิกมันด ฟรอยด เปนจิตแพทยชาวยิว 
เขาเปนคนสําคัญของกลุมจิตวิเคราะห ( s choanal sis) เปนทฤษฎีที่มีอิทธิพลมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งในบรรดา
ทฤษฎีทางจิตวิทยาทั้งหลายและมีความเกี่ยวของกับจิตสํานึกของแตละบุคคลที่จะตัดสินใจเขาไปมีสวนรวมในสังคม
ตามแรงขับทางสัญชาตญาณและหลักของเหตุผล ฟรอยดเปนผูศึกษาคนควาโดยใหความสําคัญของ “จิตไรสํานึก” 

(unconscious mind) คือ กระบวนการทางจิตทั้งหมดที่ไมรูตัว (all mental acti it  o  which we are unaware) 
วามีอิทธิพลตอพฤติกรรม กลุมนี้จัดเปน “คลื่นลูกที่หนึ่ง” (the irst orce) ที่กาวออกมาจากจิตวิทยายุคเดิมและ
ศึกษาการรักษาโรคตางๆ ที่เก่ียวกับโรคประสาท วิธีการรักษาผูปวยที่ฟรอยดนิยมใช คือ การวิเคราะหทางจิต โดย
ใชเทคนิคที่เรียกวา การพูดระบายความคิดอยางอิสระ ( ree association) เปนเทคนิคที่ขอใหผูปวยพูดทุกอยาง
ทนัทีที่มอีะไรผานเขามาในสมอง โดยนอนในทาที่สบายบนโซฟา โดยฟรอยดจะจดสิ่งทีค่นไขเลาออกมา 

rowler, ., 2013). ฟรอยดไดแบงจิตของมนุษยออกเปน 3 ระดับ สรุปไดดังนี้ จิตสํานึก (conscious mind) 
เปนสภาพที่รูตวัวาคือใคร อยูที่ไหน ตองการอะไร การแสดงพฤติกรรมแสดงออกไปตามหลักเหตุผล สอดคลองกับ
หลักความเปนจริง (principle o  realit ) จิตใตสํานึกหรือจิตก่ึงสํานึก (su conscious mind or preconscious mind) 
เปนจิตที่สะสมประสบการณสภาพที่ไมรูตัวในขณะนั้นแตสามารถเรียกความทรงจํานั้นออกมาไดและแสดงออกมาใน
จิตสํานึกได รวมถึงเปนสภาพความทรงจําที่สะสมไวในลักษณะลางเลือน เชน ความทุกขในอดีตถาไมหวนคิดถึงก็อาจ
ไมรูสึกอะไร แตถานั่งทบทวนเหตุการณนั้นทีไรทําใหรูสึกทุกขทุกคร้ังที่คิดถึง จิตไรสํานึก (d namic unconscious) 
กระบวนการที่ตอเนื่อง เปนสวนของพฤติกรรมภายในที่เจาตัวไมรูสึกตัว และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมากที่สุด ซึ่งฟรอยด 
ใหความสําคัญกับจิตสวนนี้มากที่สุด เนื่องจากเจาตัวพยายามเก็บกดไว ดังนั้น จึงตองเก็บกดไวหรือพยายามจะลืม 
ในที่สดุก็ลมืไปจริง ๆ แตทีจ่ริงไมไดหายไปไหน ยังอยูในตัวในลักษณะจิตไรสํานึกและผลักดันออกมาเปนพฤติกรรม
ของมนุษยสวนมาก ซึ่งฟรอยดคนพบจากการวิเคราะหความฝน (dreams) การแสดงออกทางอารมณที่ผิดปกติ 
(neuroses) พฤติกรรมที่ผิดปกติ ( eha ioral errors) แรงขับทางเพศ (sexual energ ) พลังลิบิโด (li ido) 
รากฐานของกลไกทางจิตทุกชนิดที่คนพบไดจากการบําบัด ลวนมาจากจิตไรสํานึก ฟรอยดจะรับฟงและจดบันทึกสิ่ง
ทีค่นไขพูดระบายออกมาโดยฟรอยดจะนั่งอยูฝດงเหนือศีรษะของคนไข 
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ancoc , ., , . .,  ones, ., 2012). พลังสวนนี้ที่สําคัญสวนหนึ่ง ไดแก พลังทางเพศ ฟรอยดยัง
ไดแสดงความเห็นเร่ืองพลังจิต (ps chic energ ) วามี 3 สวน ไดแก อิด (id) อีโก (ego) และซุปเปอรอีโก (super ego) 
ซึ่งทั้ง 3 สวนนี้เปนแรงขับใหกระทําการตาง ๆ ตามพลังนั้น ๆ แสดงการทํางานของจิตดังแสดงในภาพกอนน้ําแข็ง 
(ice erg) เปรียบกับโครงสรางบุคลิกภาพของฟรอยด ( reuds model o  personalit  structure) 

อิด (id) เปนสวนที่ติดตัวมาโดยกําเนิด คือ แรงขับตามสัญชาตญาณ เปนสวนของจิตที่กระตุนใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมตามหลักแหงความพอใจ ถาบุคคลใดแสดงพฤติกรรมตามอิด คือ พฤติกรรมนั้น ๆ เปนไปเพื่อสนอง
ความตองการของตนเอง เปนสวนหนึ่งของจิตใจที่ยังไมไดรับการขัดเกลา สวนใหญเปนสัญชาตญาณ เชน ความ
ตองการทางเพศ ฯลฯ 

อีโก (ego) เปนสวนที่ผานขบวนการเรียนรูมาแลว เปนสวนหนึ่งของจิตใจที่อาศัยหลักของเหตุผลความจริง 
เปนสวนที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของคนๆ นั้นไดดําเนินไปอยางเหมาะสม ทั้งภายใตอิทธิพลของอิดและ
ซุปเปอรอีโกจนในที่สุดคนจะทุกข ความขัดแยงดังกลาวมีวิธีหนึ่งที่เปนทางออกคือ กลวิธานการปองกันตนเอง 
( reuds e ense echanisms) 

ซุปเปอรอีโก (super ego) เปนพลังจากสังคมที่เก่ียวกับหลักศีลธรรม ผูนาํทองถ่ินธรรม จริยธรรม อุดมคติ
ในการดําเนินชีวิตที่เกิดจากการอบรมสั่งสอน เปนพลังสวนที่ควบคุมใหบุคคลแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับที่ได
เรียนรูกฎเกณ  วัฒนธรรม ความรูสึกรับผิดชอบชั่วดี ศีลธรรม ซึ่ง ฟรอยดเชื่อวาเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูและ
การเรียนรู โดยอิด อีโก และซุปเปอรอีโก แสดงในภาพดังตอไปนี้ 

 

  

ศรุดา สมพอง และนายวัชรินทร อินทพรหม., 2558). ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ผูนําทองถ่ิน
ธรรมซึ่งแสดงออกความคิดรวบยอดในความรูสึกผิดชอบ ชั่วดี อันเปนเคร่ืองเหนี่ยวร้ังควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออก
เพื่อสนองความปรารถนา สามารถมุงเห็นวาอะไรเปนสิ่งที่พึงปรารถนาของคนกลุมใหญ และ พรอมที่จะแสดงเมื่อมี
เหตุการณหรือสิ่งแวดลอมมากระตุน ความรับผิดชอบตอสังคม เปนหนาที่และขอผูกพันของหนวยงาน ในการมี
หนาที่ปกปองและใหผลประโยชนตอสิ่งแวดลอมรอบขางทั้งภายในและภายนอกองคการ ความสนใจตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบ เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายหมาย ยอมรับผลการกระทําของตนทั้ง
ในดานที่เปนผลดี และผลเสีย ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติติหนาที่ใหดียิ่งข้ึน 

คออลินส จิม., 2556). กลาวโดยสรุป ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การแสดงบทบาทหนาที่
ตลอดจนผูนําทองถ่ินธรรมและจริยธรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอสวนรวม หรือการกระทําใด ๆ ที่สงผลตอ
สวนรวมทั้งในแงดี และไมด ีองคประกอบความรับผิดชอบตอสังคม ไดทําการศึกษาวเิคราะหองคประกอบของความ
รับผิดชอบ และรายงานผลเก่ียวกับความรับผิดชอบสามารถแบงออกเปน 13 ประเภทดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน 

2. ความรับผิดชอบตอเพื่อน 

3. ความรับผิดชอบตอครอบครัว 

4. ความรับผิดชอบตอการพัฒนาสังคม 
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5. ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน 

6. ความรับผิดชอบตอความสงบเรียบรอยของสังคม 

7. ความรับผิดชอบตอวิชาชีพของตน 

8. ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
9. ความรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัยของตนเอง 
10. ความรับผิดชอบจอการสรางลักษณะนิสัยที่ดีใหแกตนเอง 
11. ความรับผิดชอบตอกิจกรรมหนวยงาน 

12. ความรับผิดชอบตอความมุงหวังของหนวยงาน 

13. ความรับผิดชอบตอเสถียรภาพและเศรษฐกิจของครอบครัว 

ศิริพร วิษณุมหิมาชัย., 2554). การประเมินจิตพิสัย ซ่ึงผูนําทองถ่ินลักษณะที่หนวยงานสวนใหญให
ความสําคัญ ไดแก แรงจูงใจ และความรับผิดชอบ ในการวัดความรับผิดชอบ สามารถแบงออกเปน การรับผิดชอบ
ตอตนเอง และการวัดความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงไดแก ความรับผิดชอบตอครอบครัว ตอชั้นเรียน ตอหนวยงาน 

ตอชุมชน และความรับผิดชอบตอประเทศชาต ิ

 

  

ฉัฐวัฒน ชัชณฐาภัฏฐ (2561). อธิบายเก่ียวกับความหมายของความรับผิดชอบวา การรูจักหนาที่และ
ปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม คือ หนึ่งความรับผิดชอบตอตนเอง หมายถึง การรูจักหนาที่ของตนเองและปฏิบัติ
หนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม ใหสําเร็จลุลวง มปีระสิทธิภาพทันตามกําหนดเวลา ในทีนี้อาจรวมไดกับ สอง ความ
รับผิดชอบตอการศึกษา เลาเรียนรวมทั้งตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนประสบความสําเร็จตามความมุงหมายดวยความ
ขยันหม่ันเพียร ละเอียด รอบคอบ อดทนซ่ือสัตย และมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตอครอบครัว หมายถึง การ
รูจักฐานะ และหนาที่ของตนที่มีตอครอบครัว และปฏิบัติ อยางเหมาะสม สาม ความรับผิดชอบตอหนวยงาน 

หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน รักษาผลประโยชน เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนการ
สรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกหนวยงาน และสี่ ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การรูจักบทบาทหนาที่
ของตนเองที่มีตอสวนรวมเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
รวมทั้งจูงใจใหปูอ่ืนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อความสุขของสังคม 

 

 

ผูนําทองถ่ิน หมายถึง ความสามารถในการนํา ความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนและจูงใจใหผูอ่ืน
ปฏิบัตติาม-ทาํงานใหบรรลุเปาหมายหมาย จึงเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับการใชอํานาจหนาที่ หรือบารมีในการกําหนด
หรือชักจูงใหกลุมสมาชิกทํางานตามเปาหมายหมายที่กําหนดไว และการมีอิทธิพลตอกลุมตาง ๆ เชน กระตุน ชี้นํา 
ผลักดัน ใหบุคคลอ่ืน หรือกลุม บุคคลอ่ืน มีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามตองการ โดยมี
ความสําเร็จของกลุม หรือหนวยงานเปนเปาหมายหมาย ลักษณะในปจจุบัน ทักษะและความสามารถในการคิด
เชิงซอน หรือมีทักษะการคิดในข้ันสูง รวมถึงการคิดวิเคราะหและสังเคราะห โดยอยูใตพื้นฐานความเปนกลาง 
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ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ศึกษาหาความรูใหม ๆ ความสามารถดานพฤติกรรมที่ยืดหยุนไดมากขึ้น มี
เหตุผล รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน ทักษะดานสังคม การรับรูทางวัฒนธรรมและขามวัฒนธรรม การอยูรวมกัน
ของมนุษย และความสามารถในการวิเคราะหกระบวนการ การคิดวางแผนใหบรรลุผลตามเปาหมายหมายที่ตั้งไว  

ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหนาที่การงานของผูรวมงานใหเปนไป
ตามเปาหมายหมายของหนวยงาน เนื่องจากบุคคลตองอยูรวมกันทํางานในองคการ จําเปนตองปรับลักษณะนิสัย 
เจตคติของบุคคลเพื่อชวยเปนเคร่ืองผลักดันใหปฏิบัตงิานตามระเบียบรูจักเคารพสิทธขิองผูอ่ืน ปฏิบัติงานในหนาที่ที่
ตองรับผิดชอบและมีความซ่ือสัตยสุจริต คนที่มีความรับผิดชอบ จะทําใหการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายหมายที่วางไว 
และชวยใหการทํางานรวมกันเปนไปดวยความราบร่ืน ความรับผิดชอบจึงเปนภาระผูกพันทีผู่นําทองถ่ินตองสรางข้ึน
เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายหมายไดอยางดี ถาในหนวยงานใดมีบุคคลที่มีความรับผิดชอบ จะทําให
เกิดผลดีตอหนวยงานดังนี้คือ หนวยงานจะไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูรวมงานและผูอ่ืน การปฏิบัติงานจะ
พบความสําเร็จทันเวลาและทันตอเหตุการณ ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหเกิดความเชื่อถือใน
ตนเอง เพราะปฏิบัติหนาที่ไดอยางเรียบรอย หนวยงานเกิดความมั่นคงเปนที่ยอมรับนับถือจากผูอ่ืน หนวยงาน
ประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาไปสูความเปนปຄกแผนและม่ันคง และสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบร่ืนทุกคนให
ความรวมมือเปนอยางดี ( oreno, .,  anche , ., 2013). 

การเปนผูนําทองถ่ินอาจไมใชเร่ืองยาก แตเปนผูนําทองถ่ินที่ดี เปนเร่ืองยากและทาทายสําหรับทุกคน 
เพราะผูนําทองถ่ินไมสามารถสั่งใหทกุคนชอบหรือเห็นดวยในสิ่งทีต่นเองทํา แตในฐานะผูนําทองถ่ิน ผูนําทองถ่ินตอง
ซื้อใจประชาชนหรือชาวบานใหได เพื่อตอยอดไปถึงการทํางาน และสงใหหนวยงานประสมความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว แตถาผูนําทองถ่ินยังไมมั่นใจวาตัวเองมีความเปนผูนําทองถ่ินมากพอหรือยัง ผูนําทองถ่ินที่มี 10 

ทักษะสําคัญ ดังตอไปนี้ ซึ่งจะชวยใหผูนําทองถ่ินและประชาชนหรือชาวบานอยูรวมกันไดอยางราบร่ืน ทําใหเกิด
ความรวมมือ แนนอนวางานทุกอยางจะสําเร็จไมไดถาเกิดจากๆ คนเดียว เพราะฉะนั้นทุกคนตองรวมมือกัน แมจะ
ข้ึนชื่อวาเปน “ผูนาํทองถ่ิน” ที่ทําหนาที่กุมอํานาจ แตก็ใชวาผูนําทองถ่ินจะมีสิทธิ์สั่งอยางเดียว ผูนําทองถ่ินที่ดีตอง
รูจักใชอํานาจดวยเหตุผล รับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน เพื่อใหภาพรวมการทํางานปราศจากปญหา ผูนําทองถ่ินตอง
วางตัวในฐานะของผูนําที่พรอมจะสนับสนุนความสําเร็จของคนรอบขาง แลวสุดทายผูนําทองถ่ินจะพบวา ตัวผูนํา
ทองถ่ินเองก็ประสําความสําเร็จดวย 

โฟกัสที่ประชาชน บคุลากรที่ดี ถือเปนสินทรัพยที่สําคัญที่สุดของหนวยงาน การกลาวชื่นชม และพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนหรือชาวบานจึงเปนสิ่งสําคัญ รวมถึงตองรูจักประชาชนหรือชาวบานของตัวเอง รูวา
ประชาชนหรือชาวบานตองการอะไร ท้ังเร่ืองสภาพแวดลอมการทํางาน ความเปนอยู และตองใหความเคารพซ่ึงกัน
และกัน มองเห็นความผิดปกติ เชื่อวาไมมีใครอยากรับมือกับเร่ืองผลประโยชน แตบางคร้ังก็หลีกเลี่ยงไมได ผูนํา
ทองถ่ินจะตองเจอกับปญหาเล็ก ๆ ที่อาจกอตัวเปนปญหาใหญในอนาคต หนาที่ของผูนําทองถ่ินคือ หมั่นสังเกต
ความผิดปกติในหนาที่ที่รับผิดชอบ หานโยบายการทํางานที่สอดคลองกัน เพื่อใหหนาที่ที่รับผิดชอบทํางานไดเต็มที ่
กลาเปลี่ยนแปลง การจะกาวสูการเปนผูนําทองถ่ินที่ประสบความสําเร็จไดนั้น ผูนําทองถ่ินตองเขาใจกอนวา ไมวา
ผูนาํทองถ่ินจะทําอะไรยอมสงผลตอหนวยงานแนนอน อยากลัวที่จะสรางความเปลี่ยนแปลง ใหมองวาเปนเร่ืองทา
ทายที่ผูนาํทองถ่ินและประชาชนและสามารถทํารวมกันได ( ugan, . ., 2006). 
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รูจักเรียนรู เพราะการพัฒนาทองถ่ิน คือโลกของความรวมมือ ในฐานะผูนําทองถ่ินผูนําทองถ่ินตองเปน
กําลังหลักในการขับเคลื่อนหนวยงาน พยายามเรียนรูสิ่งใหมๆ และวิธีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่สําคัญ
อยาลืมปลูกฝงสิ่งเหลานี้ใหประชาชนของผูนําทองถ่ินดวย ตองเปนผูนําทองถ่ินที่เขาถึงงาย เม่ือพูดถึงการเปนผูนํา
ทองถ่ินที่อยูบนยอดสูงสุดของหนวยงาน บางคนอาจรูสึกกลัว เหงา หรือโดดเดี่ยว อยางไรก็ตาม ผูนําทองถ่ินไมควร
แยกตัวเองออกจากคนอ่ืน แตตองเปนผูนาํทองถ่ินที่ประชาชนหรือชาวบานเขาถึงงาย ใชเวลารวมกับผูอ่ืน หม่ันพูดคุย
กับประชาชนบาง แลวผูนําทองถ่ินจะรูวาประชาชนหรือชาวบานมีปญหาอะไร และแตละคนมีนิสัยอยางไร มีความ
เชื่อม่ัน การเปนผูนําทองถ่ินที่นาเอาแบบอยาง ตองมากจากความเชื่อม่ันที่มีอยูในตัวเอง เพราะทุกการกระทําของ
ผูนําทองถ่ิน จะเปนการแสดงความเชื่อมั่นที่มีตอหนวยงานและประชาชนหรือชาวบานไดรับรู มีความรับผิดชอบ          

จริง ๆ แลวไมวาอยูในตําแหนงใด ความรับผิดชอบคือสิ่งที่ทุกคนตองมีไมวาจะทําอะไร มีบุคลิก การมีบุคลิกเฉพาะตัว 
อยามองวาไมสาํคัญ บุคลิกของผูนําทองถ่ินจะชวยเสริมใหการกระทํา และทําพูดนาเชื่อถือข้ึน ทั้งนี้ ก็ข้ึนอยูกับบุคลิก
ของแตละคน บางครั้งอาจเปนสายฮา บางคนสายจริงจัง หาความพอดีใหเจอ แลวทุกอยางจะงายเอง 

พรอมใหคําปรึกษา และเปดโอกาส การเปนผูนําทองถ่ินไมไดหมายความผูนําทองถ่ินจะตองอยูบนห้ิง
แตะตองไมได แตผูนาํทองถ่ินที่ดีตองเขาถึงงาย และพรอมจะใหคําปรึกษาแกประชาชนหรือชาวบาน บางครั้งผูนํา
ทองถ่ินอาจไมเชี่ยวชาญเทาประชาชนหรือชาวบาน ลองปลอยใหประชาชนหรือชาวบานนําทางบาง เปดโอกาสให
ประชาชนหรือชาวบานไดแสดงทักษะและความสามารถท่ีซอนอยู ดังนั้นทักษะชีวิตและการทํางานดานและความ
รับผิดชอบ ถือวาเปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่งครูควรปลูกฝงใหเด็กยุคใหม เพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนและเปน
อนาคตของชาติในการพัฒนาประเทศตอไป 

 

 

บทความวิชาการเร่ืองหลักจิตสํานึกและความรับผิดชอบของผูนําทองถ่ิน สําเร็จลุลวงไปดวยดี จาก ทาน
จตุพจน ปยัมปุตระ ผูวาราชการจังหวัดระนอง ที่ใหขอมูลที่นํามาเขียนบทความนี้ไดสําเร็จ ประกอบกับการคนขอมูล
จากหองสมุด เอกสารออนไลนจากเว็บไซคที่เก่ียวของ และบทความจากตางประเทศมากมายในเร่ืองที่เก่ียวของกับ
หลักจิตสํานึกและความรับผิดชอบของผูนาํทองถ่ิน สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูเขียนขอขอบคุณมานะโอกาสนี้ 
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Corruption in Thailand
 

   คมพันธ  จนิดาวัฒน 
 

 

  การคอรัปชั่นที่เกิดในประเทศไทยถือวาเปนปญหาที่เร้ือรังมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งสงผลในทุกภาคสวนของ
ประเทศเกิดความลาชาในการพัฒนา แตไมเฉพาะในประเทศไทยเทานัน้หากแตปญหาการคอรัปชั่นถือวาเปนปญหาใหญ
ที่เกิดในหลายประเทศทั่วโลก โดยที่จริงๆแลวปญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยนั้นสามารถแบงไดออกเปนหลาย
รูปแบบ ข้ึนอยูกับพฤติกรรมของตัวบุคคลและลักษณะทางสังคม รวมไปถึงวิธีการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งผลประยชน
สวนตนหรือกับพวกพอง 
  สําหรับสาเหตุของการคอรัปชั่นนั้น สามารถสรุปไดเปน 2 ประการใหญ ไดแก ตัวบุคคลเปนผูกระทําและ
สภาพแวดลอมบังคับ ซ่ึงเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวาการคอรัปชั่นสามารถเกิดข้ึนได ไมวาเกิดข้ึนโดยตัวบุคคลเอง หรือใน
องคการที่มีสภาพแวดลอมเปนสภาพแวดลอมที่มกีารคอรัปชั่นอยูแลว สงผลใหบุคคลที่ตงใจจะทุจริตอยูแลว จะสามารถ
ดําเนินการตามชองทางคอรัปชั่นไปไดอยางสบายใจ แตบุคคลที่ไมไดมีความตงใจจะคอรัปชั่นจะตองอยูในสถานภาพที่จํา
ทน และในทายที่สุดก็ตองลาออกจากองคการไป หรือตองเปลี่ยนตัวเองไปเพื่อใหเขากับองคการไดในที่สุดหรือก็คือตอง
ยอมรับการคอรัปชั่นไปโดยปริยาย และแมวาจะมีผูเสนอทฤษฎีเพื่อแกปญหาการคอรัปชั่นออกมามากมาย แตคา CPI 

ของประเทศที่แสดงออกมากลับไมไดแสดงวาประเทศไทยสามารถแกไขปญหาเร่ืองคอรัปชั่นไดเลย 

 

 : ,  

 
Abstract
  Corruption in Thailand is considered a chronic problem for a long time. Which is 
causing delay development in all parts of the country. Not only in Thailand, but corruption is 
considered a big problem in many countries around the world. In fact, corruption in Thailand 
can be divided into many forms depends on the behavior of the individual and social 
characteristics, including procedures for achieving personal or group gains

 For the cause of the corruption can be summarized into 2 major points. Which is done 
by person and environment. Corruption can occur whether by one's own or in organization 
which is environment already corrupt. For people who intend to fraud can proceed according to 
the corruption channel. But for those who do not wish to be corrupt must be in a tough 
situation. And in the end had to resign from the organization or have to change himself in order 
to get into the organization or have to accept corruption by default. And even though many 
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theories have been proposed to solve the problem of corruption. But form the result of CPI 
Index , It shows that Thailand can’t solve the problem of corruption at all 

Key Word : Corruption, Corruption Perceptions Index
 

 

  ตั้งแตในอดีตมาจนกระทั่งปจจุบันปญหาคอรัปชั่นถือไดวาเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศตางๆทั่วโลก ทั้ง
ประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศท่ีดอยพัฒนา จนกระทั่งไดกลายมาเปนปญหาท่ีมีความสําคัญที่สุดปญหาหนึ่งของ
หลายประเทศ โดยยังไมมีทีทาวาจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซอนมากข้ึนเร่ือยๆ :ซึ่งแมวาหลายประเทศ
ไดกาวเขาสูความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหมแตปญหาการคอรรัปชั่นกลับไมสามารถแกไขได  
  สําหรับประเทศไทยนั้น เปนที่ทราบกันทั่วไปวาปญหาเร่ืองการคอรัปชั่นเปนปญหาสําคัญลําดับตนๆ ท่ีสงผล
กระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก โดยที่ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนมาชานานจนฝงรากลึกและพบในเกือบทุกกลุม
อาชีพในสังคมไทย ซึ่งมีความเก่ียวพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอยางยาวนาน หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของ
วฒันธรรมไทยไปแลว (สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ์, 2549) โดยที่มีคนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเร่ืองปกติและ
ยอมรับได และมีแนวคิดที่วาผูมีอํานาจก็มักจะโกงกันทุกฝาย ดังนั้นหากใครโกงแลวทํางานเกงก็ถือวาพอรับได จึงทําให
คนยินยอมที่จะเสียเงินเพื่อซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความรําคาญ ซึ่งการกระทําหรือความคิดเหลานี้ ทําให
สังคมไทยกลายเปนสังคมคอรัปชั่นเกือบจะสมบูรณ และมีงานวิจัยที่พบวา ในแตละปพอคาและนักธุรกิจกวา 80 
เปอรเซ็นตตองสูญเสียเงินใหกับการคอรัปชั่นเปนจํานวนสูงถึงเกือบ 3 แสนลานบาท ซึ่งเงินจํานวนนี้ หากไมไปตกอยูใน
กระเปຉาของคนเพียงไมก่ีคนยอมสามารถอํานวยประโยชนแกคนสวนใหญของประเทศได (ประภัสสร เสวิกุล, 2554) 
สงผลทําใหรัฐตองจายเงินงบประมาณสูงกวาที่เปนจริง ทําใหประชาชนตองไดรับบริการสาธารณะที่ไมมีคุณภาพ อีกทั้ง
ยังทําใหนกัลงทุนขาดความเชื่อม่ันในระบบราชการไทยที่มักจะมีการใชอํานาจโดยมิชอบ และมักมีการเรียกผลประโยชน
จากนักลงทุน เพื่อแลกกับการอนุญาตใหเอกชนดําเนินการในกิจการที่รัฐจะตองทํา ซ่ึงรัฐเองก็ไมสามารถตรวจสอบการ
กระทําดังกลาวได (สังศิต พิริยรังสรรค และผาสุก พงษไพจิตร, 2536) 
  ที่ผานมาแมจะมีหนวยงานตางๆ ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามคอรัปชั่นมาอยางตอเนื่องอีกทั้งยังมีกฎหมาย
ใหมๆเกิดข้ึนก็ตาม แตก็ยังมีการคอรัปชั่นเกิดข้ึนอยูเนืองๆ ทั้งที่ตรวจพบและไมสามารถตรวจพบได แตก็ไมสามารถทํา
ใหการคอรัปชั่นหมดไปจากประเทศไทยไดดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่จะตองรวบรวมขอมูลดานตางๆ
เก่ียวกับการคอรัปชั่นข้ึน เพื่อสามารถใชวิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมการคอรัปชั่นในประเทศไทย และ
นําเสนอแนวทางการแกไขตอไป  
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คําวา คอรรัปชัน (Corruption) มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Corruption โดยที่คําๆนี้มีการแปลออกไปใน
มุมตางๆ อยูที่วัตถุประสงคที่มีการนําไปใชงาน หลักการหรือมุมมองในทางศีลธรรม ทางการเมืองหรือทางเศรษฐศาสตร 
(Magavilla, 2012) ในมุมมองของพฤติกรรมหรือการกระทํานั้น คอรรัปชัน ถือวาเปนอาชญากรรมประเภทหนึ่ง ในบาง
กรณีคอรรัปชันอาจจะถูกมองในความหมายที่แคบและตางจากการโกง ยักยอก รีดไถ การขู โดยมองวาคอรรัปชันเปน
การกระทําของคนสองฝายที่หาประโยชนรวมกันจากฝายที่สาม (Bowles, 1999) เชน การติดสินบน อีกทั้งองคการ
สหประชาชาติใหความหมายคอรรัปชัน ไววา ไมใชแคพฤติกรรม แตเปนปรากฏการณในทางสังคม การเมืองและ
เศรษฐศาสตร ที่เปนปญหาสําคัญและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ( , 2009) และ
องคกรระหวางประเทศดานความโปรงใส Transparency International (TI) ใหนิยามคําคอรรัปชัน คือ การใชอํานาจ
ทีไ่ดรับความไววางใจในทางที่ผดิ (abuse of entrusted power) เพื่อประโยชนสวนบุคคลซึ่งใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน  

แมวานิยามขางตนมีความหมายที่กวางไกลมาก อยางไรก็ดี เราก็สามารถจําแนกการคอรรัปชันที่เกิดข้ึนใน
ภาครัฐไดเปน 3 รูปแบบหลักๆ ดังนี้ 

1. การคอรรัปชันขนาดใหญ (grand corruption) หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐระดับสูงไดบดิเบือนนโยบายของ
รัฐเพื่อผลประโยชนของตนเองผานการใชทรัพยากรสวนรวม 

2. การคอรรัปชันขนาดยอม (petty corruption) หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐตั้งแตระดับกลางลงไปไดใช
อํานาจของตนบิดเบือนหรือลดประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพื่อหวังผลประโยชนในทาง
สวนตัวบางประการ 

3. การคอรรัปชันทางการเมือง (political corruption) หมายถึง การที่ผูมีอํานาจในการตัดสินใจ (สวนมากก็
คือนักการเมือง รวมถึงผูที่ครองอํานาจรัฐ – ในปจจุบันของไทยก็คือ ทหารนั่นเอง) ครอบงําและบิดเบือนใหนโยบาย 
องคกรตางๆ รวมถึงระเบยีบกฎเกณ อ่ืนๆ เปนไปในทิศทางที่เอ้ือใหเกิดการถายเททรัพยากรสาธารณะเพื่อประโยชนตอ
ตนเองมากกวาสวนรวม 

ในภาคประชาคมยุโรปไดจํากัดคําวาคอรรัปชัน หมายถึง การใชอํานาจสาธารณะที่มิชอบเพื่อผลประโยชนสวนตน 
หรือการใหสินบน และความประพฤติทัง้หลายของบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในภาครัฐหรือเอกชน
ประพฤติที่ฝาฝนหนาที่ของตน โดยไมสมควรกับตําแหนงหนาที่ของตนในฐานะเจาพนักงานแหงรัฐ เจาหนาที่ในหนวยงาน
เอกชน ตัวแทนหรือฐานะความสัมพันธอ่ืนๆ โดยมุงประสงคใหไดรับประโยชนใดๆ โดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

สําหรับประเทศไทยนั้นคําวาคอรัปชั่น เปนคําที่ใชในวงการราชการ รัฐวิสาหกิจ สวนของเอกชนจะใชคําวา
ทจุริต ซ่ึงหมายถึงการแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนง บทบาท หนาที่โดยมิชอบ ขัดตอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ของหนวยงาน บริษัท องคกรที่ปฏิบัติหนาที่อยู (สุชาดา นนทวงศ, 2543) และคําวา “ทุจริต” ตามประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 1(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู อ่ืน” และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ใหคําจํากัด
ความของการทุจริตตอหนาที่คือ “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งในตําแหนง หรือละเวนการปฏิบัติ
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อยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตําแนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจใน
ตําแหนงหนาที่นั้น ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” โดยในอดีตที่ผานมามีการ
จําแนกรูปแบบคอรัปชั่นมีเพียงไมก่ีรูปแบบ เชน การโกงหรือการติดสินบน แตปจจุบันพัฒนาการของการคอรัปชั่นมี
หลายรูปแบบและมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงนักวิชาการ หนวยงานหรือสถาบันตางๆ ไดเสนอแนวคิดการจําแนก
รูปแบบการคอรัปชั่นออกเปนลักษณะตางๆ อาทิเชน องคการสหประชาชาติ อธิบายวารูปแบบ (forms) ของคอรัปชั่นมี
ตั้งแตการรับเงินหรือไดรับสิ่งตอบแทน ซึ่งเปนเสมือนรางวัลจากขอตกลง การละเมิดระเบียบราชการเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวที่คลอบคลุมถึงเงินสวนแบงที่ไดมาจากโครงการพัฒนาหรือจากบรรษัทขามชาติ การจายเงิน
สนับสนุนใหแกผูที่มีหนาที่ออกกฎหมายการเบี่ยงเบนทรัพยากรของรัฐ ใหเปนไปเพื่อผลประโยชนสวนตัว การเพิกเฉย
ตอกิจกรรมที่ผดิกฎหมายหรือเขาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม การเลนพรรคเลนพวก(Nepotism)การบังหลวง การ
กําหนดราคา การจัดซ้ือจัดจางใหสูงกวาความเปนจริง การสรางโครงการหลอกๆ การสรางตัวเลขคาใชจายที่เปนเท็จ
และการทุจริตในการเก็บภาษีและการประเมินภาษีเปนตน สวน Heidenheimer ( eidenheimer, 1989) ไดแบง
ลักษณะการคอรัปชั่นออกเปน 3 ลักษณะ คือ 

1. คอรัปชั่นที่เก่ียวโยงกับหนวยงานราชการสมัยใหม (Public Office) เปนแนวคิดที่มองวาการคอรัปชั่นเปน
การแสดงออกของการใชอํานาจในทางที่ผิดเพื่อหวังผลประโยชนสวนตัว โดยเก่ียวของกับการใหสินบน ซ่ึงไมจําเปนตอง
เปนเงินทองเสมอไป 

2. คอรัปชั่นที่เก่ียวโยงกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร (Economic) แนวคิดนี้มองวาการคอรัปชั่นจะเปนเร่ืองของ
ขาราชการที่ฉอฉลเห็นหนวยราชการของตนเองเหมือนเปนแหลงทําธุรกิจที่เขาจะแสวงหารายไดใหมากที่สุด หนวย
ราชการจึงกลายเปนสถานที่มุงหากําไรใสตัวสูงสุดรายไดของขาราชการเหลานั้นข้ึนอยูกับสถานการณของตลาด และ
ความสามารถสวนตัวที่จะหาจุดที่ไดผลประโยชนสูงสุดจากความตองการของประชาชน 

3. คอรัปชั่นที่เก่ียวโยงกับแนวคิดเร่ืองผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) การคอรัปชั่นเปนการใช
อํานาจเพื่อผลประโยชน ความพึงพอใจหรือชื่อเสียง หรือเพื่อผลประโยชนของกลุมหรือชนชั้นในลักษณะที่ฝาฝน
กฎหมายหรือมาตรฐานที่กําหนดพฤติกรรมในเชิงศิลธรรม 

นอกจากนี้ ใน ค.ศ.1978 Hridenheimer ยังไดมีการจําแนกการคอรัปชั่นตามหลักเกณ ของสีที่สะทอนตาม
ความอดทนของชุมชน (Community’s tolerance) ที่มีตอการทุจริตโดยจําแนกออกเปนสีดํา สีเทาและสีขาว ดังนี้ 

1. การทุจริตสีดํา (Black Corruption) หมายถึงความเห็นพองตองกันเปนสวนใหญของชนชั้นนําและของ
มวลชน ที่เห็นวาการกระทําหนึ่งสมควรถูกตําหนิ และเห็นวาควรจะถูกลงโทษ 

2. การทุจริตสีเทา (Gray Corruption) เปนการกระทําที่ชนชั้นนําสวนหนึ่งเห็นวาสมควรถูกลงโทษ แตชนชั้น
นําอีกสวนหนึ่งเห็นแตกตางออกไป ในขณะที่เสียงสวนใหญมคีวามเห็นคลุมเครือ 

3. การทุจริตสีขาว (White Corruption) เปนเร่ืองที่ชนชั้นนํายอมรับและเห็นวาพอจะรับได คือไมเลวรายนัก 
การทุจริตในลักษณะนี้เปนเร่ืองที่ชนชั้นนําและมวลชนสวนใหญไมไดมีการกระตือรือรนที่จะใหมีการลงโทษ พูดอีกอยาง
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หนึ่งคือ การคอรัปชั่นเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่คนในสังคมอาจจะยังไมตระหนักถึง เพราะฉะนั้นการทําทุจริตที่
เกิดข้ึนในสังคมหนึ่ง แตในสังคมหนึ่งอาจจะยังไมถือวาเปนการทุจริตก็ได 

สําหรับในสังคมไทยนั้นไดมีการแบงการทุจริต คอรัปชั่น ตามนักวิชาการตางๆ อาทิเชน สังศิต พิริยะรังสรรค 
(2549) ไดนาํเสนอไววาคอรัปชั่นสามารถแบงออกเปน 15 ลักษณะ ดังตอไปนี้ คือ 

1. การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ เชน การผูกขาด การใหสัมปทาน และการเรียกเก็บสวนแบงอยางผิด
กฎหมาย โดยการสรางความขาดแคลนเทียม เชน ปญหาการขาดแคลน 

2. การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเปนของครอบครัวและอาจกระทําโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

3. การมีผลประโยชนทบัซอน สถานการณทีเ่จาหนาที่ของรัฐมีผลไดรับผลเสียสวนตัว และผลดังกลาวสงผลตอ
การตัดสินใจ หรือการกระทําหนาที่โดยขาดความเที่ยงธรรม 

4. การใชอิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชนจากตลาดหลักทรัพย (ปດนราคาหุนของตัวเอง) 
5. ปกปดการบริหารงานที่ไมถูกตอง การปดบังและใหการเท็จ 

6. การใชนโยบาย กฎหมาย กฎเกณ  ขอบังคับตางๆ อยางมีอคติและลําเอียง 
7. การใชอิทธิพลทางการคา แสดงบทบาทเปนนายหนาหรือมีผลประโยชนทับซอน จากการคาตางตอบแทน 

การแลกเปลี่ยนสินคาเกษตรกับประเทศคูคา 
8. การใชทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉอฉลการใชกองทุนของรัฐ เพื่อไปหา

ผลประโยชนทางการเมือง 
9. ไมกระทําการตามหนาที่ แตใชลัทธิพรรคพวกแทน เชน การฮั้วประมูล 

10. การใหและการรับสินบน การขูเข็ญบังคับและการใหสิ่งลอใจ 

11. การยอมรับของขวัญที่ไมถูกตอง เชน เช็คของขวัญมูลคาสูงและสินบนมูลคาสูง 
12. ผูบริหารประเทศทําตัวเปนผูอุปถัมภรายใหญของประเทศ โดยการใชนโยบายประชานิยม 

13. ใชอํานาจของตํารวจ ทหาร และขาราชการในทางที่ผิด 

14. ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตดวยวิธีตางๆ 

15. การบริจาคเพื่อชวยเหลือการณรงคที่ผิดกฎหมาย เชน การบริจาคใหแกนักการเมืองและพรรคการเมือง
รัฐบาล เพื่อที่จะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาล 

และ ผาสุก พงษไพจิตร (2557) ไดมีการแบงรูปแบบของการคอรัปชั่นออกเปน 4 ลักษณะ คือ 1. ระบบสงสวย 
(syndicate corruption) มีแหลงสําคัญ เชน ที่ดิน ตํารวจศุลกากร เปนตน 2. การจัดซื้อจัดจาง (Procurement 

kickbacks) มีแหลงสําคัญ เชน สาธารณสุขศึกษาธิการ เกษตร องคกรบริหารทองถ่ินระดับตางๆ และเทศบาล 
มหาดไทย 3. การจายสินบนเพื่อใหไดการผูกขาดกิจการบางประเภทที่ตองไดสัมปทานจากรัฐบาล และเพื่อคงสภาพการ
ผูกขาดนั้นไว 4. การคอรัปชั่นการประมูลโครงการ 
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จากลักษณะของการคอรัปชั่นในขางตนนัน้ ไดมีนกัวิชาการหลายทานมีการอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทําใหเกิด
การคอรัปชั่นในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป เชน สาเหตุที่ทําใหเกิดการคอรัปชั่นในภาครัฐ อาจเปนเเพราะภาครัฐมี
อํานาจจัดสรรในสิ่งที่คนอ่ืนตองการ และกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐจะใชเวลาสิ้นเปลืองและผลลัพธที่ออกมาก็ไม
แนนอน ทําใหเกิดสภาพไมสมดุลระหวางสิ่งที่ประชาชนอยากไดกับสิ่งที่ประชาชนไดรับจริง จึงมีการพยายามทําใหผล
ของการตัดสินใจเปนไปอยางที่ตองการ การเอาชนะอุปสรรคนี้จึงตองอาศัยอิทธิพลการเมืองและการคอรัปชั่น ซ่ึงเปน
การลัดข้ันตอนและทําลายความชอบธรรมของกระบวนการท่ีมอียู หรือตามที่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2547) กลาววา
องคประกอบที่ทําใหระบบทุจริตคอรัปชั่นมีโครงสรางรากฐานอันแข็งแกรงและดํารงอยูในปจจุบันมีสาเหตุมาจาก
องคประกอบดังนี้ 1. ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะกําบงัที่แนนหนา 2. ภาคประชาชนขาดความเขมแข็งและ
ขาดผูนําในการตอตาน 3. คานิยมที่เปนอุปสรรคฝงรากลึกในสังคม คานิยมของคนในสังคมที่เปนเหตุใหเกิดพฤติกรรม
คอรัปชั่น เชน คานิยมในสังคมอุปถัมภ 4. การขาดจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ซ่ึงปจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณและ
ขาดจิตสํานึกเพื่อสวนรวม รวมไปถึง ทิพาวดี เม สวรรค (สํานักงาน ก.พ., 2543) กลาววา Robert Klitgaard คณบดี
ของ Rand Graduate School, California ไดคิดสูตรอธิบายการเกิดพฤติกรรมคอรัปชั่น ไววาการทุจริตคอรัปชั่นจะ
เกิดข้ึนเมื่อมีการผูกขาด (Monopoly) หรือรวบอํานาจไวที่แหลงเดียว ประกอบกับวาผลการตัดสินใจใดๆ ข้ึนกับการใช
ดุลยพินิจของผูมีอํานาจนั้นๆ เปนสําคัญ ดังนั้น หากมีมูลคารวมของการผูกขาดและการเปดโอกาสใหใชดุลยพินิจ
มากกวาความรับผิดชอบตรวจสอบได (Accountability) โอกาสของการทุจริต ไมโปรงใส ก็มีมาก หรือตามที่ พรศักดิ์ 
ผองแผว (2544) ไดรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยของผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานจํานวนมาก เพื่อสรุปถึง
สาเหตุที่ทําใหเกิดการคอรัปชันได 2 ประการคือ 

1. สาเหตุเกิดข้ึนจากภายในตัวบุคคลของผูกระทํา เปนสาเหตุที่เกิดข้ึนจากภายในของผูกระทําเอง โดย สุธี 
อากาศฤกษ (2524) กลาวถึงสาเหตุที่เกิดคอรัปชั่นนี้วา ทางดานตัวผูกระทําเองจะตองไตรตรองหรือใครครวญถึง
องคประกอบตางๆ 4 ประการคือ โอกาส สิ่งจูงใจ การเสี่ยงภัยและความซื่อสัตย 

1.1 โอกาส โดยสัญชาตญาณของมนุษยทุกคนจะตองมีความกลัวและความระแวงนานาประการ การ
กระทําใดก็ตามปกติจะไมกระทําจนกวาจะม่ันใจ หรือเชื่อใจวามีชองวางที่จะกระทําได ในกรณีคอรรัปชั่นก็เชนเดียวกัน 
ตามปกติจะไมกระทําการคอรรัปชันจนกวาจะมีชองโอกาสที่ตนเชื่อวา เม่ือกระทําลงไปแลวจะไมถูกจับได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาหากผูกระทําอยูในตําแหนง ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบซึ่งเปดโอกาสใหคอรรัปชั่นไดกวางขวาง ประกอบกับ
ความงายที่จะทํา การคอรัปชั่นก็จะมีโอกาสไดมากขึ้น 

1.2 สิ่งจูงใจ เมื่อมีโอกาสแลวก็ตองพิจารณาตอไปวามีสิ่งจูงใจหรือไมอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขนาดของผลประโยชนทีจ่ะไดรับ หรือขนาดของผลประโยชนที่จะสูญเสียไป เม่ือกระทําการคอรัปชั่น 

1.3 การเสี่ยงภัย ตองพิจารณาดูอีกตอไปวา หากกระทําไปแลวผลที่ไดรับจะคุมคาหรือไม หากกรณี
ถูกตรวจพบถูกจับได 
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1.4 ความซ่ือสัตย เปนองคประกอบที่สําคัญหากขาราชการ พนักงานและเจาหนาที่ของรัฐมีความ
ซือ่สัตยแลว ถึงแมจะมีโอกาสก็ยอมจะไมพึงปรารถนากระทําการคอรัปชั่นเปนแน และนับวาความซื่อสัตยเปนตัวสกัดก้ัน
กิเลสมิใหปรารถนาผลประโยชนอ่ืนๆ ที่มิชอบสําหรับผูที่ไมซือ่สัตยสจุริตแลวเปนเร่ืองที่ปองกันและปราบปรามไดยาก 

2. จากสภาพแวดลอมภายนอกหรือสิ่งแวดลอม สาเหตุที่ทําใหเกิดการคอรัปชั่นที่มาจากภายนอกหรือ
สิ่งแวดลอม กมล สกลเดชา (2525) อธิบายวามีความสัมพันธอยางใกลชิดกับมูลเหตุภายใน ทั้งเร่ืองโอกาส สิ่งจูงใจและ
ความซ่ือสัตยสจุริต ซึ่งสรุปได 8 ประการ ดังนี้ 

2.1 มูลเหตุจากดานเศรษฐกิจและการครองชีพ ซ่ึงนักวิชาการจํานวนมากมีความเห็นวา การคอรัปชั่น
นี้สืบเนื่องมาจากรายไดไมไดสัดสวนกับคาครองชีพ รายไดจึงเปนมูลเหตุที่ทําใหเกิดปญหาคอรัปชั่น เนื่องจากสภาพ
สังคมไทยทุกสมัยมีปญหาดานความแตกตางในฐานะของบุคคล การดิ้นรนตอสูจึงไมมีขอบเขตวาสุจริตหรือทุจริต รายรับ
ของขาราชการไทยโดยเฉพาะขาราชการระดับลางจะมีรายไดต่ํามากในขณะที่คาครองชีพสูงข้ึนเร่ือยๆ ขาราชการตอง
ตอสูดิ้นรนเพื่อหารายไดเลี้ยงครอบครัว ประกอบกับนักธุรกิจมักตัดความรําคาญจนกลายเปนธรรมเนียมวาเวลาไปติดตอ
กับราชการตองมีสินบนไปให การเกิดโครงการใหญๆ ของรัฐจํานวนมากเปนการทําใหขาราชการและพอคานักธุรกิจ
รวมมือกันหาผลประโยชน รวมทั้งเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นแตทรัพยากรของชาติมีจํากัด จึงไดมีบุคคลวิ่งเตนกันมาก 

และกอใหเกิดการทุจริตข้ึนในวงราชการ  
2.2 มูลเหตุจากดานการเมือง ซ่ึงสภาวิจัยแหงชาติ (2509) ไดทําการวิจัยและชี้ใหเห็นวาการเมืองเปน

สาเหตุหนึ่งของการคอรัปชั่น ดังนี้ 
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ทําใหเกิดนักการเมืองและนักการเมือง

หลายคนใชอํานาจในทางแสวงหาประโยชนกอใหเกิดการทุจริตในวงราชการอยางกวางขวาง 
2.2.2 ระบบพรรคการเมืองทําใหเกิดการรวมกลุมกันแสวงหาผลประโยชนกลายเปนการหากิน 

แบบเปนกลุม 

2.2.3 มีการประมูลตัวนักการเมืองพรรคอ่ืนที่ทําตัวดีหรือเปนนักพูด การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลโดยไมไดเปนไปตามกฎเกณ การไดมาซึ่งอํานาจ หรือไมไดเปนไปตามทํานองคลองธรรม เรียกวาการเมืองไมมี
เสถียรภาพ ทําใหนักการเมืองเกิดทัศนคติตองคอรัปชันเพื่อถอนทุนคาใชจายในการเลือกตั้ง 

2.2.4 การไมมีเงินชวยเหลือสนับสนุนการเลือกตั้ง ทําใหนักการเมืองที่ซื่อสัตยสุจริตตอง
เลือกที่จะกลายเปนคนยากจนหรือทิ้งเวทีการเมืองไป แตนักการเมืองที่ไมสุจริตก็ใชวิธีคอรัปชั่น และเนื่องจากตองใชเงิน
หาเสียงมากผูสมัครรับเลือกตั้งจึงตองเสาะหาความชวยเหลือจากภายนอก ซ่ึงการที่กลุมตางๆ ที่มีเงินมากหาไดยาก           
จึงเปดโอกาสใหนักธุรกิจที่รํ่ารวยเขามาทําหนาที่แทนกลุมตางๆ นักธุรกิจชั้นสูงสรางความสัมพันธกับผูบริหารประเทศ
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยอาศัยเงินเปนสินน้ําใจมากท่ีสุด 
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2.3 มูลเหตุจากสภาพแวดลอมทางสังคม การพิจารณามูลเหตุของการคอรัปชั่นตองมีการนําธรรม
เนียมของสังคมมาพิจารณาดวย  

2.4 มูลเหตุจากการบริหารงานของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ
หมายถึงการปกครองบังคับบัญชาที่หละหลวม ผูใตปกครองและผูบังคับบัญชาไมสุจริต ซ่ึงเห็นไดบอยๆ การไมกวดขัน
ควบคุมทางระเบียบวินยัเกือบจะเปนประเพณีนิยมของบานเมืองไป  

2.5 มูลเหตุจากกฎหมายหรือระเบียบมีชองวางหรือมีขอบกพรอง ซ่ึงเปนปญหาสําคัญของกฎหมาย
คือ การคอรัปชั่นมิไดเปนอาชญากรรมที่เห็นไดโจงแจง กอรปกับการหาพยานหลักฐานทําไดยาก ยิ่งกวานั้นการคอรัปชั่น
ยังกอประโยชนใหคูกรณีทัง้สองฝาย จึงไมคอยมีฝายใดยอมเปดเผยและถาหากมีฝายใดปรารถนาจะเปดเผยความจริงใน
เร่ืองนี้ กฎหมายหม่ินประมาทก็ยับยั้งเอาไว ทัง้กฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผูใหสินบนเทาๆ กับผูรับสินบน
จึงไมคอยมีผูใหสินบนรายใดกลาดําเนินคดีกับผูรับสินบนเลย  

2.6 มูลเหตุจากการมีตําแหนงหนาที่ที่เอ้ืออํานวยตอการกระทําผิด ถาปราศจากอํานาจตามตําแหนง
หนาที่ราชการแลว การคอรัปชั่นจะเกิดข้ึนไดยาก แมจะมีสภาพแวดลอมประการอ่ืนประกอบอยูดวยก็ตาม สวนราชการ
ใดจะมีการคอรัปชั่นหรือไมข้ึนอยูกับความเขมแข็งของผูนํา และความยึดม่ันในหลักจริยธรรม  

2.7 มูลเหตุจากการตกอยูภายใตอิทธิพลของสถานการณ  
2.8 มูลเหตุอ่ืนๆ ของการคอรัปชั่น 

สําหรับแนวทางและวิธีการปองกันและปราบปรามคอรัปชั่นตางประเทศ นั้น วิทยากร เชียงกูล (2549)           
ไดนําเสนอไวพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ คือ 1) การออกกฎหมาย การออกพระราชบัญญัติ การมีระบบนิติบัญญัติ             
ศาล และการบริหารจัดการที่ดี พรอมทั้งยุทธศาสตร มีมาตรการในการปองกันและปราบปรามอยางใกลชิด 2) การสราง
คานิยมของประชาชน และการเปนสังคมที่เสมอภาค ไมมีความความแตกตางทางชนชั้น 3) การใหมีองคกรอิสระเปน
องคกรที่มีอํานาจและมีบทบาทสูงในการปราบปรามคอรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส พรอมทั้งผูพิทักษความ
ยุติธรรม 4) การทําใหรัฐมีความโปรงใสและความเปดเผย โดยการที่ประชาชนมีสทิธิเขาถึงขอมูลขาวสาร และการเขาไป
มีสวนรวม 5) ความตั้งใจจริงในการแกไขปญหาคอรัปชั่น 6) การกระจายอํานาจ คือการใหหลายองคกรทํางานรวมกัน
มากกวาจะรวมศูนยอํานาจไวทีอ่งคกรเดียว 7) การใหผูหญิงมีบทบาทการตัดสินใจทางการเมืองสูง  

รวมไปถึงแนวคิดของธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) ไดเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ดังนี้ 

1. ภาครัฐตองมีมาตรการที่มุงกําจัดจุดออนของระบบ และเสริมสรางความเขมแข็งและคุณธรรมของเจาหนาที่รัฐ 

เชน วิธีการคัดเลือกและการพัฒนาเจาหนาที่รัฐ ตองประกาศใหทราบทั่วกัน ดําเนินการอยางโปรงใส และคัดคนตาม
ความสามารถ การปรับเงินเดือนเจาหนาที่รัฐใหสูงข้ึน เปนวิธีเพิ่มแรงจูงใจใหคนเกงเขามาสมัครและอยูในอาชีพนี้ได
อยางพอเพียงโดยไมตองคอรัปชั่น การเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่รัฐระดับสูง ตองมีวิธีประเมินผล และตรวจสอบอยางเปน
กลาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการเลนพรรคเลนพวก สิ่งที่สาํคัญคือ ตองมีการปราบปรามการคอรัปชั่นอยางเอา
จริงเองจัง เชน จะตองมีการอายัดและยึดทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐที่ไดมาดวยการคอรัปชั่นได มีการออกกฎหมายให
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ความคุมครองแกพยานผูใหขอมูลเร่ืองคอรัปชั่นโดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐระดับรองลงมา ซึ่งมีโอกาสรูขอมูลแตไมกลาแจง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามคอรัปชั่น เพราะเกรงวา ตนจะมีความผิดดวย หรือถูกหัวหนางานกลั่น
แกลงหรือทําอันตราย 

2. ตองมีกฎหมายที่เอ้ืออํานวย เชน กําหนดใหธนาคารพาณิชย ตองใหขอมูลเก่ียวกับฐานะ และรายไดของ
เจาหนาที่รัฐที่ถูกตั้งขอสงสัย เม่ือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามคอรัปชั่นขอไป รวมทั้งมีการรวมมือ ขอขอมูล
จากตางประเทศไดดวย กรณีทีเ่จาหนาที่รัฐโยกยายเงินไปตางประเทศ การจะปราบปรามคอรัปชั่นใหไดผล จะตองไดรับ
ความรวมมือจากฝายตํารวจและอัยการดวย ดังนั้นการมุงแกปญหาคอรัปชั่นและปฏิรูประบบตํารวจและอัยการจึงเปน
เร่ืองที่จําเปนอันดับตน 

3. ตองอาศัยความรวมมือจากสังคมประชา องคกรภาคประชาชน สื่อมวลชนนักวิชาการ สหภาพแรงงาน 
สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ ใหเปนหูเปนตา เปนกําลังในการชวยตรวจสอบใหขอมูลและสนับสนุนการทํางานของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคอรัปชั่นรัฐบาลบางประเทศใหงบประมาณสนับสนุนองคกรภาคประชาชนที่
ทาํงานดานตอตานคอรัปชั่นเพื่อชวยใหการปราบปรามไดผลดียิ่งข้ึนสําหรับประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีและทํางาน
ภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการตอตานการคอรัปชั่น (United Nations Convention against Corruption) 
และมีการจัดตั้งหนวยงานโดยเฉพาะ 2 หนวยงานหลัก ไดแก สาํนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ทําหนาที่ดูแลปญหาคอรัปชั่นในภาพใหญระดับชาติ ตลอดจนความรวมมือระหวางประเทศ และ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเปนหนวยงานที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต พ.ศ.2551 ทําหนาที่ดูแลคดี
ทีเ่ก่ียวพันกับการทุจริตหรือผลประโยชนทบัซอนที่เกิดข้ึนจากการกระทําของขาราชการระดับผูปฏิบัตกิาร รวมถึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดแถลงนโยบายการบริหารราชการแผนดินตอรัฐสภา โดยถือวา“การแกไข
ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น” เปนนโยบายหลักที่สาคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน จึงเปนสิ่งที่บงชี้วา 
ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นนั้นจะตองรีบดําเนินการแกไขอยางเรงดวน  

การปองกันคอรัปชั่นในภาครัฐ อาจจะทําไดดวยมาตรการที่มุงกําจัดจุดออนของระบบและเสริมสรางความ
เขมแข็งและคุณธรรมของเจาหนาที่รัฐ เชน วิธีการคัดเลือกและการพัฒนาเจาหนาที่รัฐตองประกาศใหทราบทั่วกัน 
ดําเนินการอยางโปรงใส และคัดคนตามความสามารถ การปรับเงินเดือนเจาหนาที่รัฐใหสงูข้ึน เปนวิธีเพิ่มแรงจูงใจใหคน
เกงเขามาสมัครและอยูในอาชีพนี้ไดอยางพอเพียงโดยไมตองคอรัปชั่น การเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่รัฐระดับสูง ตองมีวิธี
ประเมินผลและตรวจสอบอยางเปนกลางและมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการเลนพรรคเลนพวก สิ่งที่สําคัญคือ ตองมี
การปราบปรามการคอรัปชั่นอยางเอาจริงเองจัง เชน จะตองมีการอายัดและยึดทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐที่ไดมาดวย
การคอรัปชั่นได มีการออกกฎหมายใหความคุมครองแกพยานผูใหขอมูลเร่ืองคอรัปชั่นโดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐระดับ
รองลงมา ซึ่งมีโอกาสรูขอมูลแตไมกลาแจงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามคอรัปชั่น เพราะเกรงวาตน
จะมีความผิดดวย หรืออาจถูกหัวหนางานกลั่นแกลงหรือทําอันตราย  
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การจะปราบคอรัปชั่นใหไดผลจะตองมีกฎหมายที่เอ้ืออํานวย เชน กําหนดใหธนาคารพาณิชย ตองใหขอมูล
เก่ียวกับฐานะและรายไดของเจาหนาที่รัฐที่ถูกตั้งขอสงสัย เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามคอรัปชั่นขอไป 
กรณีที่เจาหนาที่รัฐโยกยายเงินไปตางประเทศ การจะปราบปรามคอรัปชั่นใหไดผล จะตองไดรับความรวมมือจากฝาย
ตํารวจและอัยการดวย ดังนั้น การมุงแกปญหาคอรัปชั่นและปฏิรูประบบตํารวจและอัยการจึงเปนเร่ืองที่จําเปนอันดบัตน
และตองอาศัยความรวมมือจากสังคมประชา องคกรภาคประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ สหภาพแรงงานสมาคม
วิชาชีพ ฯลฯ ใหชวยตรวจสอบ เปนกําลังในการชวยตรวจสอบใหขอมูลและสนับสนุนการทํางานของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคอรัปชั่น รัฐบาลบางประเทศใหงบประมาณสนับสนุนองคกรภาคประชาชนที่
ทํางานตอตานคอรัปชั่นเพื่อชวยใหการปราบปรามไดผลยิ่งข้ึน  

การขจัดปญหาคอรัปชั่นใหหมดไปจากสังคมไทยไดนั้น ภาครัฐและเอกชนควรรวมมือกันแกไขปญหาดังกลาว 
ดังนั้น แนวทางหรือมาตรการแกไขปญหาการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย นอกจากการใชมาตรการทางดาน
กฎหมายในการปราบปรามแลว มาตรการในการปองกันทุจริตคอรัปชั่น โดยการใหทุกภาคสวนรวมกันศึกษาเรียนรูและ
ทําความเขาใจและชวยกันเผยแพรความรูทางดานธุรกิจสมัยใหมที่มีความหลากหลายและสลับซับซอนเพื่อใหรูเทาทัน
นักการเมืองในปจจุบันได โดยใหสื่อมวลชน องคกรอิสระและองคกรตรวจสอบภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะปองกันการคอรัปชั่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

จากที่กลาวมาในขางตนทุกประเทศโดยเฉพาะในสังคมที่กําลังพัฒนากําลังเผชิญปญหาการคอรรัปชั่น 

โดยเฉพาะประเทศท่ีกําลังพัฒนาเนื่องจากมีปจจัยตางๆจํานวนมากที่เอ้ือตอการเจริญเติบโตของการคอรัปชั่น โดยที่ในป 
พ.ศ.2536 ปญหาคอรัปชั่นจึงถูกยกเปนปญหาสําคัญระดับโลกข้ึนอยางจริงจังและไดมีการจัดตั้งองคกรเพื่อความโปรงใส
นานาชาติ Transparency International (TI) ในประเทศเยอรมนี ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (World 

Bank) รัฐบาลประเทศตางๆ และองคกรขามชาติบางองคกร โดย TI เปนองคกรนานาชาติ ไมมุงหวังผลกําไรและเปน
องคกรภาคประชาสังคมระดับโลก มีเครือขายกวา 120 ประเทศทั่วโลก วัตถุประสงคหลักในการกอตั้ง TI คือ                  
1) ผลักดันการคอรัปชั่นเปนวาระของโลก 2) แสดงบทบาทสําคัญในการจัดทําอนุสัญญาการตอตานคอรัปชั่นและ               
3) ยกระดบัมาตรฐานความแข็งแรงภาครัฐ พรอมทั้งจัดทําดัชนีภาพลักษณคอรัปชั่น (Corruption Perceptions Index: 

CPI) เพื่อเปนตัวชี้วัดปรากฏการณคอรัปชั่นในประเทศตางๆท่ัวโลก เปนประจําทุกปตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา           
คาคะแนนของ CPI เร่ิมตั้งแต 0 คะแนน ถึง10 คะแนน โดย 0 คะแนน เปนคะแนนตํ่าสุดหมายถึงภาพลักษณคอรัปชั่น
สูงสุด สวน 10 คะแนนเปนคะแนนสูงสุดหมายถึงมีภาพลักษณคอรัปชั่นนอยสุดหรือมีความโปรงใสสูงสุด จากนั้นนํา
ขอมูลทั้งหมดที่ไดมาแปลงเปนคามาตรฐานที่มีสเกลเทากันคือ 10 คะแนน แลวจึงนํามาจัดอันดับ (ทั้งนี้ตั้งแตป ค.ศ.2012 

ไดเปลี่ยนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ไปเปนคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จากการสํารวจดังกลาวทําใหทราบถึงระดับการ
รับรูตอปญหาคอรัปชั่นในประเทศตางๆ โดยรวบรวมขอมูลจากการสาํรวจหลายแหลงรวมกัน  
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ซึ่งเม่ือมามองถึงสถานการณคอรัปชั่นในสังคมไทยนั้น ตั้งแตในอดีตสังคมไทยตอตานการทุจริตและการ
คอรัปชั่นเปนอยางมาก แต ในชวงทศวรรษที่ผานมา สังคมไทยเกิดเหตุการณที่เปนที่วิพากษวิจารณกันมากมายเก่ียวกับ
การทุจริตคอรัปชั่น และผลประโยชนทับซอน โดยในปจจุบันการคอรัปชั่นก็มีลักษณะซับซอนข้ึนเร่ือยๆและพัฒนาไป
อยางรวดเร็วตามอัตราเรงของยุคทุนนิยม และยุคโลกาภิวัตน เกินกวาจะกาวตามไดทัน เนื่องจากประชาชนขาดความรู 
ความเขาใจ ไมวาจะเปน กรณีทางดวนบางนา โรงไฟฟาบอนอกและบานหินกรูดเปนตนซ่ึงลวนแตสงผลเสียหายตอ
ประเทศอยางยิ่ง (สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ์, 2549) และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือการคอรัปชั่นในระบบการบริหารราชการแผนดิน
ของประเทศไทยนับวา เปนปญหาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรง และมีการแพรกระจายออกไปอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน
เร่ือยๆ จนกระทั่งในบางครั้งประชาชนบางสวนก็ยอมรับวา การคอรัปชั่นไดกลายเปนเร่ืองปกติธรรมดาที่จะตองเกิดข้ึน 
ถาหากประชาชนมีความจําเปนที่จะตองมีการติดตอกับหนวยงาน หรือเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงผลจากการวิจัยพบวา การ
คอรัปชั่นในหมูขาราชการในอนาคตจะมีแนวโนมการคอรัปชั่นเพิ่มมากข้ึน และปจจุบันนักธุรกิจยินดีที่จะจายสินบน
อยางเต็มที่เพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงาน  

สําหรับภาพลักษณของประเทศไทยนั้น จากการศึกษาของสํานักวิชาการ สํานักเลขาธิการผูแทนราษฏร โดย
จากคา CPI (Corruption Perceptions Index) ซ่ึงหมายถึง ดัชนีชี้วดัความโกงหรือดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น ที่จัดทํา
โดยองคกรเพื่อวามโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) เปนดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศ
ตางๆทั่วโลก ในป 2560 นี้ไทยไดรับคะแนน 37 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่งถือเปนลําดับที่ 96 ของโลก มีคาเพิ่มจากป 
2559 จํานวน 2 คะแนนเทานั้น และในป 2561 ไทยไดรับคะแนนเพียง 36 คะแนน ซ่ึงลดลงจากป 2560 ซ่ึงเปน
เคร่ืองชี้วัดที่สามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีปญหาคอรัปชั่นในระดับที่สูง และมีแนวโนมที่จะ
สูงข้ึน ซ่ึงถือเปนเร่ืองที่นาเปนหวงอยางยิ่ง และทําใหเห็นถึงนโยบายการดําเนินงานในการตอตานการคอรัปชั่นของ
ประเทศไทยที่ผานมาจนถึงปจจุบนันั้น ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ถึงแมวาประเทศไทยจะไดมีความพยายามใน
การกําหนดและใชมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคอรัปชั่นอยูอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้น รัฐบาลควร
จัดใหปญหาการคอรัปชั่นนั้นเปนหนึ่งในวาระแหงชาติ เพื่อใหเกิความรวมมือจากทุกภาคสวน และกําหนดเปนนโยบาย
เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัตใิหกับสวนราชการ อีกทั้งควรสรางระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถลดแรงจูงใจ
ใหเกิดการคอรัปชั่น นํามาซ่ึงการปองกันและลดปญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยใหหมดไปอยางยั่งยืนตอไป 

 

 

ขอขอบคุณบัณ ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ที่ใหความไววางใจในการเสนอรูปแบบการ
เขียนบทความวิชาการ และขอกราบขอบพระคุณทานรศ.ดร.จรัสพงศ คลังกรณ และทานอาจารยประจําคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร ภาควิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนทุกทานที่ชวยใหความอนุเคราะหขอมูลรวมถึงใหคําแนะนําใน
การเขียนบทความวิจัยสงผลใหบทความนี้ไดรับการตีพิมพ 
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The Co-operation between Government and Private Sectors according to San 
Palangpracharath Policy for Developing Places of Historical and Heritage Tourism in 
Nakhon Phanom Province 
 

   ัคนัมพร  ศิริพัฒน 
 

 

ความรวมมือภาครัฐและเอกชนตามนโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม โดยรัฐบาลไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการแกไข
ปญหา ซึ่งที่ผานมามีการดําเนินการในหลายมาตรการ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและประชาชนผูมีรายไดนอยทั้งทางดาน
การลดตนทุนการผลิต การใหความรู การสรางมูลคาเพิ่ม การตลาด การชวยเหลือดานปจจัยการผลิต และการใช
แนวคิด ประชารัฐ มาเปนตัวการแกไขปญหา โดยอาศัยกลไกความรวมมือจากทุกภาคสวน“ประชารัฐ” คือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาประชาชน ชวยกันแกปญหา และคิดหาทางสรางอนาคตใหประเทศไทย ผานโครงสรางการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุงมั่นลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาคุณภาพคน และเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน 

จังหวัดนครพนม โดยมีเปนจังหวัดที่มีรูปแบบทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรทองถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต 

และภูมิปญญาตาง ๆ เพื่อเปนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม ซึ่งมี
ขอคนพบในการศึกษาที่สําคัญในการนําไปไปฎิบัติ ไดแก สงเสริมการทองเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน ประวัติศาสตร การทองเที่ยวทางธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาแหลงทองเที่ยวและเชื่อมโยง
กิจกรรมการทองเที่ยวกับกลุมจังหวัดและประเทศเพื่อนบาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยว 

พัฒนา บูรณะ และฟຕนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวริมฝດงแมนาโขง แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมทองถ่ิน สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมตามลําแมน้ําโขงในเชิงกลุมพื้นที่ ที่มี
ความโดดเดนทางธรรมชาติและมีทวิทัศนที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ มียานอาคารเกาที่เปนประวัตศาสตร
ทางวัฒนธรรม พัฒนาแหลงทองเที่ยวพระธาตุสําคัญในจังหวัด โดยการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใหได
มาตรฐาน เพื่อรองรับนักทองเที่ยว มุงสูการเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขงตอนกลาง 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว พรอมทั้งสืบสานวัฒนธรรมสองฝດงแมนาโขงเชื่อมโยงสองพระธาตุระหวาง
ไทยกับสปป.ลาว ตามกรอบความรวมมือใหมีการผลักดันงานประเพณีไหลเรือไฟเปนงานระดับนานาชาติและ
ประเพณีทองถ่ินสําคัญที่เปนจุดเดนของจังหวัดนครพนม ซึ่งจะทําใหแหลงทองเที่ยวไดรับการปรับปรุงอยางมี
มาตรฐานสามารถรองรับนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศตอไป 
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Abstract
The co-operation between Government and Private Sectors according to San 

Palangpracharath Policy for Developing Places of Historical and Heritage Tourism in 
Nakhon Phanom Province which the government used the principles of Sufficiency 
Economy to help farmers and poor people for reducing of initial investment and gave them 
knowledge, create more value, marketing, applying for raw material of products and 
concept of Civil State that co-operation among the government, private sectors and civil to 
plan altogether for future Thailand, by reducing of the cap between people, improve the 
quality of people for increasing competitiveness.  

Nakhon Phanom Province is a province of model of cultural, local history, culture, 
traditions, lifestyle and various wisdoms in order to develop the historical and cultural 
attractions of Nakhon Phanom Province. For example promote religious, local cultures, 
history, local wisdom and linking tourism activities with provinces and neighboring 
countries, the development of infrastructure that supports tourism to restore natural 
attractions along the Mekong River which is characterized by nature and has one of the 
most beautiful scenery in the country with old buildings that are cultural history and 
important relics in the province. Moreover, improving facilities to meet standards to support 
tourists, aiming to become a tourist center in the Central Mekong Sub-region by supporting 
tourism activities as well as continuing the two-sided culture of the Mekong River by 
linking the two relics between Thailand and the Lao People's Democratic Republic 
according to the framework of cooperation for pushing the tradition of the Illuminated Boat 
Procession (Lai Reua Fai) that is an international event and important local traditions that 
are the highlight of Nakhon Phanom province, which will make the tourist attractions to be 
updated with standards to support both domestic and international tourists
 

 

 รัฐบาลไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการแกไขปญหา ซ่ึงที่ผานมามีการ
ดําเนินการในหลายมาตรการ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและประชาชนผูมีรายไดนอยทั้งทางดานการลดตนทุนการผลิต 
การใหความรู การสรางมูลคาเพิ่ม การตลาด การชวยเหลือดานปจจัยการผลิต และการใชแนวคิด ประชารัฐ  มาเปน 

ตัวการแกไขปญหา โดยอาศัยกลไกความรวมมือจากทุกภาคสวน“ประชารัฐ” คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
ประชาชน ชวยกันแกปญหา และคิดหาทางสรางอนาคตใหประเทศไทย ผานโครงสรางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มุงมั่นลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  

เปนการเอาจุดเดนของแตละภาคสวนมารวมกัน 5 ภาคสวน  
  จุดเดน คือ มีคนมากกระจายอยูเต็มพืน้ที่ มอีงคความรู มีงบประมาณและบทบาทหนาที่ตาม
ลกัษณะงานที่รับผิดชอบ 

 จุดเดน คือ ทันสมัย บริหารจัดการเกง มีทุนที่คลองตัว 

  จุดเดน คือ มีฝมอื มีความสามารถผลิตสินคา รักบานเกิด 

  จุดเดน คือ มีองคความรู เทคโนโลยี การคนควาวิจัยเพื่อตอยอด  
  จุดเดน คือ ทํางานเชิงลึก เกาะติด มีเครือขายมาก  
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  คือการสรางฐานรากประเทศสูอนาคตตามโมเดล “ 4.0” 

ซึ่ง 1 ใน องคประกอบหลัก คือ การขับเคลื่อนประเทศผานกลไก“ ” จะตองมุงทํางานแบบบูรณาการ           
ใหเกิดการเชื่อมโยง ประสานสอดคลองกัน เพราะปญหาของหลายภาคสวนลวนมีความเกี่ยวของและมีผลกระทบซ่ึง
กันและกันปญหาสาธารณะของประเทศมีความสลับซับซอนมากข้ึน หลายฝายจําเปนตองอาศัยความรวมมือผนึก
กําลังระหวางหนวยงานตางๆ ภายในภาครัฐดวยกันเองและระหวางภาครัฐกับภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคมมากข้ึนเนน
การมีสวนรวม หนวยงานภาครัฐตองไปชวยสะทอนความตองการของประชาชนใหมากที่สุด ขอใหเขาใจวา 
ยุทธศาสตรประชารัฐของรัฐบาลนี้จะเปนความรวมมือกันในเชิงสรางสรรคดึงเอาจุดแข็งที่แตละภาคสวนมี ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาชวยกันสรางพลังในการทําความดีเพื่อชาติ 

กรมการทองเที่ยว สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว พบวา จังหวัดนครพนมมีนักทองเที่ยวที่เปนชาวไทยและ
ตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยว มีจํานวนทั้งหมด 358,227 คน ในป 2556 พบวา จังหวัดนครพนมมี
นักทองเที่ยวที่เปนชาวไทยและตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยว มีจํานวนทั้งหมด 397,337 คน ในป 2557 พบวา 
จังหวัดนครพนมมีนักทอ งเที่ยวที่เปนชาวไทยและตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยว มีจํานวนทั้งหมด 415,255 
คนและในป 2558 พบวา จังหวัดนครพนมมีนักทองเที่ยวที่เปนชาวไทยและตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวมี
จํานวนทั้งหมด 447,779 คน จึงมีอัตราการเติบโตในสวนของกลุมที่เดินทางมาทองเที่ยวอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

พรอมทั้งมีเอกลักษณะทางวัฒนธรรมและประเพณีที่เปนแบบอยางของตัวเองอยูมากซ่ึงกระจัดกระจายอยูทั่วทั้ง
จังหวัด มงีานเทศกาลและงานประเพณีที่นาสนใจ เชน พิธีไหลเรือไฟ การฟอนของชนเผาตาง ๆ ที่มีความสวยงาม
ทําใหจังหวัดนครพนมเปนจังหวัดที่ไมนอยหนาจังหวัดอ่ืนที่จะพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวให
รุดหนาตอไป สมดังคําขวัญของจังหวัดที่วา “     

” (ทนงศักดิ์ ใจสบาย และคณะ, 2554) ยุทธศาสตรประชารัฐของรัฐบาลนี้จะเปนความรวมมือกันในเชิง
สรางสรรคดึงเอาจุดแข็งที่แตละภาคสวนมี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน มาชวยกันสรางพลังในการทําความดีเพื่อชาติ เพื่อประชาชนทุกคน และเพื่อเปนแนวทางตอการศึกษา
และพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหเพิ่มคุณคา ศิลปะ ที่ทรงคุณคาของเหลาบรรพบุรุษสรางไวนํามาบริหาร
จัดการสูความยั่งยืนของจังหวัดนครพนมตอไป 

 

 

 “ ” คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาประชาชน ชวยกันแกปญหา และคิดหาทางสรางอนาคต
ใหประเทศไทย ผานโครงสรางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุงมั่นลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาคุณภาพคน 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

139



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

   
  

 *** รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ํา สรางรายไดและความเจริญ ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจให
ครอบคลุมทั้งประเทศโดยใหภาคเอกชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการรวมกับภาครัฐเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนของประเทศในเร่ือง ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2558 รับทราบ
การแตงตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบดวย กลุม alue ri er 7 คณะ และกลุม 
Ena le ri en 5 คณะ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 12 คณะ มี
บทบาทหนาที่ ดังนี้  
 (1) ดําเนินการในลักษณะหุนสวนภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
 (2) เนนกิจกรรมที่เปน Action Based 

 (3) ครอบคลุม 4 เสาหลัก คือ ธรรมาภิบาล นวัตกรรมและผลิตภาพ การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย และ
การมีสวนรวมในความม่ังค่ัง  
 (4) ภาคเอกชนนํา โดยภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวกและสนับสนุน 

 

 

- 
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***

 
 

 
 

 1. ประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานสานพลังประชารัฐ บูรณาการแผนงาน/
โครงการที่ 12 คณะจะลงไปในพ้ืนที่ และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะทํางานรวมรัฐ–เอกชน-ประชาชน            
ใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบอยางตอเนื่องซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ (นส. มท ์๐์๕.๎/ว๑๎ํ๒          
ลงวันที่ ํ๐ กย.๑๕) 
  (1) รวบรวมขอมูลและวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่เพื่อใชประโยชนในการขับเคลื่อนงาน 

  (2) กําหนด แนวทางปฏิบัติและแผนดําเนินงานในพื้นที่  
  (3) ประสานการปฏิบัตงิาน และบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชนภายในจังหวัด 

  (4) ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ 

  (5) รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใหรัฐบาลทราบโดยผานกระทรวงมหาดไทย  
  (6) แตงตั้งที่ปรึกษา และคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่ คสป.มอบหมาย 

 (นส. มท ์๐์๕.๎/ว๑๎ํ๒ ลงวันที่ ํ๐ กย.๑๕) 
  (1) ให คสป. มีการจัดประชุม เปนประจําทุกเดือน เพื่อประสานการทํางาน ติดตามผล 

  (2) ให คสป. เปนแกนหลัก ประสานบูรณาการการทํางานของทกุภาคสวน วางแผนสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน และผลิตภัณ  
  (3) ศึกษา ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามบทบาท หนาที่ ของกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
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  (4) สนับสนุนให อปท. สถาบันการศึกษา และองคกรทุกภาคสวน ในจังหวัดไดสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ตามแผนงาน ใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

  (5) สนับสนุนใหบริษัทฯ คัดเลือกชุมชนและผลิตภัณ  ที่มคีวามพรอมใน ๏ กลุมงาน ๑ กระบวนการ 
  (6) ใหจังหวัดสนับสนุนดานการถายทอดแนวคิด องคความรู ฯลฯ แกชุมชน 

  (7) เสนอปญหา / ศักยภาพ (จุดออน จุดแข็ง) / ความตองการให SE จังหวัด 

  (8) ใหคําแนะนําแนวทางในการดําเนินงานแก SE จังหวัด 

 

1.  ไดแก 
จังหวัดนครพนม ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีประวัติสืบทอดยาวนานมาหลายรอยป 

เดิมเคยเปนมหานครของ อาณาจักรศรีโคตรบูรณที่รุงเรืองในอดีต ประมาณราวตนพุทธศตวรรษที่ 12 เปน
อาณาจักรอิสระไมข้ึนกับใคร ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 อาณาจักร ศรีโคตรบูรณไดเสื่อมอานาจลงตกอยูภายใต
การปกครอง ของอาณาจักรขอมตอมาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ชื่อของ “ ” เปนเมืองในอาณาจักร
ลานชาง มีฐานะเปนเมืองลูกหลวง โดยพระเจากรุงศรีสัตนาคนหุตลานชาง ทรงสรางเมืองที่ปากหวยหินบูรณ              
(ปากหวยบรรจบลานาโขงฝດงซายตรงขามอาเภอทาอุเทน เหนือเมืองนครพนม ) ใหชื่อเมืองใหมนี้วา “ ” 

สบืราชสมบัติมาไดหลายองค ตอมายายเมืองมาตั้งที่ ปาไมรวกหวยศรีมัง ริมแมนาโขงฝດงซาย (คือเมืองเกาใตเมือง
ทาแขกในปจจุบัน) ถึงป พ.ศ. 2297 มีพระนครานุรักษครองเมืองศรีโคตรบูรณ มีความเห็นวาเมืองมิไดตั้งอยูที่ปาก
หวยแลว จึงไดเปลี่ยนนามเมืองใหมวา “ ” เพราะถือวาสรางข้ึนในดงไมรวก นามเมืองศรีโคตรบูรณ 
จึงเปลี่ยนไปตั้งแตคร้ังนั้น (สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2549) 

 จังหวัดนครพนม เปนจังหวัดชายแดน ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พื้นที่มีลักษณะ
เลียบยาวตามแนวชายฝດงขวาของแมนาโขง ประมาณ 174 กิโลเมตร อยูระหวางเสนรุงที่ 16 -18 องศาเหนือ และ
ระหวางเสนแวงที่ 104 -105 องศาตะวันออก มีระยะทางหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 735 กิโลเมตร โดยมี
แหลงทองเที่ยวทางประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญ (ภัคณิษา อภิศุภกรกุล, 2551)ไดแก  
 

 

1.  ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในเขตอาเภอธาตุพนม หางจากตัวจังหวัด
ประมาณ 50 กิโลเมตร ผลจากการขุดคนทางโบราณคดีลงความเห็นวาเปนสมัยเดียวกันกับปราสาทของขอม และได
ทาการบูรณะเร่ือยมา โดยในป พ.ศ.2458 วัดพระธาตุพนมไดรับการยกฐานะเปนอารามหลวงชั้นเอก ข้ึนเปน 

“วรมหาวิหาร” ตอมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 พระธาตุพนมไดลมทลายลงทั้งองคเนื่องจากความเกาแกขององค
พระธาตุพนม รัฐบาลไดกอสรางองคพระธาตุข้ึนใหม แลวเสร็จเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2522 และได ทาการบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ ตลอดจนของมีคามากมายนับหมื่นชิ้นภายในองคพระธาตุ บนยอดองคพระธาตุมีฉัตรทองคา          
น้ําหนักถึง 110 กิโลกรัม ปจจุบันองคพระธาตุพนมมีฐานกวางดานละ 12.33 เมตร เปนเจดียทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดู
สงางามยิ่งนัก 
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2.  ประดิษฐานอยูบานทาอุเทน อาเภอทาอุเทน รูปทรงคลายพระธาตุพนม มีความสูง
จากพื้นดินถึงยอด 33 วา ฐานกวางดานละ 6 วา 3 ศอก พระอาจารยศรีทัตถ เปนผูสราง เมื่อ ป พ.ศ.2455             
พระธาตุทาอุเทนนี้เปนศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสาคัญยิ่งองคหนึ่ง ภายในองคพระธาตุบรรจุพระธาตุของ           
พระอรหันต ซึง่พระอาจารยศรีทัตถไดอัญเชิญมาจากเมืองยางกุงประเทศพมา การเดินทางไปนมัสการพระธาตุทาอุเทน 

จากตัวเมืองนครพนมใชเสนทางหมายเลข 212 ไปยังอาเภอทาอุเทน ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร 
3.  ประดิษฐานอยู ที่วัดพระธาตุเรณูนคร ตาบลเรณูนคร อาเภอเรณูนคร สรางข้ึนเมื่อ 

พ.ศ. 2461 โดยอาจารยเมา วงษา และ อุปปช าอินทร โดยจาลองมาจากองคพระธาตุพนม มีความสูง 35 เมตร 
กวาง 8.37 เมตร มีซุมประตู 4 ดาน ภายในเปนโพรงบรรจุพระไตรปฎก พระพุทธรูปทองคา ภายในวัดพระธาตุเรณูนคร 
นอกจากมีองคพระธาตุเรณูนครแลวยังมีพระรูปพระองคแสน (นาหนัก 1,200 กิโลกรัม หนาตักกวาง 50 เซนติเมตร 
สูง 50 เซนติเมตร) มีพระพุทธลักษณะสวยงาม การเดินทางไปนมัสการพระธาตุเรณูนคร จากตัวเมืองใชเสนทาง
หลวงหมายเลข 212 ถึงกิโลเมตร ที่ 44 มีทางแยกไปยังอาเภอเรณูนคร 7 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางใชไดทุก
ฤดูกาล รวมระยะทางทั้งสิ้น 51 กิโลเมตร 

4.  ประดิษฐานอยูที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ ตาบลนาหวา อาเภอนาหวา หางจากตัวอําเภอเมือง 
ประมาณ 98 กิโลเมตร ปนที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจา ประชาชนในทองถ่ินใกลเคียงเคารพนับถือมาก 

การเดินทางจากตัวเมืองนครพนม ไปตามทางหลวงหมายเลข 212 ผานอาเภอทาอุเทน ถึงบานทาดอกแกวจะมีทาง
หลวง หมายเลข 2032 แยกซายมือเขาตัวอาเภอศรีสงคราม จากอาเภอศรีสงคราม ไปอาเภอนาหวา ระยะทาง 26 
กิโลเมตร ถนนลาดยางตามทางหลวงหมายเลข 2132 ถึงบริเวณวัด  

5.  ประดิษฐาน ณ วัดโ ษิตดาราม ตาบลมหาชัย อาเภอปลาปาก หางจากตัวจังหวัด
ประมาณ 40 กิโลเมตร ไปตามเสนทางนครพนม - สกลนคร ทางหลวงแผนดินหมายเลข 22 พระธาตุมหาชัย เปน   

ปูชนียสถานที่สาคัญยิ่งแหงหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จ
พระราชดาเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวที่พระธาตุมหาชัย เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2518 ตรง
กับวันข้ึน 15 คา เดือน 6 ซึ่งเปนวันวิสาขบูชา และที่วัดโ ษิตดาราม นี้ ยังเปนที่จาพรรษาของทานพระครูสุนทร
ธรรมโ ษิต (หลวงปูคาพันธ โ สปญโญ) พระเกจิอาจารยสายวิปสสนา ที่สาคัญองคหนึ่ง และเปนที่เคารพนับถือ
ของชาวจงัหวัดนครพนม และชาวอีสานทั่วไปดวย  

6.  เปนปูชนียสถานคูบานคูเมืองของชาวอาเภอนาแก หางจากอาเภอธาตุพนม ตามทาง
หลวงหมายเลข 212 ประมาณ 27 กิโลเมตร พระธาตุศรีคูณมีลักษณะสวนบนคลายพระธาตุพนม ตางกันตรงที่           
ชั้นที่ 1 มีสองตอน เปนรูป 4 เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปຕน และชั้นที่ 2 สั้นกวาพระธาตุพนม 

7.  ตั้งอยู ต.ดอนนางหงส อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีพระธาตุสาคัญของจังหวัด ลักษณะ
คลายพระธาตุพนม ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมซอนลดหลั่นกันข้ึนไปเร่ือยๆ ยอดเจดียทรงบัวเหลี่ยมผูสรางคือพระบรม
ราชา(กูแกว) เจาเมืองเดิมมรุขนครเดิม ชวงหนึ่งเคยเปนศูนยกลางอาณาจักรศรีโคตบูร  

8.  เปนวัดคูบานคูเมืองมาแตโบราณ มีศาลเจาหมื่น รวมทั้งพระติ้ว พระเทียม ซึ่งเปน
พระคูบานคูเมืองของเมืองนครพนม เปนที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป วัดนี้ตั้งอยูริมฝດงแมนาโขงติดกับ
ดานศุลกากรนครพนม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  
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9.  ตัง้อยูในลานาโขง ณ บานเวินพระบาท ตาบลเวินพระบาท อาเภอทาอุเทน โดยมีที่
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของวัดพระบาทเวินปลา หางจากฝດงออกไป 150 เมตร สถานที่แหงนี้ชาวบานเรียกวา “วังนาวน 

หรือเวิน”ลักษณะเปนรอยฝาพระบาทเบื้องซาย กวาง 70 เซนติเมตร ยาว 1.80 เมตร ตรงกลางมีรูปกงจักร 
เสนผาศูนยกลางของรูปประมาณ 10 เซนติเมตร ในฤดูฝนนาจะทวมคือตั้งแตเดือนพฤษภาคม ไปจนกวานาจะลดลง ใน
เดือนกุมภาพันธ จึงไปนมัสการได งานเทศกาลนมัสการ จะตรงกับวันสงกรานตของทุกป การเดินทางจากนครพนม          

ไปตามถนนสายนครพนม-บานแพง หางจากตวัจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาหมูบาน อีก 500 เมตร 
10.  ประดิษฐานอยู ณ วัดไตรภูมิ ตาบลทาอุเทน อาเภอทาอุเทน เปนพระพุทธรูปยืน

ปางหามสมุทร มีขนาดสูง 80 นิ้ว แทนสูง 2.5 นิ้ว ฐานเปนรูป 8 เหลี่ยม สูง 15 นิ้ว หางจากจังหวัดนครพนม 

ประมาณ 26 กิโลเมตร 
 

 
1.  เมืองเรณูนครเปนถ่ินที่อยู ของชาวผูไทซ่ึงยังคงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินไวอยางดี 

อาทิ เชน ธรรมเนียมการตอนรับดวย การบายศรีสูขวัญ การเลี้ยงอาหารแบบพาแลง การชวนดูดอุ การฟอนราผูไท 

เมืองเรณูนคร ยังมีรานจาหนายสินคาพื้นเมือง และของที่ระลึกตาง ๆ ไวบริการนักทองเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณ             

วัดพระธาตุเรณูนคร และตลาดอาเภอเรณูนคร ตัวอาเภอเรณูนครมีที่ตั้งหางจากพระธาตุพนม 5 กิโลเมตร และอยู
หางจากตัวจังหวัด ไปทางทิศใตเปนระยะทาง 51 กิโลเมตร  

2.  เปนประเพณีของชนเผาแสกอาศัยอยูในบานอาจสามารถ ตาบลอาจสามารถ 

หางจากตัวเมืองนครพนม ประมาณ 4 กิโลเมตร เปนการเตนบวงสรวงเจาที่ เตนกันเปนประจาทุกป ในเดือน 3 ข้ึน 

2 คา การเตนสากนอกเทศกาลจะตองทาพิธีขอขมากอน โดยใชหัวหมู เงิน 20 บาท และเหลาทาพิธีที่ศาลเจาประ
จาหมูบานโดยการเสี่ยงทายใชไมสี ถาไมสีเดียวกันถือวาเจาไมอนุญาตการเตนแสกเตนสากใชไมยาวทาสีแดงสลับ
ขาวเรียก “สาก” นาดวยเสียงกลองจังหวะเร็ว ผูเตนจะซอยเทาถ่ี ๆ ลงไปตามจังหวะ การกระทบไม คลายกับการ
เตนลาวกระทบไมแตเร็วกวามาก  

3.  ในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดของทุกป จังหวัดนครพนมจะมีการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ 

ซึ่งการไหลเรือไฟถือเปนพิธีกรรมอยางหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสาน ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา แตคร้ังโบราณ 

ประเพณีไหลเรือไฟบางทีเรียกวาลองเรือไฟ ลอยเรือไฟหรือปลอยเรือไฟ ซึ่งเปนลักษณะที่เรือไฟเคลื่อนที่ไปเร่ือย ๆ 

เรือไฟหรือเฮือไฟ หมายถึง เรือที่ทาดวยทอนกลวย ไมไผ หรือวัสดุที่ลอยนามีโครงสรางเปนรูปรางตาง ๆ ตามความ
ตองการ เมื่อจุดไฟ เปลวไฟจะลุกเปนรูปรางตามโครงสรางนั้น ๆ งานประเพณีไหลเรือไฟ จะมีข้ึนในเทศกาลออก
พรรษา ในวันข้ึน 15 คา เดือน 11โดยมีความเชื่อเก่ียวกับการบูชา รอยพระพุทธบาทที่ประทับไวบน ฝດงแมนานัม
มทานที ในแควนทักขิณาบท ประเทศอินเดีย (ปจจุบันเรียกวา “แมนาเนรบุททา”) ตามพุทธประวัติกลาวไววา ใน
คร้ังนี้พญานาค ไดทูลอาราธนาพระพุทธองค ไปแสดงธรรม ในพิภพของนาค เม่ือเสด็จกลับพญานาคทูลขอให
พระองคประทับรอยพระบาทไว ณ ริมฝດง แมนานัมมทานที พระองคจึงไดประทับรอย พระบาทไวตามประสงคของ
พญานาค รอยพระบาทที่ทรงประทับไวนี ้เปนที่เคารพของเทวดา มนุษย ตลอดจนถึงสัตวทั้งหลาย ผูที่ตองการบุญ
กุศล ดวยเหตุนี้การไหลเรือไฟจึงถือวา เปน การบูชารอยพระพุทธบาท  
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4.  เปนประเพณีของชาวโซ (โส) ซึ่งเปนชนเผาๆ หนึ่งของจังหวัดนครพนม ชาวโซมีภาษา            
เปนของตนเอง ลกัษณะภาษาคลายมอญปนเขมร การเตนโซทั่งบั้ง เปนการราในงานศพ เพื่อสงวิญญาณผูตาย ใหไป 

สขุสบายในชาติหนา การรามีทัง้ชายและหญิง หมูบานชาวโซมอียูที่บานโพนจาน อาเภอโพนสวรรค โดยเดินทางไป
ตามถนนนครพนม – ทาอุเทน เลี้ยวซายไปตามถนนสายทาอุเทน - กุสุมาลย 25 กิโลเมตร ชนเผาโซ มีกระจายอยู
ในหลายอาเภอ อาทิ ทีอ่าเภอทาอุเทน อาเภอศรีสงคราม และอาเภอนาแก 

2. 

 

การวิเคราะหและประเมินศักยภาพ โอกาส ขอจํากัด ภัยคุกคามในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
จังหวัดนครพนม แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดนครพนมที่ไดกาหนดวิสัยทัศนของจังหวัดใหเปน “  

 ” โดยไดวิเคราะหศักยภาพ จุดแข็ง จุดออนและภัยคุกคามของจังหวัดนครพนม 

เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด ในรายงานฉบับนี้ไดปรับปรุงขอวิเคราะหดังกลาวโดยไดเพิ่มเติมประเด็น
ของการพฒันาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรวมดวยโดยมีรายละเอียดของ ขอวิเคราะหดังตอไปนี้ 

2.1    

จุดแข็งของจังหวัดนครพนม มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปน
อยางดี เชน หมูบานมิตรภาพ ไทย-เวียดนาม บานนาจอก ตําบลหนองญาติ อําเภอเมืองนครพนม เปนตน รวมถึง
จังหวัดนครพนมเปนเมืองขนาดเล็กที่สงบและไมวุนวาย เหมาะแกการพักผอนและเปนที่อยูอาศัย อีกทั้งจังหวัด
นครพนมเปนจุดเชื่อมเสนทางคมนาคมทางบกของไทย – สปป.ลาว – เวียดนาม และจีนตอนใต ที่สะดวก และมี
สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คามวน) เปนสะพานเชื่อมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวสูประชาคมอาเซียนและสากล 

2.2    

จุดออนของจังหวัดนครพนม คือโครงขายเสนทางคมนาคมและการขนสง การใหบริการและการเชื่อมโยง
เสนทางสูแหลงทองเที่ยว ยงัไมครอบคลุมและไมไดรับการปรับปรุงเทาที่ควร อีกทั้งจังหวัดนครพนมยังขาดการวาง
แผนการพัฒนาเมืองอยางเปนระบบ และรองรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงสัมพนัธกับภาพรวมของประเทศ 

  

โอกาสของจังหวัดนครพนม อยูที่นโยบายของรัฐในการสงเสริมทั้งการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

ของจังหวัดนครพนมได และจังหวัดนครพนมมีโอกาสไดรับประโยชนจากความรวมมือในกลุมประเทศที่อยูในพื้นที ่
Great Mekong Sub region (GMS) (ประเทศท่ีอยูลุมแมนาโขง ไทย จีน เมียนมาร สปป.ลาว เวียดนาม และ
กัมพูชา) อีกดวย และมีโอกาสในการขยายเศรษฐกิจตามแนวเสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 

นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังทาเรือหวุงอຎาง ในเวียดนามไดในระยะ 200 – 300 กิโลเมตร อีกดวย 

2.4    

ภัยคุกคามของจังหวัดนครพนม อยูที่การแขงขันดานการคาระหวางประเทศ ซึ่งการเปดตลาดเสรีทาง
การคามีผลตอภาคการผลิต ที่ยังไมสามารถปรับตัวใหสามารถแขงขันกับประเทศคูแขง อีกทั้งกฎระเบียบของ
ประเทศเพ่ือนบานมีความแตกตางเชิงสถาบันฯ (กฎหมาย กฎระเบียบ) ระหวาง 2 พื้นที่ ทําใหการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจรวมกันระหวาง 2 ประเทศ มีความซาซอน นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนารวมกันระหวางประเทศของ
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ไทย กับ สปป.ลาว ในพื้นที่นครพนม - คํามวน ยังไมชัดเจนอีกทั้งในดานภูมิศาสตร จังหวัดนครพนมเปนเสนทาง
ผานของยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และอาจเปนทางผานของเครือขายอาชญากรระหวางประเทศได 
 

 

 การศึกษาความรวมมือภาครัฐและเอกชนตามนโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนมซ่ึงจังหวัดนครพนมเปนจังหวัดที่มีรูปแบบทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรทองถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาตาง ๆ เพื่อเปนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม โดยมีขอสรุปที่นาสนใจไดดังตอไปนี้ 

1. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ประวัติศาสตร การทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และภูมิปญญาทองถ่ิน  

2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวกับกลุมจงัหวัดและประเทศเพื่อนบาน  

3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยว พัฒนา บูรณะ และฟຕนฟูแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวริมฝດงแมนาโขง แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมทองถ่ิน  

4. สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมตามลําแมน้ําโขงในเชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยง
ธรรมชาติ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ผลิตภัณ ทองถ่ิน และวิถีชีวิตของชุมชน  

5. สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินลงทุนพัฒนาแหลงทองเที่ยวสําคัญ
ของจังหวัด เชน พัฒนา ฟຕนฟูพระธาตุสําคัญในจังหวัด พัฒนาและฟຕนฟูแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร พัฒนา
และฟຕนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เปนตน เพื่อสรางความพรอมรองรับสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม- คํามวน) 

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  

6. พัฒนาแหลงทองเที่ยวริมฝດงแมน้ําโขงจังหวัดนครพนม ที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติและมีทิวทัศนที่
สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ มียานอาคารเกาที่เปนประวัตศาสตรทางวัฒนธรรม พัฒนาแหลงทองเที่ยวพระ
ธาตุสาํคัญในจังหวัด โดยการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน เพื่อรองรับนักทองเที่ยว มุงสูการเปน
เมืองศูนยกลางการทองเที่ยวในอนุภูมภิาคลุมแมนาโขงตอนกลาง สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว  

การสรางฐานรากประเทศสูอนาคตตามโมเดล “ 4.0” ซึ่ง 1 ใน องคประกอบหลัก คือ                 
การขับเคลื่อนประเทศผานกลไก“ ” จะตองมุงทํางานแบบบูรณาการ ใหเกิดการเชื่อมโยง ประสานสอดคลอง
กัน เพราะปญหาของหลายภาคสวนลวนมีความเกี่ยวของและมีผลกระทบซ่ึงกันและกันปญหาสาธารณะของประเทศมี
ความสลับซับซอนมากข้ึน หลายฝายจําเปนตองอาศัยความรวมมือผนึกกําลังระหวางหนวยงานตางๆ ภายในภาครัฐ
ดวยกันเองและระหวางภาครัฐกับภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคมมากขึ้นเดิมอาจจะคุนชินกับการบริหารราชการในลักษณะบน
ลงลาง แตจากนี้เราตองบริหารงานทั้งลางข้ึนบน/บนลงลางทั้งในแนวตั้งและแนวนอน จึงขอใหทานมองและคิดแบบ
องครวมหรือการเชื่อมโยงผสมผสานกัน(Matrix) โดยใชกลไกประชารัฐควบคูกันไป เอาความตองการประชาชนเปนตัว
ตั้ง เนนการมีสวนรวม หนวยงานภาครัฐตองไปชวยสะทอนความตองการของประชาชนใหมากที่สุด ขอใหเขาใจวา 
ยุทธศาสตรประชารัฐของรัฐบาลนี้จะเปนความรวมมือกันในเชิงสรางสรรคดึงเอาจุดแข็งที่แตละภาคสวนมี ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาชวยกันสรางพลังในการทําความดีเพื่อชาติ  
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การคนควาในคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณทุกทานซึ่งทานไดเสียสละเวลาอันมีคาของทานมาใหแนวคิด
คําปรึกษา แนะนําขอคิดตางๆ ทั้งยังเปนกําลังใจที่ดีแกผูศึกษาที่สุดผูคนควาก็ไดสาํเร็จการศึกษาในคร้ังนีไ้ปดวยดี 
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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  รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา  ไวสํารวจ 

 

 

 ธรรมาภิบาลเปนกุญแจสําคัญในการบริหารเพื่อพัฒนาองคกร เปนหลักการที่ครอบคลุมกวางขวาง ธรร
มาภิบาลจึงเปนแนวคิดที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยเรา หลักธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารที่โปรงใส มี
คุณภาพ มีประสิทธิผล ตรวจสอบได และเปนระบบระเบียบที่เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมได 
การสงเสริมใหเกิดการสรางธรรมาภิบาล มาจากความรวมมือของสถาบันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม 
บทบาทของภาครัฐที่สําคัญ คือ รัฐเปนผูมีบทบาทในการวางรากฐานและรักษากฎระเบียบตางๆ การสรางธรรมาภิ
บาลของรัฐนั้น จําเปนตองอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีภาระรับผิดชอบภายใตกรอบของ
กฎหมาย และนโยบายที่โปรงใสตรวจสอบได  

บทความนี้เขียนข้ึนเพื่อเสนอแนวคิดใหกับภาครัฐที่จะตองมีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใตกรอบของกฎหมาย จุดมุงหมายในการสรางธรรมาภิบาล
ของภาครัฐนั้น จะตองพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการใหถูกตองตามหลักเหตุผล และหนาที่ มีระบบความ
รับผิดชอบดานการเงินที่มีประสิทธิภาพมาใช และใหมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน พรอมกับยกระดับความ
ชํานาญ ใหมคีวามทันสมัย ตอตานการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยตองมีการหามาตรการที่จะกระตุนใหเกิด
การตระหนักถึงการกระทําผิดจรรยาบรรณ ใหมธีรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองคกรใหยั่งยืนตอไป 

 

 : ,  

Abstract
Good governance is the key to management for organizational development. Since it 

is a comprehensive principle Good governance is therefore a very important concept for 
Thailand. Because good governance principles are transparent, quality, effective, verifiable 
and systematic management principles that allow citizens to be able to participate. 
Promoting the creation of good governance later Comes from the cooperation of 
institutions, both government, private and civil society The important role of government is 
that the state plays a role in laying the foundation and maintaining the rules. Creating good 
governance of that state Needing an efficient government management system There is 
responsibility under the framework of the law. And transparent and accountable policies 
Therefore, it is absolutely necessary for the state to have a bureaucratic reform. To improve 
the management system to be efficient And responsible under the legal framework Which 
the purpose of creating the good governance of the government Will have to try to reform 
the management to be correct according to the rational principles and duties with an 
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effective financial responsibility system And ensure transparency in operations While also 
improving the expertise of the government sector to be modern Anti-corruption and 
misconduct Which must find measures to stimulate awareness of unethical actions To have 
good governance for sustainable organization development etc.

Key Word : Good governance Organizational Management Sustainability
 

 

 ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนแนวคิดหนึ่งที่ปจจุบันมีการนํามาใชอยางเปนทางการ เพราะเชื่อวา 
การพัฒนาอยางที่ยั่งยืนจักทําไมไดเลย ถาประเทศนั้นๆ ปราศจากธรรมาภิบาล ธนาคารโลกจึงไดเสนอแนวทาง
“ธรรมาภิบาลระดับโลก ( lo al o ernance) ที่พยายามผลักดันใหประเทศในแถบทวีปเอเชียและประเทศ
อ่ืนๆ พยายามเดิน ตามกรอบของธรรมาภิบาล เพราะเชื่อวาดวยหนทางนี้จะทําใหประเทศกกําลังพัฒนาจํานวนมาก
สามารถพัฒนาประเทศใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน (ลาชิต ไชยอนงค 2556) ซึ่งในปจจุบันสังคมไดรับผลกระทบจาก
วิกฤติเศรษฐกิจโลก เพราะหนวยงานตางๆ ขาดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารองคการ อันไดแก หลักนิติธรรม 
หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักคุณธรรม และหลักความคุมคา (คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน, 2543) หลักธรรมาภิบาลดังกลาว จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนํามาปฏิบัติ เพราะโดย
ธรรมชาติของมนุษยมีความตองการที่จะตองมีเงินทุนไวเพื่อเลี้ยงชีวิต และเพื่อซ้ือเคร่ืองมือและวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิต ยิ่งมีการสะสมทุนมากก็ยิ่งมีการแบงงานกันทํามาก ทุกคนตางตองการจะยกระดับสภาพความเปนอยูของตน 
การลงทุนหรือการดําเนินกิจกรรมตางๆ จึงเปนการกระทําเพื่อตัวเองของมนุษยแตละคน อีกทั้งคานิยมของสังคม
เชื่อวาองคการที่มีกําไรสูงแสดงถึงความเจริญเติบโต กาวหนาและม่ันคง ดังนั้น การแสวงหากําไรสูงสุดของทุกๆ คน 
และทุกๆ องคการหรือหนวยงาน จึงเปนเปาหมายหลักในการดําเนินงาน การตระหนักเห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรบคุคลและเทคโนโลยี ซึ่งจะชวยใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุผลไดตามเปาหมาย การเปดกวาง
ใหมีการแขงขัน โดยพิจารณาวาจุดมุงหมายของงานภาครัฐในแบบใด ที่ยังควรกระทําโดยสวนราชการ และสวนใดที่
ควรปลอยใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการแทน ( ommonwealth ssociation o  u lic dministration and 

anagement, 1994) ดังนั้น การดําเนินกิจการของภาคเอกชนและภาครัฐ ไมวาจะเปนองคการขนาดใหญหรือเล็ก 

เมื่อละเลยตอหลักธรรมาภิบาล ยอมสรางปญหาหรือสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได        
ดังจะเห็นไดจากสภาพการขาดหลักธรรมาภิบาลยอมเกิดปญหาเร่ืองผลประโยชนทับซอน การทุจริต ปญหาที่เกิด
จากการใชอํานาจหนาที่ การบิดเบือนขอมูล การขาดความรับผิดชอบ ทําใหเกิดความแตกแยกในสังคม เปนตน         
ดังงานวิจัยของ ชมัยภรณ ถนอมศรีเดชชัย และคณะ (2559) นําเสนอไววา “ปญหาดังกลาวสวนหนึ่งมาจากไมได
กําหนดแผนและเปาหมายในการปฏิบัตงิานที่สงผลตอ ความสุขของประชาชน” 

ประเทศไทยเปนหนึ่งในหลายประเทศ ที่นําแนวคิดหลักธรรมาภิบาล นี้มาประยุกตใชกับการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยมีกฎหมายอยางนอย 2 ฉบับ ที่มีการกําหนดมาเพื่อรองรับ Good Governance หรือการ
บริหารจัดการที่ดี หรือ ธรรมรัฐ หรือ ธรรมาภิบาล ฉบับแรก คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง
ระบบกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 ไดแก พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณ และวิธีการ
บริหารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ในแงของหลักการ เนนเร่ืองผลลัพธ คือ การเนนการปฏิบัติ
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ราชการที่มุงหมายใหบรรลุเปาหมาย ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ซึ่งในปจจุบันการบริหารงานในภาครัฐ มีปญหาท่ี
เปนอุปสรรคตอการพัฒนา เชน วัฒนธรรมอุปถัมภ กลุมอิทธิพล และกลุมผลประโยชนตางๆ ที่ตองการรักษา
สถานภาพดั่งเดิมไว ทําใหไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก ในเร่ืองของความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ดังนั้น การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในหนวยงานของรัฐ เพื่อใหประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาวาปญหาตางๆ          
ทีเ่ก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นของหนวยงานภาครัฐจะลดลง ซึ่งถือเปนสิ่งที่จําเปนในการบริหารงานของหนวยงานใน
ภาครัฐ การสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในการบริหารภาครัฐอยางเปนรูปธรรม เทาที่ผานมาเราเนนไปที่การสราง
องคการใหมๆ ข้ึนมาเพื่อการปราบปรามการคอรัปชั่น เชน ปปช. สตง. ปปท. ปปง. เปนตน และมีการเรียกรองให
ระบบบริหารภาครัฐตองตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนอยางจริงจงั และมีการกํากับตรวจสอบการ
ดําเนินงานของภาครัฐอยางใกลชิดผานชองทางตางๆ เชน สื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน เปน
ตน การเปดเผยขอมูลขาวสารการดําเนินงานของภาครัฐตอสาธารณะ ยอมเปนการกระตุนใหบุคลากรในภาครัฐตอง
ปรับเปลี่ยนตนเองใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป ในทิศทางที่ระบบบริหารภาครัฐยึดประชาชนเปน
ศูนยกลางอยางแทจริง การสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในระบบบริหารภาครัฐจะไมประสบความสําเร็จ หากเปนการ
ดําเนินการเพียงลําพังจากภาครัฐเทานั้น ดังนั้น ภาคสวนอ่ืนที่เก่ียวของ ไดแก ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
องคการเอกชน ภาคสื่อมวลชน ตองรวมมือกันในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐในทุกมิติโดยเฉพาะการทําใหบุคลากร
ของรัฐยึดประโยชนสุขของประชาชน เปนเปาหมายหลักในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558)  

 

 (Good Governance) 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542           
ใหความหมาย “ธรรมาภิบาล” ไววา หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปนแนวทาง สําคัญในการ
จัดระเบียบใหสังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึง ฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝาย
ราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มี ความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลัง กอใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริม ความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพื่อบรรเทาปองกันหรือแกไข
เยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และ
ความมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดแูลกิจการตางๆ 
ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้ มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญຐูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัต ิอาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน 
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1. หลักประสิทธิผล (E ecti eness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชนโดยการปฏิบัตริาชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ชดัเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที่เปนมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (E icienc ) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัตงิานโดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้ง
ดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  

3. หลักการตอบสนอง ( esponsi eness) คือ การใหบริการที่สามารถดาเนินการไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มคีวามหลากหลายและมีความแตกตาง  

4. หลักภาระรับผิดชอบ ( ccounta ilit ) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงาน
ตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ
แสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ  

5. หลักความโปรงใส ( ransparenc ) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย
และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการ
ดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได  

6. หลักการมีสวนรวม ( articipation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทาความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่
เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา  

7. หลักการกระจายอํานาจ ( ecentrali ation) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาคประชาชนดา
เนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการ
ใหแกบคุลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียการปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของสวนราชการ  

8. หลักนิติธรรม ( ule o  aw) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย  

9. หลักความเสมอภาค (E uit ) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการ
แบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษา การฝຄกอบรม และอ่ืนๆ  

151



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

10. หลักมุงเนนฉันทามติ ( onsensus riented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและ
เสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดย
ฉันทามติไมจาเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

นอกจากนั้น UNDP ยังนําเสนอองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 7 ประการ ที่ควรถูกกําหนดเปน
ยทุธศาสตรในการพัฒนาของประเทศโลกที่ 3 ซ่ึงไดแก  

 1. ประชาชนจะตองยอมรับในความชอบธรรมของรัฐบาล ( egitimac ) และ รัฐบาลจะตองมีความ
รับผิดชอบตอประชาชนในกิจการที่ไดกระทําลงไป ( ccounta ilit )  

 2. ประชาชนจะตองมีอิสระ เสรีภาพในการรวมกลุม และในการมีสวนรวม ( reedom o  ssociation 
and articipation)  

 3. จะตองมีกรอบแหงกฎหมายที่ชัดเจน และเปนระบบที่กอใหเกิดสภาวะที่มั่นคง เปนหลักประกันตอชีวิต
และการทํางานของพลเมือง รวมทั้งเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอผูประกอบการ และเกษตรกร นอกจากน้ี 
กฎหมายจะตองปฏิบัติตอประชาชนอยางเสมอหนากัน ทั้งนี้โดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ จะตอง
เปดเผยเปนที่รูกันลวงหนา ตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด มีวิธีการที่ประกันการบังคับใชกฎหมาย การ
ตัดสิน ขอขัดแยงตองเปนการตัดสินใจโดยฝายตุลาการที่เปนอิสระและเชื่อถือได รวมถึงจะตองมีกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ได เมื่อหมดประโยชน ใชสอย  

 4. ระบบราชการจะตองรับผิดชอบตอการดําเนินกิจการตางๆ ( ureaucratic ccounta ilit ) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการงบประมาณของรัฐซ่ึงจะตองมีการควบคุม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งของ
รัฐและบุคลากร เพื่อปองกันมิใหใชทรัพยากรโดยมิชอบ ทั้งนี้จะตองมีความโปรงใส ( ransparenc ) ในการปฏิบัติ
ราชการทุกระดับ  

 5. จะตองมีขอมูลขาวสารที่นาเชื่อถือ โดยรัฐบาลจะตองเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร 
เชน ดานรายไดประชาชาติ ดุลการชําระเงิน สภาพการจางงาน และดัชนีคาครองชีพเปนตน 

 6. จะตองมีการบริหารงานภาครับอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 7. จะตองมีความรวมมืออยางใกลชิดระหวางรัฐบาลกับองคกรของประชาสังคม ซึ่งหมายถึง องคกร

ประชาชน ( eople s organi ation) และองคกรอาสาสมัครเอกชน ( s) 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ธรรมาภิบาลเปนหลักการบริหารการปกครองที่มุงประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน และประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผล และความเปนธรรม กลาวอีกนัยหนึ่ง ธรรมาภิบาลเปนทั้งหลักการ 
(principles) และแนวทาง (guidelines) สําหรับการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการที่กําหนด 

 

 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม คือ แนวทางการจัดการภาครัฐที่นําเอาวิธีการจัดการแบบเอกชนมา
ประยุกตใชกับการจัดการในภาครัฐ เพื่อเปนการลดคาใชจายภาครัฐที่มีจํานวนมาก เนื่องจากโครงสรางทางการ
บริหารที่ใหญโต มีจํานวนบุคลากรมาก เปนการปรับปรุงเพื่อใหการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนมีคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพมากข้ึน เนนการลดขนาดของหนวยงานใหเล็กลง มีการนําวิทยาการสมัยใหมเขามาใชเพื่อใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเนนวินัยการใชทรัพยากรอยางประหยัด จะเห็นไดวา แนวคิด
ดังกลาวมีจุดออนที่ขาดเอกลักษณและกรอบความคิดลักษณะที่ชัดเจน เปนเพียงการเติมเต็มแนวคิดในกระบวน
ทศันเกา อีกทั้งยังละเลยการใหความสําคัญตอคุณคาบางประการ เชน ความเที่ยงธรรมและความถูกตอง ดังนั้น เมื่อ
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมีจดุออน นักวิชาการทางดานรัฐประศาสนศาสตร จึงไดเสนอแนวคิดใหม 
คือ การบริการสาธารณะแนวใหม เพื่อทดแทนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดยแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม มีฐานคติอยู 3 ประการ คือ 

1) การตระหนักถึงคานิยมประชาธิปไตยและคานิยมเชิงสถาบันที่เนนประโยชนสาธารณะมากกวา
ประโยชนสวนตน มองประชาชนในฐานะพลเมืองมากกวามองเปนเพียงผูออกเสียงเลือกตั้ง มองเปนเพียงลูกคาหรือ
ผูรับบริการ  

2) การคํานึงถึงตัวแบบประชาสังคมและชุมชน เนนใหระบบราชการมุงลดความควบคุมอํานาจรัฐและหัน
มาแสดงบทบาทในฐานะผูสนับสนุนเครือขายการมีสวนรวมของประชาชรในการบริหารปกครองตนเอง เพื่อ
ผลประโยชนของพวกเขา แนวคิดนี้คือการมุงสงเสริมใหประชาชนกาวขามผลประโยชนสวนตนไปสูการมุงหวัง
ผลประโยชนตอสวนรวมมากกวา  

3) แนวคิดมนุษยองคการ และทฤษฎีวาทกรรม เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับบทบาทการบริหารรัฐกิจที่
มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง  

จะเห็นไดวาจากฐานคติดังกลาวนําไปสูการปรับเปลี่ยนคานิยมและบทบาทของระบบราชการไปสูการ
ยอมรับในหนาที่ความรับผิดชอบในการบริการประชาชนโดยการแสดงบทบาทในฐานะผูจัดหาทรัพยากรสาธารณะ
แกประชาชน การเปนผูธํารงรักษาองคการภาครัฐ การเปนผูสงเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวน
รวมของพลเมือง การเปนผูมีสวนรวมของชมุชนและการทําตัวเขาถึงประชาชน  

แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม ถือกําเนิดมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชทดแทนแนวคิด ew u lic 
anagement ( ) ซ่ึงมีจุดออนทั้งในเชิงทฤษฎีและในทางปฏิบัติจริง แนวคิดทางดานรัฐประศาสนศาสตรเนน

เร่ืองคานิยมประชาธิปไตย ไดสรุปสาระสําคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมไว 7 ประการ ไดแก 
( aesschalc , . 2004) 

1. มุงรับใชประชาชนมากกวาการเปนผูชี้นาํ ( er e, rather than steer) 
2. มุงผลประโยชนที่เกิดแกสาธารณะเปนหลักมากกวามุงสรางผลงาน ( he pu lic interest is the aim, 

not the  product)  
3. วางแผนการดําเนินการอยางมียุทธศาสตรและปฏิบัติอยางเปนประชาธิปไตย ( hin  strategicall , 

act democraticall )  
4. มุงรับใชประชาชนในฐานะพลเมือง ไมใชลูกคาหรือผูมาขอรับบริการ ( er e citi ens, not customers)  
5. พรอมรับการถูกตรวจสอบ ( ccounta ilit  isnt simpl )  
6. ใหความสําคัญกับตัวขาราชการมากกวาผลผลิตที่จะไดรับจากพวกเขา ( alue people, not ust producti it )  
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7. ยกยองความสําคัญของประชาชนและการใหบริการสาธารณะมากกวาการเปนผูประกอบ ( alue citi enship 

 pu lic ser ice a o e entrepreneurship)  
จะเห็นไดวา ธรรมาภิบาลเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานภาครัฐในปจจุบัน เพราะธรรมาภิบาลเปน

การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งม่ันอยูบนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปรงใส 
ตรวจสอบได มีจติสํานึกในการทํางาน มีความรับผิดชอบในสิ่งทีไ่ดกระทํา มีศีลธรรม จริยธรรมในการทํางาน และให
ความสําคัญ ความเทาเทียม กับผูมารับบริการทุกคนดวยความเสมอภาค สงผลใหการพัฒนาประเทศเปนไปในทาง
สงบสุขอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

 

 

การบริหารงานเพื่อการปรับเปลี่ยนองคการจะตองคํานึงถึงความเปนจริง โดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีและความ
ตองการของคน การบริหารงานระบบนี้ จึงไมคอยยอมรับคุณคาและวิธีการทํางานของคน เพราะสายการบังคับ
บญัชากําหนดไวแนนอนตายตวัวาจากใครถึงใคร การแบงงานจะแบงตามความชํานาญเฉพาะอยาง การบรรจุ เลื่อน
ข้ัน เลื่อนตําแหนง ข้ึนอยูกับความสามารถ สวนความสัมพันธระหวางบุคคลนั้นมีจํากัด แตละคนในหนวยงานจึงใช
ความรูความสามารถและประสบการณของตนเพื่องานของตนมากกวาเพื่องานสวนรวม การศึกษาสูง ระบบการ
สื่อสารเจริญกาวหนา เทคโนโลยีกรผลิต และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองบอย ประชาชนไดมีสวนรวม
การเปนประชาธิปไตยมากข้ึน ขนาดขององคการและความตองการของผูบริหารหรือสมาชิกในองคการเพิ่มจํานวน
มากข้ึน ระบบการบริหารแบบเดิมเม่ือ 20 ป ที่ผานมาไมสามารถทําใหทุกหนวยขององคการเจริญเติบโตได 
เนื่องจากมีข้ันตอนการทํางานที่ยุงยาก ซับซอนเสียจนไมอาจใหบริการไดทันทวงทีและทั่งถึง ความซับซอนของ
เทคโนโลยีใหมๆ ก็เชนกัน จําเปนตองฝຄกฝนใหบุคลากรมีความสามารถในการประสานกิจกรรมภายในองคการให
มากขึ้น (Warren  ennis. 2017)  

การบริหารจัดการองคการภาครัฐแบบเดิมๆ นั้นไดใหความสนใจอยูที่การใหบริการโดยผานหนวยงานของ
รัฐ มีการกําหนดนโยบายสาธารณะ มีการบริหารงาน และมีการปฏิบัติตามนโยบายที่อาจมีเร่ืองทางการเมืองเขามา
เก่ียวของ และนักบริหารภาครัฐจะเปนเพียงผูมีบทบาทในการปฏิบัติตามนโยบายเสียมากกวา ผูบริหารจะ
รับผิดชอบตอนักการเมืองที่ถูกเลือกเขามาตามวิถีประชาธิปไตยมากกวารับผิดชอบตอประชาชน มีเร่ืองของการ
รายงานตามลําดับข้ันในการทํางานตามแผนงานและโครงการตางๆ มีการควบคุมโดยผูบริหารระดับสูงๆ ตอไป อีก
ทัง้คานิยมสาธารณะจะเปนเร่ืองของประสิทธิภาพและการมีเหตุผล องคการจะดําเนินการไปดวยระบบปด เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การเขารวมของประชาชนมีขีดจํากัด บทบาทของนักบริหารจึงเปนเพียงการวางแผน จัดการ
องคการ การจัดหาบุคลากร การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและการทํางบประมาณ ซึ่งสิ่งทีก่ลาวมานี้ลวน
เปนสิ่งที่ผูบริหารในองคการของรัฐตางดําเนินการกันอยูปกติ แตในปจจุบันกระแสการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
ไดใหความสําคัญกับหลักการของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ใหความสําคัญกับประชาชน มุงใหเกิดการบริหาร
จัดการที่ดีตามแนวคิดการบริหารแนวใหมจึงเกิดข้ึน การบริหารงานภาครัฐแนวใหมเปนการรวมกลุมของแนวคิด
และการปฏิบัติ เปนหลักการที่ใชการดําเนินงานแบบเอกชนและธุรกิจในภาคราชการ หรือทําราชการใหเหมือน
ธุรกิจแตไมใชใหเปนองคการทางธุรกิจ 
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ดังนั้น การพัฒนาองคการมิไดหมายถึงการพัฒนาแตเฉพาะองคการที่มีปญหาเทานั้น หากแตองคการที่มี
ความเจริญรุงเรืองอยูแลวก็ควรไดรับการพัฒนาใหเจริญยิ่งข้ึน และมีหลักธรรมาภิบาล เพราะเมื่อใดที่คิดวาองคการ
ของตนมีความเจริญและมีการพัฒนาที่ดีแลวจึงหยุดนิ่ง ก็เทากับวากําลังเดินถอยหลังตลอดเวลา ผูบริหารจึงควรมี
การพัฒนาองคการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอมีหลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยหลักการ ดังนี้  

1. กําหนดเปาหมาย ( oal sating) ควรมีการประชุม อภิปราย เพื่อกําหนดนโยบายรวมกันทั้งฝาย
ผูบริหารและสมาชิกในองคการอยางชัดเจน และตรงไปตรงมา  

2. ความเขาใจในสถานการณ ( nderstand relations) ตองอาศัยความเขาใจรวมกัน เพราะความ
ตองการของบุคคลจะเปนตัวอิทธิพลอยางยิ่งตอพฤติกรรมการทํางาน  

3. การปรับปรุงสัมพันธภาพ ( mpro ing relations) การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันในองคการถือเปนผล
พลอยไดขององคการ แตไมวาคนในองคการจะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันหรือไมก็ตาม ควรไดรับการเปดเผย เพื่อให
ตางฝายไดรูถึงปญหา เมื่อรูถึงปญหาทุกคนจะพยายามปรับตัวเขาหากันและตั้งใจทํางานมากข้ึน  

4. ใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ การแกปญหา การตัดสินใจ การใหความสนับสนุนและ
ความรวมมือ ทั้งนี้ควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง การแกปญหา ระบบการทํางานของมนุษยข้ึนอยูกับดุลยภาพของงาน 

( alance o  orce) ภายในระบบของหนวยงานนั้นๆ  

5. การเชื่อมโยง ( in ing) แนวยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ คือ ความสามารถในการโนมนาวคนใน
หนวยงานใหมีความเขาใจที่ดีตอกันมากที่สุด 

จะเห็นไดวาจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมและวัฒนธรรมขององคการที่ออนแอกับองคการที่เขมแข็ง สังเกต
ไดจากคานิยมและวัฒนธรรมในองคการ ซึ่งคานิยมและวัฒนธรรมการทํางานของคนและบรรยากาศของการทํางาน
รวมกันนั้น เปนสิ่งที่คนในองคการมองเปนไดยาก แตสําหรับผูที่เปนที่ปรึกษาการพัฒนาองคการจะเห็นไดชัดเจนกวา
เพราะมีทัศนะเปนกลาง กลาเสนอปญหาในสวนที่องคการไมกลาพูด สามารถเสนอแนะไดชัดเจนและเหมาะสม          
ขอสําคัญคือ คนในองคการยอมรับบุคคลภายนอกมากกวาที่ปรึกษาภายในองคการเอง เพราะการเปลี่ยนแปลงคานิยม 
และวัฒนธรรมในองคการเปนกิจกรรมที่ไมเหมือนกิจกรรมฝຄกอบรมและพัฒนาธรรมดาทั่วไป แตจะตองทําอยาง
ระมัดระวังรอบคอบตามขั้นตอนและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทุกระบบในองคการไปพรอมๆ กัน ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร
ที่สําคัญ ไดแก งาน (tas s), โครงสราง (structure), คน (people) และวิธีการ (technolog ) เปนตน 

 

 

กระบวนการพิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงองคการ คือ การพัฒนาองคการตามกระบวนการเปล่ียนแปลงของ 
urt ewins โดยทีมที่ปรึกษาจะตองเก็บรวบรวมขอมูล การพิจารณาขอผิดพลาด การปอนกลับและการ

ประเมินผลอยางเปนทางการ ซึ่งข้ันตอนการพัฒนาองคการสามารถแบงออกไดเปน 7 ข้ันตอน 

 การกําหนดปญหา ( ro lem recognition) เปนการเร่ิมตนพัฒนาองคการโดยที่ผูบริหาร
ระดับสูงจะตองกําหนดปญหาตางๆ ภายในองคการ และสิ่งที่ตองการแกไขปญหาถาหากผูบริหารระดับสูงมีความ
ตองการที่จะแกไขก็ถือวาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนาองคการและเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญสูงสุด 
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 การสงตอใหกับทีมที่ปรึกษา (Entr  o  change agent) ทีมที่ปรึกษาจะนําปญหามาวิเคราะห 
พรอมหาทางแกไขเปลี่ยนแปลง บุคคลภายในองคการและภายนอกองคการมีสวนรวมในการเขามาชวยแกไขปญหา
ขององคการ 

 การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหปญหา ( ata collection and pro lem diagnosis) 
การทํางานของสมาชิกภายในองคการ ทีมที่ปรึกษาจะมีการตรวจสอบเอกสารภายในองคการ และใชในการ
สมัภาษณทาํแบบสอบถาม และสังเกตขอมูลที่เก่ียวกับองคการและปญหาท่ีเกิดข้ึน ตอจากนั้นทีมทีป่รึกษาก็จะเลือก
ผูจดัการใหชวยในการตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหปญหาเบื้องตนวาเกิดจากสาเหตุอะไร ลักษณะของปญหาและ
การขยายตัวของปญหา สวนทีมทีป่รึกษาอาจจะมีการสอบถามผูจัดการบางทานใหจัดเตรียมขอมูลปอนกลับของการ
วิเคราะหปญหาเบื้องตน 

 การปรับแผนสําหรับเปลี่ยนแปลง ( e elopment o  plan or change) ทีมที่ปรึกษาจะ
ทาํงานรวมกับผูจดัการหลัก เพื่อกําหนดเปาหมายในการเปลี่ยนแผน โดยการสรางและประเมินทางเลือกในการทํา
กิจกรรมตางๆ และตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมที่สุด ในระหวางนั้นจะมีการปรับแผนใหเหมาะสมกับองคการ 

 การดําเนินการเปลี่ยนแปลงในเบื้องตน ( hange implementation) คัดเลือกวิธีที่เหมาะสม
และนําไปปฏิบัติ ข้ันตอนนี้จะไดรับการตอบสนองตามข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสราง 
บคุคล วัฒนธรรม และสภาวะการทํางานอ่ืนๆ 

 การทําใหมั่นคงและจัดทําใหมีข้ึน ( ta ili ation and institutionali ation) หมายถึง การ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยผูบริหารระดับสูงจะตองใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และ
พิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ไดนาํวิธีใหมมาใชพฒันาองคการโดยพจิารณาจากกิจกรรมแตละวัน  

 การปอนกลับและการประเมินผล ( eed ac  and e aluation) หลังจากการเปลี่ยนแปลง
ที่ไดปฏิบัติมาเปนเวลานาน ทีมที่ปรึกษาจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลใหม เพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเกา และ
วิเคราะหขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน จากนั้นก็จะมีการประเมินผล ข้ันตอนนี้สามารถที่จะปรับปรุงข้ันตอนใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆ ได หากผลการวิเคราะหออกมาวาข้ันตอนใดยังไมเหมาะสมก็ใหแกไขใหม ถึงแมวา
สภาพแวดลอมบางอยางเราจะควบคุมไมได แตองคการก็สามารถที่จะเอาชนะได เปนผลมาจากการทดลองปฏิบัต ิ
ผูบริหารระดับสูงควรจะตระหนักวา การที่องคการมั่นคงและการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึนเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ 
 

 

เพื่อใหองคกรของรัฐ เอกชน และทุกๆ สวน นําหลักธรรมาภิบาลมาใชใหกวางขวางและยั่งยืน จําเปนตอง
มีปจจัยสําคัญหลายๆ ปจจัย ที่นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหนวยงานและผูบริหารแลว คือ ความ
ตอเนื่องหรือความย่ังยืนของการเปนประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ (sustaina ilit  o  democrac  
and national securit ) เพราะประชาธิปไตยคอนขางเปนพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และ
ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายที่แทจริงอยูอยางกวางขวาง แตมิติที่สําคัญ
ของประชาธิปไตยก็ คือ การแขงขัน การมีสวนรวม และเสรีภาพในทางการเมือง การเปนประชาธิปไตยและความ
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ยัง่ยืนของประชาธิปไตย จึงเปนสิ่งที่จะชวงทําใหการบริหารจัดการที่ดี หรือ ธรรมาภิบาลคงอยูได เนื่องจากตราบใด
ทีไ่มเปนเผด็จการ ประชาชนยอมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย มีการตรวจสอบการ
ดําเนินการของรัฐ ทําใหเกิดความโปรงใส ผูบริหารและเจาหนาที่ของรัฐและเอกชนตลอดหนวยงานตางๆ มีสํานึก
รับผิดชอบ ประชาธิปไตยจึงมีขอดี คือ เปนวิธีสงเสริมการมีสวนรวมของบคุคลกลุมตางๆ เพื่อหาแนวทางแกไขความ
ขัดแยงแทนการใชความรุนแรง กระบวนการเปนประชาธิปไตยนํามาสูการสงเสริมสันติวิธีในชาติ และระหวางชาติ
ได ประชาธิปไตยเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผล มีการลงคะแนนเสียงโดยเทาเทียมกัน มีการ
สรางความเขาใจรวมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตยนํามาสูการหลีกเลี่ยงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มี
การแสดงความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปกปองความสนใจสวน
บคุคล มีความเทาเทียมกันทางการเมืองและประชาธิปไตยแนวใหมนํามาสูการแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ และ
ที่สําคัญกระบวนการประชาธิปไตยนํามาสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการสรางการเจริญเติบโตในดานการสราง
ความรับผิดชอบและสรางปญญา ขณะเดียวกันก็นาํมาซ่ึงแนวทางที่สําคัญที่สุดสําหรับประชาชนในการปกปองและ
นําเสนอความสนใจของพวกเขา 

การใชกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การบริหารและทาง
สงัคม ตลอดจนการมีความเปนธรรมมากข้ึนจัดเปนเร่ืองยาก แตก็เปนที่เขาใจกันวา การเมืองแบบประชาธิปไตยทํา
ใหเกิดนิติธรรม เปนสงเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชน เกิดการเลือกตั้งไดผูจะทําหนาที่ใน
กระบวนการนิติบญัญัติไดอยางเสรีและเปนธรรม 

ประชาธิปไตยเปนปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาล อันที่จริงแลวธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยเปนสิ่งที่เก้ือหนุนกันอยู ประเทศใดที่มไิดเปนประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดข้ึนไดยากยิ่ง เพราะ
ไมมีปจจัยสําคัญของการเปนธรรมาภิบาล หรือไมสามารถที่จะเกิดข้ึนหรือทําใหเกิดข้ึนได อาทิเชน หลักของนิติธรรม 
นิติรัฐ ผูมีอํานาจจะใชกฎหมายเพื่อประโยชนของตนเองและพวกพองมากกวาเพื่อประชาชนโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหคง
ความมีอํานาจของตนและพวกตอไป กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ จึงเปนไปเพื่อกําจัดฝายตรงขามเสียมากกวา 

หลักการมีสวนรวมของประชาชน จะเกิดข้ึนยากมากเพราะตราบใดที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
ตอการทํางานของภาครัฐได ตราบนั้นผูมีอํานาจสามารถทํางานไดยากยิ่ง เพราะตองคอยตอบคําถาม ตองใหขอมูล 
ใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนกลุมตางๆ มารวมรับรู ตัดสินใจ และที่สําคัญหากใชหลักการนี้มากๆ การมี
สวนรวมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอน อาจนํามาสูการหลุดจากอํานาจได 

อนึ่ง ธรรมาภิบาลจะยั่งยืนตองมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะเกิดไดตองมี
ประชาชนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมในการเปนประชาธิปไตย มีความเชื่อมั่นสถาบันประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพ
ทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง มีการมีสวนรวมทางการเมืองสูง มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม 

ผูนาํเปนผูแทนประชาชนอยางแทจริง มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
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การใชหลักธรรมาภิบาล ทําใหองคการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานได อีกทั้งยังเปนกลไกใน
การควบคุมตดิตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองคการภายนอกมีสวนรวม ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมใหเกิดความ
เสียหายแกการบริหารองคการ การสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในองคการ เปนการสรางสํานึกที่ดีในการบริหารงาน 
และการทํางานในองคการ และจัดระบบที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามสํานึกที่ดี ไมวาจะเปนในเร่ืองของการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ไมสิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปรงใส โดยคํานึงถึงผูที่เก่ียวของ ที่จะ
ไดรับผลกระทบ  

การนําหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใชในการบริหารงานองคการ เนื่องจากผูเขียนอยูใน
องคการภาครัฐ เห็นดวยกับการนําองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานในองคการ โดยเนนไป
ในทางบริหารจัดการ การมีสวนรวมของทุกฝาย และรวมถึงการใหการสนับสนุนปจจัยทรัพยากรทางการบริหารที่
เพียงพอ สรางความรูความเขาใจแกผูที่เก่ียวของทุกฝาย และมีการติดตามประเมินผลในการนําไปใชเปนระยะๆ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพขององคการ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลถือเปนหลักพื้นฐานในการพัฒนาองคกรใหยั่งยืน 
ชวยใหผูบริหารองคกรสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทําใหพนักงานทุกคนมีความสุขในการ
ทํางาน และยังชวยสรางขวัญและกําลังใจที่ดี พรอมปฏิบัติหนาที่ตามที่ตนไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ซึ่งจะสงผลดีโดยรวมกับการดําเนินงานใหเจริญกาวหนาตอไปไดอีกในอนาคต และ “ผูเขียนมีความ
มั่นใจวาในการนําหลักธรรมาภิบาล มาใชในการบริหารองคการจะทําใหองคการประสบความสําเร็จและ
เจริญกาวหนาเปนที่ยอมรับของพนักงานและสังคมอยางแนนอน” 

 

 

 ความสําเร็จของการเขียนบทความของวิชาการคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ทีใ่หความเมตตาใหคําแนะนําถึงความตองการองคความรูตางๆ ที่สําคัญในการเขียน และตองขอขอบพระคุณทาน 

รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา ไวสํารวจ ที่ใหความเมตตาแนะนําใหแนวทางในการเขียนบทความทางวิชาการ  
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The land in Phuket on good governance principles.
 

   เจริญธพงศ  มาชู 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  รองศาสตราจารย ดร. ศรุดา  สมพอง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

 การออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเปนวิธีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ไดวางระเบียบการปฏิบัติงานไว
อยางรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ มีเพียงเจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตามแนวทางที่ไดวางไว ทําใหเกิดการทุจริตใน
การออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทับซอนในเขตอุทยานแหงชาติ และการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ในการออก
โฉนดที่ดิน การทุจริตในกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทั้งที่เปดเผยและไมเปดเผย ควรมีการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้งสรางระบบการตรวจสอบภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งเพื่อการแกไขปญหาใน
การออกเอกสารสิทธิในที่ดนิอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้รัฐบาลควรมีการทบทวนนโยบายการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินซ่ึง
เปนปญหาเรงดวนที่ตองดําเนินการควรใชแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมเพื่อการออกเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดนิและภาครัฐตองสรางระบบการตรวจสอบของภาคประชาชนใหมคีวามเขมแข็งรวมไปกับภาครัฐ 

 

 : ,  

 

Abstract
The land in Phuket on good governance principles. How is the deed has put the 

procedure into one concise and appropriate to the situation. But department officials do not 
follow the guidelines laid down by the Land Department. Causes of corruption in the 
issuance of title deeds in Phuket overlap in the park. Forgery and the right to the title deeds. 
Government policies, lack of continuity of the involvement of the public. And corruption in 
the process of issuing land rights of political officials. Officials and opinion leaders, both 
disclosed and undisclosed. And should enforce laws strictly. As well as establish a system
to monitor the public sector to be strengthened in order to resolve on the issuance of land 
documents in the concrete. The government needs to review policies for certifying the 
rights to land, which is an urgent issue that needs to be taken to implement the public 
administration, new to the issuing authority in the land, and the government must create a 
system to monitor the sector. citizens to be strengthened along with the government. 

Keywords : Good governance, Issuing land Rights Documents 
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การจัดการที่ดนิของรัฐเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยมาอยางตอเนื่อง ซ่ึงปญหาการใชที่ดินมักเกิดข้ึนใน
เขตเมืองและชนบท รวมถึงปญหาท่ีติดขัดในเร่ืองหลักเกณ  เงื่อนไขและวิธีการออกโฉนดที่ดินลวนที่มีความสัมพันธ
กันทั้งสิ้น ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการแกไขอยางรวดเร็วเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในระบบการจัดการที่ดิน ในการออก
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินถือเปนการแสดงใหเห็นถึงการมีสิทธิของผูเปนเจาของที่ดินวามีสิทธิลักษณะใด เชน กรรมสิทธิ์
หรือเพียงสิทธิครอบครอง การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือที่เรียกวาที่ดินสาธารณประโยชน 
นโยบายและมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการกระจายสทิธิในการการถือครองท่ีดินใหแกประชาชน  

จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาจนเปนเมืองทองเที่ยวชั้นนําของโลกใน
ปจจุบันตั้งแตตนป พ.ศ. 2530 ทําใหที่ดินและทรัพยากรการทองเที่ยว เชนหาดทราย ชายทะเล เกาะแกง ปะการัง 
ตลอดจนภูเขา น้ําตก ปาชายเลนมีมลูคาและราคาเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ใหเขามาซื้อครอบครองเปนเจาของทรัพยสินเพื่อทําธุรกิจ จึงเกิดการแกงแยงการครอบครองเปนเจาของทรัพยากร
เหลานี้กับชุมชนที่ครอบครองอยูเดิมอยางรุนแรง โดยท่ีรัฐขาดการวางแผนการใชที่ดินและการวางผังเมืองที่เหมาะสม 
การบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม ตลอดจนการคุมครองชนกลุมนอยที่ยากจนมีการศึกษานอยไมมี
อํานาจตอรองกับนายทุนและหนวยงานรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวเลจึงถูกบีบถูกจํากัดสิทธิและโอกาสในการครอบครอง
ที่ดินอยูอาศัยตลอดจนที่ทํามาหากินในทะเลก็ถูกรัฐประกาศเปนเขตอนุรักษหามเขาไปทําการประมง เปนการจํากัดที่
ทาํมาหากินใหเหลือนอยลง อันนําไปสูปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางมากมาย ปญหาการทุจริตภายในของหนวยงานภาครัฐ คือ
สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตและสาขาทําใหเกิดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ทุจริต ผิดกฎหมายตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ตมีอยูอยางมากมายเพราะเปนเมืองทองเที่ยว มีผลประโยชนมหาศาลและกลุมอิทธิพลตาง ๆ เกิดขอรองเรียน
มากมายไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. เก่ียวกับปญหาการทุจริตออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงผูที่ถูกฟองรองลําดับ
แรก คือ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินสาขา และรวมไปถึงขาราชการระดับสูงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
นักการเมืองทองถ่ิน นักการเมืองระดับชาติ และนักลงทุนดานอสังหาริมทรัพยซึ่งมีสวนรูเห็นการทุจริตการออกโฉนด
ที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การแกไขปญหาการทุจริตการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการตรวจสอบกระบวนการออก
เอกสารสิทธิ์ที่ดินตาง ๆ ซึ่งวัตถุประสงคของบทความนี้ก็เพื่อนําเสนอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกระบวนการ
ดําเนินการเพื่อปองกันและลดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน รวมไปถึงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐนําไปสู
เปาหมายเดียวกัน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” 

 

 

 หลักธรรมาภิบาล (good governance) เปนการบริหารจัดการที่ดีเปนหลักการบริหารแนวใหมที่มุงเปน
หลักการ โดยมิใชหลักการที่เปนรูปทฤษฎีการบริหารงาน แตเปนหลักการทํางานซึ่งหากมีการนํามาใชเพื่อการ
บริหารงานแลวจะเกิดความเชื่อม่ันวาจะนํามาซ่ึงผลลัพธที่ดีที่สุด คือ ความเปนธรรม ความสุจริต ความมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ซ่ึงไดมีผูใหความหมาย ของธรรมาภิบาลไวอยางมากมาย 
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 หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมา มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทย 
เพราะหลักธรรมาภิบาล คือการบริหารที่สามารถตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและเปนระบบเปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีสวนรวม ฉะนั้นการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานจึงเปนการเนนที่การเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง มัน่คงไมลมละลาย ไมเสี่ยงตอความเสียหาย พนักงานหรือคนปฏิบัติหนาที่จะมีความม่ันใจในในองคการวา
สามารถปฏิบัติงานในองคการไดในระยะยาว การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานนั้น เพื่อใหองคการมี
ความนาเชื่อถือและไดรับการยอมรับจากสังคม 

 สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) กลาววา “Good Governance” ในประเทศไทยมี
การใชคําศัพทเรียกหลายคําดวยกัน เชน ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบานเมือง (และสังคม) ที่ดี ธรรมรัฐ                
สปุระศาสนการ ธรรมราษฎร การปกครองที่ดี การบริหารจัดการที่ดีซึ่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กลาววา ธรรมาภิบาล 
มาจากคาวา “ธรรม”+“อภิบาล(การรักษายิ่งธรรม) มาจากภาษาอังกฤษวา Good Governance โดยคําวา 
o ernance (การอภิบาล) คือ วิธีการใชอํานาจเพื่อบริหารทรัพยากรขององคการ ood o ernance (ธรรม

อภิบาล  ธรรมาภิบาล) เปนวิธีการที่ดีในการใชอํานาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร โดยที่สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ อธิบายวา ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล 
กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ นําไปใชไดทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความเพียงเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญຐูชนพึงมีและ
พึงประพฤติปฏิบัต ิอาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบไดการปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน  

ปจจุบันธรรมาภิบาล ถูกนํามาใชในนโยบายขององคกรระหวางประเทศหลายๆ องคกร นอกจากนี้ ยังมี
นักวิชาการและนักปฏิบัติ สวนหนึ่งนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปขยายผล เพื่อใชกับการปรับโครงสรางและ
กระบวนการทั้งในองคกรของรัฐและธุรกิจในขณะที่นกัวิชาการบางสวนไดนําเอา ธรรมาภิบาลไปใชในความหมายที่
ใกลเคียงกับความหมายของคําวา Government หรือการปกครองที่หมายถึงรัฐบาล โดยทั่วไปรัฐบาลเปนเพียงสวน
หนึ่งที่มีความสําคัญตอ ธรรมาภิบาล หลักการของธรรมาภิบาลสามารถจะดํารงอยูได ถึงแมวาจะมีรัฐบาลที่ไดรับ
การยอมรับหรือไมก็ตาม ธรรมาภิบาลเปนแนวคิดที่ใชในสาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยเปนคําที่อยู
รวมกับประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีสวนรวมของประชาชน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในชวง
ศตวรรษที่ผานมา กลุมคําดังกลาวนี้มคีวามสัมพนัธที่เก่ียวของกับการปฏิรูปองคกรของรัฐ นักรัฐศาสตรสวนหนึ่งมอง
วา “ธรรมาภิบาล” เปนมิตใิหมทีเ่นนบทบาทของผูบริหารในการที่จะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ
สามารถประเมิน ผลงานไดอยางชัดเจน และมีการแขงขันเพื่อการจัดการการบริหารที่ดีข้ึน 

หลักการของธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคม ที่ดี พ.ศ. 2542 หมายถึงการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงานนั้น จะเนนที่การ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ม่ันคง ไมลมละลาย ไมเสี่ยงตอความเสียหาย พนักงานมีความมั่นใจในองคการวา 
สามารถปฏิบัติงานในองคการไดในระยะยาว การนํา ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารนั้น เพื่อใหองคการมีความ
นาเชื่อถือและไดรับการยอมรับจากสังคม ปจจุบนัการบริหารงานในภาครัฐไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยาง
มาในเร่ืองของความโปรงใสในการดําเนินงาน ดังนั้น การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในหนวยงานของรัฐก็เพื่อให
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ประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาวาปญหาตาง ๆ ที่เก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันของหนวยงานภาครัฐจะลดลง ซึ่ง
สิง่ที่จําเปนในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดแก  

1) ภาระรับผิดชอบตรวจสอบได คือ บุคคล องคการ และผูที่ทําหนาที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหนาที่เก่ียวกับ
การบริหารงานภาครัฐ ตองมีภาระความรับผิดชอบตอสาธารณะเก่ียวกับการกระทํากิจกรรม หรือการตัดสินใจใด ๆ 
ซึง่สงผลกระทบตอสาธารณะ ความรับผิดชอบที่กลาวมา หมายถึง การเปดเผยขอมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติตอ
ทกุคนดวยความเสมอภาค และตรวจสอบไดโปรงใส และดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย 

2) ความโปรงใส หมายถึง การตัดสินใจและการดําเนินการตาง ๆ อยูบนกฎระเบียบชัดเจน การดําเนินงาน
ของรัฐบาลในดานนโยบายตาง ๆ นั้น สาธารณะชนสามารถรับทราบ และมีความม่ันใจไดวาการดําเนินงานของรัฐ
นั้นมาจากความต้ังใจในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของนโยบาย 

3) การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ คือ การที่องคการภาครัฐใชอํานาจหนาที่หรือการ
แสวงหาผลประโยชนในทางสวนตัว เหลานี้ถือเปนการทุจริต และการประพฤติมิชอบ ทั้งตอองคการภาครัฐเองและ
องคการในภาคเอกชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและการทําใหเกิดความโปรงใส รวมไปถึงการปฏิรูป
ระบบราชการจะเปนเคร่ืองมือในการปราบปรามการฉอฉล และเสริมสราง ธรรมาภิบาล 

4) การสรางการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหกับประชาชน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ เขามามีบทบาทในการ
ตัดสินใจดําเนินนโยบาย มีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีสวนรวมจะกอใหเกิดกระบวนการ
ตรวจสอบ และเรียกรองในกรณีทีเ่กิดความสงสัยในกระบวนการทํางาน การดําเนนิงานของรัฐไดเปนอยางดี 

5) การมีกฎหมายที่เขมแข็ง ซึ่งธรรมาภิบาลมีพื้นฐานการดําเนินการอยูบนกรอบของกฎหมายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ มีการใหความเสมอภาคเทาเทียม และเปนธรรมกับทุกฝาย มีกฎหมายที่เขมแข็ง มีการระบุการลงโทษที่
ชัดเจนและมีผลบังคับใชไดจะเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาระบบการปกครองเพื่อปองกันการละเมิด หรือฝาฝน การมีระบบ
กฎหมายที่ดีจะสงเสริมการปกครองตามหลกันิติธรรม 

6) การตอบสนองที่ทนัการ คือ การใหการตอบสนองที่ทันการตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในเวลาที่ทันการ 
7) ความเห็นชอบรวมกัน ซ่ึงสังคมที่ประกอบดวยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกตางกันไป ธรรมาภิบาลจะทํา

หนาที่เปนตัวกลางในการประสานความตองการที่แตกตางใหบนพื้นฐานของประโยชนสวนรวมและขององคการเปนหลัก 

8) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้น ตองการใหมีการใชทรัพยากร ตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนสงูสุดและคุมคา 

10) ความเสมอภาคและความเกี่ยวของ หลักธรรมาภิบาลจะเนนใหบุคลากรทุกคนในองคการรูสึกมีสวน
รวมหรือรูสกึเปนสวนหนึ่งกับองคการ บุคคลสามารถมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมหลักที่จะชวยสรางความเติบโตใหกับ
หนวยงาน 

กลาวโดยสรุป ธรรมาภิบาล Good Governance คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม 

ดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงาน มีความหมายอยางกวาง ซึ่งรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และความ ถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญຐูชนพึงมีประพฤติปฏิบัติ เชน ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจาก 
การแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน ธรรมาภิบาล เปนหลักการที่นํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยาง
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แพรหลาย เนื่องจากชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตางทํางาน
อยางซื่อสัตยสุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แลวยังทําให
บุคคลภายนอกที่เก่ียวของศรัทธาและเชื่อม่ันในองคกรนั้น ๆ อันทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน องคกรที่
โปรงใสยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปรงใสตรวจสอบไดยอมสรางความเชื่อม่ันใหแกนัก
ลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ 

 

 

 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยการนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ที่มุงสูความเปนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการในการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการ
บริหารงานภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนน ผลสมฤทธิ์การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความ
คุมคา การจัดการโครงสรางที่ กะทัดรัดและแนวราบการเปดโอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการใหบริการสาธารณะ 
การใหความสําคัญตอคานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุงเนนการใหบริการแก
ประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ แนวความคิดของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ตั้งอยูบนสมมติฐานของ
ความเปนสากลของ ทฤษฎีการบริหารและเทคนิควิธีการจัดการวาสามารถที่นําไปประยุกตใชไดทั้งในแงของการ
บริหารรัฐ กิจและการบริหารธุรกิจ ซึ่งเปนกระแสแนวความคิดที่สอดคลองกับรัฐประศาสนศาสตรแบบคลาสสิคเนน
แยกการเมืองออกจากการบริหารงาน และหลักทางวิทยาศาสตรการ จัดการ ของ Frederick Taylor โดยการ
มุงเนนใหความสําคัญตอการประหยัด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล (ทศพร ศิริสัมพนัธ, 2549 : 26-33) 
 ilson (1887) การบริหารจัดการภาครัฐเร่ิมทีจ่ะมีความสลับซับซอนมากข้ึนอันเนื่องมาจากการขยายตัว
ของงานภาครัฐที่จากเดิมมีหัวหนาเพียงไมก่ีคนไปสูการมีหัวหนาหลายคน และการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางาน
ในภาครัฐนั้นจําเปนที่จะตองมีโครงสรางขององคการมารองรับ โดยมองวาโครงสรางขององคการที่เหมาะสมกับการ
บริหารราชการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในสวนของการบริหารแยกการเมืองนั้น Wilson มีความเห็นวา การ
บริหารวางอยูนอกขอบเขตการเมือง คําถามการบริหารไมใชคําถามการเมือง ถึงแมวาการเมืองกําหนดหนาที่ใหการ
บริหารไมควรไดรับความทุกขทรมานในการถูกชี้นาํในที่ทาํงาน เม่ือการบริหารสามารถที่จะแยกออกจากการเมืองได
แลวจึงไมเปนเร่ืองแปลกที่รัฐบาลสามารถที่จะนําเอาเทคนิคและหลักการบริหารของประเทศอ่ืนๆ เขามาใชไดเพราะ
การที่ไมไดมีความตองการที่จะศึกษาหลักการเมืองการปกครองของประเทศเหลานั้นซึ่งยากแกการตีความในเร่ือง
ของเจตนารมณ สิ่งที่การบริหารสนใจคือการนําเอาหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพมาใช 

การพัฒนาการการจัดการภาครัฐแนวใหมจะเห็นวาการพัฒนามาจากการจัดการภาครัฐในยุคพาราไดมที่ 6 

โดยเฉพาะการจัดการภาครัฐในแนวทางการจัดการเพ่ือการปลดปลอยและแนว ทางการจัดการที่มุงเนนตลาด และ
การจัดการภาครัฐทั้ง 2 แนวทางนี้ก็มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ เศรษฐศาสตรเชิงสถาบันใหม หรือ
เศรษฐศาสตรองคการมีลักษณะเดนคือ ความพยายามแกปญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปรับปรุงในดาน ประสิทธิภาพและการใหบริการประชาชน ซึ่งหัวใจสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมก็ คือ 
การปฏิรูประบบราชการนั้นเอง 
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กลาวโดยสรุป การบริหารงานภาครัฐแนวใหม ( ew u lic anagement: ) ถือไดวาเปน
แนวความคิดเก่ียวกับการปฏิรูประบบริหารงานภาครัฐรวมสมัยที่มีความหลากหลายในลักษณะของการผสมผสาน
องคความรูในรูปแบบสหสาขาวิชา และการบริหารจัดการสมัยใหมหรือการจัดการนิยม ตองการใหมีความอิสระและ
เกิดความคลองตัวทางการบริหารนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคาตลอดจนคุณภาพของการบริการ 

 

 
 การใหบริการสาธารณะแนวใหม ใหความสําคัญกับประชาธิปไตยวาเปนคุณคาหลักที่สําคัญ แนวทางนี้มี
รากฐานจากทฤษฎีเก่ียวกับประชาธิปไตย และแนวทางอ่ืนในการแสวงหาความรูซึ่งรวมถึงแนวทางแบบประจักษนิยม 
แนวทางการตีความ แนวทางในเชิง วิพากษวิจารณ และแนวทางแบบโพสตโมเดิรนที่มีการมองขาราชการวาเปนคนมี
เหตุผลในเชิงยุทธศาสตรที่ใชเหตุผลทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และองคการมองผลประโยชนสาธารณะวาเปน           
ผลจากการพูดคุยเก่ียวคุณคาที่มีรวมกันมองประชาชนวาเปนพลเมืองซึ่งมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ นักบริหาร
หรือขาราชการมีบทบาทรับใชประชาชน (Serving) เพราะประชาชนคือเจาของ ประเทศตัวจริง ขาราชการตองมี
บทบาทในการเจรจาไกลเกลี่ย และเปนตัวกลางที่จะทํา ใหเกิดคานิยม รวมกันในหมูพลเรือน ชุมชน และกลุมตาง ๆ 
กลไกที่จะทําใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของนโยบาย คือการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อใหบรรลุผลที่ตกลง รวมกัน มองวากลไกการตรวจสอบมีหลากหลาย ทั้งดานกฎหมาย คานิยมของชุมชน 
บรรทัดฐานทาง การเมือง มาตรฐานทางดานวิชาชีพ และผลประโยชนของพลเมืองขาราชการควรมีดุลยพินิจแตตองมี 
การควบคุมและตรวจสอบ โครงสรางองคการควรเปนแบบรวมมือกันโดยมีผูนํารวมทั้งจากภายใน และภายนอกองคการ
สวนปจจัยจูงใจขาราชการและนักบริหารคือการไดรับใชประชาชนและการไดทําประโยชนใหแกสังคม 

 จากแนวคิดการใหบริการสาธารณะแนวใหม (The New Public Service) เปนการโตแยงแนวคิดที่เก่ียวของ
กับการบริหารภาครัฐ ซึ่งการจัดการภาครัฐ แนวใหมในฐานะที่เปนแนวคิดสําคัญของการบริหารองคการภาครัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อกระตุนใหมีการศึกษาวิชาการที่เก่ียวกับการบริหารภาครัฐ อันเปนที่มาของวิชารัฐประศาสน 
ซึง่เปนแนวคิดที่มุงเนนการแยกการบริหารออกจากการเมืองจากการบริหารสิ่งที่เหลือคือหนาที่ของคนทํางานภาครัฐซึ่ง
ตองนําเอากฎหมายมหาชนมาใชในการบริหารภาครัฐ ใหบรรลุเปาหมาย เพ่ือแยกโครงสรางการบริหารภาครัฐออกจาก
โครงสรางการทํา หนาที่ของฝายการเมืองอยาเด็ดขาด ( enhardt  enhardt, 2007, pp.11-12) 
 การบริการสาธารณะแนวใหมเปนแนวคิดที่แตกตางจากแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรที่ผานๆ มาโดยเปน
แนวคิดเชิงวิพากษที่มุงวิพากษวิจารณแนวคิดอ่ืนๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร โดยเฉพาะการวิพากษแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม โดยเห็นวาการจัดการภาครัฐแนวใหมซึ่งเปน แนวคิดกระแสหลักที่ครอบงําการบริหารรัฐกิจอยูใน
ปจจุบนันั้นไดสงผลใหการบริหารภาครัฐเปนเหมือนกับการบริหารธุรกิจ ซ่ึงการใชวิธีการและเทคนิคการบริหารแบบ
ธุรกิจนั้นทําใหรัฐบาล กลายเปนเหมือนธุรกิจรานคาที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาโดยการตอบสนองตอความตองการ
หรือ ผลประโยชนระยะสั้นของลูกคา (customer) การเนนประสิทธิภาพและผลลัพธของงานมากจนเปน มนุษยและ
ลดความสําคัญของกฎระเบียบที่ใชในการประกันสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ ภายใตคานิยมความเปน
ประชาธิปไตย การสาธารณะแนวใหม จึงเปนชุดแนวคิดที่ไดเก่ียวกับบทบาท ของการบริหารรัฐกิจภายใตระบบการ
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บริหารปกครองที่ใหความสําคัญกับการบริการสาธารณะการบริหารปกครองแบบประชาธิปไตย และการสรางความ
ผกูพันของพลเมือง ซ่ึงปฏิเสธตรรกะที่เนน ตลาดของกลุมการจัดการนิยมหรือกลุมการจัดการภาครัฐแนวใหม 
 e ir (2010) การจัดการภาครัฐสมัยใหมที่มีปญหาจากการบริหารจัดการแบบระบบราชการตามสายการ
บงัคับบัญชา การบริหารจดัการแบบวิทยาศาสตรและการบริหารตามหลักเหตุผลตามบทบาทของหนวยงานภาครัฐ
อันเปนบทบาทหลักในการบริหารและจัดการปกครองที่อางการกระทําเพื่อผลประโยชนสาธารณะแตในความเปน
จริงของสังคมสมัยใหมพบวา การดําเนินงานตามความตองการขอหนวยงานภาครัฐไมสามารถ ตอบสนองกับความ
ตองการของสังคมสมัยใหมที่มคีวามหลากหลายความตองการได นอกจากนี้การเสนอแนวทางการบริหารในยุคหลัง
สมัยใหมกับความหลากหลายทางการเมืองเพื่อตอบสนองความตองการที่ซับซอนและหลากหลาย โดยให
ความสําคัญกับการบริหารที่อยูในระดับยอยคือ ทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม 

 เอกพร รักความสุข (2557 : 278 -281) การบริการสาธารณะแนวใหม คือ การจัดการภาครัฐแนวใหม 
(New Public Management) ที่มีรากฐานจากทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตรแนวประจักษนิยม
มองขาราชการวาเปนนักเทคนิคที่มีเหตุผลเชิงผลประโยชนของปจเจกชนหลายๆ คนรวมกัน มองวานักบริหารเปน
คนถือหางเสือที่คอยกําหนดทิศทาง (Steering) และมองวาตองสรางกลไกและการจูงใจในการบรรลุวัตถุประสงค
ของนโยบายผานหนวยงานภาคเอกชนและหนวยงานอ่ืนที่ไมหวังผลกําไรขาราชการมีดุลยพินิจไดมากเพื่อให
จุดมุงหมายของกิจการ (Enterprise) บรรลุผล มีการกระจายหนวยงานอกไปโดยอํานาจในการควบคุมหนวยงาน
เหลานั้นยังอยูที่ตนสังกัด แรงจูงใจของขาราชการหรือนักบริหารอยูที่จิตวิญญาณของความเปนเจาของกิจการ 
(Entrepreneurial spirit) และการลดขนาดของระบบราชการ 
 กลาวโดยสรุป องคการสาธารณะจะประสบความสําเร็จไดในระยะยาวตองอาศัยการบริหารจัดการผาน
กระบวนการแหงความรวม มือซึ่งกันและกัน และตองอาศัยความเปนผูนําที่มีพื้นฐานมาจากการยอมรับจากสมาชิก
ของคนใน สังคมรวมกันทั้งหมดเปนแนวทางแบบประจักษนิยม ทั้งทาง ดานการเมือง เศรษฐกิจ และองคการ มอง
ผลประโยชนสาธารณะวาเปนผลจากการพูดคุยกันเก่ียวกับ คุณคา ที่มีรวมกันอีกทั้งมองประชาชนวาเปนพลเมือง ซ่ึง
มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบนักบริหาร องคการหรือขาราชการเปนผูที่มีบทบาทรับใชประชาชนเพราะ
ประชาชน คือ เจาของประเทศ ซ่ึงเปนแนวคิดพื้นฐานหรือรากฐานของแนวความคิดการใหบริการสาธารณะแนวใหม 
 

 

ความขัดแยงยอมเกิดข้ึนไดในชีวิตประจําวันของมนุษย โดยเฉพาะเมื่อมนุษยตองอยูรวมกัน เปนสังคมหรือ
การที่ตองทํางานเปนกลุม นอกจากความขัดแยงระหวางบุคคลแลวยังจะมีความขัดแยง ระหวางกลุมดวย หาก
สมาชิกกลุมมีความแตกตางกันมากในหลายๆ ดาน ความขัดแยงก็จะเกิดมาก ข้ึน จึงอาจจะกลาวไดวาเปนการยากที่
คนเราจะทํางานรวมกันในหนวยงานโดยปราศจากความขัดแยง จนมีคํากลาววา ความขัดแยงเปนสิ่งจําเปนที่ตองมี
ในชีวิตแตปญหาไมจําเปนตองมี เพราะความ ขัดแยงที่คงอยูในระดับหนึ่งอาจไมกอใหเกิดปญหา แมกระนั้นนัก
บริหารก็จะตองใหความสนใจกับ เร่ืองของความขัดแยง และเขาเก่ียวของอยางหลีกเลี่ยงไมได กระบวนการของ
ความขัดแยงจะเร่ิมตนจากสถานการณของความขัดแยงซ่ึงประกอบไปดวย บุคคล พฤติกรรม ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและสภาพแวดลอม กระบวนการของความขัดแยง ( lan ille , 1975) ประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ              
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1) สภาพการณกอนการเกิดความขัดแยงเปนสภาพที่จะนําไปสูความขัดแยงซึ่งเปนผลมาจาก ความสัมพันธทาง
สงัคม เชนความคลุมเครือของอํานาจ อุปสรรคในการสื่อความหมาย เปนตน 2) ความขัดแยงที่รับรูไดเปนการรับรู
ของฝายตางๆ วามีความขัดแยงเกิดข้ึน 3) ความขัดแยงที่รูสึกไดเปนความรูสึกของฝายตางๆ วามีความขัดแยง
เกิดข้ึน 4) พฤติกรรมที่ปรากฏชัดเปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาใหเห็นเมื่อรับรูหรือรูสึกวามี ความขัดแยง
เกิดข้ึน 5) การแกปญหาหรือการระงับปญหา เปนการทําใหความขัดแยงสิ้นสุดลงหรือลดลง 6) ผลจากการ
แกปญหาเปนผลที่เกิดข้ึนตามมาภายหลังจากการแกปญหาความขัดแยงแลว  

ความขัดแยงในเร่ืองที่ดินนั้นเกิดข้ึนทั้งระหวางหนวยงานของรัฐ รัฐกับเอกชนและเอกชนกับ เอกชน           
ที่รุนแรงและยืดเยื้อจะเกิดข้ึนระหวางรัฐกับเอกชนในที่ดินของรัฐ ทั้งที่ดินที่ประกาศเปนเขต สงวน และคุมครอง 
เชน เขตรักษาพนัธุสัตวปา อุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ ที่สาธารณะที่ พลเมืองใชประโยชนรวมกัน ที่ราชพัสดุ 
ทีใ่ชในราชการทหาร ความขัดแยงเร่ืองที่ดินของรัฐไดเกิด ข้ึนมาเปนเวลาชานานโดยเฉพาะพื้นที่ปาไม ถึงแมวารัฐได
พยายามปองกันโดยวิธีตางๆ ถึงปจจุบนั ความขัดแยงยังคงมีอยู และคาดวาจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน เพราะ พื้นที่ปา
ไมเหลือนอยและอยูใน สภาพวิกฤติ แตยงัคงมีคนทํากินและอาศัยอยูในเขตปาอีกจํานวนมากสาเหตุความขัดแยงใน
เร่ืองการบริหารจัดการที่ดนิมี 4 ประการ (โสภณ ชมชาญ, 2548 : 1)  

1) นโยบายของรัฐไมมีเอกภาพ อาจจะกลาวไดวา ตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน มีรัฐบาลเขามาบริหารประเทศ
รวม 55 คณะ แตละคณะตางก็มีนโยบายในการบริหารจัดการที่ดินที่อาจจะคลายคลึงกัน เหมือน กันหรือ แตกตางกัน
โดยสิ้นเชิง จึงอาจจะกลาวไดวาไมมีแผนแมบททุกหนวยงานยอมรับและจะตองปฏิบัติ รวมกันอยางตอเนื่องในลักษณะ 
“หนึ่งนโยบาย หลายปฏิบัติ” เม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลบอยคร้ัง นโยบายที่กําหนดจึงมีหลายนโยบาย ทําใหไมมีเอกภาพ 
เมื่อนโยบายไมมีเอกภาพและตอเนื่องจึงมี ความขัดแยงเกิดข้ึน สะสมมาตามละดับเวลา กรณีตัวอยางก็คือการแกไข
ปญหาคนที่เขาทํากินและอยูอาศัยในพ้ืนที่ปาไม ซ่ึงมี ความพยายามที่จะแกไขโดยวิธีตางๆ มากมาย ทั้งเปนการลดความ
ขัดแยง โดยวิธีประนีประนอม ให อยูอาศัยในที่เดิม โดยมีสิทธิทํากินหรือเชา อีกดานหนึ่งก็มีการจับกุมผูที่เขาทํากินใน
เขตปาไม วิธีตางๆ เหลานี้อาจเกิดข้ึนเปนบางชวงเวลา แลวมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ ข้ึนอยูกับนโยบาย 
ของรัฐบาลในชวงเวลานั้น ปญหากฎหมายที่ประกาศใชหรือบังคับใช “พื้นที่เดียวกัน” หลายฉบับ เนื่องจาก การกําหนด
นโยบายของรัฐมีหลักเกณ  เชน “หลักเกณ การใชเวลา” ซึ่งเปนขอกําหนดตาม พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ พ.ศ. 2497 ใหมาแจงการครอบครองหากผูใดครอบครองที่ดินมากอนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 ผูนั้นก็สามารถขอออก
เอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมาย ที่ดินได ตอมาพื้นที่ดังกลาวไดประกาศเปน “ปาสงวนแหงชาติ” หรือ “อุทยานแหง 
ชาติ” ตามนโยบายอนุรักษโดยใช “หลักเกณ ทางวิชาการ” ทับซอนลงบนพื้นที่บางสวนที่มีเอกสารสิทธิ์ตาม ประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งตามขอเท็จจริงพื้นที่ดังกลาวจะตองออก จึงทําใหพื้นที่ปาไมของชาติมีผูถือครองที่ดินกระจัดกระจาย
อยูโดยทั่วไปจนยากแกการตรวจสอบแนวเขตและเปนปญหาวามีความถูกตองมากนอยเพียงใด 

2) ขาดเครือขายระบบขอมูลที่ดินที่ดี ขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐกับเอกชน และ
เอกชนกับ เอกชนเร่ืองที่ดินนั้นสาเหตุหนึ่งเกิดจากขาดระบบขอมูลที่ดินที่ดีโดยเฉพาะระบบแผนที่ ซึ่งแตละ 
หนวยงานใชมาตราสวนที่แตกตางกัน เชน บางหนวยงานใชแผนที่มาตราสวน 1:4000 แตอีก หนวยงานใหมาตรา
สวน 1 : 5000 หรือมาตราสวนอ่ืน เมื่อมีการตรวจสอบแนวเขตจึงดําเนินการได ลําบาก ขอ พิพาทระหวางภาครัฐ
และเอกชนที่กลาวกันวา “ปาทับคนหรือคนทับปานั้น” จึงตองใชเวลาที่ยาวนานในการพิสูจนสิทธิ์สิทธิในการถือ 
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ครองโดยใชหลักฐานภาพถายทางอากาศ หลักฐานทาง ทะเบียนราษฎร หลักฐานบุคคล ฯลฯ ความขัดแยง
จึงไมสามารถลดลงไดตามเวลาอันควร แมแตขอ พิพาทระหวางหนวยงานของรัฐเองก็หาขอยุติไดยาก นอกจากนี้
ระบบขอมูลที่ดินของหนวยงานตางๆ มิไดเชื่อมโยงเปนเครือขายใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเขาไปใชประโยชนได 

3) มาตรการควบคุมการใชที่ดนิไมมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะมีการกําหนดเขตที่ตองสงวนและคุมครองไว
เพื่อรักษาสภาพแวดลอมของ ธรรมชาติโดยกฎหมาย หรือ มติคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ตางๆของประเทศไวก็ตาม เมื่อ
ขาดนโยบายที่มี เอกภาพ และระบบขอมูลที่ดีที่สุด มาตรการที่จะใชควบคุมการใชที่ดินจึงไมมีประสิทธิ ภาพ 
ตัวอยาง ที่ชัดเจนก็คือ มีที่ดนิที่เหมาะสมเพื่อการเกษตรทิ้งรางไมไดใชประโยชนจํานวนมาก แตมีประชาชนไป บุก
รุกปาไมหรือพื้นที่สงวนคุมครองเพื่อหาที่ดินทํากิน ขอเสนอในการเก็บภาษีกาวหนา หรือภาษีที่ดิน กับผูที่ไมไดทํา
ประโยชน หรือการจํากัดขนาดการถือครองที่ดินที่ไดเสนอแนวคิดกันมาเปนเวลานาน เพื่อลดปญหาการถือครอง
ที่ดนิจํานวนมากก็ไมปรากฏเปนรูปธรรมอีกตัวอยางหนึ่งที่ไมมีการควบคุม อยางจริงจังคือการใชที่ดินในพื้นที่สูงชัน
หรือมีความลาดเท โดยไมมรีะบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ ตอนบน ที่ในฤดูฝนเกิดการชะลานพังทลายของดินลงสู
พื้นที่ของผูทีอ่าศัยตอนลางเกิดข้ึนโดยทั่วไปถึงปจจุบนัไมมกีฎหมายใดๆ ที่มาใชบงัคับได 
 

 

การออกโฉนดที่ดนิลวนที่มคีวามสัมพนัธกัน ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการแกไขอยางรวดเร็วเพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในระบบการจัดการที่ดิน ในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินถือเปนการแสดงใหเห็นถึงการมีสิทธิของผูเปน
เจาของที่ดินวามีสิทธิลักษณะใด และสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นคือปญหาการทุจริตภายในของหนวยงาน
ภาครัฐ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต โดยตองมีวิธีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและวางระเบียบการปฏิบัติงานไว
อยางรัดกุม และเหมาะสมกับสถานการณ ทําใหเกิดการทุจริตในการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทับซอนใน
เขตอุทยานแหงชาติ และการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ในการออกโฉนดที่ดิน รวมทั้งสรางความเขมแข็งเพื่อการแกไข
ปญหาในการออกเอกสารสิทธใินที่ดนิอยางเปนรูปธรรม 
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Development of Intelligence organization 
 

   ฉัตรธสนัน  สรรวงษละคร 

  รองศาสตราจารย ดร. ศรุดา  สมพอง 

 

 

การพัฒนาองคกรใหองคกรดีข้ึน หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาเดิม เร่ิมตั้งแตการ
เปลี่ยนแปลง ระบบโครงสรางองคกร เทคโนโลยี พฤติกรรม การปฏิบัติงาน และผูบริหารตองเห็นความสําคัญและ          

มีสวนรวมไปจนถึงทศันคติในการทํางานโดยการพัฒนาองคกรนั้น ตองสามารถตอบสนองตอวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ 

(Mission) ตลอดจนคานิยม (Core Value) ขององคกรดวย การพัฒนาองคกรนั้น ควรมีเปาหมายที่ชัดเจนและการ
ปฏิบัตกิารเชิงกลยุทธใหเกิดความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหองคกรพัฒนาไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
นําไปสูองคกรอัจฉริยะ โดยใชแนวความคิดเร่ือง การจัดการความรู (Knowledge Management) องคกรแหงการ
เรียนรู  (Learning organization : LO) และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรอัจฉริยะ 
ซึ่งการจัดการความรูนั้นมีปจจัยที่เก่ียวของไดแก ผูนํา วัฒนธรรม เทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และการวัดและ
ประเมินผล ดังนั้น การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรอัจฉริยะนั้น องคกรตองมีความเปนเลิศ ดวยการเปนองคกรแหง
ปญญา (Intelligent Organization) องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) องคกรแหงนวัตกรรม 
(Innovative) และปญญาประดิษฐ (AI : Artificial Intelligence) ฉะนั้น องคกรอัจฉริยะนั้นเกิดข้ึนไดอยางไร 
เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของ OD+KM+IO+ AI =IO กลาวคือ 1. OD (Organization Development) การพัฒนา
องคกรโดยการศึกษาและวิเคราะหปญหาเพื่อหาสาเหตุที่องคกรจะตองทําการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน
กวาเดิม 2. KM (Knowledge Management) การจัดการความรู 3. LO (Learning organization) องคกรแหง
การเรียนรู 4. AI (Artificial Intelligence) ปญญาประดิษฐ จาก 1+2+3+4 ทําใหเกิด 5 ดังนั้น (1+2+3+4=5)            

5. คือ IO องคกรอัจฉริยะเปนการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูในองคกรทั้งหมด เพื่อใหคนในองคกร เกง  
ดี มีสุข พอเพียง เขาใจปญหาท่ีแทจริงเพื่อแกปญหาไดถูกจุด และนําไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธาภาพ  

 

 : ,  
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Abstract   
Organizational development for the organization to be better or make a change for 

the better beginning with the change system, organizational structure, technology, 
operational behavior and executives must realize the importance and participation to work 
attitudes through the development of that organization must be able to respond to the
vision, mission, and core values of the organization. Organization development there should 
be clear goals and effective strategic operations for success. Can make the organization to 
develop continuously and sustainably leading to intelligent organization by using the 
concept of knowledge management (Learning organization) and other tools Related to the 
development of an organization into an intelligent organization In which knowledge 
management has relevant factors such as culture leaders, technology, infrastructure And 
measurement and evaluation. Therefore, the development of an organization into an 
intelligent organization the organization must have excellence. By being an intelligent
organization, learning organization, Innovative organization and artificial Intelligence (AI: 
Artificial Intelligence). So how did that genius organization happen? Formed by the 
combination of OD + KM + IO + AI = IO, that is 1. OD (Organization Development) 
Organization development by studying and analyzing problems to find the cause of the 
organization to develop and change for the better. 2. KM (Knowledge Management) 3. LO 
(Learning organization) 4. AI (Artificial Intelligence) from 1 + 2 + 3 + 4 causes 5, so (1 + 2 
+ 3 + 4 = 5) 5. Is an intelligent organization IO. It is a development and management of all 
existing resources in the organization. In order for the people in the organization to be good 
and happy enough to understand the real problems in order to solve the right problems and
leads to effective success.

Key Word : development , intelligent
 

 

พุทธศักราช 2019 เปนยุคที่ทุกอยางถูกเชื่อมตอกันดวยดิจิทัล พฤติกรรมของคนรุนใหมเปลี่ยนไป              
เนนความรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ทุกองคกรตองปรับตัวใหทันใหความสําคัญดานความเร็ว 
นับวาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ แมกระทั่งความเร็วในการโหลดเอกสารผานทางเคร่ืองมือสื่อสารตางๆ ตลอดจน
การศึกษาคนควาผานทางออนไลนไดรับความนิยมเปนอยางมาก จะเห็นวาเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทุกองคกรจะตองปรับตัวเพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพื่อใหทนัตอการแขงขันของโลก และประเทศกําลังพัฒนาสูความเปนสากล การปฏิรูประบบ
ราชการนับเปนภารกิจที่รัฐบาลตองดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและ
สรางประสิทธิภาพโดยรวมของหนวยงานราชการ การนําระบบบริการที่ดีมีคุณภาพมาสูประชาชน ปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการบริหารราชการใหสามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของสวนรวม และการพัฒนา
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหเกิดสังคมความรู (Knowledge Society) กลาวคือ เมื่อโลกกาวเขาสูยุค
ดิจิตอล องคกรก็ตองกาวหนาใหทนัการเปลี่ยนแปลง และองคกรตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการทํางานใน
ยุคปจจุบันใหได และถาไดผูนําที่ดีนั้นจะสามารถนําพาองคกรไปไดอยางถูกทิศทาง และสรางใหองคกรประสบ
ความสําเร็จได องคกรที่กาวหนาอยางอัจฉริยะนั้นมักจะมีผูนาํที่ดีเปนหัวเรือองคกรเสมอ ตลอดจนใสใจในผูนําระดับ
ลางๆ บริหารคน บริหารงาน บริหารจัดการองคกรใหอยูในระบบระเบียบ ตลอดจนควบคุมการทํางานในรูปแบบใด
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รูปแบบหนึ่งใหมีความสม่ําเสมอ และเกิดผลลัพธที่ดีใหคงที่มากที่สุด องคกรตางๆ ตองพัฒนาตัวเองเสมอ และไม
หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเองใหดียิ่งๆ ข้ึนไป เพราะการพัฒนาองคกรใหกาวหนานั้น หมายถึงการเพิ่มศักยภาพให
องคกรดวย และเมื่อองคกรมีศักยภาพก็ยอมเดินหนาไปสูความสําเร็จ ซ่ึงปจจัยเหลานี้ ไดแก การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วหากองคกรไมสามารถตามเทคโนโลยีใหทัน อาจทําใหองคกรลมเหลวไดเชนกัน ทําใหองคกร
ที่มีประสิทธิภาพนั้นตองพัฒนาอยูเสมอ ทั้งในสวนของเทคโนโลยี บุคลากรที่มีความสามารถ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทํางานไปในรูปแบบตางๆ มีการปรับตัว ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา ซ่ึงปจจุบันหลายองคกรเร่ิมปรับโครงสรางการทํางานขององคกรใหม ปรับวิธีทํางาน ปรับระบบการ
ทาํงาน แมกระทั่งปรับเร่ืองตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรใหมเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ตลอดจนลักษณะการจางงาน ทําใหองคกรปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณใหได ซึ่งบางครั้งการปรับตัว
ไดทนันั้นยิ่งชวยใหองคกรพัฒนาในโลกยุคปจจุบนัไดดีและสะดวกยิ่งข้ึนอีกดวย 

 

Organization Development)  

การพัฒนาองคกรหรือที่นิยมเรียกกันวา OD เปนเคร่ืองมือที่ถูกนํามาใชในการบริหารและพัฒนาองคกร
เพื่อใหองคกรสามารถปรับตัวและแกไขปญหากาวทันการเปลี่ยนแปลงได สรางความเขมแข็งใหกับองคกรอยางเปน
ระบบระเบียบและเปนรูปธรรมมากข้ึน ปจจุบันเทคนิคการพัฒนาองคกรไดขยายตัวและบูรณาการเขากับเทคนิค
การบริหารอ่ืนๆ เชน การบัญชีและการเงิน การปรับปรุงเทคโนโลยีสํานักงานและการดําเนินการ แตไมวาเราจะ
พัฒนาองคกรไปในรูปแบบใด ก็ตองประยุกตโดยการนําความเขาใจและหลักทางสังคมศาสตรและมนุษยสัมพันธมา
ประยุกตเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในทิศทางที่ตองการ ใหความสําคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององคกร โดย
หลักการเชื่อวามนุษยทุกคน มีความสามารถและตองการจะมีสภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นผูบริหารจะตองจัดโครงสราง
องคกร ระบบงาน และบรรยากาศที่สรางความพอใจในการทํางาน และพรอมเปดโอกาสใหพนักงานมีความกาวหนา 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพิ่มความสามารถในการทํางานขององคกรการพัฒนาองคกร จะศึกษาและ
วิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาในระดับตางๆ ขององคกร ตั้งแตระดับบุคคล 
หนวยงานหรือองคกร เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน สาเหตุที่องคกรตางๆ จะตองทําการ
พัฒนา ไดแก 1) ความซับซอนและความหลากหลายขององคกรการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาในสังคมปจจุบัน 
ทาํใหองคกรหลายแหงตองปรับตัวจนมีโครงสรางที่ซับซอน และมีรูปแบบที่หลากหลายข้ึน ซึ่งเราจะเห็นรูปแบบการ
ปรับตัวในระดับตางๆ เชน การร้ือปรับระบบ (Reengineering) การแตกออกเปนหนวยธุรกิจยอย (Business Unit) 

การลดระดับการบังคับบัญชา (Delayering) หรือการลดขนาดองคกร (Downsizing) เปนตน ทําใหมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการทํางาน ซึ่งจะสงผลกระทบตอบุคลากรที่ปฏิบัติทั้งในเชิงกายภาพและจิตใจ ทําใหฝาย
บริหารไมเพียงแตตองตัดสินใจเปลี่ยนโครงสรางขององคกร แตจะตองสามารถวางแผนและทําการพัฒนาองคกร 
เพื่อเตรียมความพรอมใหแกทั้งบุคคลและองคกร 2) พลวัตของสภาพแวดลอม การขยายตัวและเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอก เชน เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และโลกาภิวัตน ตลอดจน
สภาพแวดลอมในการดําเนินงานตางๆ เชน ลูกคา คูแขงขัน ตางก็มีอิทธิพลตอการดํารงอยูของท้ังองคกรและ
บุคลากร ประกอบกับแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระดับมหภาคของประเทศ ที่ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต
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ของประชากร ไดสรางแรงผลักดันใหองคกรธุรกิจตองปรับตัวและดําเนินงานเพื่อตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐาน
ของแรงงานเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีข้ึน 3) ความยืดหยุนและการตอบสนองตอปญหา องคกรตองมีความ
ยืดหยุนตอแรงกดดันและสามารถตอบสนองตอปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และเหมาะสม เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงและความผันผวนของสภาพแวดลอม อาจสรางโอกาสหรืออุปสรรคใหแกองคกรได โดยโอกาสและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึนอาจจะมีรูปแบบที่แตกตางจากอดีต ทําใหองคกรตองสามารถตอบสนองตอปญหาไดอยางเปน
ระบบและตรงประเด็น ซ่ึงตองอาศัยความรูความสามารถและความพรอมขององคกร ในการรับรูและตระหนักถึง
ปญหา การวิเคราะหสาเหตุ และการแกไขที่ถูกตอง ผานทางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ และเขาใจความสัมพันธ
ระหวางตนเอง กลุม องคกร และสภาพแวดลอมอยางดี 4) เทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางานขององคกร การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทําใหองคกรตอง
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของตนเอง เพื่อใหสามารถทาํงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัดเทียมหรือเหนือกวา
องคกรอ่ืนๆ มิเชนนั้นก็จะถูกคูแขงขันแซงหนา และอาจจะตองออกจากการแขงขันไปในที่สุด ซ่ึงเราสมควรใหความ
สนใจกับเทคโนโลยีดานตางๆ ไดแก (1) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือ IT ไดแก 
คอมพิวเตอร ชุดคําสั่ง อุปกรณสื่อสาร และระบบ Internet จะเปนกลจักรสําคัญในการสรางประสิทธิภาพ และ
ความคลองตัวใหแกองคกร ผานระบบการจัดการขอมูลที่เหมาะสม ที่ชวยใหการตัดสินใจแกไขปญหามีความถูกตอง
และเหมาะสมกับขอจํากัดของสถานการณ (2) เทคโนโลยีการผลิตและการปฏิบัติงาน (Production/Operations 

Technology) เปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชวยใหการผลิตมีประสิทธิภาพ และผลผลิตสูงข้ึน ตลอดจนชวยในการ
ปฏิบัตงิานของบุคคลใหสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในการดําเนินงาน
ของธุรกิจ (3) เทคโนโลยีการบริหารงาน (Management Technology) เปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชวยใหการทํางาน
ขององคกรมีประสิทธิภาพทั้งในดานการวางแผน การปฏิบัติการ และการควบคุม เชน Benchmarking การบริหาร
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) หรือ การร้ือปรับระบบ (Reengineering) เปนตน โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาทั้งโครงสรางและการทํางานขององคกรใหกาวหนาและทันสมัย ซึ่งจะชวยสรางความ
ไดเปรียบเหนือคูแขงขัน จะเห็นวา พัฒนาการและการใชงานเทคโนโลยีทั้งสามดานอยางเหมาะสมสามารถใช
เทคโนโลยีไดอยางถูกตอง 5) การตื่นตัวดานจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม อยางมีจริยธรรม ซ่ือสัตย และ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ลูกคาและพนักงาน การปฏิบัติอยางเปนธรรม และมีมนุษยธรรม เต็มใจปฏิบัติงานที่
ตนไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและเสียสละใหแกองคกร โดยพรอมจะปฏิบัติงานอ่ืนที่อยูนอกเหนือ
ขอบเขตการทํางานของตน เพื่อใหองคกรกาวไปขางหนาไดอยางม่ันคง ดังนั้น ผูบริหารจะตองกลาตัดสินใจอยางกลาหาญ 

และเด็ดขาดที่จะเปลี่ยนแปลงองคกร กอนที่เหตุการณเล็กๆ จะลุกลามเปนปญหารายแรงตอไป  

(การพัฒนาองคกร (Organization Development : OD) ใหกาวสูความสําเร็จ. สืบคนเม่ือ 14 กันยายน 2562, 

( nline)Available:https://hcm-jinjer.com/thai-media/orgdevelopment/190610-organizationdevelopment-od/.)  

ทั้งนี้ ตองอาศัยนวัตกรรมเขามาปรับปรุงเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพ คําวา นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนํา
ความคิดใหมๆ วิธีการปฏิบัติใหมๆ หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ หรืออาจจะไดรับการปรับปรุงจากสิ่งดั้งเดิมใหดีข้ึน 
เหมาะสมกับสถานการณซึ่งสิ่งเหลานี้ไดรับการทดลองพิสูจนและพัฒนาเปนข้ันเปนตอนเปนระบบจนเชื่อถือไดวา
ใหผลที่ดีกวาเดิมนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา เปนผลทําใหประสิทธิภาพทางการศึกษา
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สูงข้ึน นวัตกรรม หรือInnovate มาจากคําดั้งเดิมวา Innovare ซึ่งหมายถึง to renew,tomodify อาจแปลความหมาย 

ไดวา ทําใหมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆเขามา แตเดิมใชคําวา นวัตกรรม ซ่ึงคําวา นวัตกรรม มาจากคําบาลีสันสฤต 
คือ นว หมายถึง “ใหม” และ “กรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ แนวคิดนวัตกรรมการบริหารจัดการองคกร
แนวใหม ในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะองคกร หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคกร ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมเคยปรับเปลี่ยนมา
กอน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอสิ่งเราของบริบทโลกาภิวัตนที่มีความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการเพิ่ม
คุณคา พัฒนา ผลิตสินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา ความ
อยูรอด และความสามารถเชิงการแขงขันขององคกรในตลาดการคาโลกเสรี ดังนั้น เปาหมายของนวัตกรรมที่จะ
สรางองคกรอัจฉริยะ คือ 1.ปรับปรุงคุณภาพ (Improved quality) 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Improved 

production processes) 3. สรางตลาดใหม (Creation of new markets) 4. ขยายผลิตภัณ  (Extension of the 

product range) 5. ทดแทนสินคา หรือบริการเดิม (Replacement of products/services) 6. ลดตนทุนคาแรงงาน 

(Reduced labor costs) 7. ลดตนทุนคาวัตถุดิบ (Reduced materials) 8. ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (Reduced 

environmental damage) 9. ลดการใชพลังงาน (Reduced energy consumption) 10. ปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎ 

ระเบียบ (Conformance to regulations) นวัตกรรม (Innovation) นั้น สามารถสรางใหเกิดข้ึนในองคกรไดจาก 
3 ชองทางที่สําคัญ ดังนี้ 1) ตองการแกปญหา (Problem) องคกรมีปญหาอะไรบางที่สรางความเสียหายใหกับ
องคกร ซ่ึงไมสามารถแกไขหรือจัดการไดดวยวิธีการเดิมๆ หรือเคร่ืองมือเดิมๆ จึงตองคิดคนวิธีการหรือสิ่งใหมๆ
ข้ึนมาเพ่ือชวยแกปญหาที่เกิดข้ึนในองคกรใหหมดไป จนนําไปสูการสรางวิธีการหรือสิ่งใหมๆ เพื่อชวยจัดการกับ
ปญหา 2) ตองการปรับปรุง (Improvement) โดยปรับปรุงใหดีกวาเดิม องคกรอาจไมมีปญหาอะไร แตตองการ
ปรับปรุงสิ่งตางๆในองคกรใหดีกวาเดิม ดวยการปลูกฝงใหคนในองคกรคิดวาสิ่งที่เปนอยูนี้จะอยางไรใหดีข้ึนไดอีก
และยั่งยืนไดอยางไรบาง และสงเสริมใหมีการคิดและทําเพื่อสิ่งที่ดีกวาอยูเสมอ จนกระทั่งเกิดเปนวิธีการหรือ           
สิ่งใหมที่ทําใหชีวิตดีกวาเดิม 3) มีความรูที่สําคัญจากระบบการจัดการความรู (Knowledge management-KM) 

จนเห็นชองทางนําไปสูการสรางสิ่งใหมใหแกองคกร ที่จะทําใหการทํางานหรือชีวิตนั้นดีข้ึน องคกรที่มีระบบการ
จัดการความรูที่ดี จะตองมีขอมูล (Data), สารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge) มากพอ มีระบบ
การวิเคราะห และประเมินผลที่ถูกตอง, แมนยํา และรวดเร็ว องคกรจะมองเห็นชองทางที่จะสรางความแปลก 
แตกตางและโดดเดน ที่เปนความตองการของตลาด จนกระทั่งนําไปสูการพัฒนาหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่ใชงานไดจริง 
และเปนที่ตองการของตลาดไดไมยาก 

 

  
องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนองคกรที่สามารถเรียนรูสรางองคความรูเพื่อเพิ่มพูน

สมรรถนะที่จะกอเกิดความกาวหนาในการดําเนินกิจการไปสูเปาหมายรวมขององคการ 
Peter enge (1990) แหง Massachusetts Institute of Technology กลาววา องคกรแหงการเรียนรู 

คือ สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง สามารถสรางผลงานตามที่ตั้งเปาหมายไว 
เปนที่ซึง่เกิดรูปแบบการคิดใหม ๆ หลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแตละคนมีอิสระที่จะสรางแรงบันดาลใจ และเปนที่ซึ่ง
ทกุคนตางเรียนรูวิธกีารเรียนรูรวมกัน 
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a id . a in (1993) แหง Harvard University กลาววา คือ องคกรที่มีลักษณะในการสราง แสวงหา และ
ถายโยงความรู และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากความรูใหม และการเขาใจในสิ่งตาง ๆ อยางถองแท 

ichae  ar uardt (1994) แหง George Washington University กลาววา องคกรที่ซึ่งมีบรรยากาศ
ของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม มีการสอนคนของตนเองใหมีกระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อชวยใหเขาใจในสรรพสิ่ง 
ขณะเดียวกันทุกคนก็ชวยองคการ จากความผิดพลาดและความสําเร็จ ซึ่งเปนผลใหทุกคนตระหนักในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ศ.นพ. วิจารณ พานิช แหงสํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กลาววา องคการเอ้ือการเรียนรู             
มีลักษณะเปนพลวัต (Dynamics) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการดาน ๆ คลายมีชีวิต มีผลงานดีข้ึน
เร่ือย ๆ ทั้งในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสรางนวัตกรรม (Innovation) รวมทั้งมีบุคลิกขององคการใน
ลกัษณะที่เรียกวาวัฒนธรรมองคการ (Corporate Culture) ที่ผูเก่ียวของสัมพนัธสามารถรูสกึได 

  

1. การเรียนรู (Learning) ประกอบดวย ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ สวนประเภทของการ
เรียนรู ไดแก การเรียนรูจากการปรับตัว จากการคาดการณ การเรียนรูเพื่อเรียนรู และจากการปฏิบัติ และทักษะ
การเรียนรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ 1) บุคคลรอบรู (Personal Mastery) 2) แบบแผนทางความคิด (Mental 

Model) 3) การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) 4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) 5) การคิดอยาง
เปนระบบ (System Thinking) 6) การสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue)  

  2. องคการ (Organization) หรือการปรับเปลี่ยนองคการ (Organization Transformation) ประกอบดวย             

4 องคประกอบ ไดแก 1) วิสัยทัศน 2) วัฒนธรรมองคการ 3) กลยุทธ 4) โครงสราง 
3. สมาชิกในองคการ (People) หรือการเสริมความรูแกบุคคล (People Empowerment) ประกอบดวย 6 

องคประกอบ ไดแก 1) บุคลากร 2) ผูบริหาร / ผูนํา 3) ผูรับบริการ / ลูกคา 4) คูคา 5) พันธมิตร / หุนสวน 6) ชุมชน 

4. ความรู (Knowledge) หรือการจัดการความรู (Knowledge Management) ประกอบดวย 1) การ
แสวงหาความรู 2) การสรางความรู 3) การจัดเก็บความรู 4) การถายโอนความรูและการใชประโยชน 

5. เทคโนโลยี (Technology) หรือการนําเทคโนโลยีไปใช (Technology Application) ประกอบดวย            

1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรู 3) ระบบอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
องคกรแหงการเรียนรู (LO). สืบคนเมื่อ 14 กันยายน 2562, https://sites.google.com/site/winaik103/263-

611/xngkhkr-haeng-kar-reiyn-ru-lo) 

 

 AI : Artificial Intelligence)  

ปญญาประดิษฐ หรือ AI คือ เคร่ืองจักร (machine) ที่มีฟงกชันทีมีความสามารถในการทําความเขาใจ 
เรียนรูองคความรูตางๆ เชน การรับรู การเรียนรู การใหเหตุผล และการแกปญหาตางๆ เคร่ืองจักรที่มีความสามารถ
เหลานี้ก็ถือวาเปน ปญญาประดิษฐ (AI : Artificial Intelligence)  
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AI ถือกําเนิดข้ึนเม่ือเคร่ืองจักรมีความสามารถที่จะเรียนรู ซึ่ง AI ก็ถูกแบงออกเปนหลายระดับตาม
ความสามารถหรือความฉลาด โดยจะวัดจากความสามารถในการใหเหตุผล การพูด และทัศนคติของ AI ตัวนั้นๆ 
เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษยอยางเราๆ 

AI 3  

1) ปญญาประดิษฐเชิงแคบ (Narrow AI ) หรือปญญาประดิษฐแบบออน (Weak AI) คือ AI ที่มี
ความสามารถเฉพาะทางไดดกีวามนุษย คือ AI ที่เกงในเร่ืองเเคบๆ หรือเร่ืองเฉพาะทางนั่นเอง) เชน AI ที่ชวยในการ
ผาตัด (AI-assisted robotic surgery) ที่อาจจะเชี่ยวชาญเร่ืองการผาตัดกวาคุณหมอยุคปจจุบัน แตแนนอนวา AI 

ตัวนี้ไมสามารถทีจ่ะทําอาหาร รองเพลง หรือทําสิ่งอ่ืนที่นอกเหนือจากการผาตัดไดนั่นเอง ซึ่งผลงานวิจัยดาน AI ณ 
ปจจุบนั ยังอยูทีร่ะดับนี้ 

2) ปญญาประดิษฐทั่วไป (General AI ) : คือ AI ที่มีความสามารถระดับเดียวกับมนุษย สามารถทําทุกๆ
อยางที่มนษุยทาํไดและไดประสิทธิภาพที่ใกลเคียงกับมนุษย 

3) ปญญาประดิษฐแบบเขม (Strong AI ) : คือ AI ที่มคีวามสามารถเหนือมนุษยในหลายๆดาน 

 AI  sub field  

1) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 

2) การเรียนรูของเคร่ือง (Machine learning) 

3) การเรียนรูเชิงลึก (Deep Learning) 

ปจจุบันมีการนํา AI มาประยุกตใชอยางกวางขวาง เชน การนําเอา AI ไปประยุกตใชในงานที่ซ้ําซอน 
ยกตัวอยางเชน AI ในกระบวนการผลิตตางๆ ซึ่งเปนงานตองใชความปราณีต และทําเหมือนเดิมตลอดเวลา (จนกวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ) การนํา AI มาประยุกตใชจะชวยเพิ่มผลผลิต และยังลดความผิดพลาดใน
การผลิต เพราะวา AI ไมจําเปนตองพักและไมมคีวามรูสึกเหนื่อยลา และไมมคีวามรูสึกเบื่อหนายตองานที่ทํา 

การนําเอา AI มาพัฒนาผลิตภัณ  (product) ที่มีอยูแลว กอนจะถึงยุคของ machine learning , product 

มักจะอยูในรูปแบบของโคดแตเพียงอยางเดียว อยากไดอะไร มีฟงกชั่นแบบไหน ก็ตองลงมือทําข้ึนมาเองทั้งสิ้น 
(hard-code rule) . ลองนึกถึง facebook สมัยกอน ที่เวลาเราอัพโหลดรูปภาพ เราตองเสียเวลามานั่งแท็กเพื่อนที
ละคนๆ แตปจจุบนั facebook มี AI ที่ชวยในการแท็กรูปไดอยางอัตโนมัติ 

ปจจุบนั AI ไดถูกนํามาประยุกตใชในเกือบทุกอุตสาหกรรม ตั้งแตระดับการตลาด (marketing) ไปถึงระดับ
หวงโซอุปทาน (supply chain) , การเงิน (finance) , การกระบวนการทําอาหาร (food-processing sector) จาก
ผลสํารวจของบริษัท McKinsey พบวา การใหบริการใหการเงิน (financial services) และการสื่อสารดวยเทคโนโลยี 
ล้าํสมัย (high tech communication) เปนดานที่มกีารใช AI เปนระดับแนวหนา เมื่อเทียบกับดานอ่ืนๆ 

AI จะทําใหองคกรมีขีดความสามารถใหมๆ และเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น การชี้วัดความสําเร็จในการทํางานก็
ควรจะตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

สรางองคกรขับเคลื่อนดวย AI เพื่อเปนองคกรอัจฉริยะ โดยนําAI มาใชเพื่อใหชวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังตอไปนี้ (1) AI ชวยประสานงานและควบคุมการทาํงาน ในการติดตามการทํางาน, สถิติตางๆ 
และการออกรายงาน (2) AI เปนผูใหขอมูลประกอบ เพราะผูบริหารตองมุงเนนที่การตัดสินใจใหมากขึ้น ถึงแมวา AI 
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จะสามารถเรียนรูขอมูลและทําการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ได แตในความเปนจริงนั้นการตัดสินใจในประเด็นทาง
ธุรกิจนั้นตองอาศัยสิ่งอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากขอมูลดวย ไมวาจะเปนความคิดสรางสรรค, ประสบการณ, ความสัมพันธ
สวนตัว และมุมมองตอกลยุทธที่จะเปลี่ยนไป ดังนั้น AI หรือ Machine Learning นั้นจึงสามารถเขามามีบทบาทไดใน
ฐานะของ ตัวชวยผูบริหาร ไมใชตัวแทนผูบริหารแตอยางใด (3) มองเคร่ืองจักรเปนเพื่อนรวมงาน ไมใชคูแขง AI นั้นก็
จะถูกแปลงมาใหอยูในรูปของการสนทนามากข้ึน ทําให AI นั้นจะไดกลายเปนผูชวยและผูใหคําแนะนําที่พรอม
ใหบริการเหลาผูบริหารอยูตลอดเวลาแทน (4) ผูบริหารและผูจัดการตองทําตัวเปน Designer ใหมากข้ึน ความคิด
สรางสรรคและความสามารถในการออกแบบท่ีดีทําใหทั้งทีมงานและทั้งองคกรมีความสามารถในเชิง Design Thinking 

ตอไปใหไดนั้นก็เปนสิ่งที่จําเปนตออนาคตเชนกัน ความสามารถในการคิดอยางสรางสรรคและมีระบบระเบียบในการ
ทดลองนี้จะเปนความสามารถหลักที่ตองการจากมนุษย ในยุคที่ AI ไดทํางานซํ้าซากและงานพ้ืนฐานแทนไปแลว            
(5) พัฒนาทักษะทางสังคมและสรางเครือขายใหมากข้ึน การสรางเครือขายทางสังคม, การพัฒนาบุคลากร และการทํางาน
รวมกันเปนทีมนั้นก็จะเปนสวนสําคัญที่ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จไดในระยะยาว เพราะองคกรเองนั้นไมสามารถ
ทํางานเดี่ยวๆ ได แตตองมีทั้งคูคา, ลูกคา และชุมชนคอยผลักดันดวย ปญญาประดิษฐ (AI : Artificial Intelligence) 

คืออะไร . สืบคนเม่ือ 14 กันยายน 2562, จาก https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/whatisai/) 

 

 

องคกรอัจฉริยะเปน“องคกรที่สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรของตนเองไดอยางชาญฉลาดพรอม
ทัง้สามารถปรับตัวเพื่อสรางความสามารถที่มเีอกลักษณในการแขงขันสามารถสรางคุณคาใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาอยางแทจริง” โดยใชหลัก SMART มาเปนแนวทางการตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ดีเพื่อใหเกิด
การทํางานที่มีประสิทธิภาพโดยการตั้งเปาหมายที่ดี 1. Specific คือการระบุที่ชัดเจนวาตองการอะไร 2. Measurable 

สามารถวัดผลได ตีเปนตัวเลขหรือคาตางๆ ได โดยไมใชเปนการกลาวลอยๆ และการวัดผลจะสามารถทําใหคุณรูไดวา
คุณเขาใกลเปาหมายมากนอยแคไหน หรือยังขาดอีกเทาไร 3. Attainable ทําไดจริง เพราะมันคงไมมีประโยชนอะไร
กับการตั้งเปาหมายลอยๆ ซึ่งไมมีวันเปนไปได 4. Relevant เปาหมายนั้นควรจะสัมพันธกับเปาหมายใหญขององคกร 
(หรือเปาหมายสูงสุดที่วางไว) เชนถาเราบอกวาองคกรตองการเปนผูนําตลาด เปาหมายของเราควรจะเก่ียวเนื่องใน
การไปทําใหเร่ืองนี้เกิดข้ึนจริง ไมใชไปทําเร่ืองอ่ืนซ่ึงไมไดสัมพันธกับเร่ืองนี้ 5. Time-Limited ตองมีระยะเวลากําหนด 

เพราะการวางแผนหรือจะทําอะไรสักอยางนั้นไมใชทําไปเร่ือยๆ โดยไมรูวาจะจบเม่ือไร 
ความเปนอัจฉริยะไมไดอยูที่ความรูอยางเดียว แตอยูที่การประยุกตใชความรูที่มีอยูในองคกรและการ

ยกระดับความรูและใชความรูที่สรางข้ึนใหมนั้นอยางมีเปาหมาย ในการเพิ่มคุณคาและมูลคาใหแกองคกร เพื่อให
เปนองคกรอัจฉริยะ โดยใหความสําคัญของการถายทอดความรู การจัดการความรูในองคกรนั้น ควรไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหารตั้งแตระดับบนลงมาถึงผูปฏิบัติงานระดับลาง ทําใหการบริหารความรูเปนสวนหนึ่ง
กระบวนการทํางาน สามารถตรวจสอบและวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางานเพื่อการพัฒนาองคอยางตอเนื่อง ให
การชื่นชมและการใหรางวัลแกผูที่เก่ียวของกับการบริหารหรือสรางความรู ตลอดจนมีการกําหนดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองคกรที่ เ ก่ียวของกับการบริหารความรู ใหผู เ ก่ียวของสามารถเขา ถึงความรูที่ เ ก่ียวของได 
(https://www.nuttaputch.com/what-is-smart-objectives/) 

176



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

 

การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรอัจฉริยะนั้น องคกรตองมีความเปนเลิศ ดวยการเปนองคกรแหงปญญา 
(Intelligent Organization) ดวยการพัฒนาองคกรเพื่อใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

และองคกรแหงนวัตกรรม (Innovative Organization) และนํา ปญญาประดิษฐ (AI : Artificial Intelligence)         

มาใชเพื่อใหชวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สูการเปนองคกรอัจฉริยะ โดยมุงเนนใหทุกคนในองคกรพัฒนาตนเอง 
มุงพัฒนาเปนกลุม และท่ัวทั้งองคกร ดวยการเรียนรูที่หลากหลายตลอดเวลาของการทํางาน โดยใชความรูที่มีอยู
เพิ่มพูนสมรรถภาพ และศักยภาพรวมกันอยางตอเนื่อง โดยใชหลักการและวิธีการจัดการความรู องคกรแหงการ
เรียนรู และเคร่ืองมืออุปกรณเคร่ืองมือที่จําเปนรวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่พรอมและชวย
สงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองคกร การทํางาน สติปญญาอยางชาญฉลาด เกิดผลดีตอองคกร 
เกิดการสรางสรรค สามัคคี ความสามารถปรับตัวรับมือกับปญหา และเกิดผลดีตอสมาชิกขององคกร ความเปน
องคกรอัจฉริยะไมไดอยูที่ความรูอยางเดียวแตองคกรตองมีการบริหารจัดการความรูและบริหารจัดการเคร่ืองมือ
ตางๆภายใตองคประกอบของ คน กระบวนการ เทคโนโลยี แตองคกรตองมีผูนําที่ดีในยุคดิจิตอล ผูนําในยุคดิจิทัล
จะตองอัพเดทเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ สามารถนําความรูใหมๆ เขามาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนการ
นําเอาเทคโนโลยีเชามาใชกับองคกรใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งสามารถถายทอดตลอดจนสอนให
พนักงานไดรับความรูที่กาวหนา และสามารถสงเสริมใหทุกคนสามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใชกับการทํางานตลอดจน
ชีวติประจําวัน ผูนาํที่ดจีะนําองคกรใหไปสูความสําเร็จได ผูนําควรจะตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจนมีนโยบายและ
ทิศทางองคกรที่ออกมาเปนแนวทางปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรูวิธีการขับเคลื่อนองคกรใหไป
ในทางที่เหมาะสมที่สุด และมีระบบการทํางานที่มีมาตรฐาน ชัดเจน มีระบบระเบียบ มีข้ันตอนที่เหมาะสม มีการ
ประเมินผล รวมถึงมีการแกไขจุดบกพรองไดอยางทันทวงที ดังนั้น องคกรอัจฉริยะนั้นเกิดข้ึนไดอยางไร เกิดข้ึนจาก
การรวมตัวกันของ OD+KM+IO+ AI =IO กลาวไดวา 1. OD การพัฒนาองคกร คือ การศึกษาและวิเคราะหปญหา 
เพื่อหาสาเหตุที่องคกรจะตองทําการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน ทั้งวิสัยทัศน วัฒนธรรมองคการ กลยุทธและ
โครงสรางองคกร โดยอาศัยนวัตกรรมเพื่อคิดใหมทําใหมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆเขามา 2. KM การจัดการความรู 
คือ การแสวงหาและรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการ มาจัดเก็บและถายทอดความรูและใชประโยชนจาก
ความรู 3. LO องคกรแหงการเรียนรู คือ การสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อสงเสริมเร่ืองการเรียนรู บุคคลทั้งผูนําและผู
ปฏิบัติตองรอบรูมีแบบแผนทางความคิด มีวิสัยทัศนรวม เรียนรูรวมกันเปนทีม คิดอยางเปนระบบรวมกัน และ
สนทนาแบบมีแบบแผนรวมกัน 4. AI ปญญาประดิษฐ คือ สรางองคกรขับเคลื่อนดวย AI เพื่อเปนองคกรอัจฉริยะ AI 

จะทําใหองคกรมีขีดความสามารถใหมๆ และเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น ดังนั้น IO องคกรอัจฉริยะ คือการพัฒนาบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูในองคกร เพื่อใหคนในองคกร เกง ดี มีสุข พอเพียง เขาใจปญหาท่ีแทจริงเพื่อแกปญหาได
ถูกจุด และนําไปสูความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงองคกร (CHANGE) ตองมีการเปลี่ยนแปลงใหทันตอโลก ไมใช
องคกรที่มีความรูเพียงอยางเดียว แตตองมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเขาถึงไดและใชรวมกันอยาง
รวดเร็ว อาศัยเทคโนโลยีทีท่รงประสิทธิภาพ คน และองคกร ตลอดจนสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
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 ความสําเร็จของการเขียนบทความของวิชาการคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ที่ใหความเมตตาใหคําแนะนําถึงความตองการองคความรูตางๆ ที่สําคัญที่จํานํามาใชในการเขียน และตอง
ขอขอบพระคุณทานรองศาสตราจารย ดร.ศรุดา สมพอง ที่ใหความเมตตาแนะนําใหแนวทางในการเขียนบทความ
ทางวิชาการ และท่ีสําคัญ 
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Organizational Effectiveness
 

   ชอทิพย  เตตะนัง 
 

 

บทความนี้มีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิดและหลักการที่เก่ียวของกับประสิทธิผลขององคการ ตามมุมมอง
ของนักวิชาการคนสําคัญ ไดแก สเตียรส (Steers. 1977) บีเบียน (Bebeian. 1984) เทเลอร (Taylor. 2002) ฟาโยล 

(Fayol. 1964) เมโย (Mayo. 1967) กิบสัน และคณะ (Gibson and others. 1988) ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 

1991: 379)ฯลฯ และพบขอสรุปวาประสิทธิผลเปนเคร่ืองมือหรือตัวบงชี้ในการตัดสินใจวาการบริหารของหนวยงาน
หรือองคการใดองคการหนึ่งสามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่วางไวมากนอยเพียงใด เปน
เร่ืองที่เก่ียวของกับผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงาน มีความเก่ียวพันกับผลงานที่องคการพึงประสงค ปจจุบันมี
การศึกษาเร่ืองประสิทธิผล (Effectiveness) กันอยางแพรหลายและมีการนิยามความหมายแตกตางกันอยูในความ
เขาใจของนักวิชาการสาขาตาง ๆ เชน นักเศรษฐศาสตร ใหความหมายประสิทธิผลวาคลายกันกับผลกําไร หรือ
ผลประโยชนของการลงทนุ สวนผูจัดการฝายผลิตประสิทธิผล หมายถึง คุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตที่เปนสินคา
หรือบริการ สําหรับนักวิทยาศาสตรใหความหมายที่เปนนวัตกรรมหรือผลผลิตใหม ๆ และนักสังคมสงเคราะหมอง
ประสิทธิผลในรูปของคุณภาพและชีวิตการทํางาน และยังพบวาประสิทธิผลองคการนั้น มีความหมายแตกตางกันไป 
ตามความแตกตางของตัวผูศึกษา และยังมีความขัดแยงกันเองอีกดวย 

 

 : ,  

 

Abstract
This article was interested in concept and principle of organizational effectiveness in 

point of view of major scholars for example, Steer (1977), Bebeian (1984), Taylor (2002), 
Fayol (1964), Mayo (1967), Gibson and others (1988), Hoy and Miskel (1991:379), etc. 
Conclusion about effectiveness was medium and indicator for decision making in 
management in organization through the purpose or objective that concern with the result and 
the success of operation and have relationship with the valuable performance in organization. 
In present there were several studies in effectiveness in difference definition, for example, the 
economist concentrate the effectiveness concern in profit in investment return. Effective 
production manager was quality and quantity in product and service .The scienctist give 
definition of effectiveness was innovation or new products.The social welfare persons give 
definition of effectiveness is quality of work life.Organizational effectiveness have different 
definition depend on person and sometime have conflict in definitions.

Keywords : Effectiveness, Organization
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แนวคิดประสิทธิผลองคการ (Organizational Effectiveness) เกิดข้ึนมาเปนระยะเวลายาวนานแลว และ
มีลักษณะกวางขวาง เปนประเด็นที่นักทฤษฎีองคการใหความสําคัญ เพราะเปนแกนของแนวคิดที่สงผลตอการ
ขับเคลื่อนองคการในดานตางๆ อีกจํานวนมาก เชน โครงสรางองคการ การวางแผนเชิงกลยุทธ ภาวะผูนํา 
วัฒนธรรมองคการ โดยธงชัย สันติวงษ (2537: 22) เห็นวาประสิทธิผลองคการเปนการตัดสินใจข้ันสุดทายวาการ
บริหารองคการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด องคการจะอยูรอดและมีความมั่นคงเพียงใด ข้ึนอยูกับ
ประสิทธิผลองคการ ความหมายของประสิทธิผลองคการที่ใชกันในกลุมผูบริหารองคการ คือความสามารถของ
องคการที่ใชประโยชนจากทรัพยากร ทําใหเกิดผลผลิตที่บรรลุเปาหมายขององคการและสามารถคงอยูไดใน
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ประสิทธิผลองคการที่ดีที่สุดเปนการทําใหเปาหมายขององคการในสถานการณใดๆ 

มคีวามเปนไปได ถือไดวาเปนเปาหมายสูงสุดที่ผูบริหารองคการตองการจะบรรลุถึง (พงษเทพ จันทสุวรรณ. 2553: 136) 

ซึ่งทุกองคการไมวาจะมีขนาด ประเภทหรือสถานที่ตั้งอยางไรลวนตองการความเจริญกาวหนา ความอยูรอดการ
ปรับตัว รักษาสภาพ และไมตองการความขัดแยงในการทํางาน เหลานี้เปนประสิทธิผลองคการทั้งสิ้น แตกรณีจะ
เปนไปไดตองอาศัยการบริหารและการจัดการที่เหมาะสม (Steers. 1977: 55) โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งอยูในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ทางดาน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็วการแขงขันระหวางประเทศทวีความรุนแรงมากข้ึน 

กฎหมายขอตกลงระหวางประเทศ การเปดเสรีตลอดจนการรวมกลุมกันของประเทศตางๆ สงผลใหองคการทุก
องคการ จําเปนที่จะตองปรับสภาพแวดลอมภายใน อาทิดานโครงสราง การนําองคการ การวางแผนยุทธศาสตร 
การมุงเนนใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดการ
ความรู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริหารจัดการใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยาง
รวดเร็วดังกลาวเพื่อใหการดําเนินการขององคการบรรลุผลสาํเร็จหรือผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนด องคการมีการ
พัฒนาและเจริญเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืนตอไป 

ในยุคแรกของการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลขององคการ มีแนวคิดหลักอยู 2 แนวคิดที่มีความแตกตางกัน
แนวคิดแรกเปนแนวคิดเกณ วัดประสิทธิผลเชิงเดี่ยว (Ultimate Effectiveness easures) ( teers. 1977: 11-15) 
โดยใชหลักเกณ อยางใดอยางหนึ่งเพียงเทานั้น ในการวัดประสิทธิผลขององคการ เชน วัดจากผลกําไร วัดจาก
ความพึงพอใจ เปนตน สวนอีกแนวคิดหนึ่งนั้น มีลักษณะที่แตกตางกันคือเปนแนวคิดเกณ วัดประสิทธิผลแบบ
หลายเกณ  (Multivariate Effectiveness Measures) โดยใชหลายเกณ ในการวัดประสิทธิผลองคการ Thorndike 

(1949, อางถึงในพงษเทพ จันทสุวรรณ: 2553) สําหรับแนวคิดเกณ วัดประสิทธิผลเชิงเดี่ยว (Ultimate 

Effectiveness Measures) นักวิชาการหลายทาน เชน ameron (1981: 1) ไดแสดงความคิดเห็นถึงความไม
เหมาะสมวาในการดําเนินงานภายในองคการ มักจะประกอบไปดวยแผนงาน โครงการหลากหลาย ซ่ึงแผนงาน 

โครงการเหลานั้น อาจมีการดําเนินงานที่แตกตางกัน ขัดแยงกันหรือทับซอนกันไดเนื่องจากเปาหมายของแตละ
โครงการเกิดจากผูมีสวนไดสวนเสียหลากหลายกลุม ดังนั้นการนําเกณ การวัดประสิทธิผลเชิงเดี่ยวมาใชจึงไม
เหมาะสม เชน การนําเกณ วัดดานผลกําไรมาวัด อาจวัดความสําเร็จของโครงการหนึ่งไดแตไมสามารถนําไปใชวัด 

ประสิทธิผลของโครงการอ่ืนๆ ไดทั้งหมดเพราะโครงการอ่ืนๆ อาจไมไดมีเปาหมายที่มุงหวังผลกําไรก็ได เชน 
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โครงการบางโครงการอาจมีเปาหมายดานความพึงพอใจของผูรับบริการ หรือบางโครงการมีเปาหมายเพื่อลดตนทุน
การผลิต การวัดดวยผลกําไรจึงไมสามารถบอกถึงประสิทธิผลในภาพรวมของโครงการได เปนตน ดวยเหตุนี้แนวคิด
เกณ วัดประสิทธิผลแบบหลายเกณ  (Multivariate Effectiveness Measures) จึงเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่ไดรับ
ความนิยมในการประเมินประสิทธิผลองคการโดยนักวิชาการไดพยายามสรางตัวแบบหรือแบบจําลอง และนําไป
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ดวยการนําไปทดลองหรือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรหลักซึ่งอาจมีผลตอ
ความสําเร็จขององคการ ดังนั้นเกณ การวัดประสิทธิผลองคการจึงมีความหลากหลายข้ึนอยูกับฐานคติในเร่ือง
ประสิทธิผลองคการของนักวิชาการแตละทาน ซ่ึงหมายความรวมถึงการนิยามความหมายของแนวคิดประสิทธิผล
องคการที่แตกตางกันดวย หรือแมในสาขาวิชาเดียวกับประสิทธิผลขององค การก็อาจมีความหมายไมเหมือนกัน 
โดยฮอดจ และแอนโทนี่ (Hodge and Anthony. 1991:73-79) กลาววาหากพิจารณามุมมองทางประวัติศาสตร
ของกลุมนกัคิดทฤษฎีองคการยอมพบไดวา นักคิดเหลานี้ตางกําหนดนิยามประสิทธิผลองคการตามแนวทางของตน 
อาทิ Frederick Taylor ผูเสนอการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร อธิบายวา ประสิทธิผลคือการบรรลุผลผลิตสูงสุด
โดยใชตนทุนหรือทรัพยากรใหคุมคาหรือนอยที่สุด การสรางทักษะและความชํานาญในงาน สวน Henri Fayol           

ผูคิดคนหลักการบริหาร เชื่อวาประสิทธิผลขององคการคือการระบุอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย
ภายในองคการ เอกภาพของสายการบังคับบัญชาและการสั่งการ ความสามัคคี ความเสมอภาค ขณะที่ Elton Mayo 

บิดาการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธใหความเห็นวาประสิทธิผลของผลิตภาพเปนผลมาจากความพึงพอใจของ
พนักงานดานการสนองตอบความตองการทางดานรางกายและอารมณ เปนตน  
 ปจจุบันองคการที่จะประสบความสําเร็จไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จะตองมีหลักการบริหารและการ
จัดการองคการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทัง้องคการภาครัฐหรือภาคเอกชน ผูนําหรือผูบริหารองคการ
จะตองมีความรูความสามารถ วิสัยทัศน และแนวทางในการบริหาร เพื่อนําพาองคการไปสูความสําเร็จในทุก ๆ ดาน 
ในการบริหารงานนอกจากที่จะตองมีความรูเร่ืองการบริหารและการจัดการแลวควรมีความรูความเขาใจองคการ 
และการเปลี่ยนแปลงดวย ทั้งนี้สิ่งสําคัญในการบริหารจัดการคือประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคการที่มี
ประสิทธิภาพยอมกอใหเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ผูบริหารที่ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลสามารถนํามาไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทขององคการตอไป 

 

 
 ประสิทธิผลนับวาเปนหัวขอหรือประเด็นหนึ่งในการศึกษาทฤษฎีองคการที่ไดรับความนิยมอยาง
กวางขวาง อยางไรก็ดีการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลขององคการที่ผานมาพบวายังมีความหลากหลาย ขาดความ
แนนอน เนื่องจากนักวิชาการทั้งหลายตางพากันนิยาม เสนอแนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษาที่แตกตางกันออกไป 
ทาํใหการประเมินประสิทธิผลขององคการมีขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะไมสามารถพัฒนาไปถึงข้ันสรางการ
ยอมรับในทฤษฎี (Theory) หรือตัวแบบ (Models) ประเมินประสิทธิผลขององคการอยางเปนสากล (Bedeian. 

1984: 142) และความแตกตางของแนวความคิดดังกลาวการระบุถึงความหมายประสิทธิผลขององคการจึงคอนขาง
ยุงยากซับซอน เพราะแตละสาขาวิชาลวนมีฐานคติในศาสตรของตนเอง เชน นักการเงินหรือเศรษฐศาสตรมอง
ประสิทธิผลในความหมายเก่ียวกับผลประโยชนหรือกําไร ขณะท่ีนักการผลิตจะมุงความสนใจ ดานปริมาณและ
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คุณภาพของสินคาและการบริการ สวนนักวิทยาศาสตรอาจตีความถึงการประดิษฐสิ่งใหมใหกับองคการ เปนตน 
(Steers. 1997: 46 - 56) หรือแมในสาขาวิชาเดียวกับประสิทธิผลขององคการก็อาจมีความหมายไมเหมือนกัน 
(Hodge & Anthony. 1991: 73-79) ประสิทธิผล เปนเคร่ืองมือหรือตัวบงชี้ในการตัดสินใจวาการบริหารของ
หนวยงานหรือองคการใดองคการหนึ่งสามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่วางไวมากนอย
เพียงใด เปนเร่ืองเก่ียวผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงาน มีความเกี่ยวพันกับผลงานที่องคการพึงประสงค มีผูให
ความหมายของคําวาประสิทธิผลขององคการไวดังนี้ 
 เทเลอร (Taylor. 2002) ผูเสนอการบริหารงานแบบวิทยาศาสตรอธิบายวา ประสิทธิผล คือการบรรลุผล
ผลิตสูงสุดโดยใชตนทุนหรือทรัพยากรใหคุมคาหรือนอยที่สุด การสรางทักษะและความชํานาญในงาน  
 ฟาโยล (Fayol. 1964) ผูคิดคนหลักการบริหาร เชื่อวาประสิทธิผลขององคการคือการระบุอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยภายในองคการ เอกภาพของสายการบังคับบัญชาและการส่ังการ ความสามัคคี ความ
เสมอภาค  
 เมโย (Mayo. 1967) ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนบิดาการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธใหความเห็นวา
ประสิทธิผลของผลิตภาพเปนผลมาจากความพึงพอใจของพนักงานดานการสนองตอบความตองการทางดาน
รางกายและอารมณ เปนตน  
 กิบสัน และคณะ (Gibson and others. 1988) ไดนิยามประสิทธิผลวาประสิทธิผล เปนเร่ืองของการ
กระทําใดๆ ที่มคีวามมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดข้ึน การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูง
ต่ําเพียงใด ข้ึนกับวาผลที่ไดรับตรงนั้นตรง ครบถวน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใชพลังงานนอยเพียงใด 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 1991: 379) ไดกลาวถึง ประสิทธิผลวา หมายถึง ผลสําเร็จที่บรรลุ
ตามจุดประสงคขององคการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2552: 130) ไดใหความหมายของประสิทธิผลขององคการวา หมายถึง ระดับที่คนงาน
สามารถปฏิบัตงิานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด  
 พิทยา บวรวัฒนา (2552: 176) มีความเห็นวาประสิทธิผลขององคการเปนเร่ืองของการพิจารณาวา
องคการประสบความสําเร็จเพียงใดในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไวสําหรับคําวาเปาหมายของ
องคการนั้น หมายถึง สภาพการณทีอ่งคการปรารถนาใหบังเกิดข้ึนและไดอธิบายเพิ่มเติมวาองคการที่มีประสิทธิผล 
หมายถึง องคการที่ดําเนินการบรรลุเปาหมาย (Goals) ที่ตั้งใจไวประสิทธิผลจึงเปนเร่ืองของความสําเร็จของ
องคการในการกระทําสิ่งตางๆ ตามที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว องคการที่มีประสิทธิผลสูงจึงเปนองคการที่ประสบ
ความสําเร็จอยางสูงในการทํางานตามเปาหมาย 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552: 117) กลาววาประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบาย  

 อนึ่ง จากการทบทวนเอกสารพบวาการนิยามประสิทธิผลขององคการที่ปรากฏใหเห็นนั้นมักสอดคลองกับ
แนวทางที่ใชในการศึกษาประสิทธิผลองคการ อาทิ  
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 แนวทางดานเปาหมายมักนิยามประสิทธิผลขององคการคือเปาหมายสุดทายที่องคการตองการใหเกิดการบรรลุ 
( arnard. 1938: 235  eddin. 1970: 11-17  hett . 1979: 71-79) แนวทางเชิงระบบอธิบายวาเปน
ความสามารถขององคการในการจัดหาทรัพยากร การรักษาไวซ่ึงระบบภายในขององคการ และการมีปฏิสัมพันธที่ดี
กับสภาพแวดลอมที่อยูภายนอกองคการ ( o ins. 2003: 58)  

 แนวทางกระบวนการภายในมองวาประสิทธิผลขององคการก็คือองคการที่มีสุขภาพดี (Healthy 

Organization) หรืออีกนัยหนึ่งความสามารถในการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ และสรางความสัมพันธภายใน
องคการใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ มีการทํางานที่ราบร่ืนและคลองตัว (Cameron. 1980: 17)  

 สวนแนวทางกลยุทธกลุมตัวแทน หมายถึง ระดับความสามารถในการสนองตอบความตองการของ
สภาพแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความอยูรอดขององคการ ( e er  alani . 1978: 41  o ins. 2003: 231)  
 ประสิทธิผลมีความสําคัญอยางยิ่งในศาสตรทางการบริหารและองคการ นับวาเปนการตัดสินใจข้ันสุดทาย
วาการบริหารองคการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด องคการจะอยูรอดและมีความมั่นคง ดังนั้นประสิทธิผล
องคการจึงมีความสําคัญตอองคการ ดังนี้  
 1. ชวยตรวจสอบวัตถุประสงคการจัดตั้งองคการ การจัดตั้งองคการยอมกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายไวอยางชัดเจน เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการหรือไม 
 2. ประเมินผลการดําเนินงานกับแผนงานที่กําหนด การดําเนินงานในแตละกิจกรรมยอมตองมีการ
วางแผน กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใชอํานาจหนาที่การบริหารการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 3. ประเมินผลสําเร็จกับวัตถุประสงค เปรียบเทียบผลงานที่ดําเนินการไดตามแผนงานกับวัตถุประสงค
ขององคการที่คาดหวัง ถาผลงานบรรลุผลตาวัตถุประสงคและความคาดหวังขององคการ แสดงวาองคการมี
ประสิทธิผล โดยประสิทธิผลอาจพิจารณาเปน 2 ระดับ คือ 

    3.1 ประสิทธิผลของบุคคล 

    3.2 ประสิทธิผลขององคการ 
   ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ หรือปฏิบัติ
กิจกรรมใดๆ แลวประสบผลสําเร็จ ทําใหเกิดผลโดยตรงและครบถวนตามวัตถุประสงค ผลที่เกิดข้ึนมีลักษณะ
คุณภาพ เชน ความถูกตอง ความมีคุณคา เหมาะสมดีกับงาน ตรงกับความคาดหวังและความตองการของหมูคณะ 
สงัคม และผูจะนําผลนั้นไปใชเปนผลที่ไดจากการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

5  

 1. การผลิต (Production) 

 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

 3. ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

 4. การปรับเปลี่ยน (Addictiveness) 

 5. การพัฒนา (Development) 
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 สรุปไดวา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง การที่องคการไดดําเนินงานใดๆ โดยการใชทรัพยากรตางๆ 
จนเกิดผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายตางๆ ที่องคการตั้งไว และสามารถจะสรุปความหมายตามทฤษฎีองคการได 3 
ลกัษณะ ดังนี้ 
 1. ความหมายที่ใชในแนวทางเปาหมาย (Goal – based Approach) เปนการพิจารณาวาการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายที่ตัง้ไวหรือไม 
 2. ความหมายที่ใชแนวทางระบบ (System – based Approach) เปนการพิจารณาวาองคการนํา
ทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนแกองคการ และบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ 
 3. ความหมายที่ใชแนวทางกลุมผูที่เก่ียวของ (Multiple – Constituencies Approach) เปนการ
พิจารณาวาองคการสามารถในการตอบสนองความพงึพอใจของกลุมทีเ่ก่ียวของได 
 

 

 มีนักทฤษฎีเปนจํานวนมากที่ไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลขององคการ โดยแตละทานก็จะ
เสนอแนวคิดที่แตกตางกันออกไป ในการประเมินประสิทธิผลขององคการรวมทั้งหมด 7 แนวคิด ไดแก 

Goal – attainment Approach)  

 แนวคิดนี้ เปนแนวคิดทางไดรับความนิยมมากที่สุด เพราะมีลักษณะการประเมินที่งายโดยยึดหลักวา 
ประสิทธิผลขององคการนาจะวัดไดจากความสามารถขององคการในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย (Ends)             

ที่กําหนดไว ซ่ึงเปนสิ่งสุดทายที่องคการตองการมากกวาการเนนที่วิธีการดําเนินการ (Means) ใหบรรลุเปาหมาย     
ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดพยายามที่จะระบุคุณลักษณะของเปาหมายที่เหมาะสม สําหรับใชในการประเมิน
ประสิทธิผลตามแนวคิดนี้ เชน amp ell (1977: 19-20) harles errow (1976: 854-866), พิทยา บรวัฒนา 
(2552: 185) และพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 50) เปนตน  

 

 1) เปาหมายที่จะใชในการประเมินนั้นตองเปนเปาหมายที่แทจริงและเปนเปาหมายสูงสุด (Optimal 

Goals) หรือเปาหมายปลายทาง (Ultimate Goals) ขององคการ 
 2) จํานวนเปาหมายที่แทจริงขององคการควรมีปริมาณไมมากจนเกินความสามารถที่ผูประเมินจะวัดได 
 3) เปาหมายนั้นจะตองมีลักษณะชัดเจน ไมครอบคลุมหลายเร่ืองจนไมสามารถประสานเขากันไดซึ่ง
จะตองไดรับการระบุและนิยามอยางดีพอ เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางกระจางและใหผูประเมินสามารถมองเห็นและ
เขาใจเปาหมายเหลานั้นได 
 4) เปาหมายนั้นจะตองมีลักษณะเปนรูปธรรมที่สามารถกําหนดใหอยูในรูปตัวเลขที่สามารถวัด
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายได 
 5) เปาหมายนั้นจะตองไดรับฉันทามติหรือเปนขอตกลงที่ไดรับการยอมรับแลวจากทุกฝายในองคการและ
สมาชิกในองคการตองมีความเห็นพองตองกันในเปาหมายที่แทจริงเหลานั้น 
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 การนําแนวคิดการบรรลุเปาหมายมาประยุกตใชในการประเมินประสิทธิผลขององคการผูประเมิน
จําเปนตองใชดวยความระมัดระวังและตองตระหนักถึงปญหาและความสลับซับซอนตางๆ ที่แฝงอยูตลอดจน
พิจารณาขอมูลจากทุกๆ ฝาย เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจในการทําใหการระบุเปาหมายมีความเที่ยงตรงและ
นาเชื่อถือมากข้ึนสามารถทําได ดังนี้ 
 1) รวบรวมปจจัยนําเขาจากกลุมที่มีอิทธิพล การกําหนดเปาหมายที่เปนทางการทั้งหมดแมวาบางคนจะ
ไมไดเปนผูบริหารขององคการ 
 2) นําเอาเปาหมายท่ีเปนจริงที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกองคการมาเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมิน 

 3) คํานึงอยูตลอดเวลาวาองคการมีการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 4) ยืนยันในการนําเปาหมายที่จับตองไดเปนรูปธรรมทดสอบ และวัดไดมาเปนตัวประเมิน มากกวาการ
นําถอยแถลงที่คลุมเครือ ซ่ึงเปนเพียงภาพสะทอนความคาดหวังของสังคมที่มีตอองคการมาประเมิน 

 5) มองเปาหมายขององคการในฐานะเปนสิ่งที่มีพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา มากกวาไปยึด
ติดกับถอยแถลงเชิงเปาหมายที่เปนทางการอยางตายตัว 

The System Approach) 

เนื่องจากแนวคิดการบรรลุเปาหมายที่ไดกลาวไปแลวนั้น มุงเนนที่เปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ 
อันเปนการพิจารณาท่ีปจจัยนําออก (Output) เพียงตัวเดียวเทานั้น โดยละเลยถึงปจจัยนําเขา (Input) และ
กระบวนการแปรรูปปจจัยนําเขา (Transformation or Process) ซึ่งทําใหไมสามารถทราบความเปนจริงของ
องคการไดอยางรอบดาน ดังนั้นทฤษฎีระบบจึงพยายามแกไขขอบกพรองดังกลาวในลักษณะที่ซับซอนมากข้ึน โดย
เพิ่มตวัแปรในการพิจารณา การประเมินประสิทธิผลตามแนวคิดนี้มฐีานคติวาองคการเปนระบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิสัมพนัธของระบบยอย หากระบบยอยใดปฏิบัตงิานไดไมดียอมสงผลกระทบในเชิงลบตอองคการโดยรวม ดังนั้น
ประสิทธิผลขององคการตามแนวคิดนี้จะเนนที่ความสามารถขององคการในการรักษาความสัมพันธที่ดีกับ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหองคการอยูรอด การนําเอาแนวคิดระบบมาอธิบายทําใหผูประเมิน
ตองตระหนักวายังมีสวนอ่ืนขององคการนอกจากเปาหมายที่มีความสําคัญตอองคการทําใหผูประเมินหันมาวัด
ประสิทธิผลจากสวนอ่ืนๆ ขององคการ เชน ตองคํานึงถึงความสามารถขององคการในการใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่
เปนปจจัยนําเขาที่จะนาํมาใชในกระบวนการแปรรูปใหเปนปจจัยนําออก และความสามารถในการรักษาความสมดุล
ภายในองคการมีนักวิชาการหลายทานที่เห็นดวยกับแนวคิดนี้ไดเสนอตัวชี้วัดและตัวแบบตางๆ ที่ใชในการประเมิน
ประสิทธิผลขององคการเอาไว เชน amp ell (1977: 36-39) ซ่ึงไดทําการศึกษาและรวบรวมรายการตัวแปร
สําคัญๆ ของเกณ การประเมินประสิทธิผลขององคการที่ไดเคยถูกใชเปนดัชนีของประสิทธิผลองคการในการวิจัย 
จํานวน 30 ตัวแปร ไดแก 1) ประสิทธิผลรวม (Overall Effectiveness) 2) ผลผลิต (Productivity) 3) ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 4) กําไร (Profit) 5) คุณภาพ (Quality) 6) อุบัติเหตุที่เกิด (Accidents) 7) การเจริญเติบโต (Growth) 

8) การขาดงาน (Absenteeism) 9) การลาออกจากงาน (Turnover) 10) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)    

11) แรงจูงใจ (Motivation) 12) ขวัญ (Moral) 13) การควบคุม (Control) 14) ความขัดแยง/ความสามัคคี 
( on lict/ ohesion) 15) ความยืดหยุน/การปรับตัว ( lexi ilit / daptation) 16) การวางแผนและการกําหนด
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เปาหมาย (Planning and Goal Setting) 17)ความเห็นพองตองกันในเปาหมาย (Goal Consensus) 18) ความยึด
มั่นในเปาหมายขององคการ (Internalization of Organization) 19) ความเห็นพองตองกันในบทบาทและ
ปทัสถาน ( ule and orm ongruence) 20) ความสามารถของฝายบริหารในดานความสัมพันธสวนตัว 
(Managerial Internalization Skills) 21) ความสามารถของฝายบริหารในการทํางาน (Managerial Task Skills) 

22) การจัดการขอมูลขาวสารและการติดตอ (Information Management and Communication) 23) ความ
พรอมเพียง ( eadiness) 24) การใชประโยชนจากสภาพแวดลอม (Utilization) 25) การประเมินผลโดยบุคลากร
ภายนอก (Evaluations by External Entities) 26) ความมีเสถียรภาพ (Stability) 27) คุณคาของทรัพยากร
มนุษย (Value of Human Entities)28) การมีสวนรวมและการรวมแรงรวมใจ (Participation and Shared 

Influence) 29) การใหความสําคัญตอการฝຄกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) 30) การมุง
ความสําเร็จ (Achievement Emphasis) 

E an (1976: 22-23) และ o ins (1990: 59-60) เปนนักวิชาการอีกกลุมที่มีความเห็นสอดคลองกัน 
โดยการพิจารณาจากความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยตางๆ ที่ถูกจัดอยูในรูปของสัดสวนระหวางผลผลิต 
(Output) ทรัพยากรทีใ่ชในการผลิต (Input) กระบวนการทํางาน (Transformation) และดานอ่ืนๆ ขององคการที่
แตกตางกัน นอกจากนี้ในป ค.ศ. 1992 aplan and orton (2001: 69-72) ไดเสนอแนวคิดการประเมินแบบ
ดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ซึ่งอาศัยรากฐานจากวิธีการประเมินเชิงระบบ เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
องคการ 4 มิติ ประกอบดวย มิติการเงิน (Financial Perspective) มิติดานลูกคาหรือผูรับบริการ (Customer 

Perspective) มิติดานกระบวนการภายใน (Internal Perspective) และมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา 
(Learning and Growth Perspective) ซึ่งแตละมิติจะมีตัวชี้วัดหลัก(Key Indicators) เพื่อใชในการประเมินใน
การปฏิบัติงานในแตละมิติไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดในระดับหนึ่ง ซึ่งในประเทศไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ทศพร ศิริสัมพันธ (2549: 272-281) ก็ไดมีการนําแนวคิดการประเมินแบบดุลย
ภาพของ aplan and orton ไปใชในการประเมินผลกับทุกหนวยงานราชการในภาพรวม โดยกําหนดมิติการ
ประเมิน เปน 4 มิติ ที่ประกอบดวย มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติ
ดานประสิทธิภาพของปฏิบัตริาชการ และมิติดานการพัฒนาองคการ  

The Strategic Constituencies Approach)  

แนวคิดผูมีสิทธิออกเสียงเชิงกลยุทธ มองวาองคการเปนระบบสังคมระบบหนึ่งที่ประกอบดวยบุคคลและ
กลุมผลประโยชนตางๆ ที่มคีวามสัมพันธกัน ซึ่งองคการจะไดรับความกดดันและขอเรียกรองจากกลุมผลประโยชน
เหลานี้ในสภาพแวดลอมตลอดเวลาโดยที่องคการตองแสวงหาวิธีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอก แนวคิดนี้มีลักษณะคลายกับแนวคิดระบบ กลาวคือแนวคิดทั้งสองมุงพิจารณาการ
ปฏิสัมพนัธระหวางองคการกับสิ่งแวดลอม โดยที่แนวคิดระบบมีแนวโนมจะพิจารณาสิ่งแวดลอมที่มีผลตอองคการ
แทบทุกกลุมสวนแนวคิดผูที่สิทธิออกเสียงเชิงกลยุทธจะเลือกพิจารณาสิ่งแวดลอมบางประการที่มีผลตอการอยูรอด
ขององคการเทานั้นภายใตฐานคติที่วาในจาํนวนบคุคลและกลุมผลประโยชนตางๆ เหลานี้จะมีเฉพาะบางสวนเทานั้น
ที่มีความสําคัญยิ่งตอองคการดังนั้นนักวิชาการจึงถือหลักวา องคการที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดนี้ คือ องคการที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาหรือกลุมผลประโยชนที่มีความสําคัญตอความอยูรอดขององคการ 
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องคการจะตองมีสายตาแหลมคม สามารถมองวาบุคลและกลุมผลประโยชนใดในสภาพแวดลอมที่มีความสําคัญตอ
องคการ และจะตองสามารถชนะใจบุคคลและกลุมผลประโยชนเหลานั้นโดยทําใหบุคคลและกลุมผลประโยชนที่
สาํคัญไมดําเนินการขัดขวางการทํางานขององคการ องคการที่เอาตัวรอดอยูไดจะเปนองคการที่กําหนดเปาหมายให
สอดคลองกับความตองการของบุคคลและกลุมประโยชนในสภาพแวดลอม ซ่ึงมีอํานาจควบคุมทรัพยากรที่จําเปน
ตอความอยูรอดขององคการ 

The Competing - values Approach)  

 แนวคิดคานิยมที่แขงขันกัน (The Competing-values Approach) เปนความพยายามของนักวิชาการที่
จะบูรณาการมิติตางๆ ของประสิทธิผลองคการ โดยไดมีการระบุตัวแปรหลักแกนกลางและพิจารณาวา ตัวแปร
เหลานั้นมีความสัมพนัธกันอยางไร แนวทางของการประเมินตามแนวคิดนี้ คือเกณ ที่ผูประเมินใหคุณคาและใชใน
การประเมินประสิทธิผลขององคการข้ึนอยูกับวาผูประเมินเปนใครและเปนตัวแทนผลประโยชนของกลุมใด ฐานคติ
ที่สําคัญของแนวคิดนี้คือ ไมมีเกณ ที่ดีที่สุดในการประเมินประสิทธิผลขององคการ 

แนวคิดของ uinn and ohr augh (1983: 363-377) และ o ins (1990: 68-76) เปนนักทฤษฎี
อีกกลุมหนึ่งที่มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา ความหลากหลายของคานิยมสามารถจัดการและผนึกรวมในเชิง
บรูณาการได เพราะวามีองคประกอบรวมบางประการท่ีคลายคลึงกัน องคประกอบรวมนี้สามารถผสมผสานและจัด
รวมเปนกลุมคานิยมกลุมคานิยมแตและกลุมก็จะกลายเปนตัวแบบประสิทธิผลที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงสามารถ
จัดกลุมของคานิยมที่มกีารแขงขันกันในองคการได 3 มิติ ไดแก  

มิตแิรก คือความยืดหยุนและการควบคุม (Flexibility–control Dimension) เปนมิติที่ใหความสําคัญกับ
การกําหนดโครงสรางขององคการเปนอยางมาก คือความยืดหยุนและการควบคุม 

มิติที่สอง คือ คนและองคการ (People–organization Dichotomy) เปนกลุมคานิยมของการจัดการ
ภายในองคการที่เนนการพฒันาบุคลากร และการพัฒนาองคการ 

มิติที่สาม คือ วิถีทางและเปาหมาย (Means–ends Dimension) เปนกลุมคานิยมที่มีความสัมพันธกับ
วิถีทางขององคการและเปาหมายขององคการ (Organization Ends) 

 ซึ่งกลุมของคานิยมตางๆ เหลานี้ โดยในแตละกลุมจะสะทอนใหเห็นความแตกตางกันของคานิยม        
ซ่ึงสามารถสรางเปนตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลขององคการได 4 ตัวแบบ ไดแก 
 1) ตัวแบบมนุษยสัมพันธ (Human–relations Model) ไดนิยามประสิทธิผลขององคการวาคือ การมี
ความสามัคคี (ในฐานะวิธีการ) และการมีทักษะของผูปฏิบัติ (ในฐานะเปาหมาย) 
 2) ตัวแบบเปด (Open–system Model) ซึ่งนิยามประสิทธิผลวา หมายถึง เปนการยืดหยุน(ในฐานะ
วิธกีาร) และความสามารถในการแสวงหาสะสมทรัพยากร (ในฐานะเปาหมาย) 
 3) ตัวแบบเหตุผล-เปาหมาย ( ational-goal Model) นิยามประสิทธิผลวา หมายถึง การมีแผนและ
เปาหมาย (ในฐานะวิธีการ)การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงู(ในฐานะเปาหมาย) 
 4) ตัวแบบกระบวนการภายใน (Internal–process Model) นิยามประสิทธิผลวา ในรูปของการ
จัดระบบขอมูลขาวสารทั้งในสวนที่ไดมาและกระจายออกไป (ในฐานะวิธีการ) และความมีเสถียรภาพและการเชื่อ
ฟงระเบียบคําสั่ง (ในฐานะเปาหมาย) 
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Resource –Based Approach)  

 แนวคิดนี้ เนนการประเมินประสิทธิผลขององคการ โดยดูจากการใชทรัพยากร (Input) โดยมีนักทฤษฎีที่
มีความเห็นสอดคลองกับแนวคิดนี้ ไดแก a t (2001: 29) ไดกลาววาองคการที่มีประสิทธิผลในที่นี้คือ องคการที่
ประสบผลสําเร็จในการสรรหาทรัพยากรที่มีคุณคาและใชประโยชนจากทรัพยากรนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวอยางของตัวชี้วัดประสิทธิผลขององคการ ไดแก 
 1) อํานาจในการตอรอง หมายถึง ความสามารถในการหาทรัพยากรที่ขาดแคลนและมีคาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ทรัพยากรเงิน วัตถุดิบ ทรัพยากรบคุคล ความรูและเทคโนโลยี 

 2) ความสามารถของผูมี อํานาจตัดสินใจในองคการ ในการประเมินถึงคุณคาของทรัพยากรใน
สภาพแวดลอมไดอยางถูกตอง 
 3) ความสามารถของผูบริหารในการบริหารจัดการทรัพยากรทัง้หลาย ทั้งที่จับตองได เชน วัตถุดิบในการ
ผลิต คน เงิน และที่จับตองไมได เชน ความรู และวัฒนธรรมองคการ เพื่อใหไดผลการดําเนินการที่เปนเลิศ 

 4) ความสามารถขององคการ ในการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การประเมิน
ประสิทธิผลตามแนวคิดนี้มีประโยชนอยางมากในกรณีที่องคการไมสามารถประเมินถึงผลงาน (Output) ของ
องคการได โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการและหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่ไมหวังผลกําไร การประเมินถึง
กระบวนการทํางานภายในและผลงานการดําเนินการไมสามารถกําหนดออกมาเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน การ
เลือกใชตัวแปรดานงบประมาณที่ไดรับจึงเปนทางเลือกที่สะดวกและเหมาะสม แมแตองคการในภาคธุรกิจสวนใหญ
ยังเลือกใชวิธกีารประเมินนี้ 

Internal Process Approach) 

 ประสิทธิผลตามแนวคิดนี้ หมายถึง การที่องคการมีการจัดการภายในท่ีดี และมีประสิทธิภาพและราบร่ืน 
สมาชิกในองคการมีความสุขและพอใจกับองคกร หนวยงานตางๆ ในองคการสามารถประสานการทํางานซ่ึงกันและ
กันไดอยางดี สงเสริมใหไดผลผลิตสูง แนวคิดนี้ไมไดใสใจกับสภาพแวดลอมภายนอก แตมุงใหความสําคัญกับการ
ทํางานภายในองคการ และความสุขของสมาชิกเทานั้น a t (2001: 29-30) เห็นวาวิธีการวัดประสิทธิผลของ
แนวคิดนี้ มีขอพบพรองที่ไมไดประเมินตัวแปรสภาพแวดลอมมาพิจารณาในการประเมิน ทําใหมองไมเห็นภาพรวม
ของการประเมิน การมุงเนนแตเพียงกลไกการทํางานภายในและความราบร่ืน สงบสุขของคนงานในองคการเปน
เร่ืองของอัตวิสัยการประเมินอาจไมถูกตอง ตัวแปรที่นํามาประเมินที่เก่ียวของกับความสุข ความราบร่ืนของการ
ทาํงานไมสามารถประเมินออกมาเปนตัวเลขได 

Stakeholder Approach) 

 แนวคิดการประเมินวัดประสิทธิผลขององคการนี้ เนนใหความสําคัญกับผูที่มีสวนเก่ียวของไดเสียกับทุก
ฝายที่อยูในองคการและนอกองคการไมวาจะเปนเจาของกิจการ ลูกจางคนงาน ลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบ ชุมชน 
หนวยงานรัฐและผูเก่ียวของกับองคการทั้งหลาย แตละกลุมที่เก่ียวของที่กลาวมาจะมีมุมมองในการประเมิน
ประสิทธิผลขององคการแตกตางกันไป เนื่องจากมีความตองการผลประโยชนจากองคที่ไมเหมือนกัน ตาม
กระบวนการประเมินของแนวคิดนี้องคการจึงจําเปนตองทราบถึงความคิดเห็นของกลุมคนเหลานี้วามองเห็นองคการ
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ที่มปีระสิทธิผลจากแงมุมใดบางวิธีการที่ใชคือการสํารวจความคิดเห็นของทุกฝายที่เก่ียวของเพื่อทําความเขาใจผล
การทํางานขององคการจากทุกกลุม 

 ประสิทธิผลขององคกรจะเกิดข้ึนได ผูมีมีสวนเกี่ยวของตองมีความทุมเท ความพยายามอยางมาก เพื่อให
ความมีประสิทธิผลเกิดข้ึน องคกรที่มีประสิทธิผลไมไดเกิดข้ึนเองโดยองคกรไมตองดําเนินการใดๆ องคกรที่มี
ประสิทธิผลไมไดเกิดข้ึนจากความสามารถของฝายบริหารตามลําพัง แตเกิดจากการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝายที่
เก่ียวของที่พยายามทําใหเกิดมีข้ึนโดยตองมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย กําหนดกิจกรรม และการประเมินความ
มีประสิทธิผลรวมกันตลอดจนการสรางจิตสํานึกของความเปนเจาของที่จะตองรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จรวมกัน 

และวิธีในการทดสอบการบริหารที่ดีก็คือการดูความสามารถในการจัดองคการ (Organize) และการใชทรัพยากรที่
หาไดใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและรักษาระดับการปฏิบัติที่มปีระสิทธิผลไวไหไดสิ่งสําคัญในท่ีนี้คือ ประสิทธิผล
หรือ Effectiveness ซึ่งในปจจุบนัมักเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาแนวความคิดเร่ืองประสิทธิผล คือ ตัวการที่
จะเปนเคร่ืองมือตัดสนิในข้ันสุดทายวาการบริหารและองคการประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด  
  

 

การที่องคการจะมีประสิทธิผลไดก็ตอเมื่อ องคการนั้นมีกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานได
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในองคการและภายนอกองคการ ทั้งนี้ความหมายของคําวา
ประสิทธิผล ทั้งระดับบุคคลและระดับองคการมีความหมายครอบคลุมทั้งผลการดําเนินงานที่สนองวัตถุประสงค
ไดผลดีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพยังครอบคลุมถึงกระบวนการดําเนินงานที่ใชทรัพยากรอยางคุมคาและใชวิธีการ
ปฏิบัติทีเ่หมาะสมซ่ึงก็คือรวมถึงประสิทธิภาพนั่นเอง ซ่ึงกิบสันและคณะ (Gibson, et al.1997: 272) มีความเห็นวา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการควรพิจารณา 3 สวนประกอบกันตามลําดับของประสิทธิผล กลาวคือ 
1) ประสิทธิผลระดับบคุคล คือความตระหนักในผลการทํางานของพนักงานแตละบุคคลในองคการ ซ่ึงอาจพิจารณา
ไดจากการประเมินประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน การไดรับคาจางเพิ่มข้ึน การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การ
ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณจากองคการ โดยปจจัยที่ทําใหพนักงานมีประสิทธิผล ไดแก ความสามารถของ
บุคคล ทักษะ ความรูทัศนคติแรงจูงใจและความเครียด 2) ประสิทธิผลระดับกลุม ถือไดวามีความสําคัญตอ
ประสิทธิผลขององคการเนื่องจากกลุมคือการรวมตัวกันอยางงายๆ ของพนักงานในองคการ โดยกลุมที่มปีระสิทธิผล
นั้นจะมีรูปแบบความสัมพนัธกันอยางเหนียวแนนเขมแข็ง และไดรับการสนับสนุนจากพนักงานในองคการมากกวา
กลุมทั่วๆ ไปในองคการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลระดับกลุมคือ การประสานงานภาวะผูนํา โครงสรางของ
กลุม สถานภาพของกลุม บทบาทและปทัสถาน 3) ประสิทธิผลระดับองคการ ประกอบดวย ประสิทธิผลระดับ
บุคคลและประสิทธิผลระดับกลุม กลาวคือประสิทธิผลของกลุมจะข้ึนอยูกับประสิทธิผลระดับบุคคลในขณะที่
ประสิทธิผลขององคการจะข้ึนอยูกับประสิทธิผลระดับบุคคลและกลุม โดยความสัมพนัธดังกลาวข้ึนอยูกับสภาพของ
องคการ เชน ลักษณะงานขององคการ เทคโนโลยีที่นาํมาใชในองคการ เปนตน สวนปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผล
ขององคการ ไดแก สภาพแวดลอม เทคโนโลยี กลยุทธ ทางเลือกโครงสรางองคการ กระบวนการทํางานและ
วัฒนธรรมองคการ 
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อยางไรก็ตามจากการศึกษาแนวคิดประสิทธิผลองคการยังไมมีสภาวะความเปนสากล(Generalization) 

ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะประเมินประสิทธิผลองคการในเชิงประจักษ เนื่องจากยังขาดความชัดเจนสมบูรณที่เปน
สากลในการใหนิยาม สอดคลองกับผลการวิจัยโดยพงษเทพ จันทรสุวรรณ (2553: 134) ที่ศึกษาพบวาเปนการยาก
ทีจ่ะประเมินประสิทธิผลองคการในเชิงประจักษ ถึงแมวาแนวคิดเร่ืองประสิทธิผลองคการจะประสบกับปญหาดาน
การใหนิยาม และความไมคงเสนคงวาตอแนวทางการวัดหรือการประเมินก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาในการศึกษา
เพื่อการประเมินประสิทธิผลองคการจะดําเนินไปอยางไรทิศทางเสียทีเดียว จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ
กับแนวทางการศึกษาเพื่อการประเมินประสิทธิผลองคการในเบื้องตน พบวาสามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทาง
ใหญๆ ดวยกันคือ แนวทางการศึกษาประสิทธิผลองคการโดยยึดถือแนวคิดเชิงเดี่ยว กับ แนวทางการศึกษา
ประสิทธิผลองคการโดยยึดถือแนวคิดแบบบูรณาการ และภายใตแนวคิดแบบบูรณาการนี้เอง ที่ไดมีการจัดระบบ
เกณ วัดประสิทธิผลองคการอยางเปนรูปธรรม จนไดตัวแบบเชิงบูรณาการที่เขมแข็งที่เรียกวาตัวแบบการแขงขัน
ของคานิยม (The Competing Values Approach) ทั้งนี้ เห็นวาประสิทธิผลวาเปนหัวขอหรือประเด็นหนึ่งใน
การศึกษาทฤษฎีองคการที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง อยางไรก็ดีการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลขององคการที่ผาน
มาพบวายังมีความหลากหลาย ขาดความแนนอน เนื่องจากนักวิชาการทั้งหลายตางพากันนิยาม เสนอแนวคิดและ
ระเบียบวิธีการศึกษาที่แตกตางกันออกไป ทําใหการประเมินประสิทธิผลขององคการมีขอจํากัดหลายประการ 
โดยเฉพาะไมสามารถพัฒนาไปถึงข้ันสรางการยอมรับในทฤษฎี (Theory) หรือตัวแบบ (Models) ประเมิน
ประสิทธิผลขององคการอยางเปนสากล ดวยความแตกตางของแนวความคิดดังกลาวการระบุถึงความหมาย
ประสิทธิผลขององคการจึงคอนขางยุงยาก ซับซอน เพราะแตละสาขาวิชาลวนมีฐานคติในศาสตรของตนเอง เชน 
นักการเงินหรือเศรษฐศาสตรมองประสิทธิผลในความหมายเก่ียวกับผลประโยชนหรือกําไร ขณะที่นักการผลิตจะมุง
ความสนใจดานปริมาณและคุณภาพของสินคาและการบริการ สวนนักวิทยาศาสตรอาจตีความถึงการประดิษฐสิ่ง
ใหมใหกับองคการ เปนตน 

 

 

ผูเขียนขอขอบพระคุณเจาของงานวิจัยที่เก่ียวของ และบุคคลในเอกสารอางอิงทุกทาน ที่ใชในการ
ประกอบการเขียนบทความนี้ รวมทั้งเอกสารวิชาการและตําราทุกเลม ที่ใชสําหรับการคนควาและอางอิงเพื่อ
ประโยชนทางวิชาการและใชประกอบการเขียนบทความนี้จนไดขอมูลที่มีประโยชนและสะทอนกลับไปยังเจาของ
ผลงานทุกทาน นอกจากนี้ผูเขียนขอแสดงความสํานึกในพระคุณของอาจารย รองศาสตราจารย ดร. สืบพงศ สุขสม 

ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาของผูเขียนที่ไดใหความรู การใหคําแนะนําและเปนแบบอยางของครูอาจารยที่ดี และ
ทายที่สดุผูเขียนขอสาํนึกในพระคุณคนในครอบครัว ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผูเก่ียวของที่ใหการสนับสนุน
และเปนกําลังใจแกผูเขียนมาโดยตลอดในทุกๆ ดาน และความดีทั้งหมดอันเกิดจากบทความนี้ ขอมอบใหกับบิดา
มารดา ครู อาจารยของผูเขียน 

ชอทิพย เตตะนงั 
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Marine Safety Management 
  

     ชัยวัฒน  อุยคํา  
     สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณ ิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

3   

 1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเลเพื่อควบคุมและกํากับการคมนาคม
ทางทะเล  
 2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามเรือโดยสารและเรือขนาดเล็กที่ใชความเร็วสูงระหวางเดินทาง
เปนเวลาจริง  
 3) โครงการติดตั้งระบบปองกันภัยนักทองเที่ยวชายหาด (พัทยา-เกาะลาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วงเงินงบประมาณ 120 ลานบาท เพ่ิมจํานวนกลองตรวจตราระยะไกลระบบ Thermalเพื่อการเฝาระวังและตรวจตรา 
เรือชนิดตางๆ ทั้งเรือเล็กความเร็วสูง และเรือโดยสารประจําทาง  
 

,  

 
Abstract
Implementation of the Marine Safety Management Project, consisting of 3 Projects: 

1) The development of the efficiency marine safety control center to control and 
supervise marine transportation  

2) The development of the efficiency of the tracking of passenger and small-speed 
vessels between Travel in real time. 

3) The project to install a system to prevent tourists at the beach. (Pattaya - Koh Lan),
fiscal year 2016, budget limit of 120 million baht. Increasing the number of thermal 
surveillance cameras for surveillance and surveillance of various types of boats, both high 
speed boats and passenger boat.  

Key Words : Management , Marine safety
 

 

 จากการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหการสัญจรในบริเวณ ทาเทียบเรือ
แหลมบาลีฮาย–เกาะลาน คับค่ังและหนาแนน และเกิดอุบัติภัยทางทะเลทั้งจากเรือเล็กความเร็วสูง เรือขามฟาก 
และอุบัติภัยจากกีฬาทางน้ําสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเที่ยว ตลอดจนเกิดภาพลักษณที่
ไมดีดานการทองเที่ยวแกเมืองพัทยา เมืองพัทยา โดยศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเล สวนปองกันภัยพิบัติ 
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สํานักปลัด จึงไดดําเนินโครงการที่เก่ียวของกับการควบคุมและกํากับการคมนาคมทางทะเล เพ่ือเรงสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน นักทองเที่ยว และเรียกความเชื่อม่ันของนักทองเที่ยวกลับคืนมา               
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 จํานวน 3 โครงการ ไดแก  
 1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเลเพื่อควบคุมและกํากับการคมนาคม
ทางทะเล เพื่อปองกันอุบัติเหตุใหกับผูใชบริการเรือโดยสารแบบตอบสนองในทันทีปงบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงิน
งบประมาณ 70 ลานบาท จัดทําเสนทางสัญจรทางทะเลในเขตพื้นที่เมืองพัทยา การบูรณาการแผนปฏิบัติการและ
แนวทางการดําเนินโครงการใหมีความตอเนื่องขอเสนอแนะบทลงโทษ โดยจัดใหมีสวนรวมกับผูเก่ียวของ จัดทํา
ทะเบียนเรือและเจาหนาที่ประจําเรือโดยสารตาง ๆ พรอมบัตรประจําตัว จัดทํามีระบบบริหารจัดการและควบคุมการ
คมนาคมทางทะเล AIS (Auto Identification System) จัดใหระบบตรวจจับเรือจากศูนยกลาง โดยติดตั้งระบบกลอง 
Thermal ควบคุมเสนทางจราจรระหวางแหลมบาลีฮายและเกาะลาน เพื่อสังเกตการณทั้งกลางวัน (เปนภาพสี) และ
กลางคืน (เปนภาพ Thermal) และจัดใหมีอุปกรณกลองใชสําหรับตรวจจับผูที่ไมใสเสื้อชูชีพกอนการลงเรือ 

 2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามเรือโดยสารและเรือขนาดเล็กที่ใชความเร็วสูงระหวางเดินทาง
เปนเวลาจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงินงบประมาณ 60 ลานบาท จัดทําระบบตรวจติดตามเรือเล็กความเร็วสูง 
ระบบตรวจติดตามเรือเชาเหมาลํา งานเชื่อมตอสัญญาณเขากับศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเล 

 3) โครงการติดตั้งระบบปองกันภัยนักทองเที่ยวชายหาด (พัทยา-เกาะลาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วงเงินงบประมาณ 120 ลานบาท เพ่ิมจํานวนกลองตรวจตราระยะไกลระบบ Thermalเพื่อการเฝาระวังและตรวจตรา 
เรือชนิดตาง ๆ ทั้งเรือเล็กความเร็วสูง และเรือโดยสารประจําทาง ใหครอบคลุมในเขตทองทะเลหนาอาวพัทยาทั้ง
กลางวันและกลางคืน เพื่อเพิ่มจาํนวนกลองโทรทัศนวงจรปด รวมถึงระบบประกาศเตือนจากศูนยควบคุมฯที่บริเวณ
ทาเรือที่แหลมบาลีฮาย รวมถึงทาเรือตาง ๆ บนเกาะลาน  
 

 

 สาํนักงานการตรวจเงินแผนดินตระหนักถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ และความคุมคาของงบประมาณ 
เนื่องจากเปนโครงการที่ใชเงินงบประมาณในการดําเนินการสูง มีการนําเขาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงจาก
ตางประเทศ และยังมีภาระผูกพันกับงบประมาณในการบริหารจัดการและการบํารุงรักษา จึงเลือกตรวจสอบการใช
จายงบประมาณการดําเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเล เพื่อควบคุม 
กํากับดูแลการคมนาคมทางทะเล และปองกันภัยนักทองเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อทราบผลการดําเนินงานตลอดจน
ปญหาอุปสรรคและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนนําไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดความคุมคาตอไป 

 

 ขอตรวจพบที่ 1 ระบบและอุปกรณตาง ๆ ของศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเลบางรายการยังมี
คุณภาพไมเพียงพอตอการใชประโยชนตามวัตถุประสงค 
 จากการตรวจสอบพบวาอุปกรณและระบบตาง ๆ ของศูนยฯ หลายรายการมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอกําหนด
ใน TOR ขาดความเหมาะสมและความสะดวกในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนไมอยูในสภาพที่พรอมใชงาน ดังนี้ 
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 1. ระบบแผนที่ทางทะเลแบบดิจิทัล มีรายละเอียดไมครบถวนตามที่กําหนดไวใน TOR ขาดรายละเอียด
จุดสําคัญทางทะเลที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการระบบควบคุมการจราจรและดูแลความปลอดภัยทางทะเล 
ไดแก พื้นที่สําหรับเลนน้ําทะเล พื้นที่สําหรับเลนกีฬาทางน้ํา และพื้นที่สําหรับจอดเรือ และการจัดทําเสนทาง
แนะนําในการเดินเรือบางเสนทางกําหนดเขาไปบริเวณกองหินโสโครกซึ่งอาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ ทั้งนี้ TOR 

กําหนดใหเสนทางแนะนําในการเดินเรือจะตองเปนเสนทางที่ปลอดภัยสําหรับการเดินเรือ นอกจากนั้นระบบแผนที่ฯ 

ไมมีการเชื่อมโยงกับระบบตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก ระบบติดตามเรือดวยกลอง Thermalและระบบควบคุมวิทยุ
สือ่สาร ตามท่ีกําหนดไวใน TOR 

 2. ระบบฐานขอมูลเรือโดยสารที่เขารวมโครงการ ไมมีการจัดทําทะเบียนเรือและบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ประจําเรือและไมปรากฏขอมูลพื้นฐานของเรือและลูกเรือในโปรแกรมฐานขอมูล มีเพียงโครงสรางฐานขอมูลเปลา 
และยังพบวาเปนโครงสรางฐานขอมูลที่ไมครบถวน ไมสามารถจัดเก็บทะเบียนเรือ บัตรประจําตัวผูขับเรือ บัตร
ประจําตัวลูกเรือ และรูปแบบการแตงกายของลูกเรือได อีกทั้งยังไมมกีารเชื่อมโยงฐานขอมูลเรือกับโปรแกรมบริหาร
จัดการตรวจสอบพฤติกรรมและตรวจตราผูที่ถอดหรือไมใสเสื้อชูชีพขณะโดยสารเรือ ซึ่งจะทําใหไมสามารถใชเปน
ขอมูลสําหรับการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ระบบระบุตําแหนงเรือโดยใชสัญญาณ GPS ผานดาวเทียม และระบบสื่อสารจากศูนยกลางโดย
เทคโนโลยีสื่อสารแบบบรอดแบนดไรสาย มีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดใน TOR ไดแก การระบุตําแหนงเรือ
โดยสาร ระบบฯ ไมสามารถแสดงตําแหนงเรือโดยสารไดอยางแมนยําและเปนเวลาจริง (Real time) ทั้งระบบ
แสดงผลในหองศูนยฯ และบนอุปกรณแท็บเล็ตที่ติดตั้งบนเรือโดยสารและระบบการแสดงขอมูลและการแจงเตือน
กรณีตาง ๆ มีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนด ไดแกระบบแจงขอความชวยเหลือดวยสัญญาณ SOS ไมสามารถ
แสดงตําแหนงของเรือโดยสารที่ขอความชวยเหลือบนแผนที่ทางทะเลได ไมมีการแจงเตือนกรณีเรือโดยสารออก
นอกเสนทางการเดินเรือที่กําหนดในแผนท่ีทางทะเลแบบดิจิทัล ไมแสดงขอมูลความเร็วและทิศทางของเรือโดยสาร
ขณะกําลังวิ่งอยูจากหนาจอแสดงตําแหนงในแผนที่ทางทะเลแบบดิจิทัล ตลอดจนไมมีระบบแจงเตือนกรณีเรือ
โดยสารหยุดนิ่งหรือไมเคลื่อนที่ขณะกําลังเดินทาง หรือทํากิจกรรมตาง ๆ 

 4. ระบบบริหารจัดการตรวจสอบพฤติกรรมและตรวจตราผูที่ถอดหรือไมใสเสื้อชูชีพขณะโดยสารเรือ การ
ติดตั้งอุปกรณระบบบริหารจัดการตรวจสอบพฤติกรรมและตรวจตราผูที่ถอดหรือไมใสเสื้อชูชีพขณะโดยสารเรือ ยัง
ไมครบถวน และมีคุณสมบัติไมเปนตามที่กําหนด กลาวคือ มีการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดและอุปกรณตาง ๆ 
บนเรือโดยสารไมครบถวนตามที่กําหนด โดยมีการติดตั้งอุปกรณจํานวน 45 ลํา แตมีการรายงานสถานะการท างาน
ของอุปกรณประจําเรือโดยสารครบจํานวน 50 ลํา ตามที่กําหนดในโครงการ ทั้งนี้กลองที่ติดตั้งบนเรือโดยสารบาง
ตัวอยูในตําแหนงหรือมีมมุภาพที่ไมสามารถตรวจตราและบันทึกภาพเหตุการณตาง ๆ บนเรือไดอยางทั่วถึง เชน มี
สิง่กีดขวาง ไมสามารถมองเห็นผูโดยสารบนเรือไดอยางชัดเจน มุมกลองไมไดหันไปยังตําแหนงที่นั่งหรือมีผูโดยสาร
อยูบนเรือ เปนตน ขณะเดียวกันโปรแกรมบริหารจัดการไมมีการแจงเตือนกรณีมีผูโดยสารไมใสเสื้อชูชีพบนเรือ
โดยสาร ไมสามารถตัง้เวลาการตรวจจับภาพเหตุการณ และไมมีการเก็บภาพกรณีตรวจจับผูไมใสเสื้อชูชีพไวไดแยก
ไวเปนการเฉพาะสําหรับอุปกรณแท็บเล็ตที่ติดตั้งบนเรือโดยสารก็มีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหลายประการ 
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 5. ระบบกลอง Thermal มีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดใน TOR กลาวคือ กลองระยะไกล Thermal 

ตามโครงการ Cyber sea ป 2550 จํานวน 3 ตัวไมไดถูกเชื่อมสัญญาณภาพเขากับระบบควบคุมและแสดงผลเดียวกับ
ระบบกลองที่จัดหาใหม และระบบกลอง Thermal ยังขาดความพรอมในการใชงานและมีขีดความสามารถที่ไม
เพียงพอตอการใชงานตามวัตถุประสงคของการจัดหาระบบฯ ไดแก ไมสามารถใชงานหรือแสดงผลภาพไดครบทุก
กลองในเวลาเดียวกัน ซ่ึงมักประสบปญหาเก่ียวกับสายสงสัญญาณทําใหไมสามารถสงภาพมาที่ศูนยฯ ไมสามารถ
สังเกตการณเรือโดยสารที่เดินทางระหวางแหลมบาลีฮาย และเกาะลานไดอยางทั่วถึงและครอบคลุมเสนทางการ
เดินเรือ โดยสามารถตรวจจับภาพเรือโดยสารไดสูงสุดเพียงรอยละ 28.57 ของการเดินทาง ระบบฯ ไมสามารถเปลี่ยน
โหมดการทํางานของเซ็นเซอรระหวางภาพสีและภาพ Thermal ไดโดยอัตโนมัติ และไมสามารถควบคุมทิศทางหรือ
ตําแหนงของมุมกลองโดยการปอนคาพิกัด GPS ทําใหไมสะดวกตอการใชงานกรณีที่ทราบพิกัด GPS ที่แนนอน 

 6. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดตรวจตราความเรียบรอยกอนการลงเรือในจุดรับ-สงผูโดยสาร ยังมีคุณสมบัติ
ไมเปนไปตามที่กําหนดไวใน TOR และไมเหมาะสมตอการใชงานตามวัตถุประสงค กลาวคือ 1) ไมสามารถ แสดงการ
แจงเตือนหรือตั้งคาการแจงเตือนเหตุการณตาง ๆ จากกลองบริเวณจุดข้ึนลงเรือไดตามที่ กําหนดไวใน TOR                   

ซึง่กําหนดใหมีการออกแบบพัฒนาและเชื่อมตอสัญญาณแจงเหตุกลอง 2) ไมสามารถแสดงภาพไดครบถวนตลอดเวลา
ซึ่งมักเกิดปญหาเก่ียวกับสายนําสงสัญญาณและระบบไฟฟาไมเสถียรทําใหไมสามารถสงภาพมาที่ศูนยฯ ได 3) หนา
จอแสดงผลไมสามารถแสดงภาพไดอยางตอเนื่อง โดยมีอาการกระตุกของภาพตลอดเวลาและภาพที่แสดงชากวาความ
เปนจริง และ 4) มีการติดตั้งในตําแหนงที่มีมุมภาพทับซอนกันโดยไมจําเปน เชน บริเวณหาดตาแหวนเกาะลาน เปนตน 

 การที่ระบบและอุปกรณตาง ๆ ของศูนยฯ ไมสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการจัดหาไมมี
ประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่ออกแบบไว สงผลใหไมสามารถนําไปใชงานสนับสนุนภารกิจของศูนยฯ    
ไดอยางเหมาะสม มีความเสี่ยงที่จะทําใหโครงการไมบรรลุวัตถุประสงค ไมเกิดความคุมคาในการใชจายงบประมาณ
ในการจัดหาอุปกรณและระบบตาง ๆ เปนเงินกวา 184 ลานบาท 

 

 

 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองคุณสมบัติและการ
ทาํงานของระบบและอุปกรณตาง ๆ และใหดําเนินการแกไขใหเปนไปตามที่กําหนดและมีคุณภาพเพียงพอตอการใช
งานตามวัตถุประสงคการจดัหา หากไมสามารถดาํเนินการแกไขใหเปนไปตามที่กําหนดและใหสามารถใชประโยชน
ไดตามวัตถุประสงคอันกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ ใหตรวจสอบความเสียหายและหาผูรับผิดชอบความ
เสียหายดังกลาวและดําเนนิการตามระเบียบแบบแผนของเมอืงพัทยาตอไป 

2  

2.1 ใหความสําคัญกับการจัดทําผังงานระบบ (System Flowchart) และผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) 

ทั้งนี้ควรกําหนดใหจัดทําข้ึนในข้ันตอนการศึกษาความตองการระบบของหนวยงานกอนดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
เพื่อใหผูทีเ่ก่ียวของสามารถนําไปกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติของระบบและอุปกรณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมตรง
ตามวัตถุประสงคการใชงาน ตลอดจนนํามาใชประโยชนในการกําหนดคูมือหรือแนวทางการใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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2.2 การกําหนดคุณสมบัติของอุปกรณกลอง Thermal สําหรับกรณีที่มีการดําเนินโครงการตอเนื่องหรือ
ดําเนินการเพิ่มเติมในอนาคต หรือการดําเนินโครงการอ่ืนที่มีการใชอุปกรณประเภทหรือลักษณะเดียวกันควรมีการ
กําหนดจุดติดตั้งและศึกษาลักษณะทางกายภาพหรือสภาพแวดลอมของจุดติดตั้งกอนกําหนดไวในรายละเอียด
ปริมาณงาน โดยนําขอมูลที่ไดมาพิจารณากําหนดคุณสมบัติใหเหมาะสมตอการใชงาน ทั้งนี้อาจพิจารณากําหนด
เงื่อนไขคุณสมบัติที่มีความยืดหยุนโดยกําหนดเงื่อนไขราคาตอหนวยใหสามารถปรับไดตามคุณสมบัติหรือปริมาณ
งานที่เปลี่ยนแปลง 

2 

 

1  

 หลังจากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเลเพื่อควบคุมกํากับดูแลการ
คมนาคมทางทะเลและปองกันภัยนักทองเที่ยวเมืองพัทยาแลวเสร็จ เมืองพัทยาไดจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานและให
คําปรึกษา (Outsource Service & Consultancy Service) ตามโครงการดําเนินงานควบคุมและกํากับดูแลการ
คมนาคมทางทะเลและการข้ึนลงเรือโดยสารบริเวณทาเรือ แหลมบาลีฮาย-เกาะลาน มีวัตถุประสงคเพื่อบริหาร
จัดการตามภารกิจของศูนยฯ ในการตรวจสอบความปลอดภัยของผูโดยสารกอนการเดินเรือ ณ บริเวณทาเรือแหลม
บาลีฮาย ทาหนาบาน ทาหาดตาแหวนบริเวณจุดข้ึน-ลงเรือที่ชายหาดพัทยาและทาเรืออ่ืน ๆ จากการตรวจสอบ
พบวา การบริหารงานโดยผูรับจางยังขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังนี ้
 1.1 ไมมีการกําหนดมาตรการตาง ๆ ตามที่ไดเสนอไวอยางเปนรูปธรรม เชน มาตรการขอมูลจําเพาะเรือ
และตําแหนงเรือระยะไกลเพ่ือความปลอดภัยและสามารถใหความชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการกําจัดเรือ
คุณภาพต่ําออกจากตลาด มาตรการสืบสวนอุบัตเิหตุ เปนตน 

1.2 การบริหารจัดการยังไมสอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการทาเรือที่ดีตามที่ไดเสนอไว โดยเฉพาะ
ระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System : SMS) จําแนกเปนรายองคประกอบดังนี้ 

1.2.1 องคประกอบดานวัตถุประสงคและนโยบายดานความปลอดภัย (Safety Objective Policy) 

ศูนยฯ ยังขาดนโยบายดานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลของผูบริหารเพื่อเปนการแสดงถึงจุดเนนและ
ความรับผิดชอบในเชิงบริหารของหนวยงาน และใชสําหรับเปนกรอบแนวทางการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
ทางทะเลตามภารกิจของศูนยฯ นอกจากนี้ระบบเอกสารดานความปลอดภัยยังไมสามารถนํามาใชในการจัดการ
ความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 องคประกอบดานการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Safety Risk Management) 

ศูนยฯ ยังไมมีการระบุความเสี่ยงดานความปลอดภัยทางทะเล การประเมินความเสี่ยงตลอดจนการกําหนด
มาตรการในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม โดยจากการพิจารณาแผนปฏิบัติงานของศูนยฯ 
พ.ศ. 2560 ไมมกีารประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณตาง ๆซ่ึงเปนที่มาของการจัดหาอุปกรณและ
ระบบตาง ๆ เชน เหตุการณเรือโดยสารลม เรือโดยสารชนกัน เรือโดยสารออกนอกเสนทางหรือเขาเขตอันตราย 
เรือเร็วชนนักทองเที่ยว ฯลฯ เปนตนรวมถึงไมมีมาตรการปองกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 
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1.2.3 องคประกอบดานการประกันความปลอดภัย ผูรับจางไดวาจางทีมผูเชี่ยวชาญเพื่อทําหนาที่
ในการเสนอวิสยัทัศน ยุทธศาสตร และวางแผนใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ซึ่งทีมผูเชี่ยวชาญได
ทําการสํารวจประเมินสภาพปญหาการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานที่ยังไม
ครอบคลุมภารกิจในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยโดยเฉพาะการปฏิบัติงานในการเฝาระวังและดูแลความ
ปลอดภัยทางทะเลของเจาหนาที่ประจําศูนยฯรวมถึงการใชงานอุปกรณและระบบตาง ๆ ของศูนยฯ 

1.2.4 องคประกอบดานการสงเสริมความปลอดภัย (Safety Promotion) การดําเนินการของ
ศูนยฯ ไมมีการมุงเนนในเร่ืองการสงเสริมความปลอดภัยเทาที่ควร ที่ผานมามีการฝຄกอบรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ฯ และผูประกอบการที่เขารวมโครงการ แตไมสม่ําเสมอและตอเนื่อง ขาดการรณรงคหรือประชาสัมพันธ
ขอปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวในการโดยสารเรือ เพื่อปองกันความปลอดภัยใหกับตนเองและผูอ่ืน ทั้งในบริเวณ
ทาเรือและในเรือโดยสารซึ่งเปนจุดที่สามารถมองเห็นไดงาย เชน ไมมีปายประชาสัมพันธขอปฏิบัติในการโดยสาร
เรือทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ไมมีการประกาศขอควรระวังในการโดยสารเรือบริเวณทาเรือ เปนตน 
นอกจากนี้ยังขาดการสื่อสารกับผูประกอบการเรือและผูควบคุมเรือในการใหขอมูลที่เก่ียวของกับการเดินเรือ เชน
ขอมูลน้ําข้ึน-น้ําลง สภาพภูมิอากาศความเรว็ลมและขนาดความสูงของคลื่นกับประชาชนและชาวเรือประเภทตาง ๆ 

 

2.1 ระบบกลอง Thermal ไมไดถูกนํามาใชประโยชนในการควบคุมเสนทางการจราจรและติดตามเรือ
โดยสารหรือเรือเล็กที่ใชความเร็วสูงตามวัตถุประสงค กลองแตละตัวถูกติดตั้งหรือกําหนดใหจับภาพอยูตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง แตไมสามารถทราบตําแหนงหรือพื้นที่ตรวจจับของกลองแตละตัวไดบนแผนที่ทางทะเลแบบดิจิทัล 
ตลอดจนยังไมมีการกําหนดคาการตรวจจับและการแจงเตือนกรณีตาง ๆ ตามศักยภาพที่ระบบสามารถดําเนินการได 

2.2 อุปกรณวิทยุแบบพกพา (Multimedia Trunking Handset) สําหรับเจาหนาที่และลูกเรือ มีการจัดสรร
อุปกรณวิทยุพกพาใหแกเจาหนาที่และลูกเรือไมครบถวนตามจํานวน ที่กําหนด กลาวคือมีการจัดหาจํานวน 20 เคร่ือง 
แตมีการจัดสรรใหเจาหนาที่เพียง 10 เคร่ือง และอุปกรณวิทยุแบบพกพาสําหรับลูกเรือ ยี่หอ Huawei รุน EP680 

จํานวน 25 เคร่ือง และรุน EP640 จํานวน 25 เคร่ือง ไมมกีารจัดสรรใหกับลูกเรือไดใชงานตามวัตถุประสงค 
2.3 ระบบบริหารจัดการตรวจสอบพฤติกรรมและตรวจตราผูทีถ่อดหรือไมใสเสื้อชูชีพขณะโดยสารเรือ เรือ

โดยสารที่ติดตั้งระบบตรวจสอบผูไมใสเสื้อชูชีพและเหตุการณอ่ืน ๆ บางสวนยังไมมีการเปดใชงานหรือเปดใชงานไม
สม่ําเสมอ จากขอมูลในเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2560 พบวาเรือโดยสารมีอัตราการเปดระบบฯ เฉลี่ยรวมเพียง 7.04 
หรือ 7 วันตอลําตอเดือน ในขณะที่ตามขอมูลการเขา-ออกทาเรือของเรือโดยสารประจําทาง (เดือนมิถุนายน 2560) 
พบวาเรือโดยสารมีการใหบริการโดยสารขามฟากเฉลี่ยลําละ 16.73 หรือ 17 วัน 

2.4 ระบบแสดงตําแหนงของเรือโดยสาร เรือโดยสารที่ติดตั้งอุปกรณและระบบฯ ไมมีการเปดระบบ
ตลอดเวลา ซ่ึงจะเปดระบบเม่ือมีการใหบริการผูโดยสารหรือเมื่อไดรับการกําชับจากเจาหนาที่ จากขอมูลการเปด
ระบบฯ ในเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2560 พบวาในแตละวันจะมีเรือโดยสารที่เปดระบบแสดงตําแหนงโดยเฉลี่ยเพียง 
10 ลํา จากเรือโดยสารที่ตดิตั้งระบบฯ ทั้งสิ้น 45 ลํา หรือเพียงรอยละ 22.22 ของเรือโดยสารที่มกีารติดตั้งระบบ 
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2.5 อุปกรณสําหรับประกาศเตือนจากศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเลไปยังทาเรือซึ่งมีการติดตั้ง
ลําโพงไวทุกจุดที่มีการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดบริเวณจุดข้ึน-ลงเรือรวมทั้งสิ้นจํานวน 32 ตัว ไมเคยมีการใช
ประโยชนจากอุปกรณสําหรับประกาศเตือนจากศูนยฯ ไปยังทาเรือ เพื่อประกาศแจงเตือนหรือใหขอมูลตาง ๆ          
แกนักทองเที่ยวและผูโดยสาร 

2.6 เรือปองกันภัยนักทองเที่ยว ตั้งแตมีการจัดหายังไมเคยมีการใชประโยชนจากเรือปองกันภัย
นักทองเที่ยวดังกลาวการที่ศูนยฯ ไมใชประโยชนจากอุปกรณและระบบตาง ๆ หรือใชประโยชนไดไมเต็มที่ สงผลให
การดําเนินภารกิจของศูนยฯ ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชนและนักทองเที่ยว ไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเที่ยวในการสัญจรทางทะเล รวมถึงการสรางภาพลักษณที่ดีและเรียก
ความเชื่อมั่นจากนักทองเที่ยวกลับคืนมา อีกทั้งเปนการใชจายงบประมาณสําหรับจัดหาอุปกรณและระบบตาง ๆ             
ที่ไมคุมคาคิดเปนเงินงบประมาณกวา 138.60 ลานบาท เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยควบคุมความปลอดภัยทาง
ทะเลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ภายใตหลักการของระบบจัดการความปลอดภัย ตามองคประกอบทั้ง 4 ดาน 
และเพื่อใหมีการใชงานอุปกรณและระบบตาง ๆ ของศูนยไดอยางเต็มศักยภาพ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมี
ขอเสนอแนะใหเมืองพัทยาพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดใหมีระเบียบหรือขอบัญญัติเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเล โดยมี
รายละเอียดที่ครอบคลุมองคประกอบตาง ๆ ของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management 

System) เพื่อเปนกรอบในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
พัฒนาศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเล ในการยกระดับการรักษาความปลอดภัยทางทะเล และสราง
ภาพลักษณที่ดีดานความปลอดภัยในการทองเที่ยวของเมืองพัทยา 
 2. จัดใหมีแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล ตามแนวทางแผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนการประมวลแนวคิดและทิศทางการจัดการสาธารณภัยและการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ ซึ่งจะชวยใหสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยงดานความปลอดภัย ซึ่งประกอบดวย การระบุและประเมินความเสี่ยง การกําหนดมาตรการในการเฝาระวัง เตรียม
ความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการบรรเทาและเยียวยาเหตุการณตาง ๆ ซึ่งเมืองพัทยาจะตองจัดใหมี
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกลาวตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 3. ในการกําหนดขอบเขตการดําเนินโครงการเพื่อจางเหมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเล และ
การชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของศูนยฯ ในโอกาสตอไป ใหพิจารณานําขอบัญญัติเก่ียวกับการบริหาร
จัดการศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเล หรือแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดทําข้ึนตาม
ขอเสนอแนะ 1 และ 2 มาเปนกรอบในการกําหนดปริมาณงานและแนวทางการบริหารจัดการของผูรับจางดวย 

 4. กําชับใหผูที่เก่ียวของมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับจางตามโครงการดําเนินงานควบคุมและ
กํากับดูแลการคมนาคมทางทะเลและการข้ึนลงเรือโดยสารบริเวณทาเรือแหลมบาลีฮายเกาะลาน ใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูรับจางและบังคับใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบเขตการดําเนินโครงการและตามที่ผู
รับจางเสนอโดยเครงครัดตอไป 
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 5. ใหพิจารณาทบทวนภารกิจที่เก่ียวของและสงผลตอคางานปฏิบัติการเฝาระวัง ณ ศูนยควบคุมความ
ปลอดภัยทางทะเลระบบสารสนเทศเมืองพัทยา ที่จางเหมาเอกชนเขามาบริหารจัดการดวยงบประมาณกวา 24.32 

ลานบาท เนื่องจากการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาวไมสามารถดาํเนินงานใหเกิดผลสําเร็จไดตามวัตถุประสงคและ 

เปาหมายที่กําหนด 

 6. ในโอกาสตอไปหากเมืองพัทยาตองจัดทําแผนงานหรือโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จะตองมีการศึกษาความเปนไดของโครงการ รวมถึงอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
วาสามารถกระทําไดตามหลักการและเหตุผลหรือวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 
 7. ใหพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน การใชงานอุปกรณและระบบตาง ๆ ใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ทีก่ฎหมายกําหนด โดยควรเปนแนวทางที่สอดคลองหรือเปนการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานที่เก่ียวของใน
พื้นที่ เชน สํานักงานเจาทาภูมิภาค เปนตน เพื่อใหสามารถใชงานตามวัตถุประสงคไดอยางเต็มศักยภาพของอุปกรณ
และระบบขอตรวจพบที่ 3 การบํารุงรักษาและการควบคุมดแูลอุปกรณ 

 

จากการตรวจสอบพบวาการบํารุงรักษาและการควบคุมดแูลอุปกรณและระบบตาง ๆ ยังไมถูกตองเหมาะสม ดังนี้ 
 1. การบํารุงรักษาในระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรองไมเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญา 
 ตามเงื่อนไขสัญญาจางกําหนดใหผูรับจางตองใหบริการบํารุงรักษาระบบและอุปกรณในเชิงปองกัน 
(Preventive Maintenance : PM) ณ สถานท่ีติดตั้ง เพื่อทําการตรวจเช็คอุปกรณและระบบท่ีเก่ียวของ โดยเปน
การตรวจเช็คตามระยะเวลา หากพบปญหาท่ีเกิดข้ึนแกอุปกรณ ผูรับจางตองทําการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใต
เงื่อนไขการใหบริการแบบการบริการแกไข ซึ่งการใหบริการบํารุงรักษานี้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบฮารดแวร 
ซอฟทแวร และการตรวจสอบสภาพแวดลอมที่เก่ียวของ แตจากการตรวจสอบพบวาภายหลังสงมอบงานแตละ
โครงการแลวเสร็จผูรับจางไมไดเขามาบํารุงรักษาแบบ PM ตามที่กําหนดในสัญญา คิดเปนระยะเวลาที่ไมมีการ
บาํรุงรักษาแบบ PM สําหรับโครงการตาง ๆ เปนระยะเวลา 18 17 และ 7 เดือน ตามลําดับ นอกจากนั้นพบวาใน
บางกรณีทีร่ะบบตาง ๆ ขัดของไมสามารถใชงานไดหรือจําเปนตองมีการอัพเดทโปรแกรมตาง ๆ เม่ือผูรับจางไดรับ
แจงจากศูนยฯ แลวไมไดเขามาใหบริการ ณ สถานที่ติดตั้งหรือไมไดใหบริการแกไขปญหาผานทางโทรศัพทตามที่
กําหนด แตจะใชวิธีการแกไขปญหาผานชองทางเครือขายอินเทอรเน็ตจากระยะไกล แมวาการใหบริการลักษณะ
ดังกลาวเปนวิธีการที่สะดวกรวดเร็วสําหรับผูรับจาง แตวิธีการดังกลาวผูรับจางไมไดแจงรายละเอียดใหเมืองพัทยา
ทราบเก่ียวกับเทคนิค วิธีการ ตลอดจนขอมูลดานความปลอดภัยของระบบและขอมูลตาง ๆ ตั้งแตข้ันตอนการยื่น
ขอเสนอทางเทคนิค จึงเปนการดําเนินการที่ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญา 
 2. การควบคุมดแูลอุปกรณและระบบตาง ๆ ยังไมถูกตองและเหมาะสม 

 ในการควบคุมดแูลอุปกรณและระบบตาง ๆ ยังมีการดําเนินการไมถูกตองตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
และยังไมมีความรัดกุมเพียงพอที่จะทําใหอุปกรณและระบบตาง ๆ ไดรับการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานตลอดเวลา ตลอดจนมีอายุการใชงานที่ยาวนานและเกิดความคุมคา ดังนี้ 
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  2.1 การใหยืมอุปกรณไมถูกตองตามขอบัญญัติเมืองพัทยาและไมรัดกุม โดยมีการจัดทําเอกสาร
การยืม ไมครบถวนทุกรายการ บางรายไมไดรับการอนุมัตจิากผูมีอํานาจ มีการระบุขอมูลไมครบถวนตามแบบฟอรม
การยืม และการกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการบํารุงรักษาและการสงคืนไมเปนไปตามขอบัญญัติเมืองพัทยา 

  2.2 ไมเขียนรหัสครุภัณ ที่ตัวทรัพยสิน โดยเฉพาะอุปกรณที่ติดตั้งบนเรือโดยสาร และเม่ือมีการ
ซอมแซมทรัพยสนิใด ๆ ไมไดบนัทึกประวัติการซอมดานหลังทะเบียนคุมทรัพยสิน 

  2.3 การตรวจเช็คระบบ การรายงานสถานะและสภาพการใชงานของอุปกรณและระบบไม
ถูกตองครบถวนตามขอเท็จจริง โดยมีการรายงานสถานะอุปกรณตาง ๆ วาเปนปกติ แตจากการตรวจสอบพบวา           
มีอุปกรณที่ติดตั้งในเรือโดยสารอุปกรณกลองโทรทัศนวงจรปดที่ติดตั้งบริเวณทาเรือและกลอง Thermal จํานวน
มากมสีภาพการใชงานที่ไมปกติหรือไมอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.4 ไมจัดทําหลักฐานการแจงซอมกรณีมีการบํารุงรักษาแบบแกไข (Corrective Maintenance) 

โดยเม่ือเจาหนาที่ประจําศูนยฯ แจงผูรับจางทางโทรศัพทใหเขามาดําเนินการแกไขปญหาการใชงานไมมีการบันทึก
ขอมูลปญหาและรายละเอียดการแจงไวเปนลายลักษณอักษร หรือไมไดจัดทําเปนหนังสือแจงผูรับจางอีกทางหนึ่ง
เพื่อเปนหลักฐานการแจง เพื่อเปนหลักฐานกรณีผูรับจางไมเขามาดําเนินการแกไขปญหาหรือดําเนินการแกไขไมแลว
เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดเมืองพัทยาจะตองดําเนินการปรับใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา 

 

 1. กําชับใหเจาหนาที่ผูเก่ียวของดําเนินการติดตามและควบคุมใหมีการบํารุงรักษาแบบเชิงปองกันตาม
ระยะเวลา และมีการบันทึกหลักฐานการแจงซอมใหรัดกุมเพื่อใหเปนหลักฐานในการควบคุมการดําเนินงาน
ซอมแซมแกไขใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและจริงจัง และรายงานผลดังกลาวใหทราบดวย 

 2. ใหมกีารตรวจสอบการเขาถึงระบบตาง ๆ ของศูนยฯ จากระยะไกลผานทางอินเทอรเน็ตของผูรับจางที่
ดูแลระบบ เพื่อประเมินความเสี่ยงและกําหมดมาตรการที่จําเปนในการรักษาความปลอดภัยของระบบและขอมูล
ตาง ๆ ใหเหมาะสมและรัดกุมยิง่ข้ึน 

 3. ใหพิจารณาทบทวนการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมพัสดุกรณีติดตั้งอุปกรณตาง ๆ บนเรือโดยสาร 
โดยมิใหขัดตอระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งนี้รูปแบบการดําเนินการและการควบคุมอาจดําเนินการในลักษณะ
อ่ืนที่มิใชการยืมพัสดุ แตอยางไรก็ตามควรกําหนดเงื่อนไขขอตกลงกับเจาของเรือโดยสารที่เขารวมโครงการที่เปน
ประโยชนสาํหรับการบํารุงรักษาและการควบคุมดวยเพื่อใหอุปกรณตาง ๆ สามารถใชประโยชนตามวัตถุประสงคได
เปนระยะเวลาอันสมควรและเกิดความคุมคาตอไป 

 4. ใหมีการสํารวจตรวจสอบและใหหมายเลขครุภัณ ที่ตัวทรัพยสินใหครบถวน ทั้งนี้ครุภัณ รายการใดที่
บันทึกรหัสครุภัณ ในทะเบียนคุมทรัพยสินไมถูกตอง ใหดําเนินการแกไขใหตรงกับความเปนจริง และกําชับให
เจาหนาที่ผูเก่ียวของถือปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดในโอกาสตอไป 

 5. ควบคุมและตรวจสอบการท างานของศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเล และกําชับใหเจาหนาที่
ปฏิบัติงานประจําศูนยฯ จัดทํารายงานใหถูกตองตรงกับความเปนจริง และใหมีขอมูลการรายงานที่จําเปนสําหรับ
การบํารุงรักษาใหครบถวน เชน สถานะกลองรายตัว ความชัดเจนของภาพจากกลองแตละตัว 
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4 

 

1  

 ตามหลักการและเหตุผลในการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินโครงการเก่ียวกับการพัฒนาศูนย
ควบคุมความปลอดภัยทางทะเลเมืองพัทยา เปนการเรงรัดการแกไขปญหาความปลอดภัยทางทะเล ซ่ึงการเกิด
อุบัติเหตุทางทะเลสวนใหญเกิดจากเรือเล็กที่ใชความเร็วสูงระหวางการเดินทางเพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสนิของประชาชน นักทองเที่ยว และเรียกความเชื่อม่ันของนักทองเที่ยวกลบัคืนมา โดยมีการกําหนดเปาหมาย
ในการดําเนินงานโครงการใหมีระบบตรวจติดตามเรือเล็กความเร็วสูง จํานวน 500 ลํา แตผลจากการดําเนิน
โครงการพัฒนาศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเลจํานวน 3 โครงการขางตน สามารถจัดทําระบบตรวจติดตาม
เรือ ไดเฉพาะเรือโดยสารประจําทางและเรือโดยสารเชาเหมาลํา โดยติดตั้งอุปกรณแสดงตําแหนง GPS และเชื่อมตอ
สัญญาณเขากับศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเล จํานวน 50 ลํา ดําเนินการติดตั้งไดจริงจํานวน 45 ลํา ซ่ึงไม
ครอบคลุมเรือเล็กความเร็วสูงที่กําหนดเปาหมายไวจํานวน 500 ลํา แมวาเมืองพัทยาจะมีการจัดหาอุปกรณและ
ระบบอ่ืนที่เก่ียวของไดแก ระบบติดตามเรือดวยกลอง Thermal ที่อาจนํามาใชในการสังเกตการณและติดตามเรือ
ขนาดเล็กไดเชนเดียวกับเรือโดยสาร แตศูนยฯ ก็ยังไมมีแผนการบริหารจัดการและแนวทางการใชงานระบบและ
อุปกรณสาํหรับการตรวจติดตามเรือเล็กความเร็วสูงอยางชัดเจน การดําเนินงานโครงการดังกลาวจึงยังไมครอบคลุม
สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนและไมครอบคลุมเปาหมายการดําเนินงานตามที่ขอรับเงินอุดหนุน 

 สาํนักงานการตรวจเงินแผนดินมีขอเสนอแนะใหเมืองพัทยาพิจารณาดําเนินการ จัดทําแผนบริหารจัดการ
และการใชงานจากระบบและอุปกรณตาง ๆ ใหครอบคลุมภารกิจหรือกิจกรรมการตรวจติดตามเรือเล็กที่ใชความเร็ว
สูงใหเปนรูปธรรม เพื่อเกิดความคุมคาในการดําเนินงานและสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
กําหนดไวเพิ่มข้ึน 

2  

 ในการจัดหาอุปกรณและระบบกลอง Thermal และระบบกลองตรวจตราความเรียบรอยกอนการลงเรือ
ในจุดรับ-สงผูโดยสาร เปนการดําเนินการจัดใหมีระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเพื่อใชในการสังเกตการณโดยภาพ
เปนสําคัญ โดยระบบกลอง Thermal เปนการสังเกตการณเรือดวยภาพจากระยะไกล และระบบกลองโทรทัศน
วงจรปดบริเวณ จุดข้ึนลงเรือ เปนการสังเกตการณภาพมุมกวางทั่วบริเวณจุดข้ึน-ลงเรือ เพื่อตรวจสอบความ
เรียบรอยเก่ียวกับการข้ึนลงเรือ ดังนั้นการกําหนดใหมกีารเชื่อมตอและบันทึกสัญญาณเสียงบริเวณจุดติดตั้งกลองจึง
ไมมีความจําเปนและไมควรกําหนดเปนปริมาณงาน แตการดําเนินงานมีการกําหนดปริมาณงานการเชื่อมตอ
สญัญาณเสียงระบบกลอง Thermal และระบบกลองตรวจตราความเรียบรอยกอนการลงเรือในจุดรับ-สงผูโดยสาร
ไวในการกําหนดปริมาณงานจาง และ ผลการดําเนินการจัดหาทั้ง 2 ระบบดังกลาวก็ไมมีระบบการบันทึก
สญัญาณเสียงแตอยางใด จึงเปนการประมาณราคา เกินกวาความจําเปน ทําใหทางราชการไดรับความเสียหายเปน
จํานวนเงินกวา 1,273,300 บาท 
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 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีขอเสนอแนะใหเมืองพัทยาพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเพื่อใหทราบมูลคาความเสียหายและหาผูรับผิดทางละเมิดเพื่อชดใชความเสียหายใหแกทางราชการ และ
ดําเนินการกับผูทีเ่ก่ียวของตามควรแกกรณี 

3  

 การติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ของระบบบริหารจัดการตรวจสอบพฤติกรรมและตรวจตราผูที่ถอดหรือไมใสเสื้อ
ชูชีพขณะโดยสารเรือบนเรือโดยสารที่เขารวมโครงการ พบวา ดําเนินการไมถูกตองไมครบถวนตามที่กําหนด ดังนี้ 
 1. ไมมีการติดตั้งอุปกรณ DC-DC Converter (อุปกรณที่ทําหนาที่เปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟาOutput กระแสตรง 
(Direct Current : DC) จากแหลงจายไฟที่มีคาคงที่ใหไดแรงดัน Output DC ที่สามารถปรับคาไดตามที่ตองการ)             
ที่กําหนดใหมีการติดตั้งจํานวน 2 ชุดตอ 1 ระบบ (ตอเรือ 1 ลํา) แตมีการติดตั้งอุปกรณ DC-AC Inverter (อุปกรณที่ทํา
หนาที่แปลงไฟฟากระแสตรงใหเปนไฟฟากระแสสลับ (Alternative Current: AC) จํานวน 1 ชุด ตอ 1 ระบบ 

 2. มีการติดตั้งอุปกรณบันทึกภาพ (Network Video Recorder : NVR) ไมตรงกับรุนที่ผูรับจางเสนอราคา 
ซึง่ไดรับการชี้แจงจากคณะกรรมการตรวจการจางวา เนื่องจากอุปกรณ NVR ที่กําหนดรุนไวตามขอเสนอทางเทคนิคมี
การยกเลิกสายการผลิตตามเอกสารที่ผูผลิตแจงแกผูรับจาง และคณะกรรมการตรวจการจางไดพิจารณาและ
เปรียบเทียบคุณสมบัตแิลวเห็นถึงความจําเปนจึงใหความเห็นชอบดําเนินการได แตไมมีการบันทึกแกไขสัญญาจาง 
 3. ไมมีการติดตั้งอุปกรณสลับสัญญาณเครือขายความเร็วสูง (Network Switch) เขากับอุปกรณอ่ืนใน
ระบบตามที่กําหนด อยางไรก็ตามพบวาระบบฯ สามารถทํางานไดเนื่องจากในระบบประกอบดวยอุปกรณ
บนัทึกภาพ NVR ที่ผูรับจางจัดหาและติดตั้งเปนอุปกรณมีคุณสมบตัิที่รวมอุปกรณสลบัสัญญาณเครือขายในตัว จงึไม
จําเปนตองติดตั้งอุปกรณสลับสัญญาณความเร็วสูงเพิ่มอีกซ่ึงเปนกรณีที่ผูรับจางเสนออุปกรณที่มีความซ้ําซอนหรือ
เกินความจําเปนแตไมแจงใหเมืองพัทยาทราบตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน TOR สงผลใหเมืองพัทยาตองเสีย
งบประมาณจัดซ้ืออุปกรณสลับสัญญาณเครือขายความเร็วสูงโดยไมไดรับประโยชน ชุดละ 64,200 บาท (รวมภาษี 
มูลคาเพิ่ม) 50 ชุดรวมเปนจํานวนเงินกวา 3.2 ลานบาท 

 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบความเสียหายและหาผูรับผิดชดใชความ
เสียหายที่เกิดข้ึนและดําเนินการตามสมควรแกกรณีกับผูที่เก่ียวของ จากกรณีไมติดตั้งอุปกรณสลับสัญญาณ
เครือขายความเร็วสูงเขาระบบบริหารจัดการตรวจสอบพฤติกรรมและตรวจตราผูที่ถอดหรือไมใสเสื้อชูชีพขณะ
โดยสารเรือบนเรือที่เขารวมโครงการ และมีลักษณะการกําหนดอุปกรณที่ตองการจัดหาซ้ําซอนทําใหสิ้นเปลือง
คาใชจาย 

 2. ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาโทษตามควรแกกรณีกับคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน 

ทีเ่ก่ียวของกับการสงมอบอุปกรณบนัทึกภาพซึ่งติดตั้งไมตรงกับรุนที่ผูรับจางยื่นขอเสนอทางเทคนิคไว เนื่องจากเขา
ขายการกระทําที่เอ้ือประโยชนใหกับผูรับจางโดยไมมีบนัทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหถูกตอง 

4 
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 การดําเนินโครงการพัฒนาศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเลฯ เมืองพัทยา มีหลักการออกแบบระบบ
แสดงตัวอัตโนมัติของเรือโดยสารที่เขารวมโครงการ คือการสรางโครงขายการสื่อสารแบบบรอดแบนดไรสายข้ึน
ระหวางฝດงเมืองพัทยาและเกาะลาน เพื่อใหเรือโดยสารกับศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเลสามารถติดตอสื่อสาร 
กันไดดวยภาพ เสียง และขอมูล โดยใชอุปกรณสงสัญญาณ GPS ที่อยูในอุปกรณตรวจสอบผูไมใสเสื้อชูชีพและ
เหตุการณอ่ืน ๆ ในเรือโดยสาร ซึ่งแตกตางจากระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) 

ที่ใชในกิจการเดินเรือภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ภายใตขอกําหนดของหนวยงานทางทะเลระหวาง
ประเทศหรือ IMO ที่สงสัญญาณ GPS ผานคลื่นวิทยุขาย VHF Maritime Band ไปยังสถานีชายฝດง ทั้งนี้การที่เมือง
พัทยาเลือกใชเทคโนโลยีดังกลาวมีขอจํากัดจากการใชประโยชนที่สําคัญ คือ 

 1. ไมสามารถเชื่อมโยงกับสถานีฝດงอ่ืน ๆ ที่ใชระบบภาย AIS ภายใตขอกําหนดของหนวยงานทางทะเล
ระหวางประเทศได โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับสถานีฝດงของกรมเจาทาที่มีอยูในปจจุบันหรือที่จะจัดใหมีข้ึนใน
อนาคตเพื่อใชควบคุมความปลอดภัยและบริหารจัดการการจราจรในทะเล ซึ่งระบบบรอดแบนดตามโครงการฯ        
มีพื้นที่การสื่อสารที่แคบเฉพาะพื้นที่ทะเลระหวางเมืองพัทยาและเกาะลานซึ่งกรณีเกิดเหตุการณเรือโดยสารออก
นอกเขตพื้นที่การสื่อสารตามโครงการฯ จะทําใหศูนยฯ ไมสามารถติดตามหรือเฝาระวังความปลอดภัยได และ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของก็ไมสามารถตรวจจับและใหการชวยเหลือไดอยางทันทวงที 
 2. ไมสอดคลองตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการจราจรทางทะเลของกรมเจาทาที่
ผลักดันใหเรือที่บรรทุกคนโดยสารตั้งแต 25คนข้ึนไป ตองมีการติดตั้งระบบสําแดงขอมูลเรืออัตโนมัติ (ระบบ AIS) 

Class B หรือสูงกวา ทั้งนี้กรมเจาทาไดออกขอบังคับกรมเจาทาวาดวยหลักเกณ  วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้ง
ระบบสําแดงขอมูลเรืออัตโนมัติในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตใชเรือ พ.ศ. 2560 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กําหนดใหเรือบรรทุกคนโดยสารต้ังแต 25 คนข้ึนไปซึ่งเปนเรือเดินทะเล
เฉพาะเขต ตองติดตั้งระบบสําแดงขอมูลเรืออัตโนมัติ (ระบบ AIS) Class B หรือสูงกวา ซึ่งขอบังคับกรมเจาทา
ดังกลาวจะมีผลทําใหเรือบรรทุกคนโดยสารต้ังแต 25 คนข้ึนไปภายในประเทศทุกล าตองติดตั้งระบบสําแดงขอมูล
เรืออัตโนมัติ (ระบบAIS) ตามคุณสมบัติทีก่รมเจาทากําหนด ดังนั้นระบบบริหารจัดการและควบคุมการคมนาคมทาง
ทะเลของศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเลเมืองพัทยาจะไมสามารถเชื่อมโยงกับเรือโดยสารที่จะติดตั้งระบบ AIS 

ตามที่กรมเจาทากําหนดเพื่อบริหารจัดการดานความปลอดภัยตามวัตถุประสงคของโครงการฯหรือตามภารกิจของ
ศูนยฯ ไดในทันที 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีขอเสนอแนะใหเมืองพัทยาพิจารณาทบทวนหรือยุติโครงการท่ีจะดําเนินการ
ตอเนื่องหรือขยายผลหรือเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการเดิม โดยใหมีการศึกษาความเปนไปไดและความคุมคาอยาง
รอบคอบ เพื่อปองกันความเสียหายที่ไมสามารถใชงานจากระบบไดอยางเต็มที่เนื่องจากเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย หรือเทคโนโลยีที่ไมสอดคลองกับหนวยงานอ่ืนในพื้นที่ และควรหามาตรการรองรับสําหรับผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบจากขอบังคับกรมเจาทาวาดวยหลักเกณ  วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสําแดงขอมูลเรืออัตโนมัติใน
การออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตใชเรือ พ.ศ. 2560 (โครงการพัฒนาศูนยควบคุมความปลอดภัย
ทางทะเลพัทยาสืบคนวันที่ 13/5/62 ที่มา www.audit.go.th/sites/default/files/files/inspection-results/โครงการ
พัฒนาศูนยควบคุมความปลอดภัยทางทะเลพัทยา.pdf) 
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https://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2014-01-19-05-14-13/2014-01-

19-06-00-47/--10/-46 สืบคนวันที่ 10/07/2562 
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Watershed Community Forest Network Management  
 

   ดาบตํารวจวันชัย  แกวแสน 

  รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา  ไวสํารวจ 
 

 

บทความวิชาการนี้ เปนบทวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับการจัดการเครือขายปาชุมชนตนน้ํา 
ซึง่เปนแนวคิดการจัดการแบบใหมและมีความสําคัญมากข้ึนในการจัดการภาครัฐที่มีผลความสําเร็จในศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดการปาชุมชนตนน้ํา โดยนําเสนอความรูความเขาใจการจัดการเครือขายปาชุมชนตนน้ํา เพื่อใหการ
บริหารจัดการปาชุมชนตนน้ํามีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตามเปาหมายการจัดการของภาครัฐและชุมชน 

สถานการณความเปลี่ยนแปลงของยุคโลกภิวัตน การเชื่อมโยงการประสานงานความรวมมือในทุกภาคสวน
ทุกระดับ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วนับเปนสิ่งสําคัญ การดําเนินกิจกรรมใหประสบ
ความสําเร็จบรรลุเปาหมายที่กําหนด จําเปนตองอาศัยการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสาร การสรางความสัมพันธ 
ประสานงานระหวางปจเจกบุคคลหรือกลุมองคการทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมทั้งการ
จัดการทรัพยากรที่มอียูในแหลงตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อประโยชนของทุก
ภาคสวน เครือขายนับเปนการเชื่อมโยงที่สําคัญ ซ่ึงเปนผลตอความสําเร็จและการบรรลุเปาหมายในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ในทุกมิต ิมิติที ่1 ผูจัดการจะทําอยางไร ควรตอบสนองอยางไรเม่ือเกิดเครือขาย อะไรคืออุปสรรคการ
ดําเนินการ และเครือขายจะทําอยางไร มิติที่ 2 การพัฒนาทักษะ เชน การจัดการตอเนื่อง การประสานงาน มิติที่ 3 

เครือขายวัดผลลัพธอยางไร มิติที่ 4 ความสัมพนัธระหวางเครือขายและหนวยงานของรัฐ 
 

:   
 

ABSTRACT
This academic paper is an analysis and synthesis of knowledge about the 

management of watershed community forest networks, which is a new concept in public 
management that successfully increase the capability of watershed community forest 
management by presenting the understanding of network management in order to manage 
the watershed community forest effectively and maximizing thet benefits according to the 
public and community management goals. 

Due to changes in the globalization era, collaboration in every sector to support rapid 
change is important. Activities to achieve goals require information and knowledge sharing, 
relationship building, coordinating between individuals and organizations in both formal and 
informal ways, as well as managing existing resources which are suitable to drive the activities 
for the benefit of all sectors. Network is an important link that affects success and achieving 
goals in four dimensions; 1) network management 2) skills development 3) result measurement 
4) the relationship between networking and government agencies.

Keywords : Network Management , Network Stability , Watershed Community Forest 
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 จังหวัดนานเปนจังหวัดหนึ่งที่มีความสําคัญเชิงนิเวศวิทยา แหงหนึ่งของประเทศไทย เพราะมีภูมิประเทศ
เปนปาตนน้ํา ซึ่งกลั่นกรองน้ําประมาณ 40% ของมวลน้ําที่จะไหลไปสูแมน้ําเจาพระยา เพราฉะนั้นหากปาตนน้ํา
นานเกิดปญหา จะสงผลกระทบตอเชิงนิเวศวิทยากับอางเก็บน้ําในภาคกลาง ซึ่งปญหาดังกลาวมีความซับซอนเปน
อยางมากซ่ึงเก่ียวของกับธรรมชาติโดยตรงและการดําเนินชีวิตของประชากรในทองถ่ิน จึงไมอาจแกปญหาดังกลาว
ไดโดยงาย ปญหาหาดังกลาวมีอาทิเชน ปญหาการครองครอบที่ดินโดยไมถูกตอง คือการที่ประชาชนอาศัยภายใน
ที่ดนิดังกลาว ตั่งแตสมัยบรรพบรุุษเปนเวลาหลายศตวรรษ แมวาประชาชนเหลานี้จะอาศัยมากอนที่ดินดังกลาวจะ
ถูกประกาศเปนที่ดนิปาสงวน และไมสามารถดาํเนินชีวิตไดแบบเดิมเพราะมีกฎหมายเปนขอบังคับ  

  เม่ือมีกระแสทุนนิยมเขามา ความตองการทรัพยากรทางการเกษตร เชน พืชไร ขาวโพด มากขึ้น ทําใหแนว
ทางการทําเกษตรของประชาชนไดเปลี่ยนจากการทําเกษตรเพื่อดํารงชีพกลายเปนการทําเกษตรเพื่อตอบสนองความ
ตองการในระบบทุนนิยาม เปนสาเหตุที่ประชาชนไมมีพื้นที่เพียงพอในการผลิตทรัพยากรทางเกษตร ประชาชน
บางสวนจึงรุกล้ําเขาไปในพื้นที่ปาสงวน เพื่อทําการผลิตพทรักยากรทางการเกษตร การกระทําดังกลาวจึงเปนสาเหตุ
สําคัญของการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนภายในจังหวัดนาน ดังนั้นการแกไขปญหาดังกลาวตองกระทําโดยรัฐ ซ่ึงรัฐตอง
กําหนดกฎเกณ และแนวทางแกปญหาใหแกประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีปญหาใหเกิดความยุติธรรมและเสมอภาค  

การทําเกษตรของประชาชนในจังหวัดนานในปจจุบันนั้น สวนมากตองการผลิตทรัพยากรที่เปนความ
ตองการของนายทุน แตความเปนจริงทรัพยากรดังกลาวนั้นไมเหมาะที่จะผลิตในภูมปิระเทศในจังหวัดนานเนื่องจาก
พื้นที่สวนใหญเปนปาตนน้ํา โดยมีพื้นที่ราบในการทําเกษตรไมมาก จึงเปนปญหาที่สําคัญของรัฐและประชาชน             
รัฐควรใหความรูแกประชาชนภายในพ้ืนที่ใหปรับตัวและดํารงชีพสอดคลองกับภูมิประเทศ ถารัฐมีความประสงค
อยากใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจะแกปญหาปาตนน้ํานานมีอยู 3 ประการ คือ 1. ภาครัฐตองเขาใจโจทย              
2. มีความกลาของภาครัฐเพราะมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดินของประเทศ 3. ตองพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดนาน 

ความทาทายที่ผูปฏิบัติการในศตวรรษที่ 21 ตองเผชิญไววาความสามารถในการจัดการสวนที่ซับซอนได
อยางมีประสิทธิภาพกําลังเพิ่มความสําคัญเนื่องจากองคการไดรับการกําหนดคาใหม องคการตาง ๆ มีสวนรวมมาก
ข้ึนในเครือขายการเพิ่มมูลคา ซึ่งขอบเขตระหวางองคการหนึ่งกับอีกองคการหนึ่งกลายเปนลดนอยลงและหนาที่
กลายเปนการทํางานรวมกัน กลายเปนองคการที่มคีวามสามารถและความเปนผูนําที่สามารถสรางและใชประโยชน
จากการสรางเครือขายและเปนทางออกของการแกปญหา (Saint- nge and rmstrong 2004:191) นอกจากนี้
แมกระทั่งทามกลางการขาดความคิดเห็นที่ตรงกันเก่ียวกับการใชคําวา “เครือขาย”( grano , 2007  or el, 
1998) เร่ืองเรงดวนยิ่งไดรับความสนใจจากนักวิชาการและผูปฏิบัติงานเหมือนกัน : การจัดการเครือขาย ปญหาของ
ประสิทธิภาพเครือขาย( hen, 2008  c uire and il ia, 2009  eier and  oole, 2003) มันไมใชเร่ือง
งายเทาไรที่จะเขาใจเก่ียวเครือขาย แตยังตองรูวิธียกระดับสิ่งเหลานี้เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของภาครัฐ การ
จัดการเครือขายไมใชการเคลื่อนไหวหรือรูปแบบ ไดกลายเปนองคประกอบพื้นฐานที่สุดของการทํางานของภาครัฐ 
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 (Network) 

 

การเชื่อมโยงของกลุมคนหรือกลุมองคการที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทํากิจกรรม
รวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในเครือขาย ความเขาใจเก่ียวกับเครือขาย การทํางานรวมกันที่
ซับซอนระหวางผูที่เก่ียวของหลายคนสามารถวิเคราะหไดดีที่สุด (Kli n and eisman, 1997) การใชวิธีการเลือก
เหตุผลเพื่อการศึกษาระหวางองคการ ปรากฏการณปมของการโตแยงนี้คือผูที่มีบทบาทในเครือขายใชกลยุทธที่
สนับสนุน (หรือขัดขวาง) รูปแบบของเครือขายและตอเนื่องความสําเร็จของนโยบาย การประสานงานความเปน
อิสระอยางเห็นไดชัด ( chaep , 1993) ในขณะที่ผูนาํแตละคนมีกลยุทธในขณะที่แตละคนคํานวณอยางมีกลยุทธวา
การกอตัวและการเปนสมาชิกในเครือขายนั้นมีเปนประโยชนหรือไม มีความตองการอยางตอเนื่องสําหรับความ
รวมมือระหวางผูกระทําในเครือขาย ระดับความไมแนนอนและความซับซอนในการตั้งคาเครือขายมีอุปสรรคสําคัญ
ตอความรวมมือและการประสานงาน ดังนั้นการกระทําของเครือขายจะตองเหนี่ยวนําและไมไดคาดหวัง (O oole, 
1993) ผูนําจะตองรับรูวาพวกเขามีโอกาสและแรงจูงใจในการดําเนินการพึ่งพาซึ่งกันและกันนั้นเปนสิ่งหนึ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการมีสวนรวมในเครือขาย  

การจําแนกเครือขาย คือการจําแนกวัตถุประสงคของเครือขาย ใหเหตุผลวาเครือขายประเภทตาง ๆ และ
การจัดการเครือขายที่เกิดข้ึนนั้นสามารถจําแนกไดตามคุณสมบัติหลักหาประการ การจําแนกประเภทหน่ึงข้ึนอยูกับ
การตรวจสอบลักษณะขององคการที่เก่ียวของกับเครือขาย เชนจํานวนและประเภทขององคการ วิธีการอ่ืน ๆ ใน
การจําแนกเครือขายรวมถึงการยอมรับความแตกตางในโครงสรางเนื้อหา หรือวัตถุประสงค เชน บรรทัดฐานทาง
สงัคม ระดับความเปนทางการและความมั่นคงของรูปแบบเครือขายที่มีลักษณะเหมือนกันตัวแปรหรือคุณลักษณะ
ทัง้นี้ อาจเปนกุญแจความแตกตางที่สําคัญในการอธิบายรูปแบบเครือขาย (6 ct al., 2006:32) อีกวิธีที่มีประโยชน
อีกวิธีหนึ่งในการดูความแตกตางในประเภทเครือขายนั้นเก่ียวของกับการแยกแยะความแตกตางระหวางการวาง
แนวทางคุณคาขององคการที่เก่ียวของในเครือขาย ( erran , 2008) ทําใหเครือขายพื้นฐานหลังจากกลไกพื้นฐาน
ทัง้สามของการควบคุมองคการ 

- เครือขายที่ใชชุมชนเปนลักษณะการวางแนวทางที่ไมแสวงหาผลกําไรและคานิยมพื้นฐานของชุมชนที่
เก่ียวของกับภาคประชาสังคม 

- เครือขายที่ใชระบบราชการมีลักษณะที่เก่ียวของกับภาครัฐ 

- การยึดถือกฎหมายข้ันตอนและสําหรับองคการศิลปะลําดับข้ันสูงสุด ที่อิงตามผูประกอบการเปนตัว
ละครที่ไดรับการยกยองโดยองคการภาคการตลาด 
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ใครคือผูจัดการเครือขาย หรือเจาะลึกลงกวานี้คือ ผูนํากลุมไหนคือผูจัดการเครือขาย เปนเร่ืองนาสนใจที่
จะอธิบายถึงการจัดการเครือขายทั้งหมดใหกับผูนําคนเดียวซ่ึงโดยปกติจะเปนตัวแทนของรัฐบาลในเครือขาย             
Kli n and oppen an (2000) ตองหลีกเลี่ยงขอสันนิษฐานที่วาการรัฐเปนเหมือนผูนําคนอ่ืน รัฐบาลมีทรัพยากรที่
ไมซ้ํากันในการกําจัดและการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไมซ้ํากัน ( li n and oppen an, 2004:151) ผูนํามี
หนาที่ในการดูแลรักษาเครือขายดังตอไปนี้ 

1. ชวยสรางแรงจูงใจและกระตุนสมาชิกรวมตัวกันทํางาน โดยมีกิจกรรมเปนสื่อ เชน การประชุมประจําป 
การจัดเวทีแลกเปล่ียนขอมูล การแกปญหารวมกัน การวางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมใหม 

2. สมาชิกแกนนําตองเปดโอกาสใหมีการสื่อสารระหวางกัน สงขาวผานจดหมายขาวของเครือขาย มีการ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน เก็บรวมรวมขอมูลและตั้งเปนศูนยขอมูลของเครือขายเพื่อใหสมาชิดเขาถึง 

3. สรางความรักความผูกพันและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางคนในกลุมสมาชิก เร่ิมจัดกิจกรรมงาย ๆที่มี
โอกาสประสบความสําเร็จรวมกันกอน มีกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในกลุมสมาชิกเปนประจําจัดเวที
ใหมีการพูดคุยกันอยางตรงไปตรงมาเมื่อเกิดปญหาขัดแยงระหวางกลุมสมาชิก จัดกิจกรรมสงตองานที่เก่ียวของ 

4. จัดใหมีกระบวนการตัดสินใจโดยใหสมาชิกทุกกลุมมีสวนรวม พยายามสรางสภาพแวดลอม ใหมีการ
เสนอความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ไมรวบอํานาจ ควรแบงกันเปนผูนําตามความถนัด ทําการรวบรวมขอมูลจาก
สมาชิกทุกกลุมกอนการตัดสินใจเพื่อทําใหเกิดการยอมรับและเต็มใจทีจ่ะนําผลการตัดสินใจของเครือขายไปปฏิบัติ 

5. วางแผนในการประสานงานระหวางสมาชิก และเชื่อนตอกับเครือขายอ่ืน ๆ จัดระบบการประสานงาน
ใหคลองตัวและทั่วถึง การประสานงานถือเปนหนาที่หลักของสมาชิกแกนนํา เปนเคร่ืองมือที่ใชในการสนับสนุนทุก
ระดับใหสาํเร็จลุลวงดวยดี  

 

 Network Management 

  การจัดการเครือขายเปนกิจกรรมเชิงกลยุทธที่มีอิทธิพลตอการมีปฏิสัมพันธของผูนํา วัตถุประสงคของการ
โตตอบอาจรวมถึงการบรรลุเปาหมายของผูนําแตละคน ในขณะท่ีบรรลุผลในระดับเครือขายพรอมกัน จากมุมมอง
ผูจัดการอยางนอยใชกฎชุดเคร่ืองมือ การประสานงานและการทํางานภายในโครงสรางการกํากับดูแลที่กําหนด
สามารถเพ่ิมโอกาสในการประสบความสําเร็จ ( odrigue  et al.,2007) มุมมองที่มุงเนนดานการบริหารและจัดการ
ของเครือขายผูใชแรงงานเปนประเด็นสําคัญในการอภิปรายเก่ียวกับประสิทธิภาพของเครือขาย ( c uire, 2002) 

อยางไรก็ตามมุมมองความสําเร็จของเปาหมายการจัดการอาจมีความเชื่อถือนอยลงดวยกระบวนการเครือขาย
เพราะวัตถุประสงคมีความเปนอิสระมากข้ึนโดยไมมีผูนําประสานงานผูมีอํานาจกลาง ( li n and oppen an, 
2000) การใชวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนามักจะไมสามารถปองกันไดเพราะมีตนปรับการรับรูและวัตถุประสงค
ของพวกเขาใหกับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดลอม หากบางฝายไมไดมีสวนรวมในกระบวนการโตตอบความสนใจและการ
ตอบโตของพวกเขาในระดับสูงการตอบสนองโอกาสจะไมถูกนําเสนอในที่ไดรับ เปนผลใหผลลัพธของเครือขาย
จําเปนตองไดรับการพิจารณาตามเกณ  ( li n and oppen an, 2000:148) ตามการตัดสินตามอัตวิสัยของ
ผูปฏิบัติงานเครือขาย เปนทั้งความสําคัญและความหมายของความสัมพันธและการปฏิบัติ ซึ่งเปนการประเมินที่มี
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ประสิทธิภาพที่สุดที่ตองการ ( dow and indeler, 1998:280) ดังนั้นการจัดการเครือขายยังรวมถึงกิจกรรมที่
เพิ่มคุณคาที่แทจริงของกระบวนการ ( odrigue , et al.2007) กระบวนการของการอํานวยความสะดวกในการ
โตตอบเครือขายนั้นมีคุณคาที่แทจริงสําหรับผูที่มีสวนรวมในเครือขาย ( odrigue , et al.2007: 178) การโตตอบ
และการปฏิเสธที่ประกอบดวยกระบวนการทํางานรวมกันสามารถทําใหผูนําเขาสังคมดวยภาษาใหมที่อาจดึงดูด
ความสนใจไดมากขึ้นในการมีสวนรวมเครือขายในอนาคต ( odrigue , et al.2007: 184) เปาหมายการจัดการ
เครือขายการตัดสินใจรวมกันและขอตกลงที่ยากที่สุด แตมุงเปาไปที่การสรางเครือขายขนาดใหญ 

 

 

 

  การตัดสินใจและขอตกลงท่ียากที่สุด แตมีเปาหมายที่จะสรางพันธมิตรขนาดใหญที่จัดตั้งข้ึนเพื่อเปลี่ยน
วิธกีารดําเนินงานที่ยืนยาวซ่ึงยึดมั่นในมาตรฐานกฎระเบียบและข้ันตอนตาง ๆ เครือขายที่มีประสิทธิภาพตัดสินใจ
โดยการสํารวจการอภิปรายและฉันทามต ิหลักการของ แนวทางนุมนวล โดยเปนคําอธิบายที่ถูกตองเก่ียวกับวิธีการ
ตัดสินใจและการดําเนินการ (Windhoff- entier, 1992) ฉันทามติเปนกลไกที่ตองการเพื่อชวยในการตัดสินใจ 

เครือขายสวนใหญจะไมลงคะแนน หากเครือขายไมสามารถบรรลุฉันทามติอยางสมบูรณ หลังจากนั้นพอถึงเวลาก็จะ
สันนิษฐานวาไมเหมาะสมที่จะบรรลุขอตกลง ปจจัยพื้นฐานบางอยางควรมีไวเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ตัดสินใจระดับเครือขาย คร้ังแรกความมุงมั่นของผูเขารวมในเวลาที่จําเปน ผูนําในเครือขายทุมเทเวลาอยางมากใน
การประเมินออกแบบที่มั่นคงและสรางความสัมพันธที่แนนแฟมในขณะเดียวกันก็วางกรอบเพื่อจุดประสงคของ
เครือขาย ประการที่สองในหลายกรณีผูนําสวนใหญมักไมรูจักซ่ึงกันและกันอยางดีกอนที่จะเขาสูความสัมพันธ
เครือขาย ผูนาํจะถูกสงมาทํางานรวมกันกับจํานวนข้ันต่ําและมีจุดประสงคในการเดินตามผูเลนหลัก ประการที่สาม
รวมกันเครือขายควรมีความยืดหยุนและใหโครงการพัฒนามากกวาที่จะกําหนดแนวทางแกไขปญหาในทันที 
คณะทํางานคณะกรรมการและทีมงาน 'ออกแบบ' สามารถสรางข้ึนไดซึ่งทํางานไดอยางไมเปนทางการมากข้ึน แต
พวกเขาควรจะมีมตเิปนเอกฉันทในการตัดสินใจ ลําดับความตอเนื่องของการเกิดปญหา / ปญหาความลาชา / การ
แกไขปญหาเปนลักษณะของเครือขายที่มปีระสิทธิภาพคาดการณความทาทายแมกระทั่งการหนวงเวลาปญหาใหญ 
จนกระทั่งรวบรวมขอตกลงและทรัพยากรที่จาํเปนสําหรับรุนกอนหนานี้ 

 

ความไววางใจมีอยูในทุกระดับของเครือขายที่มีประสิทธิภาพซึ่งหมายความวาผูจัดการของเครือขายและ
ผูจัดการในเครือขายแตละคนมีมุมมองที่แตกตางกันจะตองมีความไววางใจนอยที่สุดในและในเครือขายโดยรวม ใน
กรณีที่ไมมีอํานาจตามกฎหมายผูนําเขารวมอยูและทํางานรวมกันในเครือขายเนื่องจากองคประกอบของความ
ไววางใจ ( grano  and c uire, 2001) เปนกาวที่สําคัญในหลาย ๆ ดาน ความไววางใจอาจไมจําเปนตองมี
ความเชื่อที่กลมกลืนกัน แตเปนภาระหนาที่และความคาดหวังซ่ึงกันและกัน ( a el, 1993) อยางไรก็ตามเปนเร่ือง
ยากที่จะทราบวาความไววางใจนั้นมีมากอนและจะประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนกับเครือขายอยางชัดเจน ( rass et 
al., 2004) ความนาเชื่อถือสามารถเปนพื้นฐานในการรับรูถึงความสําคัญขององคกรอ่ืน ( aheer et al., 1998) 
ดังนั้นจึงไมมีขอตกลงท่ัวไปเก่ียวกับสิ่งที่ผูจัดการสามารถทําไดเพื่อสราง แมวาความเชื่อใจจะเชื่อมโยงกับ
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ความสามารถของนิติบุคคลในการตัดสินใจและดําเนินการตามการตัดสินใจเหลานั้น Vangen และ uxham 
แนะนําวาความเชื่อมั่นนั้นถูกสรางข้ึนผานวงจรการสรางความไววางใจที่เปนวงจร( angen and uxham, 2003: 
12) บทเรียนสําหรับผูจัดการสาธารณะคือความไววางใจตองใชเวลาในการพัฒนาและมันเติบโตข้ึนเมื่อเครือขาย
กลายเปนเครือขายที่ประสบความสําเร็จเครือขายอาจเร่ิม ไรความนาเชื่อถือ แตในที่สุดมันก็กลายเปนองคประกอบ
ที่จําเปนสําหรับความสําเร็จในอนาคต ( c uire, 2006)  
 กลาวถึงการสื่อสารที่สรางความไววางใจ ความพยายามในการเชื่อมโยงและเขารวมผูคนดวยกันควรดําเนินการ
ตอเนื่องจากการเชื่อมตอใหมสามารถนาํไปสูความเชื่อถือ ในที่สุดมันเปนสิ่งสําคัญที่ตองจําไววาความไววางใจมักจะ
เปนสิ่งที่สรางไดยากที่สุดในระดับการดําเนินงาน  

 

  คือสิ่งสําคัญที่ตองตระหนักวาอํานาจและอิทธิพลในเครือขายอาจมีการกระจายอยางไมเทาเทียมกันแมใน
เครือขายที่มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปสันนิษฐานวายิ่งผูนําตองพึ่งพาทรัพยากรในการกําหนดนโยบายมากเทาไหรยิ่ง
มกีารแบงอํานาจในเครือขายมากเทากันอยางไรก็ตามเครือขายทั้งหมดไมไดมีความสัมพันธแบบพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน
บนพื้นฐานของความสัมพันธซึ่งกันและกันและความไววางใจซึ่งกันและกัน เครือขายคือสาเหตุทั่วไปของเครือขาย
และฉันทามติถูกสรางข้ึนอยางงายดาย ( oppen an, 2008) อันที่จริงบรรทัดฐานคือการรวมกันของผูนํา แตละ
คนทํางานในนามของทั้งเครือขายและองคการ ความสนใจสองอยางนี้อาจสงผลใหผูนําคนหนึ่งพยายามทําให
เปาหมายทั้งสองบรรลุเปาหมายโดยการใชความสามารถในการลงโทษผูนําเครือขายคนอ่ืน ( achmann, 2001) 
หรือเสนอสิ่งจูงใจใหผูนําเครือขายคนอ่ืน ๆ พลังงานจึงเปนคุณสมบัติถาวรของเครือขาย มุมมองที่ยอมรับกันอยาง
กวางขวางยืนยันวาพลังงานนั้นมีอยูเพราะบางองคการ นําทรัพยากรจํานวนมากมาสูเครือขาย ดังนั้นตัวแทนของ
องคการจึงสามารถมีอิทธิพลเหนือสมาชิกเครือขายอ่ืน ๆ จากมุมมองนี้ตัวแทนองคกรมีอํานาจเหนือผูนําคนอ่ืนและ
สามารถขัดขวางหรือครอบงําเครือขาย พลังงานเปนแนวคิดเชิงสัมพันธ เก่ียวของกับผูนําอยางนอยสองคน 
( uxham and eech, 2008) อยางไรก็ตามการจัดการเครือขายอาจเปนบวกหากความสนใจถูกนําไปยังอุปกรณ
วิธีการและเทคนิคการปกครองมากกวาผูนํา ดวยการมุงเนนไปที่ผูนําและการโตตอบกับเครือขายคอนขางแคบ 
กลายเปนเร่ืองยากมากที่จะนํามาสูการทํางานเหลานั้นและผลกระทบของการกํากับดูแลเครือขายที่ข้ึนอยูกับ
เคร่ืองมือควบคุมที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ( rianta illou, 2008: 197) ผานความสัมพันธเครือขายสังคม (Kenis 

และ erlemans, 2008) และโดยการเขาถึงและควบคุมแหลงขอมูล ( no e and hen, 2008) การสรางความรู
และการจัดการสรางและการจัดการความรูเปนหนาที่หลักของเครือขายภาครัฐ ความปรารถนาสําหรับความรูทําให
หนวยงานตาง ๆ แสวงหากิจกรรมเครือขาย อาจนําเครือขายไปสูการดํารงอยู แตเครือขายก็มีคุณคาในการเผยแพร
ความรูที่สามารถใชในการแกปญหา ( oppen an และ li n, 2004) ขอมูลมักถูกทาทายโดยผูนําที่หลากหลายใน
เครือขายและจากนั้นความซับซอนใหมจะถูกยกข้ึนเปนรูปแบบใหมของการแบงปนความรูไดรับการพัฒนาและ
ดําเนินการผานองคกรในเครือขายคือ การผสมผสานระหวางประสบการณกรอบคุณคาขอมูลเชิงบริบทและขอมูล
เชิงลึกของผูเชี่ยวชาญที่ใหกรอบการทํางานสําหรับการประเมินและการรวมประสบการณใหมและขอมูล ' 

( a enport และ rusa , 2000: 5) การจัดการความรูมุงเนนไปที่การระบุแยกและรวบรวมความรูเพื่อนํา
ผูปฏิบัติงานเครือขายไปสูการบรรลุเปาหมาย ( ewell et al., 2002: 16) โดยเฉพาะอยางยิ่งแทบทุกคนแสวงหา
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รูปแบบการทํางานรวมกันของความรูที่ชัดเจนและโดยปริยาย ผูจัดการเครือขายจึงชวยใหผูปฏิบัติงานเครือขาย
เติบโตและเรียนรูนําความรูไปสูการแกปญหา  
 

 

  ในการจัดการเครือขายเปนสิ่งที่ทาทายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากรในโครงสราง
เครือขายเมื่อเวลาผานไป ในเครือขายจํานวนมากการจัดการนั้นมีรูปแบบการทํางานสําหรับความสามารถในการสั่ง
การและควบคุมของบุคคลหนึ่งบุคคล รูปแบบที่สอดคลองกันจาก Agranoff และ c uire (2001  c uire, 2002) 

แยกพฤติกรรมหรือข้ันตอนการจัดการเครือขายที่แตกตางกันสี่ชุด สวนประกอบของโมเดลอธิบายไวดานลาง 
ประเภทแรกของพฤติกรรมที่ดําเนินการโดยผูจัดการเครือขายสวนใหญคือการเปดใชงานซ่ึงอาจเปน

กิจกรรมที่สําคัญที่สุดในการจัดการเครือขาย โดยทั่วไปการเปดใชงานหมายถึงชุดของพฤติกรรมที่ใชเพื่อระบุและ
รวมบุคคลและทรัพยากรที่จาํเปนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของโปรแกรม ( charp , 1978) ระบุอยางถูกตองตามความ
จําเปนบนพื้นฐานของผูมีสวนรวมและทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับเครือขาย ทักษะความรูและทรัพยากรของ
ผูจดัการที่มีศักยภาพเหลานี้จะตองไดรับการประเมินและตกลงเรียบรอย  

ประการที่สองที่ใชในเครือขายโดยรวม คือผูจัดการทํากรอบโดยอํานวยความสะดวกในขอตกลงเก่ียวกับ
บทบาทความเปนผูนําชวยในการสรางเอกลักษณและวัฒนธรรมสําหรับเครือขาย ชวยในการพัฒนาโครงสรางการ
ทํางานสําหรับเครือขาย (เชนคณะกรรมการเครือขาย ที่ไดรับมอบหมาย) และการแกไขการรับรูของผูเขารวมเพื่อ
ทําความเขาใจกับลักษณะเฉพาะของการทํางานกับบุคคลในบริบทโดยไมมีโครงสรางองคกรและบรรทัดฐานและ
คานิยมของกลไกบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการกําหนดกรอบมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จของเครือขายตั้งแตแรกเร่ิมของการสรางเครือขายและในความเปนจริงอาจไดรับอันตรายเมื่อทํางานใน
เครือขายที่จดัตั้งข้ึน ( cguire and il ia,2009) 
  ประการที่สามการเปดใชงานและกําหนดกรอบเครือขายผูจัดการจะตองชักชวนใหบุคคลสรางและรักษา
พันธะสัญญาตอเครือขาย พฤติกรรมการระดมกําลังถูกใชเพื่อพัฒนาการสนับสนุนกระบวนการเครือขายจาก
ผูเขารวมเครือขายและผูมีสวนไดเสียภายนอกเผยแพรความสําเร็จของเครือขายการสรางและรักษาความถูกตอง
ตามกฎหมายและการใชแรงจูงใจเพื่อกระตุนผูเขารวมเครือขาย ผูจัดการใชการสังเคราะหพฤติกรรมที่มีจุดประสงค
เพื่อสรางสภาพแวดลอมและเพ่ือปรับปรุงเงื่อนไขสําหรับการโตตอบที่ดีและมีประสิทธิผลในหมูผูเขารวมเครือขาย
พฤติกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของการจัดการเครือขายคือการสรางความสัมพันธและการโตตอบที่ทําใหบรรลุ
เปาหมายเครือขาย พฤติกรรมการสังเคราะหรวมถึงการอํานวยความสะดวกและการมีปฏิสัมพนัธระหวางสวนตาง ๆ 

และความไมแนนอนโดยการสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและการอํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหวาง
ผูเขารวมผูจัดการพยายามสรางและรักษาความไววางใจเปนวิธีการ วัตถุประสงค การจัดการเครือขายที่ประสบ
ความสําเร็จจึงบรรลุความรวมมือระหวางผูมีสวนรวมเครือขาย  

  ประการที่สี่การออกแบบสถาบันเพื่ออธิบายกลยุทธการจัดการเครือขายที่หลากหลาย การออกแบบ
กระบวนการเก่ียวของกับขอตกลงเก่ียวกับธรรมชาติของกระบวนการปฏิสัมพันธและกฎพื้นฐานสําหรับการเขารวม
ในเครือขาย การจัดการกระบวนการรวมถึงการประยุกตโดยตรงของพฤติกรรมและงานที่กลาวถึงขางตน ในทาง
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กลับกันการออกแบบเชิงสถาบัน กลยุทธการออกแบบดังกลาวมักจะมุงเนนไปที่การเปลี่ยนแปลงกฎอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการที่ อิทธิพลแนวทางและจํากัดพฤติกรรมของผูเขารวมเครือขาย ( li n และ Edelen os, 
2008: 207) กลยุทธดังกลาวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงองคประกอบเครือขายที่มีอิทธิพลตอผลลัพธของเครือขายและ
มีผลตอการโตตอบเครือขาย การจัดการเครือขายเก่ียวของกับชวงของกิจกรรมการตัดสินใจเชนการจัดหาทรัพยากร
การกระจายและการแลกเปลี่ยนการประสานงานการวางแผนและการพัฒนากลยุทธและการรับรูสวนรวม (6 et al., 
2006) เชนเดียวกับการจัดการภายในองคกรเดียวจําเปนตองมีความรูพื้นฐานดานทักษะฐานความรูดานการจัดการ
เครือขายเฉพาะเกิดข้ึน (Agranoff และ c uire, 1999) สิ่งสําคัญคือตองระมัดระวังวาผูจัดการไมสามารถควบคุม
การโตตอบในเครือขาย มีการปฏิสัมพนัธที่หลากหลายมากเกินไป ( li n และ Edelen os, 2008) การอํานวยความ
สะดวก การไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การแทรกแซงและความสามารถในการจัดระเบียบกระบวนการจัดการ
ตัวเองอยางนาทึ่งคือลักษณะของการกระทําของผูจัดการเครือขายที่ดีข้ึน ( ro an and ilward, 1995)  

ดังนั้นทักษะหรือความสามารถที่จําเปนสําหรับการจัดการเครือขายที่มีประสิทธิภาพคืออะไร หนึ่งการรับรู
ปญหาและบุคคลที่จําเปนในการแกปญหา ทักษะความรูและความสามารถดานเทคโนโลยีในการแตะทรัพยากรของขอมูล
ความเชี่ยวชาญเวลาและทักษะการจัดการที่จําเปนอ่ืน ๆ ผูจัดการสาธารณะจําเปนตองระบุและรวมอยูในเครือขายที่
จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญและจําเปนตองรูวาใครสามารถเขาถึงขอมูล เปนสิ่งสําคัญที่จะตองระบุผูมีสวนไดสวนเสีย
จากหนวยงานที่แตกตางกันและนําพวกเขาไปสูพันธมิตรที่สนับสนุน ( grano  and c uire, 1999) ในทํานองเดียวกัน
เครือขายควรมีความรูที่สําคัญเก่ียวกับปญหา / ปญหาท่ีเก่ียวของในเครือขาย ( li n และ Edelen os, 2008)  

ผูจดัการตองมีความสามารถและพรอมที่จะขายความคิด / โครงการหรือชุดของความคิด / โครงการใหกับ
ตัวแทนขององคกรอ่ืน ๆ การทํางานรวมกันไมไดเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติยิ่งผูทํางานรวมกันที่มีศักยภาพตองการความ
เปนอิสระของหนวยงาน, อํานาจ, ทรัพยากร, ความตานทานมากข้ึนเพื่อติดตาม การตัดสินใจเขารวมความพยายาม
จึงตองมีการโนมนาวใจวาการมีสวนรวมหรือการเขารวมจะเปนประโยชนรวมกันและ / หรือเปนสาเหตุใหญกวา 
การพัฒนาและการบํารุงรักษาประเภทของโปรแกรมเหตุผล ( andell, 1988) ซ่ึงเปนความหมายที่ใชรวมกันใน
ระดับเครือขายเปนวิธีหนึ่งที่จะระดมการสนับสนุนภายในเครือขาย ในเร่ืองนี้การมองเห็นจะกลายเปนความสามารถ
ในการจัดการเครือขายที่สําคัญ ( ra , 2008) 
 

Network Stability) 

 เครือขายจะดํารงอยูอยางความเขมแข็งและยั่งยืน ไดตองมีปจจัยเก้ือหนุนการทํางานระหวางสมาชิกใน
เครือขายทั้งรูปแบบตาง ๆ เชน การสรางความสัมพันธ การจัดสรรผลประโยชนระหวางสมาชิก การทํากิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง การกําหนดกลไกสรางแรงจูงใจ การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางพอเพียง การใหความชวยเหลือในการแกไข
ปญหา รวมถึงการสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนแนวทางการศึกษาความม่ันคงของเครือขาย กลาวคือ  

  ro an and ilward, 1995 กลาววาจากประสบการณการดําเนินงานของเครือขายชุมชนพบวาสิ่งที่ทํา
ใหเครือขายอยูไดอยางม่ันคงนั่น นอกจากมีแกนนําที่เขมแข็งมีความรูภูมิปญญาแลว ยังตองมีการดําเนินงานที่ทําให
สมาชิกอยากเปนเครือขายไปอีกนาน คือ 
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 ปจจัยภายใน ไดแก การมีสวนรวมของภาคประชาชน จิตสํานึกตอสวนรวมของปจเจกบุคคล การมีผูนํา
เครือขายที่มีความรู ความสามารถ การมีระบบบริหารจัดการในเครือขายที่เปนระบบหรือมีกลไกที่เหมาะสมกับ
เครือขาย ความสามารถการมีระบบสารเทศ/ขอมูล/ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีพันธกรณีที่สราง
ความสัมพนัธที่ดรีะหวางกัน การจัดการและการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง การเสริมสรางภูมคิวามรูและขบวนการ
ทางปญญาและมีกิจกรรมที่ตอเนื่อง 
 ปจจัยภายนอก ไดแก การสงเสริมจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน แหลงทนุ สถาบันวิชาการ หนวยงานวิจัย 
และกองทุนสนับสนุนตาง ๆ การมีเวทีสาธารณะ ขบวนการประชาสังคมและสถานการณที่กอใหเกิดการรวมพลัง
เครือขาย เชน เหตุการณทางธรรมชาติ สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เปนตน 

   

 

ปาชุมชนเปน การอนุรักษ และการพัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมโดยชุมชน เพื่อผลประโยชน
สูงสุดทางเศรษฐกิจตอชุมชนและเพ่ือดํารงไวซึ่งระบบนิเวศนในทองถ่ิน ซ่ึงจะเปนพื้นฐานรองรับประโยชนทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลายตอชุมชนในระยะยาว 

 ปาชุมชนเปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพนัธของปาไมกับชุมชน ในลักษณะที่วาการดําเนินชีวิตของ
คนในชุมชนตองพึ่งพาทรัพยากรปาไม เพราะปาไมเปนแหลงอาหารสมุนไพที่สามารถนํามาใชในการรักษาโรค คนใน
ชุมชนไดอาศัยไมจากปาเพื่อการอสรางที่อยูอาศัย การทําลายปายอมสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินชีวิตของคน
ในชุมชน ดังนั้นจึงเปนการเนนใหเห็นบทบาทของคนในชุมชนตอการจัดการการใชประโยชนจากปา เพื่อตอบสนอง
ความตองการของสมาชิกในชุมชน 

 แนวความคิดนี้มีพื้นฐานจากการกระจายอํานาจจากศูนยกลางของประเทศ มาสูองคการของประชาชนที่
จะมีอํานาจหนาที่ในการจดัการปาชุมชนของตนเอง โดยประชาชนในทองถ่ินเปนแกนนําในการจัดการเองทั้งนี้ก็เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในชุมชนโดยสวนรวม และการยอมรับศักยภาพชุมชนในดานการจัดการปาชุมชน ดวยปา
ชุมชนเปนสาธารณะสมบัตขิองชุมชน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ชุมชนที่เปนเจาของสาธารณะสมบัติ ตองการสราง
กลไกในการใหคุณใหโทษทางสังคมมากข้ึนมาเพื่อกําหนดพฤติกรรมของปจเจกบุคคล แตชุมชนตองไมใชประโยชน
จากสาธารณะสมบัตินั้นมากจน สรางความเดือนรอนใหกับบุคคลอ่ืน ๆ การจัดการปาชุมชนในระดับทองถ่ิน มี
องคประกอบหลัก 3 ประการคือ การมีสวนรวมของประชาชน การจัดระเบียบทางสังคมของชุมชนและการสราง
ระบบแรงจูงใจการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้ประชาชนมีสิทธิในการรวมแสดงความคิดเห็นและรวมดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อกําหนดวิถีชีวิตดวยตัวเอง โดยรัฐเปนฝายใหการสนับสนุนตามความจําเปนสําหรับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการปาชุมชน อาจเริ่มจากการชวยกันระดมความคิดที่จะคนหาปญหา หรือความตองการ
ของชุมชนที่เก่ียวของกับปา การรวมกันวางแผน การจะใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนใน
ข้ันตอนตาง ๆ นั้น ตองอาศัยการจัดระเบียบของชุมชนและการสรางระบบการจูงใจดวย 

 การจัดองคการทางสังคมของชุมชน เพื่อจัดการปาไมชุมชนอาจมีหนวยที่ทําหนาที่จัดการแยกตางตางกัน
ไป ตั้งแตครัวเรือน กลุม สถาบันและชุมชน โดยตองอาศัยการกระทํารวมกัน ของชุมชนและจะตองมีการจัดองคการ
ของชุมชนที่เปนแบบแผนใหสามารถทําใหการกระทํารวมกันได และจะตองพัฒนาทัศนคติและการปฏิบัติงาน
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รวมกันของสมาชิกในชุมชน เพื่อใหไดมาหรือคงไว ซึ่งผลประโยชนรวมกันของกลุม โดยการจัดการเหลานี้จะอาศัย
ความเชื่อกฎเกณ ของทองถ่ิน หรือ กฎเกณ ที่กลุมหรือองคการชุมชนไดรวมกันกําหนดข้ึนอยางเปนทางการ โดย
อิงอาศัยกฎเกณ ทีอ่อกโดยรัฐเปนเคร่ืองมือ 

 สาํหรับการระดมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนนั้น จําเปนตองสรางระบบการจูงใจ
ใหแตละคนเกิดความสํานึกและปฏิบัติในแนวทางที่จะบรรลุวัตถุประสงคของกลุมไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
สรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนแกบุคคลแตละคนแรงจูงใจอาจแบงไดเปน 2 ชนิดคือ แรงจูงใจจากปจจัยภายนอกที่เปน
เคร่ืองลอหรือสิ่งกระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่จะเขามีสวนรวม เชน เงิน อาหาร เคร่ืองนุงหม ใบประกาศเกียรติคุณ 
เคร่ืองแบบ คําชุมเชยในที่ประชุม การฝຄกอบรม เปนตน แรงจูงใจอีกชนิดหนึ่ง ไดแก แรงจูงใจอันเกิดจากปจจัย
ภายใน แรงจูงใจประเภทนี้เกิดข้ึนภายในตัวของแตละบุคคล ซึ่งเกิดจากความศรัทธา ความรัก 

 

 

1)  

การจัดการปาชุมชนรูปแบบดั่งเดิมอาจผูกติดอยูกับความเชื่อ อาจเปนความเช่ือในเร่ืองสิ่งที่อยูเหนือ
ธรรมชาติ หรือหลักปฏิบัติทางศาสนาซ่ึงจะสงผลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษยในการมีความสัมพันธกับ
ธรรมชาติ ความเชื่อในรูปแบบตาง ๆ ชวยใหมนษุยสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรทีอ่ยูในธรรมชาติอยางมีความ
พอเหมาะพอดี อยางไรก็ตามเมื่อเวลา และสภาพการณของสังคมเปลี่ยนไปทรัพยากรธรรมชาติรอยหลอลง ในขณะ
ที่ความตองการของมนุษยเพิ่มมากข้ึน ความเชื่อเพียงอยางเดียวก็อาจไมเพียงพอที่ทําใหมนุษยใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม ดังนั้น สังคมอาจตองสรางกฎเกณ ตาง ๆ ข้ึนมาเสริมกับพลังความเชื่อ ในการ
ที่จะใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการจัดการปาไมของชุมชนตอไป ในสวนนี้จะไดกลาวถึงอิทธิพลของความเชื่อเร่ืองผี 
และความเชื่อเก่ียวกับหลักปฏิบัตขิองศาสนาพุทธที่มีตอการจัดการปาไมของชุมชน 

ดังเชน การจัดการปาปูตา ซึ่งทัง้พื้นที่และตนไมเปนกรรมสิทธิ์ของชุมชนที่จะใชประโยชนรวมกันนั้นชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการ โดยอาศัยความเชื่อในเร่ืองผีปูตา ซึ่งถือไดวาเปนพลังเหนือธรรมชาติเปนเครื่องมือในการ
จัดการกับสิ่งที่มอียูเหนือธรรมชาติ สามารถรับรูไดโดยมองผานพิธีกรรมที่มนษุยไดรวมกันประกอบข้ึน โดยมีจําเปน
ผูนําในการประกอบพิธีธรรม การยอมรับในอาจของสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติใหเปนไปอยางเหมาะสม กลาวคือ
ในขณะที่ชาวบานใชประโยชนจากปาปูตาในรูปแบบตาง ๆ ปาปูตาก็ไดเปนสัญลักษณของชุมชนที่แสดงถึงความ
เคารพบรรพบุรุษ ซึ่งเปนที่พึ่งทางใจของชาวบาน โดยอาจเปนปจจัยสําคัญยิ่งในกระบวนการแกปญหาของชาวบาน 
เชน พอมีปญหาทุกขรอนชาวบานก็มักจะบนบานศาลกลาวตอผีปูตาใหชวยดลบัลดาลใหเปนอยางนั้นตามแตจะ
ตองการนอกจากชาวบานจะไดรับประโยชนจากปาปูตาในรูปของอาหาร ไมฟน ไมที่ใชในการกอสรางและการ
อนุรักษสภาพแวดลอม การท่ีชุมชนมีความเชื่อในเร่ืองผีปูตาทําใหการใชประโยชนจากปาปูตาเปนไปโดยมีการ
ไตรตรองอยางมีเหตุผลและมีความเคารพในธรรมชาติและอยูบนพื้นฐานของกฎเกณ ที่ชุมชนถือเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติ ในการใชประโยชนจากปาปูตา เชน ชาวบานที่เขาไปเก็บฟนไปหุงขาวหรือเขาไปเก็บเห็ดหรือตัดตนไมจาก
ปาปูตา เพื่อเอาไปใชในกิจกรรมอันเปนสาธารณะ จะตองมีการกลาวคําขอเสนอ ไมที่เก็บเอาไปทําฟนหุงขาวมักเปน
ก่ิงไมแหง ๆ หรือก่ิงไมเล็ก ๆ เปนตนไป การใชประโยชนจากปาปูตาโดยไมคํานึกถึงกฎเกณ หรือแสดงความเคารพ
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ตอผีปูตา ชาวบานเชื่อวาผูละเมิดอาจไดรับการลงโทษในรูปแบบตาง ๆ กับจากผีปูตา ซึ่งนับวาความเชื่อดังกลาวนี้
เปนสิ่งจูงใจใหชาวบานสวนใหญรวมมือรวมใจในการดูแลรักษาปาปูตา และใชประโยชนจากปาปูตาอยางเหมาะสม 

รูปแบบการจัดการปาชุมชนในกรณีของวัดปา สะทอนความเชื่อทางศาสนาพุทธของฝายอรัญวาสี ที่เนนวัด
เปนสถานที่อันสงบรมเย็นเหมาะสมแกการเจริญศีลภาวนาของพระสง สานวัดปาดังนั้นปาจึงเปนสถานที่ซึ่ง
เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการทําสมาธิและการปฏิบัตธิรรมพระสง  สําหรับ การจัดการปาไมของวัดอาจแบงไดเปน 
2 ลักษณะนี้คือ การอนุรักษปาดังเดิมทีเ่ปนที่ตั้งของวัดไวและการปลูกตนไมเพิ่มเติมในบริเวณวัด ซ่ึงพระสง จะเปน
แกนนําของชาวบานในการปลูกและดูแลรักษาตนไม โดยพระสง ใชความยึดม่ันและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
และการชี้แรงจูงใจที่สําคัญอาจไดแก ความเชื่อและความยึดม่ันในหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาฝายอรัญวาสี 
2)  

การจัดการโดยอาศัยพลัง เปนการใชกุลุมของชาวบานในชุมชนเปนกลไกสําคัญในการวางแผน การดําเนินการ 
และการดูแลรักษาปาชุมชน เปาหมายในการจัดการปาชุมชนในรูปแบบนี้มีทั้งการจัดการเชิงอนุรักษและในเชิงการ
พัฒนา โดยมีลกัษณะดังนี้ 

2.1 การจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษ เกิดจากการสังเกตและการเรียนรูรวมกันของชาวบานเก่ียวกับ
สภาพของปาไมทีเ่ลื่อมโทรมและลดปริมาณลง จนถึงจุดที่ชาวบานเห็นวาชุมชนนาจะตองรวมกันดําเนินการอนุรักษ
ปาที่ยังคงสภาพอยูไว เพื่อใหชุมชนไดใชประโยชนในระยะยาว 

2.2 การจัดการปาชุมชนในเชิงการพัฒนา เปนการจัดการปาโดยการตั้งกรรมการปาชุมชนเพื่อเปนตัวจักร
สาํคัญในการจัดการปาชุมชน ซึ่งเปนเคร่ืองมือนําไปสูการพัฒนาชุมชนบนฐานการชวยเหลือเก้ือกูลของชุมชน 

โดยสรุป การจัดการปาชุมชนของชาวบานนั้น มีทั้งการอาศัยระบบความเชื่ออันเปนพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ของชุมชน และพลังของกลุมในรูปของคณะกรรมการ เปนกลไกลสําคัญในการกําหนดความสัมพนัธของคนในชุมชน
ในการใชประโยชนจากปาชุมชน ซึ่งอยูในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติไมวาชุมชนจะจัดการปาชุมชน โดยอาศัย
กลไกใดก็ตามลวนแลวแตสะทอนใหเห็นถึงความสามารถของชุมชนในการจัดการสัมพันธของคนในชุมชนไดอยาง
เปนระบบระเบียบและภายใตระบบการจัดการ ทําใหชุมชนไดรับการตอบสนองความตองการและสามารถดํารงไว 
ซึง่รากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 

 

 

 การจัดการเครือขายเปนการศึกษาทีใ่หความรูอยางมากเก่ียวกับการจัดการในบริบทดังกลาว ขอเสนอหลัก
คือเครือขายตองการผูจัดการเพื่อใหมีประสิทธิภาพ แตรูปแบบการจัดการที่ตองการแตกตางจากสิ่งที่พบโดยทั่วไป 

มีทฤษฎีที่เพียงพอสําหรับการยืนยันขอเสนอดังกลาว ดังนั้นจึงมีคําถามสําคัญอยูเจ็ดขอที่ตองตอบเก่ียวกับการ
จัดการในเครือขาย  

  อันดับแรกผูจัดการจะทําอยางไร ควรตอบสนองอยางไรเม่ือเกิดเครือขาย อะไรคืออุปสรรคการดําเนินการ
ในการดึงและลาก และเครือขายจะทําอยางไร ประการที่สองเครือขายเติบโตและเรียนรูในทางใดและบทบาทของ
เครือขายที่ผูจัดการเครือขายในการกระตุนกระบวนการเรียนรูนั้นคืออะไร ประการที่สามเราตองเรียนรูมากมาย
เก่ียวกับการพัฒนาทักษะของเครือขาย สิ่งที่สามารถ 'ยืม' จากนักทฤษฎีองคกรดั้งเดิม (เชนการจัดการตอเนื่อง, 
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หลักการประสานงาน) และอะไรที่ไมสามารถใชงานไดหรือมีประโยชนบาง ประการที่สี่เครือขายสามารถ / ควรวัด
ผลลัพธอยางไรเม่ือเทียบกับการวัดประสิทธิภาพดวยกระบวนการหมดจดผลลัพธหรือการรับรู แมจะมีการ
ตรวจสอบเครือขาย แตก็ยังมีความเชื่อมั่นอยางมากเก่ียวกับผลลัพธที่เกิดข้ึนจริง อันดับสุดทายความสัมพันธ
ระหวางเครือขายและหนวยงานของรัฐคืออะไร เครือขายและระบบราชการทํางานอยางไร มีขอจํากัดทางการเมือง
และทางกฎหมายที่ชัดเจนในเครือขายสาธารณะ เครือขายทํางานอยางไรรักษาตัวเองและบางคร้ังประสบ
ความสําเร็จหากพวกเขามีขอจํากัด  

  ในบรรดาประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ยังคงเก่ียวของกับการจัดการเครือขายนั้นเก่ียวของกับกระบวนการและวิธี
ทําหลายหนวยงานที่สรางเครือขายใหเปน พลังงาน บอยคร้ังที่เครือขายพบวิธีการแกปญหาท่ีสมเหตุสมผล 

เครือขายสามารถพยายามที่จะเอาชนะบทบัญญัติของนโยบายสาธารณะที่กําหนดไวโดยเพียงแคพยายามเปลี่ยน
พวกเขา แตนั่นอาจเปนกระบวนการที่ซับซอน มีการเสนอแนวทางแกไขปญหาบางประการ การรวมผูกําหนด
นโยบายตัวแทนเชนหนวยงานรัฐเขาสูกระบวนการเครือขายโดยหวังวาจะไดรับประสิทธิภาพของความรูหรือการทํา
หนาที่แทนเครือขายในสถานการณทีพ่บบอยมากเหลานี้ความรูที่ไดจากเครือขายที่ถูกแปลงเปนความรูสึกกลายเปน
ข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการนโยบายและเปนสิ่งที่อาจพัฒนาไปตามกาลเวลา เพื่อใหเขาใจวิธีการจัดการเครือขาย
ไดมากข้ึนจะตองทราบเก่ียวกับวิธีที่เครือขายเอาชนะอุปสรรคดังกลาวและเก่ียวกับข้ันตอนระหวางขอตกลง
เครือขายและการดําเนินการตามนโยบายที่เกิดข้ึน 

 

 

 ความสําเร็จของการเขียนบทความทางวิชาการคร้ังนี้ตองขอขอบพระคุณทาน ศาสตราจารย ดร.บุญทัน 

ดอกไธสง ที่ไดใหความเมตตาใหคําแนะนําถึงความตองการองคความรูตาง ๆ ที่สําคัญที่จะนํามาใชในการเขียน และ
ตองขอขอบพระคุณทาน รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา ไวสํารวจ ที่ใหความเมตตาแนะนําใหแนวทางในการเขียน
บทความทางวิชาการ 
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Collaborative development of the groundwater bank project management
 

   นริศรินทร  พันธเพชร 

 

 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออภิปรายเก่ียวกับความสําคัญของการพัฒนาความรวมมือโครงการธนาคารน้ําใต
ดินขององคการบริหารสวนตําบลเกาขาม จังหวัดอุบลราชธานี บทความนี้นําเสนอมุมมองพ้ืนฐานของโครงการที่รวมมือ
กับโครงการธนาคารน้ําใตดินเพื่อการบริการสาธารณะซึ่งประสบปญหาท่ีซับซอน ดังนั้นการจัดการโครงการธนาคารน้ํา
ใตดิน จึงจําเปนตองการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อจัดการโครงการที่มีอยู เพื่อแกไขปญหาการกักเก็บน้ําใหประชาชนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยางไรก็ตามบทความนําเสนอโครงการธนาคารน้ําใตดินสําหรับในชนบทที่ใชสําหรับการ
ผลิตซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะเขาใจแนวคิดของการพัฒนาความรวมมือของการบริหารโครงการ 

 

 :     

 
Abstract

The purpose of this article is to discuss the importance of collaborative development by 
using groundwater bank project at the Kao Kham Subdistrict Administration Organization, 
Ubon Ratchathani Province. This article presents the basic view of the project that is 
collaborated with under groundwater bank project for public services, which is faced by 
complex problems. Therefore, the management of the underground water bank project need 
more encouraging to manage the existing project, due to the problem solving of water storage 
for people to have efficiency and effectiveness. However, article presents the groundwater 
bank project for rural water using for production, which is an important to understand the 
concept of Collaborative development of the project management.

Keywords : Development, Collaborative, Management
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 สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปรากฏการณของ เอลนิโย เปนปรากฎการณที่เกิดข้ึนจากการที่กระแสน้ําอุน
พดัมาแทนที่กระแสน้ําเย็นใน บริเวณเสนศูนยสูตรของมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออก (บริเวณชายฝດงเอกวาดอร เปรูและชิลี
ตอนเหนือ) ทําใหกระแสน้ําเย็นดานลางไมสามารถหมุนวนข้ึนมาที่บริเวณพื้นผิวทะเลไดอุณหภูมิผิวน้ําทะเลจึงสูงข้ึนทําให
อากาศเหนือบริเวณดังกลาวลอยตัวข้ึนและกลั่นตัวเปนเม ฝนบริเวณชายฝດงเอกวาดอรเปรูและชิลีตอนเหนือ จึงชุมชื้น
เพราะมีพายุและฝนตกมาก ผลจากการที่กระแสคลื่นไหลไปทางมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกทําใหเกิดความกดอากาศ     
สูงเหนือมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกในพื้นที่บริเวณชายฝດงออสเตรเลีย อินโดนีเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต สรางความ
เสียหายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยทําใหรัฐบาลในสมัยนั้นตองชดเชยความเสียหายทางการเกษตรใหกับประชาชนที่
ประสบภัยมีมูลคามากมายมหาศาลถึง 1,500 ลานบาทในป 2558 กรมอุตุนิยมวิทยาระบุวา ขอมูลการวัดทุนน้ําในทะเล
กลางมหาสมุทรแปซิฟก ถูกนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลการวัดอุณหภูมิผิวน้ําทะเล จากดาวเทียมสํารวจภูมิอากาศ ยืนยัน
ไดวา ผิวน้ําทะเลมีอุณหภูมิสูงข้ึนจากคาเฉลี่ย ซึ่งจะมีผลกระทบแผกระจายไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไมเทากัน ทั้งนี้
อุณหภูมิผิวน้ําทะเลที่มีอุณหภูมิสูงข้ึน คือ ดัชนีชี้วัดของขนาด เอลนิโย (EI Nino- Southern Qscillation : E )           
ที่สําคัญและชัดเจนตัวหนึ่ง ยิ่งอุณหภูมิสูงเทาไร ปรากฏการณยิ่งรุนแรงมากข้ึนเทานั้น จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ของกรมอุตุนยิมวิทยา พบวา ปรากฏการณ เอลนิโย จะปรากฏและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ปริมาณฝนที่ตกจะมี
แนวโนมต่ํากวาปกติ ทําใหประเทศตาง ๆ จะยังคงมีภาวะภัยแลงเกิดข้ึนตอไป ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา บราซิล เกาหลีเหนือ 

รวมถึงประเทศไทยอีกดวย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ : (2558) เร่ือง ธนาคารน้ํา ทางเลือกใหมตานภัยแลง)  
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่สงผลใหเกิดความเสียหายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยในป 2554            

ไดเกิดภาวะวิกฤตอุทกภัยน้ําทวมอยางหนัก ซึ่งเกิดจากการที่ฝนตกลงมาติดตอกันหลายวันสรางความเสียหายตอภาค
การเกษตร ภาคอุสาหกรรมและการทองเที่ยว ภาครัฐและเอกชน ทรัพยสนิของประชาชนเปนจํานวนมากประชาชนไรที่
ทาํกิน ทําใหตองละทิ้งถ่ินที่อยูอาศัยเพื่อไปหางานทํา ภาวะวิกฤตน้ําทวมนั้น อาจมาจากการดําเนินงานการบริหารและ
จัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาล และหนวยงานที่เก่ียวของในเร่ืองการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ําก็เปนได แตหลังจาก
ที่น้าํไดลดลงประชาชนหวังวาจะไดกลับไปทํามาหากิน แตตองพบกับภาวะภัยแลง ประชาชนขาดน้ําในการที่จะทําการ
เพาะปลูกสรางความเสียหายใหกับประเทศ ประชาชนขาดรายได ทําใหรัฐบาลในสมัยนั้นตองคิดทบทวนในเรื่อง การ
บริหารและจัดการน้ําอยางเปนระบบ จนทําใหเกิดโครงการแกมลิง เพื่อแกปญหา ทําใหคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นอนุมัติ
งบประมาณที่เปนของประชาชนมากถึง 3 แสนกวาลานบาท 

น้าํเปนทรัพยากรพืน้ฐานที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ทัง้การอุปโภคบริโภค การทําเกษตรกรรม 
การอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟาพลังน้ํา การคมนาคมขนสงทางน้ํา รวมทั้งยังมีความสําคัญของการดํารงชีวิตของสัตว
และการรักษาระบบนิเวศ ในอดีตประเทศไทยเคยมีน้ําใชอยางไมจํากัด แตสถานการณปจจุบัน ซ่ึงมีจํานวนประชากร
เพิ่มมากข้ึนทุกป มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําใหความตองการใชน้ํามีมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ยังมีการ
ทาํลายปาไมตนน้ําอยางตอเนื่อง มีการชะลางพังทลายของดิน แหลงน้ําตื้นเขินเก็บกักน้ําไดนอยลง สงผลใหประเทศเกิด
ภาวะขาดแคลนน้ํา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดนํามาสูปญหาน้ําหลากในฤดูฝน  ทําความเสียหายตอชุมชนและ
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พื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้ การขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมยังสงผลใหเกิดปญหามลภาวะทางน้ําอยางนาวิตก 
ซึง่ลวนมีผลกระทบตอเนื่องไปถึงการใชประโยชนน้ําในทุกมิติ เร่ือง วาระปฏิรูปที่ 25: ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
: การปฏิรูปกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ (สภาปฏิรูปแหงชาติ : (2558)  

จะเห็นไดวาภัยแลงและน้ําทวมขังสรางความเสียหายใหกับประเทศและประชาชนอยางมากจากความพยายาม
แกไขปญหาของทางภาครัฐในทุกรัฐบาลที่ผานมา ไดมีการเสนอโครงการตาง ๆ มากมายเพื่อที่จะใหประชาชนผานพน
วกิฤตภัยแลงและน้ําทวมขังยังไมเกิดเปนรูปธรรม ซึ่งอาจเกิดจากหนวยงานของภาครัฐที่เก่ียวของกับเร่ืองน้ํานั้นมีหลาย
หนวยงานที่ทํางานซํ้าซอน ทําใหวัตถุประสงคในการดําเนินการนั้นแตกตางกันไปตามภารกิจ และความรับผิดชอบของ
หนวยงานนั้น ๆ จึงตกอยูกับพี่นองประชาชนที่หนวยงานภาครัฐไมสามารถที่แกไขปญหาดังกลาวได จากการที่หนวยงาน
ของภาครัฐมีหลายหนวยงานที่เก่ียวของกับเร่ืองน้ํา จึงทําใหตางคนตางทําไมมีการดําเนินการเปนแบบองครวม หรือ
ความรวมมือกันในรูปแบบของเครือขาย (networ  go ernance) เพ่ือแกไขปญหาในภาพรวม ไมมีหนวยงานที่เปน
เจาภาพที่จะรวบรวมขอมูล เพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ แกปญหา เรื่องของการขาดแคลนน้ําและน้ําทวม จะเห็นได
วา โครงการตาง ๆ ที่หนวยงานที่เก่ียวของในเร่ืองน้ํานั้น ไมไดมีเปาหมายในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําหรือ
เก่ียวของกับปญหาภัยแลงเลย ซึ่งทําใหเสียงบประมาณในแตละปเปนจํานวนมหาศาล ประชาชนก็ตองรับความ
เดือดรอน เร่ืองแกปญหาภัยแลงตลอดมาซ้ํา ๆ ทุกปนั่นหมายความวาความพยายามของรัฐบาลที่ผานมาเกิดความ
ลมเหลวในการบริหารและจัดการ  

ในปจจุบนัรัฐบาลที่นําโดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา มีแนวนโยบายในดานการบริหารทรัพยากรน้ํา โดยตั้ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติข้ึนตรงกับสํานักนายกรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งในปจจุบันไดมีแผน
ปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ดาน ในขอที่ 4 ดานสังคม เร่ือง ประเด็นปฏิรูปที่ 4 :ระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง กิจกรรมที่ 3 

พฒันาระบบการบริหารจัดการแหลงน้ําขนาดเล็กบนฐานการมีบทบาทการเปน เจาของ และการมีสวนรวมโดยตรงของ
ชุมชนอยางเปนรูปธรรม เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญที่ตองการพัฒนาแหลงน้ําใหเกิดกับประชาชน จาก
ความพยายามแกไขแกปญหาภัยแลงของรัฐบาลที่ยังไมเปนรูปธรรมนั้นทําใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนเปน
ระยะเวลายาวนาน รวมตัวกันคิดหาแนวทางในการแกแกปญหาภัยแลงดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาความชวยเหลือจาก
ภาครัฐ ซึ่งแนวคิดนั้น เรียกวา”ธนาคารน้ําใตดิน” ซึ่งนับเปนปรากฏการณหนึ่งที่ภาคประชาชนและภาคเอกชน คิดทํา
แลวสามารถแกปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลงไดเปนอยางดี เชน จังหวัดอุบลราชธานี ในอําเภอน้ํายืน อําเภอ
เข่ืองใน สามารถแกปญหาได โดยที่ชาวนาในหนาแลงสามารถที่จะทํานาไดโดยใชน้ําที่กักเก็บไวใตดินมาทําการเกษตรได
เปนอยางดี การแกปญหาภัยแลงมีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ข้ึนตรงตอสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานหลักที่
ควบคุมดูและในการไขปญหา ผูวิจัยเห็นวา “ธนาคารน้ําใตดิน”เปนแนวคิดหรือทางเลือกหนึ่ง ในทั้งหมดหลายๆ 
แนวทางที่ทางรัฐบาลไดทาํโครงการไวแตก็ยังไมสามารถแกปญหาได ซึง่แนวคิดนี้มปีระชาชนในหลายพื้นที่ ไดจัดทําแลว
สามารถแกปญหาภัยแลงไดเปนอยางดี ผูวิจยัคิดวาถาภาครัฐใหความสําคัญในเร่ืองการแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจัง 
“ธนาคารน้ําใตดิน” เปนทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลสามารถรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือลดแกปญหาภัย
แลงไดในระดับหนึ่ง ซึง่ขยายผลการดําเนินการนํารองมายังจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกลเคียง 
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 (Development) 

การพัฒนา มาจากคําภาษาอังกฤษวา Development แปลวาการ เปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละนอย โดยผาน
ลําดับข้ันตอนตาง ๆ ไปสูระดับที่สามารถขยายตัวข้ึน เติบโตข้ึน มีการปรับปรุงใหดีข้ึน และเหมาะสมกวาเดิมหรืออาจ
กาวหนาไปถึงข้ันที่อดุมสมบูรณเปนที่นาพอใจ (ปกรณ ปรียากร. 2538, หนา 5) สวนความหมายจากรูปศัพทใน
ภาษาไทยนั้น หมายถึง การทําความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญข้ึน การคลี่คลายไปในทางที่ดี ถาเปนกริยา          
ใชคําวาพัฒนา หมายความวา ทําใหเจริญคือทําใหเติบโตได งอกงาม ทําใหงอกงามและมากข้ึน เชน เจริญทางไมตรี 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน พ.ศ. 2538, หนา 238) 
 

Collaborative Governance) 

ในความหมายของคําวา “ความรวมมือ” มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวแตกตางกันไป ซึ่งผูเขียนได
รวบรวมมาไวพอสังเขปดังนี้ Bardach,(1998) ไดใหความหมายของความรวมมือไววา หมายถึง การทํากิจกรรมรวมกัน
ตั้งแตสองหนวยงานข้ึนไป ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาของภาครัฐโดยการทํางานรวมกันมากกวาแยกกันทํางาน 
Fedrickson (1999) กลาววา การบริหารของภาครัฐ กําลังนําไปสูการบริหารแบบความรวมมือ และสรางเครือขาย 
ชวยกันกํากับดูแล สรางองคกร เพื่อสนองตอความตองการ และลดชองวางขององคกรใหมีความใกลชิดกันมากข้ึน Kett 

(2002) กลาววา ความรวมมือ ในการประสานงานเจรจาตอรอง การทําความเขาใจข้ันตอน ระบบการทํางานของภาครัฐ 
ตองขจัดหนวยงานที่ซ้ําซอน โดยศึกษาขอมูลของ องคกรใหมากยิ่งข้ึน โดยกําหนดการจัดการใหมีความโปรงใส ดวงทิพย 
วิบลูยศักดิ์ชัย (2555) ใหความหมายของความรวมมือไววา หมายถึง การทํากิจกรรมรวมกันของบุคคลหรือองคกรตั้งแต
สองบุคคล หรือ สององคกรข้ึนไป พิ รูย ทองฉิม (2558) .ไดใหความหมายของความรวมมือไววา หมายถึง กระบวนการ
เอ้ืออํานวยหรือการปฏิบัติใหองคการตั้งแต 2 องคการข้ึนไป มาทํางานรวมกัน อาจรวมมือกันอยางเปนทางการหรือไม
เปนทางการเพื่อใหไดรับผลประโยชนรวมกัน การทํางานรวมกันดังกลาวนี้จะประกอบดวย การวางแผนกําหนด
เปาหมาย ทําแผนปฏิบัติการ ดําเนินการตามที่กําหนด โดยสมาชิกทุกคนตองมีจิตสํานึกดวยความรับผิดชอบที่จะ
แสวงหาวิธกีารเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนรวมกันแกปญหาที่เกิดข้ึน สรางพลัง และการชวยเหลือกัน เกรียงไกร 
กระจางยุทธ (2555) ไดใหความหมายของความรวมมือ (colla oration) หมายถึง การที่กลุมบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
มาปฏิบัติงานรวมกัน มีการสรางความสัมพันธในลักษณะของพันธมิตร (partnership) มีการรวมคิด รวมกันหาขอตกลง 
(reacting agreement) บนพื้นฐานของความสมานฉันท (consensus- ased agreement) โดยผูที่มีสวนรวมทุกคน
จะตองมีจิตสํานึกรวมกันในความ รับผิดชอบที่จะแสวงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการเรียนรูรวมกัน รวมกัน 
แกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึน ใหการชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพื่อใหไดรับผลประโยชนรวมกัน โดยการทํางานรวมกันดังกลาว
จะประกอบดวยการวางแผน การกําหนดเปาหมาย การทําแผนปฏิบัติการ การดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไว 
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Management) 

 ในอดีตมนุษยไมไดรวมตัวกันเปนดัง เชน ในปจจุบัน ถ่ินที่อยูอาศัยยังแยกกันอยูตางคนตางอยูกระจัดกระจาย
กันไปตามที่ตนเองตองการหรือตามแหลงที่มีอาหารอันอุดมสมบูรณ ปจจุบันมนุษยรวมตัวกันเปนสังคมครอบครัวใหญ  
มีหลายปจจัยที่รวมกันเปนสังคมใหญ เชื้อชาติ การนับถือศาสนา เปนตน ดังนั้นเพื่อความผาสุกและการอยูรวมกัน 
ชวยเหลือเก้ือกูลกันของคนในสังคมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกฎระเบียบข้ึนมา เพื่อใชเปนแนวทางในการที่จะอยูรวมกัน
โดยไมมีขอโตแยงเม่ือเกิดเหตุการณตาง ๆ ข้ึน เม่ือสังคมใหญข้ึนเปนชุมชนเมืองหรือสังคมของประเทศ ก็จะตองมีผูนํา
เพื่อการบริหารและการจัดการของคนในสังคมเพื่อใหอยูในกฎและระเบียบเพื่อการบริการ  

 คือการทําใหกลุมบุคคลในองคกรเขามาทํางานรวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกันขององคกร 
การจัดการประกอบดวยการวางแผน การจัดการองคกร การสรรบุคลากร การนําหรือการสั่งการ และการควบคุมองคกร
หรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบดวยการใชงานและการจัดวาง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังชวยใหกับองคการตาง ๆ         
ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดความสําคัญของการจัดการ  
 การจัดการ (Management) ซ่ึงกระบวนการทํางานหรือกิจกรรมที่กลุมบุคคลในองคกร รวมกันทํางานเพื่อให
บรรลุวตัถุประสงคตามแนวทางที่กําหนดไว 5 ข้ันตอนประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) 
การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) 

การวางแผน หมายถึงการพิจารณากําหนด แนวทางการทํางานใหบรรลุเปาหมาย โดยเกิดจากการใชดุลพินิจ
คาดการณลวงหนาเพื่อเปนแนวทางการทํางานในอนาคต 

 การจัดองคการ หมายถึง การจัดระเบียบ หรือโครงสรางของการทํางานภายในองคกรใหเปนระเบียบและอยูใน
สวนประกอบที่เหมาะสม เพื่อกอใหเกิดประโยชนและชวยใหองคกรประสบความสําเร็จไดเร็วข้ึน 

 การบังคับบัญชาสั่งการ หมายถึง ภาระหนาที่ของผูบริหารในการใชความสามารถชักจูงหรือหวานลอม
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตามคําสั่ง จนสามารถทําใหองคกรบรรลุผลสําเร็จได 
 การประสานงาน หมายถึง การจัดใหทรัพยากรบุคคลภายในองคกรทํางานประสานสัมพันธสอดคลองเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงานราบร่ืนและบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 การควบคุม หมายถึง กระบวนการทํางานเร่ิมตั้งแตการกําหนดมาตรฐาน การแกไขการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาตลอดจนการดําเนินงานตามแผน และการประเมินแผนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542 : 240) กลาววา การจัดการ หมายถึง การจัดองคการ การนํา และควบคุมทรัพยากร 
คน เงนิ สิ่งของ และขาวสาร เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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Henri Fayol เปนผูที่มีความรูความสามารถทางดานการบริหาร จนไดรับการยกยองเปนบิดา ของ “ทฤษฎีการ
ปฏิบัติการและการจัดการ” เขาสนใจในเร่ืองของการบริหาร โดยคนหาวิธีการหรือการทํางานของ ฝายบริหาร ซึ่งเขามี
ความเชื่อวา ความสําเร็จจะเกิดข้ึนไดก็เพราะเกิดจากฝายบริหารมากกวาฝายที่ปฏิบัติ 

Henry Fayol เขายังมีมุมมองถึงการทํากิจกรรมรวมกัน ผูบริหารตองมีการดําเนินกิจกรรมดานการบริหารอยู
เสมอ ดานการจัดการในความคดิของ Henry Fayol ประกอบดวย กิจกรรมทางดานการจัดการของผูบริหาร ถือวาเปน
เปนสิ่งสําคัญของผูบริหาร ประกอบดวย 5 ประการ หรือที่เรียกวา POCCC (ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา, 2551:117) 

1. การวางแผน ( lanning) เปนการกําหนดแนวทางที่จะกระทําในอนาคต ซ่ึงผูบริหารจะตองสามารถคาดเดา
ถึงเหตุการณตางๆที่จะเกิดข้ึนไดในโอกาสขางหนา และสงผลตอการดําเนินกิจกรรมในอนาคต พรอมกันนั้นก็ตองมีการ
วางแผนและแนวทางการแกไขไวลวงหนา เพื่อประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน 

2. การจัดองคการ ( rgani ing) เปนกิจกรรมหนึ่งที่เกิดโครงสรางของงาน และอํานาจหนาที่คือ การกําหนด
แตงงาน เกิดสายการบังคับบัญชา กําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนงตางๆ ความ
เหมาะสมของโครงสรางจะตองมีความพอดีกับเปาหมาย 

3. การบังคับบัญชา ( ommanding) เปนการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสั่งงานไปยังผูใตใตบังคับ
บัญชา เพื่องานนั้นจะไดถูกนําไปปฏิบัติได การสื่อสารจะตองเปนลักษณะของการสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อใหเกิดความ
เขาใจกอนการปฏิบัติ 

4. การประสานงาน ( oordinating) เปนความพยายามท่ีจะดําเนินกิจกรรมใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด     
โดยใหบุคลากรทุกคนในองคการหรือหนวยงานรองๆ ลงไปสามารถทํางานสอดคลองตอกัน เพื่อประสานประโยชน และ
วตัถุประสงครวมกัน  

5. การควบคุม ( ontrolling) เปนการติดตามงานโดยมีเปาหมายวากิจกรรมตางๆ ที่หนวยงานไดมอบหมายให
นําไปปฏิบัตินั้น สามารถดําเนินการไดมากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอะไรบางที่ผูปฏิบัติตองการคําแนะนํา         
เพื่อนําไปแกปญหา หวังใหงานนั้นดําเนินไปตามแผนทีว่างไว 

จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา การจัดการหมายถึง การที่ดําเนินกิจกรรมขององคการโดยการนําทรัพยากรที่มีอยู
มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยจะตองสามารถดําเนินกิจกรรม ไดตาม
สั่งการ โดยการปฏิบัติจะตองมีความสอดคลองกัน ปญหาตางๆ ที่พบจะไดรับการแกไขเพื่อใหงานนั้นสําเร็จตาม
เปาหมายที่ไดวางแผนไวนอกจาก Henry Fayol จะกลาวถึงหลักในการบริหารและจัดการแลว เชอรเมอรฮอรน 
( chererhorn) ยังไดพูดหนาที่ของผูนําวา ผูนํามีหนาที่เชนเดียวกับผูบริหาร  

Planning)  

การจัดองคการ ( rgani ing) เปนการออกแบบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุความสําเร็จใน
การทํางาน ตลอดจนการจัดบุคคลเขาทํางาน ประกอบดวยการสรรหา และการคัดเลือกเขาทํางาน 
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การนํา ( eading) เปนกระบวนการที่ทําใหสมาชิกในองคการทํางานรวมกันโดยสอดคลองกับเปาหมาย
องคการ ซึ่งตองอาศัยการสั่งการดวยการจูงใจ และการประสานงานกับพนักงาน 

การควบคุม ( ontrolling) ประกอบดวย การติดตามกิจกรรม และการแกไขปรับปรุง  
 

 

องคประกอบสําคัญเพื่อผลักดันใหการบริหารจัดการรวมกันมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดประกอบดวย  

ขอกําหนดเบื้องตน (Starting conditions) ภาวะผูนําแบบเอ้ืออํานวย ( acilitati e eadership) การออก
แบวิธีการทํางาน “รวมกัน”(Institutional design และ กระบวนการทํางาน “รวมกัน” ( olla orati e process) 
โดยแตละองคประกอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

ขอกําหนดเบื้องตน (Starting conditions) : ในการทํางาน “รวมกัน” ตองคํานึงถึงขอกําหนดเบื้องตนซ่ึงเปน
ปจจัยพื้นฐานสําคัญ 3 ขอไดแก 1.การที่ภาคสวนตาง ๆ ที่จะมาทํางาน “รวมกัน” มีหรือไดรับทรัพยากรไมเทาเทียมกัน 
หรือมีอํานาจตอรองตางกัน 2.แรงจูงใจเขามาดําเนินการ “รวมกัน” ของผูมีสวนไดเสียของกลุมตาง ๆ 3.ประสบการณ
เชิงลบในอดีตเก่ียวกับการทํางาน “รวมกัน” 

 ปจจัยทั้ง 3 ที่มีพื้นฐานที่มาตางกันอาจสงผลตอความสําเร็จและความไมสําเร็จของการทํางาน “รวมกัน” ไดภาวะ 

ผูนําแบบเอ้ืออํานวย ( acilitati e eadership) ผูนําเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางการทํางาน “รวมกัน” 

การสรางความเชื่อม่ัน การสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการพูดคุยและสื่อสารระหวางภาคสวนตาง ๆ และสรางแรงจูงใจในการ
ทาํงานรวมกัน ภาวะผูนําที่เอ้ืออํานวยถือเปนองคประกอบสําคัญในการดึงและจูงใจใหทุกภาคสวนทํางานรวมกันตั้งแตตน
จนจบบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การออกแบบวิธีการทํางาน “รวมกัน (institutional design) ควรมีการกําหนดวิธีการ กฎ กติกา เบื้องตนใน
การทํางานรวมกัน “รวมกัน” เชน ระบุวาใครควรเขามามีสวนรวมบาง เปนตน เพื่อสรางความเขาใจ และเอ้ือให
กระบวนการทํางานของภาคสวนตาง ๆ ที่จะเขามาทํางาน “รวมกัน” นั้น เปนแบบเปดกวางและมีสวนรวม 

กระบวนการทํางาน “รวมกัน” (Collaborati e process) ในกระบวนการทํางาน “รวมกัน” นั้นประกอบ ดวย 

ระยะตาง ๆ เชน ระยะเตรียมการ (Pre negotiation phase) ระยะของการเจรจาตกลง (Negotiation phase) ระยะ
ดําเนินการ (implementation phase) เปนตน ดวยเหตุนี้ กิจกรรมการสื่อสารตาง ๆ จึงเขามามีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการทํางาน “รวมกัน” เพื่อที่จะสื่อสารความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการ
ทาํงาน ตัวอยางกิจกรรมสื่อสารดังกลาว ไดแก การสนทนาแบบเห็นหนาคาตา (Face-to- ace dialogue) การสรางความ
เชื่อม่ัน (Trust building) ความมุงมั่นที่จะทํางานรวมกัน (Commitment to the process) และความเขาใจรวมกัน 
(Shared understanding) ทั้งนี้ ควรพิจารณานํากิจกรรมตาง ๆ ไปใชอยางเหมาะสมในแตละข้ันตอนของกระบวนการ 
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อุปสรรคในการบริหารจัดการรวมกันการที่หนวยงานตาง ๆ ไดมารวมกันบริหารและจัดการงานใดงานหนึ่งนั้น 
อุปสรรคที่อาจพบไดดังนี้  และระเบียบขอบังคับของหนวยงานที่ทํางาน “รวมกัน” มีความแตกตาง
กันขอกําหนดเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนความลับ ขอกําหนดที่เก่ียวกับการถายโอนเงิน ขอกําหนดเก่ียวกับการ
จางแรงงาน  และความมุงมั่นมีไมเพียงพอ เชน ขาดประสบการณการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทําใหไมเกิดการ
ประสานระหวางกัน การกลัวเกรงที่จะสูญเสียอํานาจ เพราะตองถายเทและแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณกับ
ผูอ่ืน ขาดการสนับสนุนที่ยั่งยืนจากฝายการเมือง ระบบขอมูลเพื่อประเมินผลที่ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถแสดงใหเห็น
ความสําเร็จการทํางานรวมกันในเชิงตัวเลขไดโดยสรุป การบริหารและจัดการรวมกันเปนการทํางานที่เอ้ือใหภาคสวน
ตาง ๆ มีเวทีเจรจาตอรองซ่ึงกันและกัน ตลอดจนเอื้อตอการทํางานแบบเปดกวาง และสรางขีดความสามารถของภาค
สวนตาง ๆ ผานการแลกเปลี่ยนขอมูลและการใชทรัพยากร เปนวิธีการบริหารรวมกันเปนกลุม ซึ่งอาจประกอบดวย ผูมี
สวนไดสวนเสีย ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน โดยมีเปาหมายพื้นฐานอันเดียวกันกับการทํางานใหสําเร็จ          
ในกระบวนการทํางานนี้จะเกิดการบริหารและจัดการอยางรวมมือกัน ไมใชการบริหารและจัดการอยางแขงขันกัน            
แตเปนการบริหารและจัดการที่มีพลังนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน  

 

 (Administration) 
ในอดีตที่ผานมาระบบการจัดการของการผลิต และกิจกรรมตาง ๆ ก็ดี ทางเศรษฐกิจทางการตลาด มิไดมีความ 

สลับซับซอนมากนัก และไมตองอาศัยระบบของการจัดการเชนในปจจุบันนี้ กระทั่งเม่ือมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดข้ึนใน
โลก (ประมาณ ป ค.ศ. 1880 เปนตนมา) ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงอยางมาก อันมีผลทําใหเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ตลอดจนมี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเร่ิม
เปนที่ยอมรับและ ขยายตัวมากข้ึน มีการพัฒนามากข้ึนเปนลําดับ ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญไดใหความหมายไวมากมาย ดังนี ้
 การบริหาร หมายถึงศิลปะ ในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จ กลาว คือ ผูบริหารไมใชผู
ปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทาํงานจนเปนผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว  

 การบริหาร คือ การทํางานของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ที่รวมปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
( arnard,1972) 

3   

1. ทางโครงสราง เปนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ตามลําดับข้ันตอนของสายการ
บังคับบัญชา 

2. ทางหนาที่ เปนข้ันตอนของหนวยงานที่ระบุหนาที่บทบาทหนาที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อให
สําเร็จตามเปาหมาย 

3. ทางปฏิบัติ เปนกระบวนการที่บคุคลและบุคคลตองทํางานรวมกันทําปฏิกิริยาซ่ึงกันและกัน( et els  u a) 
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 คือ การบริหารตองมีวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ตองอาศัยปจจัยบุคคลเปน
องคประกอบสําคัญ ตองใชทรัพยากรบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน ตองมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ
ทางสังคม ตองเปนการดําเนินการรวมกันระหวางกลุมบุคคล 2 คนข้ึนไป ตองอาศัยความรวมมือรวมใจเพื่อใหภารกิจ
บรรลุวัตถุประสงค เปนการรวมมือดําเนินการอยางมีเหตุผล มีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับ
วตัถุประสงคที่กําหนดไวการบริหารไมมีตัวตน แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย 

จากขอมูลดังกลาว สรุปไดวา การบริหารเปนการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งรวมกันตั้งแต 2 คน หรือ 2 

องคการข้ึนไป เพื่อมีวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมรวมกัน โดยมีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและเหมาะสม 
ปจจัยการบริหาร 

ปจจัยพื้นฐานทางการบริหารมี 4 อยาง ที่เรียกวา 4Ms ไดแก คน ( an) เงิน ( one ) วัสดุสิ่งของ ( aterials) 
การจัดการ ( anagement) 
 

  2   

  เพราะที่เปลือกโลกชั้นบนนี้มีความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลคือฤดูฝนอ่ิมน้ําคลาย
กระดาษซับน้ําฤดูแลงแหงแลงขาดแคลนน้ํา “การทําธนาคารน้ําใตดินระบบปด” คือการเติมน้ําลงใตดินในระดับบนสุด
ของน้ําใตดินที่เปลือกโลกชั้นผิวดิน (water ta le) ซ่ึงเปนเขตที่มีอากาศแทรกในชั้นหิน ( one o  eration) เม่ือเติม
น้าํฝนลงที่ Zone of Aeration สามารถเติมไดอยางมหาศาลไมมีที่สิ้นสุดจึงสามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังไดทันทีเพียง
ชั่วขามคืนไมรอการระบายเพราะการระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ของตนเองเพื่อระบายทิ้งใหไปทวมเพื่อนบานเรือนเคียงเปนผูที่
เห็นแกตัวที่ทําใหเพื่อนบานเดือดรอนการทําบอธนาคารน้ําใตดินระบบปดเปนเพียงบอน้ําเล็ก ๆ เติมน้ําลงไปใตดินไดเร่ือยๆ 

ทกุคร้ังที่ฝนตกมีแตน้ําจมหายลงใตดิน ไมมีน้ําลนบอ เพราะน้ําใตดินในชั้นนี้ไดเชื่อม ธารน้ํากับหนอง, บึง, ลําหวย, ลําน้ํา, 
แมน้ํา, และทะเลไมมีที่สิ้นสุด 

  ธนาคารน้ําใตดินระบบเปด คือการขุดบอใหไดความลึกถึงชั้นหินอุมน้ํา ( ui er) 
ขนาดรูปรางของบอตองออกแบบเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพบริบทดานภูมศิาสตรของพ้ืนที่การวางตําแหนงบอประเภทนี้
จะวางในรองน้ําพื้นที่รับน้ําในที่ลุมและตองวางตําแหนงบอเปนกลุม ๆ การขุดบอธนาคารน้ําใตดินเพียงบอเดียวใหไดผล
เปนเร่ืองยากมากตองขุดบอใหเปนกลุม ๆ ละ 3-4 บอแตละบอหางกันประมาณ 1,000-1,500 เมตร ธนาคารน้ําใตดิน
ระบบเปดเปนบอน้ําที่ใชสําหรับการจัดการปญหาน้ําบาดาลที่แหงและขาดแคลนเพ่ือเติมน้ําลงใตดินและเพิ่มปริมาณน้ํา
ใตดินใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคและใชทําการเกษตรในฤดูแลง 
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Ground water bank 

ตนแบบการบริหารจัดการน้ํานอกเขตชลประทานดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน (Ground water bank) ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยศาสตรพระราชา เพื่อใหชุมชนเกิดความอยูดี กินดี มีความสุข สามารถพ่ึงตนเองได
และมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในแบบของตําบลเกาขาม อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนําของ นายชาตรๆี 
ศรีวิชาฐา นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาขาม อาจารยโกวิทย ดอกไม ผูเชี่ยวชาญดานธนาคารน้ําใตดิน              

“พระนิเทศศาสนคุณ”(หลวงพอสมาน สิริปญโญ) ประธานสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิ
พงษ จุลเจริญ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่สนับสนุนหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติการขับเคลื่อน 
“ธนาคารน้ําใตดิน (Ground water bank) เพื่อนําประโยชนมาสูสวนรวม ทําใหองคการบริหารสวนตําบลเกาขามมี
แรงบันดาลใจในการพัฒนาทองถ่ิน และขับเคลื่อนสูตําบลตนแบบการบริหารจัดการน้ํานอกเขตชลประทานดวยระบบ
ธนาคารน้ําใตดิน (Ground water bank) นําไปสูแผนปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ 

ชาวบานเกาขาม อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ประสบความสําเร็จในการสรางคลังน้ําใตดิน สามารถนาํน้ํา
มาใชทําการเกษตรในชวงฤดูแลงและมีใชไดตลอดทั้งป ดําเนินการรวมกับกรมทหารราบที่ 6 นํารองพัฒนาขุดบอพัก
น้าํปาจากลําหวยตางๆ ของเทือกเขาพรมดงรักในชวงฤดูฝน เพื่อใหน้ําซึมลงสูชั้นหิน รวมน้ําไวเสมือนธนาคารน้ําใตดิน 
ลดผลกระทบจากน้ําทวมขังในพ้ืนที่ พรอมทั้งดําเนินการขุดเจาะน้ําบาดาลในพื้นรัศมี 8 ตารางกิโลเมตร ใหเกษตรกรไว
ใชประโยชนในฤดูแลง สรางความมั่นคงดานทรัพยากรน้ํา จนทําใหเกษตรกรนอกเขตชลประทานนับรอยไรมีน้ําใชทํา
การเกษตรไดตลอดทั้งป เชน ทําไรมันสําปะหลัง สวนยางพารา รวมถึงการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งใชระยะเวลา
ดําเนินการเพียง 1 ปเศษ ก็สามารถสรางระบบธนาคารน้ําใตดินในชื่อที่วา เกาขามโมเดล พรอมกับขยายพื้นที่ขุดบอกัก
เก็บน้ําเพิ่มข้ึน จนปจจุบัน หากดําเนินการตอยอดไดจริงจะสงผลดีตอการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรและการ
อุปโภคบริโภค ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรสามารถตอสูกับปญหาอุทกภัยและปญหาภัยแลงไดอยางยั่งยืน  
 

 

จากที่ผูเขียนไดกลาวมาตั้งแตตนสรุปไดวา การพัฒนาความรวมมือกับการบริหารจัดการโครงการธนาคารน้ําใต
ดินที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องนั้น ประสานความรวมมือระหวางองคการเปนสิ่งจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมไดภายใต
สถานการณปจจุบนัของการบริการสาธารณะที่แวดลอมไปดวยปญหาท่ีสลับซับซอน จึงจําเปนตองประสานความรวมมือ 
เพื่อใหสนองความตองการและการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 

ดังตัวอยาง การบริหารจัดการโครงการธนาคารน้ําใตดินขององคการบริหารสวนตําบลเกาขาม อําเภอน้ํายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเปนพื้นที่ลุมต่ํากวาพื้นที่อ่ืน ๆ ชาวบานประสบปญหาทุกปและเปนปญหาซากแบบนี้ทุกป 
นายชาตรีๆ ศรีวิชาฐา นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาขาม อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี มีความพยายามชวย
ชาวบานไมใหเกิดปญหาซํ้าซาก จึงไดอาสานําแนวคิด “การเติมน้ําฝนลงเก็บไวใตดิน” มานํารองในพื้นที่ตําบลเกาขาม  

มีความมุงมั่น มีความเพียร มีการพัฒนาทักษะ อยางไมยอทอ และใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวม ทําใหมี
เครือขาย การทํางาน ที่ใหการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดองคความรูใหม ๆ ไมสิ้นสุดและสง ผลใหสําเร็จตามเปาหมาย 
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ไดรับความรวมมือรวมแรงรวมใจของผูบริหารทองถ่ินบุคลากรทองถ่ินและประชาชนในตําบลเกาขาม ตลอดจนประสาน
ความรวมมือกับ ปราชญหมูบาน ผูนําชุมชน สถาบันวิจัยนิ เทศศาสนคุณ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย ที่สนับสนุนหลักการ แนวคิดและวิธีปฏิบัติการขับเคลื่อน ตนแบบการบริหารจัดการน้ําดวยระบบ
ธนาคารน้ําใตดินนอกเขตชลประทาน นําไปสูแผนปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ สงผลให
เกิดประโยชนกับทุกภาคสวน และประเทศชาติ ดัง่ยุทธศาสตรชาติ “ประเทศไทย ม่ันคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน” 
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พ.ศ.2556 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 
พ.ศ.2562 ปรัชญาดุษฎีบัณ ิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กรุงเทพฯ 
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พ.ศ.2548 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลหนองหมี อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
พ.ศ.2554 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองหมี อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
พ.ศ.2556 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองหมี อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ปจจุบัน 
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 (SMEs)  4.0 

 
SMEs Management in the Thailand 4.0 
 

   บรรจง  อินทรประสทิธ 
 

 

การเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยี สงผลกระทบตอผูคนและองคกร ทั้งรูปแบบวิธีคิด 
พฤติกรรมการดําเนนิชีวิต และกระบวนการดําเนินธุรกิจ องคกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในยุค 4.0 จึงไมควร
มองขามจุดเปลี่ยนสําคัญทางเทคโนโลยี รวมถึงควรมองเปาหมายของการลงทุนพัฒนาและใชประโยชนจากเทคโนโลยี
เหลานั้นใหไกลและรอบดาน ทั้งเพื่อการเสริมความแข็งแกรงของธุรกิจในปจจุบัน และเพื่อการเตรียมการใหพรอม
สาํหรับธุรกิจเกิดใหมในอนาคต เพราะองคกรที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนไดรวดเร็วและเทาทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ยอมสูญเสียตําแหนงผูนําในการแขงขัน หรือพายแพตอคูแขงที่สามารถปรับตัวเขาหาเทคโนโลยีใหม ๆ และสรางสรรค
นวัตกรรมทางธุรกิจไดถวนทั่ว ทั้งสินคา บริการ และกลยุทธทางการตลาดที่ไมเหมือนใคร นอกเหนือจากการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมโดยการปรับใชเทคโนโลยีแลว การบริหารทรัพยากร
บคุคลใหมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในยุคดิจิทัล ถือเปนการผลักดันธุรกิจไปสูอีกหนึ่งข้ันของความสําเร็จ 

 

 : , ,  

 
Abstract

The rapidly changing technology affecting people and organizations, pattern of 
thinking, behavior, lifestyle and business processes. The Small and Medium Enterprises 
(SMEs) in 4.0 age do not overlook the importance of technological change. Should be get 
the goal of development investment and leveraging those technologies keep all around to 
strengthen our current business and prepare for the emerging business in the future. The 
organizations that cannot adapt quickly and keep up with the changing trend, which will
lose its leading position in the competition or losing to competitors who can adapt to new 
technology and create business innovation all over, products, services and marketing 
strategies. In addition to changing business models to suit the environment by applying 
technology. The effective of human resource management, potential in the digital age 
regarded as driving the business to another step of success.

Keyword : Management, Small and Medium Enterprises (SMEs), Thailand 4.0. 
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ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการนําพาประเทศเขาสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุงปรับเปลี่ยน 

โครงสรางเศรษฐกิจไปสู “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็พรอมใจ
ปรับตัว ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองคกรโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเปนตัวขับเคลื่อนตามนโยบายดังกลาว และหนึ่งใน
ความทาทายของการขับเคลื่อนสู 4.0 คือ การผลักดันและสงเสริมภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( Es) 
ไปสู SME 4.0 จากรายงานสถานการณ SME รายเดือน เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 พบวา มีการจัดตั้งกิจการใหม 
5,973 ราย หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน 7.3  โดยมีสามอันดับของการจดจัดตั้งธุรกิจใหม ไดแก ธุรกิจสราง
อาคารทั่วไป จํานวน 547 ราย คิดเปน 9.1  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 334 ราย คิดเปน 5.8  และธุรกิจ
ภัตตาคาร/รานอาหาร จํานวน 172 ราย คิดเปน 2.9  การยกเลิกกิจการในเดือนสิงหาคม 2562 มีกิจการยกเลิก 
1,755 ราย ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปกอน 0.9  โดยมีธุรกิจยกเลิกกิจการในสามอันดับแรกไดแก ธุรกิจสราง
อาคารทั่วไป จํานวน 155 ราย คิดเปน 8.8  รองลงมาเปนธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 97 ราย คิดเปน 5.5  และ
ธุรกิจภัตตาคาร/ราน จาํนวน 58 ราย คิดเปน 3.3  (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2562) 

รชตพงศ สุขสงวน (2562) ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ ของธนาคารกรุงไทย กลาววา 
ความทาทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนแลว และกําลังจะเกิดมากข้ึนอีกในอนาคต ผูประกอบการธุรกิจ Smart SME 

จําเปนจะตองเรียนรูและเตรียมพรอมรับมือในประเด็นที่เห็นไดชัดเจนและเปนรูปธรรม ดังนี้ 
1. ดานเศรษฐกิจ มหาอํานาจทางเศรษฐกิจกําลังจะถูกโยกจากโลกตะวันตก มาสูเอเชีย โดยเฉพาะ จีน อินเดีย 

และประเทศตลาดเกิดใหม สะทอนจากแนวโนม GDP Growth ( ross omestic roduct) ของกลุมประเทศ
ผูนาํในโลกตะวันตกอยางสหรัฐอเมริกาและยุโรป ตางก็ขยายตัวอยูในระดับต่ําเพียง 1–3  ตอเนื่อง ขณะที่ทางฝດง
ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะจีน และอินเดีย จะยังขยายตัวไมต่ํากวา 6  ไปอีกอยางนอย 3-5 ป สอดคลองกับผลสํารวจ
จํานวนเศรษฐีชาวจีนที่มีสินทรัพยลงทุนมากกวา 50 ลานบาทข้ึนไป มีมากถึง 1.9 ลานคน ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง 9 เทาตัว
จากชวง 10 ปที่ผานมา และโดยเฉพาะผลการศึกษาของ PwC ( ricewaterhouse oopers) ที่ระบุวาในป ค.ศ. 2050 

หรืออีก 31 ปขางหนา จีนจะยังคงครองอันดับขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดของโลกตอไป ขณะท่ีอินเดียจะข้ึนแซง
สหรัฐอเมริกา มาเปนอันดับ 2 ที่นาสนใจคือ อินโดนีเซีย บราซิล และเม็กซิโก จะเลื่อนอันดับข้ึนอยางชัดเจน มาอยู
ที่อันดับ 4, 5 และ 7 ของโลก 

2. ดานประชากรและสังคม โครงสรางประชากรของหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
และจะย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหสัดสวน cti e a or orce (ประชากรชวงอายุ 20–55 ป)            
มีแนวโนมลดลง นํามาซ่ึงปญหาขาดแคลนแรงงาน ตนทุนแรงงานสูงข้ึน ทั้งในสวนของคาจางและภาระสวัสดิการ 
ซึ่งจะกระทบมากกับธุรกิจที่ยังตองพึ่งพิงแรงงาน นอกจากนี้ ปญหา Turnover ของแรงงานก็จะมากขึ้นดวย สวน
หนึ่งเพราะคนรุนใหมมแีนวคิดที่จะทําธุรกิจหรือเปนนายจางตัวเองมากข้ึน และไมทนกับความจําเจหรือลักษณะงาน
ในระบบ ice 

3. ดานเทคโนโลยี ความกาวล้ําทางเทคโนโลยีนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม เปนปจจัยที่
เปลี่ยนโฉมรูปแบบการทําธุรกิจ และวิถีชีวิตของคน รวมถึงยังเปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนโลกใหกาวไปขางหนา
อยางที่เราอาจจะจินตนาการไดไมถึง ซ่ึงหากธุรกิจไหนกาวตามไมทัน ก็อาจถูก isrupt และลมหายไปไดในที่สุด 

236



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

ทั้งนี้ จากผลสํารวจความเห็นผูประกอบการ 16 สาขาอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบวา          
มี SME เพียง 4.10  ที่มีความรูความเขาใจในธุรกิจแบบดิจิตอลอีโคโนมีในระดับมาก ขณะที่ 61.03  มีความรู
ความเขาใจนอย จึงเปนเร่ืองทาทายที่ภาครัฐตองชวยกระจายและสรางองคความรูในเร่ืองนี้ ตัวอยางที่สะทอนวา
โลกกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี อาทิ ercedes- en  ประกาศวาจะเร่ิมผลิตรถ
พลังงาน drogen ภายในป 2017  ntelligence คาดการณวา จะมีรถขับเคลื่อนดวยตัวเอง ( el -driving 

ars) อยางนอย 10 ลานคันทั่วโลกภายในป 2020 ประเทศเกาหลีใต มีความหนาแนนของการใชหุนยนตใน
อุตสาหกรรมสูงที่สุดในโลก โดยสูงกวาคาเฉลี่ยทั่วโลกถึงประมาณ 7 เทา (478 หนวยตอคนงาน 10,000 คน) 
ขณะที่หางสรรพสินคาชื่อดังในญ่ีปุน เปดแผนกจําหนายหุนยนตเพื่อใชในชีวิตประจําวันข้ึน ปริมาณธุรกรรมการใช
เงินสดจะคอย ๆ หมดไป โดยจะถูกแทนที่ดวยระบบ Payment รูปแบบใหม ๆ เชน บัตร,  ode, igital 
Banking เปนตน และ orld Economic orum ( E ) คาดการณวา Blockchain และ Bitcoin จะถึงจุดที่มี
การตอบรับการใชงานอยางมาก และเปนเร่ืองธรรมดา (Tipping oint) ภายในป 2027 

4. ดานกฎเกณ และการกํากับ หากมองทางดานกฎเกณ และความรวมมือทางการคา ก็พบวามีแนวโนม
ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อหลาย ๆ ประเทศอยากท่ีจะปกปองผลประโยชนของตนเอง
ในยุคที่การแขงขันทางการคาทวีความรุนแรง อยางเชนกรณี ของสหรัฐอเมริกา ที่ประกาศแยกทางกับ TPP (Trans-

aci ic artnership : ขอตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก) และพยายามจะออกมาตรการกีดกัน
การคากับประเทศที่ตนเองขาดดุลสูง หรือการที่หลายประเทศออกมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหารที่เขมงวดข้ึน 

ซึ่งทําใหประเทศผูที่จะสงสินคาเขาไปขายตองมีตนทุนดําเนินงาน หรือมีอุปสรรคมากข้ึน ในสวนของในไทยเอง 
กฎหมายหลายฉบับมีการปรับเปลี่ยนและกําลังจะถูกปรับเปลี่ยนอีกมาก สวนหนึ่งเปนเร่ืองดีที่จะทําใหประเด็นที่
ลาสมัยและเปนอุปสรรคจะไดถูกปรับแก อาทิ กฎหมายและกฎเกณ ที่เก่ียวของกับการทําธุรกิจ เชน การลด
ระยะเวลาการจัดตั้งธุรกิจ การลดข้ันตอนการขอใชไฟฟา การออกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจใหม การลดภาษีการ
โอนทรัพยสิน การแกไขปญหาการลมละลาย เปนตน ซึ่งทําให ธนาคารโลกเลื่อนอันดับความยากงายในการทําธุรกิจ 

(Ease o  oing usiness) ประจําป 2018 ของไทยข้ึนถึง 20 อันดับจาก 46 เปน 26 ของท้ังหมด 190 ประเทศทั่ว
โลก อยางไรก็ดี ก็มีระเบียบ กฎเกณ ใหมที่ปรับมาเพื่อใหการทําธุรกิจมีมาตรฐานและมีคุณภาพมากข้ึน แตหากไม
เตรียมการปรับตัวและศึกษาใหเขาใจถองแท ก็อาจมีผลกระทบในชวงตนได เชน นโยบาย SME บัญชีเดียว ซึ่งหาก
ดําเนินการได จะเปนประโยชนในการแกปญหาการเขาถึงแหลงทุนของ SME อีกทั้งการลงบัญชีที่เปนมาตรฐานและ
ถูกตองทําใหผูประกอบการการมีสารสนเทศที่มีคุณภาพสําหรับใชในการวางแผนกลยุทธดวย 

 

 

Thailand 4.0 (ไทยแลนด 4.0) เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่เปลี่ยน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ในปจจุบันนิยมใชคําวา ยุคดิจิทัล โมเดลของ ไทยแลนด 
4.0 คือ ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน มีความเปนมาดังนี้ (ปานระพี รพิพันธุ, 2560) 

Thailand 1.0 (ไทยแลนด 1.0) ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกขาว พืชสวน พืชไร เลี้ยงหมู เปด ไก 
นําผลผลิตไปขาย สรางรายไดและยังชีพ 
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Thailand 2.0 (ไทยแลนด 2.0) ซ่ึงก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้มเีคร่ืองมือเขามาชวย เราผลิตเสื้อผา 
กระเปຉา เคร่ืองดื่ม เคร่ืองเขียน เคร่ืองประดับเปนตน ประเทศเร่ิมมีศักยภาพมากข้ึน 

Thailand 3.0 ไทยแลนด 3.0) เปนยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายสงออกเหล็กกลา รถยนต             
กຍาซธรรมชาติ ปูนซีเมน เปนตน โดยใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพื่อเนนการสงออก ในชวงแรก Thailand 3.0 
(ไทยแลนด 3.0) เติบโตอยางตอเนื่อง แตปจจุบันกลับเติบโตเพียงแค 3-4  ตอปเทานั้น ประเทศไทยจึงตกอยูชวง
รายไดปานกลางมาเปนเวลากวา 20 ป ในขณะที่ทั่วโลกมีการแขงขันที่สูงข้ึน เราจึงตองเปลี่ยนสูยุค Thailand 4.0 
(ไทยแลนด 4.0 ) เพื่อใหประเทศไทยไดมโีอกาสกลายเปนกลุมประเทศที่มรีายไดสูง จําเปนตองเปลี่ยนจากการผลิต
สนิคา “โภคภณั  ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย 

1. ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 

2. ภาคการเกษตร ตองเปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหาร
จัดการและใชเทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรตองรํ่ารวยข้ึน และเปนเกษตรกรแบบเปน
ผูประกอบการเปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสูการเปน mart Enterprises และ tartups ท่ีมีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสูบริการที่มีมลูคาสูง 
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสูแรงงานที่มีความรูและทักษะสงู 

 

(SMEs) 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( mall and edium Enterprises  Es) ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543 ที่ประกาศใชเม่ือ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2543 (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2562) ไดกําหนดคํานิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( Es) วา 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ วิสาหกิจ  หมายความวา กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง 
กิจการ คาปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 4 วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดยอม ไดแก วิสาหกิจที่มี จํานวนการจางงานมูลคา
สนิทรัพยถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวตามจํานวนที่กําหนด ในกฎกระทรวง 

Smart SMEs ศูนย SMEs ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดใหความหมายของ “ mart Es หรือ 
“SMEs 4.0 หมายถึง “ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีสินคาดี แนวคิดดี เปนสินคาเชิงนวัตกรรม โดยอาศัย
การขับเคลื่อนธุรกิจดวย เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมในการพัฒนาสินคาและบริการ มีการบริหาร
จัดการสมัยใหม ที่มีความคลองตัว มองตลาดโลกเปนสําคัญ เปนธุรกิจที่ปรับตัวไดอยางรวดเร็ว และสามารถสราง
ความพอใจหรือประทับใจใหกับลูกคา (วิ ูรย สิมะโชคดี, 2562) 
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1 

 

 
  

    

กิจการผลิตสนิคา ไมเกิน 50 51-200 ไมเกิน 50 51-200 

กิจการคาสง ไมเกิน 25 26-50 ไมเกิน 50 51-100 

กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 16-30 ไมเกิน 30 31-60 

กิจการใหบริการ ไมเกิน 50 51-200 ไมเกิน 50 51-200 

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่จํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม แตมูลคา
สินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง  
แตมลูคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่นอย
กวาเปนเกณ การพิจารณา 

ผูประกอบการ คือบุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไมแนนอนทางธุรกิจ          
เพื่อแสวงหาผลกําไรและความเติบโต มุงหาความตองการของตลาดเพ่ือสนองความตองการ 

ในทางเศรษฐศาสตร ผูประกอบการคือ ผูรวบรวมปจจัยการผลิต ไดแก ที่ดิน แรงงาน และทุน มาผลิต
เปนสินคาและบริการ ผูประกอบการอาจจะเปนหนวยงาน บริษัท หางราน หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได ทั้งนี้
ผูประกอบการตองยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการผลิต และบริหารจัดการในกระบวนการผลิต ผลตอบแทน
ทีไ่ดคือ กําไร หรือ ขาดทุน (วิกิพีเดียวสารานุกรมเสรี, 2561) 

SMEs) 

1. มีการพึ่งตัวเองสูง ธุรกิจ ( Es) เปนกิจการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตจัดทํากระบวนการผลิตและ
จัดหาตลาดไดดวยตัวเอง มีความหลากหลายในผลิตภัณ และไมไดฝากอนาคตไวกับคําสั่งซ้ือจากโรงงานขนาดใหญ 

2. มีความวองไวในการปรับตัว เนื่องจากธุรกิจ ( Es) เปนกิจการที่มีคนงานจํานวนไมมากดังนั้นจึงมี
ความวองไวในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือการบริการใหมีความสอดคลองกับความตองการของลูกคาและ
ตลาดสถานการณในปจจุบัน 

3. ใชทุนนอย เปนกิการที่ใหทุนในการดําเนินการในชวงเริ่มตนนอย มีภาระหนี้สินไมมากหนักจึงสามารถ
ควบคุมระบบการบริหารการเงนิไดงายกวาธุรกิจขนาดใหญ 

4. ใชทักษะในการผลิต สินคาสวนใหญจะมีลักษณะเปนสินคาหัตถกรรม หรือทําดวยมือทีการใชทักษะ
ความชํานาญเปนพิเศษและทําการผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินใหเขากับเทคโนโลยีระดับที่เหมาะสมในการอกแบบ
และผลิตสินคาที่มีความหลากหลายมีเอกลักษณและคุณคาในระดับสากล 

5. ใชวัตถุดิบในประเทศ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตของธุรกิจ ( Es) สวนใหญจะเปนวัตถุดิบที่มีอยูใน
ประเทศ และจะใชวัตถุดิบหรือสวนประกอบที่จําเปนเทานั้น ที่จะสั่งซ้ือนําเขามาจากตางประเทศ 
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6. ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ผลิตภัณ สินคาที่ไดจากธุรกิจ ( Es)จะเนนในเร่ืองของคุณภาพมากกวา
ปริมาณ เนื่องจากผลผลิตที่ไดจะมาจากแรงงานคนเปนสวนใหญ และเปนสินคาที่มีเอกลักษณเปนของตนเองซ่ึงได
จากความเพียรพยายามและความตั้งใจของคน 

7. ใชประสบการณในชีวิตที่ผานมาเปนแนวทางดําเนินงาน ผูประกอบการธุรกิจ ( Es) จํานวนไมนอย
ที่ผานการลองผิดลองถูกในการทํางาน ซึ่งอาจจะเปนลูกจางหรือทํางานหารายไดตามชองทางตาง ๆ อยูพอสมควร 
กอนที่จะเริ่มทําธุรกิจ สวนตัว ซ่ึงผูประกอบการเหลานี้ก็สามารถนําประสบการณที่ไดมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจที่ดําเนินการอยู 

8. กิจการเปนสวนหนึ่งของชุมชน กิจการธุรกิจ ( Es) สวนใหญจะกระจายอยูตามแหลงชุมชนตาง ๆ 
ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ ทําใหเกิดการกระจายตัวของแหลงงานไมเปนการกระจุกตัวอยูแตในเมืองใหญ ซ่ึงทําให
เกิดการกระจายรายไดสูทองถ่ินเพิ่มข้ึน 

 

 

ผูประกอบการ เดิมมาจากภาษาฝร่ังเศสวา Entreprende ซ่ึงใชตั้งแตศตวรรษที่ 12 หมายความวา          
o something without n  Economic onnotation และในอังกฤษในชวงศตวรรษที่ 14 คําวา ผูประกอบการ  

ใชคําวา d enturer and nderta er และตอมาก็ใชคําวา ro ector และ Contractor ซึ่งคํากลาวนั้นหมายถึง 
คนที่มีหนาที่และคุณลักษณะที่มีประสบการณที่ทาทาย เสี่ยงในการทํางานในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

ผูประกอบการ (Entrepreneur) ตามความหมายของ e sters ew orld ictionar  o  
merican anguage หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งองคการดําเนินธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงภัยเพื่อหวังผลกําไร 

ongnec er,   oore,   (2006) กลาววา ผูประกอบการ หมายถึงบุคคลที่คนพบความตองการ
ของตลาด และดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด โดยตองเผชิญกับความเสี่ยง มีแรงกระตุน
ผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลในนวัตกรรม และความกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

enr  a ol (2001) ไดกลาวถึงการจัดการวาเปนกระบวนการที่ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ          
5 ข้ันตอน คือ การวางแผน การจัดองคกร การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม 

ri in, . . (1997) กลาววา การจัดการ ( anagement) จะเนนการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย 
(แผนที่วางไว) ซ่ึงนิยมใชในการจัดการธุรกิจ ( usiness management) สวนคําวา “ผูจัดการ ( anager)           
จะหมายถึงบุคคลในองคกรซ่ึงทําหนาที่รับผิดชอบตอกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงานอ่ืนๆ เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวขององคกร การบริหารจัดการ ( anagement) หมายถึงชุดของหนาที่ตาง ๆ (  set 
o  unctions) ที่กําหนดทิศทางในการใชทรัพยากรทั้งหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายขององคกร การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (E icient) หมายถึง การใชทรัพยากรไดอยางเฉลียว
ฉลาดและคุมคา (Cost-e ecti e) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล (E ecti e) นั้นหมายถึงการตัดสินใจได
อยางถูกตอง ( ight decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว ดังนั้นผลสําเร็จของการบริหาร
จัดการจึงจําเปนตองมีทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคูกัน 
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o ins,  tephen and a id, . e en o (2004) การจัดการ ( anagement) หมายถึง 
ขบวนการที่ทาํใหงานกิจกรรมตาง ๆ สําเร็จลงได อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรของ
องคการ ซ่ึงตามความหมายนี้องคประกอบที่เก่ียวของกับการจัดการ ไดแก ขบวนการ ( rocess) ประสิทธิภาพ 
(E icienc ) และประสิทธิผล (E ecti eness) ขบวนการ ( rocess) ในความหมายของการจัดการนี้หมายถึง หนาที่
ตาง ๆ ดานการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การโนมนําองคการ และการควบคุมขบวนการจัดการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552 : 44) ใหความหมายการจัดการคือ กระบวนการนําทรัพยากรการ
บริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามข้ันตอนการบริหารคือ 

1. การวางแผน ( lanning) 
2. การจัดองคการ ( rgani ing) 
3. การจัดคนเขาทํางาน ( ta ing) 
4. การชี้นํา ( eading) 
5. การควบคุม ( ontrolling) 
ulic  uther and rwic  ndall (1973 : 47) สองนักทฤษฎีที่โดดเดนในเร่ืองทฤษฎีองคกรและ

กระบวนการบริหารงาน ที่ใหความสําคัญของการทําหนาที่ของฝายบริหารมากกวาการทํางานของฝายพนักงาน
ระดับลาง และมุงเนนไปยังวิธีการทํางานตลอดจนพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารระดับสูงเปนหลัก โดย
กลาวไววา การบริหารเปนเร่ืองของการจัดโครงสรางการประสานงานระหวางหนวยงานภายในเพราะองคการมีการ
แบงงานกันทํา ทําใหแตละคนมีหนาที่เฉพาะของตน การทํางานในองคการนั้นคนคนเดียวไมสามารถอยู 2 ที่ในเวลา
เดียวกันได ฉะนั้นการประสานงานกันระหวางหนวยงานยอยจึงเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้ หลักในการประสานงาน
หนวยงานยอยมี 2 วิธีคือ หลักการจัดองคการ และหลักหนาที่ทางการบริหาร (อนุรัตน อนันทนาธรและปาริฉัตร 
ปองโล, 2559) โดยหลักการที่เปนที่รูจักในระดับสากลนั้นก็คือ POSDCoRB ที่ทั้งสองเปนหนึ่งในกลุมนักวิชาการที่
ถูกกองทัพสหรัฐเรียกมารวมตัวกันชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่สองเพื่อประเมินขอผิดพลาดในการบริหารจัดการ
กองทัพและปรับปรุงใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งทั้งสองไดนําเสนอแนวคิดดังกลาวที่เปนภาระหนาที่สําคัญของ
นักบริหารอันประกอบไปดวยหนาที่ 7 ประการดังนี้ 

P-Planning : การวางแผน ตลอดจนการจัดวางโครงสรางของการทํางาน รวมไปถึงการวางแผนการ
ลวงหนาเพื่อเตรียมการ ไปจนถึงการวางแผนทํางานรวมกันของฝายตาง ๆ 

O- rgani ing : การจัดองคกร ตั้งแตการกําหนดโครงสราง ตําแหนง อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนการกําหนดสงงาน แบงงานทําอยางเปนระบบระเบียบ 

S- ta ing : การจัดการเก่ียวกับบุคคลากรในองคกร ตั้งแตการจัดอัตรากําลัง การสรรหา การจัด
ตําแหนง การพัฒนา เปนตน 

D- irecting : การอํานวยการ ต้ังแตหนาที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ ออกคําสั่ง ไปจนถึงการ
มอบหมายภารกิจใหผูใตบงัคับบัญชา ตลอดจนภาวะ การเปนผูนํา 

Co-Coordinating : การประสานงานตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ใหการทํางานบรรลุเปาหมายดวยดี รวม
ไปถึงการประสานงานในแตละสวนใหสอดคลองกันดวย เพื่อใหการทํางานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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R- eporting : การรายงานการปฏิบัติงานตั้งแตงานสวนบุคคลไปจนถึงองคกร เพื่อใหรูถึงการทํางาน
ของฝายตาง ๆ และควบคุมใหดาํเนินไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไว และสามารถตรวจสอบตลอดจนประเมินผลได 

B- udgeting : การบริหารงบประมาณ ตั้งแตการประเมินงบประมาณ การจัดทําบัญชี การตรวจสอบ
ดานการเงิน ไปจนถึงการนาํงบประมาณมาใชอยางคุมคาที่สุด 

 

 

เกียรติอนันต ลวนแกว (2561) กลาวถึง แนวทางปรับตัวขององคกรเพื่อใหเขากับยุค 4.0 มีอยู 5 ดาน ดังนี้ 
1. การปรับขนาดขององคกรใหเหมาะสม เมื่อองคกรประสบกับปญหาก็การลดขนาดขององคกร เพื่อลด

ตนทุน เปนหนทางกูสถานการณทางการเงินใหกลับมาดีข้ึนไดรวดเร็ว แตอยางไรก็ตาม การลดขนาดมีขอควรระวัง 
ทัง้ในเร่ืองขวัญกําลังใจ ความสามัคคีในองคกร และการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ 

องคกรยุค 4.0 จะใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงองคกรใหไปสูองคกรขนาดที่เหมาะสม ซ่ึงอาจจะ
เล็กกวาเดิม เทาเดิม หรือใหญกวาเดิมก็ได โดยดูจากลักษณะของงานและสถานการณแวดลอมเปนหลัก 

2. ความยืดหยุนของแผนการทํางานตามวิสยัทัศนทีว่างไว องคกรในปจจุบันมักจะมีเสนทางเดินเพียงทาง
เดียวเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศน ซึ่งอาจเหมาะกับยุคที่สภาพแวดลอมทางเปล่ียนแปลงไปทีละนอย 

องคกรยุค 4.0 มีทางเลือกในการทําตามวิสัยทัศนที่วางไวมากกวา 1 ทางเลือก และสามารถเดินตาม
เหลานั้นไปพรอมกันได เพื่อยนระยะเวลาในการไปใหถึงเปาหมายตามที่กําหนดไว ควบคูไปกับการกระจายความ
เสี่ยงในการทํางาน นอกจากนี้แลว ในแงของการใชคนและทรัพยากร การมีทางเลือกหลายทางทําใหสามารถ
กําหนดคน ทรัพยากรใหเหมาะสมไดมากกวาการเลือกทางเลอืกใดทางเลือกหนึ่งเพียงอยางเดียว 

3. การรวมศูนยทรัพยากรและคนท่ีมคีวามสําคัญ องคกรในปจจุบันมีการกําหนดตําแหนงหนาที่ไวชดัเจน 

ตามโครงสรางที่แบงงานออกเปนสวนๆ เมื่อเจอกับสถานการณที่ตองแกไขก็จะใหหนวยงานที่รับผิดชอบรับเร่ืองไป 

หรือไมก็ตั้งคณะทํางานที่มีตัวแทนของแตละสวนงานเขามารวม บางครั้งคนที่เขามารวมรับมือกับสถานการณอาจ
ไมใชคนที่เกงที่สุด ผลที่ออกมาจึงไมไดเปนไปตามที่คาดไว 

องคกรยุค 4.0 รูดกีวา คนและทรัพยากรบางอยางควรจัดไวที่สวนกลาง เพื่อความสะดวกในการกระจาย
ลงไปทํางานในสวนตางๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณในชวงเวลานัน้ ทีมทีอ่ยูตรงกลางและไดขอมูลเพียงพอ
ยอมมองเห็นภาพรวมไดดี โดยเฉพาะหากเปนสถานการณที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน การมีทีมที่มองเห็นภาพรวมได
ชัดเจนตามจริง มีความคิดที่เปดกวางในการรับมือกับสถานการณจึงนาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมกวา 

4. วิธีการมองโอกาส องคกรปจจุบันเลือกเฉพาะโอกาสที่สอดคลองกับสิ่งที่ทําอยูเปนประจํา ทําใหมอง
ผานโอกาสบางอยาง ทั้งที่โอกาสเหลานั้นจะเปนประตูสูความสําเร็จในอนาคต มีตัวอยางของธุรกิจใหญระดับโลก
มากมายที่สดุทายก็เหลือแตชื่อเพราะมองขามสิ่งที่ “ไมใช ในวันนี้ ซึ่งบางโอกาสอาจกลายเปนสิ่งที่ “ใช ในวันหนา 

องคกรยุค 4.0 เอาโอกาสเปนศูนยกลางแลวปรับการทํางานขององคกรใหสอดคลองกับโอกาสเหลานั้น 
แนนอนวา การทําแบบนี้หมายถึงการออกแบบโครงสรางองคกรที่มีความยืดหยุนคลองตัว และตองสรางวัฒนธรรม
ในการทํางานที่มองการเปลีย่นแปลงวาเปนเหตุการณปกติ 
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5. บทบาทของผูนํา ผูนําในองคกรปจจุบันมักจะเนนความถูกตองแมนยําในการทํางาน ทุกอยางตองมี
การวางแผนอยางรัดกุม หาทางใชประโยชนจากจุดแข็งที่องคกรมีอยูในปจจุบันใหมากที่สุด คนเกงที่มีอยูถูกใชใน
การแกปญหาขององคกร ทําใหไมสามารถสรางนวัตกรรมใหมทั้งในดานการผลิต การบริหาร และดานการตลาดได 

ผูนําขององคกรยุค 4.0 เขาใจดีวา จุดเดนที่มีอยูในปจจุบันไมคงอยูตลอดไป ความแมนยําและการ
วางแผนไมสามารถใชไดในสภาพแวดลอมที่การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนรวดเร็วและเกิดข้ึนอยูเสมอ การนําองคกรไป
ขางหนาจึงตองอาศัยการทดลอง สําเร็จบางลมเหลวบางก็ไมเปนไร ขอใหเรียนรูจากสิ่งที่เกิดข้ึนแลวทําใหดีกวาเดิม 
สภาพแวดลอมที่คนเกงไดลองผิดลองถูกแบบนี้ทําใหพวกเขาเกงข้ึนกวาเดิม เปนการสรางบรรยากาศที่ทําใหคนใน
องคกรทั้งหมดพรอมจะคิดไปขางหนา นวัตกรรมจึงเกิดข้ึนภายในองคกร 

สุภัค ลายเลิศ (2561) กลาวถึง ธุรกิจ 4.0 วาการเปลี่ยนผานดานดิจิทัล เปนความทาทายอยางมากที่ผูมี
อํานาจตัดสินใจในองคกรตองกาวพนวิธีคิดและแบบแผนธุรกิจแบบเดิม ๆ เพื่อสรางโอกาสและความอยูรอดใน
ทามกลางพฤติกรรมของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงอยางไรขอบเขตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดวยพลังของเทคโนโลยี 
สิง่ที่องคกรตองดําเนินการ คือ 

1. ปรับโมเดลธุรกิจ เชน โมเดลธุรกิจแนวใหม ที่เรียกวา บริการภิวัฒน ( er iti ation) ซ่ึงเปลี่ยน
บทบาทจากเปนผูผลิตสินคา เพื่อขายเพียงอยางเดียวไปสูการเปนผูเสนอบริการ และใหให ขอแนะนําที่รอบดาน
เก่ียวกับสินคาแบบพรอมสรรพใหกับลูกคา หรือริเร่ิมกลยุทธทางการตลาดที่ขับเคลื่อนดวยขอมูลผานเครือขาย
สงัคมออนไลนตาง ๆ เชน เฟซบุຍค ไลน ที่เขาถึงพฤติกรรมของลูกคา หลายองคกรมีการกระตุนใหเกิด ไวรอล มาร
เก็ตติ้ง ( iral ar eting) คือการบอกตอที่แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว 

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอทีอยางตอเนื่อง เชน การเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลของ
เซิรฟเวอร การพัฒนาซอฟตแวรเพื่อการจัดการธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บขอมูลของพื้นที่เก็บขอมูล 
( torage) หรือการเพิ่มพลังการเชื่อมโยงของเครือขายทั้งแบบมีสายและแบบไรสาย ระบบเซ็นเซอรตาง ๆ เพื่อ
เสริมประสิทธิภาพการทํางาน ในขณะเดียวกันองคกรตองมองหาแนวทางในการตอยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแขงขัน 

3. สิ่งสําคัญในความสําเร็จของธุรกิจยุค 4.0 คือ ขอมูล หมายถึงองคกรตองมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอมูลในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ และความมองไปถึงการจัดการขอมูล Big Data ที่ถูกใชไปเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถขององคกรในการวิเคราะหข้ันสูงและเพื่อการทํานายผลที่แมนยํา ซึ่งจะทําใหเห็นถึงความเปนไปได
ของธุรกิจ การตอยอดกลยุทธทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ หรือการประเมินพฤติกรรมผูบริโภคไดอยางถูกตอง 
และมีผลตอการปรับปรุงรูปแบบสินคาและบริการที่มีอยูเดิมตลอดจนสรางประสบการณใหม ๆ ที่โดนใจลูกคาจนไม
อาจเปลี่ยนใจไปหาคูแขงได 

4. เม่ือขอมูลมีความสําคัญมากตอ ยุค 4.0 การดูแลรักษาขอมูลใหมีความม่ันคงปลอดภัยก็มีความสําคัญ
มากเชนกัน หนึ่งในแนวทางของการปกปองขอมูลที่มีบทบาทสําคัญคือ บล็อกเซน ( loc  chain) ซ่ึงแตเดิมบล็อก
เซนเขามาสูตลาดในฐานะเทคโนโลยีทีอ่ยูเบื้องหลัง บิตคอยน ( itcoin) ในบทบาทของผูดูแลเงินดิจิทัล ทําใหหลาย
คนคิดวาบล็อกเซนถูกออแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจบริการดานการเงิน แตจริง ๆแลว บล็อกเซนถูกออกแบบมาเพื่อ
สรางระบบความปลอดภัยที่ดีใหแกฐานขอมูล ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกธุรกิจและทุกอุตสาหกรรม 
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แนวคิดคือ การแบงการจัดเก็บฐานขอมูล โดยตั้งเปนบัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ( edger) กิจกรรที่เกิดข้ึนในบัญชี
ธุรกรรมตาง ๆ จะถูกบันทึกไวในรูปของบล็อกขอมูล แตจะถูกรอยรวมใหเห็นเปนขอมูลชุดเดียว กรณีเกิดปญหาไมวา
จากกรณีใดก็ตาม ความเสียหายจะถูกจํากัดอยูเฉพาะบล็อกขอมูลของธุรกรรมนั้น ๆ โดยไมสงผลกระทบตอขอมูล
อ่ืนๆ ที่อยูในบัญชีเดียวกันหรือตอบัญชีธุรกรรมอ่ืน ๆ ตรงจุดนี้ จะเห็นไดวาบล็อกเซนจะชวยองคกรในการบริหาร
แนวทางการปกปองความเปนสวนตัวของขอมูลในแตละบัญชีธุรกรรมไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน ขณะเดียวกัน บล็อก
ขอมูลเหลานี้จะถูกกระจายการจัดเก็บไวในคอมพิวเตอรตาง ๆ เพื่อใหเราเขาถึงบัญชีธุรกรรมของตัวเองผานระบบการ
ระบุตัวตนไดโดยไมจําเปนตองมี ตัวกลาง มาชวยจัดการ ดังนั้น การบันทึก ตรวจสอบความซํ้าซอนและรับรอง
กิจกรรมหรือธุรกรรมวาเกิดข้ึนจริง จึงสามารถทําไดอยางถูกตอง รวดเร็ว มีความเปนสวนตัวและมีความปลอดภัยสูง 

5. ปญญาประดิษฐ ( rti icial ntelligence : ) เทคโนโลยี AI จะชวยสรางมูลคาทางธุรกิจในมิติตาง ๆ 
ไดแกการสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ตลอดจนการพยากรณแนวโนมตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตไดอยางแมนยํามากกวาเดิม ชวยในการเสริมสรางและปรับปรุงกระบวนการผลิตไดอยางเหมาะสมตลอดจน
เพิ่มประสิทธิภาพการขายและการตลาดไดตรงกลุมเปาหมาย ตัวอยางองคกรที่ประสบความสําเร็จในการใช AI คือ 
กูเกิล ใช AI ในการควบคุมระบบการใชไฟฟาในศูนยขอมูล รานอเมซอนโก ใช AI ในการดําเนินการการแบบไร
พนักงานและแคชเชียร การพัฒนา AI รูปของหุนยนตทางการแพทยเพื่อชวยผาตัดผูปวยหรือทํางานแทนมนุษยใน
ข้ันตอนที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้องคกรธุรกิจสามารถนําเอา AI ไปประยุกตใช หรือสรางนวัตกรรมใหม ๆ ที่ยากตอการ
เลียนแบบ ยอมเปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

6. ความสามารถในการสรางโลกแหงความจริงไวในโลกดิจิทัลในรูปแบบความจริงเสมือน ที่เรียกวา AR 

( ugmented ealit ) หรือ  ( irtual ealit ) จะถูกใชประโยชนไปกับการลดตนทุนทางธุรกิจ ในยุค 4.0 มาก
ข้ึน ในเชิงการตลาดการสรางรูปแบบจําลองของสินคาในโลกดิจิทัลที่ลูกคาสามารถเพ่ิมเติมรูปแบบ หรือตกแตง
สินคาไดเสมือนจริง ใหตรงกับรสนิยมของตนเองผานระบบออนไลน ซึ่งทั้งสนุกและดึงดูดใจ สงผลทางจิตวิทยาใน
การกระตุนการตัดสินใจซ้ือไดงานและรวดเร็วมากข้ึน ขณะเดียวกันยังชวยลดจํานวนการผลิตสินคาตัวอยาง ลดทั้ง
การใชพื้นที่ในการจัดแสดงสินคา หรือ หากจะมองในมุมมองของอุตสาหกรรมการผลิต การพัฒนาตัวสินคาผาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนอยาง AR หรือ  จะชวยปองกันขอผิดพลาดในขั้นตอนของการออกแบบสินคา 
ตลอดจนการกําหนดวัสดุการผลิตที่ถูกตองครบถวนกอนเร่ิมตนกระบวนการผลิตจริง เปนตน 

7. คลาวด คอมพิวติ้ง ( loud omputing) เทคโนโลยีนี้ชวยเปดใหองคกรธุรกิจไดเขาถึงสมรรถนะการ
ทํางานของคอมพิวเตอรและแอปพลิเคชั่นตาง ๆ ผานทางระบบออนไลน และทําใหองคกรเหลานั้นสามารถจัด
ระเบียบและแบงปนทรัพยากรไอทีใหตรงกับคงวามตองการ ทั้งการใชงานพื้นฐาน หรือ การใชงานเฉพาะดานได
อยางเหมาะสม สอดคลองกับงบประมาณ โดยไมจําเปนตองลงทุนมากดวยตัวเอง และผูใชไมจําเปนตองศึกษาทาง
เทคนิคมากมายนัก ซึ่งองคกรธุรกิจที่มีความพรอมดานงบประมาณและบุคลากรสามารถเลือกระบบคลาวดไวใช
สวนตัว สวนองคกรขนาดยอมทุนนอย ก็สามารถเขาถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงองคกรขนาดใหญ โดย
เลือกบริการคลาวดสาธารณะ เพื่อเร่ิมตนหรือขยายโอกาสทางธุรกิจไดทันที หรือจะเลือกวิธีผสมผสานการใชงาน
คลาวดทัง้สองแบบ ที่เรียกวา ไฮบริด ( rid) ก็ได 
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8. nternet o  hing : o  ถือเปนเทคโนโลยีที่สําคัญมาก ธุรกิจยุค 4.0 ไมมีไมไดแลว เพราะเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการเชื่อมโยงองคกรเขากับ ลูกคา สังคม ผูคน และสิ่งตาง ๆ ดวย ขอมูล ซ่ึง IoT ไดเปลี่ยนกระบวน
ทัศนของการพัฒนาระบบเน็ตเวิรคที่ตอยอดจาการเชื่อมตอการทํางานระหวางอุปกรณพื้นฐานในระบบไอที ไปสูการ
สรางเครือขายสื่อสารระยะไกล ดวยพลังของอินเทอรเน็ตที่พรอมรับมือกับขอความที่ลนหลาม สามารถยึดโยงและ
สงผานซ่ึงขอมูลและธุรกรรมตาง ๆ แบบออนไลนไรสายไปถึงลูกคาเปาหมาย ปจจุบันระบบไอทีที่ใชงานอยูเดิม หรือ
เทคโนโลยีเกิดใหมอยาง , ,  หรือ คลาวด ลวนถูกพัฒนา หรือตองปรับเปลี่ยนไปสูการทํางานบนฐานของ IoT 

เพื่อใหลกูคาเขาถึงขอมูล หรือบริการที่ตองการไดทันที ในทางกลับกัน องคกรก็สามารถเก็บขอมูลและพฤติกรรมการใช
งานผานชองทาง IoT สงเสริมการทํางานภายในองคกร ดังเชน การใชประโยชนในเร่ืองของเซ็นเซอร ( ensor) เพื่อ
สรางระบบตรวจสอบอัจฉริยะเพื่อเติมเต็มประสิทธิภาพการผลิตที่มผีลตอการลดตนทุนการดําเนินงานขององคกร เปนตน 

9. คอมพิวเตอรควอนตัม ( uantum omputing) เปนเทคโนโลยีที่นาจับตามอง เพราะถา โลกในยุค 4.0 
จะเต็มไปดวยกลุมขอมูลจํานวนมหาศาล ในระดับ Big Data หรือ ega ata ประสิทธิภาพในการประมวลผลของ
คอมพิวเตอรในปจจุบันจะไมพอ จึงเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลโดยอาศัยคุณลักษณะการทํางานในระดับ
อะตอมมาใช เพื่อการทํางานพรอมกันในหลาย ๆ งานในเวลาเดียวกัน รวมถึงความสามารถในการสื่อสารสงตอขอมูลได
ไกลและรวดเร็ว ผลลัพธคือ ประสิทธิภาพการทํางานที่รวดเร็วกวาคอมพิวเตอรที่มีอยูในปจจุบันเปนรอยลานพันลานเทา 

 

 

การบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( Es) ยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อเปน Smart SME 

ผูประกอบการควรมีการบริหารจัดการดังนี้ 
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และตอบโจทยความตองการของ

ลูกคา ซึ่งนอกเหนือจากการนําเทคโนโลยีมาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ และบริการ ( roduct  er ice Excellence) 
เพื่อใหสามารถตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุมเฉพาะรายมากข้ึนแลว ควรจะตองนึกถึงการปรับกระบวนการผลิตหรือ
กระบวนการทางธุรกิจดวย ( nno ati e rocess) เชน การนําเคร่ืองจักรอัตโนมัติที่ทันสมัยและยืดหยุนสูง 
( lexi le production) มาแทนเคร่ืองจักรและระบบการผลิตที่ตายตัวและเนนการผลิตจํานวนมาก เพื่อให End 

to end process มีความงาย คลองตัว รวดเร็ว หรือการนําระบบ nternet มาเชื่อมโยงขอมูลในกระบวนการธุรกิจ 
( nternet o  rocess– o ) เชน กระบวนการรับ rder การบริหารคลังสินคา การบริหารจัดการทางการเงิน การ
ดูแลหลังการขาย เปนตน (รชตพงศ สุขสงวน, 2562) 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพในยุคดิจิทัล เปนกาว
แรกของการผลักดันธุรกิจไปสูอีกหนึ่งข้ันของความกาวหนา นอกจากเคร่ืองมือที่เพียบพรอม ยังตองอาศัยผูคนที่มี
ความสามารถ ดังเชนคํากลาวที่วา ความสําเร็จขององคกร ลวนเกิดจากความสําเร็จของบุคลากรทั้งสิ้น นี่เปน
ขอเท็จจริงที่เห็นไดชัดโดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมไอทีและโทรคมนาคม ตลาดแรงงานที่เต็มไปดวยการแขงขัน
และความตองการคนมีฝมือซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ในประเทศไทยนั้น ถือวายังขาดผูเชี่ยวชาญสายงานดานการ
วิเคราะหขอมูล ( ata nal tics) และการออกแบบประสบการณของผูใช ( ser Experience esign) ซ่ึงเปนอีก
ความทาทายอันใหญหลวงที่เขามาขวางก้ันความสําเร็จของธุรกิจ หนึ่งในภารกิจหลักของหนวยงานทรัพยากรมนุษย

245



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

อยูที่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพและความแมนยํา พรอมดวยอุปกรณและ
ผูเชี่ยวชาญอยางครบองค จะชวยผลักดันใหข้ันตอนแรกของการจางงานเปนไปอยางรวดเร็ว องคกรตองมีระบบที่
เอ้ือใหผูใชงานเขาถึงขอมูลไดจากทุกที่ ตราบใดที่พนักงานยังคงเชื่อมตอผานเครือขาย ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของท้ังผูบริหารและบุคลากรฝายทรัพยากรมนุษย และยังชวยใหพวกเขามีเวลาในการทําหนาที่หลักอ่ืนๆ เชน การ
ดูแลรักษาและการจัดการดานสวัสดิการ รวมถึงการใหรางวัลแกพนักงานไดอยางเต็มที ่

3. ean tartup (Eric ies, 2011) คือ แนวทางในการออกแบบและพัฒนาสินคา ที่ชวยใหธุรกิจ
สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในยุคดิจิทัล เนนการสรางวงจรการเรียนรูแบบไมรูจบ เพื่อใหธุรกิจ
สามารถพัฒนานวัตกรรมใหมๆ โดยการคนหา “คุณคา และเก็บขอมูลเก่ียวกับความตองการของผูบริโภค         
การสํารวจตลาด และสังเกตุพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย จึงเปนสิ่งที่ควรทํา เพื่อนํามาสรางสรรค และนําเสนอสินคา
และบริการ ที่ตอบโจทยความตองการของลูกคาไดถูกตอง ตอเนื่อง และรวดเร็ว โดยหัวใจหลักของ ean tartup 
คือ การสราง ( uild) การวัดผล ( easure) และการเรียนรู ( earn) เม่ือสินคาออกมาสูตลาด ไมไดแปลวา
กระบวนการทุกอยางจะจบลงเพียงเทานั้น แตจะตองมีการรับฟง eed ac  จากลูกคา และผูใชงานจริง เพื่อนํามา
วิเคราะหและพัฒนาสินคา โดยมุงเนนในการใสใจคุณภาพ และการตอบสนองความตองการลูกคา และโลกที่หมุนไป
อยางรวดเร็ว ผูประกอบการควรนําแนวคิดแบบลีนไปประยุกตใชได กลาวคือ แนวคิดแบบลีน ( ean hin ing) คือ 
แนวทางที่จะขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปลา ( astes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่ไมได
กอใหเกิดมูลคา โดยการทําใหตนทุนต่ําลง และจัดเรียงทุก ๆ กิจกรรมที่สรางคุณคา ( alue) ใหกับผลิตภัณ  ใหมี
ประสิทธิภาพดวยตนทุนที่นอยที่สดุ เพื่อสรางมูลคาใหกับลูกคาโดยการใชทรัพยากรอยางจํากัด ความสูญเปลาที่ตอง
กําจัด 8 อยาง (8 astes : E) (บริษัทเพียร พาวเวอร จํากัด, 2561) คือ 

3.1 e ect คือ มีของเสียมากเกินไป ตนทุนสูญเปลา และเกิดการซอมแซมแกไข 

3.2 er roduction คือ ผลิตสินคามากเกินไป เปลอืงที่จัดเก็บและงบประมาณ 

3.3 Waiting คือ รอนานเกินไป ทําใหกระบวนการทํางานหยุดชะงัก 

3.4 one tili ed talent คือ ไมรับฟงความเห็นพนักงาน ใชคนไมเปน 

3.5 ransportation คือ ขนยายบอย ตองใชกําลังคนและเวลา 
3.6 n entor  คือ สินคาคงคลังมากเกินไป สนิคาไมถึงมือลูกคา 
3.7 Motion คือ การเคลื่อนไหวมากเกินไป อาจเกิดความเสียหาย 

3.8 Excess rocessing คือ ข้ันตอนการทํางานมากเกินความจําเปน 

4. เรียนรูและเขาใจผูบริโภคใหมากกวาที่เคย เนื่องจาก พฤติกรรมผูบริโภคเปนเร่ืองที่คาดเดาไดยากและ
ปรับเปลี่ยนรวดเร็วไปตามสภาพแวดลอมและสมัยนิยม ดังนั้นธุรกิจจะหยุดนิ่งหรือทําสินคาเดิม ๆ ตลอดเวลาไมได 
นอกเหนือจากสินคาดีบริการคุณภาพแลว เร่ืองภาพลักษณและการสื่อสารรวมทั้งมีสวนรวมกับผูบริโภคอยูเสมอก็
เปนสิ่งที่ไมควรมองขาม เชน เมื่อเทคโนโลยีการจายเงินรูปแบบใหมเขามาชวยใหผูบริโภคจายเงินไดงายข้ึน SMEs 

4.0 ก็ตองนําแพลตฟอรมเหลานั้นเขามาอํานวยความสะดวกใหลูกคาดวย หรือเพิ่มบริการจัดสงและเดลิเวร่ีสําหรับ
ลูกคาที่ไมสะดวก Walk-in หรือแมแตการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่ดึงผูบริโภคเขามามีสวนรวม เชน เวิรคช็
อปตาง ๆ ก็จะชวยใหแบรนดใกลชิดและเปนสวนหนึ่งของผูบริโภคมากข้ึน 
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5. การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เชน ธุรกิจสงออก ควรมีการกระจายตลาดสงออก โดยแบงสัดสวนที่
เหมาะสมระหวางตลาดหลักเดิม กับตลาดใหมที่จะมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต การลดความเสี่ยงในโครงสราง
ทางการเงิน เชน ไมใชเงินกูระยะสั้นไปลงทุนในโครงการระยะยาวมากเกินควร (maturit  mismatch) การบริหาร
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือสถาบันการเงินตาง ๆ ได การสรางวัฒนธรรมแหง
การเรียนรูและติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ ซ่ึงจะชวยใหองคกรมีกลไก
ในการแจงเตือนความผิดปกติหรือความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบไดเปนการลวงหนา (รชตพงศ สุขสงวน, 2562) 

6. การใชความคิดสรางสรรค และการสรางความแตกตาง จะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ 
รวมไปถึงมูลคาของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการไดในระยะยาวดวย 

7. ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญยิ่ง ก็คือ “ความมุงม่ัน ของผูประกอบการ เจาของหรือผูบริหาร             
ซึ่งจะตองตระหนักถึงการปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดทั้งกับเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม) คือ ตองรูวาทิศทางของธุรกิจในอนาคตจะเปนอยางไร ควรมุงไปทางไหน ตองมีแนวความคิด และมี
ความพรอมที่จะเรียนรูและปรับตัวไดรวดเร็วไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของ
ตนเองอยางตอเนื่อง โดยไมยึดติดกับความรูเกาๆ หรือระบบเดิม ๆ ที่มีอยูหรือหลงระเริงกับความสําเร็จที่ผานมา        
ที่สําคัญก็คือ ผูประกอบการจะตองมี “ภาวะผูนําที่เขมแข็ง ที่จะนําพาพนักงาน ทีมงาน และองคกรสูเปาหมาย
ที่ตัง้ไวได คือตองมีความรูความเชี่ยวชาญในกิจการที่ตนเองดําเนินการอยู รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร และการใช
ประโยชนจากความรวมมือของเครือขายตาง ๆ ใหมาก ๆ 

 

 

ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยตรีเนตร ตันตระกูล และผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ 
สขุสม อาจารยทีป่รึกษา ที่กรุณาใหคําแนะนํา และตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจน
เสร็จเรียบรอย และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ิต สาขาวชิาการจัดการภาครัฐ
และเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ทกุทาน ที่ใหความชวยเหลืออยางดี ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทาน
ทีป่ระสิทธิ์ประสาทวิทยาการ วางรากฐานแกผูเขียนบทความ และทานอ่ืน ที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ที่ไดกรุณาให
ความสะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ ในการเขียนบทความในครั้งนี้ 
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The information technology competitiveness 
 

   เบญจวรรณ  เปດยมสุวรรณ 
 

 

บทความนี้มีวัตถุประสงคในการนําเสนอวาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนทรัพยากรที่สําคัญตอ
ความสําเร็จของหลายกิจกรรม และมีความสําคัญมาก รวมทั้งสามารถเปนทรัพยากรเชิงกลยุทธขององคการที่สามารถ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันได ทัง้นี้ความกาวหนาและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลกระทบตอการ
ปฎิบัติงานในแตละหนวยงานมากยิ่งข้ึน องคการตางๆ ในฐานะที่เปนระบบยอยภายในระบบสังคมมีความจําเปนที่
จะตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดและการเจริญเติบโตในอนาคต องคการที่เร่ิมใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถเรียนรู 
พัฒนาและสรางสารสนเทศใหมๆ ที่มีคุณคาสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนๆ ไดมากข้ึน โดยอาศัยโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดลงทุนไปแลว สอดรับกับผลการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซ็ทส (MIT) พบวา
สารสนเทศและกระบวนการบริหารจัดการสารสนเทศเปนทรัพยากรเชิงกลยุทธและเชิงสมรรถภาพขององคการที่มีผล
โดยตรงตอประสิทธิภาพความสามารถในการแขงขันขององคการ และการจัดการสารสนเทศ ประกอบดวยองคประกอบ
หลัก 4 ประการคือ 1) มนุษย (people) 2) กระบวนการ (process) 3) เทคโนโลยี (technology) 4) เนื้อหา (content) 

ดังนั้น การจัดการสารสนเทศไมไดเก่ียวของแคเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวแตเก่ียวของกับมนุษย สถาปตยกรรม 

โครงสรางของสารสนเทศ ขอมูลหรือสารสนเทศ และคุณภาพของเนือ้หาดวย  
 

 :  
 

Abstract
This article aims to present the information and information system were significant 

resource towards the succesfull of several activities and become the strategic resources 
towards the competitiveness because the advanced and development of information 
technology affect the performance in every units. The organization is sub unit of soceity 
should adapt themselves to survive and growth in the future.The organization should apply 
information technology for knowledge learning development and create new valuable 
information technology that able to increase and compete with other entrepreneurs. By 
basic structure of information technology that invest in the past decade. The research of 
M.I.T. as follow, Information technology and management information system process was 
strattegic and competitive resources of organization which affected in the efficiency of 
organizational competitiveness and management of information system compose of 4 
components,1) people , 2) process , 3) technology and 4) content. In conclusion ,Management
of Information Technology is not concern only technology but concern with human, architecture ,
information structure, data or information, and quality of content. 

Keywords : Competitiveness, Information Technology 
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ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองเศรษฐกิจการผลิต
สนิคา และบริการใหมการเติบโตของตลาด การพัฒนาทางเทคโนโลยีไดกาวเขาสูยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) 

ที่ทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนยากที่จะคาดเดาได หลายคร้ังที่การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในลักษณะ
แบบกาวกระโดด (Radical Change) ทําใหการดําเนินงานที่เคยประสบความสําเร็จในอดีตไมสามารถนํามาใชได
อยางมีประสิทธิภาพ ธุรกิจที่เคยประสบความสําเร็จมีความมั่นคงและมีผลกําไรอยางตอเนื่องถึงกับตองปดกิจการลง
หรือตองจัดหาบุคคลอ่ืนมารวมลงทุนเพื่อฟຕนฟูกิจการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นนบัวันจะยิง่ทวีความรุนแรงและมีความ
ซับซอนมากยิ่งข้ึน อีกทั้งไมมีผูใดบอกไดวาการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้จะเกิดข้ึนอีกเม่ือใดองคการตองทําความ
เขาใจตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางและเปาหมายขององคการตลอดจนการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหองคการมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ             

(ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. 2552: 258) 

ความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) เปนความสามารถขององคการในการสราง
ผลงานที่เหนอืจากองคการอ่ืน จากการผลิตสินคาหรือบริการที่ลูกคาตองการดวยประสิทธิภาพที่เหนือกวา องคการ
จึงตองสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อใหสามารถดํารงอยูภายใตการแขงขันที่รุนแรง ในปจจุบันโดยความ
ไดเปรียบทางการแขงขันมีองคประกอบหลัก 4 ดาน(วิทยา ดานดํารงกุล. 2546: 38) ไดแก ดานประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ความสามารถในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค ดานคุณภาพ (Quality) 

ความสามารถในการผลิตสินคาและบริการที่ใชทรัพยากรนอยวาคูแขงในการผลิตสินคาและบริการชนิดเดียวกัน 
ดานนวัตกรรม (Innovation) ความสามารถในการพัฒนาสินคาและบริการใหม รวมถึงแสวงหาวิธีการใหมและดาน
การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) ดังนั้นองคการควรใหความสําคัญกับความไดเปรียบทางการแขงขันซึ่งเปน
สวนประสมที่จําเปนตอความสําเร็จและการอยูรอดในระยะยาวขององคการ และยังเปนตัวชี้วัดเก่ียวกับผลลัพธที่
สะทอนวาองคการสามารถดํารงอยูภายใตการแขงขันที่รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําลัง
เติบโตอยางตอเนื่องในปจจุบัน 

 

 

การแขงขันในทางธุรกิจเปนประดุจพลังขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหสูงข้ึนและเปนไปอยาง
ตอเนื่อง กอใหเกิดเสถียรภาพทางดานราคาและที่สําคัญคือชวยเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถแขงขันกับคูแขงขันรายอ่ืนๆ ในตลาดโลกได รวมไปถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ถือเปนพลัง
ผลักดันที่เสริมสรางและจูงใจใหหนวยผลิตทั้งหลายตองหันมาใหความสนใจดําเนินกิจการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เทาที่จะทําได จากสภาพของการแขงขันในปจจุบันทําใหผูผลิตตองเผชิญทั้งการแขงขันที่เกิดจากคูแขงขันตลาด
ภายในประเทศและกับคูแขงขันจากตางประเทศ รวมทั้งการแขงขันจากสินคาและบริการประเภทใหมๆ ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีเขามาทดแทนอีกดวย ในที่นี้จะนําเสนอขีดความสามารถในการแขงขันโดยการ
ประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่มีการกลาวถึงอยางแพรหลาย ไดแก ทฤษฎีความไดเปรียบเชิงแขงขัน (The Theory of 

Competitive Advantage) ของ Micheal Porter 
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 orter (1990) ไดพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาระดับความสามารถทางการแขงขันของอุตสาหกรรม 

โดยมีแนวคิดวาภาวะการแขงขันในการคาโลก ประเทศทุกประเทศยอมพยายามเลือกยุทธวิธีที่ดีที่สุดที่จะกอใหเกิด
ความไดเปรียบทางดานการแขงขัน ( ompetiti e d antage) ในอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังนั้นประเทศ
จึงจําเปนที่จะตองประเมินจุดแข็งและจุดออน โอกาส รวมถึงการคุกคามจากประเทศคูแขงและภาวะการแขงขัน 

( trengh, ea ness, opportunit , and hreat: ) ของอุตสาหกรรมในประเทศของตนและคูแขงขัน 

เพื่อใหสามารถหาแนวทางปรับตัวใหแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพในตลาดโลกที่มีการแขงขันรุนแรงข้ึนทุกขณะ 

 orter (1998) ไดวิพากษแนวคิดเร่ืองความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่เนนเพียงอุปทานของปจจัยในประเทศ 

และตองการหาคําอธิบายวาทําไมอุตสาหกรรมในบางประเทศจึงมีความสามารถในการแขงขันสูงกวาประเทศอ่ืน       

เพื่อหาเหตุผลวาทําไมบางอุตสาหกรรมในบางประเทศจึงประสบความสําเร็จกวาอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศอ่ืน
และพบวา ขอไดเปรียบทางดานการแขงขัน (competiti e ad antage) ไมใชสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแตเปนสิ่งที่
สามารถสรางข้ึนมาไดและเปลี่ยนแปลงไดทั้งทางบวกและลบ โดยสามารถทําความเขาใจแนวคิดดังกลาวผานมุมมอง
ของเศรษฐศาสตรจุลภาค สวนปจจัยมหภาค เชน อัตราดอกเบี้ย คาจางแรงงาน และอัตราแลกเปลี่ยน แมจะมี
ความสําคัญในการสรางความไดเปรียบใหกับประเทศแต Porter เชื่อวาสิ่งสําคัญกวาคือ เงื่อนไขและสภาพแวดลอม
ภายในประเทศที่เอ้ือตออุตสาหกรรมของประเทศนั้น Porter จึงไดสรางแบบจําลอง Diamond Model ในการ
วิเคราะห โดยมีปจจัยหรือตัวบงชี้ (determinants) ขอไดเปรียบในการแขงขันที่สําคัญรวม 4 กลุมตัวแปร ดังนี้  
 1. เงื่อนไขทางดานปจจัยการผลิต ( actor onditions) ปจจัยการผลิตในประเทศจะเปนตัวกําหนดความ
ไดเปรียบเชิงแขงขันของประเทศ โดยปจจัยการผลิตในท่ีนี้จะมีความหมายอยางกวาง ประกอบดวย แรงงาน ( a or) 
ที่ดิน ( ra le and) ทรัพยากรธรรมชาติ ( atural esources) ทุน ( apital) และสาธารณูปโภค ( n rastructure) 
ในที่นี้เทคโนโลยีในการผลิตถือวาเปนปจจัยการผลิตเชนเดียวกัน ดังนั้นสภาพปจจัยการผลิตในความหมายของ 
Porter จะหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่ประเทศมี ( actor Endowment) และเก่ียวของกับการผลิตของผูผลิต
ภายในประเทศ และมีผลกระทบตอความไดเปรียบและเสียเปรียบในการแขงขัน กลาวโดยสรุปสภาพปจจัยการผลิต
ในที่นี้จะครอบคลุมทรัพยากร ( esources) ตางๆ ในประเทศท่ีมอียู ซึ่งจะประกอบไปดวย 

  1.1 ทรัพยากรมนุษย ( uman esources) หมายถึง ปริมาณแรงงานคุณภาพและทั้งทกัษะของ
แรงงาน ตนทุนทางดานแรงงาน (คาจาง) และการจัดการทางดานทรัพยากรมนุษย 
  1.2 ทรัพยากรทางกายภาพ ( h sical esources) หมายถึง ความอุดมสมบูรณ และคุณภาพ
ของทรัพยากร รวมถึงตนทุนหรือมูลคาของทรัพยากร ทรัพยากรกายภาพในที่นี้จะหมายถึง ที่ดิน น้ํา แรธรรมชาติ 
( ineral) และพลังงานธรรมชาติ ( ower ources) อ่ืนๆ นอกจากลักษณะคุณภาพของทรัพยากรกายภาพขางตน
แลว ที่ตั้ง ( ocation) และขนาด ( eographic i e) ก็มีความสัมพันธกับผูผลิตในประเทศและในตลาด เพราะวา
ที่ตัง้ของแหลงทรัพยากรจะเก่ียวของกับตนทุนทางดานการขนสง ( ransportation ost) และจะสงผลกระทบตอ
ตนทุนของผูผลิตได 
  1.3 ทรัพยากรทางดานความรู ( nowledge esources) หมายถึง ทรัพยากรที่เกิดจากการ
สรางสรรพัฒนาและฝຄกอบรมจะพบมากในปจจัยดานแรงงานที่มีทั้งทักษะเฉพาะ เชน นักวิทยาศาสตร วิศวกร 
นักการตลาด และเจาหนาที่เทคนิค เปนตน การพัฒนาทางดานความรูจะเกิดจากการสนับสนุนของทั้งภาครัฐบาล
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และภาคเอกชน โดยประเทศใดก็ตามที่ใหความสําคัญกับทรัพยากรทางดานนี้มาก มีนโยบายตางๆ ที่เก่ียวของและ
สนับสนุน ประเทศนั้นจะมีศักยภาพในการพัฒนาและการแขงขันกับประเทศตางๆ ได 
  1.4 ทรัพยากรทางดานเงินทุน ( apital esources) หมายถึง จํานวนและตนทุนในการจัดหา
และไดมาซ่ึงเงินทุน ประเทศใดก็ตามที่มีแหลงเงินทุนในประเทศที่มีตนทุนต่ํา อัตราดอกเบี้ยต่ําและความมั่นคงของ
แหลงเงินในประเทศ รวมถึงปริมาณเงินทุนที่เพียงพอในประเทศจะทําใหผูผลิตในประเทศนั้นมีความไดเปรียบ
เหนือกวาประเทศที่มีขอจํากัดทางดานเงินทุน เนื่องมาจากการไดมาซ่ึงเงินทุนจะรวมเปนตนทุนในการผลิตดวย หาก
ตนทุนนี้มรีาคาแพงจะสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตที่สูงตามไปดวย 

  1.5 สาธารณูปโภค ( n rastructure) หมายถึง ปริมาณสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และราคาไม
แพง ในที่นี้หมายถึง เคร่ืองสาธารณูปโภคตางๆ ที่เก่ียวของกับการผลิต เชน ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท การขนสง 
เปนตน เพราะประเทศใดก็ตามที่มีความพรอมทางดานสาธารณูปโภคนี้ จะสามารถรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมในประเทศ การพัฒนาการผลิตในประเทศ ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันของผูผลิตโดยมี
วิธกีารแบงปจจัยการผลิต 2 วิธีคือ  

วิธีแรกแบงปจจัยการผลิตออกเปนปจจัยพื้นฐานและปจจัยข้ันสูง ปจจัยพื้นฐาน หมายถึง ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ภูมิอากาศ แรงงานที่มีความชํานาญและก่ึงชํานาญ รวมทั้งทุน ปจจัยข้ันสูงหมายถึง โครงสรางพื้นฐาน
ทางโทรคมนาคมสมัยใหม บคุลากรที่ไดรับการศึกษาหรือฝຄกอบรมในระดบัสูง ซึ่งปจจัยพื้นฐานเปนบอเกิดแหงความ
ไดเปรียบดานการแขงขันที่ไมยั่งยืนแตปจจัยข้ันสูงมีความสําคัญมากตอการเสริมสรางความไดเปรียบดานการ
แขงขันที่สูง เพราะการพัฒนาปจจัยข้ันสูงจะตองใชเงินทุนสูงและตองสะสมเปนระยะเวลานาน 

 วิธีที่ 2 แบงปจจัยการผลิตออกเปนปจจัยทั่วไปกับปจจัยเฉพาะทาง ดังนี้ 1) ปจจัยทั่วไป หมายถึง ถนน 

แหลงเงินทุนประเภทหนี้ บุคลากรระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวาที่ไมจํากัดวาตองใชกับอุตสาหกรรมใด 2) ปจจัย
เฉพาะทาง หมายถึง บุคลากรที่ไดรับการศึกษาหรือฝຄกอบรมเฉพาะทาง โดยทั่วไปแลวปจจัยเฉพาะทางเมื่อไดรับ
การพัฒนาสูงข้ึนก็มักมีลักษณะเฉพาะทางมากข้ึนเปนบอเกิดแหงความไดเปรียบดานการแขงขันสูงและกอใหเกิด
นวัตกรรมไดมากกวาปจจัยทั่วไปและปจจัยพื้นฐาน 

Porter ใหความสําคัญกับความสามารถของประเทศในการเปลี่ยนทรัพยากรพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรอ่ืนๆ ใหเกิดความไดเปรียบจึงเปนการใหความสําคัญกับปจจัยที่ถูกสรางทั้งหลายในการสงเสริมขอ
ไดเปรียบในการแขงขันของประเทศ นอกจากนี้ Porter ยังเชื่อวาขอไดเปรียบในการแขงขันอาจจะเกิดจากการที่
ประเทศมี “ขอเสียเปรียบของปจจัยบางดาน” เนื่องจากจะเปนแรงผลักดันใหอุตสาหกรรมของประเทศตองปรับตัว
และพัฒนาเพื่อเอาชนะขอเสียเปรียบเหลานั้น 

 2. เงื่อนไขทางดานความตองการหรืออุปสงค ( emand ondition) อุปสงคหรือความตองการในที่นี้จะ
หมายถึงความตองการภายในประเทศ ซึ่งจะทําใหเกิดความไดเปรียบดานการแขงขันในตลาดโลกได เนื่องจากอุป
สงคหรือความตองการภายในประเทศจะเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการพัฒนาการผลิตสินคาใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึนทั้ง
ในดานคุณภาพและปริมาณ ความตองการภายในประเทศที่เพียงพอจะสามารถรองรับการผลิตปริมาณมากๆ           
ในประเทศ ซึ่งจะกอใหเกิดการประหยัดตอขนาดเนื่องจากสามารถทําการผลิตในปริมาณมากๆ  
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 กลาวโดยสรุป ปจจัยเก่ียวกับเงื่อนไขความตองการหรืออุปสงคที่มผีลตอประสิทธิภาพและความสามารถใน
การแขงขัน ไดแก 
  2.1 โครงสรางการแบงตลาดของอุปสงคในประเทศ ( egment tructure o  emand) บริษัท
หรืออุตสาหกรรมมักจะมีขอไดเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศถาบริษัทหรืออุตสาหกรรมนั้นมีอุปสงคใน
ประเทศที่คลายคลึงกับอุปสงคโลกและตลาดสวนที่คลายคลึงกับอุปสงคโลกเปนตลาดสวนที่สําคัญของบริษัทหรือ
อุตสาหกรรมนั้นมากกวาตลาดสวนเดียวกันของประเทศอ่ืน ในทางกลับกันตลาดสวนที่มีความสําคัญนอยใน
อุตสาหกรรมมักจะเสียเปรียบคูแขงขันจากตางประเทศ ถาตลาดสวนนั้นมีความคลายคลึงกับอุปสงคโลก 

  2.2 ผูซื้อที่รูจริง ( ophisticated and emanding u ers) ผูซื้อที่รูจริงในสินคาหรือบริการใด
จะตั้งมาตรฐานไวสูงเวลาเลือกซ้ือสินคาหรือบริการนั้น ซึ่งเทากับเปนแรงกดดันใหบริษัทตองพัฒนาขอไดเปรียบดาน
การแขงขัน ดังนั้น ประเทศจะมีขอไดเปรียบดานการแขงขันในอุตสาหกรรมที่มีผูซื้อในประเทศที่รูจริงกวาผูซื้อใน
ตางประเทศ 

2.3 อุปสงคในประเทศเกิดข้ึนกอนประเทศอ่ืน ( nticipator  u er eeds) อุตสาหกรรมที่
เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองอุปสงคในประเทศจะไดเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศถาอุปสงคตอสินคาหรือบริการ
นั้นเกิดข้ึนในประเทศนั้นกอน แลวจึงเกิดข้ึนในประเทศอ่ืนๆ ภายหลังในบางกรณีผูซื้อในประเทศอาจกอใหเกิดอุป
สงคที่ลวงหนาในประเทศและลํ้าหนาอุปสงคในตางประเทศ ในทางตรงกันขามถาอุปสงคในประเทศเกิดข้ึน แลว
เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศนั้นโดยไมกลายเปนอุปสงคสากล อุตสาหกรรมในประเทศสําหรับอุปสงคนั้นก็จะเสียเปรียบ
ดานการแขงขันระหวางประเทศ หรือถาอุปสงคในประเทศตอบสนองอยางลาชาตอความตองการใหมที่เปนสากล 

ประเทศนั้นจะเสียเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศในอุตสาหกรรมนั้น 

 3. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเก่ียวเนื่อง ( upporting and Related Industries) อุตสาหกรรมการ
ผลิตสินคาชนิดใดที่จะมีความไดเปรียบดานการแขงขัน อุตสาหกรรมนั้นจะตองมีอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและ
เก่ียวเนื่องที่สามารถสงเสริมความสามารถ หรือศักยภาพของอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากอุตสาหกรรมสนับสนุนนี้จะ
ทาํใหมกีารพัฒนาผลิตสินคาใหตรงกับความตองการภายในประเทศ และตางประเทศมากข้ึน โดยที่อุตสาหกรรมที่
สนับสนุนและเก่ียวเนื่องจะมีความเชื่อมโยงกันในการที่จะทําใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตใหมีคุณภาพ
และปริมาณตรงกับความตองการของผูบริโภคมากข้ึน ทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพ มีตนทุนการผลิตต่ํา กลาวโดย
สรุปคือ การที่ประเทศใดที่มีอุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเนื่องที่มีความไดเปรียบเชิงแขงขันจะกอใหเกิดความ
ไดเปรียบเชิงแขงขันระหวางประเทศของอุตสาหกรรมนั้นๆ ทั้งนี้มาจากสาเหตุสําคัญ ไดแก 
  3.1 ชองทางการจัดหาท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถลด
ตนทุนการผลิต และขยายตลาดใหเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว หรืออาจไดรับสิทธิพิเศษมากกวาผูผลิตรายอ่ืนในตางประเทศ
ในการมีวัตถุดิบหรือชิ้นสวนที่ดีที่สุด ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ และวัตถุดิบในประเทศยังถูก
ใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศไดอีกดวย 

  3.2 ความรวมมือกันอยูตลอดเวลาระหวางผูผลิตที่ใชวัตถุดิบกับผูผลิตวัตถุดิบ เชน มีการพัฒนา
และรวมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดการพัฒนารวมกันทั้งสองฝาย 
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 ประเทศมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จในตลาดระหวางประเทศสําหรับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 
ถามีอุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเนื่องตั้งอยูในประเทศเดียวกัน หรือมีการกระจุกตัวกันเกิดความรวมมือกัน 

กอใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขันระหวางประเทศเหนืออุตสาหกรรมนั้นในประเทศอ่ืนๆ  
 4. กลยุทธ โครงสรางและสภาพการแขงขันของผูผลิต ( irm trateg , tructure and i alr ) การ
จัดการโครงสรางและระบบการบริหารอยางเหมาะสมของผูผลิตในอุตสาหกรรมนั้นและการแขงขันของผูผลิตใน
อุตสาหกรรมชนิดเดียวกันภายในประเทศ จะทําใหเกิดการปฏิบัติตามการบริหารและการผลิตที่มีประสิทธิภาพของ
ผูผลิตในอุตสาหกรรมมากข้ึนและเปนแรงกดดันในการที่จะทําใหเกิดการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและรูปแบบที่ตรง
กับความตองการของผูบริโภคมากข้ึน ซึ่งจะทําใหมีความไดเปรียบดานการแขงขันมากข้ึน สภาพการแขงขันใน
ประเทศเปนตัวกําหนดหนึ่งที่มคีวามสําคัญมากตอการกําหนดความไดเปรียบเชิงแขงขันของประเทศ การแขงขันที่
รุนแรงในประเทศสําหรับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง จะทําใหอุตสาหกรรมนั้นประสบความสําเร็จในตลาด
ระหวางประเทศในระดับที่สูงมาก เนื่องจากจะเกิดแรงกดดันตอกันและกันใหมีการพัฒนามากข้ึน ซึ่งการแขงขันใน
ประเทศไมไดหมายถึงแตเฉพาะการแขงขันทางดานราคาเทานั้น การแขงขันในดานอ่ืนๆ ไดแก เทคโนโลยีอันจะ
นําไปสูความไดเปรียบเชิงแขงขันที่ยัง่ยืนกวา และการแขงขันในประเทศที่เขมขนมักจะกดดันใหเกิดการสงออกเพื่อ
แสวงหาตลาดเพิ่มเติมเพื่อกอใหเกิดความไดเปรียบดานตนทุนที่ลดลงเมื่อมีการผลิตคร้ังละปริมาณมากๆ 
กระบวนการแขงขันจะมีประโยชนเพิ่มข้ึนอีกมากถาผูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันไมอยูกระจัดกระจายไปทั่ว
ประเทศ แตกระจุกตัวอยูในอาณาเขตเดียวกันมีการติดตอและทําธุรกรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตลอดเวลา 
และมีการเปดตลาดโดยไมกีดกันการนําเขา เพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนสภาพการแขงขันในประเทศที่เขมขนได
บางสําหรับประเทศเล็กๆ นอกจากนี้จํานวนผูแขงขันเพียงอยางเดียวไมกอใหเกิดประโยชนหากขาดซ่ึงคุณภาพ 

ดังนั้นจุดที่สําคัญคือ คุณภาพของการแขงขันตองเขมขนดวย เพราะสภาพการแขงขันในประเทศที่เขมขนจะทําให
ทรัพยากรที่สาํคัญของประเทศถูกนําไปใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 นอกจากตัวกําหนดทั้ง 4 ใน Diamond Model แลวยังมีปจจัยภายนอกที่มีบทบาทตอการเกิดความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของประเทศอีก 2 ประการ คือ 

 5. รัฐบาล ( o ernment) รัฐบาลสงผลกระทบและพรอมๆ กับไดรับผลกระทบจากตัวกําหนดทั้งสี่ โดยใน
บางกรณีเปนผลทางดานบวก ในบางกรณีก็เปนผลทางดานลบ ปจจัยการผลิตในประเทศไดรับผลกระทบจากนโยบาย
ของรัฐบาลทางดานตลาดหลักทรัพย ดานการศึกษา ดานเงินชวยเหลือจากรัฐบาล เปนตน อุปสงคในประเทศไดรับ
ผลกระทบจากนโยบายดานมาตรฐานสินคาและดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับความตองการของผูซื้อผูบริโภค รวมทั้ง
รัฐบาลยังเปนผูซือ้รายใหญของสินคาและบริการหลายๆ ชนิด อุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเนื่องในประเทศไดรับ
ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลดานการโ ษณาและดานอ่ืนๆ ยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันในประเทศของ
บริษัทไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลดานภาษี ดานการปองกันและผูกขาด เหลานี้เปนตน 

 6. เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส ( hance) การเปลี่ยนแปลงตางๆ และความเปนไปไดที่อาจจะคาดการณ
ลวงหนาไมได ลวนมีผลตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน การมีนวัตกรรมใหมเกิดข้ึนหรือความไม
ตอเนื่องของเทคโนโลยีหลักที่เปดชองใหมีคูแขงรายใหมเขามาได การเปลี่ยนแปลงอยางมากของตลาดการเงินโลก
หรืออัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนการเกิดสงคราม ตัวแปรเหลานี้มีความสําคัญเพราะทําใหเกิด “ความไมตอเนื่อง”    
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ทีเ่ปดชองใหมกีารเปลี่ยนแปลงตําแหนงในการแขงขันหรือลมลางขอไดเปรียบที่มีอยูเดิมและเปดชองใหธุรกิจใหมๆ 
ทีส่ามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นจนเกิดความสามารถในการแขงขัน ดังนั้นตัวแปรนี้มบีทบาทโดยการเขา
ไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน Diamond โดยผลกระทบที่เกิดข้ึนก็จะแตกตางไป เนื่องจากแตละประเทศก็จะมีตัวบงชี้ใน 

Diamond ทีแ่ตกตางกัน 

 โดยสรุป จากการทบทวนแนวคิดของ orter (1990) พบวาองคประกอบความสามารถทางการแขงขันโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ มีทัง้หมด 4 ประการ ไดแก เงื่อนไขดานปจจัยการผลิต ( nput/ actor onditions) 
บริบทดานการแขงขันและกลยุทธของธุรกิจ ( ontext or irm trateg  and i alr  ontext) อุตสาหกรรมที่
เก่ียวของและสนับสนุน ( elated and upporting ndustries) เงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

 

 
จากการสืบคนความหมายของเทคโนโลยีของนักทฤษฎีในแงมุมตางๆ อาทิเชน 

ซโูคซ่ี ( or oe . 1984) กลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การกระทําโดยอัตโนมัติเพื่อรวบรวม จัดเก็บ 

ประมวลผล จัดจําหนาย และการใชสารสนเทศโดยไมจํากัดขอบเขตไวที่ฮารดแวร หรือซอฟตแวร แตเนนความสําคัญที่
มนุษยในฐานะของผูใช ผูสราง ผูควบคุมและผูแสวงหาประโยชนจากเทคโนโลยี สวนลูคัส ( ucas. 1997) กลาวถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง รูปแบบของเทคโนโลยีทุกประเภทท่ีนํามาประยุกตใชเพื่อการประมวลผล การจัดเก็บ 

และการถายทอดสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับบีแฮนและโฮลัมส ( ehan  olumes. 1990)         
ไดใหความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศวาเทคโนโลยีที่นํามนุษยเขาสูทะเบียนขอมูล การจัดเก็บ การประมวลผล    
การคนคืน การสงผานและรับสารสนเทศ ประกอบดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ไดแก คอมพิวเตอร โทรสาร ไมโครกรา
ฟก โทรคมนาคม และไมโครอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเทคโนโลยีเกา ไดแก ระบบจัดเรียงเอกสาร เคร่ืองทําบัญชี
อัตโนมัติ เปนตน และณัฎฐพันธ เขจรนันทน และไพบูลย เกียรติโกมล (2545: 5) ใหความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จําแนกเปน 2 ประการ คือ  

1. เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองใชสํานักงาน อุปกรณโทรคมนาคมตางๆ 
รวมทั้งซอฟตแวรทั้งแบบสําเร็จรูปและแบบพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชงานเฉพาะดาน ซึ่งเคร่ืองมือเหลานี้จัดเปนเคร่ือง
เคร่ืองมือสมัยใหม และใชเทคโนโลยีระดับสูง  

2. กระบวนการในการนําอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ขางตนมาใชงาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และ
แสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ที่สามารถนามาใชประโยชนไดตอไป 

 

 

จากผลการศึกษาของ hompson (2010: 15-18) ไดทําการศึกษาเทคโนโลยีขององคการโดยพิจารณา
องคการในฐานะที่เปนสังคมที่ประกอบดวยระบบยอยๆ เทคโนโลยีขององคการจะดูไดจากขั้นตอนในการทํางานของ
องคการและการพึ่งพาอาศัยกันของระบบยอยในองคการซ่ึงจะชวยใหองคการลดความไมแนนอนของสภาพแวดลอม
ขององคการลง เทคโนโลยีตามแนวความคิดของ James Thompson สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทคือ 
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1) เทคโนโลยีแบบเปนข้ันตอน กอนหลัง ( ong - in ed echnolog ) เปนเทคโนโลยีที่เปน
กระบวนการตอเนื่องกัน ผลผลิตของหนวยงานยอยจะเปนปจจัยนําเขาของอีกหนวยงานยอยหนึ่งในองคการ แลวสง
ตอกันไปเร่ือยๆ ระหวางหนวยงานยอย เปนเทคโนโลยีที่ใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป 
ลกัษณะการผลิตเปนกระบวนการเสนตรง เร่ิมจากการนําวัตถุดิบเขามาสูกระบวนการผลิต จากจุดหนึ่งตอไปอีกจุด
หนึ่งจนจบกระบวนการไดออกมาเปนตวัสินคาในที่สดุ การทํางานจะทําตอเนื่องกันในลักษณะกระบวนการมีข้ันตอน
การทํางานที่ชัดเจนวาเร่ิมจากจุดใดแลวสงตอไปยังจุดใด องคการที่มีเทคโนโลยีรูปแบบนี้ จะเปนองคการที่มีการ
ผลิตในปริมาณมาก (Mass Production) และการผลิตโดยใชเคร่ืองจักรทํางานตลอด 24 ชั่วโมง (Continuous 

Process) ในองคการที่มีเทคโนโลยีรูปแบบนี้ การประสานงานและการพ่ึงพาอาศัยกันของหนวยงานยอยจะเปน
แบบเปนลําดับข้ัน ( e uential nterdependence) องคการจึงตองการการประสานงานระหวางหนวยงานยอยๆ 
เพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไว 

2) เทคโนโลยีแบบเปนตัวกลาง (Mediating Technology) เปนลักษณะการทํางานในองคการที่เปน
ตัวกลางเชื่อมระหวางกลุมลกูคาสองกลุมที่มคีวามสนใจและผลประโยชนตรงกันมาพบเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตองการ
ซึง่กันและกัน เปนเทคโนโลยีที่หนวยงานทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางลูกคาขององคการ ตัวอยางขององคการที่มี
ลกัษณะของเทคโนโลยีรูปแบบนี้ ไดแก การที่ธนาคารเปนตัวกลางระหวางลูกคาที่เขามาฝากเงินกับลูกคาที่มากูเงิน
จากธนาคาร หรือธุรกิจที่มีสาขาเชน สาขาของธนาคารหรือสาขาของรานอาคารตางๆ หนวยงานที่มีเทคโนโลยี
รูปแบบนี้หนวยงานยอยในองคการจะมีความเก่ียวของกันไมมากนัก ความสัมพันธและการพึ่งพากันระหวาง
หนวยงานยอยจะเปนแบบที่ตางคนตางทํางานของตัวเองไปโดยไมตองข้ึนตอกัน (Pooled Interdependence) 

การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานยอยมีไมมากนัก แตหากหนวยงานยอยใดหรือสาขาใดทํางานไมไดก็จะสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานขององคการในภาพรวมได ตัวอยางเชน สาขายอยของธนาคารทํางานไดไมดีประสบ
ภาวะขาดทุนก็จะทําใหกําไรของธนาคารโดยรวมลดลง เพราะจะตองนํากําไรของสาขาอ่ืนมาชดเชยการขาดทุนของ
สาขาดังกลาว องคการที่มีระบบการผลิตแบบนีม้ักจะมีมาตรฐานและระเบียบการทํางานในสาขาตางๆ แบบเดียวกัน
มรีะบบากรทํางานที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดมาตรฐานของผลงานระหวางสาขา ไมวาลูกคาจะไปติดตอหรือขอรับบริการ
จากสาขาใดจะไดรับบริการแบบเดียวกันเชน หากจะขอกูเงินจากธนาคารไมวาจะยื่นกูที่สาขาใดจะตองใชหลักฐาน
และจัดทํารายละเอียดแบบเดียวกัน องคการที่มีระบบผลิตแบบเปนตัวกลางจะลดความไมแนนอนของ
สภาพแวดลอมโดยพยายามขยายฐานลูกคาใหมาก 

3) เทคโนโลยีแบบรวมกันทํางาน (Intensive Technology) เปนการใชทั้งเทคโนโลยีประเภทเคร่ืองจักร 
( ardware) และความรู ( nowledge) มาใชรวมกันเพื่อวัตถุประสงคการทํางานอยางใดอยางเนื่อง เปนเทคโนโลยี
ที่หนวยงานยอยหลายๆ หนวยงานเขามาทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดผลผลิตขององคการ เนื่องจากปญหาหรือ
สถานการณที่เกิดข้ึนในการทํางานมีความสลับซับซอน และหนวยงานยอยเพียงหนวยเดียวไมสามารถแกไขปญหา
ดังกลาวไปได จึงจําเปนที่จะตองพึ่งพากัน ระบบการพ่ึงพากันระหวางหนวยงานยอยขององคการที่มีเทคโนโลยีแบบ
นี้จะมีลกัษณะเปนการทํางานรวมกัน (Reciprocal) เชน โรงพยาบาลที่ตองระดมความรวมมือจากฝายตางๆ ในการ
รักษาพยาบาลคนไข คนไขบางคนจะตองไดรับการดูแลจากหลายฝายทั้งหมอ พยาบาล หนวยงานธุรการ นักเทคนิค
การแพทย หองปฏิบัติการทางการแพทย หนวยการฉายรังสี เปนตน ทุกคนจะทํางานรวมกันในลักษณะทีมงานที่
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คอยใหการรักษาพยาบาลคนไข หรือในกรณีสายการบินการขนสงผูโดยสารจะตองมีหลายหนวยงานเขามาทํางาน
รวมกันในการบินแตละเที่ยวบิน ฝายชางดูแลสภาพความเรียบรอยของเคร่ืองบิน ผูที่ทําหนาที่นักบิน พนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบิน ฝายหองอาหารที่ตองเตรียมอาหารสําหรับผูโดยสาร เปนตน องคการที่มีเทคโนโลยีแบบ
รวมกันทํางานไดแก โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย บริษัทที่ปรึกษาการวิจัย เปนตน 

 

 

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายตอการดํารงชีวิตเปนอันมาก เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามาเสริมปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตไดเปน
อยางดี เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการสรางที่พกัอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินคาและใหบริการตาง ๆ 
เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยมากขึน้ เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหระบบการผลิตสามารถผลิตสินคาไดเปน
จํานวนมากมีราคาถูกลง สินคาไดคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการติดตอสื่อสารกันไดสะดวก การเดินทาง
เชื่อมโยงถึงกันทําใหประชากรในโลกติดตอรับฟงขาวสารกันไดตลอดเวลาพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทําให
ชีวติความเปนอยูเปลี่ยนไปมาก ดงันั้นจึงมีความจําเปนที่ผูบริหารที่สนใจจะตองศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญมีดังตอไปนี้ (ที่มา: https://sites.google.com/site/pornnip65/ 
the hnolo i-sarsnthes-thi-sa ha -ni-xna ht)  

1. คอมพิวเตอร (Computer) ปจจุบันคอมพิวเตอรไดพฒันาไปจากยุคแรกที่เคร่ืองมีขนาดใหญทํางานไดชา 
ความสามารถต่ํา และใชพลังงานสูง เปนการใชเทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญ ( er  arge cale ntegrated 

ircuit, ) ในการผลิตไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) ทําใหประสิทธิภาพของสวนประมวลผลของ
เคร่ืองพัฒนาข้ึนอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาหนวยความจําใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนแตมีราคาถูกลง 
ซึง่ชวยเพิ่มศักยภาพในการทํางานของคอมพิวเตอรสวนบุคคลในปจจุบัน  

2. ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence ; AI) ปจจุบันที่นักวิทยาศาสตรในหลายสาขาวิชาไดศึกษา 
และทดลองที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหสามารถทํางานที่มีเหตุผล โดยการเลียนแบบการทํางานของสมอง
มนุษย ซึ่งความรูทางดานนี้ถาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจะสามารถนํามาประยุกตใชงานตางๆ อยางมากมาย 
เชน หุนยนต ( o otics) เปนการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหสามารถปฏิบัติงาน และใชทักษะการเคลื่อนไหวไดใกลเคียง
กับการทํางานของมนุษย เปนตน 

3. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executi e n ormation stem  E ) เปนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนในงานระดับวางแผนนโยบายและกลยุทธขององคการ  

4. การจดจําเสียง (Voice Recognition) เปนความพยายามของนักวิทยาศาสตรที่จะทําใหคอมพิวเตอร
จดจําเสียงของผูใช ปจจุบนัการพัฒนาเทคโนโลยีสาขานี้ยังไมประสบความสําเร็จตามที่นักวิทยาศาสตรตองการ ถา
ในอนาคตนักวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จในการนําความรูตางๆ มาใชสรางระบบการจดจําเสียงก็จะสามารถ
สรางประโยชนไดอยางมหาศาลแกการใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่ผูใชจะสามารถออกคําสั่ง
และตอบโตกับคอมพิวเตอรแทนการกดแปนพิมพ  
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5. การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronics Data Interchange ; EDI) เปนการสงขอมูลหรือ
ขาวสารจากระบบคอมพิวเตอรหนึ่งไปสูระบบคอมพิวเตอรอ่ืน โดยผานทางระบบสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน 
การสงคําสั่งซื้อไปยังผูขายโดยตรง ปจจุบันระบบแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสกําลังไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ เพราะชวยลดระยะเวลาในการทํางานของแตละองคการลง  

6. เสนใยแกวนําแสง ( i er ptics) เปนตัวกลางที่สามารถสงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว โดยอาศัย
การสงสัญญาณแสงผานเสนใยแกวนําแสงที่มัดรวมกัน การนําเสนใยแกวนําแสงมาใชในการสื่อสารกอใหเกิด
แนวความคิดเก่ียวกับ ทางดวนขอมูล ( n ormation uperhighwa )  ที่จะเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เขาดวยกัน เพื่อเปดโอกาสใหผูใชไดมโีอกาสเขาถึงขอมูลและสารสนเทศตางๆ ไดงายและรวดเร็วข้ึน  

7. อินเตอรเน็ต (Internet) เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก มีผูใชงานหลายลานคน 

และกําลังไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยที่สมาชิกสามารถติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
ตลอดจนคนหาขอมูลจากหองสมุดตางๆ  

8. ระบบเครือขาย ( etwor ing stem) โดยเฉพาะระบบเครือขายเฉพาะพื้นที่ ( ocal rea etwor , ) 
เปนระบบสื่อสารเครือขายที่ใชในระยะทางที่กําหนด สวนใหญจะภายในอาคารหรือในหนวยงาน  จะมีสวนชวย
เพิ่มศักยภาพในการทํางานของคอมพิวเตอรสวนบุคคลใหสูงข้ึน  

9. การประชุมทางไกล (Teleconference) เปนการนําเทคโนโลยีสาขาตางๆ เชน คอมพิวเตอร เคร่ืองถาย 

โทรทัศน และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เพ่ือใชสนับสนุนในการประชุมมีประสิทธิภาพ  
10. โทรทัศนตามสายและผานดาวเทียม ( a le and attlelite ) โดยที่ผูชมสามารถเขาถึงขอมูลจาก

สือ่ตางๆ ไดมากขึน้ สงผลใหผูชมรายการมีทางเลือกมากข้ึนและสามารถตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ไดเหมาะสมข้ึน 

11. เทคโนโลยีมลัติมีเดีย (Multimedia Technology) เปนการนาํเอาคอมพิวเตอรและอุปกรณเก็บขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมาจัดเก็บขอมูล หรือขาวสารในลักษณะที่แตกตางกันทั้งรูปภาพ ขอความ เสียง โดยสามารถเรียก
กลับมาใชเปนภาพเคลื่อนไหวได และยังสามารถโตตอบกับผูใชดวยการประยุกตเขากับความรูทางดานคอมพิวเตอร 

 12. การใชคอมพิวเตอรในการฝຄกอบรม ( omputer ased raining) เปนการนําเอาระบบคอมพิวเตอร
เขามาชวยในการฝຄกอบรมในดานตางๆ หรือการนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในดานการเรียนการสอนที่เรียกวา 
คอมพิวเตอรชวยการสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ   

13. การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (Computer Aided Design; CAD) เปนการนําเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและระบบขอมูลเขามาชวยในการออกแบบผลิตภัณ  รวมทั้งรูปแบบหีบหอของผลิตภัณ หรือการนํา
คอมพิวเตอรมาชวยทางดานการออกแบบวิศวกรรม และสถาปตยกรรมใหมีความเหมาะสมกับความตองการและความเปนจริง  

14. การใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing; CAM) เปนการนําคอมพิวเตอร
มาชวยในการผลิตสินคาในโรงานอุตสาหกรรม เนื่องจากระบบคอมพิวเตอรจะมีความเที่ยงตรงและเชือ่ถือได 

 15. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ( eographic n ormation stem ) เปนการนําเอาระบบคอมพิวเตอร
ทางดานรูปภาพ ( raphics) และขอมูลทางภูมิศาสตรมาจัดทําแผนที่ในบริเวณที่สนใจ  สามารถนํามาประยุกตใหเปน
ประโยชนในการดําเนินกิจการตาง  ๆเชน การวางแผนกลยุทธ ( trategic lanning) การกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศและ
ทองถ่ิน การวางแผนทางการตลาด การบริหารการขนสง การสํารวจและวางแผนปองกันธรรมชาติ การชวยเหลือและกูภัย เปนตน 
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คําวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือเรียกสั้นๆวา “ไอที ( ) นั้น มักนํามาใชงานอยางกวางขวางเกือบทุก
วงการลวนเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกันแทบทั้งสิ้นหรืออาจเรียกวาโลกแหงยุคไอทีนั้นเอง ในความ
เปนจริงคําวาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ประกอบดวยคําวา “เทคโนโลยี” และคําวา “สารสนเทศ” มารวมกันโดยแต
ละคํามีความหมายดังนี้ 

เทคโนโลยี (Technology) คือการประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนที่เก่ียวของการผลิต 

การสรางวิธีการดําเนินงานและรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ไมมีตามธรรมชาติโลกแหงเทคโนโลยียุคนี้ ทําใหมนุษยไดรับ
สิง่อํานวยความสะดวกจากเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการดําเนินชีวติประจําวันมากมายนับไมถวน 

สารสนเทศ (Information) คือผลลัพธที่เกิดจากการประมวลผลขอมูลดิบ (Rau data) ดวยการรวบรวม
ขอมูลจากแหลงตางๆ และนํามาผานกระบวนการประเมินผล ไมวาจะเปนการจัดกลุมขอมูล การเรียงลําดับขอมูล 
การคํานวณและสรุปผล จากนั้นก็นํามาเสนอในรูปแบบของรายงานท่ีเหมาะสมตอการใชงานที่กอเกิดประโยชนการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยไมวาจะเปนดานของชีวิตประจําวัน ขาวสาร ความรูดานวิชาการ ธุรกิจ  

เมื่อนําคําวา เทคโนโลยี และสารสนเทศ รวมเขาไวดวยกันแลว จึงสรุปความหมายโดยรวมไดวา เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information technology) คือการประยุกตความรูทางดานวิทยาสาสตรมาจัดการสารสนเทศที่
ตองการ โดยอาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีใหมๆ เชน เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานเครือขาย
โทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนอาศัยความรูในกระบวนการดําเนินงานสารสนเทศในข้ันตอนตางๆ ตั้งแตการ
แสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บ รวมถึงการจัดการเผยแพรและแลกเปลี่ยนสารสนเทศดวย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ความถูกตองแมนยํา และความรวดเร็วทันตอการนํามาใชประโยชนไดนั่นเอง 

ปจจุบันมีธุรกิจรับจางจัดการสารสนเทศสําหรับองคการภาคธุรกิจเกิดข้ึน เพื่อใหการบริหารจัดการ
สารสนเทศภายในองคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผลิตสารสนเทศที่ถูกตอง มีคุณภาพ ทันสมัย และเชื่อถือได    
มีการใชเมทาดาทา ( etadata) ที่ถูกตอง จัดทําฐานขอมูลและจัดทําเหมืองขอมูล (Data Mining) โดยดึงขอมูลแต
ละกลุมที่กําหนดไวในแผนที่สารสนเทศ (Information Map) ข้ึนมาใชเมื่อตองการ กําหนดวัตถุประสงคของการใช
สารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ กําหนดวาใครมีสิทธิเขาถึงได ใครที่ไมมีสิทธิเขาถึง การจัดเก็บและรักษาความ
ปลอดภัยของสารสนเทศ การกําจัดสารสนเทศที่ไมใชแลว หรือไมมีประโยชน การจัดการระเบียนเอกสารสําคัญ
ตางๆ เชน เอกสารทางกฎหมาย การเงิน การคา งานวิจัย ทรัพยสินทางปญญา เปนตน ระบบการจัดการสารสนเทศ 
(information management systems) อาจแยกยอยตามประเภทและกิจกรรมของสารสนเทศ เชน ระบบการ
จัดการเอกสาร ระบบการจัดการระเบยีนบันทึก ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บ ระบบการจัดการคลังสื่อดิจิทัล ระบบ
การจัดการสื่อการเรียนการสอน ระบบการจัดการหองสมุด เปนตน การจัดการสารสนเทศประกอบดวยองคประกอบ
หลัก 4 ประการคือ 1. มนุษย (people) 2. กระบวนการ (process) 3. เทคโนโลยี (technology) 4. เนื้อหา 
(content) ดังนั้น การจัดการสารสนเทศไมไดเก่ียวของแคเทคโนโลยีเพียงอยางเดียว แตเก่ียวของกับมนุษย 
สถาปตยกรรมโครงสรางของสารสนเทศ เมทาดาทา และคุณภาพของเนื้อหาดวย ( o ertson, 2005) 

สําหรับกรอบแนวความคิดของกลยุทธสารสนเทศสําหรับองคการหรือหนวยงานภาคธุรกิจนั้น Earl (2000:21) 
ไดเสนอกรอบแนวความคิดแบบ 5 จุดเชื่อมโยงกัน (five-point in ormation strateg  ramewor ) ซ่ึงประกอบดวย 
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hat  อะไรคือกลยุทธของระบบสารสนเทศที่จะใชในการพัฒนาองคการ (  strateg ) 
ow  องคการจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเปนโครงสรางพื้นฐานอยางไร (IT strategy) 

here  การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศขององคการ จะตองมีทิศทางที่จะดําเนินไปและมีเปาหมายท่ี
แนนอน (IR strategy) 

ho  ใครเปนผูมีบทบาทและมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการสารสนเทศขององคการ (IM strategy) และ 

h  ทําไมกลยุทธสารสนเทศจึงมีความสําคัญตอกลยุทธโดยรวมขององคการ ( rgani ation strateg ) 
นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา a enport (2000) ไดใหความเห็นเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศขององคการ

โดยทั่วไปวา องคการสวนใหญมักใชเงินงบประมาณลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามเทคโนโลยี
เปนเพียงเคร่ืองมือในการจัดเก็บและสงผานสารสนเทศเทานั้น แตสิ่งที่สําคัญกวาคือ มนุษย ซ่ึงเปนทั้งผูสราง ผูปฏิบัติงาน
และผูตองการใชสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศมีคาและมีความหมาย ดังนั้นเม่ือมี “เทคโนโลยี” แลวสิ่งที่สําคัญคือตองรูจัก
บริหารจัดการ “สารสนเทศ” ใหมีประสิทธิภาพและควรจะมุงเนนไปที่  (in ormation) มากกวา   (technolog ) 

ทั้งนี้การจัดการขอมูล (data management) เปนกระบวนการที่ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปน
หลัก แตการจัดการสารสนเทศ (information management) จะคํานึงถึงองคประกอบดานมนุษยเขาไปเก่ียวของดวย
และเม่ือบุคลากรภายในองคการมีความรูสะสมจากประสบการณของงานที่ทําจะกลายเปน nowledge wor ers ที่ไม
เพียงแคใชความรูในการทํางานในชีวิตประจําวันเทานั้น แตจะสามารถสรางแนวความคิดใหมๆ หรือสราง nowhow 
ใหแกองคการไดดวย เกิดเปนกระบวนการบริหารจัดการสมัยใหม ที่ เรียกวาการจัดการความรู  ( nowledge 
management) ทําใหองคการเกิดทุนทางปญญา (intellectual capital) เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และมี
ความกาวหนาอยางยั่งยืน การจัดการความรูจะใชเทคโนโลยีมาชวยในการจัดเก็บบันทึกเปนคลังความรู หมุนเวียนนํา
กลับไปใชและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางบุคลากร เรียกวาเปน in ormation a out nowledge หรือสรางเปน
ระบบผูเชี่ยวชาญ (expert systems) เพื่อเสริมสมรรถนะใหแกบุคลากร ( a enport, 2002) อยางไรก็ตาม สิ่งที่มี
ความสําคัญยิ่งในปจจุบันคือ เร่ืองของความใสใจ หรือ attention economy เพราะสารสนเทศมีปริมาณมากมาย
มหาศาล และมีลักษณะกระจายเปนเครือขายสังคมออนไลนมากข้ึน ผูใชสารสนเทศมักใหความสนใจในระดับต่ํา เลือก
เฉพาะสิ่งที่จะสนใจ หรือใชเวลาที่สั้นมากในการใหความสนใจ  

นอกจากนี้ Despres และ hau el (2000: 175) ที่ไดเสนอแนวคิดเร่ืองแผนที่การจัดการความรู เพื่อจําแนก
ลกัษณะการจัดการความรูของแตละองคการ โดยพิจารณาจากมุมมองหรือมิติตางๆ พรอมกันทั้ง 4 มิติ คือ 1) ข้ันตอนหรือ
กระบวนการของ nowledge process พิจารณาวาอยูในข้ันตอนใด ไดแก ข้ันตอนการรางแผน (scan map) การสราง 
ไดมา และครอบครอง (capture/create) การจัดเก็บ (pac age store) การประยุกตใชและแลกเปลี่ยน (share/apply) 

การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาตอยอดความรู (transform/innovate) 2) ชนิดของความรู พิจารณาวาเปนความรู
ชนิดใด ความรูชัดแจง (explicit) หรือความรูฝงลึก (tacit) 3) ระดับของความรู ไดแก ความรูสวนบุคคล ความรูของกลุม 
ความรูขององคการ 4) บริบท ความรูจะมีความหมายหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับบริบทขององคการ ทั้งนี้การจัดการความรูจะเนน
ความรูฝงลึก (tacit) ซึ่งเปนความรูและความคิดสรางสรรคที่มาจากประสบการณในตัวมนุษย และมีความซับซอนมากกวา 
ทั้งการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู ตางอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในดําเนินการ เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอผูใชสารสนเทศ สรางทุนทางปญญาใหแกองคการ และพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในที่สุด 
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Digital เขามาชวยในการจัดทํากลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางไร เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการเร็วทําใหการลงทุนในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคการ           
มีมากขึ้น ดังนั้นในการจัดทํากลยุทธทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหทัน
กับสารสนเทศในยุคดิจิตอลท่ีมกีารพัฒนาโดยไมหยุดยั้ง 

ความไดเปรียบในการแขงขันขององคการ คือการทําใหองคการสามารถนําเสนอสินคาและบริการที่มี
คุณคาสูงกวา ตอบสนองตอลูกคาไดดกีวา มีตนทุนสินคาและตนทุนในการดําเนินงานที่ต่ํากวาคูแขง คุณสมบัติพิเศษ
ดังกลาวนี้ อาจอธิบายโดยใชทฤษฎีทรัพยากรภายในกิจการ (resource- ased iew o  the irm, ) ซ่ึงกลาว
วาทรัพยากรทีอ่งคการครอบครองอยูจะสรางความไดเปรียบในการแขงข้ันได หากทรัพยากรเหลานั้นมีคุณคาหายาก 
ไมสามารถหาส่ิงอ่ืนมาทดแทนไดงายและคูแขงไมสามารถลอกเลียนแบบได (ทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน. 2562) ดังนั้นการ
บริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิตอลจึงเปนความทาทายทฤษฎีการบริหารจัดการแบบดังเดิม การทําธุรกิจในยุคดิจิตอล
ไมสามารถอาศัยแตเพียงประสบการณความสําเร็จในอดตี หรือใชแตสามัญสํานึกหรือใชปราสาทสัมผสัที่หกเปนหลกั
ในการบริหารกิจการ และใชในการตัดสินใจทางธุรกิจไดอีกตอไป ธุรกิจจะตองอาศัยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว
ทันเวลาและตรงประเด็น โดยระบบพื้นฐานในการรวมรวมขอมูล ประมวลผล และกระจายขอมูลขาวสารไปยังผู
ตองการใชในองคการก็คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จากงานวิจัยชิ้นหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซ็ทส (MIT) (ทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน. 2562) พบวา สารสนเทศ
มคีวามสําคัญมากและสามารถเปนทรัพยากรเชิงกลยุทธขององคการ เพราะองคการที่เร่ิมใชสารสนเทศจะสามารถเรียนรู 
พัฒนาและสรางสารสนเทศใหม ๆ ที่มีคุณคามากข้ึนอยางตอเนื่อง โดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได
ลงทุนไปแลว งานวิจัยชิ้นนี้ไดวัดประสิทธิภาพขององคการใน 5 ดานคือ 1) ประสบการณของลูกคา 2) ผลิตภาพของ
พนักงาน 3) หวงโซอุปทานและระบบขนสงสินคา 4) อัตราการใชสินทรัพยถาวรและ 5) นวัตกรรม ผลจากการวิจัยชิ้นนี้
สรุปไดวา สารสนเทศและกระบวนการบริหารจัดการสารสนเทศเปนทรัพยากรเชิงกลยุทธและเชิงสมรรถภาพขององคการ 
ที่มีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพความสามารถในการแขงขันขององคการ โดยองคการที่มีประสิทธิภาพสูงจะสรางและใช
ทรัพยากรสารสนเทศไดดีกวาองคการที่มีประสิทธิภาพต่ํากวา งานวิจัยจะสามารถนําไปพัฒนาตอยอดออกไปอีก          
ซึง่โอกาสที่จะพัฒนาความไดเปรียบทางการแขงขันโดยแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน สงผลใหองคการธุรกิจตองเรง
ปรับตัว โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร และพนักงานในองคการ รวมถึงกลุมคนท่ีจะเขามาเปนบุคลากรในอนาคต 
 

 

ความกาวหนาและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลกระทบตอการปฎิบัติงานแตละหนวยงาน
มากข้ึน เชน เกิดการเปลี่ยนโครงสราง เพิ่มความสัมพันธและการแขงขันในอุตสาหกรรม ปรับโครงสรางการ
ดําเนินงานขององคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ เปนตน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
กอใหเกิดรูปแบบใหมในการติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพนัธระหวางบุคคล ทําใหมกีารพัฒนาและการกระจายตัวของ
ภูมิปญญา ซึ่งตองอาศัยบุคคลที่มคีวามรูและความเขาใจในการใชงานเทคโนโลยี โดยที่ผูบริหารจะตองเตรียมความ
พรอมสําหรับองคการ ดงันี้ 
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 1. เทคโนโลยีสารสนเทศที่เคยถูกนํามาใชเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานของแตละกิจกรรมตาม
หนาที่ทางธุรกิจ เชน การเงิน การตลาด การดําเนินงานและทรัพยากรบคุคล ไดรับความสนใจนํามาใชประกอบการ
ดําเนินงานเชิงกลยุทธ เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาความสามารถในการแขงขันขององคการ การประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศตองอาศัยความรูความเขาใจและประสบการณในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่สอดรับกัน 

 2. การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางและธํารงรักษาความไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขันของ
องคการ ตลอดจนความสําคัญและบทบาทของผูบริหาร ที่มีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตในเชิงกล
ยุทธ เพื่อใหเกิดความเขาใจและตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนํามาประยุกตใหเกิด
ประโยชนสงูสุดแกการดําเนินงานขององคการ 

 3. การดําเนินงานในระดับนี้ตองอาศัยการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง โดยผูบริหารตองสนับสนุนให
องคการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการวางแผน โดยเฉพาะในระดับกลยุทธขององคการ เพื่อใหการ
ดําเนินงานสอดประสานกันทั้งองคการ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับนี้ เปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุดใน
การสรางความกลมกลืนระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการ และกลยุทธ  

นอกจากนี้องคการก็ควรศึกษาปจจัยในการพัฒนาความสามารถทางการแขงขันโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยเฉพาะตามแนวคิดของ ames . hompson (2010, p. 114), ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2553) และ c inse  7  
ramewor  ( homas . eters  o ert . aterman, r. 2004, p. 9-11) ไดแก 1) วัฒนธรรมองคการ           

2) นโยบายขององคการ 3) โครงสรางองคการ 4) เทคโนโลยีขององคการ 5) ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ             
6) สมรรถนะ/ความสามารถขององคการ และ 7) ภาวะผูนํา นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูง และบุคลากรในองคการจะตอง 

 - เขาใจสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

- ทาํงานรวมกัน และกําหนดยุทธศาสตรการใชสารสนเทศเพ่ือการแขงขัน 

- usiness alue hain odel 
- E- usiness ขององคการบนพื้นฐาน C- usiness 
- ew  solution และกําหนดกลยุทธการใชไอซีทีภายใตขอจํากัดขององคการ 
นอกจากนี้ก็ควรมีการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคการ ไดแก - เทคโนโลยีการประมวลผล  

- เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล- เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล - เทคโนโลยีการแสดงผลและการพิมพ 
โดยที่ผูบริหารระดับสูง และบุคลากรทุกภาคสวนจะตองศึกษาพัฒนาการของ -และอินเทอรเน็ต และ

รวมถึงศึกษาแนวโนมของการพัฒนาในยุค Digital ไดแก - พัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ไมโครโปรเซสเซอร) 
- ฮารดแวรพัฒนาใหมีขนาดเล็กลง เร็วข้ึนประสิทธิภาพสูงข้ึนราคาลดลง – การใชพลังงานนอยลง - การพัฒนา
องคการไปสูการเชื่อมโยงอุปกรณและระบบตางๆ เขาดวยกัน nternet o  hing ( o ) 

ดังนั้น องคการที่เจริญเติบโตในอนาคตตองสามารถประยุกตเทคโนโลยีเขาไปในโครงสรางการบริหารงาน และการ
ติดตอสื่อสารโดยเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเปรียบเสมือนเสนประสาทของธุรกิจ แตการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและบคุลากรมากกวาการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการลดข้ันตอนในการทํางาน โดยที่ผูบริหาร
จะตองติดตามทําความเขาใจในศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอองคการและสังคม เพื่อใหสามารถเลือกใช
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและกอใหเกิดผลกระทบในดานลบนอยที่สุดตอองคการและสังคมแวดลอม 
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บทความวิชาการฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดใหความกรุณาตรวจสอบและตรวจทาน การให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงบทความวิชาการนี้ใหถูกตองและเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมทั้งเปน
กําลังใจใหแกผูวิจยัอยางดียิง่ ผูวิจยัจะใชความรู ความสามารถ สติปญญาในการสรางและพัฒนาสังคมสืบตอไป 
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Health development for the quality of life of the elderly
 

   ปทมา  ยมศิริ 
  รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 

 

 

ผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีชวงอายุในชวงปลายของชีวิต เปนผูที่ไดมีการสั่งสมวิชาความรูตางๆ มากมายตลอดชีวิต 

สังคมไทยในปจจุบันไดยอมรับความสามารถของผูสูงอายุมากข้ึน มีการยกยองผูสูงอายุ คือขุมทรัพยของสังคม 
เพราะผูสงูอายุเปนผูทีเ่ต็มเปດยมไปดวยประสบการณ สามารถเชื่อมประสบการณตนกับวัยอ่ืนๆได มิใชคนแกที่ไรคา
ของสังคม ผูสงูอายุเปนเสาหลักของครอบครัวและเปนคลังปญญาที่ทรงพลังในการถายทอดมรดกสังคมใหอยูคงชั่ว
ลูกชั่วหลาน ผูสูงอายุจึงเปนที่เคารพนับถือ และที่พึ่งพิงทางใจเปรียบดั่งรมโพธิรมไทรของลูกหลานของสังคม
วัฒนธรรมไทยแตโบราณ  

 วัยสูงอายุเปนระยะสุดทายของการพัฒนาการมนุษย ซึ่งมีความเสื่อมทางรางกายทั้งในกายและจิตใจ และ
ดานที่มองเห็นไดงายและมองเห็นยาก ธรรมชาติของรางกายเมื่อบุคคลมีอายุขัยมากข้ึน รางกายจะสรางภูมิคุมกัน
ปกตินอยลงพรอมๆกับมีการสรางภูมิคุมกันทําลายตัวเองมากข้ึน ทําใหรางกายตอสูเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมไดไม
ดีเทาที่ควร เปนผลทําใหเกิดความเจ็บปวยไดงาย และมีโรคแทรกซอนจากโรคภัยไขเจ็บสูง เนื่องจากการขาดการ
ดูแลสุขภาพตัวเองอยางเหมาะสม และถูกตอง  
 

 : ,  
 

Abstract
The elderly are people whose age ranges towards the end of their lives. Is a person 

who has accumulated various knowledge many throughout life Today, Thai society has 
accepted the ability of the elderly. With praise to the elderly is a treasure trove of society 
because the elderly are full of experience Able to connect one's own experiences with other 
age’s not worthless old people in society The elderly are the pillars of the family. And is a 
powerful intelligence storehouse for transferring social heritage to the future generations 
the elderly are therefore respected. And respected and relied on the mind as the Bodhi Rom 
Sai umbrella of the children of ancient Thai society

Aging is the last phase of human development. Which has physical and mental 
degeneration and the side that is easily visible and hard to see the nature of the body when the 
person has an increased life expectancy. The body will produce less regular immunity at the 
same time. With the creation of more self-destructive immunity make the body fight germs and
foreign objects that are not as good as they should be As a result causing illness easily and there 
are complications from high illnesses. Due to lack of proper and proper health care. 

Key Word : Health development, quality of life of the elderly
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ปจจุบันประเทศไทยเร่ิมเขาสูสังคมผูสูงอายุ และมีการคาดการณวาในป 2568 ประเทศไทยจะกาวเขาสู
การเปนสังคมผูสงูอายุโดยสมบรูณ ปญหาดานสุขภาพของประชาชนท่ีจะเกิดจากการเขาสูสงัคมผูสงูอายุที่ตองเผชิญ
คือความเจ็บปวยและความบกพรองในการทํางานของรางกายในทุกๆดาน รวมถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับสภาพจิตใจ          
ซึ่งจะกอใหเกิดรายจายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพื่อปองกันและรับมือแกไขปญหาดังกลาว จึงจําเปนตองมีการ
วางแผนในการปองกันการเจ็บปวย การพัฒนาสรางเสริมสขุภาพผูสูงอายุและการเตรียมความพรอมของผูสูงวัยเพื่อ
เขาสูวัยสูงอายุอยางมีศักยภาพและมีสุขภาวะท่ีดี เพื่อคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การดูแลและการรองรับสังคมผูสูงอายุที่
เหมาะสมกับสถานการณและทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล สําหรับผูสูงอายุนั้น ปจจุบันมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น เปนผลจากความกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข โดยสิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาประชากร
ผูสูงอายุจะเปนประชากรกลุมใหญในอนาคตอันใกลนี้ ประกอบกับกลุมผูสูงอายุมักเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคตางๆสูง โดยเฉพาะโรคเร้ือรัง ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน ขอเขาเสื่อม 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคความจําเสื่อม ฯลฯ โดยสวนใหญมักพบวาผูสูงอายุมีโรคประจําตัวเร้ือรัง
มากกวา 1 โรคข้ึนไป ดังนั้นผูสูงอายุจึงจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ในการพัฒนาสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ซึ่งตามนโยบายรัฐบาลดานสาธารณสุข โดยเนนการดําเนินการดานสาธารณสุขเชิงรุกใหทั่วถึงและ
ครอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟຕนฟูสภาพ และการพัฒนาการบริการ
สาธารณสุข เนนการดูแลและสงเสริมสขุภาพผูสูงอายุ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรโลก ทําใหสัดสวน
ของประชากรกลุมผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เปนเปาหมายที่สําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดียอมหมายถึงบุคคลนั้นมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี มีศักยภาพในการชวยเหลือตนเอง
และครอบครัว ใหดํารงอยูอยางปกติสุขตามศักยภาพแหงตน ปจจุบันจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุของประเทศไทย
เพิ่มข้ึนในอัตราที่รวดเร็ว สงผลใหประชากรไทยเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุหรือ“ภาวะประชากรผูสูงอายุ” อันจะ
กอใหเกิดปญหาสุขภาพ เจ็บปวยเร้ือรัง เพิ่มมากขึน้ และมีคาใชจายสูงในการดูแลปญหาสุขภาพ จงึตองมีการพัฒนา
สขุภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ด ีโดยเฉพาะผูสูงอายุ 

 การวางแผนดูแลสุขภาพ การวางแผนดูแลสุขภาพ คือการกําหนดแนวทางในการเลือกรูปแบบของการ
ปฏิบัตเิพื่อการดูแลสุขภาพที่นํามาสูสุขภาพที่นํามาสูสุขภาวะท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม โดยมี
แนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพ ในดานตางๆคือ 

ดานโภชนาการ ตามหลักโภชนาการ อาหารถือวาเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต หากเรารับประทานอาหาร
ที่มีคุณคาและมีปริมาณที่เหมาะสมกับความตองการของรางกาย ก็จะกอใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตแตหากเรา
รับประทานอาหารที่ไมมีประโยชน หรือรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกับความตองการของรางกายไมวาจะมาก
หรือนอยเกินไป อาจกอใหเกิดโรคตาง ๆ ไดมากมาย เชน การเกิดโรคขาดสารอาหารเนื่องจากรางกายไดรับ
สารอาหารไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย หรือการเกิดโรคอวนจากการรับประทานอาหารมากเกิดความ
ตองการของรางกาย ดังนั้น การรูจักที่จะวางแผนดูแลในเร่ืองของการรับประทานเพื่อใหรางกายเกิดความสมบูรณ
แข็งแรง จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ควรนํามาปฏิบัติในการเสริมสรางดูแลสุขภาพของบุคคลใหมีภาวะที่เปนปกติและมี
สขุภาพดีการวางแผนการรับประทานอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
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  1. ศึกษาหาความรูเก่ียวกับอาหารที่เหมาะสมกับบุคคลวัยตาง ๆ ในครอบครัวเชน อาหารที่เหมาะกับวัยเด็ก 

ควรจะเปนอาหารในกลุมที่ชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและครบทั้ง 5 หมู เพราะวัยเด็กเปนวัยที่กําลังเจริญเติบโต 
สวนในวัยผูใหญจะเนนการรับประทานอาหารที่ใหพลังงานและครบทั้ง 5 หมู และในวัยนี้แตละคนจะมีความ
ตองการอาหารแตกตางกัน แลวแตลักษณะการทํางานหรือกิจกรรมที่ตองทําในแตละวันซึ่งจะสงผลตอปริมาณของ
อาหารที่ควรไดรับในแตละวันดวย สําหรับในวัยผูสูงอายุนอกจากการคํานึงในเร่ืองการรับประทานอาหารใหครบท้ัง 
5 หมูแลว ควรตะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารใหเหมาะสมตอการรับประทานอาหาร เชน อาหารประเภท
เนื้อสัตวควรเปนเนื้อสัตวแบบยอยงาย โดยเฉพาะเนื้อปลา นอกจากนี้ ควรลดอาหารประเภทแปงและไขมันลง 
เพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคอวนในผูสูงอายุได 
   2. ควรสงเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารใหเกิดข้ึนกับบุคคลในครอบครัวเชน รับประทานอาหาร
ใหเปนเวลา เลือกรับประทานอาหารที่ใหม สะอาดไมรับประทานอาหารที่สุก ๆ ดิบ ๆ รับประทานแตพออ่ิม ไมควร
รับประทานมากเกิดไปเพราะอาจกอใหเกิดโรคอวน เปนตน 

   3. หากบุคคลในครอบครัวมีโรคประจําตัว ผูที่มีหนาที่ในการจักเตรียมอาหารควรตองมีความระมัดระวัง
ในการจัดเตรียม และตัวผูที่เปนโรคเองก็ควรจะตองระมัดระวังในการบริโภคอาหารที่มีผลกระทบตอโรคดวย เชน     
ผูที่เปนโรคไต ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม หรือผูที่เปนโรคไขมันในเลือดสงู ควรลดอาหารหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่
ไขมันสูง เปนตน 

 

  

  ดานการออกกําลังกาย หากปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอจะสงผลใหอวัยวะทุกสวนของรางกาย 

แข็งแรงและทํางานไดดีข้ึน ซึ่งถือวาสงผลดีตอสุขภาพ นอกจากนี้ การออกกําลังกายยังชวยใหเกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน รูสึกผอนคลาย ทําใหมีสุขภาพจิตดีข้ึน ดังนั้น บุคลทุกกลุมอายุที่อยูในครอบครัวจึงควรออกกําลังกาย 
โดยอาจปฏิบัติรวมกันหรือตามความเหมาะสมของแตละบุคคลก็ไดหลักการวางแผนการออกกําลังกายโดยทั่วไปที่ผู
วางแผน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวควรนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ มีดังนี้ 
   1. ศึกษารูปแบบของกิจกรรมการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัย และเพศรวมทั้งสภาพรางกายของแตละคน 

เชน การออกกําลังกายในวัยเด็กสวนใหญจะเปนรูปแบบของการเลน ซึ่งจะชวยในเร่ืองของการฝຄกทักษะทางกาย 
พัฒนาการทางอารมณ สังคมและสติปญญาใหแกเด็ก สวนผูใหญเปนวัยที่รางกายมีการพัฒนาเต็มที่แลว การออก
กําลังกายมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะชวยเสริมสรางสมรรถภาพของรางกาย และประสิทธิภาพในการทํางานของ
ระบบอวัยวะตางๆ ในรางกาย กิจกรรมในออกกําลังกายอาจเลือกได ตามความสนใจ แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมในเร่ืองเพศ วัย และสภาพรางกายของตนเองดวย สวนผูใหญสูงอายุควรเลือกรูปแบบการออกกําลังกายที่
ไมหนักจนเกินไปไมเคลื่อนไหวรางกายที่รวดเร็วมากนัก ซึ่งกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 
ไดแก การรํามวยจีน การเดินเร็ว การวิ่งเหยาะ การทําทากายบริหารงาย ๆ เปนตน 

 2. เตรียมอุปกรณและเคร่ืองใชในการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับชนิดของการออกกําลังกาย 

 3. กําหนดโปรแกรมในการออกกําลังกายใหเหมาะสม ซ่ึงโดยทั่วไปแลวไมวาจะอยูในวัยใดควรออกกําลัง
กายคร้ังละไมต่ํากวา 30 นาที และสัปดาหละไมต่ํากวา3 วัน 
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  4. ในกรณีที่มีโรคประจําตัว หรือมีปญหาทางดานสุขภาพอ่ืนๆ ควรปรึกษาแพทยกอนการออกกําลังกาย 

ดานการพักผอน การพักผอน นับเปนสิ่งที่จําเปนตอมนุษยและมีความสําคัญตอสุขภาพทั้งทางรางกายและ 
ทางจิตใจ การพักผอนเปนการชวยใหรางกายไดผอนคลายจากความเหน็ดเหนื่อย เม่ือยลา และชวยเสริมเสรางให
รางกายสมบูรณแข็งแรงข้ึน และชวยเสริมสรางใหรางกายสมบูรณแข็งแรงข้ึน นอกจากนี้ ยังทําใหรูสึกสดชื่นข้ึน 
นอกจากนี้ ยังทําใหรูสกึสดชื่นอีกดวย ลักษณะที่จัดวาเปนการพักผอนไดแก  
   1. การนอนหลับ การนอนหลับเปนการพักผอนที่ดีที่สุด เนื่องจากในขณะท่ีคนเรานอนหลับอวัยวะทุก
ระบบในรางกายไดพักผอน ขณะเดียวกันรางกายของคนเราก็จะทาํการซอมแซมปรับปรุงเซลลตาง ๆ ใหพรอมที่จะ
ปฏิบัตงิานตอไป หากนอนหลับอยางเพียงพอเมื่อตื่นข้ึนมาจะรูสึกสดชื่นกระปร้ีกระเปรา พรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ คนในแตละวัยมีความตองการใชเวลาในการนอนหลับแตกตางกัน เชน ทารกแรกเกิดตองการเวลานอนวันละ
ประมาณ 18-20 ชั่วโมง เด็กอายุ 1-4 ป วันละประมาณ 11-12 ชั่วโมง เด็กอายุ 5-12 ป วันละประมาณ 8-9ชั่วโมง 
และผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป วันละประมาณ 9-10 ชั่วโมง นอกจากนี้ในชวงวัยเด็กเร่ิมเรียน 3-5 ป ควรนอนหลับใน
เวลากลางวันเพิ่ม 2-3 ชั่วโมงดวย 

   2. กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่ทําในยามวางนอกเหนือจากงานประจําและเปนกิจกรรมที่ทําดวย
ความสมัครใจ เพื่อผอนคลายความตึงงเครียด สรางความสนุกสนาน กิจกรรมนันทนาการมีมากมายหลายลักษณะ 
ซึ่งในการวางแผนเลือกกิจกรรมนันทนาการ ควรยึดหลักที่วา กิจกรรมเหลานั้นตองมีความเหมาะสมกับสุขภาพ
รางกายเพศ วัย ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ไมขัดตอศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรมของ
สังคม และกฎหมาย นอกจากนี้ ควรเปนกิจกรรมที่ไมสรางความรบกวนหรือกอความรําคาญใหแกบุคคลอ่ืน 
กิจกรรมที่จัดเปนกิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมที่เก่ียวกับงานฝมือ งานประดิษฐ งานศิลปะตางๆ การเลน
ดนตรี รองเพลง หรือการเตนรําในสถานที่มคีวามเหมาะสม เปนตน  

การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีความสามารถในการดูแลควบคุมแลปรับปรุงสุขภาพของ
ตนเองใหมีสขุภาวะท่ีสมบูรณทัง้ทางรางกาย จิตใจและสังคม ประชาชนสามารถปรับปรุงสิ่งแวดลอม ปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมและสามารถควบคุมปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพได การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุก็มีความหมายใน
ลักษณะเดียวกันเพียงแตมุงไปยังกลุมผูสงูอายุใหมีสุขภาวะท่ีสมบูรณในทุกดานนั่นเอง 

แนวโนมของประชากรสูงอายุ จะมีจํานวนมากข้ึน(อายุยืนมากข้ึน) เนื่องจากอัตราการตายลดลง แต
ผูสูงอายุสวนมากที่อายุยนืมักจะมีภาวะสุขภาพที่ไมดี ปญหาสําคัญ 2 อยางที่ผูสูงอายุไทยสวนมากกําลังประสบคือ
ปญหาทางเศรษฐกิจและปญหาสุขภาพ ผูสูงอายุประมาณคร่ึงหนึ่งมีรายไดไมพอแกการเลี้ยงชีพซึ่งมีความเกี่ยวพัน
กับปญหาสุขภาพกลาวคือ ผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพหรือภาวะการเจ็บปวยจะทําใหผูสูงอายุไมสามารถทํางานหา
เงินมาเลี้ยงตัวเองได ดังนั้นทําอยางไรใหผูสูงอายุมีอายุที่ยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรงไมเปนภาระแกลูกหลาน 
สามารถชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคมได 

การเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุ คนที่เขาใกลวัยผูสูงอายุควรมีการวางแผนเตรียมตัวใหพรอมเพื่อเขาสูวัย
สูงอายุโดยเฉพาะความพรอมในดานเศรษฐกิจและความพรอมดานสุขภาพ การรูจักวางแผนการออมเงินตั้งแตอยูใน
วัยทํางาน โดยรูจักแบงรายไดสวนหนึ่งเก็บออมไวจะเปนการออมเงินในรูปแบบใดก็แลวแต เม่ือเขาสูวัยสูงอายุก็
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สามารถนาํเงินออมนั้นมาใชจายเลี้ยงดูตัวเองโดยไมตองเปนภาระกับลูกหลาน เชนเดียวกับการวางแผนดานสุขภาพ
จะทําใหกาวเขาสูการเปนผูสูงอายุที่พึ่งพาตนเองไดไมเปนภาระกับใคร 

การพัฒนาทักษะในการดูแลผูสูงอายุ โดยใหความรูแกผูเก่ียวของทุกคนไมวาจะเปน ผูสูงอายุ คนใน
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือใหเกิดความเขาใจในทุกๆ เร่ืองที่เก่ียวกับผูสูงอายุไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย จิตใจและสังคมของผูสูงอายุ ตลอดจนวิธีการดูแลผูสูงอายุดวยความเขาใจรวมทั้งการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุดวย สุดทายคือการปรับเปลี่ยนบริการดานสาธารณสุข ไมวาจะเปนผูสูงอายุหรือคนในชุมขนตองสามารถ
เขาถึงบริการได บริการสาธารณสุขตองมีการดูแล คัดกรอง ใหคําปรึกษาดานสุขภาพใหเปนการดูแลสุขภาพแบบ
องครวมที่ครอบคลุมในทุกๆ ดานการสงเสริมสขุภาพผูสูงอายุ จะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายทั้งจาก
การกําหนดนโยบายสาธารณะ ความรวมมือของทั้งผูสูงอายุ คนในครอบครัว คนในชุมชนเพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยที่พึงประสงค มีความสุขทั้งทางรางกาย จิตใจและสังคม ไมเปนภาระแกลูกหลานสามารถชวยเหลือตนเอง
และสังคมไดตามอัตภาพเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพที่ลูกหลานใหความเคารพและภาคภูมิใจ 

ปญหาสุขภาพวัยผูสูงอายุ มกัเกิดจากปญหาพฤติกรรมสุขภาพที่เคยทําจนกลายเปนนิสัยติดตัวมาต้ังแตอยู
ในชวงวัยกลางคน เนื่องจากชวงวัยกลางคนหรือวัยที่กําลังทํางานนั้นมักจะคิดแตเร่ืองการสรางฐานะหาเงินใหได
มากๆ จนละเลยที่จะดูแลตัวเองหรือไมไดคิดถึงเร่ืองสุขภาพรางกายที่ถูกใชงานอยางหนักเกินพอดีจนทําใหเกิดการ
สะสมหรือกอตัวของโรคเร้ืองรังตางๆ ตัวอยางเชน โรคความดันโลหิตสูงที่มักเปนจุดเร่ิมตนของโรคอันตรายตางๆ          
ทีเ่กิดจากการไมควบคุมดูแลระดับความดันโลหิตใหอยูในเกณ ปกติจนเกิดภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิต
สูงข้ึนมาซ่ึงการสะสมอาการของโรคนั้นไมใชจะเกิดข้ึนภายในเวลาอันสั้นแตตองใชระยะเวลานานหลายป หากมีการ
ดูแลสุขภาพในชวงวัยทํางานจะทําใหปญหาพฤติกรรมสุขภาพจะเกิดข้ึนนอยเม่ือกาวเขาสูวัยสูงอายุก็จะไมมีหรือ
ไดรับผลกระทบจากโรคเร้ือรังนอยลง โรคที่พบในผูสูงอายุไทย โรคผูสูงอายุที่เปนกันมากและพบไดบอยเนื่องจาก
ปญหาพฤติกรรมสุขภาพในวัยทํางานที่สะสมตอเนื่องกันมาเปนเวลานานจนทําใหเกิดโรคเร้ือรังข้ึนมาเชน 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ฯลฯ ผลกระทบตอรางกาย
ของผูสงูอายุจากปญหาสุขภาพในวัยสูงอายุจะทาํใหคุณภาพชีวิตดอยลง ปวยเปนอัมพาต พิการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงหากขาดการดูแลสุขภาพที่ดีอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนจนเกิดโรคตางๆ 
ตามมานอกจากจะทําใหเสียสุขภาพและเสียคาใชจายในการรักษาแลวเนื่องจากโรคเหลานี้มกัเปนโรคเร้ือรังรักษาไม
หายสิ่งที่ทาํไดก็เพียงประคับประคองไมใหอาการของโรคเรื้อรังหนักมากข้ึนคือตองใชชีวิตอยูกับโรคเร้ือรังไปจนกวา
จะถึงวาระสุดทายซึ่งผูสูงอายุบางคนที่ปรับตัวไมไดก็เกิดปญหาสุขภาพจิตตามมาได 

การปองกันโรคในผูสูงอายุ เม่ือเขาสูวัยสูงอายุแลวหากจะพูดวาเปนแกปญหาท่ีปลายเหตุก็ไดเพราะหากใน
วัยทํางานไดสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดใีหติดตัวเปนนิสัยพอกาวเขาสูวัยสูงอายุก็จะมีสุขภาพที่ดีไปตามวัยคือเปนแค
โรคชราที่เกิดจากอายุที่ลวงเลยไปตามวัยไมมีโรคเร้ือรังเกิดข้ึน อยางไรก็ตามเม่ือกาวเขาสูวัยสูงอายุแลวและมีโรค
เร้ือรังเกิดข้ึนจึงตองมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุเพื่อประคับประคองสุขภาพอยาใหแยลงกวาที่
เปนอยู นอกจากนี้ยงัตองมีการสงเสริมสขุภาพวัยผูสูงอายุก็ดวยจุดประสงคเดียวกันนั่นเอง 
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การปรับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ เพื่อประคองอาการและลดความรุนแรงของโรคเรื้อรังทีเ่ปนอยูแลว
และเพื่อปองกันโรคเร้ือรังที่อาจจะเกิดข้ึนใหม เร่ืองพฤติกรรมการกินอาหารเปนสิ่งสําคัญอับดับตนๆ เนื่องจากการ
กินอาหารที่เหมาะสม ถูกตองครบหาหมูและไดสัดสวนเปนเร่ืองสําคัญที่ตองแกไข พฤติกรรมการกินอาหารที่ไม
ถูกตองที่ทําตอเนื่องมาเปนเวลานานตองไดรับการแกไขหากตองการเปนผูสูงอายุไทยที่มีสุขภาพดี ถัดจากเร่ือง
อาหารการกินก็เปนการปรับพฤติกรรมเร่ืองการออกกําลังกายและการพักผอน พฤติกรรมผูสูงอายุที่ปฏิบัติกันมา
นานมักทําใหเกิดปญหาพฤติกรรมสุขภาพที่แยแทนที่จะเปนการดูแลสุขภาพใหดีข้ึนหรือปองกันโรคที่อาจจะเกิดข้ึน
กลับจะทาํใหสขุภาพแยลง นอกจากการกินอาหารที่เหมาะสมไดสัดสวนแลวการจัดเวลาสําหรับออกกําลังกายและ
การพักผอนก็สําคัญไมแพกัน พฤติกรรมผูสูงอายุสวนมากจะกินแลวไมคอยออกกําลังกายทําใหน้ําหนักเกินและเกิด
โรคอวนลงพุงซึ่งเกิดกับผูสูงอายุไทยจํานวนมากและเปนสาเหตุของโรคเรื้อรังตางๆ ตามมา ดังนั้นผูสูงอายุควร
กําหนดเวลาสําหรับออกกําลังกายและพักผอนในแตละวันเพื่อสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุเอง วัยสูงอายุเปนวัยที่ตองพบ
กับความเปลี่ยนแปลงทั้งในดานรางกาย จิตใจ สังคม ทําใหผูสูงอายุตองพบกับปญหาสุขภาพ โรคเร้ือรัง จิตใจหดหู 
ภาวะซึมเศรา ฯลฯ แตหากผูสูงอายุยอมรับความเปลี่ยนแปลงและพยายามปรับตัวจะทําใหปญหาสุขภาพของ
ผูสูงอายุลดลงและสงผลกระทบตอความเปนอยูของผูสูงอายุนอยลงซ่ึงการปรับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุจะ
เปนการลดผลกระทบและชวยปองกันโรคตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนกับผูสูงอายุ ดังนั้นผูสูงอายุจึงควรหันมาใสใจดูแล
สุขภาพในเร่ืองอาหารการกิน การออกกําลังกาย การพักผอนที่เพียงพอและทําอารมณใหแจมใสไมเครียดก็จะชวย
ลดปญหาสุขภาพผูสูงอายุไทยใหนอยลงได 

หลักการดูแลผูสูงอายุ หลักการดูแลผูสูงอายุเบื้องตน การดูแลผูสูงอายุใหดีไดนั้น ผูดูแลควรรูวาผูสูงอายุ
ตองการความชวยเหลือดูแลในระดับใด การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันโดยการใชดัชนีบาร
เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index) เปนการประเมินเพื่อแยกประเภทผูสูงอายุใหเหมาะสมกับการดูแลสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ วิธีนี้จะสามารถแบงผูสูงอายุออกเปนกลุมตามความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันวาผูสูงอายุตองการการ
ดูแลในระดบัใดคือ 1. ผูสูงอายุที่พึ่งตนเองได 2. ผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือบางเล็กนอย 3. ผูสูงอายุที่พึ่งตนเอง
ไมไดเลย เมื่อรูแลววาผูสูงอายุอยูในกลุมใดก็สามารถปฏิบัติดูแลตอผูสูงอายุไดอยางถูกตองและตรงตามความตองการ
ซึ่งการดูแลผูสูงอายุหมายถึงการดูแลใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกาย จิตใจและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยทั่วไปการดูแลผูสูงอายุหมายถึงการดูแลผูสูงอายุในดานตางๆ เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายและใจ
ทีเ่ขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดแีละมีความสุขในชีวิตประจําวันซึ่งแบงการดูแลออกเปนเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

1. การกินอาหารของผูสูงอายุ 2. การออกกําลังกายของผูสูงอายุ 3. การดูแลสุขภาพอนามัย 4. การ
ปองกันการเกิด 5”การดูแลสภาพจิตใจของผูสูงอายุ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอาจเปนทางออกใน
การแกปญหาความสมดุลระหวางประชากรที่เกิดที่มีอัตราตํ่าและอัตราผูสูงอายุที่สูงข้ึน แตประเด็นที่สําคัญที่สุดคือ 
การจัดการทรัพยากรมนุษยของผูสูงวัย ใหกลุมคนเหลานั้นมีคุณคา และมีมาตรการเชิงรุก เชน การฝຄกใหชวยเหลือ
ตนเองได เชนการออม หรือ โดยมีการรงคทางสังคม ในนโยบายภาค รัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว ควบคู
กันไปดวย ซ่ึงจะเปนสวนหนุนเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เม่ือเขารูจักชวยเหลือตนเอง สวนมาตรการทางระบบรัฐ
สวัสดิการ ประกันสังคม อาจเปนเพียงมาตรการเสริม ก็เปนไปไดหากเขารูจักรับผิดชอบและดูแลตนเองได ปญหา
การเกิดที่ลดลง คนสูงอายุทีเ่พิ่มข้ึน อาจไมเปนปญหาตอไปก็ได 
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การพัฒนาสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุไดมีการดูแลพัฒนาสุขภาพ ใหผูสูงอายุไดใช
ชีวติประจําวันไดอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอิสระเพียงพอที่จะทาํอะไรตามความตองการได แมวารางกาย
ของผูสงูอายุจะมีโรคประจําตัวและมีความเสื่อมถอยอยูก็ตาม ควรปรับการพัฒนาดูแลใหมีความยืดหยุน พยายามให
ผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง ทํากิจวัตรและสิ่งตางๆ ดวยตนเองใหมากที่สุดและพึ่งพาคนอ่ืนใหนอย
ที่สุด วัยสูงอายุของแตละคนจะชาเร็วตางกันข้ึนอยูกับพันธุกรรม สภาพรางกาย การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดลอม
รอบตัว เมื่ออายุมากขึน้รางกายยอมมีโรคภัยไขเจ็บไดงาย ถาเรามีสุขภาพที่ดี จะเปนการปองกันโรควิธีหนึ่ง ถึงแมน
วาบางโรคอาจปองกันไมไดรอยเปอรเซ็นต ก็เปนการลดปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากความเจ็บปวยนั้นลง การสงเสริม
สุขภาพและการปองกันโรคที่สําคัญในผูสูงอายุ ประกอบดวยการใหคําแนะนําการดูแลพัฒนาสุขภาพดวย 

โดยเฉพาะการหกลม การไมใชยาที่ไมจําเปน การรับประทานยาปองกันโรคบางชนดิ ซึ่งควรปรึกษาแพทย การตรวจ
สขุภาพประจําป การเลือกรับประทานอาหารเฉพาะสิ่งทีช่อบ หรือไมรับประทานอาหารแตรับประทานอาหารเสริม 
หรืออาหารสําเร็จรูป ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง กอใหเกิดปญหาสุขภาพเร้ือรัง จากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ ประกอบกับความเจริญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สูงข้ึน สงผลใหผูสูงอายุ
สวนใหญปรับตัวไมทันตอสถานการณตางๆ กอใหเกิดภาวะดานจิตใจ เกิดความเครียด ขาดการพักผอนหยอนใจ 

สงผลกระทบใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ขาดความสนใจในการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสม และการ
บริโภคอาหารที่พอเหมาะพอควร ดังนั้น เพื่อใหมีภาวะโภชนาการดี ลดการเจ็บปวยของโรคตางๆ และความพิการ
ซึ่งอาจเกิดข้ึนได จากสาเหตุของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดในสมอง เปนตน         

จึงตองมีการดูแลพัฒนาสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุตอไป  

 

 

ความสําเร็จของการเขียนบทความของวิชาการคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ที่ใหความเมตตาใหคําแนะนําถึงความตองการองคความรูตางๆ ที่สําคัญที่จํานํามาใชในการเขียน และตอง
ขอขอบพระคุณทานรองศาสตราจารย ดร.ศรุดา สมพอง ที่ใหความเมตตาแนะนําใหแนวทางในการเขียนบทความ
ทางวิชาการ และท่ีสําคัญ 

 

 

การวางแผนพัฒนาสขุภาพ https://sites.google.com/site/hygienethidarat/home/bth-thi1-rabb-xwaywa-

khxng-rangkay/bth-thi2-kar-wangphaen-phathna-sukhphaph-1 เมื่อ 15 กันยายน 2562 

ตรวจสุขภาพเบื้องตน จําเปนแคไหนที่ตองตรวจ https://www.pobpad.com เมื่อ 15 กันยายน 2562 
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 Smart City 

 
Smart City Development Guidelines
 

   ปาณิสรา  เนตรธารธร 
   หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณ ิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

   รองศาสตราจารย ดร.สมิหรา  จิตตลดากร 
 

 

 การเปนเมืองอัจฉริยะ (smart city) ไมใชการพัฒนาเมืองที่มี “ความอัจฉริยะ  (smartness) ในเชิงของ
แนวคิดหรือวิธีการในการพัฒนาเมืองสูความเลิศหรูเพียงอยางเดียว แตเมืองอัจฉริยะ (smart city) ตองเปนเมืองที่มี
ศักยภาพในการนําเทคโนโลยีประเภทตางๆ และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐานของเมืองเขา
ดวยกันแบบบูรณาการเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพของการใหบริการและการบริหารจัดการเมืองในการลดคาใชจายและการ
ใชทรัพยากรของเมืองอยางคุมคาโดยมีประชากรเปาหมายและขอมูลในเชิงพื้นที่มาวิเคราะหประยุกตใชเพื่อพัฒนา
ชีวิตความเปนอยูของประชาชน แกไขปญหาสาธารณะของเมือง และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของ
เมืองไดอยางสมดุลและมีประสิทธิภาพ โดยเนนการออกแบบท่ีดีดวยความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนตลอดจนสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในระดับพื้นที่หรือทองถ่ินที่มีสวนสําคัญ
ชวยสนับสนุน สงเสริมในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสรางเมืองอัจฉริยะตลอดจนมีวางแผนงาน บริหารจัดการการใช
งบประมาณและการติดตามประเมินผลพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 

 

 :  

 

Abstract  
Smart city is not the improvement of city that has smartness in the way of thinking or 

method of luxurious city devolopment. But smart city has to has efficiency for using many 
technologies and the modern innovations to connect and integrated with basic contruction 
system of the city together for increasing efficiency of service and management in order to 
decrease the expense and using of resource. Smart city is not the improvement of city that has 
smartness in the way of thinking or method of luxurious city devolopment. But smart city has 
to has efficiency for using many technologies and the modern innovations to connect and 
integrated with basic contruction system of the city together for increasing efficiency of 
service and management in order to decrease the expense and using of resource.  

Keyword : Smart City , City Development
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 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการแขงขันทางการคาอยางรุนแรงของโลกในปจจุบัน ทําใหประเทศไทย
จําเปนจะตองมีการพัฒนาและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรที่เพิ่มมากข้ึนทําใหมเีมืองที่มีพื้นที่จาํกัดตองมีการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับประชากรใหสามารถดํารงชีวิตได 
อยางมีคุณภาพและมีความสุข นอกจากนี้การขยายตัวของความเปนเมือง (urbanization) ที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง ทําใหเมื่อมีการเจริญและขยายตัวของความเปนเมืองมากขึ้น การสรางเมืองใหมีความอัจฉริยะ 

(smartness) จึงมีความจําเปนและมีความสําคัญอยางหลีกเหลี่ยงไมได ปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยถือเปนวาระแหงชาติที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน และมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี     
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปนประธาน หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ และผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ สังคม 

และโทรคมคมนาคม เปนกรรมการ และสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (สนข.) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปนกรรมการและเลขานุการรวม ตาม
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2560 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ ซึ่งคณะทํางานฯ นี้ มีอํานาจหนาที่ในการเสนอรางยุทธศาสตรและแผนแมบทการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป พรอมบูรณาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ทั้งประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมา มีประเด็นขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (smart city) 

ที่สําคัญ ไดแก การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเปาหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 

แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและบริหารโครงการ (PMC) 

การสงเสริมการลงทุนในเมืองอัจฉริยะ การแตงตั้งคณะทํางานประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ การประกวดตรา
สัญลักษณเมืองอัจฉริยะ หลักเกณ การประเมินและคุณสมบัติเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ไปจนถึงการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเวทอีาเซียน และนานาชาติ 
 

 

 

 เมืองอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใหบริการและการบริหารจัดการเมือง ลดคาใชจายและการใชทรัพยากรของเมืองและประชากร
เปาหมาย โดยเนนการออกแบบที่ดี และการมีสวนรวมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต
แนวคิดการพัฒนา เมืองนาอยู เมืองทันสมัย ใหประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อยางยั่งยืน 

  

 ความเจริญของเมืองที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดปญหาความหนาแนนของประชากรและความไม
เพียงพอของทรัพยากรที่มีอยู และประชากรมีแนวโนมในการขยายตัวสูเขาสูเมืองมากข้ึน จึงทําใหตองมีการพัฒนา
เมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่มีจํานวนเพิ่มมากข้ึนและมีการเคลื่อนยายเขาสูเมืองมากข้ึนรวมถึง
การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนกับประชากรที่อาศัยอยูอยางมากที่สุด ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีควบคูไปกับ
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การพัฒนาเมือง การพัฒนาเมืองใหนาอยู ทันสมัยใหประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอยางยั่งยืนมี
เปาหมายคือ การสรางสังคมคุณภาพที่รองรับการขยายตัวของสังคมเมือง โดยเชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐานของ
เมืองเขาดวยกันแบบบูรณาการ ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการใชพลังงานอยางรูคุณคา ทําใหไดรับคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเปนเมืองที่นาอยูในลักษณะของการเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และจะเก่ียวพันไปถึงการเพ่ิมโอกาสในการตอยอดทางธุรกิจ การเสริมสรางศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของเมือง ฯลฯ นําไปสูการเปนเมืองที่สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน  

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เปนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาใชตามสภาพปญหาบริบทและความ
ตองการของประชาชน ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองการทําใหเมืองเดิมที่มีประชากรอยูอาศัยไดรับการ
พัฒนาใหเปนเมืองที่นาอยูทั้งในดานการการจัดพื้นที่ของเมืองใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของเมือง 
สาธารณูปโภค สถานท่ีพักผอน ที่อยูอาศัย เปนตน ซ่ึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะดําเนินการไดทั้งในสวนที่เปนการ
พัฒนาเมืองที่มีลักษณะความเปนเมืองเดิมใหเกิดการพัฒนาในลักษณะทําใหเมืองที่มีอยูแลวมีความนาอยูยิ่งข้ึน 

(Livable City) และการพัฒนาเมืองที่มีลักษะเปนเมืองใหม เปนการทําใหเมืองมีความทันสมัย เปนเมืองที่ไดรับการ
พฒันาพื้นที่ข้ึนใหมใหเปนเมืองมีความทันสมัย (New City) มากยิ่งข้ึน 

 

  

 1. สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart Environment) หมายถึง เมืองที่คํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสิงแวดลอมและ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยบริหารจัดการอยางเปนระบบ เชน การจัดการ
น้ํา การดุแลสภาพอากาศ การบริหารจัดการของเสียและการเฝาระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่มการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 2. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) หมายถึง เมืองที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในระบบ
เศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองทองเที่ยวอัจฉริยะ เปนตน 

3. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) หมายถึง เมืองที่สามารถบริหารจัดการดานพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางความสมดุล ระหวางการผลิตและการใชพลังงานในพ้ืนที่เพื่อสรางความม่ันคงทางพลังงานและ
ลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงขายไฟฟาหลัก 

4. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) หมายถึง เมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐ            
เพื่ออํานวยความสะดวก แกประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐ โดยมุงเนน ความ
โปรงใสและการมีสวนรวม และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องผานการประยุกตใชนวัตกรรมบริการ 

 5. การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) หมายถึง เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกโดย
คํานึงถึงหลักอารยสถาปตย (Universal Design) ใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และ
มคีวามสุขในการดํารงชีวิต 

 6. การเดินทางและขนสงอัจฉริยะ (Smart Mobility) หมายถึง เมืองที่มุงเนนพัฒนาระบบจราจรและ
ขนสงอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนสงและการสัญจรที่
หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนสง รวมถึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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 7. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) หมายถึง เมืองที่มุงพัฒนาองคความรู ทักษะ และสิ่งแวดลอม         
ที่เอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปดกวางสําหรับความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม และการมีสวนรวมของประชาชน 

จะเห็นไดวาในการพัฒนาเมืองสูความเปนเมืองอัจฉริยะนั้นไดมีการแบงประเภทของการพัฒนาไว 7 
ประเภทอยางชัดเจนโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้หนวยงานของภาครัฐหรือเอกชน
สามารถดําเนินการพัฒนาไดตามแตบริบทของลักษณะหนวยงานนั้นไมจําเปนวาตองพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน 7 
ประเภทดังกลาวขางตนไปพรอมกัน และเมื่อเร่ิมดําเนินโครงการใดที่นําไปสูการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้นมีขอควร
คํานึงถึงคือ ตองมีการจัดทําแผนเมืองอัจฉริยะโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

   
การจัดทําแผนเมืองอัจฉริยะเพื่อใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตองมีการดําเนินการประกอบไปดวย 5 ขอ ดังนี้ 
1.   

 คือ การกําหนดเขตเมืองอัจฉริยะ เปาหมาย วัตถุประสงค ประเภท และลักษณะของการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ 

ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม  

  1) พืน้ที่ ตองมีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนมีพรมแดนหรือขอบเขตทางภูมิศาสตรที่ชดัเจนบนแผนท่ี หรือ
ระบุเปนชื่อขอบเขตการปกครองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงมหาดไทย เชน ชื่ออําเภอ ชื่อตําบล ชื่อเทศบาล 
(หลายพื้นที่รวมกันได)  
  2) เปาหมาย ตองระบุใหชัดเจนวาตองการพัฒนาปรับปรุงอะไร เพื่อใหดีข้ึนอยางไร มีความคาดหวังอะไร 
โดยมีการวัดประเมินผลไดทั้งกอนและหลังการดําเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ 

  การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ขอรับการพิจารณาอยางนอย 2 ดาน จาก 7 ดานที่คณะกรรมการกําหนด โดยมี
ดานบังคับคือ สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart Environment) สวนอีกดานจะเปนดานใดก็ได  
2.  

 คือ มีการกําหนดแนวทางการลงทุนในโครงการและ/หรือโครงสรางพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ ที่ครอบคลุมถึง 
โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล และอาจครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานคมนาคม โครงสรางพื้นฐานพลังงาน 

สาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานอ่ืนใด ที่สอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงค รูปแบบและประเภทของเมือง
อัจฉริยะ ที่ขอรับการพิจารณา ทั้งนี้ในแผนงานเมืองอัจฉริยะสามารถประกอบดวยหลายโครงการ แตละโครงการ
ยอมตองการเงินทุนเพื่อดําเนินการแตกตางกันข้ึนกับปจจัยหลายดาน ซึง่งบประมาณที่สนับสนุนไดแก 
 2.1 ภาครัฐเปนผูลงทุน  
  คือการใชงบประมาณแผนดินเงินจากการจัดเก็บรายไดของภาครัฐ หรือ กองทุนที่ดูแลโดยภาครัฐ  
 2.2 ภาคเอกชนเปนผูลงทุน  
 คือ การใชเงินลงทุนจากภาคเอกชน เชน บริษัทเอกชน องคการเอกชน มูลนิธิจดทะเบียน หรือ กองทุนเอกชน  
 2.3 การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (Public Private Partnership - PPP) 
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 คือ การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุน ในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 เปนการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือจัดทําโครงการ โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะที่เปนหนาที่ของรัฐ โดยรัฐมอบหมายหนาที่ ใหภาคเอกชนดําเนินการจัดทําโครงการดังกลาวแทนผาน
สัญญารวมลงทุน 

 2.4 อ่ืนๆ คือ แนวทางอ่ืนๆ ที่สามารถดําเนินการในสวนของงบประมาณ เชน การระดมทุนเงินบริจาค 
การจัดตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐาน การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย ในลักษณะเชนนี้ควรมีการแนบเอกสาร
ประกอบตามความเหมาะสมหรือ เอกสารอธิบายสถานการณใหไดมาซ่ึงเงินทุน เปนตน 

 (City Data Platform) 

 คือ แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารขอมูลของเมือง (City Data Platform) โดยมีการเชื่อมโยง
หรือการใหใชงานขอมูลในการบริหารจัดการและใหบริการในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และแนวทางการบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรที่เก่ียวของกับระบบตางๆ ของเมืองอัจฉริยะ และการดูแลความปลอดภัยของขอมูล
สวนบุคคล 

 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมใหการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีการดําเนินการใหความสําคัญกับ
ขอมูลดิจิทัลและการเชื่อมตอแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการบริหารและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้            
มีเกณ พื้นฐานทางดานขอมูล คือ รายการขอมูลพื้นฐาน City Data Platform ประกอบดวยขอมูล ดังนี้  
 1.  

   1.1 ขอมูลพื้นที่ เชน พิกัดสถานที่สําคัญของเมือง (สถานที่ราชการ, สถานศึกษา, สถานบริการ
ดานสาธารณสุข, โรงเรียน ฯลฯ) แผนที่และภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และประเภทการใชประโยชนของพ้ืนที่ (อุตสาหกรรม 
/ เกษตร / ทองเที่ยว / ที่อยูอาศัย ฯลฯ) 
   1.2 ขอมูลประชากร (ควรมี metadata กํากับวาเปนขอมูลปใด) เชน จํานวนประชากร เพศ 
(ชาย/หญิง) อายุ อาชีพ การศึกษา และรายไดประชากร 

  1.3 ขอมูลสาธารณูปโภค เชน ระบบไฟฟา เชน แหลงจายไฟฟา แนวสายไฟฟา ระบบ
ประปา ระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส ระบบโทรคมนาคม 

  1.4 ขอมูลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  
 2.      

โปรดระบุขอมูลทีช่ัดเจน เชน Smart Environment มีขอมูลเร่ืองระดับออกซิเจนในน้ําจากระบบระบาย
น้าํของเมือง หรือ Smart Mobility มีขอมูลเร่ืองสภาพการจราจร การเขาปายรถประจาํทาง   
 4. บริการและระบบเมืองอัจฉริยะ 7 ดาน 

 คือ การอธิบายโครงการที่จะพัฒนาการบริการหรือระบบเมืองอัจฉริยะแตละดานจากทั้ง 7 ดาน โดยมี
รายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และบริการระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรม หรือโครงการที่สอดคลองกับ
ประเภทและลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ขอรับการพิจารณา ทั้งนี้สามารถพิจารณาเลือกดําเนินการ
เฉพาะบางดาน หรือทั้งหมดก็ไดแลวแตความพรอม  
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 5. แนวทางการบริหารจัดการอยางยั่งยนื 

 คือ การบริหารจัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอยางยั่งยืน โดยอาจเปนรูปแบบการบริหารจัดการโดยภาครัฐ 

โดยภาครัฐรวมเอกชน หรือโดยภาคเอกชน ภาคประชาชนในรูปแบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

 

  

Smart City  

สิงคโปรไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)การพัฒนาเมืองโดยมุงประเด็นเร่ืองกายภาพของเมือง ในชวงแรก
ตั้งแตป พ.ศ.2506 (ค.ศ.1963) อดีตประธานาธิบดี ลีกวนยู ไดมุงม่ันพัฒนาเมืองสิงคโปรใหเปน Garden City คือ
เมืองแหงสวน เพื่อสรางภูมิทัศนเมืองใหเปนสีเขียว แลวสิงคโปรก็ทําไดจริงตามแนวคิดสัมฤทธิผลนิยม (Pragmatism) 

คือมุงหาวิธีการมากกวายึดม่ันในอุดมการณ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว โดยการเรงปลูกตนไมทั้งเกาะเพิ่ม
ปริมาณอยางจริงจัง เพียงสิบปผานไปเทานั้น ตนไมที่ปลูกข้ึนตามสวนและถนนหนทาง เจริญเติบโตงอกงามทั้งเกาะ 
หลังจากนั้นจึงลดความสําคัญของเมืองลง ใหเปนเมืองในสวน (City in A Garden) กลาวคือ มีเมืองเปน
องคประกอบหนึ่งของสวน นายลีกวนยู ไดวางภาพอนาคตโดยพัฒนาตามวิสัยทัศนใหสิงคโปรเปนเมืองที่นาอยูอาศัย 
นาทองเที่ยวและนาเขาไปลงทุน ขณะที่เมืองในสวน (City in A Garden)ยังคงเปนวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ
ตามที่กําหนดไวโดยอดีตประธานาธิบดีลีกวนยู แตสิงคโปรก็ไมยอมตกกระแสโลกแหงการพัฒนา Internet of Things 

(IoTs) โดยในป พ.ศ. 2557 ประธานาธิบดีลีเซียนลุง ไดประกาศ “แผนริเร่ิม” (Initiatives) ประเทศแหงความสมารท 

ดังจะเห็นคํานี้มากขึ้น ตัวอยางเชน แผนริเร่ิมแถบและเสนทาง (Belt Road Initiative: BRI) จากประเทศจีน แผนริเร่ิม
ใหมในการบุกโลกธุรกิจโดยการพัฒนาการเชื่อมตอโครงสรางพื้นฐานอยางเสนทางสัญจรจากประเทศจีนสูประเทศตางๆ 
ซึ่งคําวา Initiatives นี้ความหมายที่ตรงที่สุดในเชิงการวางแผน ผูเขียนพบวาการแปลความจากพจนานุกรมให
ความหมายวา a New plan กลาวคือ แผนที่มีความใหมทันสมัย ผูเขียนจึงขอใชคําวา แผนริเร่ิมประเทศแหงความ
สมารท(Smart Nation Initiatives) อยางไรก็ตาม สิงคโปรไมไดเร่ิมความสมารทจาก “ศูนย” หากแตพัฒนาเทคโนโลยี
และเชื่อมตอดานการสื่อสารมาระยะหนึ่งแลว โดยในชวงแรก คือในทศวรรษที่ 1980s (พ.ศ. 2523- 2532) เปนแผนงาน
การใหบริการของรัฐดวยคอมพิวเตอร (Civil Service ComputorisationProgramme) ตอมาใน ป พ.ศ. 2535         

เปนแผนกลยุทธที่มีเปาหมาย IT2000 ป พ.ศ. 2553 เปนการตั้งเปา iGov2010 ตอมาในป พ.ศ. 2557 ไดมีแผนริเร่ิม 

Smart Nation Initiatives และในป พ.ศ 2558 จึงไดมีแผนแมบท eGov คือรัฐอิเล็กทรอนิกส จึงอาจกลาวไดวา 
สิงคโปรไดพยายามปรับตัวใหทันตอความกาวหนาของโลกเทคโนโลยีอยางตอเนื่องมากวา 30 ปแลว โดยให
ความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการและ
ประชาชน นั่นคือการสรางแพลตฟอรม(Platform) ที่มีระบบการจัดการขอมูลดานตางๆ ที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาเมือง ไดแกดานเศรษฐกิจ การเงิน สิ่งแวดลอม การคมนาคมขนสง สุขภาพ สังคมและเทคโนโลยี ในเว็บไซต 
data.gov.sg หรือแมกระทั่งหนวยงานสําคัญหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาเมืองของสิงคโปร คือ องคกรพัฒนา
เมือง (Urban Redevelopment Authority: URA) ก็ไดเพิ่มความมุงหมายของหนวยงาน คือ การจัดทําฐานขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการวางแผนผัง และเปดกวางตอการเขาถึงขอมูลอินเตอรเน็ตสําหรับประชาชน หนวยงานรัฐ 
และผูประกอบการภาคเอกชน โดยใชขอมูลเหลานี้ชวยในการตัดสินใจ เชน ขอมูลประชากร การวิเคราะหขอมูล
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พฤติกรรมทางสังคม (Urban Behavioral Analytics) ขอมูลที่เปนพลวัตอยางเร่ืองการยายถ่ิน การสัญจรของ
ประชาชนและยวดยานพาหนะแบบ Real-time หรือแมกระทั่งการอํานวยความสะดวกตอนักลงทุน ในการเขาถึง
ขอมูลพื้นที่ที่เหมาะสมตอการลงทุนประเภทตางๆและขอกําหนดการพัฒนาที่กระชับไมซบัซอน ซ่ึงทําใหภาคเอกชน
ตัดสินใจไดงายข้ึนในการลงทุนในสิงคโปร 
Smart City  

ซองโดตั้งอยูหางจากกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใตไปราว 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,500 

เอเคอร ทําเลของเมืองอยูในเขตธุรกิจสากล (International Business District: IBD) อันเปนศูนยกลางการคาเสรี
และธุรกิจระหวางประเทศ พื้นที่มีลักษณะเปนเกาะ เนื่องจากการถมทะเล โดดเดนดวยการสรางเมืองใหมที่มีความ
ทันสมัยดวยความรวมมือของบริษทัดานเทคโนโลยีสือ่สารชื่อดังอยาง CISCO ที่ทาํหนาที่พัฒนาเทคโนโลยีเครือขาย
ของเมือง เพื่อทําใหซองโดเปนเมืองตนแบบของการเชื่อมตอ (connected community) ขอมูลทุกอยางใหไดรับ
การเชื่อมตอเปนเครือขายเดียวกันบนอินเทอรเน็ต เชน ระบบประปา ไฟฟา โทรศัพท การจราจร ฯลฯ นอกจากนี้
ยงัมีการออกแบบภายใตแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเนนการเชื่อมตอพื้นที่ใกลเคียงเพื่อการเขาถึงดานการขนสง 
การออกแบบการใชพลังงานและโครงการในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งพื้นที่โลงและที่อยูอาศัยตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเมืองใหมีมากเกือบคร่ึงหนึ่งของ
พืน้ที่ทั้งหมด เชนที่ Central Park สวนสาธารณะหลักของซองโด ซึ่งมีตนแบบมาจากสวนสาธารณะชื่อเดียวกันใน
นครนิวยอรก Central Park เปนสวนสาธารณะขนาดใหญที่เปนเสมือนปอดใจกลางเมือง มีเนื้อที่ราว 101 เอเคอร 
หรือประมาณรอยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของซองโด 

 จะเห็นไดวากรณีศึกษาตัวอยางเมืองอัจฉริยะประเทศสิงคโปร และประเทศเกาหลีทั้ง 2 ประเทศนี้มี
มุมมองที่นาสนใจที่สามารถนํามาเปนแบบอยางใหกับประเทศไทยในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คือ สิงคโปรได
พยายามปรับตัวใหทันตอความกาวหนาของโลกมีการจัดทําฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอการวางแผนผัง และเปด
กวางตอการเขาถึงขอมูลอินเตอรเน็ตสําหรับประชาชนและทุกหนวยงานตางใหความรวมมือสนับสนนุทั้งภาครับและ
เอกชน สําหรับประเทศเกาหลีพื้นที่มีลักษณะเปนเกาะไดมีแนวคิดการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนดวยการเปนเมือง
ตนแบบของการเชื่อมตอ (connected community) ขอมูลทุกอยางใหไดรับการเชื่อมตอเปนเครือขายเดียวกันบน
อินเทอรเน็ต เชน ระบบประปา ไฟฟา โทรศัพท การจราจร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบภายใตแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเนนการเชื่อมตอพื้นที่ใกลเคียงเพื่อการเขาถึงดานการขนสง การออกแบบการใชพลังงานและ
โครงการในอาคารอยางมีประสิทธิภาพคํานึงถึงความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

 ประเทศไทยไดมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองอยางชัดเจน 7 ดาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และมีหลักเกณ  เปาหมาย ตัวชี้วัดที่เปนตัวกําหนดใหหนวยงานเขาถึงการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะในแนวทางเดียวกันโดยมีกฎหมายรองรับอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาจดําเนินการ
แบบคอยเปนคอยไปตามความพรอมและบริบทของแตละสถานที่โดยตองมีการวางแผนการพัฒนาอยางนอย 2 ดาน 

ไดแก ดานสิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart Environment) และอีกดานที่หนวยงานนั้นประสงคดําเนินการ หรือ อาจ
ดําเนินการไดครบท้ัง 7 ดาน ก็ได จะเห็นไดวา การเปนเมืองอัจฉริยะ (smart city) นั้น นอกจากจะตองมีความ
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อัจฉริยะทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานของเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของเมือง และคุณภาพชีวิตของคนในเมืองแลว 

ยังจําเปนจะตองใหความสําคัญกับการสรางสรรคแนวทางการบริหารจัดการเมืองใหมีความอัจฉริยะ (smart) รวมถึง
สถาบันทางสังคมและการจัดการเชิงองคการ ระบบการทํางาน ตลอดจนนโยบายในการทํางานของผูมีสวนเกี่ยวของ
กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้นจําเปนจะตองมีความอัจฉริยะ (smart) ที่สอดคลองกับแผนการพัฒนาเมืองและ
รองรับกับแบบแผนการทํางานใหมๆ ที่จะเกิดข้ึนภายใตบริการของการเปนเมืองอัจฉริยะ (smart city) ดวยการให
ความสําคัญกับคนและสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 

  การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ถือเปนความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนรวมถึงสถาบันตางๆ ในการรวมมือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเมืองใหมีความนาอยูแกไขปญหาตางๆ 
ที่เกิดข้ึน ดวยการนําเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึง่เปนรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณหรือสิ่งของรอบๆ 
ตัวเขากับโครงขายการสื่อสารแบบอินเตอรเน็ต รวมไปถึงการวางผังเมืองที่มีระบบมารองรับการใชชีวิตที่
สะดวกสบายมากขึ้น มีรูปแบบการบริหารจัดการเมืองแบบ Smart City ทั้ง 7 ดาน เพื่อเปนการสรางเมืองใหมีการ
เติบโตอยางยั่งยืน เนนการจัดสมดุลของสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน และเลือกใชพลังงานสะอาดในการลดปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอม ปญหามลภาวะทางอากาศ น้ําเสีย ขยะ การระบายน้ํา ชวยสงเสริมสภาพแวดลอมที่ดี คุณภาพ 
อากาศที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปรากฏการณเกาะความรอน (Heat Island Effect) ซึ่งคุณสมบัติของการเปน
เมืองอัจฉริยะ มีหลักการสําคัญที่ควรใหความสําคัญ ไดแก มีการใชระบบสาธารณูปโภค ถนน อาคารและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในพื้นที่เมืองอยางเต็มประสิทธิภาพ สงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในเมืองนั้นใหเขมแข็ง มีการบริหารจัดการพลังงานทั้งภาคการผลิต การสงจายและการใช
พลังงาน รวมทั้ง สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่งายตอการเรียนรู ตอบสนองตอความตองการของเมืองไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการไดรับขอมูลขาวสาร และผูใชทุกระดับสามารถเขาถึงบริการไดตามความ
เหมาะสมกับความตองการในการใชงานที่แตกตางกันนําไปสูการเปนเมืองแหงแหงการเรียนรู เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมดานตางๆ ตลอดจนเปนสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมคีวามสุขและปลอดภัย 

 

 

 ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร และทานอาจารย รศ.ดร.ศรุดา สมพอง ที่ได
กรุณาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ ทั้งในดานของความเปนวิชาการ มุมอง แนวคิด และการคิดวิเคราะหความรูตางๆ 

ที่เปนประโยชนในการจัดทาํบทความครั้งนี้ 
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Transformation of health service system in digital age. 
 

   ปยะมาศ  งามการ 
 

 

ระบบเศรษฐกิจสังคมของโลกถูกหลอมเขาสูเศรษฐกิจสังคมของโลกออนไลนมากยิ่งข้ึน กิจกรรมของ
ประชาชน ธุรกิจ หรือรัฐ จะถูกยายมาอยูบนระบบออนไลน เชน การสื่อสาร การซ้ือขายสินคา การทําธุรกรรม
ทางการเงิน การเรียนรู การดูแลสุขภาพ และการใหบริการของภาครัฐ ระบบบริการสุขภาพจําเปนตองปรับตัวโดย
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสุขภาพมาใชในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อเพิ่ม
โอกาสใหกับประชาชนในการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงและเทาเทียม การปฏิรูปการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสุขภาพรวมกันในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการผลิต
และภาคการใหบริการดานสุขภาพเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อันจะนําไปสูความมั่นคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล การทําโครงการ 
Smart Hospital เปนการนําเทคโนโลยีดานสุขภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเพิ่ม
ความสะดวกในระบบการใหบริการและระบบการจัดเก็บขอมูลสุขภาพของผูปวย ในการบริหารจัดการ Big Data, 

ปญญาประดิษฐหรือปญญาภิวัฒน (Artificial Intelligence : AI), และ Internet of Things (IoT) จะทาํใหสามารถ
วิเคราะหขอมูลสุขภาพไดลึกซึ้ง หลายแงมุม เปนประโยชนตอการเชื่อมโยงและจัดวางระบบบริการสุขภาพที่
เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งขอมูลใน Big Data ไดแก ขอมูลดานสุขภาพ ระบบยา หองปฏิบัติการ การเงินการคลัง การพัสดุ 
และบุคลากร สามารถนํามาวิเคราะห ประมวลผล และสังเคราะหเปนแผนการบริหารจัดการของโรงพยาบาล ทั้งนี้
ในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของทุกหนวยงานเขาดวยกัน โดยใชเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 

เชื่อมโยงทุกอุปกรณผานระบบอินเทอรเน็ต เชน ระบบคิว (Queue) แอพพลิเคชั่น (mHealth) ระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส (EMR) เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลการรักษาพยาบาล ผลการตรวจสุขภาพของผูปวยระหวาง
สถานพยาบาล ระบบอิเล็กทรอนิกส (E-health) เพิ่มคุณภาพการรักษา อาทิ การนัดหมาย การจัดคิว การเขาถึง
ขอมูลสุขภาพของตนเอง การจัดยา การสงตอผูปวยไปตางโรงพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัย การ
รักษา และการเขาถึงขอมูลผูรับการรักษา เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอย เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเขารับ
บริการ และมีขอมูลที่ถูกตองแมนยํา 

 

 : , ,  

 

 

 

283



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

Abstract
The global social economy is increasingly melted into the online social economy. 

Activities of the public or business will be moved to online systems such as communication,
product trading, financial transactions, learning, health care and government services. The 
health service system needs to adapt by adopting digital technology and health innovation 
to manage and support operations for increase the opportunity for people to receive modern 
medical and health services thoroughly and equally. Reforming the implementation of 
digital technology and health innovations together in all sectors, including government, 
private sectors, manufacturing and health service sectors. That is an improvement in 
operational efficiency. To improve the quality of life of people which will lead to stability, 
prosperity and sustainability of Thailand according to the government's policy. The smart 
Hospital Project is to bring health technology, electronic systems and information 
technology systems added convenience in the service system and the health data collection 
system of patients. In the management of Big Data, Artificial Intelligence (AI), and Internet 
of Things (IoT), it will be able to analyze profound health data in many aspects, which will 
be useful for system integration and systemization. Health services that are appropriate for 
the area. The data in the Big Data includes health data, medicine systems, laboratories. 
Finance, procurement and personnel can be analyzed, processed and synthesized into 
hospital management plans. In this regard, the linkage of information systems of all 
departments together By using the Internet of Things (IoT) technology to connect all 
devices via the internet, such as Queue system, mHealth, Electronic Medical Record 
System (EMR) for exchange and link medical information and health examination results of 
patients between hospitals. Electronic systems (E-health) increase the quality of treatment 
such as appointments, queue scheduling, access to their health information, medication, 
referring patients to other hospitals. Increase the efficiency of diagnosis, treatment and 
access to patient information for reduce congestion, reduce waiting time, increase 
convenience , fast in service accurate information. 

Keyword : Transformation, Health Service System, Digital Age. 
 

 

เมกะเทรนดทั้งขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ปญญาดานเทคโนโลยีประดิษฐ (AI) บล็อกเชน (Block Chain) 

การสงขอมูลถึงกันดวยอินเทอรเน็ต (Internet of Things : IoT) และ 5จี เขามามีบทบาทในสังคมไทยและสังคม
โลกมากขึ้น รวมถึงในวงการแพทยและสาธารณสุข จําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองหยิบยกเทคโนโลยีเหลานี้มาใชเสริมการ
ทาํงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน ผลสํารวจของบริษัทไมโครซอฟท วาดวยเร่ืองการปฏิรูปดวย
ดิจิทัลในเอเชีย ทําการสํารวจผูนําภาคธุรกิจจํานวน 1,494 คนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก ที่ทํางานในองคกรที่มี
พนักงานมากกวา 250 คน จาก 13 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย จีน ฮองกง อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุน เกาหลี 
มาเลเซีย นิวซีแลนด ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวันและไทย โดยผูทําแบบสํารวจเปนสวนหนึ่งในทีมที่ชวยพัฒนากล
ยุทธดิจิทัลใหองคกร ซ่ึงรวมถึงธุรกิจการแพทยจํานวน 247 แหง พบวาอุตสาหกรรมการแพทยในเอเชีย แปซิฟก 
เร่ิมมีความตื่นตัวและมองเห็นความจําเปนในการปฏิรูปธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมตัวรับความทาทายและโอกาส
ในการเติบโตทางธุรกิจที่จะเกิดข้ึนในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 ที่ขอมูลหรือ data เขามามีบทบาทสําคัญ
เปนอยางมากในการชวยปรับเปลี่ยนระบบการดําเนินงานทางการแพทยจากแบบเดิมสูแบบใหม ดวยการบริหาร
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จัดการสขุภาพของบุคคลและสาธารณสุขโดยรวมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวยคาใชจายที่นอยลง การใชประโยชน
จากขอมูลและการวิเคราะหขอมูล คือขุมทรัพยทางธุรกิจรูปแบบใหมของผูใหบริการดานการแพทย โดยรอยละ 76 
ของผูนําทางธุรกิจเห็นดวยวาขอมูลเชิงลึกจะชวยเพิ่มรายไดใหผูใหบริการดานการแพทยไดมากยิ่งข้ึน ดังนั้นผู
ใหบริการดานการแพทยจึงควรนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาอยางตอเนื่องและชวยพัฒนาการ
ใหบริการดานการแพทยกับผูปวยไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงเทคโนโลยีเกิดใหม โดยเฉพาะคลาวด การวิเคราะห (Analytics) 

และนวัตกรรมใหมๆ อยางปญญาประดิษฐ (AI) และ IoT (Internet of Things) จะชวยเพิ่มขีดความสามารถให
อุตสาหกรรมการแพทยในการปฏิรูปธุรกิจ อยางไรก็ตาม การปฏิรูปธุรกิจที่แทจริงจะเกิดข้ึนไดตองมาพรอมดวยแรง
สนับสนุนของบุคลากร โดยตองมาจากการจัดหาเคร่ืองมือใหพนักงานเพื่อตอบสนองการทํางานใหตรงจุด การ
ขับเคลื่อนธุรกิจดวยขอมูลและการเนนลูกคาเปนสําคัญ ซ่ึงเปนปจจัยหลักในการปฏิรูปธุรกิจสูยุคดิจิทัลทั้งหมด            

จากผลสํารวจคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาผูนําภาคธุรกิจการแพทยมีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงองคกรสูยุคดิจิทัลกัน
มากขึน้ ไมโครซอฟทเชื่อวา การปฏิรูปทางธุรกิจนี้จะมีความเกี่ยวของใน 4 มิติหลัก ไดแก การเสริมศักยภาพใหกับ
ทีมแพทย การเขาถึงคนไข การบริหารการรักษาอยางเหมาะสมและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรักษาไดอยางตอเนื่อง และที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น คือการใชงานขอมูลและคลาวด ที่จะเขามา
ชวยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทยใหบรรลุเปาหมายไดอยางรวดเร็ว (Marketingoops, 2560) 

ตามแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข กําหนดใหการปฏิรูป ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ  
เปนสิ่งที่จะตองดําเนินการ ศาสตรตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาววา นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขใหโรงพยาบาลและหนวยงานในสังกัด 
ปรับเปลี่ยนระบบการทํางานใหเขาสูระบบดิจิทัล โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยพัฒนาระบบบริการและระบบ
บริหารจัดการใหเกิดผลเปนรูปธรรม เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ทั่วถึง เทาเทียม 
เจาหนาที่มีระบบปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ไรรอยตอ ผูบริหารมีระบบสารสนเทศสุขภาพที่มีคุณภาพ ทัน
สถานการณซึง่ โรงพยาบาลอัจฉริยะ  (Smart Hospital) คือ การนําเทคโนโลยีดานสุขภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเพิ่มความสะดวกในระบบบริการ การจัดเก็บขอมูลสุขภาพของ ผูปวย และการบริหารจัดการ 
Big Data, AI, และ Internet of Things (IoT) จะทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลสุขภาพไดลึกซึ้ง หลายแงมุม เปน
ประโยชนตอการเชื่อมโยงและจัดวางระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซ่ึงปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีขอมูล
เปนฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ลอยอยูในระบบคลาวด (Cloud Computing) มากกวา 1.4 หมื่นลานบันทึก 
(Record) ซึง่เปนขอมูลดิบที่เก่ียวกับการใหบริการดานสาธารณสุขกับประชาชนจากหนวยบริการสาธารณสุขในสังกัดที่
ครอบคลุมหนวยบริการถึง 70  ของประเทศ ฐานขอมูลนี้นํามาใชในการกําหนดนโยบายของประเทศทั้งในมิติของการ
ปองกันและรักษา ตอบโจทยสุขภาวะของคนในประเทศ เชน ขอมูลการฉีดวัคซีนตาง ๆ ทําใหทราบวาแตละพื้นที่มีการ
ฉีดวัคซีนชนิดใดไปแลวบาง ครอบคลุมการฉีดแลวก่ีเปอรเซ็นต หากขอมูลแสดงพื้นที่ไหนยังฉีดนอยก็จะไดเขาไปเรง
ดําเนินการ หรือใน Big Data ในระดับโรงพยาบาลแตละแหง ขอมูลดานสุขภาพ ระบบยา หองปฏิบัติการ การเงินการ
คลัง การพัสดุ และบุคลากร สามารถนํามาวิเคราะห ประมวลผล และสังเคราะหเปนแผนการบริหารจัดการของ
โรงพยาบาล ทั้งนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข Big Data เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของทุก
หนวยงานเขาดวยกัน ใชเทคโนโลยี IoT เชื่อมโยงทุกอุปกรณผานระบบอินเทอรเน็ต เชน ระบบคิว (Queue) 

285



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

แอพพลิเคชั่น (mHealth) ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส (EMR) เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลการรักษาพยาบาล 

ผลการตรวจสุขภาพของผูปวยระหวางสถานพยาบาล ขณะนี้อยูระหวางประเมินผลทดลองดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยดานขอมูลสากล ระบบอิเล็กทรอนิกส (E-health) เพิ่มคุณภาพการรักษา อาทิ การนัดหมาย 
การจัดคิว การเขาถึงขอมูลสุขภาพของตนเอง การจัดยา การสงตอผูปวยไปตางโรงพยาบาล เปนตน เพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการเขาถึงขอมูลผูรับการรักษา เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอย เพิ่มความสะดวก 
รวดเร็ว มีขอมูลที่ถูกตองแมนยํา (สํานักงานพัฒนาระบบขอมลูขาวสารสุขภาพ, 2562) 

 

 

โลกกาวหนาไปไกลมากข้ึนตามเทคโนโลยี และพฤติกรรมการใชงาน สงผลใหในแตละชวงปที่ผานมา       
มกีารพัฒนาและเดินหนาไปอยางสมํ่าเสมอ รูปแบบการใชชีวติของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลง ยอมรับไดในยุคสมัยที่
เปลี่ยนไปและความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เขามามีอิทธิพลกับการใชชีวติแทบจะทุกชองทาง ดังที่ปจจุบันเราเรียก
มนัวา ยุคดิจิทัล 4.0 หรือ ดิจิทัลไทยแลนด หรือไทยแลนด 4.0 โดยมีความเปนมาตามยุคกอนหนาดังนี้ 
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1.  Digital 1.0  (Internet) 

ยุคนี้เปนยุคเร่ิมตนของ “Internet” เปนชวงเวลาที่กิจกรรมและการดําเนินชีวิตของผูคนเปลี่ยนจาก
ออฟไลน (offline) มาเปนออนไลน (online) มากขึน้ เชน การสงจดหมายทางไปรษณียก็เปลี่ยนมาเปนการสงอีเมล 
E-mail และอีกหนึ่งตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ การถือกําเนิดของเว็บไซต Website ที่ทําใหเราเขาถึงทุกอยางไดงาย
ข้ึนและทั่วถึง การอัพเดตรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไดสงผลกระทบครั้งใหญและเปนวงกวาง 
การดําเนินกิจกรรมสะดวกและรวดเร็ว เร่ิมมีกิจกรรมเชิงพาณิชยและโ ษณาผานเคร่ืองมือออนไลนเสมือนกับมีหนา
รานที่ทกุคนบนโลกจะเห็นเราไดงายข้ึน 

2.  Digital 2.0  (Social Network) 

ตอยอดจากยุค 1.0 ก็จะเปนยุคที่ผูบริโภคเร่ิมสรางเครือขายติดตอสื่อสารกันในโลกออนไลน เครือขาย
สังคม Social Network นี้เร่ิมจากการคุยหรือแชทกับเพื่อน สมาคม กลุมเล็กๆของผูคนที่ตองการความ
สะดวกสบายในการตดิตอสื่อสาร จุดเล็ก ๆ นี้เร่ิมพัฒนาและขยายวงกวางไปสูการดําเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ โดย
นักธุรกิจสวนใหญมองวา Social Media เปนเคร่ืองมือเชื่อมตอและสรางเครือขายทางธุรกิจใหแกพวกเขาไดเปน
อยางดีดวยการคลิกเพียงคร้ังเดียว อีกทั้งยังชวยในการพัฒนา Brand วัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ สงเสริม
ภาพลักษณแบรนด เสมือนวา Social Media เปนกระบอกเสียงและเวทีเสนองานแกนักธุรกิจสูสายตาชาวโลกเปน
อยางดี เคร่ืองมือโซเชียลยังสามารถเปนอํานาจในการตอรองของผูบริโภคที่กําลังตัดสินใจเลือกสินคาและบริการ 
เนื่องจากมีตัวเลือกและรานคาใหเห็นมากข้ึนอีกดวย 

3. Digital 3.0  (Application and Big Data) 

ยุคแหงการใชขอมูลที่วิ่งเขาออกเปนลาน ๆ ดาตาใหเปนประโยชน การเติบโตของโซเชียลมีเดียและ  
E-Commerce จากยุค 2.0 ทําใหเกิดการขยายของขอมูลอยางมหาศาล ทุกแพลตฟอรมไมวาจะเปน สื่อโซเชี่ยล 
เว็บเบราวเซอร หรือแมแตธุรกิจอยางธนาคาร โลจิสติกส ประกันภัย รีเทล ตางมีขอมูลเขาออกเปนจํานวนมากใน
แตละวัน และเร่ิมมีการนําขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชน ดังคํากลาวที่วา “ใครมีขอมูลมาก ก็มีอํานาจมาก”  

ขอมูลถูกนํามาประมวลผล จับสาระ วิเคราะหถึงความตองการของผูบริโภคเพื่อสรางสินคาและบริการที่
สามารถตอบสนองโจทยของลูกคาได ทุกองคกรตางเห็นความสําคัญของการนําบิๆกดาตามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
แตการนําบิๆกดาตามาตอบสนองอยางเรียลไทมนัน้ จําเปนตองมีระบบคลาวด (Cloud Computing) มาชวยอํานวย
ความสะดวก จัดเก็บขอมูล เลือกทรัพยากรตามการใชงาน และทําใหเราสามารถเขาถึงขอมูลบนคลาวดจากที่ใดก็ได 
ผูใชทุกคนสามารถเขาถึงระบบ ขอมูลตางๆผานอินเตอรเน็ต สามารถจัดการ บริหารขอมูล และแบงปนขอมูลกับ
ผูอ่ืน (Shared Services) ลดตนทุนและลดความยุงยากเพื่อโฟกัสกับงานหลัก เพิ่มความเร็วในการบริการและการ
ทาํธุรกิจไดมากขึน้  

บิๆกดาตาสามารถนํามาตอยอดโดยการคิดคน เฟนหา และประยุกตใชขอมูลนั้น พัฒนาเปนแอพลิเคชั่น 
Application ทีใ่หความสะดวกสบายแกผูบริโภคผานทางสมารทโฟนและแท็บเลตอีกดวย 
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4. Digital 4.0  

ยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทําใหอุปกรณตาง ๆ สื่อสารและทํางานกันเองไดอยางอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีในสามยุคแรกที่กลาวไปเปรียบเสมือนเปนแขน ขา ใหแกมนุษย เปนเทคโนโลยีที่ชวยเหลือ อํานวยความ
สะดวก หยิบจับ คํานวณ ประมวลผมใหมนุษย มีแขน ขา แตไมมีสมองเปนของตัวเอง ในยุค 4.0 เทคโนโลยีถูก
นํามาพัฒนาตอยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย และเพิ่มศักยภาพของมนุษยในการใชความคิดเพื่อขามขีดจํากัด 
สรางสรรคพัฒนาสิ่งใหมๆ โดยจะใชชื่อยุคนี้วาเปนยุค Machine-to-Machine เชน เราสามารถเปด-ปด หรือสั่งงาน
อ่ืน ๆ กับเคร่ืองใชไฟฟาในบานตัวเองผานแอพลิเคชั่นโดยไมตองเดินไปกดสวิตช หรือตัวอยางที่ถูกนํามาใชงานจริง
แลวอยางการพูดคําวา “แคปเจอร” กับแอพถายภาพในสมารทโฟน โทรศัพทก็จะถายรูปใหอัตโนมัติโดยที่เราไม
ตองกดถายดวยซํ้า หรือแมแตเทคโนโลยีซิมูเลชั่น Simulation จําลองสถานการณเพื่อฝຄกอบรมพนักงาน วางแผน
สถานการณโดยที่ไมตองเดินทางไปถึงสถานที่จริง หรือเปนสื่อการเรียนรูแบบ Interactive เปนตน 

 
2  

 :  (2561) 

 

MOPH 4.0  

รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาการเขาสูระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัล สงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสรางและรูปแบบกิจกรรมการดําเนินงานในทุกภาคสวน และยังสงผลตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ไมวาจะเปนการผลิตการบริการ ซึ่งระบบบริการสุขภาพจําเปนตองปรับตัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสุขภาพมาใชในการบริหารจัดการและสนับสนุนการ
ดําเนินงาน เพื่อเพิ่มโอกาสใหกับประชาชนในการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงและเทา
เทียม รวมถึงรองรับการเขาสูสังคมสูงวัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถตอบปญหาความทาทายที่ประเทศกําลัง
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เผชิญอยูหรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เปนองคกรหลักในการกําหนดทิศทางระบบสุขภาพของประเทศ และกํากับดูแล สนับสนุน การจัดระบบบริการ
ประชาชน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ํา และเตรียมการกาวเขาสูการเปนประเทศไทย 
4.0 ใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ไดมอบนโยบายใหเปน MOPH 4.0 ปรับระบบการทํางานเปนดิจิทลั (Digital 

Transformation) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการ ทั้งในดานกายภาพ เนนการใช
เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปรับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลเปน Smart Hospital พัฒนาไลน ออฟฟเชียล MOPH 

Connect เปนชองทางเชื่อมตอประชาชนกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ วัตถุประสงค 
1. เพื่อเตรียมความพรอมและสนับสนุนใหโรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีดานดิจิทัลที่รองรับการพัฒนา

เปน Smart Hospital 

2. เพื่อใหประชาชนไดประโยชนจากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผานชองทาง online ทีส่ะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย 

3. โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการพัฒนา
กระบวนการทํางานและการบริหารจัดการ 

4. บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเขาใจ และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการสุขภาพได
อยางเหมาะสม 

 

Smart Hospital) 

โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มี
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหประชาชนไดประโยชนจากการรับบริการ ผานชองทาง online ที่สะดวก 
รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย เพื่อใชเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการทํางานและ
การบริหารจัดการ บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเขาใจ และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการสุขภาพ
ไดอยางเหมาะสม 

Digital Transformation หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน โดยนําเทคโนโลยีดานดิจิทัล 
มาประยุกตใชรวมกับระบบสารสนเทศเดิม แบบไรรอยตอ ลดเวลาลดความซ้ําซอน สารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ 
รวดเร็วและปลอดภัย ในป 62 มุงเนนใหมีการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดย
กําหนดเปนระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปนโรงพยาบาลอัจฉริยะ 
(Smart Hospital) ไว 3 ระดับ คือ 

ระดับ 1.Smart Tools : หมายถึง โรงพยาบาลมีการใชเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ เขามาชวยในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการในองคกร เชน 

1. มีระบบใหบริการนัดหมายหรือจองคิวแบบออนไลน มีระบบแจงเตือนผูรับบริการแบบออนไลน
(Queue Online) เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยของผูรับบริการ และลดความแออัดของหนวยบริการ โดย
จัดบริการ ณ จุดคัดกรอง หรือ คลินิกอ่ืน ๆ ตามที่โรงพยาบาลกําหนด แสดงผลบนอุปกรณขนาดเล็กของ
ผูรับบริการได และตองใชงานไดในระบบ Android และ iOS 
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2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐาน เชน HIS Gateway ระดับ 2. Smart 

Service หมายถึง โรงพยาบาลมีการนําแนวทางการทํางานอ่ืน ๆ มาใชเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานในองคกร เชน 
Lean Process, Paperless, Less paper (Electronic Medical Record : EMR) โดยนํามาประยุกตใชในแผนกตาง ๆ 

ภายในโรงพยาบาล เชน 

2.1 การจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนผูปวยดวยรูปแบบอิเลคทรอนิคส แทนการใช OPD Card 

2.2 การใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเลคทรอนิคส 
2.3 ใชระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส เพื่อจัดการเอกสารหรือหนังสือราชการ 
2.4 ใชระบบ E–Office เพื่อบริหารจัดการระบบงานบุคลากร 
2.5 ใชระบบ E-payment, E-Donation เพื่อลดข้ันตอนดานการเงิน 

ระดับ 3. Smart Outcome หมายถึง โรงพยาบาลมีการนําเทคโนโลยีดิจทิลัมาปรับปรุง Core Business 

Process ในองคกร ใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ Front Office และ Black Office จนเกิดเปน ERP Model 

สงผลใหการดําเนินการขององคกรมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ในการใหบริการ 
 

 
3 Digital Platform of MOPH 4.0 

:  
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4  Smart Hospital 

:   

HIS Gateway (Health Information System Gateway) คือ ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

EMR (Electronic medical record) คือแฟมผูปวยในโรงพยาบาลที่ผูใหบริการทางการแพทยเปนผูบันทึก 

PHR (Personal Health record) คือขอมูลสุขภาพของผูปวย 

กระทรวงสาธารณสุข ไดผลักดันการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัลผานยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) มุงเนนการพัฒนาที่สอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Economy) และยังพิจารณาจากปจจัยที่เก่ียวของ รวมทั้งสังเคราะหความสอดคลองกับยุทธศาสตรเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ eHealth ในระดับสากลเพือ่ตอบปญหาความทาทายดานสาธารณสขุในหลาย ๆ ดาน เชน 

1. หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถเชื่อมโยงกันดวยเครือขายภายใน (MoPH Intranet) 

ไดอยางปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล 

2. การขยายบริการ Internet ความเร็วสูง แบบพิเศษ ใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง
ทัว่ประเทศ 

3. การเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) ใหครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงทัว่ประเทศ 

4. การจัดการระบบสํารองขอมูลของโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไปทุกแหงทัว่ประเทศ 

5. การจัดตนแบบระบบบริการดานสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Service : PHRs, EMR, Registration) 

รวมถึงผลิตภัณ สุขภาพในหนวยบริการที่มคีวามพรอม 
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6. การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ดวยการพัฒนาใหความรูในการดูแลสุขภาพตนเองดวยระเบียนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกสสวนบุคคล (PHRs) 

7. การออกกฎหมายในระบบสุขภาพที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

8. การบริหารจัดการ Health Digital Literacy ขนาดใหญเปนแหลงรวบรวมความรูสุขภาพที่เหมาะสม
กับประเทศไทยประชาชนเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ชวยตอบปญหา คลายความสงสัย ปองกัน
การเขาใจผิดที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานสุขภาพ ยับยั้งการแพรกระจายขอมูลที่บิดเบือนในโลกโซเซียลไดทันตอ
สถานการณ 

9. การจัดใหมีระบบ TeleHealth ที่มีคุณภาพสนับสนุนการใหบริการตรวจวินิจฉัยและใหคําปรึกษา
ระหวางแพทยผูเชี่ยวชาญกับแพทยในโรงพยาบาลที่หางไกล โดยเฉพาะโรงพยาบาลชายขอบจังหวัด 

10. การพัฒนาบุคลากรในระบบสุขภาพใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับกระบวนการ
ทาํงานใหมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

11. การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลที่เก่ียวของกับระบบสุขภาพรวมกันระหวางหนวยงานในกระทรวง
สาธารณสุข 

 

 

1. โรงพยาบาลตรัง ยกเลิกการใชบัตรผูปวยแบบกระดาษ (OPD Card) เปนการบันทึกขอมูลผูปวยดวย
ระบบคอมพิวเตอร และจัดเก็บขอมูลเกาของผูปวยดวยการสแกนเอกสาร จัดเก็บขอมูลผูปวยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
รวมถึง พัฒนาระบบลงทะเบียน ผูปวยดวย ตูอัจฉริยะ  (Kiosks) ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ถูกออกแบบใหชวยอํานวยความ
สะดวก เพื่อลดเวลาของการรอคอยการลงทะเบียน มีความแมนยําและเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของโรงพยาบาล           

โดยลักษณะการทํางานของตูอัจฉริยะ สามารถลงทะเบียนผูปวยใหม รับบัตรคิวอัตโนมัติ ตรวจสอบนัด ตรวจสอบสิทธิ
การรักษา และมีระบบการแจงเตือนหากถึงคิวการรับบริการและการรับยาผานแอพพลิเคชั่นไลนโดยผูปวยไม
จําเปนตองนั่งรอ รวมถึงจะมีการเตือนลวงหนา 1 วันกอนถึงวันนัด ทําใหลดข้ันตอนการดําเนินงาน ลดระยะเวลาการ
รอคอย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสามารถประมวลผลใหเจาหนาที่นําขอมูลมาบริหารจัดการไดทันเวลา 

2. ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดาน จอประสาทตา รพ.ราชวิถี ไดรวมงานกับ Google Research 

Team วิจัยความแมนยําของ software AI ที่ใชการถายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัลเขามาชวยตรวจตาผูปวย
เบาหวานและชวยอานภาพจอประสาทตาของผูปวยเบาหวาน ซึ่งมีความไวสูงกวาบุคลากรที่ทําหนาที่อานภาพจอ
ประสาทตาเพ่ือคัดกรองเบาหวานเขาตา และมีความจําเพาะใกลเคียงกัน โดยจะมีการวิจัยตอเนื่อง นําเอไอ มาอาน
ภาพแบบเรียลไทม จะชวยลดภาระงานบุคลากร เพิ่มความแมนยําในการคนพบผูปวย อาจทําใหผูปวยเขาถึงบริการ
มากขึ้น แกปญหาตาบอดจากเบาหวาน นอกจากนี ้ในอนาคต รพ.ราชวิถีไดวางแผนพัฒนานวัตกรรมการรักษา เชน 

การผาตัดโดยใชการฉายภาพ 3 มิติ (3 D Visualization) การทําเฝอกดวย 3 D printing การลดความเจ็บปวดโดย
ใชความจริงเสมือน (Virtual reality) มาดําเนินการในโรงพยาบาลดวย 
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3. โรงพยาบาลศิริราช ใช หุนยนตจายยาอัตโนมัติเต็มรูปแบบ รองรับผูปวยที่เขามาใชบริการจากหองยา
ประมาณ 1 หมื่นคนตอวัน ที่ผานมาใชเวลารอนานรวม 1 ชั่วโมงก็จะเหลือไมเกิน 15 นาที ที่สําคัญเปนหุนยนต
สญัชาติไทยและในอนาคตมีแนวคิดที่จะนําหุนยนตดินสอมาชวยเจาหนาที่พยาบาลมอนิเตอรสัญญาณชีพ โดยเปน
การศึกษาทดลองใชเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการบริการในอนาคตตอไป 

4. เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ นําเทคโนโลยี ROBODOCTOR : Remote Presence System จาก
สหรัฐอเมริกา มารักษาเชน ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่ตองไดรับการรักษาหลังจากเกิดอาการภายใน           

3 ชั่วโมง ซึ่งการสื่อสารผานระบบ Remote Presence System ใชในพื้นที่หรือโรงพยาบาลที่ไมมีแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยูใน โรงพยาบาลนั้น โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ใชหุนยนตนี้เขาไปพบคนไขแทนแพทยเอง ซึ่ง
สามารถเห็นสีหนา อาการของ ผูปวยไดโดยตรงผานกลองบริเวณดานหนาหุนยนต ซึ่งการสงตอภาพและขอมูลนี้
อยางทันที ชวยทําใหคนไขไดรับการ รักษาอยางทันทวงที โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ยิ่งไดรับการรักษาที่
รวดเร็วมากเทาใด ยิง่ชวยใหคนไขไดมโีอกาสฟຕนตัวและมีคุณภาพชีวิตหลังการรักษาไดเร็วข้ึน 

5. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ไดนําเทคโนโลยีหุนยนต ชวยผาตัดเขามาใหบริการรักษา
โรคมะเร็งตอมลูกหมากและมะเร็งไต มาเปนเวลา 5 ป รวมทั้งใชในการผาตัดรักษาผูปวยเฉพาะทางอีกหลากหลาย
สาขา เชน สาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตรทั่วไป ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก โดยอยูภายใต
ดุลพินิจของศัลยแพทยผูเชี่ยวชาญ 

6. โรงพยาบาลรามาธิบดี ใชหุนยนตผาตัดสมอง มีความปลอดภัยสูง ลดอัตราเสี่ยง ลดภาวะแทรกซอน
ของการผาตัดลงไดมาก ทัง้ยังมีความแมนยําในการผาตัดสูงดวย ทําใหศัลยแพทยสามารถวางแผนการผาตัดไดเปน
อยางดีอยางมีข้ันตอน โดยคาความคลาดเคลื่อนอยูที่ไมเกิน 1 มม. นอกจากนี้ การผาตัดยังเปนแบบแผลเล็ก           

โดยเปดแผลที่ผิวหนังเพียง 1 เซนติเมตร (ซม.) และแผลที่กะโหลกท่ี 3 มม. จะทําในผูปวยเนื้องอกในสมอง             
เสนเลือดโปงพอง ภาวะลมชักในสมอง ภาวะพารกินสันที่ไมสามารถรักษาดวยยาไดแลว หุนยนตมีมูลคาประมาณ 

40 ลานบาท ในอาเซียนประเทศไทยซ้ือเขามาเปนประเทศที่สอง รองจากเวียดนาม 

7. โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบทั้ง 4 ดานคือ Smart 

Appointment การนัดหมายผูปวยลงทะเบียนตรวจลวงหนา มีการโทรนัดตรวจลวงหนาในบริการทันตกรรม 

กายภาพบําบัด แพทยแผนไทย, Smart Service ระบบจัดการคิวอัตโนมัติ ซึ่งผูปวยสามารถรูคิวการตรวจโดยการ
แสกน QR Code ทําใหผูปวยมีเวลาทํากิจกรรมอ่ืนไดกอน ลดการรอคอย ลดความแออัดหนาหองตรวจ, Smart 

Delivery การจายยา จัดสงยาผูปวยถึงบาน การสงหมอไปตรวจรักษาจายยาผูปวยถึงบาน เนนในกลุมผูปวยดอย
โอกาส ผูสูงอายุ ผูปวยติดบานติดเตียง, Smart Intermediate Care การเชื่อมโยงขอมูล แผนการรักษาผูปวย และ 

Long Term Care เพื่อลดความจําเปนในการมาโรงพยาบาล รวมถึงการสงขอมูลการรักษาอยางตอเนื่องไรรอยตอ 

และการรับผูปวยหลังผาตัด จากโรงพยาบาลแมขายมาดูแล กายภาพบําบัด ฟຕนฟูสภาพกอนสงกลบับาน 

8. โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส ใชโปรแกรม HosOffice เปนโปรแกรม
ปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มความสะดวกแกเจาหนาที่ ใชการบันทึกขอมูลในระบบดิจิตอล ที่สามารถใชไดในมือถือ-แท็บเล็ต 

สามารถลดการใชกระดาษโดยไมจําเปน โดยโปรแกรมนี้มกีวา 20 ฟงกชั่น ครอบคลุมทั้งงานบุคลากรทั้งหมด ไดแก 
ฐานขอมูลเจาหนาที่ การลา การขออนุญาตตางๆ ไมวาจะเปนการขอใชรถยนตสวนกลาง การจองหองประชุม         
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การขอไปประชุม ขอมูลการพัฒนาบุคลากร ระบบงานสารบรรณที่เอ้ือประโยชนทั้งฝายบริการและเจาหนาที่ ระบบ
รายงานความเสี่ยง แจงซอมครุภัณ และคอมพิวเตอร ตลอดจนระบบการบันทึกการประชุมตาง ๆ หลังจากใช 
HosOffice บุคลากรจะสามารถทํางานบางสวนบนมือถือได คือจะทํางานตอนไหนก็ได ไมจําเปนตองนั่งอยูที่หนา
คอมพิวเตอรเสมอไป จนนํามาใชเปน Smart OPD ตามการไปศึกษาดงูานที่โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย 

9. Application H4U (Health For You) สมุดสุขภาพประชาชน ของกระทรวงสาธารณสุข เปนเปน
แอปพลิเคชันที่ทําการเชื่อมโยงขอมูลของผูรับบริการดานการแพทยและขอมูลสุขภาพกับระบบสารสนเทศของ
สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยใชหลักการเชื่อมโยงขอมูลผาน HIS Gateway ตาม
มาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลอิเล็กทรอนิกส ภายใตการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ
ตามแนวทาง Cyber Security ซึ่งเปนการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth 

Strategy) ของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับการใชงานแอปพลิเคชัน จะใหประชาชนเปนผูบันทึกขอมูลสุขภาพของ
ตนเพื่อเก็บประวัติดานตางๆ และการเขารับบริการดานสุขภาพ เชน สถานพยาบาล สมุดสุขภาพครอบครัว ประวัติ
วัคซีน การจองคิวออนไลนเพื่อพบแพทยในสถานพยาบาล สวนหนาจอแสดงผลมีเมนูแสดง PHR ไดแก โรค
ประจําตัว คา BMI คาความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด ผลการตรวจ Lab ผลการวินิจฉัยโรค ประวัติการไดรับ
วัคซีน ขอมูลเพื่อการสงตอ การนัดหมายแพทย และแบบประเมินเบื้องตนคัดกรองซึมเศรา และในอนาคตจะมีการ
เชื่อมตอกับระบบหมอครอบครัว หมอประจําตัว สามารถปรึกษาผานระบบ Chat ไดโดยตรง เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพบริการ ลดความแออัดในการรอรับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกลาว สามารถดาวน
โหลดและติดตั้งไดแลวทั้งระบบ Android และ iOS 

10. Telemedicine และ Telehealth คือ งานบริการทางการแพทยผานระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในพื้นที่หางไกล เปนการยกระดับการเขาถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่หางไกล โดยนําระบบ
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและประยุกตใชในพื้นที่หางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง ใชนวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณการแพทย และซอฟตแวร เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) ชวยคัดกรองโรคไม
ติดตอเร้ือรัง (NCD) โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง และโรคตา โดยผูปวยไดรับการรักษาใกลบาน 

ไมตองเดินทางไปโรงพยาบาล ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ รวมทั้งพัฒนาการบริการผานโมบายแอป
พลิเคชัน (Mobile Application) เพื่อใหประชาชนสามารถปรึกษาปญหาสุขภาพกับทีมหมอครอบครัวไดตลอดเวลา 
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ไดเรงพัฒนาการแพทยปฐมภูมิ หรือคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)            

ที่เนนใหแพทยเวชศาสตรครอบครัวและสหวิชาชีพรวมทีมกันทํางานเชิงรุก ดูแลประชาชนและผูปวยในพื้นที่
รับผิดชอบ ทั้งการติดตามการรักษาพยาบาล การตรวจคัดกรองเพื่อปองกัน และการใหความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพดี
ผานแอปพลิเคชันมือถือ บันทึกขอมูลแบบ Real-time ในการลงพื้นที่เยี่ยมบาน และใชแอปพลิเคชันเฮลทฟอรยู 
H4U (Health for You Application) สมุดสุขภาพประชาชน เปนชองทางสื่อสารกับประชาชนและผูปวยโดยตรง 
ในรูปแบบของ Private chat หรือ VDO Call (สํานักขาว Hfocus, 2562) 

11. eApplication National Queue system เปนการเชื่อมโปรแกรมระหวางระบบคิวกลางและระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล ผานแอปพลิเคชั่นตาง ๆ เชน QueQue, Hugge 
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การขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพยุคดิจิทัลเพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดของโลก
เทคโนโลยีและการดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบนันั้นสงผลดี คือ 

1. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ อยางรวดเร็วและปลอดภัยดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ระบบปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไรรอยตอ ลดเวลา ลดงานซํ้าซอน ดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย     
ใชระบบสารสนเทศรวมกัน 

3. สารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ พรอมใชในการพัฒนานโยบาย งานวิชาการ นวัตกรรม และอ่ืน ๆ  เพื่อยกระดบั 

คุณภาพชีวิตประชาชนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

4. เจาบุคลากรทางการแพทย / เจาหนาที่ตองมีการปรับตัวเพื่อใหมีทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนําเคร่ืองมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบัน 
อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการ
สือ่สาร การปฏิบัตงิาน และการทํางานรวมกัน หรือใชเพื่อพัฒนากระบวนการทาํงาน หรือระบบงานในองคกรใหมีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกลาวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือ การใช (Use) เขาใจ (Understand)   

การสราง (create) และเขาถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.จรัสพงศ คลังกรณ อาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณาให
คําแนะนํา และตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย และขอกราบขอบพระคุณ 

คณาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ทุกทาน 
ทีใ่หความชวยเหลืออยางดี ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ วางรากฐานแก
ผูเขียนบทความ และทานอ่ืน ทีไ่มไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ที่ไดกรุณาใหความสะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ 

ในการเขียนบทความในครั้งนี ้
 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2560). 
-  นนทบุรี: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. เขาถึงไดจาก  
https://ict.moph.go.th/upload ile/ iles/e ealth trateg 16NOV17.pdf 

สํานักขาว ocus. (18 มกราคม 2562). ital

. เรียกใชเมื่อ 28 ตุลาคม 2562 จาก Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ: 
https://www.h ocus.org/content/2019/01/16751 
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Enlistment for national security
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การเกณ ทหารเปนภารกิจประการหนึ่งของชายไทยท่ีตองปฏิบัติ เปนกฎหมายที่บังคับวาชายไทยที่มี
สุขภาพสมบูรณจะตองเขารับการตรวจเลือกเมื่อมีอายุเขาเกณ  ซึ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการใน
สังคมโลก และมีหลายภาคสวนตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย โดยเนนวาการเกณ ทหารเปนสิ่งที่
ลาสมัย ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน และใชงบประมาณในการดําเนินการสูง ดังนั้นหลายภาคสวนจึงตองการใหมีการ
เกณ ทหารโดยการสมัครใจมากกวาการบังคับ เพื่อใหไดชายไทยที่มคีวามพรอมและตองการความกาวหนาในอาชีพ
ทหารหรือการปลูกฝงวินัยจนกระทั่งปลดประจําการออกมาเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติ
ตอไป ผูวิจยัจึงตองการสํารวจทัศนะของแตละภาคสวน รวมถึงการพิจารณาขอดีขอเสียจากการเกณ ทหารทั้งสอง
รูปแบบ เพื่อใหไดแนวคิดที่สามารถนําไปใชในสังคมไทยไดในอนาคต 

 

 :   

 
Abstract

Enlistment is one task of Thai men to perform. It is a law that requires healthy Thai
men to be screened when they meet the criteria. Currently, there are many changes in the 
world society and there are many sectors wanting to have a change in Thai society. With 
emphasis on military service being outdated, contrary to human rights and use a high 
budget for operations. Therefore, many sectors require voluntary conscription rather than 
coercion. To get a Thai man who is ready and needs advancement in the military career or 
cultivating discipline until discharging from being a good citizen and has the quality to 
develop the nation. The researcher wants to explore the views of each sector. Including 
considering the pros and cons of both forms of conscription to get ideas that can be used in 
Thai society in the future. 

Key words : Military service, Attitude, National security
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การเกณ ทหารถือเปนรูปแบบใหมของการบังคับใชแรงงานที่มีตอมวลชนขนาดใหญ ในรัฐชาติสมัยใหม
การเกณ ทหารในรัฐชาติสมัยใหมตางจากการสูรบแบบเดิม เชน การกวาดตอนเชลยสงครามไปทําหนาที่ออกรบ 

หรือการระดมไพรพลไปรบ หรือ การนําทหารรับจางไปรบฯลฯ เพราะการเกณ ทหารสัมพนัธกับการรวมศูนยกลาง
อํานาจไวที่รัฐสวนกลางอยางเครงครัด ภายใตการเกิดรัฐชาติ (nation-state) ไดกอเกิดแนวคิดความเปนพลเมือง
(citizenship) ข้ึนในเวลาเดียวกัน ความสัมพันธระหวางรัฐกับพลเมืองอูภายใตความคิดที่วาการเกณ ทหารถือวา
เปนหนาที่ที่พลเมืองตองปฏิบัติตาม เพื่อแลกมากับสิทธิของการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองที่มากข้ึน1 โดยเร่ิม
ตั้งแตสมัยกลางในยุคศักดินา ไดมีการเกณ แรงงานประชาชนเพื่อทํากิจการตางๆ รวมถึงกิจกรรมทางทหารโดย
กษัตริยหรือผูปกครองในทองถ่ิน โดยมักจะกําหนดใหชายที่มีอายุตามที่ระบุมีหนาที่ตองไปใชแรงงานใหกับรัฐ ผูใด
ฝาฝนถือวากระทําผิดกฎหมายและตองไดรับการลงโทษ อยางไรก็ตามกฎหมายนี้แตกตางกันไปในแตละประเทศ 

และระยะเวลาท่ีตองเขาไปใชแรงงานนั้นอยูระหวางหนึ่งถึงสามเดือน 

ในชวงสงครามโลกคร้ังที่หนึ่ง สงครามโลกครั้งที่สอง และ ชวงสงครามเย็น การเกณ ทหารถือวาเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนอยางแพรหลายในประเทศตาง ๆ แตทวาภายหลังยุคสงครามเย็นประเทศจํานวนมากไดยกเลิกการเกณ ทหาร 
โดยอาศัยระบบสมัครทหารแบบสมัครใจแทน (volunteer system) นักวิชาการบางสวน ใหเหตผุลถึงการเกณ ทหารวา 
การเกณ ทหารสิ่งสําคัญ เพราะผูชายทุกคนตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ตองถูกเรียกใหไปรบ2 

นอกจากนี้ การเกณ ทหารยังสัมพันธกับความเปนพลเมืองที่ไดผนวกสิทธิและหนาที่บังคับ (obligation) 

ใหประชาชนที่มีตอรัฐ การเกณ ทหารมิใชเปนเร่ืองความสําคัญตอกองทัพเทานั้น แตยังเปนการแสดงออกถึงความ
รักชาติ ซึ่งสําคัญตอการอยูรอดของชาติ การเกณ ทหารยังเปนการวัดระดับความสามารถ การบริหารของรัฐ 

(administrative capabilities) ในการคัดคน ฝຄกฝน และจัดสรรอาวุธยุทโธปกรณที่จําเปนให เปนการสงตอการ
ฝຄกฝนของคนจากรุนสูรุน เปนการทดสอบความเปนชายชาติทหารหรือชายชาตรี นอกจากนี้ บุคคลที่ถูกเกณ ทหาร
มีที่มาหลากหลาย ตางกันในทั้งความถนัดและการศึกษา หากทางการทหารนําความแตกตางและความรู
ความสามารถทีท่หารเกณ มีมาใชใหเหมาะสมก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติ 

กระนั้นก็ตามการเกณ ทหารก็เผชิญกับความยอนแยงตอหลักการเสรีนิยม เปนที่ถกเถียงกันดวยหลายเหตุผล 

นับตั้งแตความคิดของ ไอนสไตน คานธี โทมัส ฮอบส และจอหน ล็อค ฯลฯ เร่ือยมาในแงทฤษฎีสัญญาประชาคมที่วา 
พลเมืองจําเปนตองสละซ่ึงสิทธิเสรีภาพบางประการเพ่ือแลกมาดวยการปกปองคุมครองชีวิตและทรัพยสินจากรัฐ 

รวมทั้งการคัดคานการสูรบโดยอางมโนธรรมบนเหตุผลดานศาสนาหรือปรัชญา การคัดคานทางการเมือง ตัวอยางเชน 

การรับราชการรัฐบาลหรือสงครามซึ่งไมเปนที่นยิม และการคัดคานทางอุดมการณ ตัวอยางเชนเปนการละเมิดสิทธิสวน
บคุคล โดยมีแนวคิดที่วา "การเกณ ทหารเปนการใชแรงงานทาสรูปแบบหนึ่ง" บางครั้งผูถูกเกณ ทหารอาจหลบเลี่ยง
ราชการโดยการออกนอกประเทศ การเกณ ทหารอาจจํากัดเพศหรืออายุของผูที่ถูกเกณ แสดงถึงความไมเทาเทียมกัน 

2 ตนฉบับภาษาอังกฤษคือ “conscription is essentially democratic because every male (in theory, 

although rarely in practice) is liable to be called on to fight” โปรดดู James J. Sheehan, “The Future of 

Conscription: Some Comparative Reflections,” Daedalus 140, (2011): 113. 
1 Margaret Levi, “The Institution of Conscription,” Social Science History, 20, 1(1996): 134. 
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ของผูที่อยูในกําหนดตองเกณ ทหารกับผูที่ไมอยูในกําหนดตองเกณ ทหาร ตลอดจนผลตอบแทนตอ
ตนทุนของการเกณ ทหารในยามสงบอยูในระดับต่ําเนื่องจากการเกณ ทหารมีตนทุนที่รัฐตองจายโดยตรงในการ
ฝຄกอบรม และการที่ประชาชนมิไดไปประกอบอาชีพของตนนั้นเปนการใชแรงงานจํานวนมากของชาติไปในทิศทางที่
ไมเพิ่มผลิตภัณ มวลรวมภายในประเทศ 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศตางๆ ที่รวมรบในสงคราม อาทิ อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน 

อิตาลี รวม 103 ประเทศ ไดยกเลิกการเขารับราชการทหารโดยบังคับ มาเปนการคัดเลือกโดยสมัครใจเพียงอยางเดียว 
แมวาในหลายประเทศทั่วโลกมีการยกเลิกการบังคับเกณ บุคคลหรือประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงเขารับใช
กองทัพทหาร เปลี่ยนเปนการรับสมัครบุคคลผูที่สนใจทํางานหรือเปนทหาร และมีเงินเดือนรวมไปถึงสวัสดิการตางๆ 

ที่พึ่งมีเชนการประกอบอาชีพตางๆ แตก็ยงัมีอีกประเทศทั่วโลกอีก 26 ประเทศท่ียังคงระบบการ 'บังคับ' ใหบุคคลผู
มีอายุถึงเกณ ที่ทางรัฐกําหนดตองเขาเปน 'ทหาร' เนื่องจากเปนหนาที่ของประชาชน ไดแก อารเมเนีย ออสเตรีย 

เบลารุส อาเซอรไบจาน เบอรมิวดา บราซิล เมียรมาร โคลัมเบีย ไซปรัส เดนมารค อียิปต ฟนแลนด กรีซ อิหราน 

อิสราเอล เกาหลีเหนือ เกาหลีใต เม็กซิโก นอรเวย รัสเซีย สิงคโปร สวิตเซอรแลนด ไทย ตูนิเซีย ตรุกี ยูเครน สหรัฐ
อาหรับเอมิเรต โดยการเกณ ทหารในแตละประเทศนั้นนอกเหนือจากปจจัยดานความมั่นคงแลว การเกณ ทหาร
ยังสงผลถึงงบประมาณดานการทหารที่ทางกองทัพของแตละประเทศจะไดรับเพื่อนํามาจายเปนคาตอบแทน         

คาฝຄกอบรม รวมไปถึงการลงทุนดานอาวุธตางๆที่เพิ่มข้ึนของทัพดวย 

 

 

 (อังกฤษ: conscription) เปนการรับสมัครบุคคลโดยบังคับในราชการบางอยางของชาติ            
ซึง่เปนราชการทหารมากที่สุด การเกณ มีมาแตโบราณ และปจจุบันยังคงอยูในบางประเทศโดยมีชื่อหลากหลาย 

ตนกําเนิดของการเกณ ทหารในรัฐชาติสมัยใหมเกิดข้ึนคร้ังแรกในยุคการปฏิวัติฝร่ังเศส โดยประเทศฝร่ังเศส
จําเปนตองนําชาวนาและชางฝมือที่เคยมีสวนสําคัญในการปฏิวัติมาฝຄกใหพวกเขามีความเปนทหารอาชีพ และทักษะใน
การรบอยางเปนระบบเพื่อรักษารัฐบาลและเพื่อมีกําลังปองกันตัวเองจากการรุกรานของราชอาณาจักรยุโรปอ่ืน ๆ การ
ระดมมวลชนขนาดใหญใหเขากองทัพอยางตอเนื่อง ทําใหในป ค.ศ. 1792 มีทหารของประเทศฝร่ังเศสจํานวน 130,000 

นาย ในป ค.ศ.17943 ไดพุงทะยานข้ึนเปน 600,000 นาย อยางไรก็ตาม ผลของการที่ฝร่ังเศสพายแพสงครามดังกลาว
ทําใหประเทศฝร่ังเศสไดออกคําสั่งใหชายชาวฝร่ังเศสทุกคนตองเปนทหารเหมือนกันทั้งหมด โดยปราศจากขอยกเวน
และไมมีการกําหนดระยะเวลาตายตัว ซึ่งจากคําสั่งดังกลาว ทําใหประชาชนเดือดรอนจาํนวนมาก 

ตอมา ประเทศฝร่ังเศสไดออกพระราชบัญญัติ Jourdan 1798 เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1798 มีมาตรา
หนึ่งกลาววา"ชายฝร่ังเศสทุกคนเปนทหารและมีหนาที่ในการปกปองประเทศชาติ" เพื่อทําใหการเกณ ทหารถูกทํา
ใหเปนสถาบันยิ่งข้ึน กฎหมายนี้มีสาระบัญญัติใหพลเมืองฝร่ังเศสทุกคนตองเปนทหารในยามสงคราม สวนในเวลา
ปกติใหเกณ แตเฉพาะบุคคลที่มอีายุระหวาง 20-25 ปเทานั้น4 

 
3 William Scupham, “Friend, fellows, citizens and soldiers: The evolution of French revolution army, 1792-1799,” Primary Source 5, 1 ( 2014): 24-

31. Retrieve from http://www.indiana.edu/~psource/PDF /Current%20Articles/ Fall2014/4%20Scupham% 20Fall%2014.pdf  
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เพราะระบบการเกณ ทหารนี่เอง ทาํใหประเทศฝร่ังเศสมีทหารในขณะนั้นนับลานนาย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการสราง
ชาติมหาอํานาจดวยการสรางกองกําลังทางทหารในป 1814 ระบบการเกณ ทหารไดแพรขยายในปรัสเซียภายใต
กษัตริย Friedrich Wilhelm ที ่3 ไดออกกฎหมายเกณ ผูชายทุกคนใหมาเปนทหาร หลังจากนั้นการเกณ ทหารก็
ขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคยุโรปและภูมภิาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ในสหรัฐอเมริกานั้นการเกณ ทหารเกิดข้ึน
ในชวงสงครามกลางเมืองอเมริกาโดยฝาย Union Army ตามพระราชบัญญัติ Enrollment Act ป ค.ศ. 1863 นั้น
อนุญาตใหมีการจางบุคคลอ่ืนเขารับราชการทหารแทนได ทําใหเกิดความไมพอใจกันในหมูสาธารณชน และเกิด
เหตุการณความวุนวายข้ึน 

สําหรับประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติการเกณ ทหาร ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ถือวาเปนกฎหมายการ
เกณ ทหารที่เกิดข้ึนฉบับแรกในสังคมไทย โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดทหารจํานวนมากพอประจําการและมีการฝຄกหัด
ระเบียบวินัยตามแบบอยางกองทัพของประเทศตะวันตก พระราชบัญญัติฉบับนี้นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงวิธีคุม
กําลังคนคร้ังยิ่งใหญในประเทศไทย ซึ่งเปนผลมาจากการยกเลิกระบบไพร-ทาส กลาวคือ แตเดิมประชาชนจะข้ึนตอ
รัฐบางหรือตอมูลนายบาง แตพระราชบัญญัติการเกณ ทหาร เปนการนําคนทั้งหมดมาข้ึนโดยตรงตอกษัตริยทุกคน
กลายเปนคนที่สามารถทําอะไรก็ไดตามสถานะ และความสามารถของตนเอง หากเปนชายตองเขารับการเกณ 
ทหาร โดยมีการกําหนดระยะเวลาประจําการ เงินเดือนและขอยกเวนของผูที่ไมตองถูกเกณ ไวให5 

ตอมา ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดทรงประกาศใชพระราชบัญญัติ การเกณ ทหาร พ.ศ. 2460 ข้ึนมาแทน
พระองคมีดําริวาพระราชบัญญัติฉบับกอนมีขอยกเวนมากเกินไป และ พลเมืองชายจํานวนมากที่สุดเทาที่จะมากได
ควรไดรับการเขารับการฝຄกทหาร ตอมา ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
การเกณ ทหาร พ.ศ. 2475 เพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบการปกครองประชาธิปไตย และตอมามีการตราพระราชบัญญัติ
ลกัษณะเกณ ทหาร พ.ศ. 2479 เพื่อวางหลกัการเก่ียวกับการรับราชการทหารให มีความทันสมัยข้ึน 

พระราชบัญญัติฉบับตอมาที่ยังคงถูกใชถึงปจจุบันคือ พระราชบัญญัติรับราชการทหารกองประจําการ 
พ.ศ. 2497 กําหนดหนาที่นี้ใหเฉพาะชายที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมายมีหนาที่ตองเขารับราชการทหารดวย
ตนเองทุกคน พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดข้ันตอนเก่ียวกับการรับราชการทหารไวตั้งแตการลงบัญชีทหาร
กองเกิน (นับแตอายุครบสิบแปดปบริบูรณ) เมื่ออายุครบย่ีสิบเอ็ดปบริบูรณจะไดรับหมายเรียก และตรวจเลือกคน
เขากองประจําการเมื่อเขารับราชการทหารกองประจําการครบกําหนด หรือ สําเร็จการฝຄกวิชาทหารตามหลักสูตรที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด หรือ มอีายุครบ 30 ปบริบรูณ จะถูกปลดเปนทหารกองหนุน ซึ่งอาจถูกเรียกพลไดตามที่
กระทรวงกลาโหมเห็นสมควร และอาจถูกระดมพลไดหากมีพระราชกฤษฎีกา และ เมื่อเวลาผานไปหรืออายุครบ
ตามที่กําหนดทหารกองหนุนก็จะถูกปลดพนราชการทหารตอไป 

 
4 จารุพล พงษสุริยา, พันตรี, “มาตรการในการแกไขการเกณ ทหาร ตามพระราชบัญญัติราชการทหารพ.ศ.2497,” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณ ิต บัณ ิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546, หนา 20.  

5 นันทิยา สวางวุฒิธรรม, า า า า  ( . . 2325-2448), กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร บัณ ิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525, หนา 293. 
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 หมายถึง สภาพที่ชาติบานเมือง สามารถดํารงอยูดวยความปลอดภัยทั้งในดานเอก
ราชอธิปไตย ในดานบูรณภาพแหงดินแดน ในดานความปลอดภัยและผาสุกของ ประชาชน ในดานระบบการ
ปกครองของประเทศและวิถีการดําเนินชีวิต 

ความม่ันคงหรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักร หมายความวา การใหเอกราชของชาติหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชนอยูในความมั่นคง ปลอดภัย รวมตลอดถึงการใหประเทศดํารงอยูในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

จากความหมายตามแนวความคิดของบุคคลตาง ๆ รวมทั้งพระราชบัญญัติที่เก่ียวของซ่ึง ยังมีผลใชบังคับ
อยูในปจจุบันดังกลาว พอจะสรุปสาระสําคัญไดวา ความมั่นคงแหงชาติประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 

ประการ ดังนี้ 1) เอกราช 2) บูรณภาพแหงดินแดน 3) สวัสดิภาพของประชาชน 4) การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
 2   

National Security (USACGSC = รร.สธ.ทบ.) “The Protection of a nation from all types of 

external aggression, espionage, hostile reconnaissance, sabotage, subversion, annoyance, and 

other inimical influence” ถอดออกเปนภาษาไทยไดวา “ความมั่นคงแหงชาติ หมายถึง การปองกันชาติใหพน
จากอันตรายทั้งปวง อันไดแก การรุกรานจากภายนอก การจารกรรม การลาดตระเวนของขาศึก การวินาศกรรม 

การบอนทําลาย การรบกวน และอิทธิพลอ่ืน ๆ ซึ่งจะเปนอันตรายอยางรายแรงแกชาติ” 

National Security (JCS Pub.I = พจนานุกรมคณะเสนาธิการรวม เลม 1) “A collective term 

encompassing both defence and foreign relations of the US. Specifically, by the condition provided by. 

(a) a military or defence advantage over any foreign nation or group of nations. 

(b) a favorable foreign relations position or 

(c) defence posture capable of successfully resisting hostile or destructive action from 

within or without overt or covert.”ถอดออกเปนภาษาไทยไดวา “ความมั่นคงแหงชาติ หมายรวมถึง ทั้งการ
ปองกันประเทศของสหรัฐฯ และประเทศที่มีความสัมพนัธกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะภายใตสถานการณดังนี้ 

ก) การไดเปรียบทางทหารหรือการปองกันชาติอ่ืน ๆ หรือกลุมของชาติอ่ืน ๆ 

ข) ที่ตัง้เก้ือกูลแกตางประเทศที่มคีวามสัมพนัธกับสหรัฐ หรือ 

ค) การปองกันการวางกําลังของขาศึกที่มีขีดความสามารถในการตานทานสูงหรือ การทําลาย การปฏิบัติ
จากภายในหรือภายนอก, ทัง้เปดเผยและปกปด” 

การใหความหมาย หรือนิยมศัพท “ความม่ันคงแหงชาติ” ของสถาบันทั้งสองแหง อาจกลาวไดวาโรงเรียนเสนาธิ
การทหารบกสหรัฐฯ ใหความหมายเก่ียวกับความมั่นคงแหงชาติคอนขางละเอียดมากกวา เพราะไดขยายความถึงภัยที่จะ
เกิดข้ึนแกชาติในรูปรางตาง ๆ กัน ทั้งในรูปของการรุกรานจากภายนอก อันเกิดจากการกระทําของขาศึกและในรูปของการ
รุกรานจากภายใน อันไดแกการ บอนทําลาย การกอวินาศกรรม แมกระทั่งอิทธิพลอ่ืน ๆ ซึ่งเปนสาเหตุหรือเปนเงื่อนไขของ
การกอความไมสงบที่นับวาเปนภัยอันตรายอยางรายแรงตอความม่ันคงแหงชาติในปจจุบัน สวนคํานิยามศัพทของ คณะ
เสนาธิการรวมนั้น เปนเร่ืองของชาติมหาอํานาจโดยตรงมากกวา และไมเหมาะสมที่จะนํามา ประยุกตใชในบานเมืองของเรา 
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ประการแรก ปญหาดานสิทธิมนุษยชน กลาวคือปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ประชุมสมัชชา
ใหญแหงสหประชาชาติใหการรับรองในป 1948 ไดยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษยทุกคนอยางแจมชัด และรัฐไม
สามารถบีบบังคับใหพวกเขา กระทําการใดที่ขัดแยงกับมโนสํานึกของพวกเขาไดเพราะพวกเขาสามารถตัดสินชีวิต
ของเขาเองได แมขอความดังกลาวมีความชัดเจนในตัวเอง แตนาย อง แม็คไบรด (Sean MacBride) ผูกอตั้ง
องคการนิรโทษกรรมสากลและไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในป 1974 เคยแนะนํา วาปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนขางตนควรระบุถึง “สิทธิ์ในการปฏิเสธการ า” (right to refuse to kill) เขาไปดวย ในแงนี้การ
เกณ ทหารเปนการใชอํานาจรัฐในการควบคุมเหนือรางกายและชวงชีวิตมนุษย การไปบีบบังคับใหมนุษยตองไป
เปนทหารถือวาเปนการแสดงออกในทางตรงกันขามกับหลักการความเคารพในสิทธิมนษุยชน6 

ประการที่สอง เปนการเสริมสรางประชาธิปไตยดวยการลดทอนความสําคัญในสถานะของกองทัพ หลาย
ประเทศมีความเปนประชาธิปไตยที่เขมแข็งไดเนื่องมาจากการจัดวางความสัมพันธระหวางพลเรือนและทหารอยาง
เหมาะสม กลาวคือพลเรือนตองมีอํานาจเหนือทหารและทหารตองเปนทหารอาชีพ บางประเทศสรางประชาธิปไตย
ไดผานการปฏิรูปกองทัพ และหนึ่งในนั้นคือการยกเลิกการเกณ ทหาร เชน ประเทศอารเจนตินาภายหลังความ
เสื่อมทรุดของกองทัพในชวงปราบปรามประชาชนหรือที่เรียกวาสงครามสกปรกระหวางป 1976-1983 มีความ
พยายามปฏิรูปกองทัพในประเด็นตาง ๆ จํานวนมาก และหนึ่งในนั้นคือการยกเลิกการเกณ ทหารในป 1995 ซึ่งแต
เดิมประเทศออกกฎหมายการเกณ ทหารตั้งแตในป 19027 

ประการที่สาม การเกณ ทหารเปนเร่ืองสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก ประเทศจะตองนํา
เงินมาเปนคาจางทหารเกณ  คาวัสดุ คาอาวุธ รวมถึงคาใชจายอ่ืน ๆ นับจาก ทศวรรษที่ 1990 เปนตนมา หลาย
ประเทศไดยกเลิกระบบการเกณ ทหารเนื่องจากสาเหตุสําคัญ คือความสิ้นเปลืองดานงบประมาณ ไมเพียงเทานั้น 

การเกณ ทหารยังสัมพันธกับตนทุนทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล หากนับเพียงในแงรายไดสวนตัวของประชาชน           

ซึ่งพวกเขาสามารถทําการผลิตที่สงผลตอเศรษฐกิจอะไรไดมากกวาการไปอยูในคายทหารหรือเรียกวาการสูญเสีย
แรงงานทางเศรษฐกิจการสูญเสียยังสงผลพวงไปถึงการเติบโตของตัวเลขผลิตภัณ มวลรวมในประเทศ (GDP) 

ตลอดจนการสูญเสียคาเสียโอกาสอ่ืน ๆ (opportunity costs)8 

ประการทีส่ี่ การเกณ ทหารสงผลตอความเปนทรัพยากรมนุษย การนําชายหนุมในวัยที่พวกเขาจําเปนตอง
สัง่สมวิชาความรูหรือสั่งสม การเรียนรูในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการศึกษา ดานการฝຄกอาชีพ ดานประสบการณ 
ฯลฯ เขาไปอยูในคายทหาร ถือวาเปนการหยุดหรือทําใหกระบวนการเรียนรูดังกลาวชะงักลงไป9 ยิ่งกวานั้นการเกณ  
ทหารยังเปนการตัดอนาคตที่ดีของพวกเขาไป ในบางประเทศกําหนดระยะเวลาการเกณ ทหารสองป ดวยการที่
ปจจุบนัสงครามไมไดเปนประเด็นสําคัญของโลกอีกตอไป ทหารเกณ จํานวนมากจึงไมไดฝຄก การรบเพียงอยางเดียว 
6 Kristen Song, “Between Global Dreams and National Duties: the Dilemma of Conscription Duty in the Transnational Lives of Young Korean 

Males. Global Networks,” A Journal of Transnational Affairs, 15, 1(2015): 6.  

7 Santiago Garaño, “The Opposition Front against Compulsory Military Service: The Conscription Debate and Human-Rights Activism in Post-

dictatorship Argentina,” Genocide Studies and Prevention: An International Journal, 5, 2(2010): 174-190. 

8 Antonis Adam, “Military conscription as a means of stabilizing democratic regimes,” ,: 715-730. 
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แตพวกเขายังตองทํางานในหนวยที่ไมเก่ียวกับการรบ (Champagne unit) ทํางานธุรการหรืองานเอกสารแทน บาง
ประเทศทหารเกณ ตองไปทําหนาที่ขับรถยนต ตัดหญา ทํางานบาน ฯลฯ ซึ่งเมื่อพวกเขาปลดระวางแลว พวกเขา
มกัจะเผชญิปญหาในการหางานเนื่องดวยทักษะความรูของเขาไดถูกบั่นทอนศักยภาพไปเปนอยางมาก 

ประการที่หา การเกณ ทหารสงผลตอสุขภาพจิตของผูคนที่ไมอยากถูกบังคับใหตองเปนทหาร มีงานวิจัย
ชิ้นหนึ่งไดศึกษาถึงการ าตัวตายของผูที่เกณ และเคยผานการเกณ ทหารในประเทศฟนแลนดพบวา มีการ าตัว
ตายจํานวน 48 ราย ในระหวางป 1991-2007 ในจํานวนนี้มี 6 รายที่ าตัวตายในคายทหาร จํานวน 36 ราย าตัว
ตายภายหลังปลดระวาง จํานวนหนึ่งราย าตัวตายขณะที่กําลังปฏิบัติการฝຄกรบ และจํานวนที่เหลือ าตัวตายขณะ
หนีออกมาจากคายทหารโดยไมขออนุญาตผูคุมฝຄก สวนรูปแบบการ าตัวตายมากที่สุด คือการยิงตัวตาย รองลงมา 
คือการแขวนคอและกระโดดตึก จากการสอบถามคนใกลชิดผูเสียชีวติพบวา ผูตายมีปญหาในเร่ืองการปรับตัว ความ
หวาดกลัวและความผิดปกติทางอารมณเมื่อตองเขาไปใชชีวิตในคายทหาร (adjustment, anxiety and mood 

disorders) ผลการวิจัยนี้ยงัคลายคลึงกับในกรณีของประเทศอิสราเอลที่พบวาทหารเกณ จํานวนหนึ่งมีอาการเปน
โรคซึมเศรา (major depression)10 

ประการที่หก การเกณ ทหารสงผลเสียตอดานความเปนมืออาชีพของกองทัพเอง (professionalism) 

ปจจุบนัแนวโนมเร่ืองความมั่นคงกําลังเปลี่ยนจากการมีกองกําลังขนาดใหญไปเปนกองกําลงัขนาดปานกลางหรือเล็ก 

แตมเีทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทหารที่มอียูควรเปนทหารอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ แตการนําทหารเกณ มาฝຄกใน
ชวงเวลาสั้น ๆ ไมไดทําใหพวกเขามีประสบการณแตอยางใด รวมถึงพวกเขายังตองเผชิญความไมมั่นคงในอาชีพ      

จึงขาดแรงจูงใจในการทําหนาที่ทหารเกณ 11 

 

 

ในแตละปกองทัพตองการทหารกองประจําการปละประมาณ 90,000-100,000 คน ข้ึนอยูกับจํานวน
ประชากร เพื่อใชปฏิบัติหนาที่ความม่ันคง รักษาอธิปไตย รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดสรรให
กองบัญชาการกองทัพไทยประมาณ 1,900 นาย กองทัพบกประมาณ 70,000 นาย กองทัพอากาศประมาณ 

13,000 นาย กองทัพเรือประมาณ 6,000 นาย สวนที่เหลือใหแกกระทรวงกลาโหม จากขอมูลทั้งปญหาการเกณ 
ทหารในสังคมไทยและแนวโนมการยกเลิกการเกณ ทหารในสังคมโลกดังที่กลาวไปกอนหนานี้ ประเทศไทยควรมี
การยกเลิกการเกณ ทหารและใชรูปแบบสมัครทหารดวยความสมัครใจแทน ขอเสนอดังกลาวไดถูกนําเสนอจาก
ภาคสวนตาง ๆ ดวยเหตุผลที่ม ีน้ําหนัก พิจารณาขอเสนอจากภาคสวนตาง ๆ ดังนี้ 
 

 
9 MortenI. Lau, Panu Poutvaara, and Aadreas Wagener, “Dynamic costs of the draft,” German Economic Review, 5, 4 (2014): 381-406. 

10 Tanja Laukkala, Timo Partonen, Mauri Marttunen, and Markus Henriksson, “Suicides among military conscripts between 1991–2007 in Finland- 

A descriptive replication study,” Nordic Journal of Psychiatry, 68, 4(2014): 270-274. 

11 Katarina Keller, Panu Poutvaara, and Andreas Wagener, “ Military Draft and Economic Growth in OECD Countries,” Defence and Peace 

Economics, 20, 5(2009): 373-393. 
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จารุพล พงษสุริยา ไดเขียนงานวิจัยขณะที่มียศเปนทหารระดับพันตรีในป 2546 วา ประเทศไทยควร
ยกเลิกการเกณ ทหาร เพราะประเทศไทยมิไดอยูในสภาวะของการสงคราม เหมือนอยางในอดีตไมเพียงเทานั้น 

ปญหาของทหารเกณ ยงัตองประสบกับการมีคาตอบแทนที่ต่ํา อีกทั้งทหารที่ถูกเกณ บางคนมีงานดีอยูแลว ไดรับ
ผลกระทบ ทําใหตองออกจากงานมารับราชการทหาร ซึ่งเปนปจจัยทําใหขาดแรงจูงใจ จึงไมอยากเขารับราชการ
ทหารกองประจําการและเม่ือออกจากกองประจําการแลว ก็ไมมีหลักประกันวาจะกลับไปทํางานที่เดิมไดอีกหรือไม 
เพราะไปรับราชการในกองประจําการเปนเวลานานถึง 2 ป เปนเหตุใหนายจางตองรับบุคคลอ่ืนเขาทํางานแทนตน 

เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกบริษัทของนายจาง ตลอดจนทหารเกณ มักไดรับการดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยามจาก
สังคมและไมใหเกียรติเทาที่ควร เชน ถูกเรียกวาไอเณร ฯลฯ12 ดังนั้น จารุพล พงษสุริยาเสนอวา การรับบุคคล
ชายไทยเขารับราชการทหารไดนั้น จึงควรเอาเฉพาะบุคคลที่สมัครใจ หรือเต็มใจ ที่มีความตั้งใจโดยเฉพาะ เพื่อมา
ลงบัญชีทหารไว ซึ่งควรหาทางในการดึงดูดใจหรือหามาตรการใด ๆ ใหบุคคลเขามาเปนทหาร โดยใหสวัสดิการที่ดี
ในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข13 

พ.ท.หญิง ดร. อมรรัษฏ บนุนาค กลาวในงานวิชาการของตนเองในป 2557 วา การรบตามแบบซ่ึงใชกําลัง
พลจํานวนมากเหมือนในอดีตนั้นคงเกิดข้ึนไดยาก กระทรวงกลาโหมในหลายประเทศท่ัวโลกไดตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงนี้มามากกวาสองทศวรรษ รวมถึงประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา และประเทศมหาอํานาจใน
ยุโรป ดังนั้นประเทศตาง ๆ เหลานี้จึงพยายามลดกําลังรบหลักของตนลงเพื่อลดภาระทางดานเศรษฐกิจและ
งบประมาณที่มีอยูอยางจากัด กลาวในแงนี้เห็นไดวา งานวิชาการที่มาจากคนในกองทัพเองก็สนับสนุนใหมีการ
ยกเลิกการเกณ ทหารเชนกัน14 

 

 

พรรคอนาคตใหม เปนหนึ่งในพรรคการเมืองที่แสดงออกชัดเจนเก่ียวกับการปฏิรูปกองทัพ ตั้งแตการ
ประกาศยกเลิกการเกณ ทหาร ตัดงบจากกระทรวงกลาโหม และอีกมากมาย ขณะที่ประชาธิปตย และเพื่อไทย 

ตางก็มแีนวทางที่คลายกัน เพียงแตมีวิธีการจัดการที่ตางกันออกไป พรรคอนาคตใหม ประกาศนโยบายยกเลิกเกณ 
ทหารลดกําลังพลกองทัพลง 50 เปอรเซ็นต ใหเหลือ 1.7 แสนนาย ลดนายพลจาก 1,600 คน ใหเหลือ 400 คน  

พรรคเพื่อไทย ประกาศยกเลิกระบบทหารเกณ  และตัดงบกลาโหม 10 เปอรเซ็นต เอาไปแกปญหาปาก
ทองประชาชน  

พรรคเสรีรวมไทย ประกาศยกเลิกระบบเกณ ทหาร ลดขนาดกองทัพใหสอดคลองสถานการณปจจุบัน 

ปรากฏวานโยบายยกเลิกทหารเกณ โดนใจชาวบาน โกยคะแนนเสียงกลุมคนรุนใหมไดเปนกอบเปนกํา 
(https://prachatai.com/journal/2019/03/81612) 

 
12 จารุพล พงษสุริยา, พันตรี, “ า า า า า  า า า า า . .2497,”, หนา 117-119. 

13 เร่ืองเดียวกัน., หนา 124. 

14 TCIJ, า า : า า า  ‘ า ’ า - า  [ออนไลน], 2015. Retrieve from 

http://www.tcijthai.com/news/2015/31/scoop/5581 
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ซึ่งลาสุด พรรคอนาคตใหม ไดยกราง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ฉบับใหม มีรายละเอียดดังนี้ 1,ใหบุคคล
สญัชาตไิทยอายุ 18 ป มีสทิธิสมัครบรรจุเปนทหารประจําการเปนเวลา 5 ป 2,เมื่อปฏิบัติราชการครบ 5 ป จะมียศ 

“สบิโท” มีสทิธิสมัครรับราชการตออีกคร้ังละ 5ป จนอายุครบ 46 ป 3,มีโอกาสเลื่อนยศจากนายทหารชั้นประทวน 

เปนนายทหารสัญญาบัตร ครองยศไดไมเกิน “พันโท” 4,หลังพนจากราชการทหารแลว ยังไดรับเบี้ยหวัดบํานาญ 

สิทธิการรักษาพยาบาล การประกันชีวิต และอ่ืนๆ ตามหลักเกณ  สวนผูที่มีอายุ 18 ป ไมสมัครใจเปนทหาร
ประจําการตองไปแสดงตนข้ึนบัญชีทหารกองเกิน หากประเทศเกิดสงครามอาจถูกระดมพลเปนทหารรับใชชาต ิ

จนถึงอายุ 30 ป (https://ilaw.or.th/node/5382) 

เม่ือวันที่ 20 ก.ย.62 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุมสภากลาโหม 

รวมดวย ผบ.เหลาทัพ ไดสั่งการใหหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหมและเหลาทัพ เปดรับและศึกษาแนวคิด ตอราง
กฎหมายเก่ียวกับการยกเลิกการเกณ ทหาร เพื่อพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสม ที่อาจสงผลตอ
ระบบงานความมั่นคง ระบบกําลังพลรวมทั้งระบบโครงสรางงบประมาณและกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวของ เพื่อมิให
กระทบตอภารกิจงานความม่ันคงของกองทัพในอนาคต นอกจากนี้ยังไดสั่งการเร่ือง การพัฒนาสวัสดิการและ
คุณภาพชวีติของกําลังพล โดยใหหัวหนาหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม และเหลาทพั ใหความสําคัญกับการพัฒนา
สวัสดิการ และยกระดับคุณภาพชีวิตของกําลังพลในกองทัพอยางตอเนื่อง โดยใหสานตอและริเร่ิมกิจกรรมที่มีอยู
อยางจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนการดําเนนิการ ทั้งดานคุณภาพชีวิตครอบครัว ดานคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนา
อยางยั่งยืน (https://www.posttoday.com/politic/news/601349) 

 

 

วอลเตอร โอย (Walter Oi) นักเศรษฐศาสตรตาบอดเชื้อสายญี่ปุนกับเพื่อนรวมวิชาชีพไดพิสูจนใหเห็นวา จริง ๆ 

แลวการเกณ ทหารนั้นมีคาใชจายแฝงที่สูงกวา และยังมีประสิทธิภาพต่ํากวาระบบสมัครใจ จนสุดทายรัฐสภา
สหรัฐฯ ก็เห็นชอบใหยกเลิกระบบการเกณ ทหารไปในป 1973 โอยไดชี้วา การเกณ ทหารนั้นยังมีคาใชจายทาง
สังคมและภาษีซอนเรนอยู กลาวคือ ทหารเกณ แมจะมีคาแรงต่ํากวาทหารอาสาสมัคร แตนั่นก็เพราะเงินเดือน
ทหารเกณ มิไดคํานวณคาเสียโอกาสที่บุคคลดังกลาวจะสามารถสรางรายไดไดในชวงเวลาที่ตองเขาประจําการ    
เงินจํานวนนี้ทีท่หารเกณ พึงไดแตกลับไมได ก็เหมือนเปน “การจายภาษี” ใหกับรัฐเปนจํานวนมหาศาล สวนผูที่ไม
อยากเปนและหาทางประวิงเวลาออกไป ก็จะทําใหพวกเขาถูกนายจางเลือกปฏิบัติและมักตกงาน ขณะที่ระบบ
อาสาสมัครนั้น เมื่อมีการเสนอเงินเดือนโดยบวกคาชดเชยที่พวกเขาพึงไดเพื่อจูงใจใหคนสมัครเขากองทัพอยาง
เพียงพอแลว จํานวนผูสมัครก็จะเพิ่มมากขึ้นจนทดแทนระบบเดิมได โอกาสที่ทหารอาสาสมัครจะรับใชชาติตอระยะ
ยาวเกินกวา 4 ป ก็จะเพิ่มข้ึนราว 25% กองทัพจึงสามารถลดกําลังพลลงไดอีก เนื่องจากไมจําเปนตองฝຄกทหารใหม
แทนรายเกาที่ลาทัพ ขนาดของกองทัพก็จะไมเทอะทะและมีความพรอมรบยิ่งกวาการพึ่งพาทหารใหมไรประสบการณ15 

สุรชาติ บํารุงสุข กลาววา ปจจุบันประเทศจํานวนมากมีการสํารวจวา ควรใชทหารอาชีพโดยตรงซ่ึงรับ
ผานการสมัครโดยสมัครใจ เนื่องจากระบบเชนนี้มีคาใชจายนอยกวาการคงทหารเกณ ไวดวย เพราะไมตองนํา
งบประมาณมาฝຄกเฉพาะใหทหารเกณ ในชวงเวลาสั้น ๆ และไมสามารถคาดหวังถึงความภักดีในองคกรจากทหาร
เกณ ไดเชนกัน ไมเพียงเทานั้น การสนับสนุนการคงอยูของระบบเกณ ทหารยังจะนําไปสูภาระทางเศรษฐกิจที่ยาก
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จะประเมินคาไมไดไมวาจะเปนคาเงินเดือน คาอาวธุคาวัสดุอุปกรณในการฝຄกฯลฯ ทั้งๆ ที่มีทรัพยากรตรงนี้ควรถูก
นําไปใชในการพัฒนาดานสาธารณสุข และความเปนอยูที่ดีข้ึนใหกับมนุษย16 

ครีเวลด (Martin van Creveld) นักประวัติศาสตรทหาร ไดกลาววา หลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นแลว 
แนวโนมของกองกําลังอาสาสมัครก็ขยายตัวอยางรวดเร็วประหนึ่งไฟไหมปา และหลายๆ ประเทศไดยกเลิกการ
เกณ ทหารแบบเกาไปแลวพรอมกับการสิ้นสุดของยุค “สงครามใหญ” ความตองการกําลังพลขนาดใหญดวย
กองทัพ ทหารเกณ จึงปดฉากลง ความเปลี่ยนแปลงเชนนี้จงึทาทายถึงความจําเปนในการปฏิรูประบบกําลังพลของ
กองทัพแบบเกาเปนอยางยิ่ง17 

 

  

วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือขายประชาชนตาน คอรรัปชั่นสนับสนุนใหมกีารสมัครทหารแทนการเกณ ทหาร18 

โดยใหเหตุผลวาการเกณ ทหารนําไปสูการสิ้นเปลืองงบประมาณ และวีระยังกลาวอีกวา“นอกจากนี้ยังมีปญหาคน
ทีเ่กณ ไปแลวใชเสนสาย ไมอยากถูกฝຄก หรือฝຄกไมนาน ก็ไปรับใชนายที่บานจนปลดระวาง กลายเปนการเอาทหาร
เกณ ไปเปนทหารรับใชใหนายทหาร ซึ่งเปนการใชงบประมาณแผนดินไปดูแล ทหารรับใชมีเยอะมาก โดยการ
เกณ ทหารเยอะ ๆ แตไมนํามาใชเปนการสูญเสียทรัพยากร เพราะชายหนุมคนหนึ่ง ตองมาเปนทหาร 2 ป ซึ่งเวลา 
2 ป เขาสามารถเอาไปใชทํางานหาเลี้ยงครอบครัว เปนกําลังสําคัญของชาติ แตตองเสียไปถึง 2 ป ประเทศจะได
ประโยชนจากเขาแคการฝຄก นอกจากนี้ยงัพบเร่ือง ปญหาการคอรรัปชั่น เชน เงินการฝຄก เบี้ยเลี้ยง หรือสวัสดิการ ที่
ปรากฏวามีปญหาดังกลาวจริง ๆ เพราะมีขาวเกิดข้ึนบอยคร้ังจนกลายเปนเหมือนธุรกิจเปนเร่ืองผลประโยชนมิชอบ
เขามาเก่ียวของ ซึ่งตนไมไดกลาวหา เพราะขาวปรากฏเยอะ” นอกจากนี้ วีระยังกลาวถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ตอทหารเกณ ตามที่ปรากฏขาวในทุกๆ ปดวย สวนทหารเกณ คนหนึ่งกลาววา “คุณอยาลืมนะ ครับ เด็กคนหนึ่งที่
โตข้ึนมา ไดรับการอบรม ไปศึกษาหาความรู บางคนจบปริญญาตรี ปริญญาโท คิดดูนะครับตองมาทํางานแบบนี้นะ
ครับ ตัดหญาอยูในกองรอย มันไมถูกเลย มันเปนการใชแรงงาน คนในลักษณะที่ผิดนะ แทนที่เขาจะไดออกไป
ทาํงานทําการขางนอก” 

 ผูสรางเพจ “ยกเลิกเกณ ทหาร” ซึ่งปจจุบันมีผูติดตามเกือบสี่หมื่นคน ไดใหสัมภาษณถึงเหตุผลที่
สังคมไทยจําเปนตองยกเลิกการเกณ ทหารวา 1. การเกณ ทหารขัดกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่
ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ใหการรับรองตามขอมติที่ 217 A (III) เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491         

โดยประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน 2.การเกณ ทหารเปนการใชแรงงานทาสรูปแบบหนึ่ง คือ พลทหารมีหนาที่รับคํา
สั่งอยางเดียวโดยปราศจากขอโตแยงหรือทวงติงใด ๆ 3.การเหยียดเพศ เหยียดอายุ ผูหญิง และผูชายควรมีสิทธิ์ใน
การเปนทหารเทาเทียมกัน 4.ปญหาวินัยและคุณภาพของทหารเกณ ดอยกวา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ใชระบบ 

 
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Oi 

16 พิมพชนก พุกสุข, “สุรชาติ บํารุงสุข เกณ ทหาร เร่ือง’รอน’เดิมๆ ประจําเมษายน,” ,: 13. 

17 https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_van_Creveld 

18 “วีระ หนุนเลิกเกณ ทหาร เปล่ียนเปนระบบสมัครใจ ชี้ โลกเปล่ียนไปแลว,”  (5เมษายน 2560), เขาถึงจาก 

https://www.matichon.co.th/news/519258 
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สมัครทหารแบบสมัครใจ 5.ชาตินิยม และความแข็งกราวทางการทหาร รัฐที่คิดวาตัวเองสามารถบังคับ
ประชาชนใหไปรวมสงครามไดตามใจชอบ ยอมไมมีวันที่จะคิดถึงคุณคาและความความสุขของประชาชนในยามสงบ 

6. ความสิ้นเปลืองและสูญเสียทางเศรษฐกิจในยามที่บานเมืองสงบ ผลตอบแทนตอตนทุนของการเกณ ทหาร         
ในยามสงบอยูในระดับต่ํา เนื่องจากการเกณ ทหารมีตนทุนที่รัฐตองจายโดยตรงในการฝຄกอบรม และการที่
ประชาชนมิไดไปประกอบอาชีพของตนนั้นเปนการใชแรงงานจํานวนมากของชาติไปในทิศทางที่ไมเพิ่มผลิตภัณ 
มวลรวมภายในประเทศ 7. ประเทศไทยไมอยูในภาวะที่สุมเสี่ยงที่จะเกิดสงคราม และไมมีสงครามมากวา 50 ปแลว 

8. กองทัพขยายขอบเขตอํานาจมากเกินความจําเปน และแทรกแซงอํานาจของฝายบริหาร 9. ทหารเกณ ไมมี
สวัสดิการที่ดีพอในการดํารงชีวิต และ 10.การเกณ ทหารทําใหเกิดการทุจริตเรียกรับสินบนมากมาย เชน              

การจายเงินเพื่อไมตองเปนทหารเกณ ตามที่ปรากฏเปนขาวอยูเสมอๆ กอนวันตรวจเลือก19 

เนติวิทย ระบุตอนหนึ่งวา“การเกณ ทหารเปนเร่ืองที่ลาสมัย หลายประเทศท่ัวโลกไดยกเลิกการเกณ ทหารไปแลว 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเกณ ทหารเปนระบบสมัครใจ พวกเขาไดเรียนรูวาความเต็มใจที่จะเปนทหารนั้นมี
ประสิทธิภาพมากกวาการบังคับ อนึ่งพึงตราวา ระบบทหารเปนการปลูกฝงความรุนแรงและใหปฏิบัติตามผูนําโดยปราศจาก
ความคิดของตัวเอง ระบบนี้เปรียบประหนึ่งดังสัญลักษณของความรุนแรงที่ไมมีเหตุผลและตอตานความเปนประชาธิปไตย”20 

 

 

กอนที่เราจะสรุปวาจําเปนตองมีการเกณ ทหารหรือไม เราตองแยกประเด็นเร่ืองการเกณ ทหาร ออกจากคําวา 
พลทหารกองประจําการกอน โดยการเกณ ทหาร (ภาษาอังกฤษใชคําวา “conscription” หรือในสํานวนอเมริกันใชคําวา 
“draft”) เปนการรับสมัครบุคคลโดยบังคับในราชการบางอยางของชาต ิซึ่งเปนราชการทหารมากที่สุด ซึ่งการเกณ ทหาร
ไดกลายมาเปนพื้นฐานของกองทัพขนาดใหญและทรงพลัง เปนเร่ืองสําคัญประเด็นหนึ่งในยุทธศาสตรทหาร 

สวนคําวา พลทหารกองประจําการ หมายถึง ทหารเกณ  หรือทหารที่สมัครเขากองประจําการเพราะ
กฎหมายบังคับใหตองเปนทหาร คือทหารกองประจําการที่ชั้นยศต่ําสุดในกองทัพ มีหนาที่รับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา
แลวปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ เม่ือบุคคลใดที่ไดรับราชการเปนทหารเกณ  ก็จะมีตําแหนงเปนพลทหารการเกณ ทหาร
อาจจะไมมีความจําเปนในเร่ืองของการบังคับ โดยเปลี่ยนแปลงเปนวิธีสมัครใจเขารับราชการเปนพลทหารกอง
ประจําการ ซึ่งพลทหารกองประจําการนั้น ยังจําเปนตองมีอยู เนื่องจากเปนกําลังพลสําคัญและมีจํานวนมากที่สุดของ
กองทัพ ในการปฏิบัติภารกิจสําคัญทั้ง 5 ประการหลักซึ่งรวมภารกิจอ่ืนๆ ไดแก 1) การปองกันประเทศ 2) การรักษา
ความม่ันคงภายใน 3) การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 4) การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ กองทัพบกไทยยัง
มภีารกิจประการที่ 5) ภารกิจอ่ืนที่ไมใชสงคราม (Military Operation Other Than War: MOOTW) เชน การปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด การพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ การชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
(Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR) การรักษาสันติภาพรวมกับสหประชาชาติและองคกร
นานาชาติอ่ืนๆ (United Nations Peace Keeping Operations) และการตอตานการกอการราย 
 
19 ชวิศ วรสันต,  ‘ า ’: า า  [ออนไลน], 2557. เขาถึงจาก https:// 

deklanghong.com/content/2014/10/49 

20 ฟารุง สีขาว, “ ’ - า า า ,” [ออนไลน], 2560. เขาถึงจาก http://news.voicetv.co.th /Thailand /477048.html 
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สบืเนื่องจากปญหาจากระบบการเกณ ทหารขางตน เราสามารถยกเลิกระบบการเกณ ทหารโดยวิธีการ
บังคับได แตนําเอาวิธีการสมัครใจเขารับราชการแทน ทั้งนี้นอกจากจะสามารถแกไขปญหาการทุจริต การใช
งบประมาณ การกระทําการใดๆเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับแลว ยังทําใหลดปญหาดานสิทธิมนุษยชน กลาวคือสิทธิ
เสรีภาพของมนุษยทุกคนมีความชัดเจน และรัฐไมบีบบังคับใหพวกเขาใหกระทําการใดที่ขัดแยงกับมโนสํานึกของ
พวกเขาไดเพราะพวกเขาสามารถตัดสินชีวิตของเขาเองได เปนการเสริมสรางประชาธิปไตย ลดการสิ้นเปลืองทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศจะตองนําเงินมาเปนคาจางทหารเกณ  คาวัสดุ คาอาวุธ รวมถึงคาใชจายอ่ืน ๆ สงผลดี
ตอความเปนทรัพยากรมนุษย มีผลดีตอสุขภาพจิตของผูคนที่ไมอยากถูกบังคับใหตองเปนทหาร กองทัพจะได
บคุลากรที่มีความรูความสามารถ มคีวามพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ ในการเขารับราชการทหารตอไป 

สิง่สําคัญที่ตอเนื่องจากการสมัครเขารับราชการทหาร คือ กองทัพตองวางรูปแบบของสวัสดิการใหมีความ
เหมาะสมในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่เปนพลทหารกองประจําการ และหลังจากปลดประจําการไปแลว เพื่อให
ประเทศชาติไดพลเมืองที่มีคุณภาพ เปนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
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Sentencing in Thailand : A Comparative Study with The U.S.A. experiences
 

รัฐวิชญ  อริยพัชญพล 

   สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

หากเปรียบวา “อาชญากรรมคือมะเร็งรายในสังคม การลงโทษทางอาญาคือยารักษา” สิ่งสําคัญคือตองใชยา 
ที่มเีหมาะสมกับการรักษามากที่สุด ในระบบการยุติธรรม โดยเฉพาะในชั้นพิจารณาพิพากษาคดีของศาล กระบวนการ
หนึ่งที่มีความสําคัญและตองใชความละเอียดออนมากที่สุด คือการใชดุลยพินิจในการลงโทษหรือการกําหนดโทษที่จะ
ลงแกผูกระทําความผิด โดยหลักทั่วไปของการใชดุลยพินิจในการลงโทษ คือ โทษที่จะลงตองเหมาะสมกับสภาพ
ความผิดและตัวผูกระทําความผิด กลาวคือ การใชดุลยพินิจในการลงโทษหรือการรอการลงโทษนั้นจะตองพิจารณาถึง
สภาพและลักษณะของการกระทําความผิด ตลอดจนลักษณะสวนตัวอ่ืนๆ ของผูกระทําผิดไมวาจะเปน สถานะทาง เพศ 
วัย วุฒิภาวะ สภาวะจิตใจของผูกระทําผิด ซึ่งลวนเปนสิ่งที่มีความซับซอนและมีความละเอียดออนเปนอยางมาก ใน
ประเทศไทย กฎหมายท่ีมโีทษทางอาญาลวนระบุอัตราโทษที่จะลงไวกวางๆ เพื่อใหผูพิพากษาเลือกใชดุลยพินิจกําหนด
โทษใหเหมาะสมกับสภาพความผิดและตัวผูกระทําความผิด แตปรากฏวาไมมีกฎหมายใดไมวาในประมวลกฎหมาย
อาญา หรือประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญากลาวถึงหรือกําหนดแนวทางในการใชดุลยพินิจในการลงโทษของผู
พิพากษาไว การใชดุลยพินิจของผูพิพากษาจึงอาจเกิดความแตกตาง ไมเปนไปในทางเดียวกัน ปจจุบันในแตละศาลตาง
แกไขปญหาดังกลาวโดยการกําหนดใหมีบัญชีอัตราโทษหรือยี่ตຍอกข้ึนในแตละศาล อยางไรก็ตามบัญชีอัตราโทษที่แตละ
ศาลกําหนดข้ึนก็มีความแตกตางไมเปนไปในทางเดียวกัน อีกทั้งบัญชีอัตราโทษดังกลาวมีสถานะเปนเพียงแนวทางใน
การลงโทษเทานั้น มไิดผูกมัดใหผูพิพากษาตองปฏิบัตติาม เม่ือบัญชีอัตราโทษของศาลชั้นตนกับศาลสูงมีความแตกตาง
กัน ผลที่ตามมาคือ เม่ือศาลชั้นตนตัดสินลงโทษแลว แมเปนคดีที่จําเลยรับสารภาพลวนมีการยื่นอุทธรณคําพิพากษา
ศาลลางตอศาลสูง และบอยคร้ังที่ศาลสูงใชดุลยพินิจลดโทษใหจําเลย สิ่งเหลานี้ลวนสะทอนถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคํา
พิพากษาศาลชั้นตน และสงผลใหมีคดีข้ึนสูศาลสูงโดยไมจําเปนเปนจํานวนมาก 

บทความฉบับนี้มุงศึกษาเร่ืองการใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษของศาลไทยเปรียบเทียบกับประสบการณใน
การกําหนดโทษของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบวาในระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา การแบงระดับชั้น
ของโทษ และสรางแนวทางการกําหนดโทษ (sentencing guidelines) และตารางการกําหนดโทษ (sentencing table) 

เปนการสรางหลักเกณ และแนวทางในการใชดุลยพินิจในการลงโทษเปนลายลักษณอักษรที่มีผลบังคับเปนทางการ 
เพื่อใหการใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษของศาลท่ัวประเทศเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งนอกจากเปนการแกปญหาการลัก
ลั่นของดุลยพินิจในการลงโทษของผูพิพากษาในแตละศาลทั่วประเทศอันเปนการสรางเอกภาพในการใชดุลยพินิจของศาล 
ยังเปนการเสริมสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางศาล สงผลถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคําพิพากษาอยางแทจริง 
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Abstract
If crime is a moral disease of society, then punishment is the cure. The difficulty lies 

in developing the most effective cure. In every legal regime, sentencing of the offenders is 
one of the most delicate stages of the judicial process and perhaps the area most vulnerable 
to criticism. The problem of fair and equitable sentencing in criminal cases has long 
concerned many. The basic goal in any justice system is to make the punishment fit both 
the crime and the offender. “The rationale of proportionality has to be taken into account as 
a primary principle.” In Thai sentencing system, some statutes specify minimum and 
maximum sentences, whereas other statutes specify only a maximum sentence. Judges 
exercise wide discretion, and can impose any kind of sentence within those ranges. There is 
no provision or law that directly outlines the factors that judges should consider when 
sentencing. What judges have in hand is only a sentencing guideline or “Yee-Tok” that is 
not binding. Yee-Toks vary from court to court. This exiting system leads to highly-
criticized sentencing disparities.

This article focuses on the issue of sentencing disparity, which is currently the most 
contentious issue in the Thai criminal justice system. This article looks at the American 
experience with sentencing reformation and considers the feasibility of adopting models of 
sentencing similar to those that exists the United States today. The combination of the U.S. 
Sentencing Reform Act and the federal sentencing guidelines seem to provide for an 
efficient sentencing regime that can be adopted by the Thai judiciary. To achieve this, 
judges need a sentencing framework or guideline to help them navigate and maintain the 
same course as their colleagues. Legal provisions and sentencing guidelines comparable to 
the U.S. Sentencing Reform Act and the federal sentencing guidelines are tools that can 
assist the Thai judiciary to reduce unwarranted sentencing disparities and to encourage 
public confidence in the justice system. 

Key words : Sentencing, Sentencing Guideline

ในระบบการยุติธรรม โดยเฉพาะในชั้นพิจารณาพิพากษาคดีของศาล กระบวนการหนึ่งที่มคีวามสําคัญและ
ตองใชความละเอียดออนมากที่สุด คือการใชดุลยพินจิในการลงโทษหรือการกําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด 

โดยหลักทั่วไปของการใชดุลยพินิจในการลงโทษ คือ โทษที่จะลงตองเหมาะสมกับสภาพความผิดและตัวผูกระทํา
ความผิด กลาวคือ การใชดลุยพินิจในการลงโทษหรือการรอการลงโทษนั้นจะตองพิจารณาถึงสภาพและลักษณะของ
การกระทําความผิด ตลอดจนลักษณะสวนตัวอ่ืนๆ ของผูกระทําผิดไมวาจะเปน สถานะทาง เพศ วัย วุฒิภาวะ 
สภาวะจิตใจของผูกระทําผิด ซึ่งลวนเปนสิ่งที่มีความซับซอนและมีความละเอียดออนเปนอยางมาก นอกจากนี้การ
ใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษนั้นจะตองพิจารณาถึงทฤษฎีการลงโทษดวย เปนตนวา กฎหมายมี
วัตถุประสงคในการลงโทษมุงไปในทางใด เชนเปนการแกแคนทดแทน การขมขู หรือเปนการมุงแกไขเยียวยา
ผูกระทําความผิด 
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กฎหมายที่มีโทษทางอาญาลวนระบุอัตราโทษที่จะลงไวกวางๆ เพื่อใหผูพิพากษาเลือกใชดุลยพินิจกําหนด
โทษใหเหมาะสมกับสภาพความผิดและตัวผูกระทําความผิด แตปรากฏวาไมมีกฎหมายใดไมวาในประมวลกฎหมาย
อาญา หรือประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญากลาวถึง หรือกําหนดแนวทางในการใชดุลยพินิจในการลงโทษ
ของผูพิพากษาไว จะมีก็แตเพียงการใชดุลยพินิจในการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ทําใหผู
พิพากษาขาดหลักการหรือแนวทางในการใชดุลยพินิจในการลงโทษ การใชดุลยพินิจของผูพิพากษาจึงเกิดความ
แตกตาง ไมเปนไปในทางเดียวกัน ปญหาที่ถูกวิพากษวิจารณคือ ในคดีที่มีลักษณะของการกระทําความผิด
เหมือนกัน แตศาลแตละศาลหรือแมแตในศาลเดียวกันตัดสินลงโทษในอัตราท่ีแตกตางกัน 

ปจจุบันในแตละศาล ตางแกไขปญหาเร่ืองมาตรฐานการใชดุลยพินิจในการลงโทษหรือการรอการลงโทษ
ของผูพิพากษาที่แตกตางกัน โดยตางกําหนดใหมีบญัชีอัตราโทษหรือยี่ตຍอกข้ึนในแตละศาล อยางไรก็ตามบัญชีอัตรา
โทษที่แตละศาลกําหนดข้ึน ก็มีความแตกตางไมเปนไปในทางเดียวกัน อีกทั้งบัญชีอัตราโทษดังกลาวมีสถานะเปน
เพียงแนวทางในการลงโทษเทานั้น มิไดผูกมัดใหผูพิพากษาตองปฏิบัติตาม นอกจากนี้เม่ือบัญชีอัตราโทษของศาล
ชั้นตนกับศาลสูงมีความแตกตางกัน ผลที่ตามมาคือ เมื่อศาลชั้นตนตัดสินลงโทษแลว แมเปนคดีที่จําเลยรับสารภาพ
ลวนมีการยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลลางตอศาลสูง และบอยคร้ังที่ศาลสูงใชดุลยพินิจลดโทษใหจําเลย ยิ่งกวานั้น 
แมศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว แตเมื่อจําเลยรับโทษจําคุก ปรากฏวามีการใชดุลยพินิจลดหยอนผอนโทษหรือพัก
โทษโดยฝายราชทัณ  สงผลใหโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดไดรับแตกตางจากโทษตามคําพิพากษา สิ่งเหลานี้ลวน
สะทอนถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคําพิพากษาศาลชั้นตน และสงผลใหมีคดีข้ึนสูศาลสูงโดยไมจําเปนเปนจํานวนมาก ยิ่ง
ไปกวานั้นตลอดระยะเวลาท่ีผานมาในทางปฏิบัติ บัญชีอัตราโทษของศาลถือเปนความลับไมเปดเผยใหคูความหรือ
ประชาชนทราบ ซ่ึงอาจกอใหเกิดคําถามหรือความเคลือบแคลงแกคูความหรือแมในวงการกฎหมายในระดับสากล
ถึงเหตุผลความจําเปนของการไมเปดเผยบัญชีอัตราโทษของศาล เนื่องจากปจจุบันกระแสสังคมเนนความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

 

ผูเขียนเห็นวาหากมีการศึกษา ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางในการใชดุลยพินิจในการลงโทษหรือการรอ
การลงโทษข้ึนใหเปนมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากจะชวยแกไขปญหาเร่ืองดุลยพินิจในการ
ลงโทษหรือรอการลงโทษที่แตกตางกัน ชวยลดปริมาณคดีที่ข้ึนสูศาลสูงเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะคดีที่จําเลยให
การรับสารภาพซึ่งมีปริมาณคดีกวาคร่ึงหนึ่งของคดีอาญาทั้งหมดที่เขาสูศาลแลว ยังเปนการสรางความเชื่อมั่น
ศรัทธาใหแกประชาชนและสังคมในระดับสากลถึงมาตรฐานความเปนธรรมของศาลสถิตยุติธรรม  

 

การลงโทษทางอาญาในกฎหมายไทยนัน้ มีหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ซึ่งกําหนดโทษ
สาํหรับผูกระทําความผิดไว 5 ลักษณะ คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน แตจะลงโทษในอัตรา
ใดจะตองพิจารณาจากความผิดในแตละฐาน ซ่ึงไดจัดเรียงไวเปนหมวดหมูตามลักษณะของการกระทํา อยางไรก็
ตาม เพื่อจํากัดขอบเขตของบทความฉบับนี้ใหกระชับและตรงประเด็น ผูเขียนหยิบยกเพียงประเด็นปญหาในทาง
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ปฏิบัตขิองการใชดุลยพินิจกําหนดโทษจําคุกของศาล ซ่ึงเปนโทษที่มีการใชเปนฐานความผิดเปนจํานวนมากและมี
ความหลากหลายในอัตราโทษมากที่สุด ซึ่งในทางปฏิบัติแตละศาลมีบัญชีอัตราโทษหรือยี่ตຍอกเปนแนวทาง โดย
ศึกษาถึงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจักษจากแนวทางปฏิบัติที่ผานมา และศึกษาประสบการณและแนวปฏิบัติใน
การใชดุลยพินิจกําหนดโทษจําคุกของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนําหลักเกณ  แนวทางหรือประสบการณที่
เปนประโยชนมาพัฒนาระบบในการใชดุลยพินิจในการลงโทษหรือปรับปรุงจุดบกพรองในการใชดุลยพินิจในการ
กําหนดโทษของศาลไทย 

 

ผูเขียนเชื่อวา ประโยชนจากการทบทวนจุดแข็งและจุดออนในทางปฏิบัติของการบังคับใชบัญชีอัตราโทษ
ของศาลเปรียบเทียบกับประสบการณและทางปฏิบัตใินการใชคูมือและตารางการลงโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา 
นาจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการนําไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางในการใชดุลยพินิจในการลงโทษหรือการรอ
การลงโทษของศาลใหเปนสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงนอกจากจะชวยแกไขปญหาเร่ืองดุลยพินิจในการ
ลงโทษหรือรอการลงโทษที่แตกตางกัน ชวยลดปริมาณคดีที่ข้ึนสูศาลสูงเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะคดีที่จําเลยให
การรับสารภาพซ่ึงมีปริมาณคดีกวาคร่ึงหนึ่งของคดีอาญาทั้งหมดที่เขาสูศาลแลว ยังเปนการสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาใหแกประชาชนและสังคมในระดับสากลถึงมาตรฐานความเปนธรรมของศาลสถิตยุติธรรมไทยดวย  

 

กฎหมายที่มโีทษทางอาญาในประเทศไทยมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติที่มโีทษทาง
อาญา หรือกฎหมายลําดับรองที่มีโทษทางอาญาตางๆ มากมาย เชน พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522, 

พระราชบัญญัติจราจารทางบก พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2474, พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 

เปนตน ประมวลกฎหมายอาญากําหนดประเภทของโทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดไวเพียง 5 ประเภท1 คือ 

1. ประหารชีวิต 

2. จาํคุก 

3. กักขัง 
4. ปรับ 

5. ริบทรัพยสิน 

จากการศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดและกฎหมายที่มีโทษทางอาญาตางๆ จะเห็นไดวามี
การกําหนดโทษไวหลากหลายโดยเฉพาะโทษจําคุกมีการกําหนดเปนบทลงโทษที่นํามาใชมากที่สุด ซ่ึงกฎหมายที่มี
โทษทางอาญาสวนใหญจะระบุโทษจําคุกในแตละฐานความผิดเปนอัตราโทษจําคุกข้ันต่ําและข้ันสูงไว ทั้งนี้เพื่อเปด
โอกาสใหศาลสามารถเลือกใชดลุยพินิจไดกวางขวาง 

1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 
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สาํหรับกระบวนการกําหนดโทษของศาล เม่ือศาลพิจารณาคดีจนเสร็จสิ้นกระบวนความแลว ศาลจะนัดฟง
คําพิพากษา โดยในคําพิพากษาศาลจะพิจารณาความผิดและกําหนดโทษไปในคราวเดียวกัน ในแนวปฏิบัติของแต
ละศาล มีการกําหนดบัญชีอัตราโทษหรือยี่ตຍอกภายในของแตละศาล เพื่อใหมแีนวทางในการกําหนดโทษที่ใกลเคียง
กัน อยางไรก็ตามโดยสภาพของยี่ตຍอกที่แตละศาลกําหนดไวม ีสถานะเปนเพียงแนวทางในการกําหนดโทษของแตละ
ศาลเทานั้น มิไดเปนเกณ มาตรฐานตายตัวที่ผูพิพากษาจะตองถือตามดังเชนกฎหมายหรือขอบังคับและถือเปน
ความลับไมประกาศใหประชาชนทราบ 

 

กฎหมายอาญาสารบัญญัติ (Substantive Criminal Law) ทั้งในระบบกฎหมายสหรัฐและระบบกฎหมาย
ของมลรัฐ จะจําแนกประเภทความผิดอาญาออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ Felony และ Misdemeanor        

โดยอาศัยอัตราโทษตามกฎหมายของความผิดนั้นเปนตัวแบงแยก ซึง่โดยสวนใหญ Felony จะหมายถึงความผิดที่มี
อัตราโทษประหารชีวิตหรือจําคุกเกินกวาหนึ่งปข้ึนไป 

กระบวนการกําหนดโทษ (Sentencing Process) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเปนกระบวนการที่แยก
ออกจากข้ันตอนของการพิจารณาคดี กลาวคือเมื่อมีการสืบพยานและคณะลูกขุนมีคําตัดสิน (Verdict) วาจําเลยมี
ความผิดแลว จึงเขาสูกระบวนการกําหนดโทษซ่ึงมักจะมิไดกระทําในวันเดียวกันกับวันพิจารณาคดี2 

ในคดีที่มีอัตราโทษสูง กอนวันกําหนดโทษ ศาลจะใหพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะขอเท็จจริงแลวทํา
รายงานกอนกําหนดโทษ (Pre-sentence Report) ซึ่งรายงานดังกลาวจะมีรายละเอียดเก่ียวกับการกระทําความผิด
และผูกระทําความผิดรวมทั้งขอเสนอแนะการกําหนดโทษ เม่ือถึงวันกําหนดโทษศาลจะแจงรายงานนั้นใหจําเลย
ทราบ หากไมมกีารโตแยงศาลก็จะใชรายงานนั้นเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดโทษ แตหากมีการโตแยงรายงานก็
ตองมีการไปสวนพยานหลักฐานใหไดขอเท็จจริงยุติแลวศาลจึงจะกําหนดโทษ3 

ปญหาเร่ืองความแตกตางหรือไมเทาเทียมกันในการใชดุลยพินิจในการลงโทษถูกวิพากษวิจารณอยาง
กวางขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา กอนมีการปฏิรูปการกําหนดโทษในป ค.ศ.1984 ในทางปฏิบัติโดยสวนใหญ           
คําพิพากษาในความผิดอาญารายแรงจะไมกําหนดระยะเวลาที่จําเลยตองโทษจําคุกไวแนนอน (Indeterminate 

Sentencing) หากผูพิพากษาเห็นวาจําเลยควรไดรับโทษจําคุก ผูพิพากษาจะใชดุลยพินิจเพียงกําหนดโทษจําคุกไว
เปนชวงเวลา โดยไมระบุจํานวนวันที่ตองโทษจําคุกไวชัดเจน4 คงปลอยดุลยพินิจในสวนนี้ใหคณะกรรมการพิจารณา
ทัณ บน (Parole Commission) พิจาณาวาควรปลอยตัวจําเลยเม่ือใด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาทัณ บนจะใช
ดุลยพินิจปลอยตัวจําเลยเม่ือเห็นวาจําเลยไดรับการฟຕนฟูแกไขพรอมที่จะกลบัคืนสูสังคมแลว ระบบการกําหนดโทษ
ทีจ่ะลงไวกวางๆ เชนนี้สงผลไดเกิดความไมชัดเจนและความไมเทาเทียมในการลงโทษ 

2 Jerold . srael et.al., riminal rocedure and the onstitution : eading upreme ourt ases and ntroductor  ext (1994edition), American 

ase oo  eries, ( t. ual, inn. : est u lishing o.,1994), .13 

3 ollin . er ins and onald . o ce, riminal aw, third edition, ( ew  : he oundation ress, 1982), .13-14 

4 assia . pohn,  ow do udge ecide , ( haina: age u lications, nc., 2002) 254. 
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เพื่อแกไขปญหาดังกลาว รัฐสภาแหงสหพันธรัฐไดปฏิรูปการกําหนดโทษทางอาญาโดยออกพระราชบัญญัติ
วาดวยการปฏิรูปการกําหนดโทษทางอาญา ค.ศ.1984 ( entencing e orm ct o  1984 หรือ SRA) ข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความเที่ยงธรรมและความชัดเจนในการกําหนดโทษกวาระบบการกําหนดโทษแบบเดิม5 

กลาวคือ มกีารวางแนวทางการใชดุลยพินจิในการลงโทษ และกําหนดใหคําพิพากษาตองระบุกําหนดโทษที่จะลงให
ชัดเจน (determinate sentencing)  

พระราชบัญญัติวาดวยการปฏิรูปการกําหนดโทษทางอาญา วางแนวทางในการใชดุลยพินิจในการลงโทษ
โดยกําหนดใหผูพิพากษาตองพิจารณาถึง 

1. สภาวะและพฤติการณของความผิด ตลอดจนประวัติและบุคลิกลักษณะของจําเลย 

2. การกําหนดโทษ 

(ก) ตองสัมพันธกับความรายแรงของการกระทําผิด ตองสงเสริมความเคารพตอกฎหมาย และ
ตองเปนการลงโทษที่เปนธรรมตอความผิดที่กระทํา 

(ข) ตองคํานึงถึงความพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําอันเปนความผิด 

(ค) ตองคํานึงถึงการปองกันสังคมใหพนจากการกระทําผิดซํ้าของจําเลย  
(ง) ตองจัดใหจําเลยไดรับการศึกษาหรือการฝຄกอบรม ไดรับการรักษาพยาบาล หรือการฟຕนฟู

แกไขอ่ืนๆ ตามสมควร6 

นอกจากนี้รัฐสภาแหงสหพันธรัฐไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดโทษแหงชาติ (the nited tates 
Sentencing Commissions) ข้ึนเพื่อเปนผูวางแนวปฏิบัติและกําหนดนโยบายในการลงโทษกลางข้ึน โดย
คณะกรรมการไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐสภาแหงสหพันธรัฐ คณะกรรมการแตละ
ชุดมีวาระ 6 ป ประกอบดวย ผูพิพากษาจากศาลสหพันธรัฐสามคนและบุคคลภายนอกอีกสี่คนเปนกรรมการที่มี
อํานาจเต็ม และมีอัยการสูงสุดและประธานคณะกรรมการพิจารณาทัณ บนเปนกรรมการที่ไมมีอํานาจออกเสียง7 

ตอมาในป ค.ศ.1987 คณะกรรมการกําหนดโทษแหงชาติไดประกาศใชคูมือแนวการกําหนดโทษแหงชาติ
ข้ึนเปนฉบับแรก 8 โดยมีการแกไขคร้ังลาสุดในป ค.ศ.2015 ใชชื่อวา คูมือแนวการกําหนดโทษ ค.ศ.2015            

( he 2015 uidelines anual)9 ภายใตคูมือนี้ การกําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดจะถูกคํานวณโดยสูตร
สาํเร็จ โดยผูพพิากษาจะตองปอนตัวเลขระบุน้ําหนักของความผิด รวมถึงตัวเลขปจจัยอันเปนเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุ
บรรเทาโทษ รวมตลอดจนตัวเลขประวัติการกระทําผิดของจําเลยดวย อยางไรก็ตามแมวาโดยหลักการแลว ในการ
ใชดุลยพินิจในการลงโทษ ผูพิพากษาจะตองปฏิบัติตามคูมือแนวการกําหนดโทษ แตหากผูพิพากษาเห็นวาหาก
ยึดถือตามคูมอืจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมในคดีใด ผูพิพากษาอาจใชดุลยพินิจกําหนดโทษแตกตางจากแนวทาง
ตามคูมอืได โดยจะตองระบุเหตุแหงการไมปฏิบัตติามคูมือไวเปนลายลักษณอักษรดวย เพื่อใหมีการตรวจสอบในชั้น
อุทธรณตอไป 

5 aniel . reed, ederal entencing in the a e o  uidelines: naccepta le imits on the iscretion o  entencers, 101 ale . . 1681, (1992): 1689. 

6 18   3553 (a)(1)-(2) (2005). 

7 harles . gletree, r., he eath o  iscretion  e lections on the ederal entencing uidelines, 101 ar . . e . 1938 (1988): 1948. 

8 nited tates entencing ommission uidelines anual 

9 http://www.ussc.go /guidelines/2015-guidelines-manual 
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คูมือแนวการกําหนดโทษมีลักษณะเปนตารางการลงโทษ ( E E  E)10 โดยระบุเปนจํานวน
เดือนของโทษจําคุกที่ไดรับ 

) 

 ense 

Level 

(ระดับ
ความผดิ) 

I  

(0 or 1) 
II  

(2 or 3) 
III  

(4,5,6) 
IV  

(7,8,9) 
V 

(10,11,12) 
VI  

(13 or 
more) 

 1 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 

Zone A 2 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 1-7 

 3 0-6 0-6 0-6 0-6 2-8 3-9 

        

 4 0-6 0-6 0-6 2-8 4-10 6-12 

 5 0-6 0-6 1-7 4-10 6-12 9-15 

 6 0-6 1-7 2-8 6-12 9-15 12-18 

        

 7 0-6 2-8 4-10 8-14 12-18 15-21 

one  8 0-6 4-10 6-12 10-16 15-21 18-24 

 9 4-10 6-12 8-14 12-18 18-24 21-27 

        

 10 6-12 8-14 10-16 15-21 21-27 24-30 

 11 8-14 10-16 12-18 18-24 24-30 27-33 

Zone C 12 10-16 12-18 15-21 21-27 27-33 30-37 

        

 13 12-18 15-21 18-24 24-30 30-37 33-41 

 14 15-21 18-24 21-27 27-33 33-41 37-46 

 15 18-24 21-27 24-30 30-37 37-46 41-51 

        

 16 21-27 24-30 27-33 33-41 41-51 46-57 

 17 24-30 27-33 30-37 37-46 46-57 51-63 

 18 27-33 30-37 33-41 41-51 51-63 57-71 

        

 19 30-37 33-41 37-46 46-57 57-71 63-78 

10 nited tated entencing ommission, entencing a le. http://www.ussc.go /guidelines/2015-guidelines-manual/2015-chapter-5 a  
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 20 33-41 37-46 41-51 51-63 63-78 70-87 

 21 37-46 41-51 46-57 57-71 70-87 77-96 

        

 22 41-51 46-57 51-63 63-78 77-96 84-105 

 23 46-57 51-63 57-71 70-87 84-105 92-115 

 24 51-63 57-71 63-78 77-96 92-115 100-125 

        

one  25 57-71 63-78 70-87 84-105 100-125 110-137 

 26 63-78 70-87 78-97 92-115 110-137 120-150 

 27 70-87 78-97 87-108 100-125 120-150 130-162 

        

 28 78-97 87-108 97-121 110-137 130-162 140-175 

 29 87-108 97-121 108-135 121-151 140-175 151-118 

 30 97-121 108-135 121-151 135-168 151-188 168-210 

        

 31 108-135 121-151 135-168 151-188 168-210 188-235 

 32 121-151 135-168 151-188 168-210 188-235 210-262 

 33 135-168 151-188 168-210 188-235 210-262 235-293 

        

 34 151-188 168-210 188-235 210-262 235-293 262-327 

 35 168-210 188-235 210-262 235-293 262-327 292-365 

 36 188-235 210-262 235-293 262-327 292-365 324-405 

        

 37 210-262 235-293 262-327 292-365 324-405 360-li e 

 38 235-293 262-327 292-365 324-405 360-li e 360-li e 

 39 262-327 292-365 324-405 360-li e 360-li e 360-li e 

        

 40 292-365 324-405 360-li e 360-li e 360-li e 360-li e 

 41 324-405 360-li e 360-li e 360-li e 360-li e 360-li e 

 42 360-li e 360-li e 360-li e 360-li e 360-li e 360-li e 

        

 43 li e li e li e Li e li e Li e 
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โดยแนวนอนของตารางคือ  (Criminal History Level) ของจําเลยรวม 6 

ระดับ และในแนวต้ังคือ  (Crime Severity Level) ซึ่งมีดวยกัน 43 ระดับ สวน
อัตราการกําหนดโทษจะระบุไวเปนเดือน แปรผันตามความรายแรงของความผิดและประวัติการกระทําความผิด 

ตัวอยางเชน ความผิดระดับ 20 และประวัติการกระทําความผิด ระดับ 1 คูมือจะระบุชวงระยะเวลาในการกําหนด
โทษจําคุกเปน 33 ถึง 41 เดือน หรือหากกรณีเปนประวัติการกระทําความผิดระดับ 1 เชนเดียวกัน แตเปนความผิด
ระดับ 19 ระยะเวลาจําคุกคือ 30 ถึง 37 เดือน หากเปนความผิดระดับ 21 ระยะเวลาจําคุกคือ 37 ถึง 46 เดือน 

สาเหตุที่มีการระบุระยะเวลาจําคุกในความผิดแตละระดับเหลื่อมกันก็เพื่อความยืดหยุนและบรรเทาความขัดแยง
กรณีผูพิพากษามีความเห็นแตกตางกันวาความผิดที่กระทําควรอยูในระดับความผิดที่ 19 หรือ 20 เปนตน 

สําหรับการคํานวณหาระดับความรายแรงของความผิด จะเริ่มพิจารณาจากฐานความผิดกอน โดยในแตละ
ฐานความผิด จะระบุตัวเลขระดับความผิดพื้นฐาน ( ase ense e el core) ไว เพื่อเปนจุดเร่ิมตนการคํานวณ
การลงโทษ ผูพิพากษาจะนําตัวเลขพื้นฐานดังกลาวเปนตัวตั้ง แลวนําไปเพิ่มหรือลดโดยพิจารณาจากเหตุเพิ่มโทษหรือ
เหตุบรรเทาโทษตามพฤติการณแหงคดี สวนตัวเลขประวัติการกระทําความผิด (Criminal History Score)           

จะคํานวณจากประวัตกิารกระทําความผิดของจําเลย โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ระยะเวลาที่ถูกจําคุกในคดีกอน 

ระยะเวลาหลังจากพนโทษแลวกลับมากระทําผิดอีก หรือขณะกระทําผิดจําเลยอยูในเงื่อนไขคุมความประพฤติ
หรือไม เปนตน ในการกําหนดโทษผูพิพากษาจะนําตัวเลขทั้งสองสวนนี้มาเทียบกับตารางในคูมือแนวการกําหนด
โทษเพื่อหาผลลัพธ คือ ระยะเวลาในการกําหนดโทษจําคุก 

ตัวอยางเชน ในคดีปลนธนาคาร จําเลยซ่ึงเคยตองโทษจําคุกเกินกวา 13 เดือนมากอน ปลนเงินธนาคาร
จํานวน 100,000 เหรียญสหรัฐโดยใชปนเปนอาวุธ ดังนี้ในการกําหนดโทษ ผูพิพากษาจะตองทําตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ดูดัชนีฐานความผิด ( tatutor  ndex) ซึ่งกรณีนี้คือ ความผิดฐานปลนทรัพย ดัชนีฐานความผิดจะชี้ให
ใชคูมอืแนวการกําหนดโทษ ขอ 2 3.1.11  

2. คูมือแนวกําหนดโทษ ขอ 2 3.1(a) ระบุตัวเลขระดบัความผิดพื้นฐาน 20 

3. เพิ่มโทษตามเหตุลักษณะคดี (speci ic o ense characteristics) ในกรณีนี้คูมือแนวกําหนดโทษ         
ขอ 2 3.1( )(7) ระบุใหเพิ่มระดับความรายแรงของความผิด 2 ระดับสําหรับจํานวนเงินที่ปลน และคูมือแนว
กําหนดโทษ ขอ 2 3.1( )(2) ระบุใหเพิ่มระดับความรายแรงอีก 6 ระดับสําหรับการใชอาวุธปน 

4. พิจารณาเหตุเพิ่มหรือลดระดับความรายแรงของความผิดตามคูมือแนวกําหนดโทษบทที่ 3 เชน ปจจัย
เก่ียวกับตัวผูเสียหาย บทบาทของจําเลยในการกระทําความผิด การขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ หรือ
การลุแกการกระทําผิด เปนตน ซึ่งกรณีคดีตัวอยางนี้ไมมีขอเท็จจริงที่ตองพิจารณาในสวนนี้ 

5. คํานวณระดับประวัติการกระทําความผิดจากประวัติการกระทําผิดของจําเลย ซึ่งกรณีคดีนี้คูมือแนว
กําหนดโทษ ขอ 4 1.1.(a) ระบุใหเพิ่มระดับความรายแรงของความผิด 3 ระดับ สําหรับกรณีที่จําเลยเคยตองโทษ
จําคุกเกินกวา 1 ป 1 เดือนมากอน 

6. ดูตารางการกําหนดโทษ ( entencing a le) ซ่ึงคดีนี้เม่ือเทียบระดับความรายแรงของความผิด คือ 28 กับ
ระดับประวัติการกระทําความผิด คือ 3 ผลลัพธที่ไดคือ ระยะเวลาในการกําหนดโทษจําคุกคดีนี้จะอยูระหวาง 87-108 เดือน 

11 ดู nited tates entencing ommission uidelines Manual, 2 3.1.Robbery, 22 ตุลาคม 2562  http://www.ussc.go /guidelines/2015-guidelines-manual  
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กลาวโดยสรุป ปจจัยที่ศาลตองใชพจิารณาในการกําหนดโทษ นอกจากตองพิจารณาถึงระดับความรายแรง
ของความผิดและประวัตกิารกระทําผดิของผูกระทําผิดตามตารางการกําหนดโทษ ( entencing a le) เปนสาํคัญ
แลว ในคูมือจะกําหนดขอเท็จจริงบางประการที่ทาํใหตองเพิ่มระดับความรายแรง เชน 

1. การใชอาวุธในการกระทําผิด เปนขอเท็จจริงที่ชวยเพิ่มระดับความรายแรงซึง่จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
ลกัษณะของอาวุธและลักษณะของการใชดวย เชนหากผูกระทาํผิดครอบครองอาวุธปนและมีการใชอาวุธปนนั้นยงิ
ในขณะกระทําความผิดดวย ดังนี้อาจเพิ่มระดับความรายแรงไดถึง 7 ระดับ 

2. อันตรายแกกายที่เกิดข้ึนแกผูเสยีหาย ยิ่งอันตรายมากก็ยิ่งเพิ่มระดับมากข้ึน เชนอาจเพิ่มถึง 11 ระดับ
หากผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย 

3. ความเสียหายทั้งทรัพยสินเปนขอเท็จจริงที่ชวยเพิ่มระดับความรายแรงในความผิดเก่ียวกับทรัพยนั้นได 

กอนที่จะศึกษาหรือวิเคราะหขอดีหรือขอเสียของระดับชั้นโทษในประมวลกฎหมายอาญาของไทยหรือ
ระบบการใชดุลพินิจในการลงโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเขียนขอนําเสนอแนวคิดในการลงโทษที่เปนสากลที่
ศาลใชเปนหลักในการลงโทษผูกระทําความผิดดังนี้ 

1. ทฤษฎีทดแทน (restributive) เห็นวา การลงโทษจะตองประกอบดวยหลักสามประการจึงจะชอบธรรม 
ประการแรก ตองกระทําเพื่อแกไขความเสียหายที่ผูกระทําความผิดกอใหเกิดข้ึนแกสังคมหรือทดแทนความรูสึกของ
ผูเสียหายที่ไดรับ ประการที่สอง การลงโทษตองกระทําดวยความเปนธรรม ประการที่สามการลงโทษตองไดสัดสวน
กับความผิด ซึ่งหมายความวา โทษจะรายแรงตามความเสียหายที่ผูกระทําความผิดกอใหเกิดข้ึนตอสังคม 

2. ทฤษฎีขมขูยบัยั้ง( eterrence) เห็นวา การลงโทษท่ีจะมีผลตอการขมขูไดนั้น ผูลงโทษตองกําหนดโทษ
ใหสูงจนทําใหผูกระทําความผิดเกรงกลัว หากการกระทําความผิดไดผลดีมากกวาโทษที่ไดรับ ผูนั้นจะกระทํา
ความผิด แตถาโทษที่ไดรับมากกวาผลที่ไดจากการกระทําความผิด ผูกระทําก็จะไมกระทําความผิด การขมขูมีสอง
ลักษณะ คือการขมขูโดยเฉพาะ คือการลงโทษเพื่อขมขูผูถูกลงโทษเองมิใหกระทําความผิดซ้ํา สวนการลงโทษ
ผูกระทําความผิดมีผลเปนการขมขูโดยทั่วไปคือทําใหประชาชนเห็นการลงโทษแลวไมกลากระทําความผิดนั้นดวย 

3. ทฤษฎีแกไขฟຕนฟู ( e ormation) เนนการปฏิบัติตอตัวผูกระทําความผิดโดยตรง โดยกําหนดใหการ
ลงโทษมีวิธีการที่จะทําใหผูกระทําความผิดเปลี่ยนนิสัยหรือปรับปรุงพฤติกรรมใหสามารถเขากับสังคมได ซึ่งหาก
ปรับปรุงผูกระทําความผิดได ผูนั้นจะไมกอใหเกิดการกระทําความผิดอีกตอไป 

4. ทฤษฎีตัดผูกระทําความผิดออกจากสังคม ( ncapacitation) การลงโทษตามทฤษฎีนี้เพื่อประสงคจะ
ตัดโอกาสผูกระทําความผิดออกจากสังคม ดังนั้นระหวางผูกระทําความผิดไดรับโทษสังคมจะปลอดภัยจากการ
กระทําความผิดของผูนั้น ดังนั้นการลงโทษตามทฤษฎีนี้จึงเนนการลงโทษที่ทําใหผูนั้นไมมีโอกาสที่จะกระทํา
ความผิดอีก เชนโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต ทฤษฎีนี้จึงเนนประโยชนสุขของสังคมใหปลอดภัยตอการกระทํา
ความผิด และเนนการควบคุมผูทีเ่ปนอันตรายตอสังคม 
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5. ทฤษฎีเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหาย (Restitution) แนวความคิดในการลงโทษเพื่อชดเชยความ
เสียหายใหแกผูเสียหาย เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญของผูเสียหายหรือเหยื่อในคดีอาญาที่จะไดรับการคุมครองและ
เยียวยาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การกําหนดโทษของศาลตองคํานึงถึงความพอใจที่ผูเสียหายไดรับการ
ชดใชคาเสียหายจากผูกระทําผิดความผิด ซึ่งหากผูเสียหายไดรับการชดใชความเสียหายแลว ผูกระทําความผิดจะ
ไดรับโทษนอยลง 

6. ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative justice) มุงเนนการประนีประนอมยอมความ
กันของผูเสียหายและผูกระทําความผิดโดยเนนการสื่อสารทําความเขาใจเพื่อใหผูกระทําความผิดไดตระหนักถึงผล
เสียหายที่ตนไดกอใหเกิดข้ึนแกผูเสียหายและตองดําเนินการเพื่อใหผูเสียหายไดรับสิ่งที่สูญเสียคืนมา โดยมี
วัตถุประสงคใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดมีความเขาใจที่ดีตอกันและอยูกันไดอยางสมานฉันทไมกอใหเกิดขอ
พิพาทตอไป 

จากการศึกษา จะเห็นไดวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายอาญาของไทย กําหนดตามลักษณะของความรายแรง
ของความผิด โดยถือหลักการลงโทษจําคุกและปรับเปนหลัก ในสวนดุลยพินิจในการกําหนดโทษ เนื่องจากประมวล
กฎหมายอาญาของไทยมีความหลากหลายในโทษซึ่งกําหนดไวในแตละฐานความผิด เพื่อใหศาลมีโอกาสใชดุลพินิจ
เลือกใชโทษที่กําหนดไวไดอยางกวางขวาง แมในทางปฏิบัติแตละศาลมียี่ตຍอกภายในเพื่อกําหนดแนวทางในการกําหนด
โทษใหใกลเคียงกัน แตยี่ตຍอกของแตละศาล มีความแตกตางกัน อีกทั้งยี่ตຍอกสวนใหญ มีลักษณะเปนการกําหนดโทษ
จําคุกหรือโทษปรับที่จะลงโทษไวโดยขาดรายละเอียดหลักเกณ หรือเหตุผลในการกําหนดอัตราโทษดังกลาว 

สวนกฎหมายอาญาสารบัญญัติในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนใหญจะบัญญัติการกระทําที่เปนความผิด โดย
ไมไดระบุอัตราโทษไวในมาตราเดียวกัน แตเปนการกําหนดระดับชั้นของโทษ หรือระดับความผิด ( ense e el) ไว
ในกฎหมาย ระดับความผิดที่กําหนดไวในกฎหมายมีความสัมพันธกับดุลพินิจของศาลในการกําหนดโทษ โดยใช
ประกอบขอมูลประวัตกิารกระทําความผิด (Criminal History Category) ของผูกระทําความผิด และนําไปคํานวณตาม
ตารางคูมอืแนวกําหนดโทษ ( entencing a le) เพื่อกําหนดจํานวนเดือนของโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดควรไดรับ 

กลาวโดยสรุปการกําหนดโทษสําหรับความผิดแตละฐานทั้งศาลไทย และศาลสหรัฐอเมริกาตางมีหลัก
ตรงกันวา การกําหนดโทษมีความสัมพันธกับความรายแรงของอันตรายที่เกิดข้ึนในสังคม หากเปนความผิดที่
เก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ ความผิดตอชีวิตรางกาย หรือยาเสพติด ทั้งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
กําหนดไวโทษสูงและมีมาตรการลงโทษโดยจําคุกเปนหลัก ในการใชดุลพินิจกําหนดโทษศาลไทยมีโอกาสเลือกใช
ดุลพินิจกวางตามอัตราโทษที่ระบุในบทความผิดนั้น สวนศาลสหรัฐอเมริกาผูกพันตองใชดุลพินิจกําหนดโทษตาม
หลักเกณ ในคูมอืแนวทางกําหนดโทษ ( entencing uidelines anual) ซ่ึงมีสถานะเปนกฎหมาย 

1. มีกระบวนการกําหนดโทษที่ทั้งพนักงานอัยการ จําเลย ทนายจําเลยและศาล ตางมีสวนรวมในการ
กําหนดโทษ ทําใหเกิดความโปรงใสและเปนที่ยอมรับในกระบวนการกําหนดโทษ 
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2. การใหความสําคัญกับการกําหนดปจจัยที่ศาลตองพิจารณาในการกําหนดโทษไวทั้งในกฎหมายและ 
sentencing guidelines ทําให ผูพิพากษาตระหนักวาการกําหนดโทษตองตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักวิชาที่เปน
ภาวะวิสยั มิใชอัตวิสัยของผูพิพากษาแตละคน 

3. การที่แตละศาลหรือแตละชั้นศาลทั่วประเทศมี sentencing guidelines เพียงฉบับเดียวทุกชั้นศาลทํา
ใหมกีรอบที่ชัดเจน ลดการอุทธรณหรือฎีกาโตแยงดุลพินิจในการกําหนดโทษ 

4. มีองคกรรวมระดับชาติ (the nited tates Sentencing Commissions)ที่รับผิดชอบในการกําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกําหนดโทษ ทําใหสามารถแกไขนโยบายในการกําหนดโทษหรืออัตราโทษและ
รูปแบบการลงโทษไดอยางรวดเร็วสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดดีกวารอฝายนิติบัญญัติแกไขกฎหมาย 

5. ทําใหคําพิพากษาของศาลมีความศักดิ์สิทธิ์ ผูกระทําความผิดไดรับโทษจริงใกลเคียงกับโทษที่กําหนด
ตามคําพิพากษา  

6. คูความทุกฝายทราบไดลวงหนาวาผูตองขังจะไดรับโทษนานเพียงใดหรือพนโทษเม่ือใด 

 

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยมีการกําหนดโทษไวหลากหลายลักษณะ ซ่ึงโทษจําคุกและโทษ
ปรับมีความหลากหลายมากที่สุด ซึ่งจากการสืบคนยังไมสามารถหาเหตุผลความเปนมาในการกําหนดอัตราโทษแต
ละประเภทวามีความสัมพันธกับความผิดภายใตพื้นฐานทางวิชาการอยางไร นอกจากเปนการกําหนดตามที่
เห็นสมควรใหไดสัดสวนกับการกระทําความผิดฐานนั้น โดยมีแนวคิดในการกําหนดโทษตามวัตถุประสงคของการ
ปองกันสังคมโดยการยับยั้ง (deterrence) ประกอบกับการลงโทษใหสาสมหรือเหมาะสมกับความเสียหายที่สังคม
ไดรับ (retributive) 

สวนดุลพินิจในการกําหนดโทษ แมประมวลกฎหมายอาญาจะมีความหลากหลายในโทษซ่ึงกําหนดไวในแต
ละความผิดเพื่อใหศาลเลือกใชโทษที่กําหนดไวอยางหลากหลายก็ตาม แตแนวทางปฏิบัติของแตละศาลที่มีบัญชี
อัตราโทษหรือยี่ตຍอกภายในของแตละศาล เพื่อกําหนดแนวทางในการกําหนดโทษในการกระทําผิดที่มีลักษณะ
เดียวกันใหไดรับโทษที่ใกลเคียงกัน เพื่อใหเกิดความเสมอภาคในการลงโทษ แตเนื่องจากยี่ตຍอกเปนเพียงแนว
ทางการลงโทษไมมีผลผูกมัดดุลพินิจของผูพิพากษา จึงอาจมีความแตกตางกันในดุลพินิจของแตละองคคณะผู
พิพากษา อีกทั้งยี่ตຍอกของแตละศาล หรือแตละชั้นศาลมีความแตกตางกัน นอกไมอาจสะทอนถึงเอกภาพในการใช
ดุลยพินิจของศาลยุตธิรรมในภาพรวม ยังมีผลตอปริมาณคดีที่โตแยงดุลยพินิจในการลงโทษสูศาลสูงในปจจุบัน 

ในระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา การแบงระดับชั้นของโทษ และสรางแนวทางการกําหนดโทษ 
(sentencing guidelines) และตารางการกําหนดโทษ (sentencing table) เปนการสรางหลักเกณ และแนวทาง
ในการใชดุลยพินิจในการลงโทษเปนลายลักษณอักษรที่มผีลบังคับเปนทางการ เพื่อใหการใชดุลยพินิจในการกําหนด
โทษของศาลทั่วประเทศเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งนอกจากเปนการแกปญหาการลักลั่นของดุลยพินิจในการลงโทษ
ของผูพิพากษาในแตละศาลทั่วประเทศอันเปนการสรางเอกภาพในการใชดุลยพินิจของศาล ยังเปนการเสริมสราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุตธิรรมทางศาล สงผลถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคําพิพากษาอยางแทจริง มีประเด็นโตแยง
วาแนวทางการกําหนดโทษ(sentencing guidelines) และตารางการกําหนดโทษ (sentencing table) กระทบตอ
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หลักความอิสระในการพิพากษาคดีของศาล แตเห็นไดวาแนวทางการกําหนดโทษ(sentencing guidelines) และ
ตารางการกําหนดโทษ (sentencing table) มิใชเปนการกําหนดอัตราโทษในกฎหมายสําหรับทุกฐานความผิดให
แนนอนตายตัว หรือเปนการบังคับศาลใหตองปฏิบัตติามโดยไมมีดลุพินิจ เพียงแตหากศาลกําหนดโทษตามแนวทาง
แลวก็ถือวาไมจาํตองใหเหตุผลอีก แตหากจากกําหนดโทษใหแตกตางออกไปก็ตองระบุเหตุผลใหชัดเจน 

 

ผูเขียนเห็นวาเม่ือกฎหมายท่ีมโีทษทางอาญาของประเทศไทยกําหนดโทษไวกวางและเปดโอกาสใหศาลใช
ดุลพินิจกวาง จึงจําเปนตองมีเกณ ที่แนนอนในการกําหนดโทษ แตกอนที่จะนําเกณ นี้มาใชตองมีคณะกรรมการ
รวมระหวางผูพิพากษาอัยการทนายความหรือผูทรงคุณวุฒิจดัทําแนวทางการกําหนดโทษโดยทําการศึกษาวิจัยแนว
ปฏิบัตขิองศาลไทยในการกําหนดโทษ 

1. เพื่อใหการใชดลุยพินจิในการลงโทษเปนไปโดยเหมาะสม และเที่ยงธรรม นอกจากผูพิพากษาที่ใชดุลย
พินจิในการลงโทษควรตองเขาใจขอเท็จจริงในคดี และมีสามัญสํานึกที่ดีแลว ผูพิพากษาที่ใชดุลยพินิจควรตองเขาใจ
ถึงหลักเกณ และทฤษฎีในการลงโทษอีกดวย ดังนั้นจึงควรมีกรอบการใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษไว โดยอาจ
บญัญัติเปนกฎหมายกลาวถึงหลักเกณ  หรือปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการกําหนดโทษ ดังเชนกรอบการใชดุลยพินิจใน
การรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษแกผูกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โดยอาจนํา
ตัวอยางพระราชบัญญัตวิาดวยการปฏิรูปการกําหนดโทษทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนกรณีศึกษาได 

2. ศาลยุติธรรมควรตั้งคณะกรรมการกําหนดโทษข้ึน โดยคณะกรรมการอาจประกอบไปดวยผูพิพากษา
เพียงลําพัง หรืออาจมีบุคคลภายนอก เชน พนักงานอัยการ ตัวแทนจากสภาทนายความ กรมราชทัณ  หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวของรวมดวยก็เปนได โดยคณะกรรมการมีหนาที่กําหนดแนวทางการลงโทษใหเปนไปในทาง
เดียวกัน นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาที่กําหนดนโยบายในการใชดุลยพินิจในการลงโทษในความผิดแตละ
ประเภทใหชัดเจนตามปญหาของประเทศในแตละยุคสมัย เชน ปญหาคดยีาเสพติด การลงโทษมีนโยบายมุงปองกัน 

ปราบปราม หรือปรับปรุงแกไขฟຕนฟู เพื่อใหกลับตนเปนพลเมืองดี เปนตน 

3. เพื่อใหการใชดุลยพินิจในการลงโทษหรือรอการลงโทษเปนไปในทางเดียวกัน และเพื่อเปนการลด
ปริมาณคดีข้ึนสูศาลสูง ศาลยุติธรรมควรจัดทําบัญชีอัตราโทษใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยจะตองมี
สภาพบังคับใหปฏิบัตติาม และมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบนัอยูเสมอ แตอยางไรก็ดีแมจะมีการจัดทําบัญชีอัตราโทษ
กลางไว หากกรณีคดีมพีฤติการณพิเศษ เชน หากการใชดุลยพินิจตามบัญชีอัตราโทษจะทําใหสูญเสียความเปนธรรม 

ผูพิพากษาอาจใชดุลยพินิจลงโทษแตกตางไปจากบัญชีอัตราโทษได โดยตองแสดงเหตุผลในคําพิพากษาใหชัดเจน
ดวย เพือ่ใหสามารถตรวจสอบได ซึ่งหากเปนเชนนี้แลว การบังคับการตามกฎหมายจะมีความชัดเจน เปนธรรมแกผู
มอีรรถคดียิ่งข้ึน อันจะสงผลใหเกิดความเชื่อม่ันตอกระบวนการยุติธรรมทางศาล และสรางความสงบเรียบรอยข้ึน
ในประเทศชาติตอไป 
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เอกสารวิชาการฉบบันี้สาํเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือของผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ วร
ภัทรถิระกุล อาจารยทีป่รึกษาดษุฎีนิพนธ ภาควิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ซึ่งทานได
ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําบทความวชิาการนี ้
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ตําแหนงปจจุบนั  ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจํากองผูชวยผูพพิากษาศาลฎีกา 
คุณวุฒิการศึกษา  ป 2532-2535 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 ป 2536 เนติบณั ิตรุน 46 

 ป 2538 ปริญญาโท . . emple ni ersit  เมือง hiladelphia 

 ป 2539 ปริญญาโท . . . ndiana ni ersit  เมอืง loomington 

 ป 2543 ประกาศนียบัตรบัณ ติทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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 ป 2548 ปริญญาโทดานกฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยคิวชิว 
( ushu ni ersit ) เมือง u uo a apan (ทุนรัฐบาลญี่ปุน) 

 ป 2552 ประกาศนียบัตรหลักสตูรจิตวทิยาความมัน่คง สถาบนัจิตยาความมัน่คง 
สถาบนัวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 

ประสบการณทาํงาน  ป 2541-2542 ผูชวยผูพพิากษา รุนที่ 40 

 ป 2542-2543 ผูพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต  
 ป 2544-2546 ผูพิพากษาศาลจงัหวัดศรีสะเกษ 

 ป 2547 2548 ผูพิพากษาศาลจงัหวัดกาญจนบุรี 
 ป 2548-2549 ผูพิพากษาศาลแพง & เลขานุการศาลแพง 
 ป 2549-2551 ผูพิพากษาศาลชัน้ตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา 
 ป 2551-2552 ผูพิพากษาศาลจงัหวัดสวรรคโลก 

 ป 2552-2554 ผูพิพากษาศาลแพง & เลขานุการศาลอาญา  
 ป 2554-2560 ผูพิพากษาศาลชัน้ตนประจํากองผูชวยผูพพิากษาศาลฎีกา 
 ป 2560-2561 ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ป 2561-2562 ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 
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  2562  

 
Thailand Print Publishing Industry In 2019  
 

   สมเพ็ชร  เจียรมณีทวีสิน 

 

 

ธุรกิจสิ่งพิมพของประเทศไทยในป 2562นี้ ยังคงมีสิ่งพิมพที่หลากหลายในการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนสื่อ
สิ่งพิมพประเภทหนังสือ สื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขาวสาร สิ่งพิมพโ ษณา สิง่พิมพเพื่อการบรรจุภัณ  สิ่งพิมพมีคา สิ่งพิมพ
ลักษณะพิเศษ สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสํานักพิมพของประเทศไทยในปจจุบันนั้น สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ตาม
มูลคาการพิมพ ไดแก 1) ผูนําตลาด 2) กลุมสํานักพิมพขนาดใหญ 3) กลุมสํานักพิมพขนาดกลาง 4) กลุมสํานักพิมพขนาด
เล็ก โดยแตละธุรกิจสงพิมพตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยูรอดในทางธุรกิจ ทั้งตองมีการพัฒนาบุคลากร ดานชางพิมพ 
ผูบริหารระดับกลาง ทายาททางการพิมพ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก ซ่ึงตองมีการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรม
ตนน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ําของธุรกิจสิ่งพิมพ ถาหากอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในประเทศไทยเกิด
การปรับตัวที่ดี มีการปรับตัวใหเขากับสภาวะการณทีเ่ปลี่ยนแปลงได ก็สามารถเขาสูยุคของออนไลนไดและสามารถดําเนิน
ธรุกิจตรงตามความตองการของลูกคา บนพื้นฐานของโลกธุรกิจทีมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาได  
 

 : ,  

 

Abstract  
Thailand printing and publishing industries in 2019 still remain in the market which are 

included books, brochure, flyer, print ads, print and packaging, security printing, specialty 
printing, and electronic publishing. The printing and publishing market in Thailand can be 
divided by 4 segments such as 1) Leader 2) Large scale print enterprise 3) Medium print 
enterprise and 4) small print enterprise. in order to survival each segment needed to adopt and 
improve themselves. The human resources are necessary as priority, from print operator, 
middle management and also the young generation entrepreneur. Prints exporter are big 
clusters that relevant till the end of the printing industries process. If the printing and 
publishing industries in Thailand eligible adapt to the present day of digital disruption. They 
can be stayed in the online era under the transformation period.

Key word : Printing industries, Printing industries in Thailand. 
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ธุรกิจสิ่งพิมพ ถือเปนธุรกิจหนึ่งที่อยูคูกับคนไทยมาอยางยาวนาน ที่มีพัฒนาการมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 
โดยใน พ.ศ. 2205 ประเทศสยามไดมีการจัดตั้งโรงพิมพแหงแรกข้ึนมา มีวัตถุประสงคเพื่อจัดพิมพคําสอนของศาสนาคริสต 
พจนานุกรมไทย ภาษาบาลี และอ่ืนๆ อีกมากมาย กิจการการพิมพมกีารพัฒนามาเปนอุตสาหกรรมการพิมพเพราะจะมี
กิจการหรืออุตสาหกรรมเชื่อมโยงอีกมากมายมาเปน Supply chain และ Value chain รวมกันมีโรงพิมพประเภทตางๆ 
ตั้งแตขนาดเล็ก กลาง ใหญ มากกวา 3,000 แหง กระจายทั่วประเทศ เชน การพิมพหนังสือพิมพ การพิมพหนังสือเรียน 
หนังสือทั่วไป การพิมพทัว่ไป การพิมพพลาสติก การพิมพผา การพิมพโลหะ การพิมพแกว การพิมพสิ่งพิมพปลอดทําเทียม 

(Security Printing) เชน ธนบัตร เช็ค พาสปอรต สลากกินแบง โฉนดที่ดิน และสิ่งพิมพเอกสารสําคัญอีกมาก สวนธุรกิจ
เชื่อมโยงที่เปนวัสดุพิมพ มีตั้งแตการผลิตกระดาษ การผลิตพลาสติก การผลิตโลหะ การผลิตแกว การผลิตหมึกพิมพ 
การผลิตเคมีภัณ  รวมถึงธุรกิจปลีกยอย เชน การผลิตแมพิมพ การแยกสีทําแมพิมพ การเขาเลม การเคลือบเงา การข้ึนรูป 

การเจาะ การปຖมตางๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืนใหเกิดมูลคาเพิ่ม และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ทีจ่ะขาดอุตสาหกรรมการพิมพไปไมได (มติชนออนไลน, 2561) 

ป 2558 ถือเปนจุดเร่ิมที่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทยเขาข้ันวิกฤติอยางแทจริง ทั้งจากพฤติกรรมผูอานที่เลิกพลิก
อานขอมูลบนหนากระดาษปรับเปลี่ยนมาเปนการเลื่อนหนาจอดูสิ่งที่สนใจผานโลกออนไลน และจากภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมที่ทรุดตัวพรอมกันทั่วโลก สงผลกระทบเงินโ ษณาซึ่งเปน “ทอน้ําเลี้ยงหลัก” ของธุรกิจสิ่งพิมพหลายๆ แขนง 
ทําใหนิตยสารจํานวนหนึ่งตองประกาศปดตัวลง หลังเม็ดเงินโ ษณาในชวง 10 ปหลังลดลงถึงกวา 1 ใน 3 ขณะที่
หนังสือพิมพแมจะยังเปดดําเนินการไดแตก็มีมาตรการรัดเข็มขัดดวยการประกาศไมรับคนเพ่ิม แนนอนวาผลกระทบนี้
เก่ียวเนื่องกันเปนลูกโซตั้งแตสายสง รานหนังสือ สํานักพิมพ ฯลฯ ไปจนถึงตัวนักเขียนเองดวยและถาเราติดตามขาวสาร
กันมาตั้งแตตนปจะพบวาในป 2559 มีนิตยสารหลายฉบับในเมืองไทยทยอยปดตัวกันอยางตอเนื่องที่ยังพออยูรอดไดก็
ตองมีมาตรการในการรัดเข็มขัดหรือวาปรับตัวกันขนานใหญทีเดียว รายชื่อสื่อสิ่งพิมพที่ตองปดตัวในป 2559 นิตยสาร
พลอยแกมเพชร ที่วางแผงมานานกวา 25 ป โดยฉบับสุดทายคือฉบับที่ 598 วางแผง 16 ธันวาคม 2559 นิตยสารสกุล
ไทยรายสัปดาห ที่อยูคูคนไทยมากวา 61 ป วางแผงฉบับสุดทายคือวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นิตยสารเปรียว ที่อยูคูคน
ไทยมานานกวา 35 ป ตีพิมพฉบับสุดทายในเดือนธันวาคม 2559 นิตยสารเกม Play ที่ประกาศยุติการพิมพมาตั้งแตตน
ป 2559 โดยมีเปาหมายมุงหนาสูโลกดิจิทลัเต็มตัว การตูนรายสัปดาหอยาง Boom และ C-Kid จากสํานักพิมพวิบูลยกิจ 
ปดตัวอยางถาวรเพราะคนหันไปอานออนไลน นิตยสาร Cosmopolitan Thailand นิตยสารหัวนอกสัญชาติอเมริกัน
ฉบับภาษาไทยที่มีอายุยาวนานเกือบ 20 ป ปดตัวลงเม่ือเมษายน 2559 นิตยสารแนววัยรุน Candy ของคายโมโน กรุຍป 
ตีพิมพฉบับสุดทายเมื่อเดือนมกราคม 2559 นิตยสารแฟชั่น Volume จากคายของโมโน กรุຍป เชนกัน ตีพิมพฉบับ
สุดทายเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2559 สวนสื่อสิ่งพิมพรายใหญระดับประเทศอีกจํานวนหนึ่งก็ใชวาจะไมไดรับผลกระทบจาก
ปญหาใหญคร้ังนี้โดยบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ไดเปดเผยวาเม็ดเงินโ ษณาในธุรกิจสิ่งพิมพ
ลดลงอยางมาก โดยหนังสือพิมพลดลงกวา 6.45  สวนนิตยสารหนักกวา ลดลงถึง 14.28  แนนอนบริษัทรายใหญใน
วงการนี้เชน บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด , บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน), บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด 
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(มหาชน) ตางก็เจอมรสุมกันทุกบริษัทที่มีตัวเลขขาดทุนสะสมกันไมต่ํากวา 10 ลานบาท (Peak-goe, 2016) แม
ผูประกอบการไดปรับตัวสูรูปแบบอี-แม็กกาซีนเพื่อเพิ่มชองทางการขายและยอดดาวนโหลดมีแลวแนวโนมเติบโต แตยัง
ไมสามารถทดแทนเม็ดเงินโ ษณาที่ลดลงในอัตราสูงจากนิตยสารเลมได และเม็ดเงินโ ษณาที่ลดลงจากรูปเลมไมไดยาย
ไปที่อี-แม็กกาซีน ขณะที่รายไดหลักของนิตยสารมาจากโ ษณากวา 50  สถานการณดังกลาว จึงสงผลใหนิตยสารที่มี
ตนทุนสูงกวารายไดตองทยอยปดตัวอยางตอเนื่อง (ฐานเศรษฐกิจ, 2016) 

นอกจากนั้นยังพบกับผลกระทบทางดานลูกคา ที่ใชบริการธุรกิจสิ่งพิมพมีตองความแตกตางไปจากเดิม อาทิ 
ความรวดเร็วในการรับบริการ ความหลากหลายของสินคา หรือแมกระทั่งกระแสความนิยมของสื่อออนไลนที่เพิ่ม
บทบาทอยางรวดเร็ว จนสงผลใหมีการเพิ่มการโ ษณาผานสื่อออนไลนเขามาทดแทนสื่อสิ่งพิมพมากขึ้นตามลําดับ ทําให
เห็นวาในระยะตอไปผูประกอบการในธุรกิจสิ่งพิมพตองมีการปรับตัวใหเขากับกระแสการเปลี่ยนแปลงในตลาด เพ่ือสราง
ความอยูรอดในอนาคต (Smart SME, 2558) โดยแนวทางการปรับตัวของธุรกิจสิ่งพิมพที่เห็นชัดเจน คือ การเขาสูโลก
ออนไลนควบคูกัน พรอมกับการลดตนทุนการผลิต ดวยการลดจํานวนหนากระดาษลง (ไทยพีบีเอส, 2559) ทําใหสภาพ
ปจจุบันที่เกิดข้ึนในธุรกิจสิ่งพิมพของประเทศซ่ึงไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่สงผล
ใหพฤติกรรมของลูกคา เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด ธุรกิจสิ่งพิมพจึงตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงตอไป 

 

 
ยอนศึกษาถึงประวัติการพิมพในประเทศไทยนั้น ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช กรุงศรีอยุธยา ไดเร่ิมแตง 

และพิมพหนังสือคําสอนทางศาสนาคริสตข้ึน และหลังจากนั้นหมอบรัดเลยเขามาเมืองไทย และไดเร่ิมดานงานพิมพจน
สนใจเปนธุรกิจดานการพิมพ ในเมืองไทย พ.ศ. 2382 ไดพิมพเอกสารทางราชการเปนชิ้นแรก คือหมายประกาศหามสูบฝດน 

ซึง่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหจางพิมพจํานวน 9,000 ฉบับ ตอมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2387 ไดออก
หนังสือ ฉบับแรกข้ึน คือ บางกอกรีคอรดเดอร (Bangkok Recorder) เปนจดหมายเหตุอยางสั้น ออกเดือนละ 2 ฉบับ
และใน 15 มิ.ย. พ.ศ. 2404 ไดพิมพหนังสือเลมออกจําหนายโดยซื้อลิขสิทธิ์จาก หนังสือนิราศลอนดอนของหมอม
ราโชทัย และไดเร่ิมตนการซื้อขายลิขสิทธิ์จําหนายในเมืองไทย หมอบรัดเลยไดถึงแกกรรมในเมืองไทย กิจการการพิมพ
ของไทยจึงไดเร่ิมเปนของไทย หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2500 ประเทศไทยจึงนําเคร่ืองพิมพแบบโรตารี ออฟเซต (Rotary 

off set) มาใชเปนคร้ังแรก โรงพิมพไทยวัฒนาพานิชนําเคร่ืองหลอเรียงพิมพ (Monotype) มาใชกับตัวพิมพภาษาไทย
ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดโรงพิมพธนบัตรในเมืองไทยขึ้นใชเอง (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 
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ในปจจุบันสามารถแบงประเภทของสื่อสิ่งพิมพไดมามายหลายประเภท โดยทั้งสิ่งพิมพ 2 มิติ และสิ่งพิมพ 3 มิติ 
คือ สิ่งพิมพที่มีลักษณะเปนแผนเรียบ ใชวัสดุจําพวกกระดาษและมีเปาหมายเพื่อนําเสนอเนื้อหาขาวสารตาง ๆ เชน 
หนังสือ นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ แผนพับ โบชัวร ใบปลิว นามบัตร แมกกาซีน พ็อกเก็ตบุຍค เปนตน (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

สวนสิ่งพิมพ 3 มิติ คือ สิ่งพิมพที่มีลักษณะพิเศษที่ตองอาศัยระบบการพิมพแบบพิเศษ และสวนใหญจะเปน
การพิมพโดยตรงลงบนผลิตภัณ ที่สรางรูปทรงมาแลว สําหรับตัวอยางการพิมพแบบ 3 มิติไดแก การพิมพสกรีนบน
ภาชนะตางๆ เชน แกว กระปຉอง พลาสติก การพิมพระบบแพดปร้ินติ้ง บนภาชนะที่มีผิวตางระดับ เชน เคร่ืองปຕนดินเผา 
เคร่ืองใชไฟฟา การพิมพระบบพนหมึก เชน การพิมพวันหมดอายุของอาหารกระปຉองตางๆ โดยสามารถจําแนกประเภท
ของสื่อสิ่งพิมพได ดงันี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

- หนังสือสารคดีตําราแบบเรียน เปนหนังสือสิ่งพิมพที่แสดงเนื้อหาวิชาการศาสตร
ความรูตางๆ เพื่อสื่อใหผูอานเขาใจความหมายดานความรูที่เปนจริงจึงเปนสื่อสิ่งพิมพที่เนนความรูอยางถูกตอง 
  หนังสือบันเทิงคดี เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตข้ึนโดยใชเร่ืองราวสมมติ เพื่อใหผูอานไดรับความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก เรียกวา หนังสือฉบับกระเปຉา หรือ Pocket Book ได 

- หนังสือพิมพ (Newspapers) เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตข้ึนโดยนําเสนอเร่ืองราว
ขาวสารภาพ และความคิดเห็น ในลักษณะของแผนพิมพ แผนใหญ ที่ใชวิธีการพับรวมกับ ซ่ึงสื่อสิ่งพิมพชนิดนี้ไดพิมพ
ออกเผยแพรทั้งลักษณะหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน 

- เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตข้ึนโดยนําเสนอสาระขาว ความบันเทิง ที่มีรูปแบบการนําเสนอ ที่โดดเดน 

สะดุดตา และสรางความสนใจใหกับผูอาน ทั้งนี้การผลิตนั้น มีการกําหนดระยะเวลาการออกแบบเผยแพรที่แนนอน          
ทัง้ลักษณะวารสาร นิตยสารรายปกษ (15 วัน) และรายเดือน  

-  เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตข้ึนแบบไมมุงหวังผลกําไร เปนแบบใหเปลาโดยใหผูอานศึกษาหาความรู          
ที่กําหนดออกแบบเผยแพรเปนคร้ังๆ หรือลําดับตางๆ ในวาระพิเศษ 

-  

โบชัวร (Brochure) เปนสื่อสิ่งพิมพที่มีลักษณะเปนสมุดเลมเล็กๆ เย็บติดกันเปนเลมจํานวน 8 หนา 
เปนอยางนอยมีปกหนา และปกหลัง ซึ่งในการแสดงเนื้อหาจะเก่ียวกับโ ษณาสินคา 

ใบปลิว (Leaflet, Handbill) เปนสื่อสิ่งพิมพใบเดียว ที่เนนการประกาศ มักมีขนาด A4 เพื่องายใน
การแจกจาย ลักษณะการแสดงเนื้อหาเปนขอความที่ผูอานแลวเขาใจงาย 

แผนพับ (Folder) เปนสื่อสิ่งพิมพที่เนนการผลิตโดยเนนการเสนอเนื้อหา ซ่ึงเนื้อหาที่นําเสนอนั้นเปน
เนื้อหาที่สรุปใจความสําคัญ ลักษณะเปนการพับเปนรูปเลมตางๆ 

ใบปด (Poster) เปนสื่อสิ่งพิมพโ ษณา โดยใชปดตามสถานที่ตางๆ มีขนาดใหญเปนพิเศษซ่ึงเนนการ
นําเสนออยางโดเดนดึงดูดความสนใจ 
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- เปนสิ่งพิมพที่ใชในการหอหุมผลิตภัณ การคาตางๆ แยกเปนสิ่งพิมพหลัก ไดแก 
สิ่งพิมพที่ใชปดรอบขวด หรือกระปຉองผลิตภัณ การคา สิ่งพิมพรอง ไดแก สิง่พิมพที่เปนกลองบรรจุหรือลัง 

-  เปนสื่อสิ่งพิมพที่เนนการนําไปใชเปนหลักฐานสําคัญตางๆ ซ่ึงกําหนดตามกฎหมาย เชน ธนาณัติ 
บัตรเครดิต เช็คธนาคาร ตั็วแลกเงิน หนังสือเดินทาง โฉนด เปนตน 

-  เปนสื่อสิ่งพิมพมีการผลิตข้ึนตามลักษณะพิเศษแลวแตการใชงาน ไดแกนามบัตร บัตร
อวยพร ปฏิทิน ใบสงของ ใบเสร็จรับเงิน สิ่งพิมพบนแกว สิ่งพิมพบนผา เปนตน 

-  เปนสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตข้ึนเม่ือใชงานในคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
ไดแก Document Formats, E-book for Palm/PDA เปนตน 

 

 

สํานักพิมพสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ตามมูลคาการพิมพ (กลุมงานสงเสริมธุรกิจบริการ 2 สํานักสงเสริม
ธรุกิจบริการและโลจิสติกสการคา, 2557) 

1) ผูนําตลาด (Market leader) หมายถึง สํานักพิมพที่มีรายไดสําหรับธุรกิจหนังสือมากกวา 315 ลานบาทตอป 
โดยมีสวนแบงทาง การตลาดของกลุมมากวา 35.49   

2) กลุมสํานักพิมพขนาดใหญ หมายถึง สํานักพิมพ ที่มรีายไดสําหรับธุรกิจหนังสือ ตั้งแต 115 ลานบาท ขึ้นไป 
แตไมถึง 315 ลานบาทตอปโดยมีสวนแบงทางการตลาดของกลุมมากวา 34.54  

3) กลุมสํานักพิมพขนาดกลาง หมายถึง สํานักพิมพ ที่มีรายไดสําหรับธุรกิจหนังสือ ตั้งแต 35 ลานบาทข้ึนไป 
แตไมถึง 115 ลาน บาทตอไปโดยมีสวนแบงทางการตลาดของกลุมมากวา 16.09  

 4) กลุมสํานักพิมพขนาดเล็ก หมายถึง สํานักพิมพ ที่มรีายไดสาํหรับธุรกิจหนังสือต่ํากวา 35 ลานบาทตอปโดย
มีสวนแบงทาง การตลาดของกลุมมากวา 13.88  

 

 

โดยเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพของประเทศไทย ใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได ซึ่งของมูลของ
สมาคมการพิมพไทย (2562) ไดมุงการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพไทย เปน 2 รูปแบบคือ  

 ซึง่เนนไปสู 3 กลุมเปาหมาย 

ชางพิมพ การขาดแคลนชางพิมพที่มคีวามรูความสามารถทางการพิมพที่สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหมี
ประสิทธิภาพเต็มที่ถือเปนปญหาที่เร้ือรังมาโดยตลอด ซึ่งทางสมาคมมีเปาหมายในการจัดตั้งสถาบันการพิมพตาม
มาตรฐานโลกข้ึน เพื่อทําการผลิตชางพิมพที่มีประสิทธิภาพและปอนเขาสูอุตสาหกรรมการพิมพไทยใหมากที่สุด โดยการ
นี้ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในภาครัฐดวย 
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ผูบริหารระดับกลาง ถือเปนตําแหนงที่มีความสําคัญยิ่งในดานการบริหารงานพิมพ เพราะปนมืออาชีพที่จะ
นํานโยบายฝายบริหารระดับสูงหรือเจาของกิจการมาสูการปฏิบัติในงานจริง โดยสมาคมจะจัดอบรมหลักสูตรสัมมนา
ความรู ทัง้ดานการพิมพและบริหารการจัดการใหแกบคุคลในกลุมนี้อยางตอเนื่อง 

ทายาททางการพิมพ บุคคลกลุมนี้คือเจาของกิจการในอนาคตนั่นเอง ดังนั้นการพัฒนาการบริหารจัดการ 
รวมถึงการปรับภาพลักษณและปรับรูปแบบองคกร เพื่อยกระดับใหโรงพิมพมีมาตรฐานที่ดีที่เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดย
สมาคมจะจัดกิจกรรมเพื่อทายาททางการพิมพเหลานี้อยางจริงจัง 

 

สมาคมการพิมพไทยไดกําหนดยุทธศาสตรการพิมพแหงชาติ โดยตั้งเปาการสงออกไวที่ 30,000 ลานบาทตอป
ในป 2553 และสามรถประสบความสําเร็จเร็วกวาที่ทางสมาคมฯ ไดตั้งเปาไว เพราะแคป 2550 ก็สงออกไดถึงเปา
ดังกลาวแลว และป 2551 ก็สามารถสงออกไดถึง 50,000 ลานบาท ทําใหประเทศไทยกาวข้ึนเปนผูนําอันดับหนึ่งของ
การสงออกสิ่งพิมพของภูมภิาคนี้แทนประเทศสิงคโปรไดสําเร็จถึง 2 ปติดตอกัน ดังนั้น ทางสมาคมการพิมพไทยจึงไดมี
มติปรับเปลี่ยนเปาการสงออกใหม ทาทายกวาเดิม คือยอดสงออกสิ่งพิมพเปน 100,000 ลานบาท ในป พ.ศ.2560 

จากขอมูลของกลุมงานสงเสริมธุรกิจบริการ 2 สํานักสงเสริมธุรกิจบริการและโลจิสติกสการคา (2557) โดย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท) ไดระบุตลาดสงออก 10 อันดับแรกของไทยรายประเทศ ในสวนของกระดาษ
และผลิตภัณ กระดาษ มีดังนี้ เวียนดาม, เกาหลีใต, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, กัมพูชา, สิงคโปร, จีน, ญี่ปุน, 

ฟลิปปนส และยังไดตั้งคลัสเตอรการพิมพและบรรจุภัณ  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุ ภัณ ตั้งแต ตนน้ําถึงปลายน้ํา
และแบงการพัฒนาบรรจุภัณ  4 กลุม คือ กระดาษ พลาสติก แกว และโลหะ โดยเนนใหซพัพลายเชนตอบสนอง ความ
ตองการของตลาด โดยเฉพาะบรรจุภัณ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งไทยไดเปรียบดานวัตถุดิบ เชน พลาสติกชีวภาพ 
เปนตน อุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทย มีโซอุปทาน ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ํา กลาง น้ํา ปลายน้ํา ดังภาพที่ 1 
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 ไมยูคาลิปตัส เปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเยื่อ กระดาษมีปริมาณการผลิต 953,000 ตัน 
ในป 2545 นาเขา 1,352,172.59 เนื่องจากประเทศไทยตองพึ่งพอเยื่อใยขาวจาก ตางประเทศ ปอนตอไปยัง
อุตสาหกรรมกระดาษ มีปรมาณการผลิตในป 2545 จํานวน 3.69 ลานตัน ไดผลผลิตเปนบรรจุภัณ และวัสดุพิมพ 
กระดาษ3 นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมสนับสนุนอีก  

 คือ อุตสาหกรรมการพิมพ เรียกวาเปนธุรกิจหลัก (Core Business) ในสาย Supply 

Chain แบงเปน 3 ข้ันตอน คือ - กอนการพิมพ (Pre Press) ไดแก การผลิตเนื้อหา ขอมูล รูปแบบ และการออกแบบ
เพื่อผลิตภัณ สิ่งพิมพ รวมถึงธุรกิจ สํานักพิมพตางๆ - การพิมพ (Press) ซึ่งมีหลายระบบ เชน การพิมพ Offset การ 
พิมพสกรีน การพิมพ Pad การพิมพ Digital - หลักการพิมพ (Post Press) คือ การ Finishing เชน การ เคลือบสี ขัดเงา 
เขาเลม/จัดรูปเลม บรรจุหีบหอ เปนตน ซ่ึงจะ ไดผลผลิตเปน 3 กลุมผลิตภัณ  คือ  ผลิตภัณ สิ่งพิมพ (Printing Product) 

 ผลิตภัณ บรรจุภัณ  (Packaging Product)  ผลิตภัณ พิมพสกรีน (Screening Product) 

 

 

มีทั้งการขายปลีกไปยัง End Users (B2C) Business to Consumer) และการขายทางธุรกิจ B2BBusiness 

to Business) เพื่อนาไปผลิตตอหรือขายตอ 

จากขอมูลของกลุมงานสงเสริมธุรกิจบริการ 3 สํานักสงเสริมธุรกิจบริการและโลจิสติกสการคา (2560) ไดทํา
การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของอุตสาหกรรมการพิมพดังนี้ 

  

 มีการรวมตัวกันเปนระบบ Cluster ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ํากลางน้ําและ ปลายน้ําโดยรวมกันพัฒนาสินคา 
บริการ และเทคโนโลยี เนนการ ตอบสนองความตองการของตลาด หรือ ที่เรียกวา Customer- Centric เพื่อลด ตนทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพไปพรอมๆ กัน  

 ไทยมีความแข็งแกรงในการผลิต Consumer Products และเปนแหลง ผลิต  

 สินคาที่เปนที่นิยมมากในตลาด CLMV เห็นไดจากการคาชายแดน มีสินคาไทย ขายดีเปนจํานวนมาก และ
เปนที่ยอมรับ อยางกวางขวางวาสินคาไทยเปนสินคา Brand name  

 ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิง เทคโนโลยีและคุณภาพของบรรจุภัณ  เม่ือเทียบกับประเทศคูคาหลักอยาง 
ลาว และพมา  

  

 ประเทศไทยขาดการพัฒนา Research Development (R&D)  

 ผูประกอบการไทยเนนผลติสินคาตาม ความชํานาญของผูผลิต โดยไมคํานึงถึง ความตองการของตลาด  

 สินคาไทยยังไมมีการพัฒนาดานการ ออกแบบอยางจริงจัง ควรพัฒนาการ ออกแบบใหเหมาะกับวัตถุดิบที่
นํามาใช เชน บรรจุภัณ อาหาร ควรเปนวัสดุ Food safety เพื่อสุขอนามัยที่ดี  
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 ผูประกอบการขาดการศึกษา Trend ของลูกคา เชน ประเทศในกลุมสหภาพ ยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะให 
ความสําคัญกับวัสดุ ทีไ่มเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม อาทิ Green Product, Eco Product หรือ Recycle Product  

 ในธุรกิจสิ่งพิมพ หนังสือ ประเทศไทย ยังขาดงบประมาณและบุคลากรทางดาน ภาษาในการแปลหนังสือและ
การเจรจา ซื้อขายลิขสิทธิ์ - ผูประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็ก ขาดงบประมาณ และผูที่มีความรูและขอมูล
หนังสือ ที่จะ อธิบายความพิเศษของหนังสือเพื่อ ประโยชนในการสรางรายไดจากการขาย ลิขสิทธิ์ใหกับตางประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพในประเทศไทย มีการปรับตัวเพื่อใหเขากับสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลง โดยสถิติของ 
กระทรวงพาณิชย (2562) พบวา อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพใน ป 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบ
กับปกอน จาก กลุมเยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟตสวนใหญเปนการผลิตเพื่อสําหรับใชในอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง อ่ืน ๆ ตลอดจนธุรกิจ e-commerce มีความตองการบรรจุภัณ จากกระดาษท่ีใชกับสินคากลุมนี้เพิ่มข้ึนดวย 

โดยขอมูลของกระทรวงพาณิชย (2562) ยังรายงานอีกวา การผลิตกระดาษ ในป 2561 คาดวา ดัชนีฯ จะ
เพิ่มข้ึน เมื่อเทียบ กับปกอน จากกลุมเยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟต รอยละ 8.71 2.16 และ 3.72 
ตามลําดับ เพื่อการผลิตบรรจุภัณ  สําหรับใชในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ สงผลใหกลุมผลิตภัณ บรรจุภัณ  จากกระดาษมี
กระแสตอบรับที่ดีนอกจากนี้ในอุตสาหกรรมหลัก อ่ืน ๆ ไดแก กลุมอาหารและเคร่ืองดื่ม ยานยนตเคร่ืองสําอาง ยา และ
เวชภัณ ตลอดจนธุรกิจ e-commerce มีความตองการ บรรจุภัณ กระดาษที่ใชกับสินคากลุมนี้เพิ่มข้ึนดวย ดังภาพที่ 2 

 

 
 

2 2561 

 : , 2561 
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การสงออกเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพป 2561 คาดวา จะมีมูลคาสงออกรวม 2,243.16 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มข้ึน รอยละ 12.43 เมื่อเทียบกับปกอน จากการสงออกเยื่อกระดาษ ที่คาดวาจะเพิ่มข้ึน รอยละ 30.55          
ในชนิดเยื่อไมเคมีละลายน้ําได ไปยังประเทศคูคาอยางจีน และฝร่ังเศส สําหรับกระดาษและ ผลิตภัณ กระดาษ คาดวา 
จะสงออกเพิ่มข้ึน รอยละ 10.40 ไปเวียดนาม มาเลเซีย และจีน ในสวนหนังสือและสิ่งพิมพคาดวา จะเพิ่มข้ึน รอยละ 
21.43 ไปยังประเทศคูคาหลักอยางฟลิปปนส และฮองกง ในประเภทสิ่งพิมพอ่ืนๆ ภาพพิมพภาพถาย และ หนังสือที่
พิมพเปนเลม  

การนําเขาเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพป 2561 คาดวา จะมีมูลคารวม 2,840.78 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มข้ึน รอยละ 6.34 เมื่อเทียบกับปกอน จากการนําเขาเยื่อกระดาษ กระดาษและ ผลิตภัณ กระดาษชนิดที่ไมสามารถ
ผลิตไดในประเทศโดยเฉพาะ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นํากลับมาใชซ้ําไดอีก ในขณะที่หนังสือ และสิ่งพิมพคาดวา จะ
นําเขาเพิ่มข้ึน รอยละ 7.15 จาก สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใตในประเภทปฏิทินทุกชนิด สิ่งพิมพ อ่ืน ๆ และแบบแปลน
ตาง ๆ ทางสถาปตยกรรม วศิวกรรม เปนตน  

 

 

ธรุกิจสิ่งพิมพ ถือเปนธุรกิจหนึ่งที่อยูคูกับคนไทยมาอยางยาวนานที่มีพัฒนาการมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใน 

พ.ศ. 2205 โดยจุดเร่ิมที่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทยเขาข้ันวิกฤติอยางแทจริง ทั้งจากพฤติกรรมผูอานที่เลิกพลิกอานขอมูล
บนหนากระดาษปรับเปลี่ยนมาเปนการเลื่อนหนาจอดูสิ่งที่สนใจผานโลกออนไลนมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันนั้นธุรกิจสิ่งพิมพ
ของประเทศไทยในป 2562 นี้ยังคงมีสิ่งพิมพที่หลากหลายในการดําเนินธุรกิจอยู ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพประเภทหนังสือ 
สื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขาวสาร สิ่งพิมพโ ษณา สิ่งพิมพเพื่อการบรรจุภัณ  สิง่พิมพมีคา สิ่งพิมพลักษณะพิเศษ สิ่งพิมพ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งสํานักพิมพสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ตามมูลคาการพิมพ 1) ผูนําตลาด 2) กลุมสํานักพิมพขนาดใหญ 
3) กลุมสํานักพิมพขนาดกลาง 4) กลุมสํานักพิมพขนาดเล็ก โดยแตละธุรกิจสงพิมพตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยูรอด
ในทางธุรกิจ ปรับตัวใหไดยุคของผูอานที่อยูบนโลกออนไลน ซึ่งตองมีการพัฒนาบุคลากร ดานชางพิมพ ผูบริหาร
ระดับกลาง ทายาททางการพิมพ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกใหไดเพื่อดําเนินงานของธุรกิจสิ่งพิมพได 
ซึ่งการดําเนินงานตองมีการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมตนน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ําของธุรกิจ
สิ่งพิมพ ถาหากอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในประเทศไทยเกิดการปรับตัวที่ดี สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะการณที่
เปลี่ยนแปลงได ก็จะเขาสูยุคของการทําธุรกิจผานระบบ e-commerce ไดดียิง่ข้ึน ดําเนินงานของธุรกิจไดตรงตามความ
ตองการของลูกคา บนพื้นฐานของโลกธุรกิจทีมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาได  
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Public Transport Service System in the Digital Age.
 

   สุภารัตน  มหาเทียน 

 

 

แนวคิดเมืองแหงอนาคต (Smart City) เปนแนวคิดการพัฒนาชุมชนเมืองที่อํานวยความสะดวกแกผูอยู
อาศัยและไดรับคุณภาพในการใชชีวิตที่สูง เปนเมืองที่นาอยูอาศัย และมีการใชทรัพยากรที่มีอยูนอยที่สุดอยางมี
ประสิทธิภาพ การจราจรและขนสงมีความเกี่ยวของกับแนวคิดเมืองแหงอนาคตในดานระบบขนสงอัจฉริยะ (Smart 

Mobility) กระทรวงคมนาคมไดนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการสนับสนุนการบริหารทรัพยากรดานคมนาคมขนสงใหมี
ประสิทธิภาพ ระบบคมนาคมขนสงรูปแบบนั้นเรียกวา ระบบจราจรและขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transportation 

System : ITP) เปนการพัฒนาระบบที่เนนการผสมผสานเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ เชน เทคโนโลยีการสื่อสาร 
เทคโนโลยีการเก็บรวบรวมขอมูลอัตโนมัติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลจํานวนมาก 
เทคโนโลยีการควบคุม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาดวยกันเพื่อสราง 1) ระบบจัดตารางเดินรถและการปลอยรถ
หนาทาสําหรับรถโดยสารประจําทาง 2) ระบบตารางเดินรถและการปลอยรถหนาทา 3) ระบบชี้ตําแหนงยานพาหนะ 
4) ระบบตรวจนับผูโดยสารข้ึน-ลง 5) ระบบเก็บคาโดยสาร 6) ระบบสัญญาณไฟจราจรสําหรับรถประจําทาง 7) ระบบ
ตรวจวัดเคร่ืองยนต 8) ระบบแนะนําขอมูลรถโดยสาร และ 9) ระบบตรวจสอบและแกไขปญหาการเดินรถโดยสาร 
เพื่อเปนการอํานวยการ ใหผูใชระบบการขนสงและจราจรซึ่งไดแกผูเดินทาง เกิดความสะดวก ปลอดภัย และประหยัด 

การขับเคลื่อนระบบขนสงอัจฉริยะ (Smart Mobility) มีเปาหมายเพื่อสรางระบบขนสงที่มีความยืดหยุน เขาถึงงาย 
และสะดวกสบายใหแกประชาชน ในยุคของเทคโนโลยีที่ไดนําพามนุษยกาวสูสังคมดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 

 

 : , ,  

 

Abstract
The concept of the Smart City is a concept of city development that facilitates 

residents and receives high quality of life, livable city and use resources efficiently. Traffic 
and transportation are related to the concept of the smart city in smart mobility. The 
Ministry of Transport has brought technology to support efficient transportation resource 
management. That system is called Intelligent Transportation System (ITP), that focusing 
on the integration of varioustypes of technology such as communication technology, 
automatic data collection technology, Computer technology and big data analysis programs, 
control technology And information technology to create 1) Fixed route transit scheduling 
and dispatching system, 2) Demand responsive scheduling and dispatching system, 3) 
Automatic vehicle location : AVL or vehicle tracking system, 4) Automatic passenger 
count system, 5) Fare collection system 6) Transit signal priority system, 7) Remote engine 
diagnostics system, 8) Traveler information system and 9) Mobile supervisor system to 
facilitate the transportation and traffic users, including travelers, to be convenient, safe, and 
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economical. Smart Mobility is intended to create a transportation system that is flexible,
easy to access, and convenient to the public. In the age of technology that has led humans to 
a full digital age.

Keyword : Public Transport Service System, Digital Age, Intelligent Transportation System. 
 

 

ในยุคของเทคโนโลยีที่ไดนําพามนุษยเรากาวสูสังคมดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ กับชีวิตประจําวันที่จะตอง
วนเวียนกับการพึ่งพาอุปกรณไฮเทคเพ่ือเขาถึงโลกออนไลนที่คอยอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารทั้งสวนตัว
และธุรกิจ เปนโลก ไรพรมแดนอยางแทจริง พฤติกรรมของสังคมดิจิทัล ซึ่งตองอาศัยการใชงานผานซอฟตแวร แอป
พลิเคชัjน ตาง ๆ เชน โซเชียลมีเดีย อินเทอรเน็ต เปนตน สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไดเล็งเห็นถึงความจําเปน
ดังกลาวเปนอยางดี จึงไดริเร่ิมใหมีการศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของ
กระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2560-2564) หรือเรียกโดยยอวา “แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 
เพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิ
สติกสของประเทศ และยุทธศาสตรของกระทรวงคมนาคม ซ่ึงไดมกีารจัดทําเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ การมุงยกระดับ
คุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางกาวกระโดด (Disruptive Innovation) เพื่อขับเคลื่อน (Enabler) ระบบคมนาคม
ขนสงใหบรรลุเปาประสงค ทั้งในดานการขนสงที่ปลอดภัย เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม (Green and Safe Transport) 

มปีระสิทธิภาพ (Transport Efficiency) สามารถเขาถึงไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม (Inclusivity) 

Smart City เปนแนวคิดการพัฒนาชุมชนเมืองที่อํานวยความสะดวกแกผูอยูอาศัยและไดรับคุณภาพใน
การใชชีวิตที่สูง เปนเมืองที่นาอยูอาศัย และมีการใชทรัพยากรที่มีอยูนอยที่สุดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําการ
เชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐานของเมืองเขาดวยกันกับระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรใน
เมืองอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในอดีตนั้นระบบโครงสรางพื้นฐานทั้งประปา ไฟฟา กຍาซ คมนาคมขนสง บริการ
สาธารณะของเมืองมักจะแยกจากกัน และดําเนินการแบบตางคนตางทํา จึงทําใหเกิดการสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน 

จากการดําเนินการอยางซ้ําซอน ดังนั้นถึงแม แตละระบบจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดแลวนั้น ยังตองทําให
แตละระบบทํางานรวมกันแบบบูรณาการในบริบท ของเมืองเพื่อสามารถจัดลําดับความสําคัญในแงของการลงทุน
และใชใหเกิดมูลคาสูงที่สุด Smart City ประกอบไปดวยแนวคิด 6 ดานคือ ดานเศรษฐกิจ (Smart Economy) ดาน
สิ่งแวดลอม (Smart Environment) การบริหารงานปกครอง (Smart Government) ดานที่อยูอาศัย (Smart Living) 

ดานการจราจรขนสง (Smart Mobility) ดานทรัพยากรมนุษย (Smart People) จะเห็นวาการจราจรและขนสงมี
ความเกี่ยวของกับแนวคิดเมืองแหงอนาคตในดาน Smart Mobility และเพื่อใหเมืองเกิดการพัฒนาไปสูสิ่งที่เรียกวา 
Smart City การคมนาคมขนสงควรจะนําเทคโนโลยีอัจฉริยะเขามาชวยในการสนับสนุนการบริหารทรัพยากรดาน
คมนาคมขนสงใหมีประสิทธิภาพ ระบบคมนาคมขนสงรูปแบบนั้นเรียกวา ระบบจราจรและขนสงอัจฉริยะ 
(Intelligent Transportation System : ITP) (สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, 2561) 
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ระบบคมนาคมขนสงมักเปนปญหาหลักของหลายเมืองใหญที่กําลังมุงพัฒนาไปสูเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City) ที่เติบโตอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการจราจรติดขัดและปญหามลพิษ ซ่ึงเปนผลมาจากจํานวน
ประชากรที่เพิ่มข้ึน จํานวนรถยนตที่เพิ่มข้ึน ซึ่งมากกวาปริมาณถนนและโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ จะสามารถรองรับได 
ภาครัฐจึง มีความจําเปนตองพัฒนาเครือขายการเดินทางสาธารณะที่เชื่อมโยงเขาดวยกันอยางไรรอยตอ เพื่อสงเสริมให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเดินทางใหหันมาใชระบบขนสงสาธารณะในชีวิตประจําวัน จากเปาหมายของการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของรัฐบาลปจจุบัน (พ.ศ.2561–2580) คือการทําใหประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชน มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ระบบการขนสง
เปนสวนหนึ่งของการที่รัฐจะตองพัฒนาโดยพิจารณาไดในยุทธศาสตรที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
เขาถึงการใหบริการของภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลักภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงาน
ของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธ์ิ
และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยาง
คุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล (สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ, 2561) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดประกาศนโยบายในการสงเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ดวยการนําเอา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการการขยายตัวของ ความเปนเมือง โดยยังคงรักษาอัตลักษณทองถ่ิน
ของแตละเมืองไว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใหดีข้ึนอยางยั่งยืนในทุกมิติ หนึ่งในแกนหลักสําคัญของ
วิสัยทัศนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คือ การขับเคลื่อนระบบขนสงอัจฉริยะ (Smart Mobility) ซึ่งมีเปาหมายเพื่อสราง
ระบบขนสงที่มีความยืดหยุน เขาถึงงาย เพิ่มความสะดวกสบายใหแกประชาชนในเมือง รวมถึงนักทองเที่ยว โดยภาครัฐ
ไดเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูประบบขนสงปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมตอที่คลองตัวยิ่งข้ึน
ผานการใชประโยชนจากฐานขอมูลขนาดใหญ ( anpen uttanont, 2019 : ออนไลน) 

 

Digital) 

คําวาดิจิทัล มีที่มาจากแหลงเดียวกันกับคําวา digit และ Digitus (ภาษาละติน แปลวา นิ้ว) เพราะนิ้วมือ
มักจะใชสําหรับการนับที่ไมตอเนื่อง นักคณิตศาสตร จอรจ ของหองปฏิบัติการโทรศัพทเบลล ใชคําวาดิจิทัลในการ
อางอิงถึงพัลสไฟฟาที่ปลอยออกมาจากอุปกรณที่ออกแบบเพื่อเล็งและยิงปนตอตานอากาศยานในป 1942 (Ceruzzi, 

aul E., 2012) ซึ่งเปนที่นิยมใชมากที่สุดในระบบการคํานวณและระบบอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือขอมูลใน
โลกแหงความเปนจริงจะถูกแปลงเปนรูปแบบตัวเลขฐานสอง เชน ในเสียงออดิโอดิจิทัลและการถายภาพดิจิทัล  

ดิจิทัล (Digital) อาจสะกดเปน ดิจิทอล หรือ ดิจิตอล หรือในศัพทบัญญัติวา เชิงเลข ในทฤษฎีขอมูลหรือ
ระบบขอมูล เปนวิธีแทนความหมายของขอมูลหรือชิ้นงานตาง ๆ ในรูปแบบของตัวเลข โดยเฉพาะเลขฐานสอง ที่ไม
ตอเนื่องกัน ซ่ึงตางจากระบบอนาล็อกที่ใชคาตอเนื่อง หรือสัญญาณอนาล็อกซ่ึงเปนคาตอเนื่อง หรือแทนความหมายของ
ขอมูลโดยการ ใชฟงกชั่นที่ตอเนื่อง ถึงแมวา การแทนความหมายเปนดิจิทัลจะไมตอเนื่อง ขอมูลที่ถูกแปลความหมายนั้น
สามารถเปนไดทั้ง ไมตอเนื่อง (เชน ตัวเลขหรือตัวหนังสือ) หรือตอเนื่อง (เชน เสียง, ภาพ และการวัดอ่ืน ๆ) 
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    : 33-  Digital Business)  

ธุรกิจดิจิทัลมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่กาวหนาอยางรวดเร็ว          
โดยธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ในยุคเศรษฐกิจใหมนี้สามารถถูกแบงไดเปน 4 กลุม โดยในแตละประเภทมีการ
แบงรูปแบบธุรกิจออก ตามลักษณะและวัตถุประสงคการใชงาน ดังตอไปนี้ 

1. ดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) เปนชองทางสื่อที่มีการนําเอาขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียงมาจัด รูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญกาวหนาทางดานคอมพิวเตอรและการส่ือสารทางออนไลน            
ในภาคธุรกิจมีมูลคาการคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจเพลง โรงภาพยนตรและ e-Movie ที่มีการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ประกอบไปดวย 

1.1 Social Media: สื่อสังคมออนไลนที่มีการตอบสนองทางสังคมไดหลายทิศทาง โดยผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ตวัอยาง เชน facebook, Twitter, Instagram, Line และ Skype เปนตน 

1.2 E-Entertainment: แหลงรวมดิจิทัลคอนเทนตหลากหลายรูปแบบจากผูผลิตคอนเทนต 
ใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน YouTube, JOOX, iTunes, Line TV และเกมออนไลน เปนตน 

1.3 E-Learning: การเรียนรูบนฐานเทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมวิธีการเรียนรูจากหลายรูปแบบ อาทิ
เชน การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (Computer-Based Learning) การเรียนรูบนเว็บไซต (Web-Based Learning) 

หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) และความรวมมือกันผานระบบดิจิทัล (Digital Collaboration) เปนตน 

2. ดิจิทัลเทรด (Digital Trade) เปนการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่ม
ความสะดวกสบาย และชองทางหรือโอกาสทางการคา โดยรูปแบบธุรกิจที่เกิดข้ึนในตลาด e-Commerce ของไทย
สวนใหญอยูในรูปแบบของ B2B มีมลูคาตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยในป 2018 มีมูลคาสูงถึง 2.8 ลานลานบาท 
(ที่มา: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส) โดยพิจารณาออกเปน 2 สวนหลัก ๆ ดังนี้ 

2.1 Goods หรือการคาดิจิทัลในรูปแบบของการสงมอบสินคาโดยมีสวนที่เขามาเก่ียวของ ดังนี้ 
2.1.1 E-Marketplace & E-Commerce : เปนเว็บไซตสื่อกลางการติดตอซ้ือขาย            

ที่รวบรวมสนิคาและรานคาหรือบริษัทจํานวนมาก ตัวอยางเชน Lazada, Shopee และ arad.com เปนตน 

2.1.2 E-Payment : การชําระเงินอิเล็กทรอนิกสที่เปนการโอนสิทธิการถือครองเงิน
หรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ ตัวอยางเชน True wallet, M Pay, 

Visa, Master Card เปนตน 

2.1.3 E-Logistics : การใหบริการขนสงและคลังสินคาพรอมจัดสงแบงออกเปน 2 กลุม
ผูใหบริการ คือ 

2.1.3.1 ผูใหบริการขนสง (E-Delivery) คือ ผูใหบริการการขนสงสินคาโดยมี
ยานพาหนะหลายรูปแบบ ตวัอยางเชน Lalamove, Rush Bike และ Line man เปนตน 

2.1.3.2 ผูใหบริการคลังสินคาพรอมจัดสง (E-Fulfillment) คือผูใหบริการที่
ครอบคลุมบริการหลายอยางไวดวยกัน ซึ่งเหมาะกับการสงสินคาใหแบบครบวงจร ไดแก บริการพื้นที่เก็บสินคา 
(Storage and Warehouse) โดยมีพื้นที่ การเก็บสินคาใหกับเจาของธุรกิจ ตัวอยางเชน Sokochan, Shipyours 

และ Alpha เปนตน 
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2.2 Services หรือการคาดิจิทัลในรูปแบบของการสงมอบบริการที่ตองมีการบริการทางกายภาพ
โดยมีสวนที่เขามาเก่ียวของ ดังนี้ 

2.2.1 E - Booking: การบริการผานชองทางออนไลนเพื่อใหผูใชบริการสามารถทําการ
จองหรือสํารองบริการประเภทตางๆ ได ตัวอยางเชน oo ing.com, Expedia, ra elvoka และการจองตั็ว
เคร่ืองบินออนไลนของ สายการบินตาง ๆ เปนตน 

2.2.2 E - Transportation: การใหบริการที่มีการผสานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการใหบริการแกลูกคา อํานวยความสะดวกใหกับการเดินทาง ตัวอยางเชน Grab เปนตน 

2.2.3 E - Healthcare Services: การบริการที่นําเอาเทคโนโลย ีดิจิทัลและบริการ ICT 

รวมถึงแอปพลิเคชั่น ที่สนับสนุนดานสุขภาพและความเปนอยูที่ดี เชื่อมโยงระหวางผูใหบริการดานสุขภาพและ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน Samsung S Health และการใชบริการโรงพยาบาลตาง ๆ ผาน
ชองทางออนไลน อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาล บีเอ็นเอช และโรงพยาบาลกรุงเทพ เปนตน 

3. ดิจิทัล เซอรวิส (Digital Services) เปนรูปแบบการใหบริการผานชองทางออนไลนที่กระบวนการการ
ใหบริการสามารถเสร็จสิ้นหรือสงมอบบริการไดทันทีโดยไมตองมีการบริการทางกายภาพเขามาเก่ียวของ Mobile 

Banking เปนอีก หนึ่งธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก ประกอบไปดวย 

3.1 E - Banking & Investment: การทําธุรกรรมตาง ๆ กับธนาคารโดยผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ตัวอยางเชน K Plus, KTB Netbank และ SCB Easy เปนตน และการลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนกิส 
เชน Steaming เปนตน 

3.2 E - Insurance: การประยุกตใชอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เก่ียวของในการ
ผลิตและจําหนายบริการประกันภัย เชน การซ้ือประกันออนไลนกับ Asia Insurance, เมืองไทยประกันชีวิต และ
กรุงเทพประกันภัย เปนตน 

4. ดิจิทัลอ่ืน ๆ (Other) เปนสวนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการดําเนินงานดานดิจิทัล เนื่องจากเปนกลุม 

ทีส่นับสนุนการดําเนินการตาง ๆ เพื่อสงเสริมธรุกิจประเภทดิจิทัล ธุรกิจประเภทนี้ประกอบดวย 

4.1 Specific Business: เปนธุรกิจเฉพาะทางที่มกีารใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
4.2 Devices: อุปกรณที่ใชเปนชองทางการเขาถึงการใหบริการหรือทําธุรกรรมตาง ๆ ทาง

อิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และ Tablet เปนตน 

4.3 Network Infrastructure: โครงสรางพื้นฐานเปนสวนชวยในการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส เชน สัญญาณ WiFi, 3G และ 4G เปนตน 

4.4 Application and Software Developer: ธุรกิจที่เก่ียวของกับ การพัฒนาแอปพลิเคชัน
และซอฟตแวรตางๆ ของคอมพิวเตอร สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนดวย 

4.5 Data Analytic and Data Hosting: ธุรกิจ Data Analytic จัดวาเปนเคร่ืองมือสําคัญทาง
ธุรกิจในการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด กระบวนการวิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อคนหารูปแบบ
ความสัมพันธหรือความเชื่อมโยงของขอมูลใหสะทอนผลของแนวโนมทางการตลาด พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 
รวมถึงความตองการของลูกคา 
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1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง เศรษฐกิจของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เปนเคร่ืองมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลติ และการบริการ 

2. สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม ดวย ขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ ผานสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม มีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4. ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

-  

กระทรวงคมนาคม (2560) จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 
5 ป (ปงบประมาณ 2560-2564) (แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021) มีสาระสําคัญดังนี้ 

 
   

 : กระทรวงคมนาคม (2560: 14) 
 

มีวิสัยทัศน “มุงสูการขนสงที่ยั่งยืน ระบบคมนาคมขนสงในอนาคตจะเปน “ระบบคมนาคมขนสงที่
ทนัสมัย มปีระสิทธิภาพ (ครอบคลุม เชื่อมโยง ตรงตอเวลา สะดวก ปลอดภัย และมีคาโดยสารที่เปนธรรม) เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และประชาชนทุกคน สามารถเขาถึงได โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะและ
ระบบขนสงมวลชนใหครอบคลุม ทัว่ถึง และเทาเทียม 

ทั้งในดานการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการ เพื่อใหสามารถรองรับความตองการการ
เดินทาง การขนสงสินคา ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 4.0 และมีเปาประสงค เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดานการขนสง และการเดินทาง ใหประชาชนมีระบบคมนาคมขนสงที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย มีมาตรฐาน ไดรับความ และสงเสริม ใหประชาชนสามารถเขาถึงกิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสงัคมตางๆ 
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เพื่อรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีข้ึน มีการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การมีระบบคมนาคมขนสงที่มีประสิทธิภาพจะเปนกลไก
และเคร่ืองมือที่สาํคัญในการลงทุนในภาคการผลิตและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะตนทุนการ
ขนสงสินคาเปนสัดสวนที่สําคัญของตนทุนโลจิสติกสซึ่งทําใหประชาชนสามารถลดคาใชจายและมีรายไดสูงข้ึน 

ประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ขอ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรที ่1 การบูรณาการระบบคมนาคมขนสง (Integrated Transport Systems) 

2. ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการของภาคคมนาคมขนสง (Transport Services) 

3. ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กํากับดูแล และปฏิรูปองคกร (Regulations and Institution) 

4. ยุทธศาสตรที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) 

5. ยุทธศาสตรที่ 5 การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง (Technology 

and Innovation) และมีสาระสําคัญที่เก่ียวของ ประกอบดวย 

1. การนําเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) มาใชในการ
ควบคุมและสั่งการจราจร 

2. การลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่นําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ไดแก ยานยนตสมัยใหม 
(รถยนต ไฟฟา รถยนตไฮบริด) ระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกส ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เชื่อมตอ
และบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดยให
ความสําคัญกับการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) 

3. การพัฒนาแพลตฟอรมบริการพื้นฐาน (Government Service Platform) และการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นภาครัฐที่สามารถใชงานรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ 

4. การบูรณาการขอมูลการเดินทางทุกรูปแบบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณ ล เพื่อใหมีขอมูล
ประกอบ การตัดสินใจ ควบคุมและสั่งการจราจรที่ทันตอเหตุการณ สามารถใหขอมูลแกผูสัญจรเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจวางแผน การเดินทาง ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช
รถใชถนน และชวยใหหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาระบบ
ขนสง รวมทั้งยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตของหนวยงาน 

5. การเรงสรางความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มศักยภาพของภาครัฐ ทั้งการเขาถึง 
และเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ และการเขาถึงขอมูลของภาครัฐ โดยสาธารณะ 

 

 Intelligent Transportation System : ITS) 

ระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transport System: ITS) เปนงานพัฒนาระบบการขนสง ที่เนนการ
ผสมผสานเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ เชน เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการเก็บรวบรวมขอมูลอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลจํานวนมาก เทคโนโลยีการควบคุม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เขาดวยกัน เพื่ออํานวยใหผูใชระบบการขนสงและจราจรซ่ึงไดแกผูเดินทางเกิดความสะดวก 
ปลอดภัย และประหยัด นอกจากนี้การพัฒนาระบบ ITS เพื่อใชในการแกไขปญหาการจราจรและการขนสง โดย
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ความหมายของคําวา อัจฉริยะ หมายถึง ความสามารถที่จะรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาทําการวิเคราะหแบบ
ทนัทีทนัใด (Real-Time) เพื่อที่จะใชเปนฐานขอมูลในการคํานวณสภาพการณหนึ่ง ๆ รวมไปถึงแนวทางและวิธีการ
แกไขปญหา จากนั้นสงคําแนะนําหรือคําสั่งนั้น ๆ ออกไปดําเนินการ โดยทันทีทันใด (สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร, 2561) องคประกอบหลักของระบบ ITS อาจจัดแบงออกไดเปน 4 กลุมองคประกอบ 
(Component) หรือระบบยอย (Sub-System) ดังตอไปนี้ 

1. ระบบเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเดินทาง การขนสง
การจราจร ยวดยาน โครงสรางพื้นฐาน สภาพแวดลอม ฯลฯ ตัวระบบประกอบดวย อุปกรณตรวจจับสัญญาณ (Sensors) 

หรือเคร่ืองตรวจจับสัญญาณ (Detectors) ประเภทตาง ๆ ที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางอัตโนมัติและ
สามารถสงขอมูล ผานระบบสื่อสารไปยังศูนยรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยรูปแบบการสงขอมูลจะข้ึนกับ
ความจําเปนของขอมูลซึ่งตัวอยางขอมูลที่เก็บรวบรวมสวนใหญ ไดแก ขอมูลอัตราสวนปริมาณจราจรตอชวงถนน 

(Occupancy Ratio: OR) ซึ่งจัดเปนขอมูลลักษณะการจราจร (Traffic Characteristics) พื้นฐานที่มีการเก็บ
รวบรวมเสมอมา ซึ่งเมื่อเก็บรวบรวมแลวก็จะนําไปวิเคราะหเพื่อแปลงเปนปริมาณการจราจร ความหนาแนน และ
ความเร็วในปจจุบัน ขอมูลประเภทนี้จัดเปนขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเก็บรวบรวมและสงขอมูลผาน
ระบบสื่อสารเพื่อนําไปใชในขบวนการวิเคราะห สามารถจะดําเนินการในลักษณะทันทีทันใด (Real-Time) ได 

สวนขอมูลอีกประเภทหนึ่งไดแก ขอมูล Static เปนขอมูลที่ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงบอยคร้ัง เชน ปายจราจร 
เคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟ รวมไปถึงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและขอบถนน ฯลฯ ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลไม
จําเปนตองเปนขอมูลทันทีทนัใด (Real-Time) แตตองมีชวงเวลาที่ดําเนินการปรับปรุงขอมูลเพื่อใหเกิดความถูกตองเสมอ 

ขอมูลทั้ง 2 ประเภทเมื่อนํามาวิเคราะหรวมกันจะทําใหเขาใจสภาพการคมนาคมขนสงในชวงเวลา
ดังกลาว เพื่อ สงตอไปยังระบบสวนอ่ืนๆ ดําเนินการตอไป 

2. ระบบสื่อสาร หมายถึง องคประกอบหรือระบบที่ทําหนาที่ในการโอนถายขอมูล หรือแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางตนทางกับปลายทาง โดยมีตัวกลาง เชน ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสําหรับควบคุมการสงและการไหล
ของขอมูลจากตนทางไปยังปลายทาง พรอมทั้งกฎเกณ ในการสงหรือรับขอมูลตามรูปแบบที่ตองการ ภายใน
ระบบสื่อสารจะตองมีสวนงานหรือองคประกอบ ที่ทําหนาที่สงขอมูล 

2.1 สวนที่ทาํหนาที่รับขอมูลขอกําหนด ซึ่งประกอบดวยกฎระเบียบ หรือวิธีการใชเปนขอกําหนด
สําหรับ การสื่อสาร เพื่อใหผูรับและผูสงเขาใจกันได โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับดําเนินการและควบคุมการสง
ขอมูลและรับขอมูลเพื่อใหไดขอมูลตามที่ไดกําหนดไว เชน Novell's NetWare UNIX Windows NT เปนตน 

2.2 ตัวกลางที่ทําหนาที่นําขอมูลในรูปแบบตางๆ จากอุปกรณตนทางไปยังอุปกรณปลายทางใน
องคประกอบตางๆ เหลานี้ “ตัวกลาง ถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ตัวกลางในที่นี้อาจแบงออกไดเปน 2 
ประเภท ไดแก ตัวกลางประเภท “สาย เชน สายโทรศัพท สาย coaxial สาย fiber-optic เปนตน และตัวกลาง
ประเภท “ไรสาย เชน GSM เปนตน ตัวกลางจะทําหนาที่เชื่อมตออุปกรณในสนาม เชน เคร่ืองเก็บรวบรวมขอมูล
จราจร (Traffic Detector) เคร่ืองควบคุมสญัญาณไฟ (Traffic Signal Controller) 

3. ระบบวิเคราะหและประมวลผล ซึ่งประกอบดวยเคร่ืองประมวลผล และกระบวนการวิเคราะหขอมูลดังนี้
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4.1 ระบบคอมพิวเตอรที่ประกอบดวย คอมพิวเตอร เคร่ืองแมขาย (Servers) และ กลุมงาน 

(Workgroup) เชื่อมโยงกันเปนโครงขายภายในศูนย 
4.2 กระบวนการวิเคราะหขอมูล (Operation Model) เปนปจจัยสําคัญของระบบจราจรและ

ขนสงอัจฉริยะโดยทําหนาที่ในการรับขอมูลมาเพื่อจัดทําคําสั่งหรือคําแนะนํา และสงตอไปยังอุปกรณปลายทาง 
ยกตัวอยาง เชน ระบบควบคุมสัญญาณไฟที่ทางแยก หรือ ระบบนําทาง (Navigation System) ในรถบรรทุก
สาํหรับนําทางไปรับสินคาที่คลงัสินคาแหงใหม หรือ คําแนะนําสําหรับรถสวนตัวเพื่อนําไปใชในการพิจารณาเสนทาง
เดินรถที่เหมาะสมตอไป หรืออาจจะเปนโทรศัพทมอืถือที่ผูขับข่ีนํามาใชรวมกับระบบนําทางบนรถ 

กระบวนการวิเคราะหขอมูล จะทํางานดวยการรับขอมูลแบบ Real-Time ที่สงเขาและนําไปเก็บใน
ฐานขอมูล พรอมทั้งนําขอมูลไปวิเคราะห เพื่ออธิบายสถานะของสภาพการจราจรในชวงเวลาดังกลาว 

ตัวอยางของกระบวนการวิเคราะหขอมูล ที่มีชื่อเสียงไดแก Split Cycle Offset Optimization 

Technique (SCOOT) Sydney Coordinated Adaptive Traffic System (SCATS) และ Optimization Policies 

for Adaptive Control (OPAC) โดยทั้ง 3 ระบบทําหนาที่คํานวณแผนการควบคุมสัญญาณไฟ (Signal Timing Plan) 

โดยการรับขอมูลชนิดตาง ๆ เขามาเพ่ือคํานวณสภาพการจราจร จากนั้นจึงคํานวณแผนการควบคุมสัญญาณไฟ (Signal 

Timing Plan) พรอมกับทําการทดสอบแผนการควบคุมนั้น ๆ โดยการจําลองสภาพการจราจรในคอมพิวเตอร แลวจึง
ทดสอบแผนการควบคุมจราจร หากวาเหมาะสมก็จะสงออกไปยังระบบเผยแพรคําสั่ง เพื่อสงไปยังเคร่ืองควบคุม
สญัญาณไฟที่ทางแยก อีกคร้ัง ซึ่งอุปกรณปลายทางหรือเคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟก็จะทําการควบคุมสัญญาณไฟ และ
หากจําเปนก็จะทําการปรับแผนการควบคุมสัญญาณไฟบางสวน (ที่ไดรับอนุญาตใหปรับไดที่สัญญาณไฟที่ทางแยก)         
ซึง่ไดแก การปรับลดจังหวะสัญญาณไฟ (Phasing) และระยะเวลาของจังหวะสัญญาณไฟ (Phase time) เปนตน 

5. ระบบเผยแพรและรับคําสั่ง หรือคําแนะนํา หมายถึง ระบบที่รับผลลัพธจากกระบวนการวิเคราะหขอมูล 

(Operation Model) มานําเสนอตอผูใชซึ่งเปนผูเดินทาง (Travelers) และยังรวมไปถึงอุปกรณที่รับ “ผลลัพธ           
ซึ่งถูกติดตั้ง ทั้งในตัวรถ (Vehicles) และเขตทาง (Roadsides) ดวยตัวอยางของระบบเผยแพรขอมูลและรับคําสั่งจะ
สามารถยกตัวอยางได เชน ระบบเผยแพรขอมูลในระบบ ATC จะเปนระบบงาย ๆ ที่ทําหนาที่เพียงสงคําสั่งออกไปที่
เคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟ (Traffic Signal Control) เทานั้น แตในระบบแนะนําการเดินทาง (TIS) ระบบเผยแพรขอมูล
มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะจะตองสามารถเผยแพร “คําแนะนํา ไปยังผูใชรถใชถนนกลุมตาง ๆ เชน ผูใชรถ
ทั่วไป หรือกลุมรถพยาบาลที่กําลังทําหนาที่สงคนเจ็บไปโรงพยาบาล หรือรถขนสงสินคาที่กําลังตองการไปสงอุปกรณ
สาํคัญที่ปลายทางตาง ๆ ซึ่ง “คําแนะนํา เหลานี้อาจจะแตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผูเดินทาง 

  

1. ระบบบริหารจัดการดานจราจร (Advanced Traffic Management System: ATMS) เปนระบบ
การจัดการและควบคุมการจราจรเพื่อการแกไขปญหาการจราจรติดขัดและลดอุบัตเิหตุการจราจรโดยเฉพาะ 

2. ระบบขนสงอัจฉริยะสําหรับรถสาธารณะ (Advanced Public Transportation System: APTS) 

เปนระบบอํานวยการและบริหารจัดการระบบขนสงสาธารณะ 

3. ระบบปฏิบัติการรถขนสงเชิงพาณิชย (Commercial Vehicle Operation System : CVOS)             

เปนงานบริหารจัดการระบบรถขนสงสินคา 
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4. ระบบเก็บเงิน (Infrastructure Management System: IMS) เปนระบบบริหารจัดการโครงสราง
พื้นฐานขนาดใหญทีไ่ดรับการพัฒนาและปรับรูปแบบจากระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection 

System –ETCS) 

5. ระบบขนสงอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย (Intelligent Transportation System For Safety Solution) 

หมายถึง ระบบมีวัตถุประสงคหลักเพื่อชวยเหลือ/เตือนผูขับข่ีใหสามารถขับข่ีดวยความปลอดภัย 

6. ระบบ Connected Vehicle และ Autonomous Vehicle หมายถึง การเนนระบบเสริมการใช
ยานพาหนะลักษณะตาง ๆ ทีจ่ะชวยใหการขับข่ีปลอดภัยข้ึน สะดวกข้ึน โดยมีการพัฒนาขบวนการสื่อสารเชื่อมตอ
ระหวางยานพาหนะและโครงสรางพื้นฐานหลายรูปแบบ 

 

Intelligent Public Transit System: IPTS) 

ระบบขนสงอัจฉริยะสําหรับรถโดยสารสาธารณะ (Intelligent Public Transit System: IPTS) ถูกจัดใหเปน 

สวนหนึ่งของระบบ Advanced Public Transportation System: APTS ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อการใชงานมาก
ที่สุดและไดรับการประเมินวาสามารถอํานวยประโยชนตอสาธารณะกวางขวางที่สุดในกลุมระบบอัจฉริยะสําหรับ
ระบบขนสงสาธารณะโดยรวม (Kunchit Phiunual, 2013) 

องคประกอบสําคัญของระบบขนสงอัจฉริยะสําหรับรถโดยสารสาธารณะในลักษณะที่สามารถเขาใจ
โดยงาย โดยแบงออกเปนสวนที่อยูในสํานักงาน และสวนที่อยูในสนามซ่ึงรวมถึงบนรถ บนถนน ในอวกาศ และใน
สถานีขนสงหรือสถานีเปลี่ยนถายรูปแบบ การขนสง พรอมกับแสดงลักษณะของความสัมพันธกันระหวาง
องคประกอบตาง ๆ ซึ่งอาจจะแบงออกตามลักษณะการทํางานไดเปน 6 สวน ไดแก 

1. ระบบจัดตารางเดินรถและการปลอยรถหนาทาสําหรับรถโดยสารประจําทาง ( ixed Route Transit 

Scheduling and Dispatching) 

2. ระบบตารางเดินรถและการปลอยรถหนาทา (Demand Responsive Scheduling and Dispatching) 

3. ระบบชี้ตาํแหนงยานพาหนะ (Automatic Vehicle Location: AVL) ซึ่งสวนใหญจะใชระบบติดตาม
ยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) 

4. ระบบตรวจนับผูโดยสารข้ึน-ลง (Automatic Passenger Count) 

5. ระบบเก็บคาโดยสาร (Fare Collection System) 

6. ระบบสัญญาณไฟจราจรสําหรับรถประจําทาง (Transit Signal Priority) 

7. ระบบตรวจวัดเคร่ืองยนต (Remote Engine Diagnostics) 

8. ระบบแนะนําขอมูลรถโดยสาร (Traveler Information System) 

9. ระบบตรวจสอบและแกไขปญหาการเดินรถโดยสาร (Mobile Supervisor) 
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ITS  

 

 โครงการปายจราจรอัจฉริยะเปนโครงการที่กรุงเทพมหานครใหสิทธิแกเอกชนในการติดตั้ง บริหาร
จัดการ และบํารุงรักษา โดยจัดเปนระบบการแสดงสภาพจราจรแกผูขับข่ีบนทองถนนเพื่อใชเปนขอมูลในการเลือก
เสนทางที่เหมาะสม วิธีการเพียงผูขับข่ีมองปายแลวสังเกตจุดที่บอกวา “ทานอยูที่นี่ นั่นคือตําแหนงที่ทานอยูและดู
วาทานกําลังจะเดินทางไป ทีไ่หน โดยมองตามแผนที่ที่แจงไวและสังเกตแถบสีที่แสดงบนปายที่ทานกําลังจะเดินทาง
ไป โดยแตละแถบสีมคีวามหมายตางกัน ปายจราจรอัจฉริยะจะแสดงสภาพการจราจรในแตละเสนทาง ดังภาพที่ 2 

โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมจราจรที่เรียกวา Occupancy Ratio (OR) ระบบจะทําการแปลงขอมูลเชิงปริมาณ
เปนขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชสีเปนตัวนําเสนอ ซ่ึงมีการกําหนดหลักเกณ เบื้องตน ถาคา OR ที่อยูระหวาง 0.0 ถึง 
0.8 ใหถือวาการจราจรคลองตัว ใชสีเขียวเปนตัวแสดงสภาพการจราจร 

 

 
 

  

:   
 

2. สัญญาณไฟจราจรแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบเปนพื้นที่ (ATC: Area 

Traffic Control หรือ UTC: Urban Traffic Control) คือ ระบบการบริหารจราจรแบบอัจฉริยะ โดยการใชเทคโนโลยี
ดานคอมพิวเตอรในการประมวลผลและเชื่อมโยงการบริหารจัดการจราจรของแตละทางแยกเขาดวยกัน โดยการจัด
จังหวะรอบสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Timing) ใหสอดคลองกับปริมาณการจราจรจริงบนถนนโครงขายใน
ขณะนั้น การนําระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบเปนพื้นที่มาใชในการควบคุมไฟจราจร โดยอาศัยคอมพิวเตอรจะ
แบงเบาภาระเจาพนกังานตํารวจทั้งทางแยก และศูนยควบคุมการจราจร อีกทั้งยังลดภาระของหนวยงานที่เก่ียวของใน
การตรวจสอบการทํางาน ของอุปกรณสัญญาณไฟจราจร และการปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกตาง ๆ ระบบ
สามารถจัดจังหวะสัญญาณ ไฟจราจรใหสอดคลองกับสภาพจราจรที่เกิดข้ึนจริง โดยระบบจะรับขอมูลสภาพการจราจร
ผานทางระบบตรวจสอบสภาพการจราจร (Detection System) เชน ระบบตรวจวัดปริมาณจราจรแบบ Loop 

Detector หรือกลองตรวจสภาพจราจร (CCTV) เปนตน รูปตัวอยางอุปกรณติดตั้งบริเวณทางแยกเพื่อใชตรวจวัด
ปริมาณจราจร ระบบตรวจสภาพการจราจร Loop Detector & CCTV ลักษณะการทํางานของระบบดังกลาว จะรับ
ขอมูลปริมาณการจราจร คอมพิวเตอรแมขายจะทําการประมวลผลขอมูลทั้งหมดของโครงขายถนน (Network) เพื่อ
ออกแบบระยะเวลารอบสัญญาณไฟใหเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง เปรียบเสมือนมีวิศวกรคอยดูแลการจราจรอยู
ตลอดเวลา และผลของการออกแบบจะถูกนําไปใชในการจัดการจังหวะสัญญาณไฟจราจรของรอบถัดไปทันที 
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3. การบูรณาการขอมูลจราจรจากแหลงตาง ๆ เพื่อใชในการนําเสนอเหตุการณ (Incident) หรืออุบัติเหต ุ

(Accident) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศทส. สปค.) ไดมีระบบวาง 
แผนการเดินทาง (Thailand Journey Planner; TJP) ที่สามารถระบุขอมูลการเดินทางระหวางตนทางและ ปลายทางได 
ทางเว็บไซต และผูเดินทางสามารถเพ่ิมจุดหลีกเลี่ยงจุดที่ไมตองการจะผานไดดวยเหตุผลทางดานการจราจรติดขัด 

อุบัติเหตุ เหตุการณที่มีการปดชองจราจร หรือ เหตุอ่ืน ๆ ทางเว็บไซต http://maps.mot.go.th/tmot/ และทาง
แอปพลิเคชั่นของ TJPผานโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน การรายงานขอมูลเหตุการณที่ผิดปกติ (Incident) เชน การปด
ชองจราจร เนื่องจากงานกอสรางรถไฟฟา การปดถนนเนื่องจากมีงานรับปริญญา งานกิจกรรมว่ิง การชุมนุม
ประทวง และกิจกรรมอ่ืน ๆ มีความจําเปนที่จะตองมีการรายงานใหแกผูเดินทาง เชนเดียวกันเพื่อใหผูเดินทาง
สามารถวางแผนการเดินทางลวงหนา เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดได 1) แอปพลิเคชั่น ATRANS Safety มีชองทาง
เพื่อใหผูใชแอปพลิเคชั่นสามารถแจงขอมูลอุบัติเหตุ หรือเหตุการณผิดปกติได แตการรายงานขอมูลอุบัติเหตุยังไม
สามารถใหขอมูลที่ทันทีทันใด (Real-time) 2) แอปพลิเคชั่น ongdo ap (https://map.longdo.com) มีการ
รายงานทั้งเหตุการณและอุบัตเิหตุในรูปแบบแผนที่ แตยังไมมกีารแสดงเสนทาง ที่เหมาะสมในการหลีกเลี่ยงเสนทาง
ที่มีปญหาเหมือนกับระบบ TJP 

4. ระบบจราจรอัจฉริยะในรถโดยสารดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT) รถโดยสารดวนพิเศษ 
(BRT) มีการใชระบบการจัดการรถขนสงสาธารณะ เปนระบบที่ใชเทคโนโลยีในการบอกตําแหนงของยานพาหนะ
อัตโนมัติ (Automated Vehicle Locator : AVL) ซึ่งจะเปนประโยชนตอประชาชนเนื่องจากสามารถทราบเวลาใน
การรอรถโดยสารสาธารณะ ทาํใหสามารถบริหารเวลาการเดินทางไดดียิ่งข้ึน 

5. ปายรถโดยสารอัจฉริยะ Smart Bus Stop ระบบปายรถโดยสารอัจฉริยะทําหนาที่แสดงชื่อปาย
โดยสารที่เรา อยูรอ ณ เวลานั้น ถัดลงมาจะมีหมายเลขสายรถโดยสารที่กําลังจะเขาปายรถโดยสาร และระยะเวลา
โดยประมาณที่รถโดยสารจะถึงปาย โดยใชระบบ Global Position System : GPS ที่ติดตั้งกับรถโดยสารประจํา
ทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สงสัญญาณมาที่ปาย ซึ่งระบบปายรถโดยสารอัจฉริยะจะชวยให
ผูโดยสารจัดการเวลาและวางแผนการเดินทางไดดียิ่งข้ึน อีกทั้งยังบอกขอมูลภาพและแผนท่ีแสดงสถานที่สําคัญ
ใกลเคียง ดานลางสุดของปายจะแสดงแถบอักษรขาวประชาสัมพันธของภาครัฐหรือ ขสมก. แบบ real time เพื่อ
สือ่สารกับผูโดยสารไดรวดเร็วข้ึน ซึ่งสัดสวนของปายอยูระดับที่มองเห็นงายดวยความสูง 2.6 เมตร 

6. แอปพลิเคชั่นรถโดยสารสาธารณะ (รถเมล) ชื่อวา City go โดยองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
รองรับระบบ iOS และ Android โดยเปนนวัตกรรมใหมที่นาสนใจคือการแสดงขอมูลวารถเมลแตละสายจะมาถึง
ปายในเวลาก่ีนาที ซ่ึงความสามารถจะมีมากกวาแอปพลิเคชั่นเวียบัส (ViaBus) โดยประชาชนจะสามารถทราบ
ขอมูลสําคัญ วามีรถเมลสายไหนบางจอดปายนี้และรายละเอียดของปายจอดรถเมลในแตละเสนทาง สงผลให
ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได เนื่องจากแตละปายมีรถเมลหลายสายวิ่งผาน นอกจากนี้ยังมีการแสดง
ขอมูลรานอาหาร แหลงทองเที่ยว และการเดินทางเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะตาง ๆ ที่นาสนใจในแตละเสนทางดวย 

(เดลินิวส, 2562) 
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7. สถานีขนสงอัจฉริยะ หรือ mart us erminal lus ( 1) ซ่ึงสํานักงานขนสงจังหวัดขอนแกน 

รวมกับสํานักงานขนสงจังหวัดรอยเอ็ด, สํานักงานขนสงจังหวัดมหาสารคาม และสํานักงานขนสงจังหวัดกาฬสินธุ 
ไดจัดตั้งข้ึน เพื่อยกระดับการใหบริการของสถานีขนสงในระดับภูมิภาคที่สามารถตอบโจทยความตองการของนัก
เดินทางที่สามารถตรวจสอบขอมูล หรือเชื่อมตอการเดินทาง โดยรถโดยสารประจําทางทุกคันมีการติดตั้งระบบ 

GPS และระบบฐานขอมูลของรถ หรือ RFID นักทองเที่ยวและนักเดินทาง สามารถตรวจสอบขอมูลรถโดยสาร
ประจําทางทุกสาย หรือรถคันที่ตองการจะเดินทาง รูเวลาการเขาและออกสถานี รูชื่อพนักงานขับ รูประเภทของรถ 
รูหมายเลขทะเบียนรถและหมายเลขขางรถ รูชานชาลา ที่จอดรถ โดยสามารถตรวจสอบไดที่ตูตรวจสอบอัตโนมัติ
แบบนาทีตอนาที ซ่ึงไดทําการติดตั้งไวที่สถานีขนสง รวม 12 แหง ใน 4 จังหวัดภาคอีสานตอนกลาง รวมทั้งการ
ตรวจสอบผานระบบแอพพลิเคชั่น Smart Bus Terminal Plus ระบบดังกลาวยังมีการเชื่อมโยงการเดินทางดวย
การตรวจสอบขอมูลการเดินรถทั้งในเสนทางระหวางประเทศ เสนทางเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค หรือแมกระทั่ง
เชื่อมโยงกับการเดินทางดวยเที่ยวบินพาณิชย และรถไฟ (หนังสือพิมพโคราชคนอีสาน, 2561) 

 

 

1. ระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) ทําใหการทํางานของระบบขนสง
สาธารณะ มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะระบบ ITS ชวยใหระบบขนสงสาธารณะมีความสะดวก และงายตอการ
ใชบริการ เนื่องจากใชเทคโนโลยีในการบอกตําแหนงของรถ และระบบคอมพิวเตอรในการขนสงชวยใหการ
ดําเนินการระบบขนสงสาธารณะ เปนไปตามตารางที่กําหนดไว ทําใหประสิทธิภาพในการใหบริการสูง 

2. ระบบแนะนําขอมูลรถโดยสาร (Bus Information System) มีองคประกอบ ที่สําคัญ 4 สวน ไดแก 
ระบบติดตามรถโดยสาร (ประจําทาง) ซึ่งทาํหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล แตขอมูลหลักที่สําคัญไดแก ตําแหนงและเวลา
ในการเดินทางของรถโดยสาร ซึ่งขอมูลสวนนี้จะถูกสงตอไปยังศูนยควบคุมกลาง ซ่ึงมีองคประกอบสวนที่สอง             
ซึ่งไดแก ระบบรวบรวมและวิเคราะหขอมูลรถโดยสาร ซ่ึงมีคอมพิวเตอร Servers ที่มีโปรแกรมฐานขอมูลสําหรับ
การรวบรวมขอมูล และโปรแกรมวิเคราะหความเรว็และเวลาในการเดินรถโดยสารระหวางปายหรือสถานีรถโดยสาร
เพื่อคํานวณเวลาที่รถโดยสารจะเดินทาง ไปยังปายจอดรถประจําทางถัดไป ผลการคํานวณที่ได (ขอมูลหรือ
คําแนะนํา) ก็จะสงตอไปยังองคประกอบสวนที่สาม ซึ่งไดแก ปายแนะนําขอมูลรถโดยสาร ซ่ึงติดตั้งอยูที่บริเวณปาย
จอดรถสําคัญ ๆ ที่มีผูโดยสารมาใชบริการมากทุกแหง นอกจาก จะสงขอมูลไปยังปายจอดรถที่สําคัญ ๆ ตามจุดที่
เปนศูนยรวมการใชบริการแลว ยังมีองคประกอบสวนที่สี่ซึ่งทําหนาที่ ในการเผยแพรขอมูลเหลานี้ผาน Internet      

ไปยังปลายทางผูใชบริการในลักษณะตาง ๆ เชน ผูใช Internet ผานแอปพลิเคชั่น บนโทรศัพทมือถือหรือปาย
แนะนําขอมูลจราจรในศูนยการคาตาง ๆ ทําผูเดินทางระบบขนสงสาธารณะเพิ่มข้ึนเพราะไดรับความสะดวก 

3. ระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) ชวยแกไขปญหาการเดินทางและขนสง
ที่มุงเนนการลดปริมาณการใชรถยนตสวนบุคคล ซึ่ง Mobility as a Service เปนหนึ่งในมาตรการสงเสริมการลด
การใชรถยนต สวนบุคคล โดยมุงสงเสริมใหผูเดินทาง เดินทางดวยระบบการใหบริการหลายรูปตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้หากเดินทาง ตามรูปแบบ Mobility as a Service จะทําใหผูเดินทางไมจําเปนตองมียานพาหนะในครอบครอง 
แตจะไดรับความสะดวกสบาย ในระดับเดียวกับการเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล เชน การเชารถในระยะสั้น       

347



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

รถโดยสารประจําทางที่เลือกเสนทาง ตามตองการ (On-Demand Bus) ซึ่งหากสนับสนุนรูปแบบการเดินทางนี้จะ
ชวยใหในอนาคตแนวโนมทางสังคมของประเทศจะมีการเดินทางที่มีประสิทธิภาพเขาสูยุคที่ใหความสําคัญกับการมี
รถยนตสวนบุคคลลดลง ทาํใหสามารถแกไขปญหาการจราจรและขนสงได 

 

 

ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม อาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณาใหคําแนะนํา 
และตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย และขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ทุกทาน 

ทีใ่หความชวยเหลือ อยางดี ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ วางรากฐาน
แกผูเขียนบทความ และทานอ่ืน ที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ที่ไดกรุณาใหความสะดวก ใหความรวมมือ ใหขอเสนอแนะ 

และอ่ืน ๆ สาํหรับการเขียนบทความครั้งนี้ 
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 (BBL : Brain-

based Learning)  

 

The Development of the Learning Model according to the Development of Brain –
Based Learning in Suphanburi Primary Educational Service Area Office
 

   ดร. เฉลิมชนม  รักลีลาวัฒน 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการ
ทางสมอง (BBL : Brain – based Learning) ที่เหมาะสมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL : 

Brain – Based Learning) จํานวน 21 คน สําหรับ Delphi Technique ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 9 คน 
สําหรับการจัดทํา Focus Group กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลคือผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 196 คน โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 
การบริหารจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain – Based Learning) การ
เก็บรวบรวมขอมูล คือ วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทาง
สมอง (BBL : Brain – Based Learning) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คามัธยฐาน คาพิสยัระหวางควอไทล 
ผลการวิจยัพบวา รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain – 

Based Learning) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี..มีองคประกอบ 5..ดาน ไดแก ดาน
สนามพัฒนาสมอง ดานหองเรียนเปลี่ยนสมอง ดานพลิกกระบวนการเรียนรูแบบ BBL ดานการเรียนรูดวยแบบฝຄก
และใบงาน ดานการใชสื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานสนามพัฒนาสมอง 
รองลงมาคือ ดานพลิกกระบวนการเรียนรูแบบ BBL ดานการใชสื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู ดานหองเรียนเปลี่ยน
สมอง และดานการเรียนรูดวยแบบฝຄกและใบงาน ความเปนไปไดของรูปแบบ พบวา สถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี มีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง 
(BBL : Brain – Based Learning) มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

 

: (BBL : Brain – Based Learning) 
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Abstract
The objectives of this study were to improve learning process management that 

correspondsto proper brain development (BBL : Brain – Based Learning). The populations 
include 21 persons who were the experts of learning process management that corresponds 
with the brain development (BBL : Brain – Based Learning) for Delphi Technique and 9
school directors for focus groups,the participants consisted of 196 schooldirectors using by 
purposingsampling method. The research instrument wasquestionnaire and interview about 
the learning process management that corresponds with brain development (BBL : Brain – 
Based Learning). The data were collectedby the questionnaire of the learning process 
management and analyzed using mean, standard deviation, median and interquartile range.

The results of the study revealed that the BBL : Brain – Based learning model in 
Suphanburi Primary Educational Service Area Office using 5 principles; brain development 
field, change their thinking in classroom, learning flip side process of BBL, learning with 
exercises and worksheets, using media, and innovation for learning. The findings in this 
study revealed the followings of the most average is development field then, followed by
learning flip side process of BBL, using media, innovation for learning, change their 
thinking in classroom by learning with exercises and worksheets from the data of 196
school directors about the possibility of learning process management that corresponds with 
the brain development which found that Suphanburi Primary Educational Service Area has 
appropriated learning process management that corresponds with the brain development 
(BBL : Brain – Based Learning) at a high level.

Key Word : The Development of The Learning Model According to The Development 
of Brain – Based Learning

 

 

“การศึกษา” เปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะสงเสริมใหเยาวชนมีความรอบรูและมีศักยภาพเพียงพอที่จะนํา
ประเทศใหกาวไปสูสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) ซึ่งเปนสังคมที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนดวย
กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดวยความสําคัญของ “การศึกษา” ดังกลาวทําใหมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนและเปนไปตามเปาหมายในการจัดการศึกษาของประเทศที่มุงใหความสําคัญกับผูเรียน
เปนหลัก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน, 2553 : คํานํา) จึงเปนหนาที่ของรัฐตองจัดการศึกษาให
ประชาชนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหสามารถปรับตัวเทาทันกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วเพื่อพรอมตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 มีเจตนารมณที่สําคัญ คือเปนการจัดการศึกษาที่ยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด โดยกระบวนการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ เพื่อมุงหวังให คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข กําหนดแนวการจัดตองเนนใหความสําคัญทั้งความรูคุณธรรม เรียนรูแบบบูรณาการ จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมใหเหมาะสมตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

นักเรียนนําความรูมาประยุกตใชแกไขปญหาในชีวิตประจําวันไดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝຄกการ
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ปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง โดยใหประสานความรวมมือระหวาง
โรงเรียน บาน ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการวัดผลประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงทั้งดานความรู 
พฤติกรรมการเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมตามความเหมาะสม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2552) ไดกําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานวา 
“มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกําลังสําคัญของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรูคุณธรรม มี
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพ 
และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดเต็มตามศักยภาพ” จากเหตุผลดังกลาวสถานศึกษาไดนํามาพัฒนาปรับใชใหเหมาะสมกับนักเรียนใหสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพตลอดจนคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 

การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) ในศตวรรษที่ 21 เร่ิมเดนชัดและ 
มีความสําคัญเปนอยางมาก Brain based learning เปนที่รูจักในวงการการศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการเองก็มี
นโยบายใหมกีารจัดการศึกษาในแนวทางนีเ้ปนแนวทางหลักที่ใช ในโรงเรียน ปจจัยที่สําคัญคือ สมอง  เพราะสมอง
เปนตัวที่จะรับรูและสั่งการ ทําใหเรามีความคิดและการกระทํา จะเห็นไดวาศักยภาพของสมองมนุษยมีอยูมากมาย
มหาศาลและพลังของสมองนั้นไมมีขอบเขตจํากัดหรือไมมีที่สิ้นสุดนั้นเอง ดังนั้น การนําความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การทํางานของสมองมาใชในการจัดการเรียนรูจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและเปนการเสริมสรางศักยภาพของผูเรียน 
(ประภัสรา โคตะขุน, 2559: ออนไลน) การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based 

Learning) เปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่มีความสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดรับประสบการณอันหลากหลายดวยเทคนิควิธีสอนหลายรูปแบบบนพื้นฐานแนวคิดของความแตกตางระหวาง
บคุคล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 :4-5)  

จากเหตุผลดังกลาวประกอบกับสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคคุณภาพทางการศึกษาใหผูเรียนมีพัฒนาการมี
ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึนและสอดคลองกับการดํารงชีวิตในปจจุบัน นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหแกไขปญหาไดจริง สงผล
ใหกระทรวงศึกษาธิการมีการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่องทั้งระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และ ระยะยาว โดย
คํานึงถึงอนาคตของนักเรียนใหสามารถแขงขันในเวทีโลกได รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบนโยบายแก
ผูบริหาร เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิผลตอเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม โดยมอบนโยบายเฉพาะเก่ียวกับระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไดใหความสําคัญสูงสุด ปรับกลยุทธการทํางานปจจุบันใหสอดคลองกับแนวนโยบายใหเห็นผล
เปนรูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559 : 70-73) ผูบริหารไดนํานโยบายดังกลาวมาใช
พัฒนาผูเรียน ใหนักเรียนมีการเรียนรูนอกเหนือตําราเรียนที่ใชในหองเรียนของตน สามารถนําความรูมาใชใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักในธรรมชาติในการเรียนรู คํานึงถึงปจจัยดานอารมณและความรูสึกของผูเรียน.การใช
เทคนิคการสรางแรงจูงใจและสนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความคิดความเขาใจเพื่อชวยผูเรียน
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ทบทวนความรูไปดวย จึงมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดการเรียนการสอนที่ใชทฤษฎีการเรียนรูแบบใช
สมองเปนฐาน (Brain-based learning) มาประยุกตในหองเรียน สอดคลองกับอรวรรณ ชูแกว (2558) กลาววา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดกวางใหนกัเรียนไดเรียนรูแบบมีสวนรวมลงมือปฏิบัติและการทํางานรวมกัน
สงผลใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาการทางสมอง เชนเดียวกับกมลฉัตร กลอมอ่ิม (2559) ที่นํากระบวนการ
เรียนรูมาพัฒนานักเรียนในการจัดการเรียนรูนกัเรียนไดลงมือปฏิบัติ ทํางานรวมกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ฝຄกฝน
ใหเกิดการสรางองคความรูดวยตนเอง จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงนําขอมูลมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain – based 

Learning) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี มากขึ้น โดยมีความมุงหวังที่จะพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของและผูใชบริการทางการศึกษาตอไป  

 

 

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain – based Learning) 

ทีเ่หมาะสมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี  
 

 

การวิจยัเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง ผูวิจัยได
แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง ของพรพิไล เลิศวิชา 
(2555) แลวประมวลวามคิดสรุปเปนกรอบวิจัย ดังนี้ 
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1. มีฐานการเรียนการเลนอยางหลากหลาย 

2. เด็กเคล่ือนไหวรางกายผอนคลายสมอง 20 นาทีตอวัน 

3. อุปกรณการเลนปลอดภัยมีครูดูแลอยางใกลชิด 

4. ทาสีหองเรียนหลากหลายใหเปนที่สนใจและพัฒนาสมอง
ของเดก็ 

5. มีจาํนวนอุปกรณเพียงพอกับเดก็  

6. อปกรณการเลนตรวจสภาพความปลอดภัยสม่ําเสมอ 

  

1. ปรับสภาพหองเรียนใหสะอาดสวยงามอยูเสมอ 

2. ปรับเปล่ียนหองเรียนดวยสีที่กระตุนสมอง 
3. ทาสีโตຍะ เกาอี ้ดวยสีออนเพ่ืออกระตุนใหสมองเปดการเรียนรู 
4. จดัมุมการเรียนรูในหองเรียนอยางหลากหลาย เชน มมุรกัการอาน 

มมุวทิยาศาสตรนอย เปนตน 

5. มีปายนิเทศแสดงความรูตาง ๆ และมมุผลงานนกัเรียน 

6. จัดการแสดงผลงานนักเรียนอยางตอเนือ่งกระตุนใหนกัเรียนเกิดการ
เรียนรู 

1. จดักจิกรรมขยับกายขยายสมองกอนเรียน เชน เกม เพลง เปนตน 

2. เรียนรูดวยส่ือของจริงและใหนกัเรียนมีสวนรวม 

3. จัดกจิกรรมการเรียนรูดวยส่ือที่หลากหลาย 

4. นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณลงมือปฏิบัต ิ

5. จัดกจิกรรมใหทุกคนไดมีสวนรวมอยางทัว่ถึง 
6. นักเรียนนําความรูมาวิเคราะหตอยอด เชน การนาํความรูมาสรุป

ไปสูการปฏิบัติจริง 

 

 

1. ใชหนังสือที่กระตุนใหนกัเรียนไดฝຄกคิดและนําไปใชจริง 
2. ใชหนังสืออานเพ่ิมเติมทกัษะกระบวนการ BBL 

3. ใชแบบฝຄกที่หลากหลายใหนักเรียนฝຄกปฏิบัตสิม่ําเสมอ 

4. ฝຄกการใชใบความรูและใบงานที่หลากหลายวิธีการ 
5. รวมกันสรางสรรคผลงานดวยการสรางใบงานอยางงาย 

6. จัดทําใบงานตามหลัก BBL ใหเกิดการเรยีนรูอยางนาสนใจ 

1. ส่ือนวัตกรรมทีแ่ปลกใหม นาต่ืนเตน เพียงพอสําหรับเด็ก 

2. ส่ือของจริงสามมิตทิีส่อดคลองประเด็นทีต่องการ ใหเรียนรู 
3. เรียนรูจากสถานทีจ่ริง ลงมือปฏิบัติจริง 
4. ใชส่ือประกอบการสอนที่หลากหลายและประหยัด 

5. จัดกระบวนการเรียนสอนทีท่ันสมัยและมีส่ือพรอม 

6. ครูวางแผนในการใชส่ือการสอนใหเปนระบบและ                  

มปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

BBL 
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การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 

ทัง้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีข้ันตอนการ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

Delphi Technique) 

รอบที่ 1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL : 

Brain – based Learning) เพื่อกําหนดองคประกอบการวิจัย / เพื่อกําหนดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่
สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง จากนั้นก็ออกแบบสอบถามแบบปลายเปดใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 21 คน ตอบ
เพื่อดูความเหมาะสมขององคประกอบหลัก เมื่อไดขอมูลกลับมาแลว วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติรอยละ 

รอบที่ 2 พัฒนาแบบสอบถามรอบแรกเปนแบบประมาคา (Rating Scale Questionnaire) แลวสงให
ผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมตอบอีกเพื่อความสอดคลอง เม่ือไดคําตอบกลับมาแลว วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติมัธยฐาน 
(Mdn) คาพิสยัระหวางควอไทล (QIR) 

  รอบที่ 3 เมื่อวิเคราะหขอมูลไดคคามัธยฐานและคคาพิสัยควอไทลแลว ก็สงใหผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมตอบอีก
เปนคร้ังสุดทาย คร้ังนี้เมื่อผูเชี่ยวชาญเห็นการตัดสินใจของกลุมและของตัวเองแลวจะเปลี่ยนใจหรือวายืนยัน ถา
เปลี่ยนใจใหชี้แจงเหตุผล 

ข้ันตอนที่ 2 การทําสนทนากลุม (Focus Group) ใชผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน เพื่อหาความมั่นใจมากข้ึนของ
การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain – based Learning) 

ข้ันตอนที่ 3 ประเมินความเปนไปไดของการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการ
พัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain – based Learning)  

ใชผูบริหารสถานศึกษา จาํนวน 196 คน  
การวิจัยคร้ังนี้เปนการเสนอรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL 

: Brain – based Learning) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี โดยผูวิจยัไดศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL : 

Brain – based Learning) และใชระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative method) คือ เทคนิคการ
สมัภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview) และใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ในการประเมิน
ความเหมาะสมและยืนยันองคประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL : 

Brain – based Learning) จากนั้นนําองคประกอบทั้ง 5 ดาน คือ การจัดการดานสนามพัฒนาสมอง การจัดการ
ดานหองเรียนเปลี่ยนสมอง การจัดการดานพลิกกระบวนการเรียนรูแบบ BBL การจัดการดานการเรียนรูดวยแบบ
ฝຄกและใบงาน การจัดการดานการใชสื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู มาสนทนากลุม (Focus group) สวนระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method) คือ เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 

factor analysis) ในการวิเคราะหองคประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทาง
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สมอง ท่ีสังเคราะหไว สรางเปนรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL : 

Brain – based Learning) 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสัมภาษณเก่ียวของกับองคประกอบของการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่
สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 21 คน  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating Scale Questionnaire) กลุมเดิม เก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัไดดาํเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากบัณ ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน สงใหผูเชี่ยวชาญแตละทานเพื่อขอความ
อนุเคราะหในการสัมภาษณเก็บขอมูล 

 2. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรางเปนแบบสอบถาม ฉบับที่ 2 ซ่ึงเปนแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับองคประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง ในสถานศึกษา โดยให
ผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมเมื่อตอบเสร็จแลวใหสงกลบัทางไปรษณียหรือผูวิจยัไปเก็บดวยตัวเองแลวแตกรณ ี

 3. สงแบบสอบถามฉบับเดิมพรอมทั้งแนบคะแนนคามัธยฐานและพิสัยระหวางควอไทล เพื่อใหผูตอบ
ยืนยันวาจะเปลี่ยนใจหรือยืนยันมติเดิม 

 

 หาคามัธยฐาน (Media) คาฐานนยิม (Mode) และคาพิสัยควอไทล (Inter quartile Range) 

ของแตละขอคําถามที่ไดจากกลุมผูเชี่ยวชาญและของผูเชี่ยวชาญแตละคนจากนั้นสงแบบสอบถามรอบที่ 2 พรอมทั้ง
รายงานใหผูเชี่ยวชาญทราบเก่ียวกับคามัธยฐาน คาฐานนิยม และคาพิกัด ควอไทลของแตละขอคําถามที่วิเคราะหได
จากคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญและที่วิเคราะหได 

จากคําตอบของผูเชี่ยวชาญคนนั้นรวมทั้งคําตอบเดิมของกลุมผูเชี่ยวชาญคนนั้น เพื่อเปดโอกาสให
ผูเชี่ยวชาญไดทราบความเหมือนและความแตกตางระหวางคําตอบของตนเองและของ กลุมผูเชี่ยวชาญสําหรับ
นํามาใชประกอบการพิจารณาทําการตัดสินใจยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบของตน หากผูเชี่ยวชาญยังยืนยัน
คําตอบเดิม แตเปนคําตอบที่มีอยูนอกพิสัยควอไทล ผูเชี่ยวชาญ คนนั้นตองใหเหตุผลประกอบ 

 

 1) หาคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ที่ตอบโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งแสดง
คามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลและตําแหนงที่ผูเชี่ยวชาญแตละคนตอบในรอบที่ 2 ลงในแบบสอบถามรอบที่ 3 

 2) นําคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลมาแปลผลซึ่งอาจพิจารณารวมกับคาฐานนิยม ดังนี้ มัธยฐานจาก
แบบสอบถามปลายเปดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 

สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใช
สถิติตามหัวขอการวิเคราะห ดังนี้ 
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1. สถิติพืน้ฐาน 

1.1 การแจกแจงความถ่ีและการหาคารอยละ 

1.2 คาเฉลี่ย 

1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

 

 ผูเชี่ยวชาญที่ใชในการทําเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เพื่อประเมินความเหมาะสมและยืนยัน
องคประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
เร่ืองการการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง ประกอบดวยชาย จํานวน 11 คน              
หญิง จํานวน 10 คน สวนผูเชี่ยวชาญที่นํามาใชในการสนทนากลุม (Focus group) เปนผูมีความรูความชํานาญใน
การบริหารจัดการหรือผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณมาไมต่ํากวา 10 ป จํานวน 9 คน ประกอบดวย            
ชาย จํานวน 7 คน หญิง จํานวน 2 คน ทุกคนมีการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือตําแหนงผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

 ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารางานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่
สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง โดยศึกษารายละเอียดของความหมาย องคประกอบ ลักษณะการจัด
กระบวนการเรียนรูทีส่อดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง ผูวิจัยพบวา นักการศึกษาหลายทานไดใหคํานิยามของ
การจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของมีความสอดคลอง เปนไปในแนวทางเดียวกัน และผูวิจัย 
ศึกษาถึงองคประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง ตามแนวคิดของนัก
การศึกษาหลาย ๆ ทาน เชน สุนทร โคตรบรรเทา (2548 อางถึงใน, จิรารัตน บุญสงค: 2559) วิจิตรา จันทรศิริ 
(2559:71) พบวา การจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมองของ พรพิไล เลิศวิชาและอัคร
ภูม ิจารุภากร (2550: 124 – 125) มคีวามชัดเจนครบถวนมากที่สุดแลวนํามาปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับการ
จัดกระบวนการเรียนรูทีส่อดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง ในสถานศึกษา และกําหนดเปนองคประกอบ 5 ดาน 
ของการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง คือ (1) การจัดการดานสนามพัฒนาสมอง 
(2) การจัดการดานหองเรียนเปลี่ยนสมอง (3) การจัดการดาน พลิกกระบวนการเรียนรูแบบ BBL (4) การจัดการ
ดานการเรียนรูดวยแบบฝຄกและใบงาน (5) การจัดการดานการใชสื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู 

 ผลการศึกษารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง 
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมองซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ การ

จัดการดานสนามพัฒนาสมอง การจัดการดานหองเรียนเปลี่ยนสมอง การจัดการดานพลิกกระบวนการเรียนรูแบบ 
BBL การจัดการดานการเรียนรูดวยแบบฝຄกและใบงาน การจัดการดานการใชสื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู 

 2  รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง 
สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี 

รอบที่ 1 นําแบบสอบถามฉบับที่ 1 ซึ่งเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางไปสัมภาษณดานการจัด
กระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง ซึ่งผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใหขอมูลมีจํานวนทั้งสิ้น 21 คน 

ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยเรียงลําดับความสําคัญมากที่สุด ดังนี้ การจัดการดานสนามพัฒนาสมอง การจัดการ
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ดานหองเรียนเปลี่ยนสมอง การจัดการดานพลิกกระบวนการเรียนรูแบบ BBL การจัดการดานการเรียนรูดวยแบบ
ฝຄกและใบงาน และการจัดการดานดานการใชสื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู เมื่อนําไปหามีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 

ข้ึนไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทล ตั้งแต 1.50 ลงมา แสดงใหเห็นวารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่
สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง มีความเหมาะสม 

รอบที่ 2 เปนแบบสอบถามที่พัฒนามาจากคําตอบในรอบแรก โดยจะนําความคิดทั้งหมดของผูเชี่ยวชาญ
มาสรางขอคําถามใหม ในรูปของมาตรประมาณคา (Rating Scale Questionnaire) ใหครอบคลุมองคประกอบของ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง เม่ือนําไปหามีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ข้ึนไป 

และมีคาพิสยัระหวางควอไทล ตั้งแต 1.50 ลงมา แสดงใหเห็นวารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับ
การพัฒนาการทางสมอง มีความเหมาะสม 

รอบที่ 3 นําแบบสอบถามฉบับที่ 2 ไปใหผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมตอบแบบสอบถามฉบับที่ 3 สําหรับคร้ังนี้มี
การแสดงคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของกลุม พรอมทั้งคําตอบเดิม
ของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ผานมา เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแตละคนยืนยันคําตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นใหมก็ได 
จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)         

เม่ือนําไปหามีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ข้ึนไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทล ตั้งแต 1.50 ลงมา แสดงใหเห็นวา
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูทีส่อดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง มีความเหมาะสม 

 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง ตองประกอบดวย ดังนี ้
1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี..ประกอบดวยหลัก 5..ดาน ไดแก การจัดการดานสนามพัฒนาสมอง การจัดการ
ดานหองเรียนเปลี่ยนสมอง การจัดการดานพลิกกระบวนการเรียนรูแบบ BBL การจัดการดานการเรียนรูดวยแบบ
ฝຄกและใบงาน การจัดการดานการใชสื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู ตามลําดับ 

2. ผลการประเมินความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 196 คน ถึงความเปนไปไดของรูปแบบ พบวา 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี มีสภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูที่สอด
ลองกับการพัฒนาการทางสมอง มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไปได
ของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมสุพรรณบุรี ที่ผูวิจยัไดพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมและเปนไปไดที่จะนําไปพัฒนาสถานศึกษาตอไป 

 

 

การวิจยัเร่ืองรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมสุพรรณบุรี มอีงคประกอบ 5 องคประกอบ ที่เปนสวนสําคัญในการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่สอดลองกับการพัฒนาการทางสมอง ใหมีประสิทธิภาพ คือ การจัดการดานสนามพัฒนาสมอง การจัดการ
ดานหองเรียนเปลี่ยนสมอง การจัดการดานพลิกกระบวนการเรียนรูแบบ BBL การจัดการดานการเรียนรูดวยแบบฝຄก
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และใบงาน การจัดการดานการใชสื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู จากการสอบถามผูบริหารทั้ง 5 องคประกอบ โดยมี
คาเฉลี่ยแตละองคประกอบโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เพราะวารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดลองกับการ
พัฒนาการทางสมอง ไดผานการสังเคราะหเอกสาร การทําเทคนิคเดลฟาย และนําองคประกอบที่ผูเชี่ยวชาญเห็นดวย
นํามาทําสนทนากลุม ทําใหไดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ชรินทรธรณ คัญทัพ (2555 : 69 – 72)            

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบใชสมอง
เปนฐาน (BRAIN-BASED LEARNING) ผลการวจิัยพบวา นักเรียนจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 75.00 สามารถทํา
แบบวัดทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.80 คะแนน ซึ่งคิดเปนรอยละ 76.00 
ของคะแนนเต็ม ซึ่งผานเกณ ตามที่กําหนดไว สอดคลองกับ อรวรรณ ชูแกว (2558) การศึกษากิจกรรมการเรียนรู
แบบใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความรูดานคําศัพทและความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที ่3 ผลการวิจัยพบวา ความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชสมองเปนฐานอยูในระดับดีมาก และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานอยูในระดับดี สอดคลองกับสอดคลองกับรุงโรจน เหนคําและชุติมา มุสิกานนท 
(2558 : 112) ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่มีตอการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเครือขายนันทบุรี พบวาทุกฝายในสถานศึกษาควรรวมกันวางแผนการจัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ควรขอคําแนะนําการสรางเคร่ืองมือเก็บขอมูล จากผูเชี่ยวชาญ จัดทําเคร่ืองมือ
เก็บขอมูลที่ชัดเจนสอดคลองกับตัวชี้วัด ควรมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบและใชวิธีการที่หลากหลายในการเก็บขอมูล 
ควรมีการจัดหาผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบขอมูลในการประมวลผลขอมูล ควรมีการวางแผนดานการประมวลผล
ขอมูล กําหนดทิศทางในการประมวลผลใหชัดเจนในการนําเสนอขอมูล ควรนําเสนอขอมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและมีวิธีการ ที่หลากหลายและควรจัดเก็บขอมูลสารสนเทศให เปนหมวดหมูชัดเจนงายตอการคนหา 
สอดคลองกับจิรารัตน บุญสง (2559 : 107 – 108) วิจัย เร่ือง ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวานักเรียน ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการ
จัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีความคิด
สรางสรรคหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาสังคมศึกษาระดับสูง 
ปานกลาง และต่ําหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน แตกตางกันอยาง ไมมีนยัสําคัญที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับนิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ (2559 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับธรร
มาภิบาลของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2เพื่อศึกษา 1) 

ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารในสถานศึกษา 2) ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
ในสถานศึกษา และ 3) ความสัมพนัธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับ ธรรมาภิบาลของผูบริหารในสถานศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ระดับธรรมาภิ
บาลของสถานศึกษา ภาพรวม อยูในระดับมาก 3) การบริหารแบบมีสวนรวมกับธรรมาภิบาลของผูบริหารใน
สถานศึกษา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 สอดคลองกับ สอดคลองกับ King และ Gurian 
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(2006 อางถึงใน อรวรรณ บญุสมปาน (2551 : 68) ทําการวิจัยการใชหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) ที่
โรงเรียนประถมดักลาสส (Douglass) เมืองโบลเอดร รัฐโคโลราโด เห็นวาธรรมชาติของเด็กหญิงและเด็กชายตางกัน 
หองเรียนเหมาะกับอารมณในการพูด นั่งนิ่ง จดบันทึก ตั้งใจฟง และทํางานหลายๆอยางของเด็กหญิง สวนเด็กชาย
จะเรียนรูแบบหุนหัน จดจอกับงาน ทลีะอยางมีความกาวราวทางกาย เมื่อเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของเด็กชาย โดยเพิ่มประสบการณการเคลื่อนไหวในการเรียนรู ใหเรียนหนังสือผานการใชตัวแทนที่เปน
ภาพและพ้ืนที่ เลือกหัวเร่ืองที่เด็กชายสนใจ พัฒนานโยบายเพื่อใหเด็กชายทําการบาน ไดจัดสภาพแวดลอมทางการ
เรียนใหตรงกับเพศ กําหนดจุดหมายในการอาน และเขียน ผลปรากฏวา โปรแกรมการประเมินผลของรัฐโคโลราโด 
(GSAP) ชี้วานักเรียนประถมดักลาสส มีผลสมัฤทธ์ิเพิ่มข้ึน 21 % ซึ่งเพิ่มสงูที่สุดในเขตการศึกษาเมอืงโบลเดอร 
 

 

 การวิจยั เร่ือง รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมองสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้  

 

 1.1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง อยูในระดับมากที่สุด จึง
ควรจัดสรรทรัพยากรการบริหารและ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินการตามโครงการในกลยุทธ
ตาง ๆ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว และผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนําในการริเร่ิมการจัดการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง ใหตอเนื่องตลอดจน สนับสนุนสรางขวัญและกําลังใจ เพื่อใหครูมี
กําลังใจในการทํางานรวมกันพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูเปาหมายที่กําหนด 

 1.2 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมองอยูในระดับมากที่สุด 
ผูบริหารสถานศึกษา จึงควรนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานรวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง ชุมชน
และผูมีสวนเกี่ยวของเขามาสนับสนุนรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมองเขา
มารวมจัดการศึกษาตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่
สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมอง โดยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา (All for Education) 

 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นที่ควรจะศึกษาคนควาวิจัยตอไป ดังนี้ 
 2.1 ปจจัยเพื่อมุงสูความรวมมือในรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับ การพัฒนาการทาง
สมอง ในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  

 2.2 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมองที่มีประสิทธิภาพของ
บุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

 2.3 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาการทางสมองเพื่อมุงสูประสิทธิผลใน
สถานศึกษา   
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Human Resource Management in Higher Education Institutions in Thailand 4.0 
 

   ชืน่หทัย  สุริยโสภาพันธุ  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

 การเขียนบทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
ยุคไทยแลนด 4.0 วาจะมีลักษณะเปนอยางไร จากการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยตาง ๆ พบวา ผูที่ปฏิบัติ
หนาที่ บริหารทรัพยากรบคุคลในสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด 4.0 ตองมีทักษะการทํางานอยางมืออาชีพ มีความคิด
สรางสรรค พัฒนานวัตกรรม และสามารถใหคําแนะนําแกผูบริหารเพื่อวางกลยุทธขององคกรได โดยทั้งหมดจะดําเนินงาน
ในรูปแบบใหมดวยการใชนวัตกรรม อันจะสงผลใหการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรวดเร็ว แมนยํา มีประสิทธิภาพ 
และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง อนาคตอันใกล ประเทศไทยจะกาวเขาสูยุคสังคมผูสูงอายุ (วัยเกษียณ) ซ่ึงเปนประชากร
สวนใหญของประเทศ ผลคือ การขาดแคลนคลังปญญาและบุคลากร สถาบันฯ อาจเตรียมการจัดทําองคความรูเพื่อ
ถายทอดประสบการณที่ดีจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม และ/หรือขยายเวลาเกษียณอายุของบุคลากรออกไป อีกสวนหนึ่งคือ
ประชากรวัยทํางานซึ่งจะเปนคนรุนใหมยุค Gen Y หรือ Millenials ที่ตองการความเปนอิสระสูง มีแนวความคิดที่
แตกตางจากคนรุนเกาอยางชัดเจน อาจทําใหเกิดความขัดแยงในองคกรได สถาบันฯ จึงตองสรางสรรคแผนการทํางาน 
การพัฒนา การประเมินผล และการใหสวัสดิการตาง ๆ ใหสอดคลองกับคนยุค Gen Y ซึง่อาจตองทําเปนรายบุคคล  

 

 :   

 
Abstract

The purpose of this article is to study the direction of Human Resource Managment in 
Higher education institutions in Thailand 4.0. According to study the document, texts, articles 
and various researches found that: Human Resource Management manager at the Institute must 
be a professional, creativity, innovative and able to give advice to executives for the 
organization’s strategy planning. Every step requires innovation for speed, accuracy, efficiency
and ready for a change. In the near future, Thailand will step into aging society (retirement 
age), most of the country population. The result is the knowledge lacking and labor shortage.
The institute may prepare to transfer knowledge or good experiences frome old generation to 
new generation, and extend the retirement time for personnel. Another part is working-age, 
which will be a new generation of Gen Y or Millenials who need high independence. There are 
different ideas from older generations. Clearly, may cause conflicts in the organization. So,the
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institute must therefore create a work plan, development, evaluation and welfare for the Gen Y, 
which may need to be done individually 

Keywords : Human Resource Management, Thailand 4.0 
 

 

  อดีต องคกรตาง ๆ มองบุคลากรในหนวยงานวาเปนเพียงแรงงาน จึงบริหารงานบุคคลเพียงเพื่อจัดระเบียบ
แรงงานในกระบวนการผลิต แตตอมามองวา คนคือทรัพยากรอันมีคาขององคกรที่มีสวนในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ขับเคลื่อนใหองคกรอยูเหนือคูแขงได จึงใชคําวา “ทรัพยากร” แทน “บุคคล” 

  องคกรแตละแหงมีลักษณะงานและโครงสรางที่แตกตางกัน ทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความแตกตาง
กันไปดวย สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรหนึ่งที่มีบุคลากรหลากหลายหนาที่โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตกําลังคนใหมี
ความรูความสามารถไปเปนทรัพยากรสาํคัญของประเทศตอไป ลักษณะงานของบุคลากรในหนวยงานทางการศึกษายอม
มีรูปแบบที่แตกตางจากการทํางานของบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงตองมี
ลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับงานในองคกร 
  นอกจากนี้ รัฐบาลปจจุบันไดมอบนโยบายไทยแลนด 4.0 ไวเปนแนวทางการพัฒนาประเทศ กลาวคือ          

การขับเคลื่อนประเทศในดานตาง ๆ ตอไปนี้ใหเนนการรักษาวัฒนธรรม ผลิตนวัตกรรมใหม มีความคิดสรางสรรค และ
เพื่อสรางรายไดระดับสูง ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหสอดคลองกับยุคไทยแลนด 4.0 เชนเดียวกัน 

 

 

  การบริหารทรัพยากรบคุคล ( uman esource anagement: ) คือ กลยุทธตลอดจนกระบวนการใน
การจัดการบุคลากรในองคกรตามมิติตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรสามารถดําเนินการทํางานตามหนาที่ของตนใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปญหานอยที่สุด รวมถึงการพัฒนาใหบุคลากรมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนเพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพื่อความสําคัญขององคกรที่เพิ่มข้ึนตามไปดวย ธาดา (2019) ไดกลาวถึงองคประกอบในการ
บริหารงานบุคคลไว ดังนี้ 1.การสรรหาทรัพยากรบุคคลและจัดการดานแรงงาน ( ecruitment and ta ing) 2.การ
อบรมและพัฒนาบุคลากร ( raining and e elopment) 3.การบริหารจัดการดานอัตราจางงาน (Payroll 

anagement) 4.การบริหารจัดการดานประสิทธิภาพของการทํางานตลอดจนการประเมินผลการทํางาน (Appraisals 

and er ormance anagement) 5.การแกปญหาและลดความขัดแยง ( on lict esolution) 6.แรงงานสัมพันธ 
(Emplo ee elation) 
 ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลคือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองคกรตั้งแตการสรรหา คัดเลือก 
อบรมพัฒนา การประเมินผล การใหคาตอบแทนหรือสวัสดิการตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเหมาะสมยุติธรรม รวมถึงการ
แกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับบุคลากรในระหวางการทํางานดวย 
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 ธาดา (2019) กลาววา การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั้นเปนกลยุทธสําคัญขององคกรที่ฝายทรัพยากร
บุคคลจะตองใสใจดําเนินการอยางรอบคอบและจริงจัง เพราะหากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว บุคคลในองคกรก็จะมีศักยภาพเพิ่มมากข้ึนซึ่งสงผลใหการทํางานขององคกรมีประสิทธิภาพตามมา
ดวย แลวแนนอนวาทายที่สุดองคกรก็จะประสบความสําเร็จทั้งยังเพิ่มศักยภาพขององคกรใหมากยิ่งข้ึน ในจุดนี้ทั้ง
บุคลากรและองคกรจะกาวหนาไปพรอมกัน 

 Josephat Stephan Itika (2011) กลาววา เปนเวลากวาหนึ่งศตวรรษแลวที่การจัดการทรัพยากรบุคคลใน
ฐานะที่เปนหลักและการปฏิบัติในการจัดการคนในองคกรไดมีการพัฒนาและพัฒนาไปสูพื้นที่ที่แตกตางกัน สาขาวิชา
และการปฏิบัติเหลานี้ไดผานกระบวนการของการลองผิดลองถูก การสรางทฤษฎีและการทดสอบแนวคิดตางๆ โดยฝຄก
ผูจัดการและนักวิชาการ ( arnham imlott, 1979  tore  1989, rmstrong 1995) หนวยพื้นฐานที่เก่ียวของกับ
การบริหารและพัฒนาการจัดการทรัพยากรบุคคลในดานสิ่งแวดลอมและการแสวงหาความรูเก่ียวกับวิธีการที่ดีกวาใน
การรับและใชแรงงาน การศึกษาตามสภาพแวดลอมขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดผลักดันใหผูจัดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการสงมอบบริการโดยการเพิ่มความสามารถในการใชแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ
การจัดการคนในเวลานั้น นั่นคือเทคนิคการจัดการพนักงานหรือวิธีการที่จะปรับปรุงการผลิต ชวยลดตนทุนการจัดสง
บริการและในขณะเดียวกันก็มั่นใจไดวา จะสามารถใชงานที่มีความพรอมในองคกรไดอยางยั่งยืน 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญตอทุกองคกร และมีความสําคัญตอผูบริหาร เพราะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในยุคปจจุบันจําเปนตองมีทักษะการทํางานอยางมืออาชีพ เปนนักคิด วิเคราะห และสรางสรรค
นวัตกรรม รวมถึงมีสวนรวมในการชวยผูบริหารวางแผลกลยุทธขององคกรเพื่อใหรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
ทนัทวงที ดังนั้น เม่ือบุคลากรในองคกรและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจะ
สงผลใหองคกรสามารถบรรลุยทุธศาสตรขององคกรได 
 

 

 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ 38 เร่ืองที่ 3 การอุดมศึกษา ไดใหความหมายของการอุดมศึกษาวา 
การอุดมศึกษา ( igher education) เปนการศึกษาระดับสูง พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 
พ.ศ.2551 ใหความหมายของการอุดมศึกษาวา เปน “การจัดการศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย 
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวา” อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา เปนการศึกษาหลังมัธยมศึกษา (Postsecondary 

education) โดยทั่วไป การศึกษากอนระดับอุดมศึกษานิยมแบงเปนการประถมศึกษาซ่ึงเปนการศึกษาระดับแรก 
( rimar  education) ที่ใชเวลาประมาณ 6 ป และการมัธยมศึกษาซึ่งเปนการศึกษาระดับที่ 2 (Secondary 

education) ที่ใชเวลาอีกประมาณ 6 ป และเม่ือถึงระดับอุดมศึกษาจึงเรียกกันวา เปนการศึกษาระดับที่ 3 (Tertiery 

education) ซึง่เร่ิมตั้งแตประมาณปที ่13 เปนตนไป การอุดมศึกษามขีอบขายที่แบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับแรก 
เปนระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรี ไดแก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญาซ่ึงใชเวลาประมาณ 2-3 ป หลังจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับที่ 2 คือ ระดับปริญญาตรีซึ่งใชเวลาศึกษาประมาณ 4-6 ป โดยปกติหลักสูตรปริญญาตรีจะ
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ใชเวลาศึกษาประมาณ 4 ป แตมีบางสาขาวิชาที่จัดหลักสูตรประมาณ 5 ป เชน สถาปตยกรรมศาสตร และหลักสูตร 6 ป 
เชน แพทยศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียกวา “บัณ ิต” ระดับที่ 3 คือ ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี          
ที่เรียกวา ระดับบัณ ิตศึกษา ผูที่จะศึกษาตอในระดับนี้จะตองสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลว ระดับ
บัณ ิตศึกษายังแบงออกเปนปริญญามหาบัณ ิตหรือปริญญาโท และปริญญาดุษฎีบัณ ิตหรือปริญญาเอก หนวยงานที่
มีหนาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษามักใชคําเรียกรวมวา “สถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งในประเทศไทย นิยมใชคํา
เรียกชื่อสถาบันเหลานี้วา “มหาวิทยาลัย” “วิทยาลัย” รวมทั้งใชคําวา “สถาบัน” เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันบัณ ิตพัฒนบริหารศาสตร 
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางบางแหงใชคํานําหนาสถาบันวา “โรงเรียน” เชน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมกลา 
 พิชญาภา ยืนยาว (2552) ทําวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา กลาวถึง 
รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาวา มีปจจัยที่จําเปนตอการกําหนดสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 7 องคประกอบ ไดแก 1) การจัดการองคการ 2) การติดตอสื่อสาร 
3) ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 4) การมุงผลสัมฤทธิ์ 5) การบริหารความเปลี่ยนแปลง 6) จรรยาบรรณในวิชาชีพ และ 7) 
การบริการที่ดี ซึ่งแตละองคประกอบมีปจจัยปลีกยอยที่สําคัญและแตกตางจากการบริหารทรัพยาบุคคลในองคกร
รูปแบบอ่ืน 

 พัชรกันต นิมิตรศดิกุล (2558) ไดทําวิจัยเร่ือง กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยและผลสําเร็จของการบริหารวาเปนอยางไร ผลการศึกษา
พบวา 1.กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย คํานึงถึงปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกระเพื่อไดจํานวนบุคลากรที่
เหมาะสมกับบริบทและนโยบายขององคกรมากที่สุด 2.กระบวนการสรรหา เปดโอกาสใหทั้งบุคลากรภายในและบุคคล
ทั่วไปจากภายนอกหนวยงานเขาสูกระบวนการสรรหาแบงวิธีการสรรหาตามความตองการของอคกรแตเปนไปตาม
หลักเกณ และวิธีการที่กําหนด 3.กระบวนการคัดเลือก นําหลักเกณ และวิธีดําเนินการสอบแขงขันของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ 4.กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีการกําหนด
ทศิทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับบริบทและเปนไปตามยุทธศาสตรและตัวชี้วัดตาง ๆ ขององคกร 5.
กระบวนการบริหารคาตอบแทน โดยออกขอกฎหมายเพ่ือเปนหลักในการบริหารเงินเดือนและมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาวการณตาง ๆ 6.กระบวนการใหสวัสดิการตามที่กฎหมายบังคับและตามนโยบายขององคกร 7.กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหลักเกณ และวิธีการตามวัตถุประสงคของแตละการประเมิน ผลสําเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลพบวา บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีข้ึน มีความผูกพันและความจงรักภักดีตอองคกร และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานเพิ่มข้ึนจนทําใหองคกรเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 ผลการวิจัยขางตนพบวา กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลในสถาบนัอุดมศึกษาปจจุบนัมีความคลายคลึงกับ
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรอ่ืน ๆ แตแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอยโดยเฉพาะดานจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ ตามที่พชิญาภา ยืนยาว (2552) ไดกลาวไวนั้น  
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 อดีต มนุษยถูกมองวาเปนเพียงแรงงานในกระบวนการผลิตเทานั้น ตอมาองคกรตาง ๆ ไดเปลี่ยนแนวความคิดโดย
มองวา มนุษยเปนทรัพยากรอันมีคาขององคกร เพราะหากองคกรนั้นเต็มไปดวยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ขยันพัฒนาตน 
รูจักการสรางสรรค รักองคกรของตน บุคลากรจะทํางานใหอยางเต็มที่เพราะคิดวาตนคือสวนหนึ่งในองคกรเชนกัน 

 บทความ “จับประเด็นรอน  4.0 E  and E ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
@ hailand 4.0” ซึ่ง ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ผูอํานวยการศูนยบริการฝายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สถาบันบัณ ิตพัฒนบริหารศาสตร ( ) กลาวถึง พัฒนาการงานบริหารทรัพยากรบคุคลจากยุค 1.0-3.0 ไว ดงันี้ 
 ยุค 1.0 คือยุคเร่ิมแรกของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ( ) ที่งานยังคงมีลักษณะเปน “งานบุคคล” หรือมี
ลักษณะเปน “งานธุรการ” ซึ่งใหความสําคัญในการทํางานอยูกับการจายเงินเดือน รับคนเขา เอาคนออก เช็กบัตรตอก 
ออกใบเตือน และองคกรเองมองวาฝายบริหารงานบุคคลไมใชสวนสําคัญขององคกร เพราะเปนแผนกที่ไมกอใหเกิดรายได 
 ยุค 2.0 เปนยุคที่เร่ิมมีแนวคิดวา โลกมีการแขงขันกันสูง ไมควรทํางานแบบเดิม อีกทั้งมองคนในองคกรวาเปน
ทรัพยการที่สําคัญตอการขับเคลื่อนองคกร ดังนั้น ฝายบริหารงานทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญ เพราะตองคัดสรร
บุคคลที่ดีเขามาทํางานใหองคกรอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ลักษณานของฝายบริหารทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนจากการ
ทาํงานวันตอวันไปสูการเปนคูคิดทางธุรกิจ/คูคิดเชิงกลยุทธ และตองมีหนาที่เปน Change Agent ที่มีความสามารถใน
การเตรียมพรอมคนใหรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ยุค 3.0 คือยุคปจจุบนัที่มีการกําหนดขีดสมรรถนะของคนทํางานการบริหารทรัพยากรบุคคล (  ompetenc ) 
อยางชัดเจนวา ตองทํางานอยางมืออาชีพ ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงปจจัยแวดลอมภายนอกเขากับการบริหารงาน 
HR ในองคกร ดังนั้น นักบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความนาเชื่อถือ ( redi le cti ist) โดยใชศาสตรในการทํางาน 
เปนนักสงเสริมบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนนักสรางขีดความสามารถขององคกร เปนนักสรางนวัตกรรม สามารถ
ออกแบบเคร่ืองมือเพื่อพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลได และที่สําคัญ สามารถใหขอแนะนําแกผูบริหารเพื่อเปน
แนวทางในการวางกลยุทธองคกรไดอีกดวย 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตหรือยุคไทยแลนด 4.0 เปนอยางไร กอนอ่ืนขอกลาวถึงที่มาของคําวา 
ไทยแลนด 4.0 ( hailand 4.0) ซึ่งมีทีม่าจากการแสดงวิสัยทัศนในการดําเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเมื่อคร้ัง พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขามาบริหาร
ประเทศ แนวความคิดในการขับเคลื่อนหรือกําหนดโมเดลประเทศไทยสามารถสรุปไดตามตารางตอไปนี ้
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เกษตรกรรม 

พชื ผัก หมู หมา ไก 
อุตสาหกรรมเบา 
เสื้อผา กระเปຉา รองเทา 

อุตสาหกรรมหนัก 

เหล็กกลา รถยนต น้าํมัน 

สิ่งใหม=รายไดสูง 
นวัตกรรม 

ในประเทศ สงออก  

Traditional Farming 

Traditional SMEs 

 

Traditional Services 

Smart Farming 

Smart Enterprises/ 

Startups 

igh alue er ices 
 

  จากตารางขางตนจะเห็นไดวา รูปแบบการดําเนินเศรษฐกิจยุคไทยแลนด 1.0 ถึง 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 

เชน การทําเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ( raditional arming) ยุคไทยแลนด 1.0 ที่ใชแรงงานคน ลงทุนสูง แตผลผลิตต่ํา
และการตลาดตัน จนเปลี่ยนผานไปถึงยุคไทยแลนด 4.0 ซึ่งคาดหวังการทําเกษตรกรรมโดยใชรูปแบบใหมเปน การทํา
เกษตรกรรมแบบอัจฉริยะ ( mart arming) คือการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิต หวัดผลที่ไดคือ ลดการใช
แรงงาน ลงทุนต่ํา แตไดทัง้ผลผลิตและคุณภาพสูง สามารถสรางรายไดสงูเชนกัน 

  แนวความคิดไทยแลนด 4.0 นี้ มาพรอมกับการเสนอกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) 
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคไทยแลนด 4.0 ของ นายสุนทร ทองกําเหนิด ผูอํานวยการฝายสวัสดิการและ
กิจการสัมพันธการประปานครหลวง (2560 : 5) กลาววา 
 ทุกภาคสวนของประเทศไทยกําลังพยายามขับเคลื่อนการทํางานไปตามยุทธศาสตรชาติที่วา “ประเทศไทย 4.0 

หรือ “ไทยแลนด 4.0 สิ่งสําคัญที่ผูบริหารจะตองมองเปนอันดับแรกหนีไมพนเร่ืองการบริหารงานทรัพยากรมนุษย           
อันเนื่องจากมีความสัมพันธโดยตรงกับผูปฏิบัติงานทั้งองคการวา จะตองดําเนินชีวิตอยางไร มีปจจัยอะไรที่เก่ียวของกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย และปจจัยใดที่มีความสําคัญอยางเรงดวน แลวจะขับเคลื่อนองคการอยางไรใหสอดรับกับสิ่ง
ที่กําลังจะเกิดข้ึน ดังนั้น จึงตองเตรียมมาตรการรองรับความเปลี่ยนแปลงนั้น และในการดําเนินการปรับปรุงแกไข
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผูปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติมาเปนเวลานาน จะตองมีการวางแผนและดําเนินการอยางรอบคอบและเปนที่
ยอมรับ เพื่อเปนการสรางความรวมมือกันเปลี่ยนแปลงสูยุคไทยแลนด 4.0 อยางมั่นใจ 
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ฉัตรณรงคศักดิ์ สุธรรมดี และจินตกานต สุธรรมดี (2560) ไดทํางานวิจัยเร่ือง กรอบแนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยขององคการในศตวรรษที่ 21 เพื่อนําขอมูลความตองการไปออกแบบเปนแผนปฏิบัติการการดําเนิน
โครงการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับการพัฒนาและองคการ โดยมีเปาหมายเพื่อใหพนักงานมีการพัฒนาการ
เรียนรู ทกัษะ และความสามารถทวงทันการเปลี่ยนแปลงขององคการในยุคการแขงขันได การบริหารทรัพยากรบคุคลใน
ยุคใหมจึงปรับเปลี่ยนเปนการบริหารเชิงรุก เนนการปองกันดวยการวางแผนระยะยาวแตใชรูปแบบการบริหารที่กระชับ
ดวยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาจัดการ และตองอยูบนพื้นฐานของสิทธิของบุคคลเปนสําคัญ ซ่ึงสุมิตรา 
กลิ่นพงษ (2560) ไดกลาววา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยประกอบดวย การวางแผน การสรรหาคัดเลือก            
การโยกยาย บุคลากรสัมพันธ การฝຄกอบรมพัฒนา การประเมินผล และผลตอบแทน โดยกําหนดใหทุกอยางมีความถูกตอง 
โปรงใส และเปนธรรม 

ดร.ประเวศน มหารัตนสกุล (2554) เขียนบทความเร่ือง การจัดการทรัพยากรมนุษยในยุคโลกาภิวัตน โดยกลาววา  
อิทธิพลกระแสโลกาภิวัตนทําใหแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยตองปรับเปลี่ยนจากการบริหาร 

(administration) เปนการจัดการเชิงยุทธศาสตร (strategic management) และปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนมีการ
ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงดวยความเรง เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสาร เราจะพบวา 
กระแสโลกาภิวัตนประเภทปจเจกชนภิวัฒนที่มีอิทธิพลเหนือรัฐภิวัฒน ความเปนรัฐอธิปไตยแทบไมมีความศักดิ์สิทธิใน
การปองกันการแผขยายทางการเงินการคาของโลกที่แฝงไปดวยความไดเปรียบในการแขงขัน 

ลักษณะการจัดการทรัพยากรมนุษยดังกลาวขางตน เปนการมองจากภายในสูภายนอก (inside out) โดยมี
ความเชื่อวา เมื่อพนักงานมีความชํานาญและปฏิบัติงานไดถูกตองตามหนาที่ที่ไดมีการออกแบบไวในรูปคําบรรยาย
รายละเอียดลักษณะงาน ( o  description) และระบบงาน (wor  low) แลว จะทําใหเขาเหลานั้นสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทางปฏิบัติจริงพบวา กระบวนทัศนเชนนี้ไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ในปจจบัน เนื่องจากธุรกิจภายใตกระแสโลกาภิวัตนนั้น วิทยากรเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบริโภคมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ความชํานาญที่ผูกติดกับงานหนาที่ที่ไดมีการออกแบบไวแลว ไมอาจจะปรับตัวไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน ดังนั้นการออกแบบงานจึงควรมีลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา ทั้งนี้
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณทีเ่ปลี่ยนไป (real time design) 

กระแสโลกาภิวัตนไดสงผลตอแนวคิดจัดการทรัพยากรมนุษยมาเปนลําดับ หากนับยอนหลังไปราวป พ.ศ.2543 
มีการพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูสนับสนุน (emplo ee ad ocate) โดยเนนความชํานาญในหนาที่ที่
รับผิดชอบนั้น ( unctional expert) บทบาทเชนนี้ไมเปนการเพียงพอที่จะเอาชนะกระแสโลกาภิวตันได ดงันั้นพนักงาน
ตองรูถึงความเปนไปของการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกดวย และพนักงานดานทรัพยากรมนุษยเองตองเปนคูคิดทางกล
ยุทธในการจัดการองคกร การจะเปนคูคิดที่ดีไดตองมีความรูความสามารถในเร่ืองธุรกิจ และเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
(change agent) และตองมีความรูในการจัดการ รวมทัง้มีความพรอมที่จะใหคําปรึกษาแกพนักงาน เพื่อพัฒนาพนักงาน
ใหเปนทุนมนุษย (human capital) ที่มีความสามารถในการจัดการดับเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนอนาคตได 
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 การจัดการทรัพยากรมนุษยในเชิงกลยุทธมีหลักการสําคัญคือ พัฒนาพนักงานใหมคีวามสามารถคาดการณและ
จัดการความเปนไปในอนาคต ไมวาเหตุการณเหลานั้นจะเปนเร่ืองธุรกิจ วิทยากรเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมที่อาจสงผลกระทบตอความอยูรอดขององคกร การมีวิสยัทัศนที่กระจางแจงเก่ียวกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตตองมี
ความรอบรูเก่ียวกับสภาพแวดลอมภายนอก ในการนี้ขอมูลบุคลากรตองถูกตองและทันสมัย เพราะผูบริหารจะตองใช
เวลามากในการจัดการปญหาบุคลากรจนกระทั่งไมมีเวลาในการคิดจินตนาการไปยังอนาคต วิธีการหนึ่งที่จะใหไดขอมูล
ทนัตอการตัดสินใจ (speed o  wor ) คือตองประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (in ormation technolog ) 

ในสวนขอมูลดานบุคลากรจะจัดการใหมีความเร็วและถูกตองนั้น ฝายทรัพยากรมนุษยตองออกแบบการจัดเก็บ
ขอมูลบุคลากรใหเปนระบบระเบียบสอดคลองกับลักษณะการใชงานขององคกร อยางไรก็ดี ขอมูลควรแบงออกเปนสอง
สวน สวนหนึ่งเปนขอมูลรวมใช (common use ul) และอีกสวนหนึ่งเปนขอมูลที่ใชเฉพาะงานหนาที่ สวนในดานเทคนคิ 
ตองสรางกลไกที่มีความฉลาดใหสามารถเขาสืบคนไดตามที่ตองการ ในขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัยในการรักษา
ความลับขอมูลสวนตัวของพนกังาน มิใหผูที่ไมมีหนาที่เก่ียวของสืบคนเพื่อลวงรูความลับได 

 

 4.0 

 วิทยา ดานธํารงกูล (2559) ไดกลาวไวในบทความวิชาการเร่ือง  3.0 กับแรงงานยุคดิจิตอล (ดิจิทัล) วา 
แรงงานรุนใหมจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปซ่ึงสงผลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยในยุค 3.0 หลายดาน ไดแก 1. การสรร
หาและคัดเลือก จะใชสื่อและชองทางในการสรรหาทางเครือขายสังคมออนไลน 2.การปรับปรุงวิธีการและเงื่อนไขในการ
ทํางาน เม่ือความคาดหวังของแรงงานในยุคดิจิทัลที่ตองการความเปนอิสระมากข้ึนทั้งในเร่ืองงาน สถานที่ทํางาน 
ตลอดจนเคร่ืองมือในการทํางาน กลายเปนเงื่อนไขที่จําเปนตอการเลือกองคกรในการทํางาน ดังนั้น ฝายบริหาร
ทรัพยากรบคุคลจึงตองปรับรูปแบบการทํางาน เวลาในการเขางาน สถานที่ทํางาน คาตอบแทน สวัสดิการ รวมถึงเร่ือง
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับคนรุนใหมโดยเพิ่มความยืดหยุนมากข้ึน 3.การสรางความสมดุล
ระหวางงานและชีวิตสวนตัว (Work-li e alance) เปนเร่ืองสําคัญที่คนยุคดิจิทัลใสใจ แตทั้งนี้คนยุคดิจิทัลจะมี
ความสามารถทํางานไดในทุกที่โดยไมจําเปนตองนั่งประจําสํานักงานตลอดเวลาดังในอดีต และ 4.การสื่อสารภายใน
องคกร เม่ือเครือขายสังคมออนไลนกลายเปนสิ่งที่ขาดไมไดในยุคดิจิทัล ผูบริหารจึงตองเรียนรูการใชประโยชนจาก
เครือขายเหลานี้ ซึ่งจะกลับกลายเปนสิ่งดีที่ทําใหผูบริหารมีขอมูลตางๆ หรือสถานะของบุคลากรอันเปนปจจุบันที่สุด 
สงผลใหสามารถบริหารตอไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
  บทความออนไลน “จับประเด็นรอน  4.0 E  and E ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย@ hailand 4.0 (2562) ไดกลาวถึงการคาดการณแนวโนมเหตุการณสําคัญ 10 ประการ ที่จะเกิดข้ึนกับ
ประเทศไทยในยุค hailand 4.0 ซึ่งทําใหการบริหารงานทรัพยากรบคุคลตองเปลี่ยนกลยุทธกลวิธีใหทันตามเหตุการณ 
แนวโนมที่คาดวาจะเกิดข้ึน ไดแก 1. สังคมผูสูงอายุ ( ging ociet ) อีกไมนานประเทศไทยจะกาวเขาสูยุคสังคมที่เต็ม
ไปดวยผูสูงอายุ ผลคือจะทําใหองคกรสูญเสียแรงงานวัยหนุมสาว อาจตองเกิดปญหาแยงชิงแรงงาน องคกรสูญเสีย
ความรู ประสบการณ หรือเคล็ดลับตางๆในการทํางาน องคกรจึงตองหาหนทางในการถายทอดความรูจากรุนสูรุน         
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2. Millennials in the Workplace คือองคกรตองปรับแนวทางในการบริหารคน Gen Y หรือ Millennials ใหมีความ
ยืดหยุนสูง และอาจตองออกแบบใหเหมาะกับพนักงานแตละคนดวย 3. รูปแบบของเศรษฐกิจกําลังจะเปลี่ยนไป เนน
การผลิตปริมาณมากและใชแรงงานราคาถูก ไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรู ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น จึงตองพัฒนาคนในองคกรใหมีศักยภาพสูงข้ึนหรือหาบุคลากรที่มีความเปนนักคิด
และนักสรางสรรคนวัตกรรม 4. โลกาภิวัตน ( lo ali ation) การเชื่อมโยงของโลกยุคดิจิทัลที่เขมขนมากข้ึนทําให
มนุษยเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคาดไมถึง ทุกฝายจึงตองเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 5. การเกิดที่ทํางาน
แบบใหมที่เรียกวา Digital Workplace สาเหตุเพราะระบบอินเทอรเน็ตที่เชื่อมทุกสิ่งเขาดวยกัน สามารถสั่งการผาน
เครือขายออนไลนไดจึงทําใหบุคลากรในองคกรไมจําเปนตองทํางานที่สํานักงานเพียงอยางเดียว 6. การดําเนินชีวิตทุก
อยางกับ Mobile Technology หมายถึง โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารตโฟน ( mart phone) จะเปนตัวเชื่อมโยง
ระหวางผูบริหาร ฝายบริหารทรัพยากรบคุคล และบุคลากรในองคกร กระบวนการทํางานทุกอยางสามารถดําเนินการได
สําเร็จเพียงใชสมารตโฟนเครื่องเดียว 7. วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกัน (  ulture o  onnecti it ) จะเปลี่ยนแปลงไป 
คือเทคโนโลยีสามารถทําใหคนเชื่อมโยงกันไดงายมากข้ึน ในทุกที่ ทุกเวลา ทุกชาติและศาสนา 8. สังคมของการมีสวนรวม 

อนาคตรูปแบบสังคมจะเปนสังคมแบบมีสวนรวม คือสามารถรวมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบงปนความรูและ
ความคิดสรางสรรคกันไดตลอดเวลา 9. การเรียนรูผาน Social หนาที่หนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลคือการพัฒนา
บุคลากรซึ่งตอไปจะทําไดไมยาก เพราะใชเทคโนโลยีเปนชองทางสงเสริมใหบุคลากรสามารถเรียนรูงานและพัฒนา
ความรูความสามารถไดในทุกที่ทกุเวลา และ 10. องคกรในอนาคตตองมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น องคกรตาง ๆ 
ทัว่โลกจะไมดําเนินธุรกิจโดยมุงหวังเพียงผลกําไรอยางเดียว แตตองปรับตัวไปสูองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ (2560) ในขณะที่ดํารงตําแหนงรองประธานสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม ไดกลาว
เก่ียวกับอาชีพที่ใกลสูญหายไปจากการใชเทคโนโลยีมี 10 อาชีพ แตอาชีพที่เก่ียวของดานการศึกษา คือ อาชีพครู
อาจารย และดานทรัพยากรมนุษย ดงันี้ 
  เทคโนโลยีไดทําใหการเรียนการสอนสามารถที่จะสนับสนุนรูปแบบการศึกษาเฉพาะทางและการศึกษาตาม
ความตองการของผูเรียนไดมากขึ้น โดยผูเรียนสามารถที่จะหาขอมูลดวย Search engine ที่ชาญฉลาด ซึ่งสามารถสง
ความรูใหผูเรียนไดอยางรวดเร็ว และมีความรูบรรจุอยูในระบบมากกวาอยูในสมองมนุษย จึงทําใหการศึกษาดวยตนเอง
จะมีบทบาทมากและไดรับการยอมรับใหเปนมาตรฐานในระบบการศึกษาในอนาคต 

 ดานทรัพยากรมนุษยหรือการสรรหาและการจางบุคลากร ไดรับภัยคุกคามแลวจากเทคโนโลยี Data mining  

ที่สามารถบริหารจัดการขอมูล ประวัติผูสมัคร เพื่อวิเคราะหหาผูสมัครที่มีคุณสมบัติสมบูรณที่สุดที่องคการตองการได
โดยไมตองใชมนุษยเปนผูคนหาและวิเคราะหเอง 
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 เก้ือจิตร ชีระกาญจน (2557) ไดกลาววา ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษยตั้งแตยุคปจจุบันนี้ควรมีสวนรวม
ในการกําหนดกลยุทธขององคกร ( rgani ational trateg ) และนํากลยุทธเก่ียวของมากําหนดกลยุทธในทุกภารกิจ
ของงานการจัดการทรัพยากรมนุษย ( trategic uman esource anagement) เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติงานบรรลุ
ตามกลยุทธนั้น โดยมีระบบการวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่เรียกวา การวัดผลการปฏิบัติงาน (Measuring HR 

er ormance) มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย ( odern echnolog ) มาใชเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในองคการ และที่สําคัญผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองมีสมรรถนะ ( ompetenc )           
ในการจัดการทรัพยากรมนษุยอยางเพียงพอ 

  

 อดีต ปจจุบนั ยุคไทยแลนด 4.0  

การมอง คน = แรงงาน คน = ทรัพยากร คน = ทรัพยากร 
(เกง IT นวัตกรรม) 

หนาที่ HR* -งานธุรการ -คูคิดทางธุรกิจ 

-คูคิดเชิงกลยุทธ 
-เตรียมคนใหพรอม
รับการเปลี่ยนแปลง 

-นัก HR มอือาชีพ 

-นักสรางขีดความสามารถองคกร 
-นักคิดนวัตกรรม 

-นักวางแผนกลยุทธองคกร 
-มีความนาเชื่อถือ 

-มีศาสตรในงาน 

-ใหแนวทางผูบริหาร 
กระบวนการ 
HRM** 

-สรรหา 
-พัฒนา 
-รักษาไว 
-ใชประโยชน 

-สรรหา 
-พัฒนา 
-รักษาไว 
-ใชประโยชน 
และอ่ืน ๆ 

-สรรหา รูปแบบใหม 
-พัฒนา รูปแบบใหม 
-รักษาไว รูปแบบใหม 
-ใชประโยชน รูปแบบใหม 
และอ่ืน ๆ รูปแบบใหม 

*HR ( uman esource) หมายถึง ทรัพยากรบคุคล 

**  ( uman esouce anagement) หมายถึง การบริหารทรัพยากรบคุคล 

 

  ปจจุบัน ปรากฏการนําเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบของแอ็ปพลิเคชัน (Application) บน
โทรศัพทสมารตโฟนแลว ดังตัวอยางภาพดานลาง จะเห็นไดวามี Application แบบทั่วไปและ Application บาง
โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในแตละองคกรยอมมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป หากบริหารทรัพยากรไดครบกระบวนการ
อยางมีประสิทธิยอมหมายความวา บุคลากรในองคกรนั้นจะพาองคกรบรรลุยุทธศาสตรที่ตั้งไวแนนอน 
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 4.0 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด 4.0 นาจะตองปรับตัวคร้ังยิ่งใหญในทุกดาน   
เร่ิมตั้งแตคณะบุคคลที่จะทํางานในแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลจําเปนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีความเปนมืออาชีพ    
2) เปนนักสรางขีดความสามารถองคกร 3) เปนนักคิดนวัตกรรม 4) เปนนักวางแผนกลยุทธใหองคกรได 5) มีบุคลิก
นาเชื่อถือ 6) มีศาสตรในการทํางาน และ 7) สามารถใหแนวทางผูบริหารได  
  สาเหตุที่คณะทํางานในแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความสามารถดังกลาว เพราะตองรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากในอนาคต อันดับแรกคือการนํานวัตกรรมเขามาใชดําเนินงานกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหเกิดประสิทธิภาพและทันทวงที หากกลาวถึงรายละเอียดในแตละดาน มีดังนี้  
  1) ดานการสรรหาและคัดเลือก มีการคาดการณวา องคกรตาง ๆ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตจะ
ใชนวัตกรรมเขามาทํางานแทนคน คนที่ทาํงานจริงจะมีจํานวนนอยลง และคนทํางานในองคกรสวนใหญจะกลายเปนคนยุค 
Gen Y ที่มีความสามารถในดานเทคโนโลยีและมีความคิดสรางสรรคสูง แตก็รักความอิสระสูงเชนกัน ดังนั้น กระบวนการ
สรรหาจึงตองใชนวตักรรมที่เขาถึงคนกลุมนี้เพื่อเปดโอกาสใหองคกรไดคัดเลือกคนที่มีคุณภาพที่สดุเขามาทํางาน  
  2) ดานการอบรมและพัฒนา บุคลากรที่จะเขามาทํางานในสถาบันอุดมศึกษาม ี๎ สวน สวนที่หนึ่งคือ
คณาจารย และสวนที่สองคือฝายสนับสนุนการศึกษา บุคลากรในแตละฝายควรไดรับการอบรมและพัฒนาอยางเสมอ
ภาคจึงตองใชระบบการตรวจสอบและบริหารจัดการแบบเขาถึงขอมูลที่เปนปจจุบันกาล เชน การสํารวจขอมูลผานแอป
พลิเคชันในสมารตโฟนจะทําใหผูบริหารเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและเปนปจจุบัน และการอบรมพัฒนาก็สามารถทํา
ผานอุปกรณเหลานี้ไดเชนกัน ประโยชนที่ไดคือสามารถคัดบุคคลที่เหมาะสมกับการอบรมนั้น ๆ และสามารถกระจาย
การพัฒนาบุคลากรไดอยางทั่วถึงและยุติธรรม  

  3) ดานการประเมินคาการปฏิบัติงาน เปนงานที่ละเอียดออนมากโดยเฉพาะกับบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา เพราะบคุลากรมีความชํานาญการในแตละงานแตกตางกัน แมแตคณาจารยดวยกันก็มีขอแตกตางที่ตอง
นํามาเปนปจจัยในการประเมินดวย ดังนั้น การประเมินคาการปฏิบัติงานในอนาคต แผนกบริหารทรัพยากรบุคคคลอาจตอง
ทาํแบบละเอียดและลงลึกไปเปนรายบุคคล ผลการประเมินที่ไดจะสืบเนื่องไปถึงการใหคาตอบแทนและสวัสดิการตอไป 

  4) ดานการใหคาตอบแทนและสวัสดิการ การเสนอคาตอบแทนใหคนยคุ Gen Y อาจไมใชเร่ืองสําคัญ
เทาการใหสวัสดิการก็ได เพราะคน Gen Y รักความอิสระ องคกรอาจเสนอเงื่อนไขอ่ืน ๆ เพื่อดึงดูดใจคนเหลานี้เขามา
ทาํงาน เชน การทํางานผานอินเทอรเน็ตที่สามารถทํางานที่ใดก็ได การเสนอวันหยุดเพิ่มพิเศษ การใหสวัสดิการเปนสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันทันสมัยในท่ีทาํงาน เปนตน 
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 ขอสรุปที่กลาวมาขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งของทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษายุค     

ไทยแลนด 4.0 เทานั้น สิ่งที่นอกเหนือจากการคาดการณอาจมีเร่ืองที่นาประหลาดใจกวานี้ได เชน สถาบันการศึกษาอาจ
ไมจําเปนอีกแลว คนยุคใหมอาจเรียนรูทกุอยางไดผานโลกออนไลน หรือหันไปสรางรายไดจากสายการงานพื้นฐานอาชีพ 
สายสรางเสริมประสบการณชีวติ หรือสายสรางเสริมลักษณะนิสยั โดยไมตองผานการศึกษาในระบบอุดมศึกษาอีกตอไป 
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Driving the Philosophy of the Sufficiency Economy to Schools 
 

   ฐรินดา  โตเขียว 

 

 

การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษานําไปสูการยอมรับการ
นําไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมกันรับผิดชอบ เพื่อใหมี
ความตอเนื่องนําสูวิถีชีวติของประชาชนใหสามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไดตามแนวพระราชดํารัสและนโยบาย
รัฐบาล โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อน 2 สวน สวนแรก คือ สงเสริมการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารสถานศึกษา และสงเสริมการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนรูซึ่งประกอบดวยหลักสูตร 
และสาระการเรียนรูในหองเรียน และสวนที่ 2 คือ สวนที่เรียนนอกหองเรียนที่มีคุณลักษณะและการจัดการที่
สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปาหมายสําคัญของการขับเคลื่อนคือ การทําใหเยาวชนรูจักความพอเพียง 
ปลูกฝง อบรมบมเพาะใหเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยสอดแทรก
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรสาระเรียนรูตาง ๆ  

 

:    

 
Abstract

The application of the sufficiency economy philosophy to drive the school 
administration leads to the acceptance of the practical application with departments under 
the Ministry of Education and sustainable leading to the people's way able to develop 
economics and society in accordance with royal directions and government policies driving 
the sufficiency economy to the school. There are two driving directions, namely, promoting 
the application of the sufficiency economy principles in providing educational institutions 
and promoting the application of the sufficiency economy principles in learning 
management consisting of curriculum and learning content in the classroom. And the 
section outside the classroom that has characteristics and management that are in line with 
the sufficiency economy principles With the main goal of driving is Making the youth 
aware of self-sufficiency, cultivate, train and foster youth with economic balance. 
Environmental society And culture by including the concepts of the philosophy of 
sufficiency economy as part of various educational programs 

Key Word : Driving , Philosophy of the Sufficiency Economy , School 
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 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมแหงชาติไดอัญเชิญพระราชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน 2542 ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร 
ณ อยุธยา เปนประธาน อนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเดือนกันยายน 2546 โดยไดจัดตั้งเครือขาย
ขับเคลื่อนออกเปนคณะทํางานไดแก เครือขายดานวิชาการ เครือขายดานการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน เครือขาย
สื่อมวลชนและประชาชน เครือขายประชาสังคม เครือขายองคกรภาคธุรกิจเอกชน เครือขายดานองคกรภาครัฐ 

เครือขายดานการเมือง และเครือขายผูนําทางความคิด โดยเครือขายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไดแตงตั้ง
คณะทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน มี ฯพณฯ นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
องคมนตรีเปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มี ดร. ปรียานุช พิบูลสราวุธ เปนประธานคณะทํางานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา (ปรียาดา สุขสวาง และสําเร็จ ยุรชัย, 2555 : 7 - 8)  

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาในระยะแรกเร่ิมตนจากการคนหาตัวอยางกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่เปนรูปธรรมเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองชัดเจน โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ พอประมาณกับศักยภาพของนักเรียนพอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้ง ฝຄกใหเด็ก
คิดเปนทําเปนอยางมีเหตุผลและมีภูมิคุมกันดานตาง ๆ โดยการดําเนินกิจกรรมตองนําไปสูความยั่งยืน สงเสริมให
นักเรียนใชความรูอยางรอบคอบ ระมัดระวังฝຄกการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตไมเอา
เปรียบผูอ่ืน อดทน มีความเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะ รูจักทําประโยชนใหกับสังคม รวมดูแลรักษาสิง่แวดลอม และ
สบืสานวัฒนธรรมไทย 

 กระทรวงศึกษาธกิาร (2552 : 1) ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา เม่ือเดือนกรกฎาคม 2549 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน 
คณะกรรมการอํานวยการ ปลัดกระทรวงศึกษาธกิารเปนประธานคณะกรรมการดําเนินงาน สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนฝายเลขานุการ เปาหมายหลักของการจัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปลูกฝงให
เด็กและเยาวชนรูจักใชชีวิตอยางพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝຄกการอยูรวมกันกับผู อ่ืนอยาง
เอ้ือเฟຕอเผื่อแผ และแบงปน มีจติสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ซ่ึงการจัดการศึกษาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงดําเนนิไปไดใน 2 สวน คือ การบริหารสถานศึกษาในดานตาง ๆ และการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร และสาระเรียนรูในหองเรียนและการประยุกตหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียน  
 เปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน 
รูจักการใชชีวิตที่พอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝຄกการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเอ้ือเฟຕอเผื่อแผและแบงปนมี
จิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม เอกลักษณความเปนไทย การบรรลุเปาหมาย
ดังกลาวขางตนครูเปนบุคลากรที่สําคัญในการถายทอดความรู และปลูกฝงหลักคิดตาง ๆ ใหแกเด็กโดยครูตองเขาใจ
อยางถูกตองสามารถวิเคราะหความพอเพียง/ไมพอเพียงได และเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
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 กวา 3 ทศวรรษ นับตั้งแตป 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทและ
พระราชดํารัสเก่ียวกับ "เศรษฐกิจพอเพียง" วาดวยการพัฒนาบนพื้นฐานของความพออยูพอกินของประชาชนกอน 

เม่ือรากฐานม่ันคงดีแลวจึงคอยเสริมสรางความเจริญในข้ันสูงตอไป วิกฤติเศรษฐกิจ ป 2540 เปนจุดเปลี่ยนที่ทําให
คนไทยทุกระดับทุกภาคสวน ไดยอนคิดทบทวนถึงวิถีการดําเนินชีวิตและแนวทางการพัฒนาที่ผานมา ซึ่งพบวา "ไม
ยั่งยืน" แลวหันมาใหความสําคัญกับแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางสมดุลและความผาสุกใหเกิดข้ึนกับ
สงัคมไทย จากผลการวิจัยของสภาพัฒนในโครงการสํารวจความรูและความเขาใจของประชาชนที่มีตอ "ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" พบคนไทยมากกวา รอยละ 90 รูจักเศรษฐกิจพอเพียง แตสวนใหญจะเขาใจเพียงวาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอดี ไมฟุมเฟอย ไมเปนหนี้และนําไปใชไดเฉพาะภาคเกษตรเทานั้น แทจริงแลว
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชสิ่งของฟุมเฟอยได เปนหนี้ได และนําไปใชกับภาคเศรษฐกิจอ่ืนได การศึกษาพระบรม
ราโชวาทและพระราชดํารัสของในหลวงจะชวยใหเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงไดดีข้ึน ซึ่งในการเขียนบทความนี้ผูเขียน
ขอนําเสนอ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา และแนวทางในการพัฒนาผูเรียนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง กระทรวงศึกษาธกิาร (2552 : 88) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมีพระราชดํารัสแกชาวไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2517 เปนตนมา (ว.วชิรเมธี 2550 : 5-6) และกลาวถึงอยางชัดเจน
ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหสามารถดํารงอยูได
อยางม่ันคงและย่ังยืนในกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทตอการกําหนด
อุดมการณการพัฒนาของประเทศ โดยเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคยถูกเสนอมา
กอนหนาโดยองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนหนึ่งนับตั้งแตพุทธทศวรรษ 2520 และไดชวยใหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เปนที่รูจักอยางกวางขวางในสังคมไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ มารวมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดํารัสเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 และไดจัดทําเปนบทความเร่ือง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไข และพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตใหนําไปเผยแพร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชน
ทั่วไป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไดรับการเชิดชูเปนอยางสูงจากองคการสหประชาชาติ วาเปนปรัชญาที่มี
ประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนใหประเทศสมาชกิยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาแบบยั่งยืน  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ถูกใชเปนกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย 
ซึ่งบรรจุอยูใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เพื่อมุงสูการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุมกัน 

เพื่อความอยูดีมีสุข มุงสูสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน หรือที่เรียกวา สังคมสีเขียว  ดวยหลักการดังกลาว แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 นี้จะไมเนนเร่ืองตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตยังคงใหความสําคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกตางกันระหวางเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท          
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แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญของไทย เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ในสวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน มาตรา 78 (1) (พิสิฐ ลี้อาธรรม, 2549 : 15) 

การประยกุตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อพัฒนาประเทศในตางประเทศนั้น ประเทศไทยไดเปน
ศูนยกลางการแลกเปลี่ยน ผานทางสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ โดยมีหนาที่ คอย
ประสานงานรับความชวยเหลือทางวิชาการดานตางๆ จากตางประเทศมาสูภาครัฐ แลวถายทอดตอไปยังภาค
ประชาชน และยังสงผานความรูที่มีไปยังประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศไดถายทอดมาไมต่ํากวา 5 ป และประสานกับสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง              
ซึ่งตางชาติก็สนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เพราะพิสูจนแลววาเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน แตละประเทศมีความ
ตองการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับวิถีชีวิต สภาพภูมิศาสตรของแตละประเทศ 

(สุทธาสินี จิตรกรรมไทย, 2550 : 3-4) 

จากความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางดําเนิน
ชีวติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานมานานกวา 30 ป เปนแนวคิดที่ตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรม
ไทย เปนแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวเอง ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ที่สําคัญ
จะตองมี “สติ ปญญา และความเพียร” ซึ่งจะนําไปสู “ความสุข” ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง และเปนปรัชญาที่
มีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศอีกดวย 

 

 

  ความหมายของคําวาเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานคําจํากัด
ความของคําวาเศรษฐกิจพอเพียงไวอยางครอบคลุมและลึกซึ้งมาก โดยสวนหนึ่งของความหมายนั้นไดทรงดํารัสไววา 
 “คําวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมมใีนตํารา ไมเคยมีระบบ เศรษฐกิจพอเพียงมีอยางอ่ืนแตไมใชคํานี้” แนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยูในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาชานาน ในรูปของหลักการ 
สรางความ “พออยู พอกิน” 

 “คําวาพอเพียง” มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึง การมีพอสําหรับใชของตัวเอง มีความหมายวา 
“พอมีพอกิน”...วันนั้นไดพูดวาเราควรจะปฏิบัตใิหพอมี พอกิน พอมีนี้ก็แปลวา “เศรษฐกิจพอเพียง นั้นเอง” ถาแต
ละคนมีพอมี พอกิน ก็ใชได ยิ่งถาประเทศ มีพอมี พอกิน ก็ยิ่งดี... พอเพียงก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย      

ไมหรูหราก็ได แตวาพอ...เพียงก็คือ พอเทานั้นเอง คนเราถาพอในความตองการมันก็จะมีความโลภนอย ก็จะ
เบียดเบียนคนอ่ืนนอย... พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมเบียดเบียนคนอ่ืน ตองให
พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลวาความ
พอประมาณและมีเหตุผล...”พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา      
5 ธันวาคม 2541 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) จากกระแสพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง กอใหเกิดการระดมความคิดในวงกวางทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนอมนําเอากระแสพระราชดําริ
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มาปฏิบัตแิละหาวิธีการที่จะผลักดันใหบงัเกิดผลสําเร็จ ซ่ึงตอมาบุคคลเหลานี้ก็ไดใหความหมายและแงคิดของคําวา
เศรษฐกิจพอเพียงไวมากมาย ดังนี้ 
 ประเวศ วะสี (2542 : 43) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียง คือ พอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มี
ความรักพอเพียง มีปญญาพอเพียง เกิดความสมดุล เรียกอีกอยางหนึ่งวา เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสมดุล หรือ
เศรษฐกิจพื้นฐาน ไมมองเร่ืองเศรษฐกิจแบบแยกสวนแตเปนเศรษฐกิจที่อยูบนความเขมแข็งของชุมชน เปน
เคร่ืองมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางเปนบูรณาการ 
 สเุมธ ตันติเวชกุล (2548: 29) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ 

หรือภูมภิาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิด เพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพึ่งพา
ปจจัยตาง ๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดโดยไม
เดือดรอน กําหนดความเปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของ
วัตถุนิยม มีอิสรภาพเสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด ยึดเสนทางสายกลางในการดํารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงจึง
เปนพื้นฐานของความม่ันคงในการดํารงชีวิตที่สงผลใหสามารถพึง่ตนเองได 
 อภิชัย พันธเสน (2551 : 12-13) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก ภายในท้ังนี้ตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอนและขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมี
จิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 สรุปไดวา เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปฏิบัติตนในการใชจายอยางประหยัด อดออม มีความพอเพียง 
พออยู พอกิน และพอใชในการดํารงชีวิตในประจําวัน มีความพอเพียงในครอบครัว ชุมชน มีความเขมแข็งชวย
ตนเองได วิถีชีวติความเปนอยูทีส่อดคลองกับหลักธรรมคําสอนในศาสนา มีสังคมที่สงบสุข กินดีอยูดีข้ึนและสามารถ
พึ่งพาตนเองได 
 

  

 สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547 : 14-17) ไดประมวลหลักของการ
พิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว 5 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 กรอบแนวคิดเปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิงระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพื่อความม่ันคงและย่ังยืนของการพัฒนา 
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 สวนที่ 2 คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับโดยเนน
การปฏิบัตบินทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 

 สวนที่ 3 คํานิยามความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ (3 หวง) ดวยกัน  

 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

เชนการผลิตและการบริโภคที่อยูใน ระดับพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

 3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆที่
จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล และไกล 

 สวนที่ 4 เงื่อนไขประกอบดวย 2 เงื่อนไขคือ 

 1. เงื่อนไขความรูประกอบดวยความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆที่เก่ียวของอยางรอบดานความรอบคอบที่
จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนกัในคุณธรรมมีความซื่อสัตยสุจริตและมี
ความอดทนมีความพากเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 สวนที่ 5 แนวทางปฏิบัติหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากการนําตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชคือการพัฒนาประเทศใหกาวหนาไปอยางสมดุลม่ันคงและย่ังยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน
ทัง้ทางดานเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอมความรูและเทคโนโลยี 

 ปรียาดา สุขสวาง และสําเร็จ ยุรชัย (2555 : 2 - 3) กลาวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู 
5 สวนดังนี้ 
 1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมีพื้นฐาน
มาจากชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนําไปประยุกต ใชไดโดยตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพื่อความม่ันคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการ
ปฏิบัตทิางสายกลางและพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 

 3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน 

   3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 

  3.3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานตาง ๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดในอนาคตทั้งใกลและไกล 
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 4. เงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงตองอาศัยทั้งความรูและ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน คือ เงื่อนไขความรูประกอบดวยความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางรอบดาน
ความรอบคอบที่จะจําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและการระมัดระวังในข้ัน
ปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง แนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปอยางดีงาม ประกอบดวย ความซื่อสัตย
สจุริต คือ ความบากบั่น ความกลาแข็ง มีความหนักแนนไมทอถอย ทําใหการดําเนินงานรุดหนาเร่ือยไปจนประสบ
ผลสําเร็จ และความรอบคอบระมัดระวัง คือ การพิจารณาอยางถ่ีถวนในทุกแงทุกมุมกอนที่จะดําเนินงาน เพื่อไมให
เกิดความพลั้งพลาด 

 5. แนวทางปฏิบัตแิละผลทีค่าดจะไดจากการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต คือการพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี  

 อําพล เสนาณรงค (2550 : 1 - 12) ไดกลาวถึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววาเปนแนวปฏิบัติเพื่อ
ใชในการดํารงชีวิตใหรูจักพึ่งพาตนเองชวยเหลือตนเองไดไมรอรับความชวยเหลือจากภาครัฐหรือ คนอ่ืน คอย ๆ  
ทําตามกําลังกาย กําลังทุน คอยเปน คอยไป จากงานเล็ก ๆ จากวิธีงาย ๆ ไมสลับซับซอน แลวคอยพัฒนาข้ึน คือ
รูจักพอประมาณ ใชวิธีเดินสายกลางไมประพฤติตนใหสบายเกินไป ไมลําบากเกินไป ถาเปนเกษตรกรก็ไมใหพึ่งพา
อาหารหรือผลผลิตที่เนนอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว ใหปลูกหรือเลี้ยง ผสมผสานกันหลายอยางเปนการ
กระจายทุน กระจายแรงงานมีงานทําตามกําลังตลอดป มีอาหารกระจายตลอดปจึงเปนการรูจักความพอดีมี
ภูมิคุมกันเพราะมีความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบาก รูจักสังเกตการณทํางานของตนเอง มีสติสมาธิอยู
ตลอดเวลา เปนการหาความรูใสตนเองตลอดชีวิต จึงทําใหเปนคนมีเหตุมีผลและที่สุดก็จะเปนคนดี มีศีลธรรม และ
จริยธรรม ซือ่สัตย เพราะกิจกรรมการงานที่ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไมไดทะเยอทะยาน ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย มีอยูมี
กินจากผลผลิตที่ไดทํา ทําใหมีโอกาสตรึกตรองตนเองอยูเสมอ บุคคลดังกลาวจึงมีคุณลักษณะที่ดีมีจิตสาธารณะ        

มคีวามเอ้ืออาทร ชวยเหลือแลกเปลี่ยนแบงปนกัน เปนตน 

 เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์ (2553 : 150-153) กลาววา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูภายใตกรอบแนวคิด 

“3 หวง 2 เงื่อนไข” กลาวคือ 3 หวง ประกอบไปดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว 
โดยที่ทั้งหมดนั้นอยูภายใตเงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู และคุณธรรมดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ อยางสมดุล
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณจากพระราชดํารัสดาน ความประหยัด ประมาณ รูวาสิ่งใด
ควรจายออกไปและสิ่งใดควรรักษาไว โดยใชการประมาณทั้งประมาณตน และประมาณสถานการณ 
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองไปอยางมีเหตุผล             

โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจน คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 

รูจักประมาณตน และประมาณสถานการณ ประการสําคัญคือ ตองพิจารณาอยางมีเหตุมีผล โดย ใชความเปนกลาง 
เที่ยงตรง ปราศจากอคติ พิจารณาเหตุผลไดรอบดานและมีการตัดสินใจอยางรอบคอบที่สุด 
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 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่คาดวา 
จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล สามารถประมาณไดอยางเหมาะสม เพราะไมประมาท มีการเตรียมพรอม 

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยูเสมอ เชนเดียวกับการมีภูมิคุมกันที่ดี อยางเชน ความมีสติรู และ ความสงบ
ภายในใจ อยูเสมอ นอกจากนี้การตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองมีเงื่อนไข 2 

เงื่อนไข คือ อาศัยความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน 

 1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน ความรอบคอบ   

ที่จะนําความรูเหลานั้น มาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ           
การเรียนรู อยางรอบดานคือ การเรียนรูตั้งแตรูเขาใจ และประยุกตหรือบูรณาการใช รู คือ รูในหลักวิชาตามท่ีได
ศึกษามาเปนอยางดี จากนั้นจึงนํามาพิจารณาใหเกิดการเขาใจกลายเปนความรูของตนเอง และนําไปปฏิบัติ
ประยุกตใชใหเขากับสถานการณในปจจุบนักอนที่จะนําเสนอแนวทางการแกไขตอไป 

 2. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบดวยความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน        

มีความเพียร ใชสติปญญา ในการดําเนินชีวิต และคุณธรรมตาง ๆ ที่ชวยกํากับการดําเนินชีวิตใหอยูในครรลองที่
เหมาะสม ไมวาจะเปน ความเอ้ือเฟຕอเผื่อแผ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ฯลฯ กอนที่จะทําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการแกปญหาชุมชน และสังคม  

 

 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมแหงชาติ ไดอัญเชิญพระราชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน 2542 และไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายจิรายุ          
อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนประธาน อนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเดือนกันยายน 2546 โดยไดจัดตั้ง
เครือขายขับเคลื่อนออกเปนคณะทํางานไดแก เครือขายดานวิชาการ เครือขายดานการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน 

เครือขายสื่อมวลชนและประชาชน เครือขายประชาสังคม เครือขายองคกรภาคธุรกิจเอกชน เครือขายดานองคกร
ภาครัฐ เครือขายดานการเมือง และเครือขายผูนําทางความคิด โดยเครือขายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได
แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน มี ฯพณฯ นายแพทยเกษม วัฒนชัย 

องคมนตรีเปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มี ดร. ปรียานุช พิบูลสราวุธ เปนประธานคณะทํางานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา (ปรียาดา สุขสวาง และสําเร็จ ยุรชัย, 2555 : 7 - 8)  

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาในระยะแรกเร่ิมตนจากการคนหาตัวอยางกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่เปนรูปธรรมเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองชัดเจน โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ พอประมาณกับศักยภาพของนักเรียนพอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้ง ฝຄกใหเด็ก
คิดเปน ทาํเปนอยางมีเหตุผลและมีภูมิคุมกันดานตาง ๆ โดยการดําเนินกิจกรรมตองนําไปสูความยั่งยืน สงเสริมให
นักเรียนใชความรูอยางรอบคอบ ระมัดระวังฝຄกการทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตไมเอา
เปรียบผูอ่ืน อดทน มคีวามเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะ รูจักทําประโยชนใหกับสังคม รวมดูแลรักษาสิง่แวดลอม และ
สบืสานวัฒนธรรมไทย 
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 กระทรวงศึกษาธกิาร (2552 : 3) เปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือ
การปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน รูจักการใชชีวติที่พอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆฝຄกการอยูรวมกับผูอ่ืนอยาง
เอ้ือเฟຕอเผื่อแผและแบงปนมีจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม เอกลักษณความเปน
ไทยการจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการไดใน 2 สวนคือ 

  1. การบริหารสถานศึกษาในดานตาง ๆ 

  2. การจัดการเรียนรูของผูเรียนซึ่งประกอบดวย 

      2.1 การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรูในหองเรียน 

      2.2 การประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียน 

การบรรลุเปาหมายดงักลาวขางตนครูเปนบุคลากรที่สาํคัญในการถายทอดความรู และปลูกฝงหลักคิดตาง ๆ ใหแก
เด็กโดยครูตองเขาใจอยางถูกตองสามารถวิเคราะหความพอเพยีง/ไมพอเพียงของตนเองและครอบครัวได และทาํตัว
เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนนิชีวิตแบบพอเพียง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 1) กลาววา การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการ
การศึกษาในสถานศึกษามีเปาหมายหลักที่พัฒนาผลผลิตคือผูเรียนเปนสําคัญโดยมุงใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจงึไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาควรมุงสงเสริม
การเรียนรูและปลูกฝงเสริมสรางใหผูเรียนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 
  1.1 มีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนักในความสําคัญของการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 1) มีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจทั่วไป 2) มีความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ 3) เห็นประโยชนและตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การใชแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเองพัฒนากลุมและพัฒนาสังคม 

  1.2 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้              
1) มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพเชนการเกษตรการผลิตและจําหนายสินคาการ
ดําเนินธรุกิจการใชจายและการออม ฯลฯ 2) ใชและพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหไดประโยชนสูงสุดและย่ังยืน 

3) สบืสานและพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหไดประโยชนสูงสุดและย่ังยืน และ 4) รักและภาคภูมใิจในความเปนไทย 

 1.3 ปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 1) ปฏิบัติตนใหมี
ความพอประมาณรูจักการประมาณตนรูจักศักยภาพของตนที่มีอยู 2) ปฏิบัติตนอยางมีเหตุผลบนพื้นฐานของความ
มีสติปญญายึดทางสายกลางในการปฏิบัติ 3) มีภูมิคุมกันที่ดีในตัวพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ 4) มีความรอบรูในเร่ืองที่เก่ียวของ คิดวิเคราะหและปฏิบัติดวยความรอบคอบระมัดระวัง และ 5) ปฏิบัติตน
และดําเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยความซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทนเพยีรพยายาม แบงปน 

มีสติปญญามีวินัยพึ่งตนเองรับผิดชอบและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษานัน้ สถานศึกษาจะตองนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เขามาบริหารจัดการศึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ภายในสถานศึกษาการติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษาโดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อปลูกฝงใหเด็กและ
เยาวชนมีวิธีปรับเจตคติอุปนิสัยและพฤติกรรมที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
ซึ่งสังคมไดคาดหวังวาสถานศึกษาจะเปนแหลงที่หลอหลอมและสรางผูเรียนใหมีความดี ความเกงและมีความสุข
ทามกลางสังคมซึ่งกําลังประสบวิกฤตหลาย ๆ ดานในปจจุบัน ความคาดหวังดังกลาวนั้นเปนหนาที่ของสถานศึกษา
ซึ่งตองปฏิบัติอยูแลวประกอบกับไดรับนโยบายทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาใหจดัการศึกษาโดยใช “คุณธรรมนําความรู” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจ อันประกอบดวย 3 หวง 
(พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดี) และ 2 เงื่อน (ความรู คุณธรรม) ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: https://sites.google.com/site/sastrphraracha2513/hlak-prachya-sersthkic-phx-pheiyng 

 

 โดยมุงผลสมดุล ยั่งยืน 4 มิต ิ(เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม) ดังนั้นสถานศึกษาที่นอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักการในการบริหารจัดการและจัดการศึกษา ใหกับผูเรียนยอมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของสังคม ตอบสนองตอนโยบายของหนวยเหนือรวมทั้งสามารถผลิตผูเรียนที่มีคุณลักษณะตรงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 คือ ดี เกง และมีความสุขได และประการสําคัญที่สุดคือไดนอม
นําพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมใน
สถานศึกษาซ่ึงเปนการปฏิบัตเิพื่อสนองตอบตอพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพสกนิกรผูจงรักภักด ี
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The Development of Administration System for Assisting Invention and Innovation 
Vocational to Commercial in the Digital Age by Platform 
 

   ธวัชไชย  ลิ้มสุวรรณ  

  รองศาสตราจารย ดร. ปรีชา  วิหคโต 

 

 

การพัฒนาระบบการบริหารสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชยในยุคดิจิทัลดวยแพลตฟอรม    
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการบริหารสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชยที่เปนไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของที่ไดกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรไวคือ “ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาบนพื้นฐานการ
วิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจยัที่มีคุณภาพ มีการนําองคความรูจากงานวจิัยและนวัตกรรมไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง
ในดานเศรษฐกิจและสังคม มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมั่นคง ม่ังค่ัง อยางยั่งยืน” สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได
กําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนอาชีวศึกษาใหเปนนักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม อันจะเปนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ใหผูเรียนคิดเปน สรางเปนและสามารถขยายผลสูเชิงพาณิชยเปนการลดการนําเขาจาก
ตางประเทศลดคาใชจายภาครัฐ สรางรายไดใหกับผูประดิษฐ ที่สอดรับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด 4.0 โดยใช
กลไกการตลาดในยุคดิจิทลัดวยแพลตฟอรม 

 

:   

 
Abstract

The development of administration system for assisting invention and innovation 
vocational to commercial. The purpose was to develop the administration system for assisting 
invention and innovation vocational to commercial as possible National Research Policy and 
Strategy has determined “Thailand is a developed country based on research and innovation 
with quality research results, knowledge from research and innovation is applied to benefit in 
economic and social aspects, readiness in infrastructure and research and development of 
personnel in quantitative and qualitative to support the development of the country to be stable, 
substantial and sustainable” So that Office of the Vocational Education Commission has 
established a strategy to develop the capacity of vocational learners to be an innovator through 
the process of developing the inventions. Which will improve the quality of education that 
students learn to create and can be extended to commercial. To reduce imports from abroad, 
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reduce government expenses and make money for inventors. In accordance with national 
development In Thailand 4.0 era by using marketing mechanisms in the digital age with platforms.

Keyword : Invention and Innovation Vocational, Digital, Platform 
 

 

การจัดทําสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในปจจุบันที่มีผลผลิตเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก แตยังไมนําสูการใชประโยชนในการใชงาน การประกอบอาชีพ
อยางจริงจัง รวมทั้งยังไมสามารถจําหนายสูเชิงพาณิชย ทั้งนี้เนื่องจากยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบหรือที่มีก็ไมสามารถตอบโจทยการจําหนายเชิงพาณิชยไดเนื่องจากการดําเนินการยังมุงเปาเฉพาะ
การเรียนการสอนหรือที่มีขอมูลเพื่อการจําหนายในสื่อหรือเวปไซดตางๆก็มีขอมูลไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ดังนั้น
เพื่อใหกาวทันกับการตลาดในยุคดิจิทลัที่จะทําใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตองการใหผูเรียนอาชีวศึกษาคิด
เปน สรางเปนและนําไปใชประโยชนหรือสรางรายได โดยเฉพาะสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพได ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ซ่ึงจะเปนการลดการนําเขาจากตางประเทศลดคาใชจาย
ภาครัฐ สรางรายไดใหกับผูประดิษฐแลวยังถือวามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด 4.0 ดวย กอปรกับ
ปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทเปนอยางมากตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
จะทําใหการบริหารงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีระบบ และเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด การมีระบบสารสนเทศ
ที่ดีโดยการพัฒนาระบบการบริหารสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชยในยุคดิจิทัลดวยแพลตฟอรมนาจะ
เปนการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชยในยุคดิจิทัลใหมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

การบริหารสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาในยุคดิจิทัล 

1.  

1.1 สิ่งประดิษฐ หมายถึง การสรางสรรคสิ่งตางๆ ทําใหเกิดเปนสิ่งใหม หรือประดิษฐบางสวนนํามาประกอบ
กับสิ่งที่มีอยูเดิม ทาํใหเกิดสิ่งใหมหรือใชประโยชนไดมากกวาเดิม (พรชัย ศิรินุกูลชร, 2550) 

1.2 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมทีเ่กิดข้ึนจากการใชความรู ทกัษะประสบการณ และความคิดสรางสรรคในการ
พฒันาข้ึน ซึ่งอาจจะมีลักษณะเปนผลิตภัณ ใหม บริการใหม หรือกระบวนการใหม สูเชิงพาณิชยที่กอใหเกิดประโยชน
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ และคณะ, 2553) 
2.  

การจัดบริหารจัดการสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษา จากการศึกษาแนวทางการจัดบริหารจัดการ
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอุดมศึกษา ประกอบดวย 6 ประเด็น (ศิโรจน ผลพันธิน, 2547) สามารถนํามาประยุกตใชกับ
การจัดบริหารจัดการสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ดังนี้ 
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2.1 การจัดรูปองคกรบริหารงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษา มี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบราชการ 
รูปแบบยืดหยุน/นวัตกรรม และรูปแบบเครือขาย โดยมีแนวโนมการจัดรูปองคกรผสมผสานระหวางรูปแบบยืดหยุน/
นวัตกรรมกับรูปแบบเครือขายเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งปจจัยภายในและภายนอกองคกรสําหรับ
การจัดองคกร 

2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดใหมีการอบรมพัฒนาความรูดานการวิจัยแกนักวิจัยและนักประดิษฐ 
การสนับสนุนทุนใหนักวิจัย นักประดิษฐรุนใหมไปพัฒนาความรูจากหนวยงานภายนอก การสนับสนุนทุนศึกษาตอระดับ
ที่สูงข้ึน และการสงเสริมใหนักวิจัย นักประดิษฐทาํงานกันเปนทีมหรือเปนเครือขายการวิจัย  

2.3 การบริหารงบประมาณ เพื่อสงเสริมใหนักวิจัย นักประดิษฐมีงบประมาณในการดําเนินการ ซ่ึงหนวยงาน
หลักไดแกสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูจัดสรร รวมทั้งหาจากแหลงทุนภายนอก และใหสถานศึกษา
บริหารจัดการใหนักวิจยั/นักประดิษฐทาํงานไดอยางสะดวก 

 2.4 การบริหารคุณภาพงานวิจัย สิ่งประดิษฐ โดยพิจารณาจากโครงการวิจัย การประเมินผลเบื้องตนจาก
รายงานความกาวหนา การประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณมีแบบฟอรมตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัยเพื่อใชเปน
มาตรฐานเดียวกัน  

2.5 เคร่ืองมือสนับสนุนเคร่ืองมือสนับสนุนการวิจัยที่สําคัญ ไดแก หองสมุด และแหลงคนควาอ่ืน ศูนย
เคร่ืองมือกล หรือเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการหรือหองทดลอง และเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ต้ังแตเคร่ือง
คอมพิวเตอร น้ํายาเคมี อุปกรณในการทดลอง  

2.6 การเผยแพรและการใชประโยชน การนําเสนอในการประชุมทางวิชาการวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ การไดรับการตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับ การนําผลงานไปจดลขิสิทธิ์ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนจริง 
การใชผลงานเปนสวนหนึง่ของการประเมินตําแหนงทางวิชาการ การพิจารณาความดีความชอบ การยกยองเชิดชูเกียรต ิ

3.  

 การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล (สุกัญญา แชมชอย, 2561) กลาววาผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําความ
เขาใจระบบของสถานศึกษา การจัดการนําเทคโนโลยีสูสถานศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีสูหองเรียน ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนกรรมของสถานศึกษาเพื่อการเปนองคการแหงนวัตกรรมซ่ึงก็คือเปาหมายสูงสุดของสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัล โดยเฉพาะการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาในยุคปจจุบันที่ตองการใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลิตและจําหนาย ดังนั้นสถานศึกษาอาชีวศึกษาตองปรับรูปแบบใหกาวทันกับยุคที่
เทคโนโลยีเขามามีบทบาท ตองรูจักนําหลักการตลาดดิจิทัลมาประยุกตใช  

สรุป แนวทางการจัดบริหารจัดการสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาในยุคดิจิทัลควรไดรับการสนับสนุน
จากหลายภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนดานงบประมาณ ดานปจจัยตางๆ และที่สําคัญคือตองมี
การพัฒนาบุคลากรใหกาวทนักับเทคโนโลยี และจัดการดานการบริหารใหสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาไดมีการ
ใชประโยชนและจําหนายในเชิงพาณิชยได 
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แพลตฟอรม ( lat orm) หรือโมเดลทางธุรกิจ ( lat orm usiness) หมายถึง โมเดลทางธุรกิจที่สรางคุณคา
จากการอํานวยความสะดวกใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางกลุมคนหรือผูใชงานตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป โดยทั่วไปก็คือ กลุม
หนึ่งเปนผูบริโภค และอีกกลุมเปนผูผลิต (ธนพงศพรรณ ธัญญรัตตกุล, 2561) โดยที่เจาของแพลตฟอรม แมจะไมไดเปน
เจาของสินทรัพยในสินคาและบริการที่เกิดข้ึน แตมีหนาที่เปนผูจัดหาและอํานวยความสะดวก ดังนี้ วางโครงสราง
พื้นฐาน เชน ระบบเว็บไซต โมบายแอปพลิเคชัน ระบบชําระเงิน ระบบบริหารจัดการตาง ๆ ใหแกผูใชงานทุกคน ทั้ง
กลุมบริโภคและกลุมผูผลิต ออกแบบกฎเกณ และบริหารจัดการสิ่งที่เกิดข้ึนบนพื้นที่ ดําเนินการสรางกลุมผูใชงานให
เกิดข้ึน เพื่อทําใหกลุมผูบริโภคและกลุมผูผลิตเกิดการปฏิสัมพันธ และดําเนินการบริหารจัดการ จากกลุมบริโภคที่สงถึง
กลุมผูผลิตผานทางเจาของแพลตฟอรมและจากกลุมผูผลิตที่สงถึงกลุมผูบริโภคผานทางเจาของแพลตฟอรม  

จากขอมูลแพลตฟอรมที่กลาวมาผูบริหารสถานศึกษาสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชยโดยใชกลไกในสถานศึกษาอันประกอบดวยหนวยงานหลัก ไดแก 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการสรางสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของผูเรียนและครู 
งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาที่มีหนาที่สงเสริมใหเกิดการจําหนายผลิตภัณ ของสถานศึกษา และ
ผูเก่ียวของทั้งผูบริหาร ครู และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกนํามาสรางแพลตฟอรมเพื่อการบริหารสิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชย รายละเอียดดังรูปภาพที่ 1 

 

 
1  

 

จากรูปภาพที่ 1 แพลตฟอรมเพื่อการบริหารสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชยประกอบดวย  

4 สวนหลัก ไดแก 1) ผูจัดการระบบซ่ึงมอบหมายใหงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาเปนผูรับผิดชอบดูแล
ระบบการลงทะเบียน การตรวจสอบขอมูล และระบบการเงิน 2) ผูประดิษฐ ซึ่งเปนทั้งสวนของครูและนักเรียนนักศึกษา
ที่ผลิตผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษารวมทั้งผลงานอ่ืนๆที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน 3) ผูซื้อ และ 
4) เว็บไซด ซึ่งใชชื่อ www.archeewa.org/Inven ec สําหรับเปนสารสนเทศในการจัดการขอมูล ติดตอสื่อสารระหวาง
ผูบริหารจัดการระบบ ผูประดิษฐ และผูซื้อ โดยมีลักษณะการทํางานของแพลตฟอรมโดยสังเขป ดังนี้ 
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1. ผูประดิษฐลงทะเบียนและลงขอมูลสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในระบบผานทางเว็บไซด 
2. ผูบริหารจัดการระบบตรวจสอบขอมูลผูประดิษฐและขอมูลสินคาในสวนตางๆและโชวขอมูลสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมบนเว็บไซด 
3. ผูซือ้ศึกษาขอมูลสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมหากตองการสั่งซื้อก็ลงทะเบียนในระบบ และทําการสั่งซ้ือทางเว็บไซด 
4. ผูบริหารจัดการระบบแจงขอมูลการสั่งซื้อใหผูประดิษฐทราบ 

5. ผูซื้อชําระเงินผานผูบริหารจัดการระบบ 

6. ผูประดิษฐจัดสงสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหผูซื้อ 

7. ผูบริหารจัดการระบบจายเงินคาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหผูประดิษฐโดยมีการหักสวนคาดําเนินการเพื่อ
เปนรายไดใหกับสถานศึกษา 

8. การประกันสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ในกรณีสิง่ประดิษฐและนวัตกรรมไมเปนไปตามคุณลักษณะที่กําหนด
หรือเกิดปญหาในการทํางานผูซือ้จะประสานมายังผูบริหารจัดการระบบซึ่งจะประสานไปยังผูประดิษฐเพื่อติดตอรับคืน
และสงสิ่งประดิษฐใหกับผูซื้อ 

 

 

เพื่อใหการจัดทําสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาที่เปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาวิชาโครงการวิชาชีพ
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร สามารถนําสูการใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสามารถตอยอดสูการ
จําหนายในเชิงพาณิชยได ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนตองมีเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
ซึ่งจะทําใหการบริหารงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีระบบ และเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด การมีระบบ
สารสนเทศที่ดีจะทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการบริหารสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
อาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชยในยุคดิจิทลัดวยแพลตฟอรม ที่ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 1) ปจจัยนําเขา 2) กระบวนการบริหาร 
3) ผลลัพธ และ 4) ขอมูลยอนกลับ ดังรูปภาพที่ 4 นาจะเปนแนวทางในการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษา
สูเชิงพาณิชยในยุคดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จชวยใหผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ของผูเรียนและครูที่สราง สามารถนําไปพัฒนาตอยอดตามความตองการของผูใชและสามารถนําสูการจดอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือข้ึนบัญชีสิ่งประดิษฐไทยสูการจําหนายในเชิงพาณิชยตอไป รายละเอียดและองคประกอบของระบบ
การบริหารสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชยในยุคดิจิทัลดวยแพลตฟอรม ประกอบดวย 

1. Input)  

1.1 คน มีหนาที่ดําเนินการในสวนตางๆที่เก่ียวของ 
1.2 เคร่ืองมือ ไดแก คอมพิวเตอร อุปกรณสาํนักงาน อุปกรณอํานวยความสะดวก 

1.3 เทคโนโลยี ไดแก สารสนเทศการบริหารสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชยในยุค
ดิจิทลัดวยแพลตฟอรม  
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1.4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. กระบวนการ ( rocess) ไดแก การดาํเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการบริหารสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
อาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชยในยุคดิจิทลัดวยแพลตฟอรมโดยกระบวนการ PDCA 

3. ผลลัพธ ( utput) ไดแก ผลการจําหนายสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอาชีวศึกษาสูเชิงพาณิชยตามเกณ และ
ตัวชี้วดัที่กําหนด 

4. ขอมูลยอนกลับ ( eed ac ) ไดแก การนาํขอมูลจากผลลัพทมาพิจารณากับเกณ และตัวชี้วดัที่กําหนดเพื่อ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานและนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

บทความวิชาการชิ้นนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากรองศาสตราจารย         
ดร.ปรีชา วิหคโต อาจารยที่ปรึกษา และศาสตราจารย ดร.ธีระ รุญเจริญ ที่กรุณาใหคําแนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรอง 
ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไวเปนอยางสูง และขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรนทุก
ทานที่ใหความชวยเหลืออยางดีจนผลงานสําเร็จอันจะนําไปใชประโยชนในทางวิชาการตอไป 
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การเรียนรูทางการพยาบาลมีเปาหมายเพ่ือใหบัณ ิตพยาบาลมีความรูศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรตางๆ  

ทีเ่ก่ียวของ สามารถใหบริการการพยาบาลอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพอยาง
มีประสิทธิภาพ ภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพและการเคารพสิทธิมนุษยชน การเรียนรูทางการพยาบาลจึงมุงเนนใหบัณ ิต
พยาบาลเกิดมาตรฐานผลการเรียนรู 6 ดาน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทกัษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะ 

การปฏิบัติทางวิชาชีพ การพัฒนารูปแบบการเรียนรูทางการพยาบาลดวย ADDIE Model ซึ่งเปนแบบจําลองของการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูอยางเปนระบบ ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ 1) Analysis การ
วิเคราะหความตองการ ปญหาหรืออุปสรรคของการเรียนรู 2) Design การออกแบบวิธีการสอน สื่อการสอน วิธีการ
เรียนรู การระบุกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3) Development การสรางเคร่ืองมือเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู การตรวจสอบและปรับปรุงเคร่ืองมือ 4) Implementation การนําเคร่ืองมือไปทดลองปฏิบัติใชใน
การเรียนรู 5) Evaluation การประเมินผลการใชเคร่ืองมือ พิจารณาความเหมาะสม นํามาปรับปรุงเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป 

ทั้ง 5 ข้ันตอนของ ADDIE Model จะชวยใหบัณ ิตพยาบาลมีผลการเรียนรูตามคุณลักษณะบัณ ิตที่พึงประสงคของ
สังคมตามเปาหมายที่กําหนด 

 

 : , ADDIE Model 
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Abstract
Nursing learning aims to provide nursing graduates with knowledge of nursing science, 

and related sciences. Able to provide quality nursing services according to professional 
standards and work with the health team effectively under professional ethics and respect for 
human. Nursing learning therefore focuses on nursing graduates to achieve 6 learning 
outcomes: 1) morality, ethics 2) knowledge 3) intellectual skills 4) interpersonal and 
responsibility 5) numerical analysis skills, communication and use of information technology 
6) Professional practice skills The development of nursing learning with the ADDIE Model , 
learning process design for systematic learning development consisting of 5 steps: 1) Analysis, 
needs, problems or obstacles of learning 2) Design, design of teaching methods, teaching 
methods, learning methods, Identifying learning activities, learning measurement and evaluation 
3) Development, creating tools for learning development Inspection and improvement tools
4) Implementation, Implementing tools to practice, use, and learn. 5) Evaluation, evaluation of 
tool use considering the suitability. The 5 steps of the ADDIE Model will help nursing 
graduates to have the learning outcomes according to the desirable graduate characteristics of 
the society according to the goals.

Keywords : Nursing education, ADDIE Model
 

 
หนาที่ของพยาบาลคือ “การกระทําตอมนุษยเก่ียวกับ การดูแลและการชวยเหลือเม่ือเจ็บปวย การฟຕนฟูสภาพ

การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งการชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค ทั้งนี้โดยอาศัยหลัก
วิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาล” (พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ, 2528: 2) การจัดการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลไดนํารูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายมาใช เพื่อพัฒนานิสติใหเกิดมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 6 ดาน ตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
(สุทธานันท กัลกะ และคณะ, 2559: 103) มีนักวิชาการและนักการศึกษาจากหลายประเทศนําแนวคิด ADDIE Model 

มาใชเพื่อออกแบบการเรียนรู โดยประยุกตใชตามสาขาตางๆ ในหลากหลายหลักสูตร หลายองคกร ในนานาประเทศ 
และไดรับการพิสูจนแลววา ADDIE Model สงผลใหรูปแบบการเรียนรูมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

 

 

3  

1) ดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) หมายถึง การเรียนรูดานความคิด ความรู การแกปญหา เปนพฤติกรรม
ทางสมองและสติปญญา (รัฐพล ประดับเวทย, 2560: 1052) การใชสมองเพื่อการเรียนรู แบงเปน 6 ลําดับข้ัน ไดแก การจํา 
(remembering) ความเขาใจ (understanding) การประยุกตใช (applying) การวิเคราะห (analyzing) การประเมินคา 
(evaluation) และการคิดสรางสรรค (creating) (พิศิษฐ ตัณ วณิช, 2558: 16)  
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 2) ดานจิตพิสัย (affective domain) หมายถึง อารมณ ความรูสึกของบุคคลที่แสดงออก เชน ดีใจ รัก โกรธ ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย เปนตน (โชติ เพชรชื่น, 2558: 7) พฤติกรรมดานนี้จะไมเกิดทันที ผูสอนควรจัดสภาพแวดลอมการ
เรียนรูที่สงเสริมและสอดแทรกความดีงาม จะชวยใหผูเรียนมีพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค จิตพิสยัประกอบดวย การรับรู (receiving) 

การตอบสนอง (responding) การเกิดคานิยม (valuing) การจัดระบบ (organization) และบุคลิกภาพ (characterization)           

(รัฐพล ประดับเวทย, 2560: 1053)  

 3) ดานทักษะพิสัย (psychomotor domain) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลวชํานาญ โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเปนเคร่ืองบงชี้ระดับของทักษะที่เกิดข้ึน (ดวง
เดือน เทพนวล, 2556: 99) ทกัษะพิสัยประกอบดวย พฤติกรรมการรับรู (imitation) กระทําตามแบบ (manipulation) 

การหาความถูกตอง (precision) 4) การกระทําอยางตอเนื่องหลังจากตัดสินใจ (articulation) และการกระทําไดอยาง
เปนธรรมชาติ (naturalization) (รัฐพล ประดับเวทย, 2560: 1053)  

 

 

” รูปแบบการเรียนรูทางการพยาบาลมีหลากหลายรูปแบบ โดยแตละรูปแบบมีการศึกษาวิจัยเพื่อใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย ดังนี้  
1)  

 การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน (ปราณี ออนศรี, 2555: 253) “มี 5 ข้ันตอนคือ 1) วิธีผอนคลาย เพื่อเตรียมความ
พรอมของผูเรียนกอนเขาสูบทเรียน มีสมาธิในการเรียน มีความคิดไตรตรอง คิดอยางเปนระบบ อาจใชเสียงดนตรีเพื่อใหเกิด
ความผอนคลาย 2) การใชผังมโนทัศน การนําเขาสูบทเรียนโดยการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 3) การถายโยงการ
เรียนรู โดยการใหผูเรียนวิเคราะหประเด็นที่กําหนดใหจากทฤษฎีตามหลักการ สูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 4) การบริหาร
สมอง เปนการกระตุนใหเลือดไปเลี้ยงสมอง โดยการฝຄกคร้ังละ 5-10 นาที ชวยใหสมองซีกซายและซีกขวาทํางาน
ประสานงานไดดีข้ึน 5) การคิดไตรตรอง การใหผูเรียนไดทบทวนเนื้อหาจากประเด็นคําถาม เพื่อพัฒนาการเรียนคร้ังตอไป” 

ผลของการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน พบวาผูเรียนมีคะแนนความรูสงูข้ึนกวาระยะกอนการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 

 การฝຄกคิดแบบหมวกหกสี (ยชญรวินทร จรบุรมย, 2560: 38) “ดําเนินการ 4 ข้ันตอนคือ 1) การระบุประเด็นปญหา 
รวบรวมปญหา 2) การวิเคราะห ประเมินความเหมาะสมของความคิด โดยใหผูเรียนกลาวความคิดของตนออกมาตามสี
ของหมวก ไดแก สีขาว: ขอมูลขาวสาร สีแดง: อารมณ ความรูสึก สีดํา: การตั้งคําถามหรือตั้งขอสงสัย สีเหลือง: การมอง
ในแงดี มีความหวัง สีเขียว: การคิดอยางสรางสรรค สีฟา: การสามารถควบคุมความคิดทั้งหมดใหมองเห็นภาพรวมของ
การคิด 3) การตัดสินใจทางความคิด โดยใหผูเรียนแตละคนนําขอมูลที่ไดจากการอภิปรายกลุมในข้ันตอนที่ 2           

มาแยกแยะความแตกตางของขอมูลและเขียนเปนแผนภูมิมโนทัศน 4) การจัดการความรู เปนการประยุกตใชความคิด
โดยผูเรียนเลือกทางเลือกที่เหมาะสมซึ่งนําไปปฏิบัติไดจริงกับกรณีศึกษาที่ไดรับมอบหมาย” ผลของการการฝຄกคิดแบบ
หมวกหกสี พบวาผูเรียนมีความสามารถในการคิดข้ันสูง สูงกวาระยะกอนการฝຄกคิดแบบหมวกหกสี 
 

394



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

 การเรียนรูแบบมีสวนรวม (นิภา กิมสูงเนิน, 2557: 82) “ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันประสบการณ 
ผูเรียนจะไดรับขอมูลจากการลงมือปฏิบัติ เปนประสบการณจริงหรือประสบการณจําลอง 2) ข้ันสะทอนและอภิปราย 
ผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกของตนเอง โดยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม 3) ข้ันความคิดรวบยอด 
ผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหาวิชา ผูเรียนทุกกลุมเสนอผลการอภิปรายของกลุมตนใหเพื่อนทั้งชั้นฟง 4) ข้ันประยุกต
แนวคิด ผูเรียนใชความคิดแบบรวบยอด หรือผลิตความคิดรวบยอดรูปแบบตางๆ เปนการแสดงถึงผลสําเร็จของการ
เรียนรู” ผลการเรียนรูแบบมีสวนรวม พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาระยะกอนการเรียนรูแบบมีสวนรวม  
2)  

 กระบวนการจิตตปญญาศึกษา (วิบูลลักษณ ปรียาวงศากุล, 2555: ) “ประกอบดวย 3 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันเตรียมการ 
การใหความรูพื้นฐานแกผูเรียน เร่ืองกระบวนการจิตตปญญา 2) ข้ันทดลอง 3) ข้ันประเมินผล ผูเรียนฝຄกการเรียนรูแบบ
นําตนเองจากคูมือพัฒนานิสิต โดยนําความรูจากขั้นที่ 1 และ 2 มาประยุกตใชในการแกปญหาดวยการฝຄกบทบาทเปนผู
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู แกปญหาตามกรณีศึกษา 15 เร่ือง” ผลการเรียนรูดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษา 
พบวาคะแนนความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียนสูงข้ึนทั้งดานการจัดการตนเอง ดานความปรารถนาใน
การเรียนรู และดานการควบคุมตนเอง  
 การเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (ดวงเดือน เทพนวล, 2556: 101) “ประกอบดวย 6 ข้ันตอนไดแก 1) กิจกรรม 

การหาคําตอบดวยวิธีทางวิทยาศาสตร โดยผูเรียนเลือกสมาชิกกลุมตามความสมัครใจ 8-10 คน แตละกลุมกําหนด
ประเด็นที่สนใจแลวนํามาอภิปราย เพื่อไดแนวทางในการหาคําตอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 2) กิจกรรมเรียนรู
เทคโนโลยีชีวภาพจากสื่อวีดิทัศน ผูสอนกําหนดรายชื่อสมาชิกใหกลุมละ 10-13 คน หลังจากชมวิดิทัศน 3 เร่ือง ใหแต
ละกลุมตอบคําถามที่ผูสอนเตรียมไว 3) กิจกรรมกาวทันโลกกับเทคโนโลยีชีวภาพ ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
ขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพคนละ 1 เร่ือง จากนั้นแบงเปน 10 ชุด ผูสอนแบงผูเรียนเปนกลุมตามตําแหนงที่นั่งใน
ชั้นเรียน กลุมละ 8-10 คน แลวใหแตละกลุมประเมินความนาสนใจ โดยลงคะแนนเลือกผลงานที่ดีที่สุด 4) กิจกรรมเคมี
ใกลตัว ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําชิ้นงานจากฉลากผลิตภัณ ทําความสะอาดมาสงคนละ 1 ชิ้น แบงฉลากเปน 7 ชุด
ตามประเภทของผลิตภัณ  และใหผูเรียนแบงกลุมโดยเลือกสมาชิกเองกลุมละ 6-8 คน ทุกกลุมตองหาขอมูลของ
ผลิตภัณ ที่ไดรับมอบหมายภายใน 30 นาที 5) กิจกรรมหลากหลายพลังงาน ผูเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจกลุมละ 
6-8 คน แตละกลุมตองทําชิน้งานวาดรูปประกอบคําอธิบายการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน และการเปลี่ยนรูปแบบของ
พลังงาน จากนั้นสงผูแทนนําเสนอหนาชั้นใชเวลากลุมละ 45 นาที 6) กิจกรรมรูจักภูมิปญญาไทย ผูเรียน เลือกสมาชิก
กลุมเองกลุมละ 6-10 คน ทุกกลุมใชเวลา 2 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินในทองถ่ินของตนเอง 
โดยทกุกลุมตองมีเนื้อหาไมซ้ํากัน และนําเสนอขอมูลหนาชั้นกลุมละ 15-20 นาที” ผลของการเรียนรูแบบกระบวนการ
กลุม พบวาผูเรียนมีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดีข้ึน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนที่ไมเคย
รูจักกันมากอนได มคีวามสุขกับการทํางานกลุม และมีความเอาใจใสตอการมีสวนรวมในการทํางานกลุม  
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3)  

 การใชผูปวยจําลอง (คัทรียา รัตนวิมล และคณะ, 2558: 182) “ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 1) ศึกษาขอมูล
พืน้ฐานเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูโดยการใชผูปวยจําลอง 2) การสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู
โดยผูปวยจําลอง การจัดทํารูปแบบการเรียนรู คําแนะนําการใชรูปแบบการเรียนรู และแผนการสอน 3) การทดลองใช
รูปแบบการเรียนรูโดยใชผูปวยจําลองกับผูเรียนซ่ึงเปนนิสิตพยาบาล 4) การประเมินผลการใชรูปแบบการเรียนรูโดยใช
ผูปวยจําลอง” ผลการใชผูปวยจําลองพบวาผูเรียนสามารถอธิบายและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณได เนื่องจาก
ไดฝຄกปฏิบัติกับผูปวยจําลองในชั้นเรียนมาแลว 

 กิจกรรมเสริมทักษะ (ศรินรัตน วัฒนธรนันท และนันทิยา แสงทรงฤทธิ์, 2560: 161) “ประกอบดวย 1) กิจกรรม
เสริมทกัษะการปฏิบัติการพยาบาล โดยการฝຄกปฏิบัติภายใตโจทยสถานการณ 2) จัดทําแผนผังสรุปความคิด ความรูที่ไดจาก
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการพยาบาลตามแตละหัวขอ” ผลของการเรียนรูดวยกิจกรรมเสริมทักษะ พบวาคะแนนความรู
และคะแนนความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลของผูเรียนสูงข้ึนกวาระยะกอนการเรียนรูดวยกิจกรรมเสริมทักษะ 

 การใชสถานการณเสมือนจริง (สุพรรณี กัณหดิลก และตรีชฎา ปุนสําเริง, 2559: 10) “ประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ 
1) ข้ันการใหขอมูลสื่อสัญญาณ โดยผูเรียนศึกษาสถานการณลวงหนาจากขอมูลผูปวยที่มอบหมายให จัดสถานที่ บุคคล 
อุปกรณ ใหเชื่อมโยงกับขอมูลของผูปวย 2) ข้ันเตรียมผูเรียน ผูสอนแจงวัตถุประสงคการเรียนรู สถานการณ สิ่งที่ผูเรียน
ตองเรียนรูมากอน มอบหมายสถานการณในการเรียนรูแกผูเรียน จัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูในกลุม 
กําหนดสมมติฐาน รวบรวมขอมูลที่พบจากสถานการณ เพื่อนําผลไปใชในข้ันปฏิบัติการ 3) ข้ันปฏิบัติการ แบงผูเรียน
เปน 14 กลุม กลุมละ 7-8 คน แตละกลุมสงผูแทน 2 คน เขาหองปฏิบัติการพยาบาล ใชเวลาปฏิบัติการพยาบาล 8-12 

นาที ผูสอนอยูในหองสังเกตการณ บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนเพื่อนําไปสูการใหขอมูลปอนกลับและการอภิปราย              

4) ข้ันการอภิปราย ผูสอนกระตุนผูเรียนทุกคนใหอภิปรายสถานการณ ทัง้สิ่งที่ปฏิบัติไดดีและสิ่งที่ควรพัฒนา 5) ข้ันการ
สะทอนคิด เพื่อใหผูเรียนสะทอนคิดการเรียนรูของตนเองหลังข้ันปฏิบัติการและการอภิปราย โดยใหผูเรียนทุกคนเขียน
อธิบายความคิดของตนเองที่มีตอสถานการณ 6) ข้ันการประเมินผลลัพธการเรียนรู เปนกระบวนการใหเหตุผลทาง
คลินิกหรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ” ผลการใชสถานการณเสมือนจริง พบวาชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการแกปญหา
ทางการพยาบาล ทักษะการตัดสินใจทางคลินิก และเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  
 การที่ผูสอนออกแบบรูปแบบการเรียนรูทางการพยาบาลที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู
ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย แนวคิดที่นิยมนํามาใชออกแบบรูปแบบการเรียนรูทางการพยาบาล
ไดแก ADDIE Model  

 

ADDIE Model 

ในป 2000 te en . c ri  (2008, ul , 27) ไดนําเสนอแนวคิดในรูปบทความวิชาการเร่ืองการออกแบบ
การเรียนรูดวย ADDIE Model โดยมีเปาหมายใหผูเรียนเปนศูนยกลาง จากเดิมที่ผูสอนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน ประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังแสดงตามตารางที่ 1 
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1 ADDIE Model 

   

 Analysis  

 ข้ันตอนวิเคราะหเพื่อทําความ
เขาใจตอปญหาการเรียนการสอน 

 เปนข้ันตอนพืน้ฐานของทุกๆข้ันตอน โดยการ
ระบุปญหา แหลงที่มาของปญหา และแนวทาง
แกไขปญหาท่ีมีความเปนไปได  

 - รายละเอียดของผูเรียน 

 - ขอจํากัดหรืออุปสรรคตางๆ 

 - ความตองการ, ประเด็นปญหา 
 - การวิเคราะหงาน 

 Design 

 ข้ันตอนการออกแบบการเรียน
การสอน  

 โดยนาํขอมูลจากข้ันตอนที่ 1 มากําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ ผลทีไ่ด
จากขั้นตอนนี้จะนาํไปสูการออกแบบที่ตรงตาม
ความสภาพปญหา 

 - การตั้งวัตถุประสงคที่วดัได 
 - กลยุทธการเรียนการสอน 

 - แบบรางของรูปแบบการเรียน
การสอน 

 Development 

 ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน 

 ข้ันตอนนี้ไดจากผลลัพธของข้ันตอนที่ 1และ
ข้ันตอนที่ 2 เปนข้ันตอนการดําเนินการที่จะ
นําไปสูวตัถุประสงคและเปาหมายที่วางไว โดย
กําหนดรายละเอียดของการเรียนการสอน เชน 
แผนการสอน บทเรียน สื่อการสอน หนังสือ 

แผนภูมิ และโปรแกรมตางๆ 

 - storyboard 

 - บทเรียน 

 - แบบฝຄกหัด 

 - คอมพิวเตอรชวยสอน 

 Implementation 

 ข้ันตอนการนําไปใช เพื่อศึกษา
ความเปนไปไดเมื่อนําไปใชใน
บริบทจริง 

 เปนข้ันตอนฝຄกอบรมผูสอน และการทดลองกับ
หนวยทดลอง เพื่อใหไดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และเพ่ือใหมั่นใจวารูปแบบที่
พัฒนาข้ึนจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
ดีกวารูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม 

 - ขอเสนอแนะจากผูเรียน 

 - ขอมูลจากการเรียนการสอน 

 Evaluation 

 ข้ันตอนการประเมินผลการใช
รูปแบบ ประกอบการตัดสนิใจที่
จะนําไปใชในการเรียนการสอน 

 เปนข้ันตอนการวัดประเมินผลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของรูปแบบ 

การประเมินควรออกแบบวาจะประเมินชวงใด 
เชน ขณะเรียน หรือประเมินระหวางชวงการ
เรียน และวัดหลังการเรียน การประเมิน
แบงเปนการประเมินเปนระยะๆ และการ
ประเมินสรุปผล 

 - การรับรองรูปแบบ 

 - รายงานโครงการ 
 - รูปแบบการเรียนการสอนที่
ปรับปรุง/แกไข จากผลการ
ประเมินการใชรูปแบบ” 

 : Steven J. McGriff (2008, July, 27) 
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การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนดวย ADDIE Model มี 5 ข้ันตอนหลักไดแก Analysis, Design, Development, 

Implementation & Evaluation มีนักวิชาการและนักการศึกษานําไปใชออกแบบรูปแบบการเรียนรู การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู ในหลากหลายหลักสูตร หลายองคกร ในนานาประเทศ และไดรับการพิสูจนแลววา ADDIE Model 

สงผลใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน รายละเอียดของการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนดวย 
ADDIE Model ดังแสดงตามภาพ 

 ADDIE Model  

1   

 

 

 

1 

 ศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาจาก
อาจารยพยาบาลผูสอนวิชาการพยาบาล
พื้นฐาน และนิสิตพยาบาลที่เคย
ลงทะเบียนเรียนวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

2 

 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห หลักการ
และแนวคิดที่เก่ียวกับการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 

  

2   

 

 

1 

 สรางและพัฒนารูปแบบ  
2 

 ศึกษาความเปนไปไดของการนาํรูปแบบ 
ไปใชในการเรียนการสอนวชิาการพยาบาล
พื้นฐาน 

3    

 

 

1 

 ฝຄกอบรมอาจารยพยาบาลผูสอน
วิชาการพยาบาลพืน้ฐาน 

2 

 ทดลองใชรูปแบบ  

4   

 1 

 การประเมินผลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณของรูปแบบ  

2 

 รับรองรูปแบบ  

 

ADDIE Model  1 

 ผลของการใช ADDIE Model ตอการเรียนรูรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน 1 เร่ืองการปูเตียงที่มีผูปวย และการ
ปูเตียงวาง พบวาคาเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานผลการเรียนรู 6 ดานของนิสิตพยาบาลชั้นปที่ 1 ระยะหลังการใช ADDIE 

Model สูงกวาระยะกอนการใช ADDIE Model ดังแสดงตามตารางที่ 2 
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2 6 1  ADDIE 

Model  ADDIE Model 

 

 

ADDIE Model 

 

ADDIE Model 

t-test 

x SD x SD t p-value 

 4.38 .378 4.75 .221 -4.38 .001 

1. ความซ่ือสัตยสุจริต 4.30 .470 4.69 .470   

2. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกาของสังคม 4.38 .496 4.84 .367   

3. ความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม 4.34 .485 4.73 .452   

4. ความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 4.50 .509 4.73 .452   

5. การประพฤติตนอยูในศิลธรรมอันดี 4.38 .571 4.76 .429   

 4.30 .412 4.61 .412 -3.37 .002 

1. ความรูเชิงวิชาการท่ัวไป 4.34 .485 4.65 .485   

2. ความรูเชิงวิชาชีพ 4.26 .485 4.80 .401   

3. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานท่ีรบัผิดชอบ 4.30 .549 4.69 .470   

4. ความสามารถนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

4.23 .587 4.57 .503 
  

5. ความสามารถในการศึกษา คนควา เพ่ิมเติม เรียนรูและแสวงหา
ความรูใหมเพ่ือพัฒนางาน 

4.34 .628 4.34 .485 
  

 4.23 .434 4.58 .186 -4.07 .001 

1. ความสามารถในการคิดเพ่ือการวางแผนการทํางานใหการปฏิบัติงาน
ไดสําเร็จตามกําหนดเวลา 

4.30 .549 4.65 .485 
  

2. การจัดลําดับความสําคัญของงานไดอยางเหมาะสม 4.23 .514 4.57 .452   

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 4.19 .633 4.53 .508   

4. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 4.30 .549 4.53 .706   

5. ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.15 .543 4.53 .496   

 4.44 .383 4.73 .292 -3.36 .002 

1. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอทุกคน  4.42 .503 4.57 .503   

2. ความสามารถในการทํางานเปนทีม 4.46 .508 4.76 .429   

3. ความรับผิดชอบเอาใจใสตองานในหนาท่ี 4.16 .496 4.76 .485   

4. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 4.30 .549 4.69 .470   

5. ความเปนผูนําและผูตามท่ีดี 4.42 .503 4.88 .325   
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 2  

 

 

ADDIE Model 

 

ADDIE Model 
t-test 

x SD x SD t p-value 

 4.18 .469 4.63 .257 -4.30 .001 

  

1. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 4.30 .470 4.46 .508   

2. ความสามารถในการพูดเพ่ือส่ือสารความคิดของตนเองตอผูอื่นอยาง
เหมาะสม 

4.23 .587 4.50 .509 
  

3. ความสามารถในการเขียนเพ่ือส่ือสารความคิดของตนเองตอผูอื่นอยาง
ถกูตอง 

4.23 .587 4.69 .470 
  

4. ความสามารถทางดานสถิติและการคํานวณ 4.03 .662 4.65 .485   

5. การประยุกตใชสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 4.11 .588 4.84 .367   

 4.39 .368 4.63 .253 -3.26 .003 

1. มีทักษะการปฏิบัติงานในการใหบริการทางวิชาชีพ 4.42 .503 4.57 .503   

2. มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม 4.38 .496 4.57 .496   

3. ความรูทางวิชาชีพกับการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 4.26 .533 4.73 .452   

4. มีความต่ืนตัว ระมัดระวัง และรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานใหมี
คุณภาพ 

4.42 .643 4.61 .367 
  

5. มีความต่ืนตัวท่ีจะพัฒนาตนเองอยูเสมอ 4.46 .581 4.69 .470   

  4.32 .289 4.66 .132 -5.98 .001 

 

 

 ผลของการใช ADDIE Model ตอการเรียนรูรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน 1 พบวาคาเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานผล
การเรียนรูโดยรวมของนิสิตพยาบาลชั้นปที่ 1 ระยะหลังการใช ADDIE Model สูงกวาระยะกอนการใช ADDIE Model 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายละเอียดรายดานดังนี้ 
 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ระยะหลังการใช ADDIE Model (x 4.75, .221) สูงกวาระยะกอนการใช 
ADDIE Model (x 4.38, .378) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t -4.38, p-value  .001) 
 2) ดานความรู ระยะหลังการใช ADDIE Model (x 4.61, .412) สูงกวาระยะกอนการใช ADDIE Model 

(x 4.30, .412) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t -3.37, p- alue .002) 

 3) ดานทักษะทางปญญา ระยะหลังการใช ADDIE Model (x 4.58, .186) สูงกวาระยะกอนการใช 
ADDIE Model (x 4.23, .186) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t -4.07, p-value  .001) 
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 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ระยะหลังการใช ADDIE Model (x 4.73, 

.292) สูงกวาระยะกอนการใช ADDIE Model (x 4.44, .383) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t -3.36, 

p- alue .002) 

 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะหลังการใช ADDIE 

Model (x 4.63, .257) สูงกวาระยะกอนการใช ADDIE Model (x 4.18, .469) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t -4.30, p-value  .001) 
 6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ระยะหลังการใช ADDIE Model (x 4.63, .253) สูงกวาระยะกอน
การใช ADDIE Model (x 4.39, .368) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t -3.26, p- alue .003) 

 การพัฒนาการเรียนรูมีหลากหลายรูปแบบ แตทุกรูปแบบมุงหวังใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู มีคุณลักษณะของบัณ ิตที่พึงประสงค และสามารถแกไขปญหารวมกับการประยุกตใชความรูไดอยางสรางสรรค  
แตอยางไรก็ตามความรูและทักษะของผูเรียนข้ึนอยูกับแหลงฝຄกภาคปฏิบัติ และประสบการณที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนรู  
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ORGANIZATION DEVELOPMENT : CONCEPT PROCESS OF DEVELOPMENT 
PROFESSIONAL 
 

   ปาริญา  รักษาทรัพย 
  ผูชวยศาตรจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 

 

 

 การพัฒนาองคกร (OD) ในยุคปจจุบนัเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การเตรียมความ
พรอมตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการพัฒนาองคการ โดยเนนที่ความรวมแรงรวมใจกันมากกวา 
การใชอํานาจ การควบคุม หรือการบังคับ ดังนี้ 1. การใหความสําคัญกับคน (Respect for People) 2. การไวเนื้อเชื่อ
ใจและการสนับสนุน (Trust and Support) 3. ความเทาเทียม (Power Equalization 4. การเผชิญหนากับปญหา 
(Confrontation) 5. การเนนการมีสวนรวมของคน (Participation) คุณคาและเปาหมายทั้ง 5 ประการนั้นเปนสภาพ
เทคนิค การพัฒนาองคการ ที่จะผลักดันใหเกิดข้ึนเพื่อทําใหการปฏิบัติงานขององคการมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จึงมี
กระบวนการในการพัฒนา ดังตอไปนี้ 1. ข้ันวินิจฉัยองคการ (Diagnosis) 2. ข้ันการดําเนินการพัฒนา (Intervention) 

3. ข้ันการประเมินและพิจารณาปญหาที่เกิดจากการพัฒนา (Follow up) ข้ันตอนของกระบวนการจะสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในทางที่ดีและนํามาขอมูลมาใชสนับสนุนกิจกรรมทางการพัฒนาองคการ เพื่อใหไดแนวทางในการ
ดําเนินการบริหารจัดการ แกไขอุปสรรคและปญหารวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม ซึ่งกระบวนการ 
ดังกลาวจะเปนการสรางสมรรถนะใหกับองคการอยางยั่งยืน ผูบริหารองคการจะตอง จําเปนตองมีความยืดหยุน ในการ
บริหารจัดการองคการ มีการปรับเปลี่ยนบูรณาการใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆที่เปลี่ยนแปลง ทั้งดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัยมากยิ่งข้ึน องคการจึงจะสามารถพัฒนาได
อยางตอเนื่องและเกิดความสําเร็จกาวสูความเปนเลิศ 

 

 :  

Abstract
The objectives of Organization Development in the present era are to achieve 

organization’s goals effectively and to keep up with changes. It is emphasized on unity and 
cooperation rather than the use of control or force as follows: 1) Respect for people 2) Trust 
and support 3) Power equalization 4) Confrontation and 5) Participation. All 5 values are 
technical conditions in developing the operation of organization to achieve high efficiency. The 
development process is as follows: 1) Organization diagnosis 2) Development operation 
(Intervention) and 3) Assessment and consideration of problems arising from development 
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(Follow Up). These are the guidelines that will support to create positive change for 
management operation. These will also help to solve obstacles and evaluate the performance 
which will be created to make the organization competent. Organization executives need to be 
flexible in management and adapt various suitable context in economy, politics, society, 
culture, technology and modern communication. As a result, the organization will develop 
continuously and step towards excellency. 

Keyword : Organization Development, Development Administration
 

 

 ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยางตอเนื่อง หลายองคการตางวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดข้ึน แตสิ่งหนึ่งที่หลาย
หนวยงานคนหา คือ “ภูมิคุมกัน” หรือการสราง Talent Man เสมือนเปนกลยุทธหนึ่งที่สรางความแข็งแกรงใหกับ
หนวยงาน ในปจจุบันนี้สังคมที่ไดรับการพัฒนาแลวนั้น เปนสังคมที่ข้ึนกับบริหารการพัฒนา กระบวนการการพัฒนา
จินตนาการและความรับผิดชอบของนักบริหารจากสถาบันใหญ ๆ ในสังคมแบบนี้การบริหารในสวนที่เปนภารกิจความ
รับผิดชอบ และการฝຄกปฏิบัติจะเปนแกนนําที่สําคัญ เพราะเปนความตองการและชวยเหลือที่จําเปน และเปนองค
ความรูดวย การดําเนินการขององคการในปจจุบัน จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาองคการ ในลักษณะตาง ๆ ที่มีความ
สอดคลอง กับการเปลี่ยนแปลง ของปจจัยที่มีผลกระทบตอองคการสภาวะแวดลอมทั่วไป มีมิติที่กําหนดเงื่อนไข ในการ
ดําเนินการขององคการ หรือเรียกไดวามีอิทธิพล ตอองคการเปนอยางมาก สภาพแวดลอมภายนอก ที่เปนตัวกําหนดการ
ดําเนินการขององคการ เชน เศรษฐกิจเทคโนโลยี สังคม การเมือง กฎหมาย และมิติระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังมี
ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอองคการอีกดวย (Griffin, R. W. 1999) การเปลี่ยนแปลงองคการเปนกระบวนการ เพื่อการอยูรอด 

หรือการปรับเปลี่ยนสภาพที่เปนอยู ใหสามารถตานทานตอสภาพแวดลอม ที่เปลี่ยนไป ซึง่การเปลี่ยนแปลงองคการอาจ
เปนการเปลี่ยนแปลง เฉพาะรูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอันหมายถึง พฤติกรรมการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลง
ทางเนื้อหาและรูปแบบไปพรอมๆกัน(ประเวศน มหารัตนสกุล, 2554) ก็ไดสภาพแวดลอมขององคการธุรกิจผูบริหารใน
องคการทุกชนิด จะตองพจิารณาวาสภาพแวดลอมยอมมีผลกระทบตอการตัดสนิใจและกิจกรรมตางๆขององคการธุรกิจ 

เพื่อจะไดมีโอกาสดําเนินการปองกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดข้ึนผูบริหารควรตระหนักถึงโอกาสและวางแผนสําหรับ
อนาคตเพราะถาผูบริหารไมเอาใจใสตอสภาพแวดลอมยอมแสดงวาองคการธุรกิจอาจจะดําเนินการไมบรรลุเปาหมาย
สภาพแวดลอมขององคการธุรกิจอาจจะชวยสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอความสําเร็จขององคการได เพราะ
สภาพแวดลอมประกอบดวยพลังที่มีอิทธิพลตอองคการทั้งสิ้น จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดังกลาวขางตน 

จึงเปนสาเหตุที่ทําใหองคการตางๆ ตองมีการพัฒนาองคการ เพื่อใหการดําเนินงานที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (จินตนา บุญบงการ, 2552) ซึ่งเปนไปไมไดที่บุคลากรในองคการจะมีความเกงและ
ความสามารถอยางสูงสุดเพราะปจจุบัน องคการไดรับผลกระทบตอการแปลงการของสภาวะแวดลอมที่หลากหลาย 

ดังนั้น การอบรมและการพัฒนาบุคลากร หรือเรียกวาการพัฒนาทุนมนุษย จะเปนการสรางขอกีดกันอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนกับองคการได ( regor  . Dess, S. T. ump in, aril n . a lor, 2004) 
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 ดังนั้น นักบริหารการพัฒนาองคการ จึงมีบทบาทที่มีความสําคัญ เพื่อขับเคลื่อนองคการใหประสบความสําเร็จ  

ในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและใหบรรลุ วัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี 

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการองคการบทความนี้ไดทบทวนแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองคการกระบวนการพัฒนาและ
บทของนักบริหารการพัฒนาโดยมีเนื้อหาตามลําดับดังนี้  
 

“ ” 
การพัฒนาองคการ (Organization Development) หมายถึง ความพยายามของผูบริหารหรือบุคลากรใน

องคการที่ตองการเปลี่ยนแปลงองคกรอยางมีแบบแผนมีการวิเคราะหปญหา วางแผนกลยุทธ การใชทรัพยากรเพื่อให
บรรลุเปาหมายหรือเปาประสงคเพื่อการพัฒนาระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ ซึ่งจาก
การศึกษาพบวานักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ หมายถึง การประยุกตองคความรูจาก สาขาทางดาน
พฤติกรรมศาสตร เชน ทางดานจิตวิทยาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ขององคการภายใตสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

การพัฒนาองคการ (Organization Development) หรือใชตัวอักษรยอวา (OD) เปนทั้ง แนวคิดสาขาวิชา
และวิชาชีพที่เกิดข้ึนตั้งแตปลายทศวรรษ 1940 และ 1950 แตเร่ิมแพรหลายเม่ือทศวรรษ 1960 การพัฒนาองคการ
ยังคงเปนสาขาที่มีการพัฒนาอยูอยางตอเนื่องและมีความรูหลายชุดซ่ึงตองสังเคราะห หรือบูรณาการเขาดวยกัน (เรืองวิทย 
เกษสุวรรณ, 2557) นอกจากนี้ ยงัมีนักวิชาการที่ไดใหความหมาย ของการพัฒนาองคการ วาการพัฒนาองคการเปนการ
ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงและเปนกลยุทธทางการศึกษา ที่สลับซับซอน ที่มุงใชการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ 
คานิยมตลอดจนโครงสรางขององคการ เพื่อวาองคการจะไดสามารถปรับตัวเอง ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีการตลาด
และสิ่งทาทายตางๆตลอดจนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองคการเอง (จิตติมา อัครธิติพงศ, 2557) 

 ขางตนสามารถสรุป ไดวาการพัฒนาองคการ หมายถึง กระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ที่มีการดําเนินงาน
อยางเปนระบบภายในองคการ โดยบุคลากรทุกระดับ ในองคการมีการวางแผน ลวงหนาและกําหนดเปาหมายของ
ความสําเร็จ รวมกัน เพื่อใหองคการสามารถดํารงอยูไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจน พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ภายใตสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หรือ การบูรณาการองคความรู ที่มีความหลากหลาย ในองคการ ในการบริหารจัดการ
องคการ และการดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ เปนไป ตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการภายใตสภาพแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ในปจจุบัน สาเหตุที่ตองมีการพัฒนาองคการ ตอความทาทายของสภาพแวดลอม ทั้งภายนอกและ
ภายในองคการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และสงผลกระทบ ตอการดําเนินงานขององคการทําใหองคการตาง ๆ 

ตองเตรียมความพรอม เชิงกลยุทธในการรับสภาพกับภาวการณที่อาจจะกระทบตอองคการและทําใหเกิดความเสียหาย
ไดทุกขณะดังนั้น  
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1. ความตองการปรับปรุงองคการใหตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดมากขึ้น (The Need for New Organizational 

Forms) หมายถึง ความตองการในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ การดําเนินงานขององคการ ใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับบริบทที่เปนอยูในลักษณะตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบรรลุวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลภายใตบริบทในลักษณะตางๆ  
 2. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ (The Focus on Cultural Change) หมายถึง ความเขาใจ ความ
แตกตาง ทางทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ของบุคคลในองคการ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคการข้ึนมาใหม ใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
 3.การใหสังคมไดมีสวนรวมรับรูมากยิ่งข้ึน (The Increase in Social Awareness) หมายถึงการใหบุคคลใน
องคการทุกภาคสวน ไดมีสวนรวมรวมรับรู ปญหาและการเปลี่ยนแปลง รวมในการแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการ
บริหารที่มใิชเปนการตัดสินจากฝายใดฝายหนึ่ง แตฝายเดียว (เนตรพัณณา ยาริราช, 2556) 

 ดังนั้นจากปจจัยดังกลาว องคการจึงมีความจาํเปน ที่จะตองมีการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง เพราะปจจัยสําคัญ 

คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ทีอ่งคการไมสามารถควบคุมได และหากสภาพแวดลอมนั้น ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ก็อาจจะสงผลกระทบตอองคการ ในการบริหารจัดการหรือการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ขององคการได เชนกัน 

 

 

 1. ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทางดานวิทยาการสมัยใหม 
 2. ความลาสมัยอยางรวดเร็วของผลผลิตหรือผลิตภัณ  
 3. การเปลี่ยนแปลงทางดานทัศนคติและคานิยมของกลุม 

 4. ปญหาขององคการ แบบระบบราชการ 
 5. ผลจากทฤษฎีการบริหาร ที่เปลี่ยนแปลงจากแนวการบริหารเชิงวิทยาศาสตร 
 6. ผลจากการฝຄกอบรมโดยใชหองปฏิบัติการ 
 7. ผลจากวิธีการสํารวจขอมูลและการสงขอมูลยอนกลับ และ 

 8. ผลจากระบบเทคนิคและสังคม 

 

 

 การพัฒนาองคการมีวัตถุประสงค ทีใ่หความสําคัญกับองคการ ในการเปลี่ยนแปลง จะเนนที่ความรวมแรงรวม
ใจกันมากกวาการใชอํานาจการควบคุมหรือการบังคับการพัฒนาองคการมีเปาหมายและคุณคาที่ตองสรางใหเกิดข้ึน
ภายในองคการดังนี้  
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 1. การใหความสําคัญกับคน (Respect for People) ในการพัฒนาองคการ จะปฏิบัติตอบุคคลในองคการ  
ดวยความเคารพ และเห็นความสําคัญของบุคคลการพัฒนาองคการ เชื่อวาทุกคนมีคุณคามีความสําคัญและจะเขาไป
เก่ียวของสัมพันธกับคนอยางเคารพและใหเกียรติ  
 2. การไวเนื้อเชื่อใจและการสนับสนุน (Trust and Support) องคการที่พัฒนาและมีประสิทธิผลจะตอง 
มีบรรยากาศที่ เปดเผยสมาชิกในองคการมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและมุงสนับสนุนการทํางานของกันและกัน  
 3. ความเทาเทียม (Power Equalization) องคการที่ทําการพัฒนาองคการจะกระจายอํานาจและสรางความ 

เทาเทียมกันระหวางสมาชิกองคการจะไมเห็นความสําคัญของเร่ืองสายการบังคับบัญชาอํานาจหนาที่และการควบคุม 

ในองคการ  
 4. การเผชิญหนากับปญหา (Confrontation) การแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในองคการที่มีการพัฒนาจะเนน
การเผชิญหนากับปญหาไมหลบหลีกปญหาหรือประวิงเวลาในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน  
 5. การเนนการมีสวนรวมของคน (Participation) การพัฒนาองคการใหความสําคัญกับพนักงานในองคการ
และเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงสําเร็จหรือไมข้ึนกับพนักงานการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงจะทํา
ใหเกิดการผูกพัน (Committed) ซ่ึงจะสงผลใหการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จการพัฒนาองคการจึงเนนการมีสวน
รวมของพนักงาน(วันชัย มีชาติ, 2557) นอกจากนี้แลวการพัฒนาองคการจะทําผานการพัฒนาบุคคลเพื่อใหพนักงานใน
องคการทํางานรวมกันไดอยางมีความสุขและสามารถใชความสามารถภายในตนเองมาใชในการทํางานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและผลสาํเร็จตามที่หวัง (ชนงกรณ กุณ ลบุตร, 2557) 

 คุณคาและเปาหมายทั้ง 5 ประการนั้นเปนสภาพเทคนิค การพัฒนาองคการพยายาม ที่จะผลักดัน ใหเกิดข้ึน  
ซึ่งเชื่อวาจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการ มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เปนการสรางความสามารถในการแกปญหา  
ใหแกองคการ และทําใหองคการมีชีวติที่มีสุขภาพดีและมีความกระตือรือรน และใหมอยูตลอดเวลา  
 สรุปไดวา การพัฒนาองคการของหนวยงานแตละหนวยงานนั้น มีวัตถุประสงคไมเหมือนกัน สวนใหญจะข้ึนอยูกับ
การวิเคราะหปญหา ซ่ึงลักษณะปญหาตลอดจนแนวทางการวางยุทธศาสตร ในการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาตามเปาหมาย
ของ องคการไมเหมือนกับประสบการณและทักษะของผูบริหาร การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองคการนั้นมุงเนน  

 

 
 การพัฒนาองคการเปนกระบวนการ ที่พัฒนาข้ึน โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ในการดําเนินงานขององคการโดยสามารถจําแนกการพัฒนาองคการออกเปน 3 ระดับดังนี้  
 1. ระดับบุคคล (Individual Level) การพัฒนาองคการในระดับบุคคล จะเปนระดับยอยที่สุดในการปฏิบัต ิ

ซึง่จะดําเนินการโดยอาศัยหลักทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรเชนการจูงใจการเรียนรูความพึงพอใจในงานและการ
เสริมแรง โดยนําหลักมาประยุกตในกิจกรรมพัฒนาองคการเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานทัศนคติที่ดีและ
ความรูสึกรวมในวัตถุประสงคขององคการข้ึนในหมูสมาชิก  
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 2. ระดับกลุม (Group Level) ปจจุบันการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจมักจะมีการทํางานรวมกันเปนกลุมมากขึ้น 

เมื่อเทียบกับในอดีตเนื่องจากการทํางานทวีความยากความซับซอนและตองใชบุคคลที่มีความรูความชํานาญหลากหลาย
สาขามารวมมือกันเปนทีมงาน (Team Work) โดยที่การพัฒนาองคการระดับกลุมอาศัยหลักการพื้นฐานวาการรวมกลุม
กอใหเกิดประโยชนตอทั้งบุคคลและองคการเนื่องจากวิธีการพัฒนาองคการในระดับกลุมจะมุงพัฒนากลุมสมาชิกให
สามารถมีปฏิสัมพันธรวมกันและระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพโดยการสรางความสามัคคีภายในกลุมการตัดสินใจการ
แกปญหาการติดตอการสื่อสารและระดับความคิดการจัดการกับความขัดแยงและการประสานประโยชนอยางเหมาะสม
ตลอดจนใหความสําคัญในวัตถุประสงครวมขององคการมากกวาผลประโยชนของกลุมเพื่อใหองคการสามารถดําเนินงาน
อยางราบร่ืน  
 3. ระดับองคการ (Organizational Level) การพัฒนาองคการ ในระดับองคการ จะมีวัตถุประสงคหลักที่จะ 

มุงสรางความเขาใจ แกสมาชิกวาองคการเปนระบบ ที่เกิดจากการอยูรวมกัน การประสานงานและชวยเหลือซึ่งกันและ
กันของระบบยอย โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน กับสวนหนึ่งจะมีผลกระทบตอเนื่องกับสวนอ่ืนภายในองคการ การ
พฒันาองคการ จึงตองพยายามสรางความสัมพันธ ระหวางสมาชิก และบรรยากาศในการทํางาน ที่เปนประโยชนตอทั้ง
บุคคลกลุมและองคการ โดยอาศัยเทคนิคตาง ๆ ที่มีจะบูรณาการ บุคคลใหเขากับองคการไดอยางเหมาะสม และตางมี
พฒันาการในทิศทางที่สงเสริมซึง่กันและกัน อยางไรก็ตาม ระดับการพัฒนาองคการ ยังมีความมุงเนน การพัฒนาทั่วทั้ง
องคการ เพราะจะทําใหทรัพยากรองคการ ทุกระดับมีประสิทธิภาพตอการดําเนินงาน ภายใตสภาพแวดลอม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะในสถานการณของการแขงขันทางธุรกิจ ในยุคปจจุบัน ผูบริหารองคการไม
สามารถปฏิเสธ ไดวากลยุทธทางการแขงขัน จะเปนสิ่งที่ทาทายใหกับองคการ เพราะเปนแผนในการดําเนินกิจกรรมของ
องคการ เพราะหากเม่ือใดที่องคการมีกลยุทธ การแขงขันที่ไมสามารถ แขงขันกับคูแขงไดแลวนั้น ก็อาจจะทําใหการ
บริหารงานขององคการเกิดปญหาและอุปสรรคได (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2551) 

 สรุปไดวา ทรัพยากรมนุษยจึงเปนทรัพยากรที่มีสําคัญ ในการพัฒนาองคการทุกระดับ และสามารถสรางกลยุทธ 
ทางดานการแขงขันใหกับองคการ เพื่อใหองคการมีสมรรถนะ ทางการแขงขันในยุค ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 

 
 ปจจุบันการพัฒนาองคกร (OD) ไดรับการยอมรับในความสําคัญและนําไปประยุกตใชในองคกรตางๆมากข้ึน 

ทั้งที่นําไปประยุกตโดยตรงหรือใชงานในรูปแบบอ่ืนๆ ทําใหมีการพัฒนาองคการในมิติตางๆใหกาวหนาข้ึน และสิ่งที่
เกิดข้ึนทั้งภายนอกและภายในองคการ ยอมทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินการขององคการอยางหลีกเลี่ยงไมได          
การพัฒนาองคการ จึงมีกระบวนการที่กอใหเกิดการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการดังนี้  
 1. ข้ันวินิจฉัยองคการ (Diagnosis) การพัฒนาองคการ จะตองไมเกิดจากการกระทําที่ปราศจากแผน หรือ
โครงการที่เจตนา จะสรางความแปลกใจใหกับพนักงาน ในขณะเดียวกันแผนการพัฒนาองคการธุรกิจ ก็ไมควรจะเกิด
ความรูสึกหรือเกิดจาการคาดเดา  
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 ดังนั้น กอนจะทําการพัฒนาองคการ จึงควรมีการวิเคราะห ความจําเปน ตลอดจนหาขอมูลเพื่อใชในการ
วางแผนขอมูล ที่ใชในการวิเคราะห มีทั้งรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การสัมภาษณ การสังเกต การใช
แบบสอบถาม เปนตน  
 2. ข้ันการดําเนินการพัฒนา (Intervention) เมื่อข้ันตอนแรกผานไป ก็จะทําใหไดขอมูลและแผนการท่ีจะทําการ
พัฒนาองคการ ซึ่งหมายถึง การที่บุคลากรขององคการ เรียนรูที่จะปรับพฤติกรรมของตนเรียนรูทักษะการทํางานใหม ๆ 

เพื่อตอบสนอง ความตองการที่แทจริง ขององคการและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองคการ การพัฒนาจากขอมูลฝายตางๆ 
ทัง้ในและนอกองคการการวิเคราะหบทบาทของผูทํางานในหนาที่ตาง ๆ การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เปนการ
เก็บขอมูลสัมภาษณหรือใชแบบสอบถาม ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ของวิธีการนี้ เพื่อใหบุคลากรไดทราบ บทบาทของ
ตนเองรวมทั้งความคิดเห็น ของพนักงานจะไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาองคการ  
 3. ข้ันการประเมินและพิจารณาปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนา (Follow up) เปนข้ันตอนของการพิจารณาความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายหลัง จากโปรแกรมการพัฒนาองคการไดผานไปแลวในทางปฏิบัติแลว เมื่อนําแผนการ
พัฒนาองคการ ลงมาสูทางปฏิบัติยอมจะเกิดปญหาตาง ๆ ไมมากก็นอย และประการสําคัญ ไดแก การดําเนินการ
พัฒนานั้น ไดบรรลุตามแผน หรือไมเพราะเหตุใดและจะพัฒนาแผนและวิธีการพัฒนาองคการไปอยางไร นอกจากนี้แลว 

การพัฒนาองคการเปนกระบวนการที่จะตองเปนไปอยางตอเนื่อง  
 ดังนั้น ข้ันตอนจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในทางที่ดีและนํามาขอมูลมาใชสนับสนุนกิจกรรมทางการ
พฒันาองคการตอไป (ชนงกรณ กุณ ลบุตร, 2557) 

 กระบวนการของการพัฒนาองคการที่ไดกลาวมาขางตนนั้น เปนกระบวนการที่ผูบริหารองคการและนักพัฒนา
องคการ ไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการ ใหเกิดความเปนระบบและตอเนื่องแต ในปจจุบันดวยเหตุการณตาง ๆ  
ที่ทาํใหองคการตองปรับตัว เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ องคการจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาองคการใหเกิดความยืดหยุนและมีความเหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงไดเปน
อยางดี ผูบริหารองคกรและนักพัฒนาองคการจึงตองมีทักษะละความรูที่จะปรับละประยุกตกระบวนการพัฒนาองคการ
ใหมีความเหมาะสมในทุกๆดาน 
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ถึงแมวาทุก ๆ โครงการพัฒนาองคการไดถูกออกแบบ เพื่อตอบสนองตอปญหาท่ีมีอยูในองคการ เปนข้ันตอน
ตาง ๆ ที่เปนลักษณะของกระบวนการพัฒนาองคการ โดยทั่ว ๆ ไปขณะที่การปฏิบัติ ในข้ันตอนที่แตกตางกัน ซึ่ง
บอยคร้ัง ข้ันตอน จึงมีลักษณะบางอยางที่เปนกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องและสัมพันธกัน (วิเชียร วิทยอุดม, 2549) ดังนั้น
กระบวนการของการพัฒนาองคการ  
 ที่ไดกลาวมาขางตนนั้น เปนกระบวนการที่ผูบริหารองคการและนักพัฒนาองคการ ไดใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาองคการ ใหเกิดความเปนระบบและตอเนื่อง แตในปจจุบันดวยเหตุการณตาง ๆ ที่ทําใหองคการตองปรับตัว 

เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ องคการ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับกระบวนการพัฒนา
องคการใหเกิดความยืดหยุน และมีความเหมาะสม กับสภาพแวดลอมของการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี ผูบริหาร
องคการและนักพัฒนาองคการ จงึตองมีทกัษะและความรอบรูที่จะปรับและประยุกตกระบวนการการพัฒนาองคการให
มคีวามเหมาะสมในทุก ๆ ดาน  
 

 

 การบริหารการพัฒนาเปนกระบวนการในการดําเนินกิจกรรมของแผนงานตาง ๆ ที่มีระบบและกลไก ในการ
เตรียมความพรอม ตอการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการใหมีสมรรถนะ (Capabilities) หรือ
ความสามารถทีจ่ะรองรับนโยบาย แผนงานโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามนโยบายขององคการ บทบาทของ
ผูบริหาร เปนสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะผูบริหารองคการในฐานะ เปนผูที่จงูใจพนักงานใหปฏิบัติตามแนวทาง หรือกรอบ
การดําเนินงานขององคการ ใหบรรลุวัตถุประสงค (วีรวิชญ ปยนนทศิลปຊ,2559) นอกจากนี้แลวอีกมุมมองของนักบริหาร 
ที่มีลักษณะที่สาํคัญที่สุด คือ พฤติกรรมของผูบริหารที่ใชความสามารถในการใหผลตอบแทนแกผูใตบังคับบัญชา และมี
วิธกีารใหผูใตบงัคับบัญชา ตองทําอยางไรเพื่อใหผูใตบังคับบัญชา สามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนขององคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีนักวิชาการ ที่ไดกลาวถึงบทบาทของนักบริหารการพัฒนา ประกอบดวย 3 ประการดังนี้  
 1. บทบาทความเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาความรู (Specialization Knowledge) มีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการพัฒนาของสังคมทุกดาน (Overal Societal Process of Development) ทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจสังคมและสวนรวมทั้งหมดมคีวามคุนเคยและรูชองทางที่จะนํามาประยุกตใชโดยตองมีความเขาใจในสาขางาน
หรือกิจการเฉพาะท่ีตนสนใจอยางละเอียดลึกซึ้ง (Specialized Sectorial and Functional Interests) ตองศึกษา
ระเบียบการวิเคราะหที่มีความแนนอนสูงตองทราบวิธีทําการวินิจฉัยสั่งการและการสรางแผนงานข้ึนมาใชเพื่อจะได
นําไปประยุกตใชกับการปฏิบัตงิานใหสัมฤทธ์ิผล  
 2. บทบาทการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซ่ึงเปนผูดําเนินการที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลง
สภาพสังคม เปนเหมือนโคຍชของกระบวนการ เพื่อใหสังคมเคลื่อนไปอยางเปนระเบียบเรียบ ซึ่งลักษณะของผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีประกอบดวย  
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  1) ความสามารถในการวินิจฉัยปญหาของระบบสังคมที่ตนตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง  
  2) ความสามารถประเมินสิ่งชักจูงใจและสมรรถภาพที่จะกอใหเกิดความเปล่ียนแปลง  
  3) ความสามารถประเมินสิ่งชักจูงใจและศักยภาพที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มีอยู  
  4) ความสามารถแนะใหสังคมเลือกเปาหมายที่จะเปลี่ยนไปใหเปนไปอยางที่เหมาะสม  
  5) รับหนาในการใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม  
  6) ความสามารถในการสรางและธํารงความรวมมือ ระหวางผูใตบังคับบัญชาไวใหมีความสัมพันธอันดีอยูเสมอ  
  7) มีความเขาใจ และเปนผูนํา ในการปฏิบตัิ หรือการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
  8) สามารถเลือกเทคนิค และแบบแผน ความประพฤติ ทีเ่หมาะสมในกระบวนการแตละข้ันตอน 

  9) เปนผูที่ชวยเสริมสรางทักษะ และทฤษฎี ในการเปลี่ยนแปลง อยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  
 3. บทบาทการเปนผูนําความทันสมัย (Modernizing) ซ่ึงเปนผูปลูกฝงและยึดถือคตินิยม (Norm) ที่จะชวยให
เกิดสภาวะทันสมัยข้ึนดวยความเขมแข็งและความพรอมที่จะสนับสนุนบทบาทของผูนําความทันสมัยมีอยู 3 ประการดังนี้  
  1) จะตองทําหนาที่เปนผูจัดระบบทรัพยากรเพื่อใชตามเปาหมายของการพัฒนาที่กําหนดไว  
  2) จะตองทําหนาที่เปนผูเชื่อมกลุมชนเกาแกพวกกลางเกากลางใหมและกลุมหัวสมัยใหมอ่ืน ๆ ที่มีอยู
ในสังคมให 
  3) จะตองทําหนาที่ เปนผูควบคุมกลไก การใชอํานาจ ทั้งหลายในองคการ เพื่อใหเกิดความสมดุล
ระหวางการบริหารกับการปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิผล (กมล อดุลพันธ,2560) 
 นอกจากนี้แลวนักวิชาการ ไดใหความสนใจ เก่ียวกับบทบาทของนักบริหารการพฒันาไดยังกลาววา บทบาทของ
นักบริหารการพัฒนานั้น เพื่อเปนการกระตุนการทํางาน ของผูใตบังคับบัญชาใหมีความกระตือรือรน ในการทํางานให
บรรลุเปาหมาย และมีประสิทธิภาพ และทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความม่ันใจ ในการทํางานมากข้ึน และทุมเท
ความสามารถของตนเอง ในการทํางานไดอยางเต็มทีนอกจากนี้แลวการเปดกวางตอความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเพื่อ
เปดโอกาสรับฟงความคดิเห็นและขอเสนอแนะจากผูใตบงัคับบัญชาอยางจริงใจและนํามาปรับปรุงการทํางานของตนเอง 
 อยางไรก็ตามบทบาทของนักบริหารการพัฒนา ที่มีตอการพัฒนาองคการ เปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปน
อยางมาก ตอการบริหารและพัฒนาองคการ ใหบรรลุเปาหมาย และสรางแรงจูงใจในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเกิดการ
กระตุน จูงใจ ในการปฏิบัติงาน ในองคการ นอกจากนี้ยังตองใหความสําคัญ กับสภาพแวดลอมภายในองคการ รวมถึง
การสรางมนุษยสัมพันธในองคการ เพื่อใหบุคลากรไดมี ทัศนคติความเชื่อมั่น และศรัทธา ในองคการ และตัวของ
ผูบริหารองคการเองพรอมที่จะเผชิญกับปญหาตาง ๆ รวมกัน และประเด็นสําคัญอีกประการ ผูบริหารองคการจะตอง  
มีความยืดหยุน ในการบริหารจัดการองคการ มีการปรับเปลี่ยนใหมีความสอดคลองเหมาะสม กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมืองสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัยมากยิ่งข้ึน องคการจึงจะ
สามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง  
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การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของบุคลากรในองคการ นับวาเปนเงื่อนไขแหงความสําเร็จขององคการนั้นๆ 

และเปนวิธีการที่ทําใหองคการมีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน (Competitive Advantage) หรือมีขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงกวาองคการอ่ืน ๆ ยิ่งกวานั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังมีความสําคัญในเชิงปจจัยที่เปนเหตุและผล 

ใหเกิดการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคแหงสังคมฐานความรู ( nowledge ased ociet )            

ซึง่ตองการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) การสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ของบุคลากรและ
ใชคุณคาที่มีอยูใหเต็มสมรรถนะ และความสามารถ เพื่อใหเปนประโยชนตอการเติบโตขององคการ  
 การพัฒนาบุคลากร จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอองคการ ทั้งในปจจุบันและอนาคต สําหรับแนวทางพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลในองคการทางการศึกษา มีความสัมพันธกับบุคลากร 2 สวนดวยกัน คือ  

 

  

ซึ่งทั้งสองฝายจะตองรวมมือกัน ในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณและมุมมองใหม ๆ อยูเสมอ โดยไม
ผลักภาระความรับผิดชอบในองคการใหกับฝายใด ฝายหนึ่งใหเปนผูดําเนินการพัฒนาแตเพียงฝายเดียวมีมุมมองบวก  
คิดบวกคิดหาและสรางโอกาสใหตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองคการเอกชนสมัยใหมของ
จารุนันท อิทธิอาวัชกุล (2553) ซ่ึงไดเสนอหลักการพัฒนาบุคลากรเพื่อประยุกตใชในองคการทางการศึกษาไว            
2 ประเด็นหลัก ผูเขียนไดสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ คือประเด็นแรก  คือ แสวงหาโอกาสในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร การมองหาโอกาสและสรางโอกาสใหแกตนเองในการเรียนรู ทั้งดานความสามารถและพลังความมุงมั่น 

อันไดแก 1) หาชองทางและโอกาสในการพัฒนาเสนทางอาชีพของตน 2) การนําเสนอผลงานและการสรางการตลาด
หรือการสรางแบรนดใหตนเอง และ 3) การแสวงหาและขอโอกาสในการเรียนรูงานใหม ๆ อยูเสมอ  คือ 
องคการจัดโอกาสใหกับบุคลากร ซ่ึงจะตองใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาในอาชีพอยางเทาเทียมกัน เพื่อนําความรู
และทักษะท่ีไดรับพัฒนาองคการ ใหมีความกาวหนาตอไป ไดแก 1) การใหโอกาสในการเรียนรูอยางเหมาะสมทั่วถึง 
และทันเวลาหรือเหตุการณ โดยจัดใหมีแหลงเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เชน KM การฝຄกอบรม ทั้งการสัมมนาและการ
เรียนรูดวยตนเอง จัดใหมีศูนยการประเมินความสามารถ เพื่อใหบุคลากรรูจุดแข็ง และจุดออนของตนเอง 2) จัดวางผัง
เสนทางความกาวหนาในวิชาชีพ เพื่อใหขอมูลในการพัฒนาความรูความสามารถ และใหเห็นหนทางกาวหนาที่มี
ทางเลือกที่หลากหลาย 3) จัดใหมีเวทีนําเสนอผลงานของบุคลากรในรูปแบบตางๆ เพื่อเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณระหวางกัน 4) จัดระบบการหมุนเวียนเรียนรูงานภายในองคการเพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูงานดานตางๆ 

อันเปนการเสริมความเขาใจในการดําเนินงานในภาพรวมขององคการและ 5) สงเสริมใหหัวหนาฝายตางๆ มอบหมาย
งานที่ทาทาย มีความหลากหลาย สนับสนุนการมอบอํานาจในการทํางานและการตัดสินใจ  
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 การพัฒนาองคการ คือ การใชองคความรูในศาสตรตาง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององคการ
ภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงซ่ึงความยากงายของการพัฒนาองคการนั้นมีความสลับซับซอนเปนอยางมากเพราะ
สิ่งแวดลอมภายนอกองคการไดเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําใหนักบริหารการพัฒนาองคการจําเปนที่ตองมีทักษะ
ในการวินจิฉัยเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งการใชองคความรูความรอบรูประสบการณบูรณาการเขาดวยกันโดยผานการ
วิเคราะหและสังเคราะหสถานการณเพื่อตกผลึกของสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกไขการดําเนินการใหมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการสิ่งสําคัญของการพัฒนาองคการที่จะเปน
พลังขับเคลื่อนองคการใหประสบความสําเร็จนั้นนักบริหารการพัฒนาองคการจะตองมีบทบาทที่เปนกระบวนการในการ
สรางสมรรถนะอยูตลอดเวลาโดยบทบาทของนักการบริหารการพัฒนาองคการจะตองเปนบุคคลที่มีองคความรูและมี
ความรอบรูเก่ียวสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมขององคการ อีกทั้งตองมีบทบาท
เปนผูนาํการเปลี่ยนแปลง เพราะการบริหารองคการภายใตการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันไดมีสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกเปนตัวควบคุมและอาจสงผลกระทบตอองคการ โดยตรงซึ่งอาจจะทําใหการดําเนินงานขององคการเกิด
อุปสรรคและปญหาแมกระทั้ง เกิอความลมเหลวในการดําเนินงานได บทบาทของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง จึงทําให
นกับริหาร การพัฒนาองคการ ตองมีความพรอมตอการเปลี่ยนอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ ก็ตองมีความทันสมัย เพื่อเปน
เคร่ืองมือที่ชวยในการสรางความสําเร็จใหกับองคการไดอยางมี ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององคการตามที่ตั้งไว 
 ผูบริหารการศึกษาที่นําองคการไปสูความสําเร็จจึงไมงาย และไมยากหากผูบริหารในทุก ๆ องคการจะ

 โดยยึดเอาเปาหมายขององคการเปนสิ่งสําคัญ ปจจัยดังกลาวขางตนเปนปจจัยที่จะทําใหผูบริหาร
สามารถ “ ” ไดอยางสมดุลอันจะนําองคการของทานไปสูความสําเร็จที่มั่นคงและ
ยั่งยืนตอไป ในความจริงแลวยังมีลักษณะของผูบริหารที่จะทําใหองคการไปสูความสําเร็จ โดยผูบริหารควรปรับเปลี่ยน
หลักการคิด และวิธกีารทํางานเพื่อขจัดความลมเหลวไมใหเกิดข้ึนอีกตอไป  

 

 

 ผูเขียนขอขอบพระคุณ เจาของงานประพันธทุกทานที่ไดเขียนหนังสือ เอกสารวิชาการ และตําราทุกเลม ไวสําหรับ
การคนควาและอางอิง เพื่อประโยชนของบทความวิชาการฉบับนี้ และทานผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ 

อาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนํา ชวยเหลือตรวจทาน และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณบัณ ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวิสเทิรน ที่ใหความไววางใจในการนําเสนอบทความ
วิชาการฉบับนี้ คุณูปการและความดีทั้งหมดอันเกิดจากบทความวิชาการฉบับนี้ขอมอบใหบิดามารดาของผูเขียน 
ขอผิดพลาดของบทความวิชาการฉบับนี้ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว ซึ้งผูเขียนจะไดทําการแกไขและปรับปรุง
เนื้อหาใหเหมาะสมยิ่งข้ึนไปในโอกสตอไป  
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AN ADMINISTRATION OF  BUDDHIST SCHOOL IN BASIC EDUCATIONAL 
SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF UDONTHANI PRIM ARY EDUCATIONAL 
SERVICE OFFICE AREA 3
 

   พระสมหมาย  บริสาร 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสกิานนท 
   ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 37 คน และครูผูสอน จํานวน 291 คน รวมทั้งสิ้น 328 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ.92 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t – test แบบ 

Independent samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F – test แบบ One - way ANOVA) และ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe method) 

 

 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติในระดับมาก (=3.89) ดานที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ             
ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต (= 4.06) รองลงมาคือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ( = 4.01) และปฏิบัติต่ําสุดคือ 
ดานการเรียนการสอน ( = 3.68) 
 แนวทางในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สถานศึกษาควรจัดใหมีหองจริยศึกษาหรือหองพระพุทธศาสนาที่เอ้ือตอการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนประจําและควรมีแผนพัฒนาดานกายภาพตามแนวทางโรงเรียนวิถีพทุธอยางเหมาะสม สถานศึกษาควรมี
กิจกรรมสวดมนตไหวพระกอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียนประจําวันเปนประจําและควรมีแผนการพัฒนาดาน
กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตตามแนวทางโรงเรียนวิถีพทุธอยางเหมาะสม สถานศึกษาควรสงเสริมใหนักเรียนไดรับความรู
ทัง้จากการนิมนตพระและเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินทางพระพุทธศาสนามาใหความรูอยางสม่ําเสมอและควร
สงเสริมการปฏิบัตธิรรมเจริญปญญาทั้งคณะครู นกเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรเปน
ตนแบบที่ดี มคีวามศรัทธาในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริงและเปนผูนําในการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
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ในการทําความดีตลอดเวลาและควรปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตรตอครู ศิษยและบุคคลทั่วไปอยางสม่ําเสมอการ
ดําเนินชีวิตตามระบบไตรสิกขา การใชชีวิตประจําวันที่ เรียบงาย เปนกัลยาณมิตรและไมเบียดเบียนผู อ่ืน 
สถานศึกษาควรจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเพิ่มเติมความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใหกับครู
และบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 

:  

 

Abstract
The objectives of this research were : (1) to study the school administration of 

Buddhist school in basic educational schools under the Udonthani Primary Educational 
service,office Area 3 (2) to study the ways in the school administration of Buddhist school in 
basic educational schools under the Udonthani Primary Educational service, office Area 3.

The samples were 328 people : 37 administrators and 291 teachers. The tools used 
for data collection were the questionnaire with 0.92 for its reliability. The statistics for the 
data analysis were frequency Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test of independent 
Sample, F-test of One – way ANOVA, and Scheffe’s method for the difference test pairs.
 A result of this study was found in the following aspects.

The school administration of a Buddhist way of life in basic educational schools 
under the Udonthani Primary Educational service, office Area 3 as a whole and each aspect 
was in the high level. (=3.89). The aspects practiced from the highest level to the lowest 
one were the basic activities for a way of life (=4.06) .the atmosphere and interaction 
activity. (= 4.01), and the learning and teaching activity. (=3.68) 

A way of the school administration of Buddhist school in basic educational schools 
under the Udonthani Primary Educational service, office Area 3, was found in the following 
aspects. The school ought to establish the ethical room or the Buddhist room as a good 
approach to the learner’s continuous study, and make a proper plan of physical 
development according to the school administration of Buddhist school. The school ought 
to organize the basic activities for a way of life such as the continuous activity for chanting 
before and after taking a class, and make a proper plan of the basic activity development for 
a way of life according to the school administration of Buddhist school. The school ought to 
hold the learning and teaching activities with promoting the students to get continuously 
knowledge from the invited monks and the invited local – knowledge experts of Buddhism, 
and similarly promote the meditation practice program for teacher, students and other 
personnel in the school. The educational administrators ought to make the good atmosphere 
and interaction in a way that they were a good model to believe in Buddhism sincerely and 
a moral leader of honestly with making merit all the time, and becoming a good friend of 
teacher, students, and other people continuously. The educational administrators ought to 
complete the aspect of administration in a way that they ought to be a good model in a way 
of life according to the three fold training, simple life, a principle of a good friend, and 
freedom from all destruction. Finally, the school ought to make continuously the seminar to 
grow the teacher and other personnel’s clear understanding about the school administration 
of Buddhist school. 

Key word : Administrational education Buddhist way school.
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การจัดการศึกษาของไทยเปนหนาที่ของรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ที่รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย             
มีระเบียบวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการของ
การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ, 2560) 
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่อยูคูกับชวีิตของคนไทยมายาวนาน มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ซึ่งเปนเอกลักษณของชาติ มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดามีรากฐานจากการใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาอบรมสั่งสอนภายใตความรักความเอ้ืออาทรและความอบอุนของครอบครัว มีการ
ดําเนินชีวิตอยางสงบสุข มีจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกอยางงดงามดวยคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต
สิง่แวดลอมทางธรรมชาติและภูมิปญญาไทย พบแนวคิดของผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน คือ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ป
ยุตโฺต ปจจุบนัเปนสมเด็จพระพุทธโ ษาจารย) และพระพรหมบัณ ิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (แนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพทุธ, 2546) 
 การพัฒนาคนตองแยกใหถูกทางระหวางการพัฒนาเคร่ืองมือและพัฒนาความสามารถที่จะใชกับเคร่ืองมือ
กับการพัฒนาคนที่จะใชเคร่ืองมือ ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาชีวิตของคนโดยองครวมจะแยกสวนกันไมได การศึกษาตอง
เปนการพัฒนาคนทั้งคนนี้ถือเปนลักษณะสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ถาเขาสูหลักการ จะเห็นวา การศึกษาจึง
เปนเร่ืองของชีวิตทั้งหมดที่ตองศึกษาเรียนรูเพื่อปฏิบัติตอสถานการณตางๆ ใหไดผลภายใตสิ่งแวดลอมทั้งหลายที่
ชีวิตตองเก่ียวของอยูตลอดเวลา การพัฒนาคุณภาพของมนุษยตามทฤษฎีของพระพุทธเจา คนที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพนั้นคือบุคคลที่สังคมตองการและเปนบุคคลที่สามารถทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง ม่ันคงและมีความ
สมบูรณทั้งรางกายและจิตประกอบการงานอยางมีประสิทธิภาพ พึ่งตนเองได อยูอยางพอเพียง สามารถดํารงชีวิต
อยูมนสังคมอยางมีความสุข บุคคลจะมีลักษณะเชนนี้ไดตองมีศีล สมาธิและปญญา จะเกิดข้ึนไดตองไดรับการฝຄกฝน
ตามแนวทางมหาสติปฏฐาน 4 อริยมรรคมีองค 8 ของพระพุทธเจา และการฝຄกพัฒนาจิตทําใหเกิดการพัฒนาดาน
อารมณ (E. ) การพัฒนาดานปญญา ( . ) และการพัฒนาดานสังคม ( . ) ข้ึนพรอมกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะนําไปสู
การเปนคนเกง คนดีและมีความสุข เชื่อมโยงไปสูการเปนคนมีคุณภาพและศักยภาพของหนวยงานตาง ๆ และของ
ประเทศชาติ (โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ, 2546)  
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 กระทรวงศึกษาธกิาร ไดมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม ๆ เพื่อเปนการจัดการเรียนรูตามความ
แตกตางที่หลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติในปจจุบันโดยไดกําหนดการพัฒนา
โรงเรียนใน 5 รูปแบบ ไดแก โรงเรียนในกํากับของรัฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
โรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนใช ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู (เสนทางสูโรงเรียนวิถีพุทธ,2546) 
 โรงเรียนวิถีพุทธจึงเปนรูปแบบของการพัฒนาโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดถูกกําหนดข้ึน เพื่อการพัฒนาคน
ที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกงและสามารถอยูในสังคมไดอยางสงบสุข โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนปกติทั่วไปที่นํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษาเนน
กรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการเปนการมุงเนนการพัฒนาการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญทั้ง
ความรูและคุณธรรมซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่จัดการเรียนรูมุงสูการ
พัฒนาผูเรียนโดยเนนการจัดสภาพทุก ๆ ดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ 
คือ การอยูใกลชิดคนดี การเอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดีละความสามารถนําความรูไปใชใน
ชีวติประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม (เสนทางสูโรงเรียนวิถีพทุธ,2546) 
 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของที่สนใจไดนําไปเปนแนวทาง
ในการบริหารโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนวิถีพุทธเหลานี้สามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูตาม
แนววิถีพทุธโดยดําเนินการไดอยางดียิง่จนกลายเปนแบบอยางแกโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่กําลังพัฒนาสูโรงเรียนวิถีพุทธให
สามารถพัฒนาผูเรียนไดโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญาอยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูผานการ
พัฒนาการกิน อยู ดู ฟงเปน คือ มีปญญารูและเขาใจในคุณคาแทใชกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงปญญาและมี
วัฒนธรรมเมตตาเปนฐานในการดําเนินชีวิต โดยมีแนวคิดหลักที่สําคัญของการจัดสถานศึกษาที่จะดําเนินการพัฒนา
ใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธใน 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพนัธและดานการบริหารจัดการ (เสนทางสูโรงเรียนวิถีพทุธ,2546) 
 สภาพและปญหาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในฐานะที่เปนหนวยงานปฏิบัติจึงรับนโยบายมาดําเนินการในรูปแบบของ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและไดเปดโอกาสใหโรงเรียนในสังกัดเขารวมโครงการตามความสมัครใจโดยมีการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกัน ดังนั้น ในการดําเนินงานของสถานศึกษาทีจ่ะเขารวมพัฒนาเปนโรงเรียนวิถีพุทธนั้น ตาง
ก็วิเคราะหจุดเนน รูปแบบรายละเอียดและรูปแบบที่แตกตางกัน ผูบริหารจึงจําเปนตองศึกษาใหเขาใจถึงแนวคิด 
วิธีการและมีการวางแผนพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักการ ครอบคลุมและสัมพันธกับงานดาน
อ่ืน ๆ ของสถานศึกษาและใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ คือ พัฒนาผูเรียนเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ จากสภาพการปฏิบัตงิานที่ผานมาโรงเรียนวิถีพุทธไดดําเนินการจัดกิจกรรมวิถีพุทธยัง
ไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควรและมีปญหาเก่ียวกับความรู ความเขาใจและทักษะกระบวนการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธของครูผูสอน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3,2555) 
 สภาพและปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาเก่ียวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 สบืเนื่องจากที่กระทรงศึกษาธิการ จัดประชุมเร่ือง “หลักสูตรใหม เด็กไทยพัฒนา” ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ไดประชุมหารือถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความสามารถที่แตกตางกัน
ของบุคคล เพื่อนําพาเด็กและเยาวชนไทยกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยางไรขีดจํากัด 

 โรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหมที่จะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนา
ตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคมและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการนําความเห็น
ของท่ีประชุมมาหารือตออีกหลายคร้ัง อีกทั้ง ดร.สิริกร มณีรินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการในสมัย
นั้นและคณะไดไปกราบของคําแนะนําเร่ืองการจัดโรงเรียนวิถีพุทธจากพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต ปจจุบันเปน
สมเด็จพระพุทธโ ษาจารย) ณ วัดญาณเวศกวนั เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2546 นอกจากนั้นยังมีขาราชการระดับสูง
ไดไปกราบของคําแนะนําในเร่ืองเดียวกันนี้จากพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ปจจุบันเปนพระพรหมบัณ ิต) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสมัยนั้น รวมทั้งนิมนตทานมาใหขอคิดในการประชุมระดม
ความคิดคร้ังแรก วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ 2546 เปนการประชุมหารือเร่ืองโรงเรียนวิถีพุทธเปนคร้ังแรก ไดขอสรุป 

เบื้องตนถึงหลักสําคัญของการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ ในวันที่ 1 – 4 เมษายน 2546 เปนการประชุมหารือคร้ังที่ 2             
ผลการประชุมปรากฏวากระทรวงศึกษาธิการพรอมที่จะประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อชวยให
โรงเรียนทั่วประเทศมีรายละเอียดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาเปนแบบเดียวกันโดยไมบิดเบือนหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา พระพรหมบัณ ิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเสนอใหกระทรวง 
ศึกษาธกิารแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อจัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูแกนกลางพระพุทธศาสนาสําหรับโรงเรียนทั่วประเทศ เหตุที่มีการพูดถึง
โรงเรียนวิถีพทุธ คือ การสอนวิชาพระพุทธศาสนาใหไดผลนัน้จะตองนําไปบูรณาการกับชีวติจริง เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับเด็กเยาวชน ดวยการสอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น 

 ดังนั้น เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 กําหนดใหมีคุณสมบัตขิองการเปนคนดี คนเกงและมีความสุขอยางแทจริงอันเปนเปาหมายแทของพุทธธรรม
อยูแลวใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนและจากพื้นฐานเดิมของสังคมไทยที่มีรากฐานมีจากพระพุทธศาสนา กระทรวง 
ศึกษาธกิารจึงมีแนวคิดที่จะนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนแกนในการพัฒนาเด็กไทย โรงเรียนวิถีพุทธจะ
เปนตัวอยางที่จะขยายผลสูการพัฒนาในโรงเรียนอ่ืน ๆ ในวงกวางตอไป โรงเรียนวิถีพทุธ จึงเปนหนึ่งในรูปแบบใหม
ทีผ่ลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคมและสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการเรียกโรงเรียนที่สอนเนนพระพุทธศาสนานี้วา “โรงเรียนวิถีพุทธ” มีการระดม
ผูทรงคุณวุฒิจดัทําเอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธและเปดรับสมัครโรงเรียนนํารองเขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพทุธ รุนที่ 1 ตั้งแตป 2546 เปนตนมา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2547) 
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 โรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหมที่จะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนา
ตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข โรงเรียนวิถีพุทธจะนําเอาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษาโดยเนนกรอบการ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ มีนักวิชาการและหนวยงานที่เก่ียวของไดใหความหมายของโรงเรียนวิถี
พุทธไวตาง ๆ กัน สามารถสรุปไดวา โรงเรียนวิถีพทุธ หมายถึง โรงเรียนที่อยูในระบบปกติทั่วไป แตจดัสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนใหรมร่ืน การจัดการเรียนการสอนโดยนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชโดยมุงพัฒนาผูเรียนตาม
หลักไตรสิกขาบูรณาการเขากับมรรคมีองค 8 ประการ ยอมทําใหนักเรียนเปนผูมีปญญา รูและเขาใจในคุณคาที่
แทจริงของวิถีพุทธ มีวัฒนธรรมดี มีเมตตาในการดําเนินชีวิตและสามารถไดรับการพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแก 
พัฒนาการทางกาย พัฒนาการทางสังคม ทางจิตและทางปญญายอมนําพาใหเด็กเปนคนเกง ดีและมีความสุข 

 

 

 การศึกษาวิถีพุทธเปนการพัฒนาประชาธิปไตย ดวยการพัฒนาคนใหเปนธรรมาธิปไตย หมายถึง              
คนจะตองมีความรักในธรรม ใฝปรารถนาความชอบธรรม มีความเปนธรรม ถือความจริง ความถูกตองดีงามเปนใหญ 
เคารพหลักการเปนสําคัญ 

 โรงเรียนวิถีพุทธมีหนาที่ตองพัฒนาคนใหเขาไปอยูในระบบแขงขันไดอยางดี ทั้งดานสวนตัวและสังคม          
ทัง้ในระดับชุมชนและระดับประเทศชาติ ตองนําโลกสูสันติ การศึกษาจะตองพัฒนาบุคคลใหมกีารศึกษาที่ดี ซ่ึงในดาน
หนึ่งก็สามารถรักษาชุมชนหรือทองถ่ินไวไดและในขณะเดียวกันอีกดานหนึ่งก็มีปญหาที่จะปรับตัวรับขอมูลขาวสาร
และใชความรูเพื่อพัฒนาชุมชนหรือทองถ่ินตนเอง ใหอยูรวมกันไดอยางประสานกลมกลืนและเก้ือกูลกันกับสังคมโลก 

 สรุปไดวา โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทย           
ใชแนวทางของหลักพุทธธรรมในการจัดการศึกษาทัง้ในดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศ
และปฏิสมัพันธระหวางบุคลากรและนักเรียนในการสรางสัมพันธระหวางบาน โรงเรียนและวัด การจัดสภาพในทุกๆดาน 

เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการและพัฒนาผูเรียนใหสามารถกิน อยู ดู ฟงเปนมี
วัฒนธรรม แสวงหาปญญาเปนคนดี คนเกงและมีความสุขดวยการยึดมั่นในหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 

 

 

 กระทรวงศึกษาธิการกลาวถึงการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธนั้น มีหลักธรรมที่นํามาประยุกตใชในการ
ดําเนินงาน คือ ไตรสิกขา แปลวา สิกขา 3 หมายถึงขอสําหรับศึกษา, การศึกษาขอปฏิบัติที่พึงศึกษา, การฝຄกฝน
อบรมตนในเร่ืองที่พึงศึกษา 3 อยางคือ  คือศึกษาเร่ืองศีล อบรมปฏิบัติใหถูกตองดีงาม ใหถูกตองตาม
หลักจุลศีล มัช ิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยูในหลัก มัช ิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยูในหลัก
อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษ  คือศึกษาเร่ืองจิต อบรมจิตใหสงบมั่นคงเปนสมาธิ ไดแก
การบําเพ็ญสมถกรรมฐานของผูสมบูรณดวยอริยศีลขันธจนไดบรรลุ าน 4 และ  คือศึกษาเร่ือง
ปญญาอบรมตนใหเกิดปญญาแจมแจง ไดแกการบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐานของผูได านแลวจนไดบรรลุวิชชา 8 คือ
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เปนพระอรหันต ปรโตโ สะ เปนปจจัยภายนอก ไดแกการไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน พอ แม ครู
อาจารย เพื่อน หนังสือ สื่อมวลชนและวัฒนธรรมซ่ึงใหขาวสารที่ถูกตอง การสั่งสอน อบรม แนะนําและชักจูงไป
ในทางที่ดีจากผูมีคุณสมบัติการเปนกัลยาณมิตรและมีความสามารถในการอบรมสั่งสอนดวยวิธีการตาง ๆ เปนผูมี
ความรูจริงและมีความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมและวัสดุตาง ๆ ที่สงเสริมการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดศรัทธา
พรอมที่จะรับการอบรมสั่งสอน ชี้ชองทางใหมีความคิด ความเชื่อและความประพฤติที่ถูกตองดีงาม โยนิโสมนสิการ
เปนองคประกอบภายในตัวบุคคลที่ทาํใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง รูจักการใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมี
ระเบียบ รูจักคิดวิเคราะหไมมองสิ่งตาง ๆ อยางผิวเผิน เปนข้ันตอนสําคัญในการสรางปญญาที่บริสุทธิ์และนําไปสู
จุดหมายของพุทธธรรมอยางถองแท 
 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดสรุปถึงหลักการ หลักคิด หลักทําในการ
พัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขาตามแนวคิดของโรงเรียนวิถีพทุธ ดังนี้ 
  1. ปญญา ไดแก ปรีชาญาณ ความรู เขาใจในเหตุผลการเขาถึงความจริง รวมทั้ง ความเชื่อ ทัศนคติ 
คานิยมและแนวความคิดตาง ๆ เพื่อใชปญญาเปนตัวแกปญหา เปนตัวปรับทุกอยางทั้งพฤติกรรมและจิตใจใหลงตัว
พอดี นําไปสูจดุหมายแหงสันติสุขและมีอิสรภาพ 

  2. จติใจ ไดแก คุณธรรม ความรูสึก แรงจูงใจและสภาพจิตใจ โดยมีเจตจํานงเปนตัวชี้นําพฤติกรรม มีผล
ตอความม่ันคงในความดี ความสดชื่นเบิกบานและมีความสุข 

  3. พฤติกรรม ไดแก การมุงสรางพฤติกรรมความเคยชินที่ดี สัมพันธอยางเก้ือกูลกับสังคมสิ่งแวดลอม 
ธรรมชาติและสิ่งสรางสรรคทัง้หลายจะสงผลใหเกิดสภาพจิตใจที่ดีงาม มีความสุขพรอมทั้งเอ้ือตอการแยกแยะและ
รับขอมูลขาวสาร ความรู การคิด การสรางสรรค ทําใหปญญาเจริญงอกงาม(กระทรวงศึกษาธกิาร.2548) 
 สรุปแนวคิดการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ เปนการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแก
นักเรียนแตเยาววัย เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาการกิน อยู ดูฟงเปนดวยหลักไตรสิกขาและใหเกิดความเคยชินกับ
ความดี สรางความรูสึกนึกคิดใหสูงข้ึนตามวัยและหนาที่ โดยอาศัยผูใหญคอยประคับประคองใหอยูในความดีงาม ไม
หลงจนขาดหลักการของตนเอง สามารถรักษาความเปนอิสระทางปญญา รักความเปนไทย ตั้งตนอยูในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องโดยยึดหลักศีล สมาธิ และปญญา 
 

 

 การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพจําเปนตองพิจารณาองคประกอบและลําดับข้ันตอนที่
เปนระเบียบ ซึ่งประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ข้ันเตรียมการ การที่จะจัดการโรงเรียนวิถีพทุธดําเนินไปโดยสะดวกดวยศรัทธาและฉันทะ 

  2. ข้ันดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบที่จะเปนปจจัย เคร่ืองมือสูการพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม 

  3. ข้ันดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามหลักไตรสิกขา ซ่ึงถือเปนข้ันตอนที่เปนหัวใจของการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
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  4. ข้ันดูแลสนับสนุนใกลชิดที่จะชวยใหการดําเนินงานทุกสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวยทาทีแหง
ความเปนกัลยาณมิตร 
  5. ข้ันปรับปรุง พัฒนาตอเนื่อง ที่จะเนนย้ําการพัฒนาวาตองมีมากข้ึนๆ ดวยหลักอิทธิบาท 4 และ          

อุ-ปญญาตธรรม 

  6. ข้ันประเมินและเผยแพรผลการดําเนินงานที่จะนําไปสูการเตรียมการที่จะดําเนินงานในรอบตอๆไปหรือ
หรือใชกับโครงการตอเนื่องอ่ืน ๆ และนําผลสรุปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแจงแกผูเก่ียวของทราบ ดังภาพที่ 1 

            
 

  

 

 หลักการพัฒนามนุษยตามรูปแบบไตรสิกขา เปนการฝຄกหัดอบรมกาย วาจาและจิตของมนุษยที่สามารถ
คนพบ เรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยตองมีปญญาอยูในระดับของความเชื่อในหลักการที่ถูกตองหรือสัมมาทิฏฐิ            
เมื่อเชื่อแลวจะนําไปสูการศึกษา ดังนั้น ในข้ันเตรียมความพรอมก็คือการเตรียมปญญาและปญญาจะพัฒนาไดดี
หรือไมตองอาศัยอินทรีย เชน ดู ฟง อาศัยการเคลื่อนไหว ใชวาจาสื่อสารไดดีโดยมีทักษะ(ศีล) ตองอาศัยภาวะและ
คุณสมบัติของจิตใจ(สมาธิ) เชน ความสนใจ ใสใจ มีใจเขมแข็งสูปญหา ความขยันอดทน มีใจแนวแน มีสมาธิ จึงจะ
ทําใหเกิดการพัฒนาดวยไตรสิกขาอยางบูรณาการ สัมมาทิฏฐินั้น เปนจุดเร่ิมตนของการศึกษา สวนกระบวนการ
ศึกษาที่เรียกวาไตรสิกขานั้น เพียงแตรู เขาใจได เพื่อจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหการศึกษาดําเนินการไปตาม
กระบวนการ ดังภาพที่ 2 
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      1. ปรโตโ สะ       1. ศีล (ความประพฤติ วินัย สุจริต  

     กายวาจาและอาชีพ 

 

                                                 สัมมาทิฏฐิ     2. สมาธิ (คุณธรรม คุณภาพ สุขภาพ 

     และสมรรถภาพ) 
  

   2. โยนิโสมนสิการ        3. ปญญา (ความเชื่อ คานิยม ความรู  
     ความคิดที่ถูกตองดีงามตามความจริง) 

 

 

 

 กระบวนการพัฒนาปญญาอาจเกิดจากการรับฟงจากผูอ่ืนกอน แลวนํามาคิดปฏิบัติจนเกิดการเรียนรูหรือ
คนคิดเองแลวจึงแสวงหาความรูเพิ่มเติม นํามาคิด ปฏิบัติจนเกิดปญญาข้ึน บางครั้งผูมีสติปญญาสูง อาจเร่ิมตนที่
การทดลองปฏิบัตแิลวคิดคนหาเหตุผลดวยตนเอง แสวงหาความรูเพิ่มเติม จนเกิดปญญารูแจงก็สามารถเปนไปได  
 ความจําเปนอันเปนเหตุผลสําคัญที่ควรจะนําเอาวิธีการศึกษามาผสานกับระบบการศึกษา ก็เพราะการวา
การศึกษาที่ผานมาจนถึงปจจุบนัสามารถพัฒนาบุคคลใหไดดีเฉพาะดานวิชาการ ซ่ึงเหมาะสมเฉพาะชวงระยะเวลา
หนึ่ง แตปจจุบันกลายเปนระบบการศึกษาที่ไมสามารถตามเหตุการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันไดทัน  
จนสะทอนออกมาทางผลผลิต คือ สภาพบุคคลในสังคม ตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมายทั้งปญหา
สุขภาพกาย ปญหาสุขภาพจิต ปญหาชีวิตรวมทั้งปญหาสังคม ปญหาเศรษฐกิจและปญหาสังคมอ่ืน ๆ รุมเรารอบ
ดาน การจัดการศึกษาทีห่ยอนยานดานวินยัและคุณธรรม เพราะไมสามารถพฒันาใหสมดุลกับความรูได การพัฒนา
ดานคุณธรรมของบุคคลนั้นจะใหเกิดผลดีตองใชวิธีการของศาสนาเขามาผสมผสาน เพราะหลักการของศาสนาทุก
ศาสนามีจุดมุงหมายเพื่ออบรม สั่งสอน ปลูกฝงคุณธรรมใหบุคคลเปนคนดี มีปญญา มีคุณคาของความเปนมนุษยที่
สงูข้ึน แนวคิดและคําสั่งสอนทุกศาสนา จึงเปนหลัก “ปรัชญาชีวิต”ที่ใชเปน “ หลักการของชีวิต”ไดดียิ่ง เพราะได
วางกฎเกณ และแนวปฏิบัติไวอยางละเอียดใหบุคคลไดดําเนินชีวิตตามดวยความราบรื่น สามารถดํารงตนอยูใน
สงัคมอยางมีสนัติสุข ซึ่งเปนหลักการของชีวิตที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนาชีวิตเปนไปในทางเดียวกันกับจุดมุงหมาย
ของการศึกษาโดยทั่วไป ฉะนั้น เพื่อใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือแหงกระบวนการที่ใชพัฒนาบุคคลไดสมบูรณยิ่งข้ึนทั้ง
ในดานจิตใจและการปลูกฝงวินัยคุณธรรมใหเกิดความสํานึกรับผิดชอบตอชีวิต สังคม ประเทศชาติเปนบุคคลที่มี
คุณภาพตามจุดมุงหมายของระบบการศึกษาตอไป จึงควรนําหลักไตรสิกขามาผสานใหกลมกลืนในกระบวนการ
เดียวกันกับระบบการศึกษาในปจจุบนั เพื่อพัฒนานิสัย ทํางานดวยใจรักใหมากข้ึน รูจักการเสียสละและบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ดังเชนปจจุบันนี้มีคํากลาววา “ เราทําความดี ดวยหัวใจ” 
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 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเปนการจัดการศึกษาตามแนวทางและคําสอนของพระพุทธเจา ไดแก วิถี 
หมายถึง มรรค มรรคเปนอริยมรรค สัมมาทิฏฐิและอริยมรรค คือ ศีล สมาธิและปญญา สวนการจัดการศึกษาแนว
ตะวันตกไมใชแนวทางที่ปลอดภัย เพราะปญหาชีวิต กาย ใจ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเก่ียวโยงกันไปทั้งหมด 
การปฏิรูปการศึกษาตองมุงเนนสิ่งตอไปนี้ 
  1. มุงเนนที่คนเปนฐานในการพัฒนา คนเปนแกนของการพัฒนาทุกอยาง หากมีการพัฒนาเฉพาะวัตถุ 
เคร่ืองมือแลวพัฒนาคนใหใชเคร่ืองมือ ถือวาเปนการพัฒนาคนไมได 
  2. เนนประชาธิปไตยจากธรรมาธิปไตย หมายถึงการมุงใหคนรักธรรม รักความชอบธรรม ถือความถูกตอง
ความจริงเปนหลัก 

  3. เนนกระแสโลกาภิวัตน กระแสที่เนนการแขงขัน มีความสามารถในการแขงขันสูง ยืนหยัดในกระแสได 
ชุมชนเขมแข็งสามารถกําหนดแนวทางในการแกปญหาไดดวยตนเอง 
  4. เนนการสงเสริมใหทองถ่ินอยูไดดีและเก้ือกูลชุมชนโลก สามารถเก้ือกูลไดใน 3 ระบบ คือ ระบบชีวิต 
ระบบสังคมและระบบสิ่งแวดลอม 

 โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนปกติทั่วไปที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธ 

ศาสนามาใชอยางบูรณาการทั้งดานการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาผูเรียนและบุคลากรใหรูและ
เขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของตน เพื่อใหการกิน อยู ด ู

ฟงเปนและอยูรวมกับผูอ่ืนและสังคมไดอยางสันติสุข 

 

 

 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ถือเปนกิจกรรมสําคัญของชาติที่จะชวยผลักดันให
การศึกษาสามารถพัฒนาคนของชาติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืน
โรงเรียนวิถีพุทธเปนรูปแบบของการพัฒนาโรงเรียนรูปแบบหนึ่งที่ไดถูกกําหนดข้ึน เพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิต สังคมและสติปญญา และเปนโรงเรียนที่นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชหรือ
ประยุกตใชกับการบริหารจัดการและพัฒนาผูเรียนโดยรวมตามหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิและปญญาอยางบูรณา
การ เปนการมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญทั้งดานความรูและคุณธรรม เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่จัดการเรียนรูมุงสูการพัฒนาผูเรียนโดยเนนการจัด
สภาพแวดลอมทุก ๆ ดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตามหลักปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือการใกลชิด
กับคนดี การเอาใจใสในการศึกษาโดยมีหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่ดี มีกระบวนการคิด
วิเคราะหหาเหตุผลอยางถูกวิธีและมีความสามารถในการนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 แนวทางในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรูโดยพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขา ผูเรียนไดเรียนรูผานการกิน อยู ดู ฟงเปน คือ มีปญญา             
รูและเขาใจในคุณคาที่แทจริงของชีวิต มีวัฒนธรรมและแสวงหาปญญา มีเมตตาธรรมเปนฐานในการดําเนินชีวิต           
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มแีนวคิดหลักที่สําคัญในการจัดสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐาน
วิถีชีวติ ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพนัธและดานการบริหารจัดการ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เปนหนวยงานท่ีรับปฏิบัติ จึงนํานโยบายมา
ดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนั้น การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาที่จะเขา
รวมโครงการนั้น ตางก็วิเคราะหจุดเนน รูปแบบรายละเอียดที่แตกตางกัน ผูบริหารจึงจําเปนตองศึกษารายละเอียด 
แนวคิด วิธีการและมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและครอบคลุมสัมพันธกับงานดานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา เพราะที่ผานมาโรงเรียนวิถีพุทธไดดําเนินการจัดกิจกรรมวิถีพุทธยังไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควรและยังมี
ปญหาหลายอยางเกิดข้ึนในสถานศึกษาทั้งสวนของผูบริหารและครูผูสอน ดังนั้น จึงควรศึกษารายละเอียด แนวทางและ
หลักการดําเนินงานโรงเรียนวิถีใหเขาใจ เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและปฏิบัติใหสอดคลองตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ผูเรียนและบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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MALA model   

 
MALA model Skill and Efficiency Learning of the 21st Century
 

   พัณบงกช  ปาณมาลา  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ  ธัญญา 

 

 

 MALA model ทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ดานความรู 
โดยการนําทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 3R และ 7c เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ดวยรูปแบบ MALA model 2) ดานผูเรียน โดยการนําทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 3  และ 7c เพื่อเพิ่มทักษะ
และประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยรูปแบบ MALA model 3) ดานสังคม โดยการนําทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม 3  และ 7c เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยรูปแบบ MALA model 

ดังนั้น MALA Model คือ รูปแบบจําลองโลกแหงการศึกษาโดยกํากับผูเรียน ( earner) ประกอบดวย 1) การสราง
แรงจูงใจ ( oti ation) 2) ทัศนคติหรือเจตคติการเรียนรู ( ttitude earning) 3) การเรียนรูและนวัตกรรม 
( earning and nno ation) และ 4) กิจกรรมการเรียนรู ( cti it  earning) สังคมยุคใหมจําเปนตองเรียนรู
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและบูรณาการองคความรู ใหไดประโยชนมากที่สุด เชน 1) ประสิทธิภาพ 
(E icienc ) เทคโนโลยีจะชวยใหการทํางานนั้นถูกตองและรวดเร็ว 2) ประสิทธิผล (E ecti eness) เทคโนโลยีจะ
ชวยใหการทํางานบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีคุณภาพ 3) ประหยัด (Econom ) จะชวยประหยัดเวลา 
ทรัพยากรและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 4) ปลอดภัย ( a et ) มีความปลอดภัยตอชีวิตประจําวัน และอีกทั้งตอง
เรียนรูในเร่ืองสําคัญของชีวิตประจําวัน ไดแก 1) ความรูเก่ียวกับโลก 2) ความรูดานการเงิน เศรษฐศาสตร            
3) ความรูดานสุขภาพ และ 4) ความรูดานสิ่งแวดลอม ฯ ล ซึ่งเยาวชนรุนใหมจะตองมีทักษะ ทัศนคติ วิสัยทัศน 
บุคลิกภาพที่ดี มีภูมิความรูคุมกันตนเองพรอมจะเผชิญกับโลกอนาคตได พรอมดวยความสุข ความทันสมัย และ
ความสําเร็จของชีวิตที่เปนเลิศ  

 

 MALA model    

 
Abstract

MALA model Skill and efficiency learning of the 21st Century. The objective for
1) Knowledge taking skill and innovation 3R and 7c for enhancing skill and efficiency
learning of the 21st Century by MALA model. 2) Learner taking skill and innovation 3R 
and 7c for enhancing and efficiency learning of the 21st Century by MALA model. 
3) Social taking skill and innovation 3R and 7c for enhancing skill and efficiency learning 
of the 21st Century by MALA model. MALA model , A design model of education that 
likes a circle virtualize as a world that compose of the learner. 1) Motivation 2) Attitude 
Learning 3) Learning and Innovation and 4) Activity Learning. The society approach new 
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era to utilize technology for effectiveness, improvement and cognitive integrated of most 
utilization such as 1) Efficiency, technology It boosts to work accurately and rapidly. 2) 
Effectiveness, technology can be achieved the target of the work we done with high quality.
3) Economy, will save time and get the highest benefit 4 ) Safety, It is safety for daily. And 
the other important learning such as 1) Knowledge of the world 2) Financial economic 
knowledge 3) Health knowledge and 4) Environment knowledge etc. The young generation
to gain skill, attitude, vision, good personality with self immunity knowledge to confront a 
future, modern life happily and excellent success.

Keywords : MALA model, Skill and efficiency learning, The 21st Century, 
 

 

  MALA model ทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการนําทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม 3R และ 7c มาปรับใชเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยรูปแบบ MALA 

model โดยไดกําหนดรูปแบบการเรียนรูไว 3 ดาน คือ 1) ดานความรู 2) ดานผูเรียน 3) ดานสังคม ดังนั้นเยาวชนรุน
ใหมจําเปนจะตอง มีความตื่นตัวเตรียมพรอมในการเรียนรู มีทักษะการเรียนรู มีวิสยัทัศน มีกรอบความคิดในการเรียนรู 
และใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ เปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มากมายหลายดาน ทั้งทางดาน
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ฯลฯ การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธเก่ียวของกับการเรียน การสอนอีก
หลายประการ ดังนี้ 1) ครูผูสอน 2) หลักสูตร 3) การเรียนการสอน 4) การวัดและการประเมินผล โดยมีครูเปนผูนํา 
ผูบริหารเปนผูดูแล และนักเรียนเปนผูเรียนรูแบบ Active Learning ทุกฝายเปนผูรวมสรางสรรคใหเทาทันกับยุค
สือ่สารทางเทคโนโลยีทีเ่ปนศูนยกลางแหงองคความรู ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาผูเรียนใหทันสมัย และ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางนวัตกรรมทางการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ MALA model คือ รูปแบบจําลองโลกแหง
การศึกษาโดยกํากับผูเรียน ( earner) ประกอบดวย 1) สรางแรงจูงใจ ( oti ation) 2) ทัศนคติหรือเจตคติการเรียนรู 
( ttitude earning) 3) การเรียนรูและนวัตกรรม ( earning and nno ation) และ 4) กิจกรรมการเรียนรู (Activity 

earning) ทกัษะกระบวนการเรียนรูใหม ๆ จึงจําเปนตองพัฒนาผูเรียน ใหรอบรูและทันสมัย มีแนวความคิดหลากหลาย 
มีขอมูล สารสนเทศ ขอมูลใหม ๆ อยูเสมอทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรู ดานผูเรียน และดานสังคม ทั้งหมดที่กลาวมานี้
เปนปจจัยสําคัญของยุคการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติ มีบทบาทตอยุทธศาสตรการศึกษาแหงชาติในการพัฒนา
บคุลากรของประเทศในดานตาง ๆ เพื่อใหประเทศชาติมีบุคลากรที่พรอมทํางานในทุกดานตอไป  

 

 

 1. ดานความรู โดยการนําทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 3R และ 7c เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยรูปแบบ MALA model   

2. ดานผูเรียน โดยการนําทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 3  และ 7c เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยรูปแบบ MALA model   

3. ดานสังคม โดยการนําทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 3R และ 7c เพื่อเพิ่มทกัษะและประสิทธิภาพการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยรูปแบบ MALA model  
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MALA model ทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม”  

3  และ 7c มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายและมีทักษะแนวคิดจัดการศึกษาในวิชาตาง ๆ ที่แตกตางกัน กํากับ
ผูเรียนดวย 1) สรางแรงจูงใจ ( oti ation) 2) ทัศนคติหรือเจตคติการเรียนรู ( ttitude earning) 3) การเรียนรู
และนวัตกรรม ( earning and nno ation) และ 4) กิจกรรมการเรียนรู ( cti it  earning) รวมถึงทักษะ
กระบวนการเรียนรูใหม ๆ ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรู ดานผูเรียน และดานสังคม ซ่ึงมีแนวคิดในการจัดการเรียน
การสอนดวยเหตุผล เรียนรูในสิ่งที่เปนเนื้อหาสาระที่พิสูจนได (กระทรวงศึกษาธิการ. 2562 : 88-89) ทักษะการคิดข้ัน
สูงที่จําเปน ในศตวรรษที่ 21 เปนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลตอวิถีชีวิต
ของคนทั่วโลกในแทบทุกดานขอมูลขาวสารและความรูแพรกระจายไปไดอยางรวดเร็ว คนในโลก แหงศตวรรษที่ 21     

จึงจําเปนตองมีความรูและทักษะชุดใหมที่ไมเหมือนอดีต ซึ่งไดมีการวิเคราะหแลววาทักษะแหงศตวรรษที่ 21          
ควรประกอบไปดวย ทักษะทางปญญา อันประกอบดวย ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดริเร่ิม
สรางสรรค ซึ่งจะนําไปสูการสรางนวัตกรรมที่ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุค 4.0 โดยจัดรูปแบบการเรียน
การสอนดวยรูปแบบ MALA model ทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้   

MALA model  

 
     MALA model 

 

M  คือ  การสรางแรงจูงใจ ( oti ation)   

A  คือ  ทศันคติหรือเจตคติการเรียนรู ( ttitude earning)   

L  คือ  การเรียนรูและนวัตกรรม ( earning and nno ation)   

A  คือ  กิจกรรมการเรียนรู (Activity earning)  
 

(Attitude 
Learning)  
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” 3R 7c  3R    

1. Reading (อานออก)    

2. (W)Riting (เขียนได    

3. (A)Rithemetics (คิดเลขเปน)  
7c    

1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยาง มีวจิารณญาณ และทักษะในการแกปญหา)  
2. Creativity and Innovation (ทกัษะดานการสรางสรรค และ นวัตกรรม)     

3. Cross-cultural Understanding (ทกัษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน)  
 4. Collaboration Teamwork and Leadership (ทักษะดานความ รวมมือการทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)  

5. Communication information and media literacy คือ ทักษะดานการสื่อสารและการรูเทาทันสื่อ)  
6. Computing and ICT Literacy (ทกัษะดานคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร)  
7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)  

 

 (ดิเรก วรรณเศียร. 2561 : 4) การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศใหมีทักษะการคิดข้ันสูงดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองเร่ิมตั้งแตเด็กโดยเร่ิมจากการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะการคิดที่เปนแกน 
และทักษะการคิดซับซอน เพิ่มความยากและความซับซอนข้ึน ตามลําดับ ซึ่งพบวามีทักษะการคิดข้ันสูง จํานวน 5 
ทกัษะที่ไดอยางกวางขวาง คือ ทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิด
ริเร่ิมสรางสรรค ประกอบดวย  

1. เนื้อหาวิชามีความสําคัญและมีความหมายตอการเรียนรูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ปจจัยสําคัญ           

ที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบดวยไดแกเนื้อหาวิชาประสบการณเดิมและความตองการของผูเรียน การเรียนรูที่
สาํคัญและมีความหมายจึงข้ึนอยูกับสิ่งที่สอน (เนื้อหา) และวิธีที่ใชสอน (เทคนิค)  

2. ผูสอนคือผูอํานวยความสะดวกและเปนแหลงความรู ในการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สาํคัญ ผูสอนจะตองมีความสามารถทีจ่ะคนพบความตองการที่แทจริงของผูเรียน เปนแหลงความรูที่ทรงคุณคาของ
ผูเรียนและสามารถคนควาหาสื่อวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกับ ผูเรียน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเต็มใจของผูสอนที่จะ
ชวยเหลือโดยไมมเีงื่อนไข ผูสอนจะใหทุกอยางแกผูเรียน ไมวาจะเปนความเชี่ยวชาญ ความรู เจตคติ และการฝຄกฝน
โดยผูเรียนมีอิสระที่จะรับหรือไมรับก็ได 
  3. การศึกษา คือการพัฒนาประสบการณการเรียนรูของผูเรียนหลายๆดานพรอมกันไปการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เปนจุดเร่ิมของการพัฒนาผูเรียนหลายๆ ดานเชนคุณลักษณะดานความรู ความคิด ดานการปฏิบัติ 
และดานอารมณ ความรูสึกจะไดรับการพัฒนาไปพรอม ๆ กันนอกจากนี้ บทสรุปของ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2562 :77) 
กลาวถึง ผูเรียนรู มีการพัฒนาใหมีทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และในยุค hailand 4.0 
เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลผูเรียนรู ( earner erson) โดยจัดหลักสูตรที่สงเสริมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ          

จัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใชรูปแบบการเรียนแบบ Active learning ครูเปนผูสนับสนุนรวมกันทุกฝาย 

มกีารจัดการเรียนรูทีเ่นนความแตกตางตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน จัดใหมีวิชา Independent Study 
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หรือ IS ที่ใชวิธีการสอนในลักษณะ Project Base ที่ทําใหผูเรียนสรางสรรคผลงานตามความสนใจ ทําใหผูเรียน
สามารถคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค กลาตัดสินใจ สามารถแกปญหาได 

  

โดยการนําทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 3  และ 7  เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ดวยรูปแบบ MALA model กํากับดวยปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) ซ่ึงมี
แนวคิดที่ใหบุคคลมีเสรีภาพในการเลือกดวยตนเอง มีแนวทางการจัดการศึกษาโดยใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือก
ประสบการณในการเรียนรูดวยตนเอง (ดิเรก วรรณเศียร. 2561 : 4) การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปน
การจัดกระบวนการเรียนรูที่มีลกัษณะ ดังนี้    

2.1 ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ผูเรียนเปนผูเรียนรูบทบาทของผูสอน คือ ผูสนับสนุน 
( upporter) และเปนแหลงความรู ( esource erson) ของผูเรียน ผูเรียนจะรับผิดชอบตั้งแตเลือกและวางแผน
สิ่งที่ตนจะเรียนหรือเขาไปมีสวนรวมในการเลือกและจะเร่ิมตนการเรียนรูดวยตนเองดวยการศึกษาคนควา
รับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง     

2.2 การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน การสอนผูเรียนจะไดรับความ
สนุกสนานจากการเรียน หากไดเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรู ไดทางานรวมกันกับเพื่อน ๆ ไดคนพบขอคําถามและ
คําตอบใหมๆ สิ่งใหมๆ ประเด็นที่ทาทายและความสามารถในเรื่องใหม ๆ ที่เกิดข้ึนรวมทั้งการบรรลุผลสําเร็จของ
งานที่พวกเขาริเร่ิมดวยตนเอง    

2.3 ผูเรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแงมุมทีแ่ตกตางจากเดิม การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มุงใหผูเรียนมองเห็นตนเองในแงมุมทีแ่ตกตางออกไป ผูเรียนจะมีความมั่นใจในตนเอง และควบคุมตนเองไดมากข้ึน
สามารถเปนในสิ่งที่อยากเปนมีวุฒภิาวะสูงมากข้ึน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม และมีสวน
รวมกับเหตุการณตาง ๆ มากขึ้น    

2.4 ปจจัยการเรียนรูที่สําคัญในยุคเทคโนโลยีสื่อสาร มีปจจัยที่เก่ียวของกับ การเรียนรูในยุคการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (ไสว ฟกขาว. 2561 : 6) กลาวถึงทกัษะสําคัญที่พงึมี คือ 

  2.4.1 Communications Information and edia iterac  (ทักษะดานการสื่อสาร
สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ     

2.4.2 ritical hin ing and ro lem ol ing (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและ
ทกัษะในการแกปญหา     

2.4.3 reati it  and nno ation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม)     

2.2.4 Collaboration Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปน
ทีมและภาวะผูนํา) นอกจากนี้บทสรุปของ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2562 :78) กลาวถึง ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม         
มีการสงเสริมผูเรียนไดเรียนรูการทําชิ้นงานตามความถนัด ฝຄกใหผูเรียนมีทักษะการสรางนวัตกรรม มีความคิด
สรางสรรค มีทักษะดานการสื่อสาร มีทักษะดานคิดวิเคราะห ทักษะชีวิตและอาชีพ การออกแบบกิจกรรมที่ฝຄกให
ผูเรียนสืบคนขอมูลนําเสนอขอมูลที่จัดกระทําแลว สนับสนุนใหผูเรียนรูรวมสรางสรรคนวัตกรรมผานกิจกรรมที่ครู
จัดประสบการณ Project Approach ผูเรียนรูจักการสรางชิ้นงาน นวัตกรรมใหม ๆ (inno ation co-creator) 
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รูจักการคิดสรางสรรค รูจักวางแผน การวางระเบียบแบบแผนที่ดีใหกับตนเองเปนอยางดีตลอดจนมีเวทีใหผูเรียนได
แสดงออกซึ่งความสามารถ นําเสนอนวัตกรรมสูสาธารณชน 

  

 โดยการนําทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 3R และ 7C เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ดวยรูปแบบ MALA model จะกํากับดวยปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม ( econstructionism)              
โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษาใหกับผู เ รียนควรเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เนื่องจากสังคมมีปญหา 
(กระทรวงศึกษาธกิาร. 2562 :70-71) การพัฒนาผูเรียนโดยกใช PLC ของสถานศึกษาทุกระดับ รูปแบบการพัฒนา
ผูเรียนโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ ( ro essional earning ommunit  : ) ของ
สถานศึกษาทุกระดับมาตรฐานการศึกษาชาติ จากการสังเคราะหรูปแบบสถานศึกษา 16 แหง ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีองคประกอบ 4 องคประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค ข้ันตอน/
กระบวนการ และปจจัยความสําเร็จ หลักการมีสวนรวมของครู ผูบริหารและเครือขายในการทํางานรวมกัน  

  (ดิเรก วรรณเศียร. 2561 : 2) มนุษยในศตวรรษที่ 21 ควรมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับภาษาแมและภาษา
สําคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร การปกครองและหนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร โดยวิชาเหลานี้จะนํามาสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดสําคัญตอการจัดการเรียนรูในเนื้อหาเชิงสห
วิทยาการ (Interdisciplinar ) โดยสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาพื้นฐานไดแก ความรู
เก่ียวกับโลกความรูเก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี 
ความรูดานสุขภาพ ความรูดานสิ่งแวดลอม  

  (ไสว ฟกขาว. 2561 : 5) สภาพแวดลอมทางการเรียนรู 1) สรางสรรคแนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการ
สนับสนนุ จากบุคลากรและสภาพ แวดลอมทางกายภาพที่เก้ือหนุน เพื่อชวยใหการ เรียนการสอนบรรลุผล 2) สนับสนุน
ทางวิชาชีพแกชุมชนทั้งในดานการใหการศึกษา การมีสวนรวม การแบงปนสิ่งปฏิบัติที่เปนเลิศระหวางกันรวมทั้งการบูร
ณาการวมทักษะหลากหลายสูการปฏิบัติ นอกจากนี้ บทสรุปของ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2562 :78) กลาวถึง พลเมืองที่
เขมแข็ง สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความเปนพลเมืองผานกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและความเปนพลโลกที่ดี จัดกิจกรรมโครงการตามรอยพระบาทศาสตรพระราชา การเขาคายธรรมะ สงเสริมให
ผูเรียนมีการทํางานเปนทีม สงเสริมทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตและสังคม กระบวนการทางประชาธิปไตย  
 

 “ ” 
 สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education: E  Education) 
คือแนวทางทางการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ไปใชเชื่อมโยงเพื่อแกปญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังนั้นสะเต็มศึกษาจึงไมใชเร่ืองใหม 
แตเปนการตอยอดหลักสูตร โดยบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร เพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิตจริง และประกอบอาชีพในอนาคตสะเต็มศึกษาจึงสงเสริมการเรียนรูผาน
กิจกรรมหรือโครงงานที่มุงแกปญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือสรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิด
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สรางสรรค นําไปสูการสรางนวัตกรรม ผูเรียนที่มีประสบการณในการทํากิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความ
พรอมที่จะไปปฏิบัติงานที่ตองใชองคความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในภาคการ
ผลิต และการบริการที่สําคัญตออนาคตของประเทศ เชน การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการ
สิง่แวดลอม การบริการสุขภาพ ลอจิสติกส อนึ่ง การทํากิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มไมไดจํากัดอยูในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี แตสามารถนําความรูในวิชาอ่ืน เชน ศิลปะ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา มาบูรณาการไดอีกดวย (เอกสารสะเต็มศึกษา สสวท.: Copyright 

2014 © STEM EDUCATION THAILAND)  
 

  
 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2562 : 2) ในศตวรรษที่ 21 ผูเรียนจะตองมีทักษะที่สําคัญหลายทักษะตองเพิ่ม
ความเขมขนและความสามารถในการนําไปใชในสถานการณที่ซับซอน อีกสวนหนึ่งทักษะใหมที่ตองบมเพาะและ
พัฒนาใหเกิดแกผูเรียน อาทิ ความรอบรูดานการเงิน การเปนผูประกอบการ ความรูดานพลเมือง ทักษะการ
สรางสรรคและผลิตนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ การรวมมือรวมพลัง ความเปนผูนํา และความสามารถในการ
ปรับตัว ตองตอบสนองดานผูเรียน ดานสังคมและดานความรู กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางนอย 5 ดาน 
ประกอบดวย 1) คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and oral) 2 ) ความรู (Knowledge 3) ดานทักษะทางปญญา 
( ogniti e ills) 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

esponsi ilit ) 5) ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis 

ommunication and n ormation echnolog  ills) โดยมีข้ันตอนการออกแบบการเรียนรู ดังนี้  
 

  MALA model    

   

1. การออกแบบการเรียนรูทางดาน
ความรู ( nowledge) 

กํากับดวยความรู ( nowledge)สอดคลองกับ
จดุมุงหมายอะไรบาง 

เพื่อวางแผนหลักสูตรใหมเีนื้อหาครบคลุมในส่ิงที่
ผูเรียนตองรูและตองเรียน 

2. การออกแบบการเรียนรูทางดาน
ผูเรียน ( earner) 
 

กํากับดวยผูเรียน ( earner) ผูเรียน ( earner)  
มปีระสบการณการศึกษาอะไรบาง 

เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายการเรียน การสอนตอง
ออกแบบมา เพื่อใหจัดกิจกรรมหรือใหประสบการณ 
ที่กอใหเกิดความรูแกนักเรียน 

3. การออกแบบการเรียนรูทางดาน
สังคม (Society) 

กํากับดวยผูเรียน ( earner), สรางแรงจูงใจ 
( oti ation) การเรียนรูโดยตรง ( cti e earning) 
การเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and 

nno ation) กจิกรรมการเรียนรู ( cti it  earning) 

เพื่อการจัดการหลักสูตรใหไดประสิทธภิาพ 
นักเรียนมีประสบการณการเรียนรู บรรลุ
วตัถุประสงคพรอมกับสามารถนําความรูที่ไดไปใช
ในการอยูในสังคม 

4. การประเมินผล 

(E aluate) 
กํากับดวยความรู ( nowledge) 
กํากับดวยผูเรียน ( earner) 
กํากับดวยสังคม ( ociet ) 

การประเมินผลการเรียน ความรูและการจัดการ
เรียนการสอนจะทําใหนักเรียนไดความรูทีส่ามารถ
นําไปใชในสังคม 

 

433



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

Knowledge) 

 (สัญญา เศรษฐพิทยากุล. 2562 : 7) ประเด็นสําคัญในการวางแผน ( lanning) พัฒนาการเรียนรูทักษะ
และประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21    

1.1 การกําหนดและสะทอนคุณลักษณะพึงประสงคของผูเรียน (Learning  Outcome)   

1.2 การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูใหเปนแบบ Active เพื่อสรางคุณลักษณะพึงประสงค     

1.3 การบูรณาการปญหาหรือประเด็นทาทายของชุมชนเขามาสูกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อนําไปสูสราง
งาน สรางรายไดใหกับผูเรียนจากการจัดการปญหาหรือประเด็นทาทายจากชุมชน    

1.4 การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ไดทุกที่ ทุกเวลาพรอมสรางและใช
ขอมูลอยางฉลาด    

1.5 การพัฒนาสมรรถนะ กรอบคิด และสรางทักษะ สําหรับผูสอน และผูบริหาร 
  (Learner) 

 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2561 : 5) ผลการออกแบบการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคลองกับผลลัพธที่
พึงประสงคของการศึกษา ( esired utcomes o  Education, E hailand) หมายถึง คุณลักษณะของคน
ไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะตองธํารงความเปน
ไทยและแขงขันไดในเวทีโลก นั่นคือเปนคนดี มีคุณธรรม ยึดคานิยมรวมของสังคมเปนฐานในการพัฒนาตนใหเปน
บคุคลที่มีคุณลักษณะ 3 ดาน โดยเปนคุณลักษณะข้ันต่ําดังตอไปนี้  
 2.1 ผูเรียนรู เปนผูมคีวามเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อกาวทันโลกยุคดิจิทัลและ
โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competenc ) ที่เกิดจากความรู ความรอบรูดานตาง ๆ มีสุนทรียะ รักษและ
ประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพบนพื้นฐานของ ความพอเพียง ความมั่นคงใน
ชีวติและคุณภาพชีวิตที่ดี ตอตนเอง ครอบครัวและสังคม   

2.2 ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital 

intelligence) ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะ การบูรณาการขามศาสตร และมี
คุณลักษณะของความเปนผูประกอบการเพื่อรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่ม
โอกาสและมูลคาใหกับตนเองและสังคม    

2.3 พลเมืองที่เขมแข็ง เปนผูมีความรักชาติ รักทองถ่ิน รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิต
อาสา มีอุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียม เสมอภาค 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยัง่ยืนและการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันต ิ

 โดยผลลัพธที่พึงประสงค 3 ดาน ที่เหมาะสมตามชวงวัย มีความตอเนื่อง เชื่อมโยง และสะสมตั้งแตระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้การนํากรอบผลลัพธที่พึง
ประสงคของการศึกษาไปสูการปฏิบัตสิาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเปนหนวยประสานงานในการดําเนินงาน
ของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของในการแปลงกรอบผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาสูการจัดทํา 
กํากับ ติดตาม และประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันต่ําที่จําเปน สําหรับแตละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให
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เกิดการเชื่อมตอของผลลัพธที่พึงประสงคของแตละระดับและประเภทการศึกษา กระบวนการดําเนินงานดังกลาว
ควรใชการทํางานแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและใชการวิจัยเปนฐาน  

  (Society)   

การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ MALA model แบงเปน 4 ดาน โดยแตละดานมีแนวทางดังนี้    

3.1 (M) ดานสรางแรงจูงใจ ( oti ation) เปนสรางแรงจูงใจจากครูผูสอนรวมมือกับผูเรียน ผูสอนสามารถ 

เลือกใชกิจกรรมตาง ๆ ในการนําเขาสูบทเรียนและการเรียนรู เชนการเลาเร่ืองตาง ๆ ใหผูเรียนซักถาม หรือตั้ง
คําถาม การกําหนด หรือตั้งประเด็นความรู หรือหัวขอเก่ียวกับการเรียนรูตามแผนที่ยึดโยงกับหลักสูตรเปนข้ันที่
ผูเรียนจะรับรูถึงจุดหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนรูบทเรียน การกระตุนความสนใจดวยเกม เพลง ภาพ การอาน 
การชวนสนทนา เพื่อใหผูเรียนตั้งประเด็นที่ตองการรู ผูเรียนซักถาม หรือตั้งคําถาม การยกตัวอยางประโยค ฯลฯ 
ประเด็นที่สําคัญในข้ันตอนนี้คือการตั้งประเด็นคําถาม การใชคําถามสรางพลังใหผูเรียนไดเล็งเห็นประโยชนที่จะ
ไดรับจากการเรียนรูหรือเกิดแรงจูงใจ ในหัวขอเก่ียวกับการเรียนรูในข้ันตอนไป     

3.2 (A) ดานทัศนคติหรือเจตคติการเรียนรู ( ttitude earning) orn ,  . (2001: 62)  x ord d anced 

Learner's Dictionary of Current English” ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ วิถีทางที่คุณคิดหรือ
รูสกึตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง และวิถีทางที่คุณประพฤติตอใครหรือคนใดคนหนึ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวา คุณคิด
หรือรูสกึอยางไร และ Sharon และ aul (1996: 370) กลาววา ทศันคติ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้  
   3.2.1 องคประกอบดาน ความรู ความเขาใจ ( ogniti e omponent) หมายถึง ความเชื่อเชิง
การประเมินเปาหมาย โดยอยูบนพื้นฐานของความเชื่อ จินตนาการ และการจํา     

3.2.2 องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก ( ecti e omponent) หมายถึงความรูสึกใน
ทางบวกหรือลบหรือทั้งบวกและลบตอเปาหมาย      

3.2.3 องคประกอบดานพฤติกรรม ( eha ioral omponent) หมายถึง แนวโนมของ
พฤติกรรมหรือแนวโนมของการแสดงออกตอเปาหมาย ทัศนคติหรือเจตคติการเรียนรู จะตองมีทักษะความสัมพันธ
พื้นฐานของความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสรางองคความรูดวยวิธีการสืบคนความรูดวยตนเองเพื่อใหไดความรูที่
ตองการ คนควาหาแหลงความรูที่เก่ียวของเรียบเรียงขอมูลเพื่อสรางกระบวนการสรางองคความรูในการตัดสินใจ
จัดการเรียนรูแตละคร้ัง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทํากิจกรรมรวมกัน ฯ  
 3.3 (L) ดานการเรียนรูและนวัตกรรม ( earning and nno ation) จากแนวคิด ที่เก่ียวของกับทักษะ
และประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดบูรณาการแนวคิดที่เก่ียวของทั้งหมด และออกแบบรูปแบบการ
จัดการเรียนรูดวยรูปแบบ MALA model โดยทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอม
ของนักเรียนเขาสูยุคการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติและโลกมีความซับซอนมากข้ึนในปจจุบันไดแก  
   3.3.1 ความริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม โดยการคิดอยางสรางสรรคและทํางานกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรค   

3.3.2 การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาโดยการใหเหตุผลอยางมีประสิทธิผลการใช
การคิดอยางเปนระบบและการพิจารณาและการตัดสินใจที่ดีมีเหตุผล     

3.3.3 การสื่อสารและการรวมมือ โดยมีการสื่อสารอยางชัดเจน การรวมมือกับผูอ่ืนและการสรางนวัตกรรม  
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3.4 (A) ดานกิจกรรมการเรียนรู ( cti it  earning)     

3.4.1 เปดโอกาสใหผูเรียนกลาตั้งคําถาม กลาคิด กลาแสดงออก กลาตัดสินใจ เปลี่ยนการเรียน
จากรับฟงอยางเดียว (passi e) เปนการเรียนรูดวยตนเอง (acti e) การต้ังคําถามเพราะเกิดขอสงสัยเปนจุดเร่ิมตน
ของ Lifelong Learning ถามแบบสรางสรรคกอใหกอเกิดประโยชน ตนหาคําตอบอยางถูกวิธีเปนการเรียนรู
แกปญหาและฝຄกเด็กใหมีความสนใจใฝรู     

3.4.2 ฝຄกใหผูเรียนการเรียนรูดวยตนเอง เปนการสอนใหสามารถสืบคนความรูดวยเทคโนโลยี
สือ่สารและวิธีการคนหาอ่ืน ๆ ทาํใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต     

3.4.3 การสรุปความรู เปนการแสดงใหเห็นวาผูเรียนไดความรูที่เปน องคความรูของผูเรียนเอง
เปนความรูใหมที่ผานกระบวนการเรียนรูที่ถูกตอง ผูเรียนจะจดจําความรูนี้ไดนานนอกจาก นั้นครูตองเปดโอกาส ให
นักเรียนไดอภิปรายกัน ดูเหตุผล มีทฤษฎีรองรับ สงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมความรวมมือฝຄกความเปนผูนํา
และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม     

3.3.4 การนําเสนอและการสื่อสาร ทําใหผูเรียนไดมีพฒันาการทางดานภาษาและมีความสามารถ
ในการนําเสนอมีทกัษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

3.4.5 ความรูที่ไดนําไปใชและเผยแพร เปนการสงเสริมใหมีการพัฒนานวัตกรรมสูระบบสากล 
และเพื่อนําไปใชในการพัฒนาประเทศตอไป  

  (Evaluate)    

4.1 การนําความรู ( nowledge) หมายถึง ความสามารถ ในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล 
การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตาง ๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
 4.2 ทักษะทางปญญา ( ogniti e ills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใช
ความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการทฤษฎีและกระบวนการตาง ๆ ในการคิดวเิคราะหและการแกปญหา เมื่อตอง
เผชิญกับสถานการณใหมทีไ่มไดคาดคิดมากอน รวมถึงทกัษะความสัมพนัธระหวางบุคคล   

 4.3 ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and esponsi ilit ) หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
เปนกลุม การแสดง ถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรูของตนเอง  

4.4 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis 

Communication and n ormation echnolog  ills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาทําการประเมิน (E aluate) วิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดรายละเอียด และสรุปผล นําผลที่
ไดมาใชในการปฏิบัตกิารทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล 
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 1. การคิดบอรดเกม นวัตกรรมจัดการขยะสุดเจຎง  แยกขยะรับแตมในแอปฯ แลกใชกับรานคา ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ควารางวัลชนะเลิศระดับเอเชียจากเวที Asian Conference on 

ampus ustaina ilit  ( ) คร้ังที่4 ประเทศเกาหลีใต โดยใชเทคโนโลยีแกปญหา สรางแรงจูงใจ สรางเทรนด
ใหมใหนักศึกษาแมปจจุบนัจะมีการรณรงคใหประชาชนแยกขยะตามประเภท เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมแลวก็ตาม แตผูคนก็
ยังคงทิ้งขยะผิดประเภทกันอยู ทําใหการบริหารจัดการขยะ รวมถึงการนําขยะไปรีไซเคิลไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ตอง
เสียทั้งแรงงานคนและเสียเวลาในการคัดแยกขยะอีกรอบ และจํานวนขยะผิดประเภทที่ทับถมทวีคูณข้ึนทุกวัน ก็ยิ่งทําให
การจัดการขยะเปนไปไดยากย่ิงข้ึนปญหาขยะ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovation for ampus ustaina ilit )         
ซึ่งการนําเทคโนโลยีมาชวยแกปญหา ไมวาจะเปนแอปพลิเคชั่นหรือ IoT ที่มีวิธีการใชงานที่ไมซับซอนนําไปใชไดจริง
สรางแรงจูงใจใหแกนักศึกษาและชวยแกปญหาขยะของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืนจึงทําใหนวัตกรรมของทีม Mang นี้ชนะ
ใจกรรมการและควารางวัลชนะเลิศจากเวที sian on erence on ampus ustaina ilit  ( ) คร้ังที่ 4           

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มาครองไดสําเร็จ (https://www.2 green4e er.com/17068537/ page-1.) 
 2. การคิดบอรดเกม Revival Resource สะกิดจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติผานเกม ของนักเรียน 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือไมวา น้ําสะอาดเปนหนึ่งในทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและ
หลายคร้ังมักถูกใชไปอยางไมรูคุณคา ขณะที่จํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ การใชทรัพยากรเหลานี้อยางรู
คุณคาและเกิดประโยชนสูงสุดก็กลายเปนเร่ืองจําเปนมากข้ึนเร่ือย ๆ เชนกัน  
  ปญหาสิ่งแวดลอมน้ําทวม น้ําแลง อุณหภูมิโลกสูงข้ึน ภัยพิบัติตาง ๆ เหลานี้ลวนเปน
ผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคาของมนุษย บวกกับประสบการณตรงจากน้ําทวมหนักป พ.ศ. 2554 

ทําใหเยาวชนทีม BRR Party จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาบอรดเกม Revival 

Resource ข้ึนเพื่อชวนใหผูเลนไดผานสถานการณจําลองที่ตองตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
อยางจํากัด ไมวาจะเปนน้ํา หรือปาไม จากเหตุการณตาง ๆ ที่คาดไมถึงเสนทางการเรียนรูจากการพัฒนาบอรดเกม 

  1. รูหรือเปลา น้ําเปนหนึ่งในทรัพยากรที่มแีนวโนมวาจะหมดไปจากโลก    

2. ศึกษาขอมูลเร่ืองสิ่งแวดลอมเยอะมากแตไมรูจะถายทอดออกมายังไง    

3. อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เปนกลุมเดียวที่ไมมีเกมดราฟทแรกไป เรียนรูหลักการออกแบบบอรดเกมเบื้องตน 

Design Thinking และ Social Game    

4. พัฒนาบอรดเกมจําลองสถานการณใหผูเลนเปนบริษัทที่ตองใชทรัพยากรในธุรกิจ ใสเร่ือง CSR เขาไป
เกม ออกแบบกลไกใหผูเลนใชทรัพยากรและทดแทนเพื่อสวนรวม และเกิดปญหาการทํางานที่ขัดแยงกันจนไม
สามารถทาํผลงานออกมาได    

5. ปรับตัว ปรับใจ เขาหากันและชวยกันพัฒนาเกมจนเสร็จ    

6. เลนบอรดเกม Revival Resource กับเพื่อนในโรงเรียนคุณคาที่เกิดข้ึนตอเยาวชน-เกิดความตระหนัก
ในทรัพยากรที่มอียางจํากัด เห็นความสําคัญของทรัพยากรน้ํามากข้ึน และเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้ํา 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2562 : 86-87) 
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 MALA model ทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการนําทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม 3R และ 7C เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวย รูปแบบ MALA model 

สรุปผลตามวัตถุประสงค ดังนี้ 1) ดานความรู โดยการนําคุณลักษณะพึงประสงคของผูเรียน และปรับรูปแบบการ
จัดการเรียนรูใหเปนแบบ Active นํามาบูรณาการใชใหทันกับโลกยุคเทคโนโลยีสื่อสาร 2) ดานผูเรียน โดยการสอน
ใหผูเรียนรู เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกใน
อนาคต มสีมรรถนะ (competenc ) ที่เกิดจากความรู ความรอบรูดานตาง ๆ นํามาสรรสรางนวัตกรรมใหมปรับใช 
เปนผูมีทักษะทางปญญาและเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 3) ดานสังคมโดยใชรูปแบบ MALA model มาออกแบบการ
เรียนรูดวย การสรางแรงจูงใจ ( oti ation) ทัศนคติหรือเจตคติการเรียนรู ( ttitude earning) การเรียนรูและ
นวัตกรรม ( earning and nno ation) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( cti it  earning) โดยมีผลการประเมิน
การออกแบบการเรียนรู (Evaluate) การนําความรู ( nowledge) ความสามารถ ในการเขาใจ การนึกคิดและการ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริง ในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตาง ๆ สามารถเรียนรู
ดวยตนเอง โดยมีทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) และผูเรียนสามารถนําความรูมาบูรณาการออกแบบ การ
เรียนรูไดหลายๆ ดาน ดังนั้นการศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของประเทศ การพัฒนาเปนกําลังปญญา
ชวยใหประเทศสามารถแสวงหาโอกาสไดอยางเหมาะสม และความทันสมัยเปนการพัฒนาการเรียนรูเพื่อใหประชาชน
กาวใหทันกับยุคดิจิทัลยุคที่ใชเครือขายเชื่อมโยงขอมูลสื่อสาร หรือโลกไรพรหมแดน ประเทศใดท่ีประชาชนมีองค
ความรูที่ดีก็จะสามารถใชทกัษะ ความรู ความคิด และพลังสรางสรรคจากประชาชนในการพัฒนาประเทศไดมาก เกิด
ความยั่งยืน สามารถหลีกเลี่ยงภัยคุกคามตาง ๆ ไดทันการและประสบความสําเร็จในการทาํงานทุกประเภท  

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2561. . กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2562. 
-3). พิมพคร้ังที่ 1 กรุงเทพ ฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2562.  พิมพคร้ังที่ 1 
กรุงเทพ ฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2562. 
PLC) . พิมพคร้ังที ่1 กรุงเทพ ฯ 

: สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2562.  

(  “THAMMASAT -BANPU INNOVATIVE LEARNING” กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการเรียนรูและ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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BMA School Digital Transformation  กรุงเทพ ฯ : ASIAN INSTITTUTE OF DIGITAL AND INNOVATION  
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The development of mathematics problems solving ability by using STAD techniques in 
cooperative learning with STAR strategies for matthayomsuksa students
 

   สิทธิพร  สุดพรหม 
  

 

สิทธิพร สุดพรหม. 2562 :  

 , ปรัชญาดุษฎีบัณ ิต 

สาขาหลักสูตรและการสอน , 132 หนา 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตรระหวางกอนและ

หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 2) ศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร และกลุมตัวอยางคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนธัญบุรีจาํนวน 1 หองเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบเปนกลุม จากประชากร
จํานวนหองเรียน 10 หองเรียน จํานวน 478 คน เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยมี 2 ประเภท ไดแก 1) เคร่ืองมือ ที่ใชในการทดลอง คือ 

แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร จํานวน 6 แผน และ 2) เคร่ืองมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที แบบกลุมไมอิสระ  

 

1. นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรู แบบรวมมือเทคนิค 
เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

2. ดัชนีประสิทธิผลแบบรายกลุมของการจัดการเรียนรูแบบแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ 
เอสทีเออาร มีคาเทากับ 0.6274 คิดเปนรอยละ 62.74 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค0เอสทีเอดี0รวมกับกลวิธีแบบเอสทีเออาร0
ในภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือดาน
ครูผูสอน รองลงมาคือดานกิจกรรมการเรียนรูกับดานเนื้อหาสาระ และดานที่คาเฉลี่ยต่ําที่สดุ คือ ดานสื่อการเรียนรู 

 :  
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Abstract
Sittiporn Sudphom 2019:The development of mathematics problems solving ability by 

using STAD techniques in cooperative learning with STAR strategies for matthayomsuksa 
students, Master of education Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction) ,132 pages.

The purposes of this research were 1) to compare the ability to solve mathematics 
problem before and after the study of STAD techniques in cooperative learning with STAR 
strategies for matthayomsuksa students, 2) to study the index of the effectiveness of management 
techniques STAD in cooperative learning with a STAR strategies ,and 3) study the satisfaction 
towards their STAD techniques in cooperative learning with STAR strategies. The sample of 35 
students matthayomsuksa 1 students at Thanyaburi School by cluster sampling from population 
of the 10 classrooms in total of 478 students. There were two kinds of instruments for this 
research which were 1) STAD plan cooperative learning techniques with traditional methods 
STAR in total of six plans, and 2) the instrument used for data collection including the tests of 
mathematics problems solving ability and the survey of satisfaction of students towards the study 
of STAD technique in cooperative learning with STAR strategies. The statistics that used for 
analyzing this research were mean, standard deviation and t-test for dependent samples.
The research findings indicated that :

1. The students had the ability to solve mathematics problems after studying STAD 
technique in cooperative learning with a STAR strategies were higher than before at the .05 
level of significance

2. Effectiveness index list of studying STAD technique in cooperative learning with a
STAR strategies was 0.6274 or 62.74 percent.

3. The satisfaction with the study of STAD technique in cooperative learning with a 
STAR strategies in overall was high levels. Considering each aspect with highest satisfaction 
was the teachers and the second thing was the learning activities and the contents. The lowest 
average was the learning materials.

Keywords : The ability to solve mathematics problems , STAD techniques in cooperative 
learning and STAR strategies

 

 

คณิตศาสตรถือเปนวิชาหนึ่งที่มบีทบาทสําคัญตอการพัฒนาคน เพราะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมใหคน
มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล มีระบบ ระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ี
ถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผนตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม ทําใหคนเปนคนที่สมบูรณ 
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข นอกจากนี้การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนการศึกษาเพื่อ
ปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชน
เปนผูมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรอยางเพียงพอสามารถนําความรูทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่
จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนรวมทั้งสามารถนําไปเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพื้นฐานสําหรับ
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การศึกษาตอ (แกวตา ศรีจันทร, 2552: 1) จึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
ใหกับนักเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน 

จากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
คอนขางต่ํา โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนธัญบุรี ปการศึกษา 2561 นักเรียนสวนใหญไมผานเกณ ตอง
ปรับปรุง โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 33.45 (ฝายวิชาการโรงเรียนธัญบุรี, 2561: 45-48) จากการที่ผูวิจัยสอบถาม
ขอมูลจากนักเรียนโรงเรียนธัญบุรีพบวา เร่ืองการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเปนเนื้อหาหนึ่งที่นักเรียนหลายคนบอก
วาเปนเนื้อหายากที่จะเขาใจ ยากที่จะตอบ เนื่องจากไมสามารถที่จะแปลงโจทยใหเปนประโยคสัญลักษณได ผูวิจัยจึง
เห็นวาครูเปนบุคคลสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับระดับชั้น วัย และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ โดยนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและปฏิบัดวยตนเองจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลายจะชวยใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพดานการคิดวิเคราะหไดดียิ่งข้ึน (ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง, 2545: 10) 

การจัดกิจกรรมประกอบการเรียนรูในลักษณะใหนักเรียนรูรวมกันเปนกลุม เปนการจัดการเรียนรูแนวทางหนึ่ง 
เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิด รวมกันแกปญหา ปรึกษาหารือ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลซึ่งกัน
และกัน ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการคิด และประสบการณมากขึ้น (กรมวิชาการ, 2544: 
188) การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการแกโจทยปญหาท่ีผานมานั้นยังคงประสบปญหาในดานความเขาใจ กลาวคือ
นักเรียนสามารถแกปญหาไดเฉพาะโจทยปญหาท่ีคุนเคยที่ใชการดําเนินการเพียงข้ันตอนเดียวในการแกปญหา เมื่อพบ
โจทยปญหาที่ยากและซับซอนหรือตองวิเคราะหหาความสัมพันธของโจทยเพื่อใหไดมาซ่ึงวิธีหาคําตอบ นักเรียนไม
สามารถทาํได บางครั้งอานโจทยปญหาแลวไมเขาใจ สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะการแกโจทยปญหาเปนการนําความรูและ
ประสบการณที่นักเรียนเรียนมาไปใชวิเคราะหหาคําตอบของปญหา โดยนักเรียนมีกระบวนการและความสามารถของ
สมองที่มปีระสิทธิภาพแตกตางกัน การฝຄกการแกโจทยปญหานับวาเปนข้ันตอนที่สําคัญมาก การสอนใหนักเรียนรูจักใช
กลวิธีในการแกโจทยปญหา เปนแนวทางใหสามารถพัฒนากลวิธีเหลานั้นไปใชในชีวิตจริงได เนื่องจากนักเรียนไม
สามารถแกโจทยปญหาเพื่อใหไดคําตอบตามที่โจทยตองการได (ปาจรีย เยาดํา, 2552:03) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมวิธีหนึ่งคือ วิธีสอนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
ใหแกนกัเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู ความสามารถแตกตางกัน โดยที่
แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น          
การแบงปนทรัพยากรการเรียนรูรวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิก
ในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิก
ทุกคนในกลุม ความสําเร็จแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม วิธีการสอนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (เอสทีเอดี : 

Student Teams-Achievement Divisions) สามารถนํามาใชไดกับการเรียนทุกวิชาและทุกระดับชั้นและจะมี
ประสิทธิผลยิ่งกับกิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนานักเรียนในดานการแกปญหา การกําหนดเปาหมายในการเรียนรู การคิด
แบบหลากหลาย การปฏิบัติภารกิจที่ซับซอน การเนนคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสรางประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะ
ทางสังคม การสรางวินัยความรับผิดชอบรวมกัน และความรวมมือภายในกลุม (ชัชวาล รัตนสวนจิก, 2550: 34-35)  
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นอกจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิหรือเอสทีเอดี (เอสทีเอดี) แลวยังมีกลวิธีแบบ 
เอสทีเออาร (เอสทีเออาร strategy steps) เปนกลวิธีที่แมคชินีและชูຍส (Maccini and Hughes, 2000: 10-21) ไดพัฒนา 
ข้ึนเปนกลวิธีการสอนอยางหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนสามารถจําข้ันตอนการแกโจทยปญหาโดยจําตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
ลําดับข้ันในแตข้ันตอน ซึ่งมี 4 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันที่ 1 การศึกษาโจทยปญหา (Search the word problem : S) ข้ันที่ 2 
การแปลงโจทย (Translate the problem: T) ข้ันที่ 3 หาคําตอบของโจทยปญหา (Answer the problem: A) และ
ข้ันที่ 4 ทบทวนคําตอบ (Review the solution: R) แมคชินี (Maccini) อธิบายวาข้ันตอนของกลวิธีแบบ เอสทีเออาร 
จะประกอบดวยข้ันตอนยอยเพ่ือชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยเพื่อหาคําตอบได และผูสอนสามารถอธิบาย
ข้ันตอนตางๆของกลวิธีแบบ เอสทีเออาร เปนข้ันตอนยอย ๆ ได เพื่อที่จะใหนักเรียนสามารถทบทวนการแกโจทยปญหา
ไดทุกข้ันตอน และชวยใหนักเรียนสามารถจดจําข้ันตอนในการโจทยแกปญหาได การใหนักเรียนฝຄกคิดแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรนั้น ยอมมสีวนชวยสงเสริมลําดับข้ันตอนในการคิดแกปญหาท่ีพบในชีวิตประจําวัน จึงทําใหนักเรียนสามารถ
นําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝຄกฝนไปประยุกตใชในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงได การสอนการแกปญหา
คณิตศาสตรโดยการใชกลวิธี เอสทีเออาร เปนกลวิธีการสอนอีกแบบหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนสามารถใชกระบวนการ
แกปญหาในการหาคําตอบไดดีข้ึน ทาํใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาวิธีการใชเทคนิคเอสทีเอด ีและกลวิธีเอสทีเออาร เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ดี
ดวยกันทั้งสองวิธี จะตางกันก็ตรงที่วิธีการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิหรือเอสทีเอดีนั้น จะจัดกิจกรรมเปนกลุม      

มีการทดสอบยอยและมีการใหรางวัล สวนกลวิธี เอสทีเออาร เปนกลวิธีการสอนอยางหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนสามารถจํา
ข้ันตอนการแกโจทยปญหา แตการจัดการเรียนรูทัง้สองวิธีนาจะชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ดีข้ึน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรดวย นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถนําวิธีการจัดการเรียนรูทั้ง
สองแบบนี้ไปใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตามเจตนารมณ
ของหลักสูตร จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธี
แบบ เอสทีเออาร มาใชในการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแกสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูวิจัยมีความเชื่อม่ันวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี 
รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร จะทําใหความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนพัฒนา มากขึน้  

 

 

การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับกลวิธี
แบบ STAR สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี ้1.) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตรระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับกลวิธี
แบบ STAR สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 2.) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรูแบบแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับกลวิธีแบบ STAR 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับกลวิธีแบบ STARสมมุติฐานของการวิจัย 
มีดังนี้ 1) นกัเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

รวมกับกลวิธีแบบ STAR หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 2) คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบแบบรวมมือ
เทคนิค STAD รวมกับกลวิธีแบบ STAR สูงกวา 50  3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค0 0รวมกับกลวิธีแบบ0 0อยูในระดับมาก รายละเอียดกรอบแนวคิดงานวิจัย 
ดังแผนภาพที่ 1.1 

  

             

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดาํเนินการวิจยัในคร้ังนี้มีแบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยมีประชากรของการวิจัยในคร้ังนี้
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนธัญบุรี จาํนวนหองเรียน 12 หองเรียน จํานวน 615 คน และกลุมตัวอยางของ
การวิจัยในคร้ังนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนธัญบุรีจํานวน 1 หองเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งได
จากการสุมแบบเปนกลุม (Cluster sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวยการสุมเพราะทุกหองเรียนนักเรียนจัดแบบคละ
ชั้นและมีลักษณะเหมือนกันทุกหอง โดยใชการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยในคร้ังนี้ 
ไดแก แผนการจัดการเรียนรู โดยเปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับกลวิธีแบบ STAR แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแกโจทยปญหาเดียว และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD รวมกับกลวิธีแบบ STAR การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คา KR – 20 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการทดสอบคาที 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 1) ผูวิจัยดําเนินการขอหนังสืออนุญาตจากบัณ ิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครถึงผูอํานวยการโรงเรียนธัญบุรี เร่ืองขออนุญาตทําการสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับกลวิธีแบบ STAR 2) ผูวิจัยชี้แจงกับ
นักเรียนที่เปนกลุมตัวยางใหทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับ กลวิธีแบบ STAR 

เร่ือง เพื่อใหมีนักเรียนไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 3) ผูวิจัยทําการแจกแบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง การแกโจทยปญหา

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสที
เอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร  

1.0ความสามารถในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 
2.0ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบเอสทีเออาร 
3.0ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสที เออาร 
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สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ใหกับผูเรียน พรอมทั้งตรวจและจดบันทึกคะแนนไวเพื่อใชเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
หลังเรียนตอไป 4) ผูวิจัยไดทําการทดลองสอนโดยใชแผนการสอนท่ีใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 
STAD รวมกับ กลวิธีแบบ STAR จํานวน 6 แผนใชเวลาสอนคาบละ 2 ชั่วโมง โดยดําเนินการสอนดวยตนเองตาม
ตารางสอนของสถานศึกษา 5) เม่ือดําเนินการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับ กลวิธีแบบ STAR ครบ
ตามข้ันตอนแลว ผูวิจัยไดทําการแจกแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ือง การแกโจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 40 ขอและแบบอัตนัยจํานวน 2 ขอ 6) ผูวิจัยแจก
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับ กลวิธีแบบ STAR ให
ผูเรียนทุกคน จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 7) ตรวจใหคะแนน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาเร่ืองการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และนําคะแนนที่
ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน และหาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD รวมกับกลวิธีแบบ STAR ตอไป  

 

 

จากการศึกษาผลของการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้

1. นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอส
ทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยการ
ทดสอบกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.98 คะแนน และการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 47.23 คะแนน ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือโดยใชกลวิธี เอสทีเออาร ประกอบไปดวย 5 ข้ันตอน คือข้ันเตรียม เปน
การเตรียมความพรอมในการเรียนซ่ึงไดแก การแบงกลุมนักเรียนประมาณ 3-5 คน คละความสามารถ เพศ ชี้แจง
วตัถุประสงคการเรียนรู แนะนําบทบาทหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม ข้ันนําเสนอบทเรียน เปนข้ันที่ครูผูสอนนําเสนอ
เนื้อหา มีการอธิบายเนื้อหาและสาธิตตัวอยางใหนักเรียนทั้งหองเขาใจโดยใชกลวิธี เอสทีเออาร เปดโอกาสใหนักเรียนได
ซกัถาม แลวมอบหมายงานใหนักเรียนปฏิบัติรวมกัน ข้ันกิจกรรมกลุม เปนข้ันที่นักเรียนไดรวมกันทํางานกลุมและหนาที่
ตามที่ไดรับมองหมายมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยใชกลวิธี เอสทีเออาร ในการแกโจทย
ปญหา ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนในการแกปญหา 4 ข้ันตอน คือ ข้ันศึกษาโจทยปญหาข้ันแปลงขอมูลที่มีอยูในโจทย
ปญหาไปสูรูปภาพหรือสมการทางคณิตศาสตร ข้ันหาคําตอบของโจทยปญหา และข้ันทบทวนคําตอบวาสอดคลองกับ
ขอมูลและเงื่อนไขที่กําหนดในโจทยปญหาหรือไม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมาเลียม พินิจรอบ (2554: บทคัดยอ)               
ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมที่มีตอทักษะการแกปญหา เรื่องอัตราสวนและ
รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุม เร่ือง
อัตราสวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการสอนมีทักษะการแกปญหาสูงกวาเกณ รอยละ 60 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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การจัดการเรียนรูดวยกลวิธี เอสทีเออาร ครูผูสอนจะมีกิจกรรมใหผูเรียนไดแกปญหาตามสถานการณตางๆ 
และใหรวมทํากิจกรรมเปนกลุมเพื่อชวยใหผูเรียนที่ยังไมสามารถแกปญหาไดอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียน
ทีส่ามารถแกปญหาไดแลว และรวมกันวางแผนในการแกปญหาได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนะชาติ ถนอมกุลบุตร 
(2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแปรผัน โดยการใช
กลวิธ ีเอสทีเออาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
หลังการเรียนสูงกวาเกณ  60  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา ก่ิมเทิ้ง 
(2553:0บทคัดยอ) ไดทาํการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรทางคณิตศาสตรและความใฝรูใฝ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และเปรียบเทียบ
ทกัษะการแกไขปญหาทางคณิตศาสตรและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรกับเกณ  ผลการวิจัยพบวา ทักษะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     

2. คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร ที่มี
ตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร พบวาคาดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.5894 คิดเปนรอยละ 58.94 
สูงกวาเกณ ที่กําหนดใหคือรอยละ 50 ข้ึนไป แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางพัฒนาการเรียนรูเพิ่มข้ึนรอยละ 58.94 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี ประโคทัง (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร เร่ืองสารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ เอสทีเอดี และ
แบบสืบเสาะหาความรู พบวา คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาเคมี เร่ือง สารชีวโมเลกุล            

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค เอสทีเอดี มีคาเทากับ 0.6274 คิดเปนรอยละ 

62.74 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค0เอสทีเอดี0รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.38 ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก และเม่ือพิจารณารายดานแลวพบวาอยู ในระดับมากทุกดาน 

ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค0เอสทีเอดี0รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร นักเรียนไดเรียนรู
รวมกันเปนกลุม ซึ่งในกลุมจะประกอบไปดวยนักเรียนที่เกง ปานกลาง และออน ไดรวมกันคิด วางแผน และแกปญหา
รวมกัน มีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพื่อทําใหการทํางานกลุมบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอนันท บุตรศรี
เมือง ( 2550 : 87-93 ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค เอสทีเอดี กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เร่ืองตัวประกอบของจํานวนนับ พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 
เอสทีเอดี มปีระสิทธิภาพดานกระบวนการสูงกวาเกณ ที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และนักเรียนมีความพึง
พอใจตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี เฉลี่ยเทากับ 4.42 ซึ่งอยูในระดับมาก 
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1. ครูผูสอนควรอธิบายถึงข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสที
เออาร ใหกับผูเรียนอยางชัดเจนพรอมยกตัวอยางโจทยปญหาอยางงายเพื่อใหผูเรียนไดเขาใจถูกตอง 

2. ในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนครูผูสอนควรใหความใสใจใหทั่วถึงในชั้นเรียนและใหคําปรึกษากับนักเรียน
ในระหวางการทํากิจกรรม และควรจะตองใชน้ําเสียงที่ออนโยนเวลาใหคําปรึกษาและน้ําเสียงที่สนุกสนานเวลาที่
นกัเรียนกําลังทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

3. ควรทําวิจัยโดยมีการเปรียบเทียบระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ 
เอสทีเออาร กับ การสอนแบบปกติหรือเทียบกับเทคนิคอ่ืน ๆ 

4. ควรใหมกีารศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร ใน
เนื้อหาคณิตศาสตรอ่ืนๆ เชน ระบบสมการเชิงเสน สมการกําลังสอง อสมการ เศษสวนของพหุนาม ความนาจะเปน 
พืน้ที่ผิวและปริมาณ ฯลฯ 

5. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค เอสทีเอดี รวมกับกลวิธีแบบ เอสทีเออาร โดยศึกษา
ในตัวแปรอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เชน ความสามารถในการใหเหตุผลความสามารถในการ
คิดสรางสรรค ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน  

6. ควรเพิ่มการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพิ่ม หรือ ควบคูไปกับขอมูลเชิงปริมาณ เชน การศึกษาพฤติกรรมกลุม
ของนักเรียน การศึกษาพัฒนาการของเด็กกลุมเกงกับเด็กกลุมออน เปนตน 

 

 

 วทิยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยการใหความชวยเหลือจากทานพัฒนะ งามสูงเนิน ตําแนงศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาชี้แนวทาง ตรวจพิจารณา ปรับปรุง แกไข การทํางานวิจัยนี้ดวยความเอาใจใส
อยางดีตลอดมา ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ดวยความเคารพมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภวรรณ เล็กวิไล ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ปรองชน พลูสวัสดิ์ และนางธนสร ศรีมาลา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ซึ่งไดกรุณาตรวจสอบ 

ปรับปรุง และแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการทําวิจัยใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน รวมถึงผูบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
ธญับุรีทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการทดลองเคร่ืองมือ เก็บรวบรวมขอมูล และดานการประสานงานกับฝายวิชาการ
ใหผูเขียนตลอดมาจนคนควาหาขอมูลในการจัดทํางานงานวิจัยดังกลาวของผูเขียนคร้ังนี้สาํเร็จลุลวงไปดวยด ี

 คุณคาและประโยชนของบทความวิชาการฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดามารดา ที่ทานเปน
ผูใหชีวติ และครูอาจารยทุกทานที่มสีวนในการวางรากฐานทางการศึกษา และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจยัตลอดมา 
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SCHOOL AMINISTRATORS IN THE 21 ST CENTURY
 

  อดุล  โตเขียว 

 

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 ซ่ึงเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ยุคโลกไรพรมแดนซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็วตลอดเวลา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูบริหารมืออาชีพ 
ซึ่ง ถือวา เปนผูควบคุมกลไก และขับเคลื่อนการศึกษาไปสู เปาหมายแหงการปฏิรูปการศึกษาในระดับ
กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับสํานักงานตาง ๆ รวมทั้งบริหารโรงเรียน จึงตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนที่สําคัญ โดย
เนนการบูรณาการเทคโนโลยีในระบบการศึกษา คํานึงถึงการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะควรมุงคุณภาพ
การศึกษาเปนเปาสูงสุด โดยหวังวาคุณภาพของผูเรียน ทั้งดานความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถแขงขันกับนานาประเทศไดอยางมีเสถียรภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมในการบริหารงานโดยการนําหลักธรรมมา
ปฏิบัตจินเปนอุปนิสัยติดตัว ประกอบดวย คุณธรรมจริยธรรมสําหรับตนเอง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติหนาที่
การบริหาร และคุณธรรมจริยธรรมสําหรับสังคม 

 

,

Abstract
School administrators in the 21st century, the era of educational change. The 

borderless world is changing rapidly. It is crucial that school administrators should be 
professional administrators. Which is considered to be the operator of the mechanism and 
drive education to the goal of educational reform at the level of the Ministry of education 
various office levels, including school management. Therefore need to change the 
important paradigm by focusing on the integration of technology in the education system.
Regarding administration and management especially should focus on the quality of 
education as the highest target. With the hope that the quality of the students both 
knowledge, ability, morality, ethics and can compete with other countries with stability.
Including morality in the administration by applying the principles to practice until 
becoming a habit, consisting of morality and ethics for themselves. Including morality in 
the administration by applying the principles to practice until becoming a habit, consisting 
of morality and ethics for themselves. Morality and ethics for performing administrative 
duties and ethics and morals for society. 

Key Word : School Administrators , 21st Century
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จากสังคมโลกยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนผานเขาสูสังคมโลกยุคความรูในศตวรรษที่ 21 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ จากทุกภูมภิาค
ของโลกเขาดวยกัน พลังขับของเทคโนโลยียคุดิจิตอลไดสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนความ
รวดเร็วที่นักวิชาการเห็นตรงกันวาเพิ่งจะเร่ิมตนเทานั้น ในระยะถัดไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนเปนทวีคูณ               
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามไปดวยอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได 
สถานศึกษาจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะ
สาํหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21  

โลกในศตวรรษที่ 21 หรือโลกยุคแหงความรู (Knowledge-based) ซึ่งการรู (Literacy) มีความหมายมากกวา
การอานออกเขียนได กลาวคือ หมายถึงการรูวาจะใชความรูและทักษะอยางไร ในการดํารงชีวิตอยูในบริบทของยุคสมัย
ที่มีการแขงขันกันสูง ตองใชความรูหลายแขนงรวมถึงทักษะมากมายเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และชวยให
ประเทศสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนได (กุศลิน มุสิกุล, 2554 : 6) ทักษะที่มนุษยตองใชในศตวรรษที่ 21 ยอม
แตกตางไปจากยุคเดิม เพราะมนุษยยคุใหมตองเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตและพ่ึงพาตนเองได สามารถเผชิญและปรับตัว
ตอความปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและไมคาดฝนไดคร้ังแลวคร้ังเลา นอกจากนี้ยังตองเปนคนดีของสังคม รูจักการเผื่อแผ
แบงปนแกผูอ่ืน เปนผูรูวิชาและรูทักษะที่ซับซอน เชน ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ทักษะชีวิต (Life Skills) 

ทกัษะการทํางาน (Work Skills) การสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเอง (Self-Inspiration) เปนตน (วิจารณ พานิช, 2554 
: 152-158) ดวยเหตุนี้หลายประเทศ จึงเร่ิมปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21  

ผูบริหารการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเปนวิชาชีพชั้นสูง             
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนมีองคกรวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร
การศึกษาดวยผูบริหารในปจจุบนัจะตองไดรับการพัฒนาทักษะเชิงมโนทัศน (conceptual skills) เพื่อใหสามารถมี
การกําหนดทิศทางการพัฒนาหนวยงานหรือสถานศึกษาของตนเองไดอยางถูกตองและถูกทิศทาง (do the right 

things) มากขึ้น ทั้งนี้อันเปนผลมาจากผูบริหารเหลานั้นจะไดรับการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญๆ 
มากข้ึน จะตองมีบทบาทเปนผูพัฒนานโยบายมากกวาเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติมากข้ึน และแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปนไปอยางรวดเร็ว จําเปนตองมีผูบริหารที่มีทักษะในลักษณะดังกลาวสูงกวาที่เคยเปนมา 
นอกจากการพัฒนาทักษะเชิงมโนทัศนแลว ทักษะเชิงมนุษย (human skills) ก็มคีวามสําคัญและจําเปนดวยเชนกัน 

เพราะการบริหารยุคที่จะมีการกระจายอํานาจ บุคลากรในองคกรจะเปนผูมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน จะทําให
ผูบริหารตองมีบทบาทในการเจรจาตอรองกับกลุมผลประโยชนทางการศึกษา (interest groups) ตางๆ ทั้งใน
โรงเรียน ในสังคมชุมชนมากข้ึน จึงจําเปนตองอาศัยภาวะผูนํา (leadership) สูงข้ึนมากกวาที่อาศัยการสั่งการหรือ
ใชอํานาจบังคับดังที่ผานมา อยางไรก็ตาม การเรียนรูเก่ียวกับศาสตรทางการบริหาร เก่ียวกับหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีตางๆ ตามทัศนะเชิงวิทยาศาสตร (scientific approach) เพื่อใหเกิดทักษะเชิงเทคนิค (technical skills)            

ก็ยังคงจําเปนอยูดวยเชนกัน เพราะสิ่งเหลานั้นจะสะทอนใหเห็นถึงความเปนวิชาชีพทางการบริหารไดในระดับหนึ่ง 
และเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดแนวคิดใหมๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชกับสภาพความเปนจริงของหนวยงานหรือ
ทองถ่ินไดอยางเหมาะสม (วิโรจน สารรัตนะ, 2556 : 334) 
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บทบาทผูบริหารสถานศึกษายุคไรพรมแดน แมวาจะมีการเคลื่อนไหวระดับชาติเก่ียวกับการบริหารจัด
การศึกษาแหงศตวรรษที่ 21 มาแลวตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ดวยการจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งมีการประชุมทางวิชาการ บทความขอเขียนเกี่ยวกับ
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทักษะข้ันสูงซึ่งกําลังกายเปนแนวโนมสําคัญของโลก            
แตการเคลื่อนไหวในเร่ืองดังกลาวขาดความตอเนื่องจริงจังของทุกฝาย การไมมีเจาภาพองคกรที่เปนหลักในการ
ประสานงานและดําเนินการในเร่ืองนี้อยางจริงจัง ถือเปนความทาทายอยางยิ่งสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในยุคไร
พรมแดน การอยูนิ่งเฉย การทําแบบเดิมๆ ตามที่เคยชิน การรอรับนโยบายจากเบื้องบนแตฝายเดียว ขณะที่
การเมืองการปกครองไมมีเสถียรภาพ ลวนสรางความเสียหายตอการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศ สงผลให
ประเทศชาติขาดศักยภาพในการแขงขันและเสียผลประโยชนเมื่อเปดพรมแดนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2558 
การเร่ิมตนในวันนี้อาจชาไปนิด แตยังไมสายเกินไปที่จะลงมือทํา โดยผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับในฐานะผูมี
อํานาจขององคกร จะตองตัดสินใจดําเนินการใหแผนยุทธศาสตรและภารกิจของสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ มีการ
สรางคุณภาพสําหรับอนาคตบนพ้ืนฐานของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และติดตามกํากับดูแลใหมีการดําเนินงานอยา
จริงจัง (รสสุคนธ มกรมณี, 2555 : 38-40)  

 

ผูบริหารสถานศึกษายุคใหมซึ่งเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ยุคโลกไรพรมแดนซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็วตลอดเวลา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูบริหารมืออาชีพ 
เนื่องจากผูบริหารจําเปนตองเปนผูมีความสามารถใชทั้งศาสตรและศิลปຊในการบริหารจัดการ เพื่อทําใหการบริหาร
จัดการศึกษามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะเปนผูนําที่สราง
วิสัยทัศนอยางชัดเจน (Envision) โดยเฉพาะมีความคิดสรางสรรค จินตนาการที่กวางไกลเนนการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการรวมทั้งการเรียนการสอน มีความสามารถในการบริหารและการจัดการ 
(Enable) โดยบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน ระบบการบริหาร การปฏิบัติงาน ในโรงเรียน อีกทั้งตอง
เขาใจและหยั่งรูความสามารถของบุคลากร (Empowerment) ในโรงเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถกระจาย
อํานาจใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม หมั่นจุดพลังและประกายไฟอยูตลอดเวลา (Energize) เพื่อใหเกิดพลังในการ
ทํางาน เกิดความกระตือรือรนขวนขวายตลอดเวลา มีความตั้งใจและจดจอตอการทํางาน (Engage) โดยมีความ
มุงม่ันอยางแรงกลาเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ และตองตั้งความหวังใหสูง และคอยๆ นําองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว 
เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน (Enhance) ใหเกิดความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ 
(Bench Marking) ไวอยางชัดเจน ในยุคโลกาภิวัตน ผูนําจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชแรงจูงใจ (Encourage)           

ตอบุคลากรใหรวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข การสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เปนมิตรจะ
สนับสนุนงาน ใหประสบผลสําเร็จ มีคุณภาพทางอารมณ (Emotion) มีความสามารถหย่ังรูจิตใจ ของบุคลากร และ
อานใจคนอ่ืนได รวมทั้งเนนการทํางานที่เกิดจากความพึงพอใจท้ังสองฝายทั้งตนเองและบุคลากรที่รวมงาน สราง
ทศันคติทางบวก มีอารมณขัน สุขุมรอบคอบ เนนการทํางานที่เปนรูปธรรม (Embody) เนนเปาหมายหรือผลงานที่
สัมผสัได ไมวาจะเปนการวางแผน การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตามและการประเมินผล ควรใชวิธีการที่เปน
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รูปธรรมชัดเจน และผูบริหารสถานในศตวรรษที่ 21 ตองเปรียบประดุจนกอินทรี (Eagle) มองไกลและเนนใน
ภาพรวมกวาการมองรายละเอียด ผูนําควรมองเปาหมายและผลงานเปนหลัก สวนรายละเอียดเปนหนาที่ของ
เจาของงานที่จะทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ สมชาย เทพแสง (2559 : 55-62)  

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงตองเปนผูนําอยางแทจริง เปนผูควบคุมกลไกและขับเคลื่อน
การศึกษาไปสูเปาหมายแหงการปฏิรูปการศึกษา ไมวาจะในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงานหรือระดับ
โรงเรียน ตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน เนนการใชเทคโนโลยีในระบบการศึกษา โดยคํานึงถึง E-Leadership (10 E) 

ในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนคุณภาพการศึกษาเปนเปาหมายสูงสุด คือคุณภาพของผูเรียน ทั้งในดานความรู
ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดอยางมีเสถียรภาพ  

 
คุณลักษณะผูนํา (Characteristic) เปนลักษณะอยางหนึ่งที่ควรปลูกฝงใหมีอยูในตัวหรือเปนเคร่ืองหมาย

หรือสิ่งที่ชี้ใหเห็นความดีหรือลักษณะประจําตัว ดังนั้นคุณลักษณะจึงหมายถึงลักษณะทางดานรางกายและการ
แสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลที่เปนสวนของอุปนิสัย ซ่ึงแสดงออกมาใหผูอ่ืนเห็นการบริหารงานใดๆ ยอมมี
จุดหมายสําคัญเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด จึงจําเปนตองมีผูบริหารที่มี
ความรูความสามารถ มีคุณธรรมและมีคุณลักษณะเปนที่พึงประสงคของผูรวมงานสวนใหญ คุณลักษณะของ
ผูบริหารยอมมีความสัมพันธใกลชิดกับปริมาณคุณภาพ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น ๆ 
ดังนั้น จึงมีผูศึกษาคุณลักษณะที่จะเอ้ือตอการบริหารงานของผูบริหารไวมากมาย ซึ่งสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 

ดอล ( oll, 1998 : 153-154) กลาวา ผูบริหารทางการศึกษาควรมีคุณลักษณะดังนี้ คือ เอาใจเขามาใสใจเรา 
ควรเปนผูที่มีความรูสึกไวตอความตองการหรืออารมณของสมาชิกของกลุม ควรเปนคนมีชีวิตจิตใจ มีความตองการ
สวนตัว เปนคนมีความกระตือรือรนมีความตื่นตัวอยูเสมอ ราเริงแจมใส ควรไดรับการยอมรับจากสมาชิกวาเปน
สมาชิกของกลุม และพฤติกรรมของผูบริหารจะตองสอดคลองกับเกณ เฉลี่ย (norms) ของกลุมที่มีความคิดไมตาง
หรือหางจากความคิดของกลุมมากนัก ควรเปนที่พึ่งของสมาชิกได สามารถควบคุมอารมณของตนเองได เปนผูมี
สติปญญา สนใจและรูในบทบาทของการเปนผูบริหารเปนอยางดีและมีความรับผิดชอบสูง  

บารนารด ( arnard, 1999 : 93-100) กลาววา คุณลักษณะที่ดีของผูบริหาร ควรมีลักษณะ ดังนี้ ความมี
ชีวิตชีวาและทนทาน (vitality and undulation) ตัดสินใจเร็วและเต็มใจเสมอที่จะเปนผูตัดสินใจดวยตนเอง 
(decisiveness) ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) ความรับผิดชอบ (responsibility) สมองเฉียบแหลม
เต็มไปดวยความรูทนัโลกทันเหตุการณ (intellectual capacity) 

ดรักเกอร ( ruc er, 2006 : 150) กลาวา คุณลักษณะผูนํานั้นตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ สมอง (wealthy) 

มคีวามชํานาญพิเศษ (skills) มีอํานาจในตัวเอง (power) รอบรูทุกอยางที่สามารถทําได (enlightenment) แสวงหาสิ่งที่ด ี

(well belong) ตรงตอระเบียบ (rectitude) รูจักที่ต่ําที่สูง (respect) การแสดงทาทางไมขัดตา (affection)  
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ฟอกว ( ox, 2006 : 57) ไดกลาววาผูนําที่มีประสิทธิภาพควรมีมนุษยสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน และให
ผูรวมงานมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานจากคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดังกลาว พอสรุปไดวา 
ผูบริหารสถานศึกษาที่มปีระสิทธิภาพควรเปนผูที่มคีวามรู ความสามารถในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีบุคลิกภาพดี 
มีทกัษะทางสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยาที่ดีตอสังคม  

จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษายุคใหมในศตวรรษที่ 21 จะตองสรางภาพพจนใหมให
เปนผูนําทางวิชาการ มีหนาที่ในการนําแนวคิดใหมๆ ไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานศึกษาดานตาง ๆ ตองทําตัว
เปนผูจุดประกายความคิดในการพัฒนา บุคลากรที่ทําหนาที่บริหารสถานศึกษาจะตองมีวิสัยทัศน เปนผูนํา กลา
เปลี่ยนแปลง กลาตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร
และมีความรูวิชาชีพ โดยเฉพาะผูนําทางวิชาการ ผูบริหารตองเปนทั้งนักบริหาร นักวิชาการ นักจัดกิจกรรมตางๆ 
ของสถานศึกษาใหไดผลผลิตที่ดเีลิศ จึงเปนแนวทางการปฏิรูปเพื่อนําไปสูผูบริหารที่อยูในศตวรรษที่ 21 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546 : 11) ไดกลาวถึงทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศควรรษที่ 21 วา ผูบริหาร
สถานศึกษาที่มปีระสิทธิภาพควรมีทักษะ 3 ดาน ที่ผสมกลมกลืนไปตามอัตราสวนที่แตกตางกัน ทักษะทั้ง 3 ดาน ไดแก  

1. ทักษะทางการจัดการ (Managerial Skills) เปนความสามารถของผูบริหารที่จะบริหารงานและรักษาไว
ซึง่ความรวมมือของบุคคลในการทํางาน การสรางความกาวหนา และพัฒนาสถานศึกษาเพื่อผลผลติ และสัมฤทธิผล
ตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา ทักษะทางดานการจัดการ ไดแก บทบาทหนาที่ของผูบริหารในการวางแผน การ
ตัดสินใจ การสั่งการ การควบคุมงาน การประสานงาน การจดัองคกร การบริหารทรัพยากร รวมทั้งการประเมินผล 
และติดตามผลการทํางาน 

2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) เปนความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิผล 
รวมทั้งการสรางความสัมพนัธ และความรวมมือในการทํางาน การสรางแรงจูงใจพัฒนางาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะของผูบริหาร ไดแก มีความเขาใจถึงความรูสึกของผูอ่ืนไดใหความสําคัญกับทุกคน มีความจริงใจตอผูอ่ืน          
มอีารมณขัน มองโลกในแงดี มีคุณธรรมไมเอาเปรียบผูอ่ืน และคอยปรับปรุงบุคลิกภาพของตนอยูเสมอ 

3. ทักษะทางเทคนิควิธี (Technical Skills) เปนทักษะท่ีผสมระหวางความรู และความสามารถในการ
ทาํงานของตน ผูบริหารควรมีความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ตาง ๆ ไดแกงานวิชาการ งานดานบริหารบุคคล งานดาน
สิง่อํานวยความสะดวก งานการเงิน 

สุนทร โคตรบรรเทา (2551 : 9 - 11) ไดกลาวถึงทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตาม
แนวคิดของแคทซ (Katz, 1974 : 33 – 42) วาผูบริหารสถานศึกษาจาํเปนจะตองมีทักษะการบริหาร และยํ้าใหเห็น
วาผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะตองมีทักษะพ้ืนฐาน ทัง 3 ทักษะ ดังนี้ 

1. ทักษะดานเทคนิควิธี (Technical Skills) หมายถึง การมีความเขาใจ และมีความชํานาญที่เก่ียวของกับ
วิธีการกระบวนการ วิธีดําเนินการ และกลวิธีตางๆ ของงานในองคกร ถาเปนองคการทางการศึกษา ทักษะดาน
เทคนิควิธี ไดแก ทักษะที่ไมเก่ียวกับการสอน เชน การเงิน การบัญชี การจัดตารางเรียน การจัดซ้ือจัดจาง การ
กอสราง การซอมบํารุง และการดูแลอาคารสถานที่ เปนตน ทักษะดานเทคนิควิธีมีความสําคัญสําหรับผูมีบทบาท
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เปนผูบริหารหรือหัวหนางานในระดับลางของลําดับอํานาจการบริหารสถานศึกษา ตัวอยางเชน หัวหนาสายวิชาหรือ
หัวหนาชวงชั้นจะตองมีทักษะทางดานเทคนิควิธีเก่ียวกับการเรียนการสอนมากกวาผูบริหารโรงเรียน และหัวหนา
ฝายธุรการ และการเงินจําเปนตองมีทักษะดานเทคนิควิธีเก่ียวกับการทําบัญชี และการใชคอมพิวเตอรมากกวา
ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา เปนตน 

2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) หมายถึง ทักษะของผูบริหารในการทํางานกับผูอ่ืนอยางมี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ทั้งเปนรายคนและกลุมบุคคล ทักษะในดานมนุษยสัมพันธ เชน การเขาใจตนเอง 
การยอมรับตนเอง การเอาใจใส การเอาใจเขามาใสใจเรา และการเห็นใจผูอ่ืน พื้นฐานความรูเก่ียวกับทักษะดาน
มนษุยสัมพนัธ ไดแก การเขาใจภาวะผูนาํ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับภาวะผูนํา การจูงใจผูใหญ การพัฒนา
เจตคติ พลวัตกลุม ความตองการของมนุษย การบริหารความขัดแยง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทักษะดาน
มนษุยสัมพนัธ มีความสําคัญมากตอบทบาทของผูบริหาร และหัวหนางานทุกลําดับอํานาจการบริหารองคกร ทั้งนี้
เพราะผูบริหารไมวาจะอยูในตําแหนงใดจะตองทํางานโดยผานบุคคลอ่ืน คือ ผูบริหารจะตองรูจักใชทักษะดานมนษุย
สัมพนัธ จึงจะปฏิบัตงิานไดบรรลุตามเปาหมาย ทักษะดานมนุษยสัมพันธไดมาจากการเรียนรูทางจิตวิทยา ปรัชญา 
พฤติกรรมศาสตร สังคมวิทยา สังคมศาสตร มานุษยวิทยา และการฝຄกอบรมมาโดยตรง 

3. ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการมอง
องคกรโดยรวม การมองเห็นความเชื่อมโยงขององคประกอบตางๆ ขององคกรและหนาที่ขององคกร ดานมนุษย
สัมพันธ การพัฒนาดานความคิดรวบยอดตองอาศัยความรูเก่ียวกับทฤษฎีการบริหาร ความรูเก่ียวกับพฤติกรรม
องคกร และพฤติกรรมมนุษย และปรัชญาองคกรนั้นๆ ทักษะดานความคิดรวบยอดมีความสําคัญยิ่งสําหรับบทบาท
ผูบริหารระดับบนของอํานาจบงัคับบญัชาภายในองคกร ตัวอยางเชน ถาเปนองคกรทางการศึกษา ผูบริหารเขตพื้นที่
การศึกษา อาจไมจําเปนตองมีความรูหรือทักษะดานเทคนิควิชาการในการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย
หรือเด็กที่มีความตองการพิเศษ แตตองทราบวาการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหรือเด็กที่มี
ความตองการพิเศษเก่ียวของกับการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่อยางไร ความรูเก่ียวกับทักษะดานความคิดรวบ
ยอดไดมาจากการศึกษา คนควา และการอานเร่ืองราวตางๆ เก่ียวกับองคกรการศึกษา กฎระเบียบที่มีอยูแลว การ
อานรายงานประจําป ศึกษาประวัตคิวามเปนมาสภาพแวดลอมแลวนําความรูที่ไดมาวิเคราะห 

ผูบริหารแตละระดับแมวาจะใชทกัษะที่สาํคัญ 3 ทักษะนี้ ก็ตาม แตผูบริหารแตละระดับก็ใชทักษะดังกลาว
ตางกัน กลาวโดยสรุป คือ ผูนําระดับลางขององคกรจะใชทักษะดานเทคนิคมากที่สุด เพราะหนาที่สําคัญของ
ผูบริหารระดับนี้ยังตองเก่ียวของอยูกับระดับปฏิบัติการอยูคอนขางมาก ตองควบคุมงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

ผูบริหารในระดับกลางจะตองใชทักษะดานมนุษยสัมพันธมากที่สุด เพราะผูนําระดับกลางตองเปนตัวเชื่อมระหวาง
ผูนาํระดับสูงและผูนําระดับลาง ตองอาศัยทักษะการสื่อสาร (Information Skill) ผูบริหารระดับสูงจะใชทักษะดาน
ความคิดรวบยอดมากที่สุด เพราะหนาที่สําคัญของผูนาระดับนี้จะตองเปนผูกําหนดนโยบาย ตองมีวิสัยทัศนและ
สามารถแกปญหาไดด ี

 

 

 

455



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15
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1. บทบาทในดานของความสัมพันธระหวางกัน (Interpersonal Role) ซึ่งเปนบทบาทที่เกิดข้ึนจากการ
ทาํงานตามอํานาจหนาที่ที่มอียูของผูบริหาร คือ 

 1.1 บทบาทเปนพระอันดับ (หัวหนาพิธีการ)  
 1.2 บทบาทเปนผูนํา (คอยจูงใจ)  
 1.3 บทบาทเปนคนกลาง (คอยประสานสัมพนัธกับเพื่อนรวมงานและอ่ืนๆ) 

2. บทบาทในดานขอมูล (Informational Role) ซึ่งเปนบทบาทที่เกิดข้ึนตามบทบาทกลุมแรกที่ตองมีการ
ติดตอกับผูใตบงัคับบัญชา เพื่อนรวมงานและคนอ่ืนๆ ประกอบดวย 

 2.1 บทบาทการรวบรวมขอมูล 

 2.2 บทบาทการกระจายหรือแจกจายขอมูล 

 2.3 บทบาทการใหขอมูล 

3. บทบาทในดานการตัดสินใจ (Decisional Role) บทบาทกลุมนี้จะเปนผลสืบเนื่องมาจากบทบาทสอง
กลุมแรก ซึ่งจะสงผลใหเกิดบทบาทที่เก่ียวของกับการตัดสินใจ 4 บทบาท คือ 

 3.1 บทบาทเปนผูคิดริเร่ิมกิจการ 
 3.2 บทบาทเปนนักแกไขปญหา 
 3.3 บทบาทเปนนักแบงสรรทรัพยากร 
 3.4 บทบาทเปนนักเจรจาขอขัดแยง 

ชัยยนต เพาพาน (2559 : 309) สรุปไววา บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหม ประกอบดวย 
บทบาทในฐานะผูนําทางวิชาการ บทบาทในฐานะผูรักษาระเบียบวินัย บทบาทในฐานะผูประเมิน บทบาทในการ
ทบทวนนโยบาย บทบาทในการบริหารหลักสูตรและการสอน บทบาทในการกําหนดตารางการปฏิบัติงาน บทบาท
ในการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู บทบาทในการสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร บทบาทในการ
ประชาสัมพนัธ บทบาทในการประสานสัมพนัธกับชุมชน และบทบาทในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

ผูบริหารสถานศึกษา มีหลายบทบาทข้ึนอยูกับภารกิจและกิจกรรมการบริหารซ่ึงการบริหารใหประสบ
ความสําเร็จตองอาศัยหลายปจจัยเขามาเก่ียวของ การบริหารงานการศึกษาในยุคปจจุบันจะตองสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมแหงการเรียนรูในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของทุก
ภูมภิาคของโลกเขาดวยกัน ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทอยางเต็มที่และใชกลยุทธและเทคนิคการบริหารระดับสูง 
จึงจะสามารถนําพาองคกรสูความสําเร็จ (ศศิรดา แพงไทย. 2559 : 9)  
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คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่เปนความดีความงามและความจริงที่มีอยูในตัว
ผูบริหารและจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือกระทํากิจกรรมจากสภาพจิตที่เปนกุศล ดังนั้นผูบริหารที่มีคุณธรรมจึง
เปนคนดีและประพฤติปฏิบัตแิตสิ่งที่ดีทีง่ามเสมอ คุณธรรมสําหรับผูบริหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติใหเกิดคุณ
งามความดีที่ผูบริหารเสริมสรางข้ึนในการทํางาน โดยอาศัยหลักธรรม คุณธรรมนั้นเปนสภาพที่แทจริงซ่ึงอยูภายใน
จิตใจคน (ธีรรัตน กิจจารักษ, 2542 : 170) 

ผูบริหารถือไดวาเปนผูนําของหนวยงานและองคการ โดยตําแหนงและโดยชอบธรรมภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูบริหารจึงมีมากมายนานัปการ ผูบริหารที่ปรารถนาจะเปนผูนําอยางสมบูรณแบบ เปนผูบริหารที่มี
คุณภาพจะตองอาศัยทั้งในดานศาสตรของการบริหารและศิลปะในความเปนผูนําประสมประสานกันอยูในตัว แตสิ่งที่แฝง
อยูในระหวางศาสตรและศิลปะของการบริหารงานเกือบทุกประการก็คือคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร ซึ่งเปนเสมือน
สวนเสริมที่จะทําใหการบริหารงานนั้นมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เปนสวนจรรโลงใหบุคลากรในองคการทํางานรวมกันไดอยาง
มคีวามสุข มีศรัทธาในการทํางาน ยอมรับเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํามีความสามัคคีกลมเกลียว มีน้ําหนึ่งใจเดียว
รวมกัน รวมจิตรวมคิดเพื่อสูจุดหมายอันเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องมาจากคุณธรรมของผูบริหารนั่นเอง นั่นก็คือผูบริหารที่มี
คุณภาพตองเปนผูบริหารที่มีคุณธรรมเปนแกนนําสําคัญในการบริหารงาน (อมรา เล็กเริงสินธุ, 2542 : 109-112) 

ผูบริหารในฐานะผูนําองคการยอมมีบทบาท ภารกิจและมีความสําคัญในการทําใหงานขององคการบรรลุ
วัตถุประสงค ซึ่งจะตองเปนผูคุณธรรม คุณงามความดี และความจริงใจที่มีอยูในตัวผูบริหาร ไมเอารัดเอาเปรียบกัน 
นําพาความสุข สงบ และความเจริญ ดังที ่ประวัติ พื้นผาสุข (2549 : 23) ไดกลาวไววา คุณธรรมเปนปจจัยสําคัญที่
จะเสริมสรางความสงบสุขและความเจริญใหแกบุคคล เชน เปนเคร่ืองเสริมความเปนมนุษย เปนเครื่องเสริม
มิตรภาพ เปนเคร่ืองเสริมความสุขสบายใจ เปนเครื่องเสริมสงเสริมความสําเร็จ นอกจากนั้นคุณธรรมยังมี
ความสําคัญที่จะชวยเสริมสรางความสุขความเจริญ ใหแกสังคมและชาติโดยสวนรวม เพราะเมื่อสังคมของชาติได
ผูนาํมีคุณธรรมไมเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนกัน ทุกคนมีความสงบสุขและความเจริญเปนสวนบุคคลแลวยอม
เผยแผไปยังบุคคลอ่ืน เมื่อทุกคนคิดและปฏิบัติรวมกัน สังคมของชาตินั้นก็ยอมเปนปຄกแผนและมีความสามัคคี 
มัน่คงตามมา คุณธรรมเปนคุณลักษณะที่เปนความดี ความงาม ผูบริหารซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาจะตองมีการพัฒนาตน 
พัฒนาคน และพัฒนาองคการใหมีความกาวหนาอยูเสมอ ใสใจ ไมทอดทิ้งทุกเร่ืองดวยความเปนธรรม มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่เปດยมไปดวยความเมตตาในการสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน  

ผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค จะตองเปนผูมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการ
บริหารและการจัดการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ เปนผูที่ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนําผูตามที่ดี           
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีวุฒภิาวะทางอารมณ มีความคิดเปนประชาธิปไตยและมีการทํางานเปนทีม เปนผูมีความรู 
ความเขาใจในหลักการบริหารการศึกษา เปนผูมีวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการศึกษา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
และแนวทางพัฒนาการศึกษา ซ่ึงจะทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ (จันทรานี สงวนนาม, 2545 : 137) 
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ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความเปนผูนาํที่มสีมรรถนะ (competency) สูง คือ มีและใชความรู ความสามารถ 

ทกัษะ และคุณลักษณะที่จําเปนของผูบริหารในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จ ผูนําตองไดรับการพัฒนาและการ
เสริมสรางสมรรถนะครอบคลุมองคประกอบ สมรรถนะ 3 กลุม คือ 1) ความรู ( nowledge) : ขอมูล/สิ่งที่ถูกสั่งสม
หรือความรูเฉพาะดานของผูบริหาร 2) ทักษะ (s ills) : สิ่งที่ผูบริหารกระทําไดดี และฝຄกปฏิบัติเปนประจําจนเกิดความ
ชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะทักษะที่สๆคัญ สําหรับการแขงขันในศตวรรษที่ 21 และ 3) คุณลักษณะสวนบุคคล 
(personal characteristics or attri utes) : บุคลิกลักษณะประจําตัวที่ติดตัวมา องคประกอบสมรรถนะทั้งสามกลุม
เปนคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนยุคใหมและเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริหารมีผลการบริหารงานโรงเรียนที่
ดีกวาหรือสูงกวามาตรฐาน กลาวคือ บุคลากรที่มีสมรรถนะจะเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจชัดเจน มีทักษะและ
ความสามารถในการประยุกตศาสตรอยางมีศิลปຊ ซึ่งแนวโนมหรือผลของการมีสมรรถนะจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานใน 

5 ระดับตนและสงผลชวยสรางความสําเร็จในระดับองคกรของตนเอง กระทรวงศึกษาธิการได นําแนวคิดเร่ืองสมรรถนะ
มาใชในการบริหารบุคลากรขององคกรการศึกษาทุกระดับ โดยปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาไว 2 กลุม คือ1) สมรรถนะหลัก (core competenc ) ประกอบดวย สมรรถนยอย คือ การมุง
ผลสมัฤทธิ์การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง และการทํางานเปนทีม และ 2) สมรรถนะประจําสายงาน (functional 

competency) ประกอบดวย หาสมรรถนะประจําสายงานยอย คือ การวิเคราะหและสังเคราะห การสื่อสารและจูงใจ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักสมรรถนะใหสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําสายงาน (เรชา ชูสุวรรณ, 2550 : 3) 

 

 
 ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 ตองมีคุณลักษณะที่โดดเดน มีทักษะและบทบาทในการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงใหไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชการกําหนดยุทธศาสตรและนําไปสูการปฏิบัติ
ในอนาคต สามารถกําหนดประเด็นศึกษาเปนองคประกอบของผูบริหารสถานศึกษาที่สําคัญ 4 ดานหลัก ไดแก 
คุณลักษณะความเปนผูนํายุคใหม ทักษะยุคใหม บทบาทหนาที่และคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ดังภาพ นอกจากนี้ ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 ยังตองนําสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามาใช เพื่อให
บริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พลูสวัสดิ์ 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

การศึกษาวิจยันี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 2) ประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนากลยุทธการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประชากร คือ ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียน
ขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 233 คน กลุมตวัอยางไดแก 
ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในเขตภาคเหนือตอนบน 
จํานวน 207 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย โดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน  

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .96 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของ
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ สถิติที่ใชคือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาความตองการจําเปนโดยวิธี 
Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNI Modified) ผลการวจิัย พบวา 

1. สภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย          

โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.41, SD = .51)  

2. สภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย             
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  4.75,   .39) 

3. ความตองการจําเปนในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย โดยรวมทุกดานมีความตองการจําเปนทุกรายการ โดยมีคา PNI Modified อยูระหวาง 0.002 ถึง 0.148 

โดยภาพรวมเฉลี่ย 0.082  

 

 : ,   
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Abstract
The objectives of this research were as follows: 1) to study actual and desired 

conditions for development strategies for managing small schools of the Foundation of the 
Church of Christ in Thailand 2) to assess the needed to develop management strategies of
small schools of the Foundation of the Church of Christ in Thailand. Needs assessment 
research. The population consisted of 233 Administrators along with teachers of the small 
schools of the Foundation of the Church of Christ in Thailand In the Upper Northern. The 
sample group consisted of 207 Administrators along with teachers of the small schools of the 
Foundation of the Church of Christ in Thailand In the Upper Northern. The sample size was 
determined by using the formula of Krejcie and Morgan table with the 95% confidence level. 
The samples were selected by simple random sampling. The data were collected by a 5-level 
scale questionnaire with the reliability at .96. The gathered data were about actual and desired 
conditions for development strategies for managing small schools of the Foundation of the 
Church of Christ in Thailand. Then, the data were analyzed using statistical packages 
employed with frequency, percentage, mean, standard deviation and demand needed by the 
improved Priority Needs Index (PNI Modified) method. The findings showed as follows;

1. Current conditions of the administration of small schools of the Foundation of the 

Church of Christ in Thailand Overall, the average were at a high level (X = 4.41, SD = 0.51).
2. The desirable condition of the administration of a small school of the Foundation 

of the Church of Christ in Thailand In general, the average were at the highest level

( X = 4.75, S.D. = 0.39). 
3. The need for developing a school management strategy of the Foundation of the

Church of Christ in Thailand Overall, all aspects The sample group has all necessary needs 
with values of PNI Modified is between 0.01 to 0.15 with an average of 0.08. 

Keywords : Needs assessment, small school administration ,  
 

 

การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาทําใหพลเมืองของประเทศ
เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ อันจะกอใหเกิดความเจริญกาวหนาแกตนเองและประเทศชาติ ประเทศใดท่ี
ประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงประเทศนั้นยอมมีความเจริญกาวหนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 1) โดยสถานศึกษาหรือโรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมที่มคีวามสําคัญที่สุดในการ
สรางและพัฒนาคนใหเปนมนษุยทีส่มบรูณ มีคุณภาพ สามารถดาํรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขดวยการพึ่งพา
ตนเอง ทั้งนี้โรงเรียนตองมีกระบวนการบริหารจัดการโดยเนนเปาหมายหลักคือ การพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมี
คุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานระดับสากลและเปาหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว จักไดสงผลใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 75 – 80) 

ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพ และบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 นั้น ตอง
อาศัยการบริหารงานดานตางๆ ทั้งในดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้การบริหารงานตองอาศัยกลยุทธเปนแนวทางการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามเปาหมายที่องคกรกําหนดไวในระยะยาว โดยตองมีทั้งการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธทามกลาง
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สภาพแวดลอมของการแขงขันดังเชนในปจจุบนั ในทํานองเดียวกันการพัฒนากลยุทธที่ประสบความสําเร็จผูบริหาร
จะตองเขาใจกลยุทธ กระบวนการจัดการกลยุทธ และบุคลากรทุกระดับภายในองคกรตองมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา
และการดําเนินกลยุทธ เนื่องดวยโลกแหงการบริหารมีความสลับซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ผูบริหารจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถาผูบริหารขาดความชํานาญในการกําหนดกลยุทธและ
การปฏิบัตติามกลยุทธจะทําใหไมสามารถพฒันาองคกรใหบรรลุเปาหมายได 

จากการวิเคราะหสภาวการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) และการประเมินสถานการณแนวโนมของการพัฒนาประเทศที่มีผลตอ
การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2560) สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่สงผลตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนคือ การเปลี่ยนแปลงของโลกสงผลตอการจัดการศึกษาหลายดาน ประกอบดวย 1) การเปลี่ยนแปลง 
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน 2) การเปลี่ยนแปลงดานการสาธารณสุข สงผลใหประชากรมี
อายุยืนยาวมากข้ึน 3) แนวโนมความขัดแยงและความรุนแรงในสังคม และ 4) ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับการดํารงชีวิต โดยแนวโนมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สงผลตอการศึกษา ไดแก 1) ขอจํากัดใน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลดลงของขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต 2) การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยูในลําดับต่ํา ทิศทางการพัฒนาไมชัดเจน มีความซ้ําซอน และยังมี
ขอจํากัดในการตอบโจทยการพัฒนาประเทศ เปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศลาชาไมทัน
ตอการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก 3) การปรับปรุงโครงสรางประเทศไทยไปสู hailand 4.0 ที่ตองปรับเปลี่ยนโครงสราง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) 4) ประเทศไทยยังมี
ปญหาดานความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ 5) ปญหามลพิษสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและตนทุนทาง
เศรษฐกิจ รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไมยั่งยืน 6) สถาบันหลักของชาติไดรับผลกระทบจากความขัดแยง         
7) สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีการสรางสถานการณโดยมีเปาหมายใหเกิดความสูญเสียตอเจาหนาที่
รัฐ รวมทั้งมีเปาหมายในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมือง 8) โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัย
อยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่ 12 9) คุณภาพคนไทยทุกกลุมวยัยังมีปญหา โดยแตละกลุมวัยยังมีปญหา
สําคัญที่จะสงผลตอการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต 10) คนไทยสวนใหญยังมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม และไมตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต และการมีจิต
สาธารณะ และ 11) คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ํา นอกจากนี้ทิศทางการ
พัฒนาประเทศดานการศึกษาในแผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2560-2579 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 
: 75 – 80) ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดํารงชีวิต
อยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดย
วางเปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) คือ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 (3 s8 s) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะ 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได 
(Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetic) 8 s ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แกปญหา ( ritical Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม ( reati e and 
Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน ( ross-cultural Understanding) ทักษะ
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ดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา ( olla oration eamwor  and eadership) ทักษะดาน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ ( ommunications, Information and Media Literacy) ทักษะดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( omputing and  iterac ) ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู ( areer and earning ills) และมีความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ( ompassion) 

นอกจากนี้ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ

20 ป (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 103-139) ในสวนของแผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน พ.ศ.2560 - 2564 (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2560 : 61-66) ไดกําหนด
วิสยัทัศนวา “ผูเรียนเปนพลเมืองดี มคีวามรูและทักษะที่จําเปนเรียนรูไดตลอดชีวิต ดวยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน” ทั้งนี้ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 7 ยุทธศาสตร คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 2 ) การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 3) การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 4) การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนบัสนุนการศึกษาเอกชน 5) การสงเสริม
การศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู 6) การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
และ 7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

การจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศดวยสวนหนึ่ง เนื่องจากชวยแบงเบา
ภาระการจัดการศึกษาของรัฐเปนอยางมากในทุกระดับ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชวยเสริมในสวนที่ภาครัฐดําเนินการไมทั่วถึง อีกทั้งสรางความ
หลากหลายในดานรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา ทําใหเกิดการศึกษาทางเลือกตางๆ โรงเรียนเอกชนสังกัดมูลนิธิ
แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทยก็เชนเดียวกัน เปนโรงเรียนที่คณะมิชชันนารีไดกอตั้งและวางรากฐานไวเปน
โรงเรียนเอกชนแหงแรกในประเทศไทยท่ีมีคุณภาพในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานคําสอนของคริสตศาสนาใหแกชาว
ไทยมาเปนเวลานับรอยกวาป โดยมีสํานักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทําหนาที่
ดูแล ประสานงาน สนับสนุน สงเสริมสถาบันการศึกษาของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทยใหเปนไปตาม
ปรัชญา นโยบาย และวิสัยทัศนของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่มุงมั่นใหสถาบันการศึกษาในสังกัดจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนใหครบบริบูรณ และพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา
เต็มศักยภาพสูระดับสากล ใหปรัชญาชีวิตสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย พัฒนา
เยาวชนใหเจริญข้ึนตามศักยภาพของตน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เปนพลเมืองดี รับใชสังคมและประเทศชาติ 
(สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2019 : 12) ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งหมด 27 โรง และ
สถาบันอุดมศึกษา 2 แหง แตเนื่องดวยการบริหารทามกลางสภาวการณการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน 
สภาพปญหาโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทยไมสามารถสะทอนถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาไดอยางเต็มที ่ตองประสบกับสภาวการณในหลายประเด็น ไดแก 1) การแขงขันสูงใน
สวนของโรงเรียนเอกชนดวยกัน โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนอบจ. โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนทางเลือก 2) ภาวะ
เศรษฐกิจ 3) คานิยมของผูปกครอง 4) อัตราการเกิดและจํานวนผูเรียนลดลง 5) แรงงานตางชาติ และ 6) นโยบาย
และการอุดหนุนจากรัฐบาล สภาวการณดังกลาวสงผลกระทบตอการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลาวคือ จํานวน
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นักเรียนลดนอยลง ครูด ีครูเกง ลาออกไปสอบบรรจุในภาครัฐ ทําใหชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของโรงเรียนเอกชน
เปลี่ยนไป รวมถึงการบริหารขาดความคลองตัว 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนขนาดเล็กตองมีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน โดยที่การประเมินความตองการจําเปน เปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปกําหนดแผนงานที่มีความสอดคลองกับความตองการของหนวยงานและมีความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน สามารถใหคําตอบแบบบุคคลทั่วไปเก่ียวกับการนาํทรัพยากรไปใชในการพัฒนางานและสรางความม่ันใจ
ไดวาการปฏิบัตสินองความตองการขององคกรอยางแทจริง สุวิมล วองวาณชิ, (2550) ไดกลาววา การประเมินความ
ตองการจําเปน ( eeds ssessment) คือ กระบวนการรวบรวมสารสนเทศ เพ่ือวิเคราะหความแตกตางระหวาง
ความสามารถที่คาดหวังและความสามารถที่เกิดข้ึนจริง จากนั้นทําการจัดลําดับความสําคัญของความแตกตางนั้น 
โดยตองทําการวิเคราะหสารสนเทศและจัดลําดับความสําคัญของปญหา การระบุชองวางระหวางสิ่งที่ควรจะเปน
และสิ่งที่เปนอยู นอกจากนี้กระบวนการประเมินความตองการจําเปนไดแบงออกเปน 3 สวน คือ 1) การระบุความ
ตองการจําเปน ( eeds denti ication) เพื่อสํารวจความตองการจําเปนทั้งหมดที่เกิดข้ึนในองคกร 2) การ
วิเคราะหความตองการจําเปน (Needs Analysis) เพื่อวิเคราะหสาเหตุที่นําไปสูการเกิดความตองการจําเปนนั้นๆ 
โดยสูตร PNI แบบปรับปรุงหรือ PNI Modified เปนสูตรที่ปรับปรุงโดยนงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช โดย
สูตร PNI Modified เทากับ (I-D)/D และ 3) การกําหนดแนวทางแกไข (Needs Solution) การกําหนดแนวทางเพ่ือ
แกไขเพื่อใหความตองการจําเปนนั้นหมดไป สามารถใชเทคนิคการสนทนากลุมหรือการระดมสมอง การสัมภาษณ
มาประยุกตใชในการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาตอไป โดยที่ ชวัลลักษ รติวรภัทรกุล (2559 : 57) ไดศึกษาวิจัย
เร่ือง การนําเสนอกลยุทธการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พบวา การบริหารวิชาการ 
(PNIModified = 0.239) มีคาความตองการจําเปนสูงสุด ในสวนของสมคิด โพธิ์จุมพล และ พันธศักดิ์ พลสารัมย 
(2558 : 143) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบวา สภาพปจจุบันที่มีระดับปฏิบัติมากที่สุดคือ ดานการบริหารทั่วไป 
สภาพที่พึงประสงคที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการบริหารวิชาการ 

จากที่มาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นความสําคัญของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่จะเปนที่พึ่งพิงสําหรับผูปกครองที่ตองการสรางใหผูเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานระดับสากลและเปาหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการศึกษาตามที่ตั้งไว อีกทั้งเพื่อสราง
ความศรัทธาและความไววางใจใหกับผูปกครองในสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาใน
เร่ืองการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย โดยมุงหวังวาผลการวิจัยคร้ังนี้จะเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภายใตการดูแลของสํานักงานพันธกิจการศึกษาตอไป 
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 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภา
คริสตจักรในประเทศไทย 

 2. เพื่อประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภา
คริสตจักรในประเทศไทย 

 

  

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของโดยนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณ และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ.2550 และนโยบาย
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ป 2019-2022 ดังภาพที่ 1 

           

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักร
ในประเทศไทยในเขตภาคเหนอืตอนบน ปการศึกษา 2561 จํานวน 233 คน 

กลุมตวัอยาง ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 207 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย โดยใช
ตารางของเครซี่และมอรแกน ( re cie, . .  organ, . . 1970, p : 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

สภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคในการพัฒนากลยทุธการบริหาร
โรงเรียนขนาดเลก็ของมลูนิธิแหงสภาครสิตจักรในประเทศไทย  
        1. ดานการบริหารงานวิชาการ  
        2. ดานการบริหารงบประมาณ  
        3. ดานการบริหารงานบคุคล  
        4. ดานการบริหารท่ัวไป  
 (กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณ และวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550) 

        5. ดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สูความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ 

(นโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย ป 2019-2022) 
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เคร่ืองมือที่ใชในวิจัยเปนแบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพที่พงึประสงคของการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ( hec  list) ไดแก เพศ ตําแหนง อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงเรียน และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในปจจุบัน จํานวน 6 ขอ ตอนที่ 2 

สภาพปจจุบนัและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

มีลกัษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ประกอบดวย 5 ดาน จํานวน 56 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
0.60-1.00 และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ .96 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัดําเนินการดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากบัณ ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหง

สภาคริสตจักรในประเทศไทยในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและสงกลับ
คืนผูวิจยั โดยดําเนินการสงทางไปรษณียลงทะเบียน จํานวน 207 ชุด 

2. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามที่รับกลับคืนมา 
3. จัดหมวดหมูของขอมูลเพื่อศึกษาวเิคราะหตอไป  

 

1. การศึกษาสภาพปจจุบัน และสภาพที่พึงประสงคในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนของมูลนิธิ
แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผูวิจยัวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ดังนี้ 

1) การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชคือ ความถ่ี และรอยละ 

2) การวิเคราะหสภาพปจจุบนัและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนของมูลนิธิแหงสภา
คริสตจักรในประเทศไทย สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 

4.51–5.00 หมายถึง สภาพปจจุบนัที่ตรงกับความเปนจริง/สภาพที่ตองการใหเกิดข้ึนอยูในระดับ มากที่สุด 

3.51–4.50 หมายถึง สภาพปจจุบนัที่ตรงกับความเปนจริง/สภาพที่ตองการใหเกิดข้ึนอยูในระดับ มาก 

2.50–3.50 หมายถึง สภาพปจจุบนัที่ตรงกับความเปนจริง/สภาพที่ตองการใหเกิดข้ึนอยูในระดับ ปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง สภาพปจจุบนัที่ตรงกับความเปนจริง/สภาพที่ตองการใหเกิดข้ึนอยูในระดับ นอย 

1.00–1.50 หมายถึง สภาพปจจุบนัที่ตรงกับความเปนจริง/สภาพที่ตองการใหเกิดข้ึนอยูในระดบั นอยที่สุด 

2. การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนของมูลนิธิแหงสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ดําเนินการโดยนําผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในข้ันตอนที่ 2 

มาวิเคราะหจดัลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนดวยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง โดยใชสูตร 
PNI = (I-D/D (สุวิมล วองวาณิช. 2550 : 275-279). 
 

 

467



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

 

 ตอนที่ 1 สภาพปจจุบัน และสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ดังนี้ 
1) ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ดงัตารางที่ 1 

 (n=207) 

   
 

ชาย 

หญิง 

 

44 

163 

 

20.26 

78.74 

 

ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ 
ผูชวยผูอํานวยการ 
ครูผูสอน 

อื่นๆ 

 

5 

- 

9 

177 

16 

 

2.41 

- 

4.35 

85.51 

7.73 

 

ไมเกิน 30 ป 
31 – 35 ป 
36 – 40 ป 
41 – 45 ป 
46 – 50 ป 
51 – 55 ป 
56 ปขึ้นไป 

 

45 

45 

21 

29 

23 

30 

14 

 

21.74 

21.74 

10.15 

14.01 

11.11 

14.49 

6.76 

 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

176 

29 

2 

 

85.02 

14.01 

0.97 

 

ตํ่ากวา 1 ป  

1 - 5 ป  
6 - 10 ป 
11 – 15 ป 
16 – 20 ป  

มากกวา 20 ป   

 

22 

50 

47 

26 

20 

42 

 

10.61 

24015 

22.71 

12.56 

9.67 

20.30 

 

ตํ่ากวา 5 ป 
6 – 10 ป 
11 – 15 ป 
16 – 20 ป 
มากกวา 20 ป 

 

73 

73 

10 

20 

26 

 

35.27 

37.68 

4.83 

9.66 

12.56 
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จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 207 คน เปนเพศหญิง จํานวน 163 คน คิดเปน 

รอยละ 78.74 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 21.26  

ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ ครูผูสอน จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 85.51รองลงมา 
คือ อ่ืนๆ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.73 และนอยที่สุดคือ ผูอํานวยการ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.40 

อายุของผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ ไมเกิน 30 ป และ 31-35 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 
21.74 รองลงมา คือ 51 - 55 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 14.49 และนอยที่สุด คือ 56 ป ข้ึนไป จํานวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 6.76  

ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 
85.02 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 14.01 และนอยที่สุดคือระดับปริญญาเอก 
จํานวน 2คน คิดเปนรอยละ 0.97 

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานในโรงเรียนของผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุดมี คือ 1 - 5 ป จํานวน 50 คน 
คิดเปนรอยละ 24.15 รองลงมา คือ 6 - 10 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 37.68 และนอยที่สุด คือ 16 - 20 ป 
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 20.30 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุดมี 2 อันดับ คือ 6 – 10 ป 
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 37.68 รองลงมา คือ ต่ํากวา 5 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 35.27 และนอย
ที่สุด คือ ตั้งแต 11 – 15 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.83 

2) สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย         
ในภาพรวม ดังตารางที่ 2  

2 

  

 
 

 
 

 
X  SD  X  SD  

ดานการบริหารวิชาการ 4.13 0.52 มาก 5 4.74 0.39 มากที่สุด 3 

ดานการบริหารงบประมาณ 4.33 0.63 มาก 3 4.76 0.41 มากที่สุด 2 

ดานการบริหารงานบุคคล 4.14 0.57 มาก 4 4.73 0.40 มากที่สุด 4 

ดานการบริหารทั่วไป 4.71 0.41 มาก
ที่สุด 

2 4.72 0.41 มากที่สุด 5 

ดานการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม สูความเปนมนุษย 
ทีส่มบูรณ 

4.74 0.40 มาก
ที่สุด 

1 4.81 0.36 มากที่สุด 1 
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จากตารางที่ 2 พบวา ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนของมูลนิธิแหง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ( X = 4.74) รองลงมาคือดานการบริหารทั่วไป ( X = 4.71) 

ดานการบริหารงบประมาณ ( X = 4.33) และดานการบริหารงานบุคคล ( X = 4.14) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
ดานการบริหารวิชาการ ( X  =4.13) และความคิดเห็นตอสภาพที่พึงประสงคในการพัฒนากลยุทธการบริหาร
โรงเรียนของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.75)โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ( X = 4.81) รองลงมาคือดานการ
บริหารงบประมาณ ( X = 4.76) ดานการบริหารวิชาการ ( X =4.74) และดานการบริหารงานบุคคล ( X =4.73) และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการบริหารทั่วไป ( X =4.72)  

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนของมูลนิธิแหง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ดังตารางที่ 3 - 8  

 3 

 

 PNI Modified  

ดานการบริหารวิชาการ 0.148 1 

ดานการบริหารงบประมาณ 0.099 3 

ดานการบริหารงานบุคคล 0.142 2 

ดานการบริหารทั่วไป 0.002 5 

ดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สูความเปนมนุษยที่สมบูรณ 0.021 4 

PNI Modified    

 

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนของ
มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีความตองการจําเปน ทุกรายการ โดยมีคา PNI 

Modified อยูระหวาง 0.002 ถึง 0.148 โดยภาพรวมเฉลี่ย 0.082 รายการที่มีความตองการจําเปนที่พบวามีคา PNI 

Modified สูงสุด มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 คือ ดานการบริหารวิชาการ (0.148) ลําดับที่ 2 คือ ดานการบริหารงาน
บคุคล (0.142) ลําดับที่ 3 คือ ดานการบริหารงบประมาณ (0.099) ลําดับที่ 4 คือดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
สูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ดานการบริหารทั่วไป (0.021) และลําดับสุดทายคือ ดานการบริหารทั่วไป (0.002) 
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 4  

 

 PNI Modified  

การพัฒนาหลักสูตร 0.126 3 

การจัดการเรียนการสอน 0.215 1 

การวัดและประเมินผล 0.192 2 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 0.077 4 

PNIModified    

 

จากตารางที่ 4 พบวา ความตองการจําเปนของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภา
คริสตจักรในประเทศไทยดานการบริหารวิชาการ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 0.153 การจัดการเรียนการสอนมี
คาความตองการจําเปนสูงสุด (PNI Modified = 0.215) รองลงมาคือ การวัดและประเมินผล (PNI Modified = 0.192) 
การพัฒนาหลักสูตร (PNI Modified = 0.126) และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีคาความ
ตองการจําเปนต่ําสุด (PNI Modified = 0.077) 

 

 5  

 

 PNI Modified  

การระดมทรัพยากร 0.149 1 

การจัดสรรงบประมาณ 0.133 2 

การใชงบประมาณ 0.071 3 

การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใชงบประมาณ 0.050 4 

PNIModified    

 

จากตารางที่ 5 พบวา ความตองการจําเปนของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภา
คริสตจักรในประเทศไทยดานการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 0.101 การระดมทรัพยากร           
มีคาความตองการจําเปนสูงสุด (PNI Modified = 0.149) (PNI Modified = 0.16) รองลงมาคือ การจัดสรรงบประมาณ 

(PNI Modified = 0.133) การใชงบประมาณ (PNI Modified = 0.071) และการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการ
ใชงบประมาณมีคาความตองการจําเปนต่ําสุด (PNI Modified = 0.050) 
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 6 

  

 PNI Modified  

การวางแผนอัตรากําลังและการสรรหา 0.152 1 

การพัฒนาครู 0.151 2 

การเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน 0.126 3 

PNIModified    

 

จากตารางที่ 6 พบวา ความตองการจําเปนของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักร
ในประเทศไทยดานการบริหารงานบคุคล โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 0.143 การวางแผนอัตรากําลังและการสรร
หามีคาความตองการจําเปนสูงสุด(PNI Modified = 0.152) รองลงมาคือ การพัฒนาครู (PNI Modified = 0.151) และ
การเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานมีคาความตองการจําเปนต่ําสุด (PNI Modified = 0.126) 

 

 7  

 

 PNI Modified  

การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 0.000 2 

การพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.004 1 

การพัฒนางานกิจการนักเรียน 0.009 1 

PNIModified    

 

จากตารางที่ 7 พบวา ความตองการจําเปนของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยดานการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 0.004 การพัฒนางานกิจการนักเรียน มีคาความ
ตองการจําเปนสูงสุด (PNI Modified = 0.01) รองลงมาคือ การพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (PNI Modified 

= 0.004) และการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมมีคาความตองการจําเปนต่ําสุด (PNI Modified = 0.000) 
 

  

  

 PNI Modified  

การสอนคริสตจริยธรรม 0.006 2 

การอภิบาลเลี้ยงดู ฟูมฟก ใหเติบโต 0.041 1 

การสานสัมพนัธชมุชน 0.013 2 

PNIModified    
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จากตารางที่ 8 พบวา ความตองการจําเปนของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภา
คริสตจักรในประเทศไทยดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสูความเปนมนุษยที่สมบูรณโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 0.020 การอภิบาลเลี้ยงดู ฟูมฟก ใหเติบโตมีคาความตองการจําเปนสูงสุด (PNI Modified = 0.041) รองลงมา
คือ การสานสัมพันธชุมชน (PNI Modified = 0.013) และการสอนคริสตจริยธรรม มีคาความตองการจําเปนต่ําสุด 
(PNI Modified = 0.006) 
 

 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผูวิจยัมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้ 

1. สภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย              
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา รายการที่คาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
ดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.74) รองลงมา
คือดานการบริหารทั่วไป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.71) และดานการบริหารงบประมาณ มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.33) ตามลําดับ สอดคลองกับนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ป 2019-2022 ในดาน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ และงานวิจัยของสมคิด โพธิ์จุมพล และ พันธศักดิ์ พลสารัมย 
(2558 : 143) ที่พบวา สภาพปจจุบนัที่มรีะดับปฏิบัตมิากที่สุดคือ ดานการบริหารทั่วไป  

2. สภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธแิหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.75) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา รายการทีม่ีคาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
ดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) 

รองลงมาคือดานการบริหารงบประมาณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.76) และดานการบริหารวิชาการ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.74) ตามลําดับ สอดคลองกับนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย             
ป 2019-2022 ในดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ และงานวิจัยของสมคิด โพธิ์จุมพล 
และ พันธศักดิ์ พลสารัมย (2558 : 143) ที่พบวา สภาพที่พงึประสงคที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการบริหารวิชาการ 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนของมูลนิธิแหง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย พบวา 

1. ความตองการจําเปนในการพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย ในภาพรวม กลุมตวัอยางมีความตองการจําเปนทุกรายการ โดยมีคา PNI Modified อยูระหวาง 0.002 ถึง 0.148 

โดยภาพรวมเฉลี่ย 0.082 รายการที่มคีวามตองการจําเปนที่พบวามีคา PNI Modified สูงสุด มีความสําคัญเปนลําดับที่ 
1 คือ ดานการบริหารวิชาการ (0.148) ลําดับที่ 2 คือ ดานการบริหารงานบุคคล (0.142) ลําดับที่ 3 คือ ดานการ
บริหารงบประมาณ (0.099) ลําดับที่ 4 คือดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ดานการ
บริหารทั่วไป (0.021) และลําดับสุดทายคือ ดานการบริหารทั่วไป (0.002) สะทอนใหเห็นวาสภาพที่พึงประสงคมี
ความมุงหวังสูงแตสภาพปจจุบันนั้นยังไมเปนไปตามที่ตองการ จึงทําใหมีความแตกตางกันมาก ดังนั้นทุกดานจึงมี
ความตองการจําเปน สอดคลองกับงานวิจัยของชวัลลักษ รติวรภัทรกุล (2559 : 57) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การนําเสนอ
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กลยุทธการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่พบวา การบริหารวิชาการ (PNI Modified = 

0.239) มีคาความตองการจําเปนสูงสุด และสอดคลองกับสมคิด โพธิ์จุมพล และ พันธศักดิ์ พลสารัมย (2558 : 143) 
ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบวา ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพตองใหความสําคัญกับผลสําเร็จทาง
วิชาการของนักเรียน และผลผลิตที่สําคัญของโรงเรียนคือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

 

 

 

 การบริหารวิชาการมีความตองการจําเปนที่มีความสําคัญเปนลําดับแรกในการพัฒนากลยุทธการบริหาร
โรงเรียนของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

 

ควรมีการศึกษาโดยนําลําดับความตองการจําเปนของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของมูลนิธิแหงสภา
คริสตจักรในประเทศไทยจากการวิจัย มาพัฒนากําหนดเปนกลยุทธในการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็กของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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Integrated solving of adolescents overweight problems using artificial intelligence technology
 

   นฤมล  พราหมเภทย 
นิสิตปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 
การแกปญหาน้ําหนักเกินในวัยรุนควรทําแบบบูรณาการจึงจะแกไขปญหา ไดแก 1) ระดับบุคคล เนนให

วัยรุนสามารถควบคุมตนเองเพื่อใหควบคุมหรือลดน้ําหนักด 2) ระดับครอบครัว เนนใหพอแมหรือผูปกครอง
สามารถเปนแบบอยาง อบรมสั่งสอนเร่ืองการควบคุมอารมณตนเอง และพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่
เหมาะสม สรางบรรยากาศการออกกําลังกายรวมกัน จัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม สนับสนุนการควบคุมน้ําหนักอยาง
จริงจัง เสริมแรงและใหกําลังใจ เปนที่ปรึกษา 3) ระดับชุมชน รวมถึงโรงเรียน มีการประกาศนโยบายการปองกัน
และแกปญหาน้ําหนักเกินที่ชัดเจน สนับสนุนอุปกรณการออกกําลังกาย และมีกิจกรรมการออกกําลังกายระหวางวัน 
คัดกรองและเฝาระวังติดตามกลุมเสี่ยง จัดสิ่งแวดลอมใหจูงใจใหควบคุมน้ําหนัก เชน มีการจัดบอรด การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูหรือโตวาที มีเสียงตามสายใหความรู ประกวดวาดภาพ เลานิทานเพื่อรณรงคใหควบคุมน้ําหนัก
ไมใหอวน เปนตน บุคลากรสาธารณสุขและโรงเรียนรวมกันพัฒนาความรอบรูสุขภาพเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกิน            

ในการนี้ควรมีการใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence Technology) เชน มีการใชสมารทโฟน
เปนเคร่ืองมือในการเขาถึงความรู การติดตามหรือรายงานพฤติกรรมหรือใชในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให
กําลังใจในกลุมน้าํหนักเกินดวยกัน การใชแอพพลิเคชั่นตางๆเพื่อชวยในการลดน้ําหนัก จูงใจการลดน้ําหนักในวัยรุน
ไดมากข้ึน รวมถึงการจัดใหแกปญหารวมกันเปนกลุม ใหเพื่อนไดชวยเพื่อน ฉะนั้นการแกปญหาน้ําหนักเกินใน 

วัยรุนแบบบูรณาการเปนเร่ืองที่ไมยากหากรวมมือกันอยางจริงจัง แนวทางนี้เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยปองกัน
การเกิดโรคเรื้อรังที่ปองกันไดในประเทศไทย  

 

 :   

 
Abstract

Solving overweight problems in adolescentsshould be integrated, so the problems 
can be solved effectively, the individual level ; focus on self-control in order to control 
weight by themselves , Family level ; fcus on being a model and and Train proper eating 
habits Training on self-control and self-determination and Create a environment for 
exercise,provide - Reinforcing - encouragement for weight control . Community level 
including schools ; consultants , There is a clear overweight protection policy and announcement.
Supporting exercise equipment ,having exercise activities during daytime.Screening and 
monitoring of risk groups. Arrange the environment to motivate to control weight ; such as 
having a board Arranging a forum to exchange knowledge or debate, voice on the line, 
giving knowledge, drawing contest about reduce weight . Telling stories about successful of 
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control weight. Health personnel and schools should work together , developing health
litheracy about overweight. Social networks should be used, such as using smartphones for
accessing knowledge and tracking or reporting behavior and using various applications to 
help lose weight . Using hight technology can make more motivation to lose weight in 
teenagers Including group problems solving between friends for help friends Because 
teenagers pay more attention to the group of friends. Because teenage pay more attention to 
their own image Therefore solving the overweight problem of teenage is not difficult if 
working in an integrated seriously between Related of agencies or Related persons.
This way Is another way to help prevent chronic diseases in Thailand.

Key Words : Integrated solving of overweight , Adolescents , Artificial intelligence technology
 

 

การปลอยใหน้ําหนักเกินโดยไมมีการแกไขพฤติกรรมจนถึงข้ันเปนโรคอวน โดยเฉพาะอยางยิ่งรายที่มี
น้ําหนักเกินในชวงวัยรุน เพราะพบวาวัยรุนที่อวนมีโอกาสอวนในวัยผูใหญรอยละ75 (สงา ดามาพงษ , 2558) และ
ในปจจุบันพบวาเด็ก 6-14ป มีแนวโนมน้ําหนักเกินเกณ เพิ่มมากข้ึน โดยพบวาอัตราความชุกของโรคอวนในเด็ก
อายุ 6-12 ป ในประเทศไทย พบรอยละ19.3 (ชุติมา ศิริกุลชยานนท, 2558) ซ่ึงเกินเกณ ของกระทรวงสาธารณสุข
ที่วางเปาหมายไมใหเกินรอยละ10 ฉะนั้นการปองกันโรคไมติดตอเร้ือรังในประเทศไทยที่ดีอีกทางหนึ่งคือการรีบ
แกปญหาน้ําหนักเกินในวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่มีความพรอมในเร่ืองการชวยเหลือตนเองในดานตางๆรวมถึงการเขาถึง
ขอมูลและเปนวัยที่ใหความสําคัญกับภาพลักษณของตนเอง ฉะนั้นการแกปญหาน้ําหนักเกินในวัยรุนเปนอยางหนึ่งที่
ทาทายสําหรับทุกฝายที่เก่ียวของ แตหากจะใหยั่งยืน การแกปญหาแบบบูรณาการเปนสิ่งจําเปน และทําใหการ
แกปญหาน้ําหนักเกินในวัยรุนเปนเร่ืองที่งายข้ึน ปองกันการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรังในวัยผูใหญไดเปนอยางดี 
 

 

ในชวง10ป ที่ผานมา อุบัติการณโรคอวนในเด็กไทยเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดยพบวาอัตราความชุกของโรค
อวนในเด็กอายุ 6-12 ป ในประเทศไทย พบรอยละ19.3 (ชุติมา ศิริกุลชยานนท, 2558) และจากรายงานประจําป 
2560 ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พบวาวัยเรียนและวัยรุนอายุ 18 – 21 ปเพศชายมีคาดัชนีมวลกายปกติ
เพียงรอยละ 47.8 เพศหญิงมีคาดัชนีมวลกายปกติเพียงรอยละ51.8 และวัยเรียนและวัยรุนที่อายุ 15 – 21 ป เพศ
ชายออกกําลังกายรอยละ24.1 เพศหญิงออกกําลังกายรอยละ 17.5 (กรมอนามัย , 2560) จากรายงานของกอง
แผนงานและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ป 2561 พบวาเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน รอยละ 65.5 มี
ภาวะผอม รอยละ 4.7 ภาวะเร่ิมอวนและอวน รอยละ 11.8 และภาวะเต้ีย รอยละ 5.7 (อัมพร เบญจพลพิทักษ , 
2561) แตกระทรวงสาธารณสุขวางเปาหมายไมใหเกินรอยละ10 เนื่องจากเด็กที่เปนโรคอวนเมื่อเติบโตเปนผูใหญจะมี
โอกาสเปนโรคอวน 1 ใน 4 และหากอวนจนถึงวัยรุนโอกาสเสี่ยงสูงถึง 3 ใน 4 ผลเสียจากการเกิดโรคอวน นําไปสูการ
เกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง (Non-communicable diseases, NCDs) เชน พบวาเด็กไทยมากกวา 1,460,000 คน เสี่ยง
ตอการเปนโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 และพบวาเด็กที่รับประทานผักอยางเพียงพอมีเพียงรอยละ6.5 เทานั้น     (สงา ดา
มาพงษ , 2558) ทําใหรัฐบาลตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาโรคไมติดตอเร้ือรังมากกวาปละ 4 แสนลานบาทหรือ
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รอยละ 13 ของรายจายทั้งประเทศ และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน หากประเทศไทยเขาสูสังคมสูงวัยในอีก 15 ปขางหนา 
คาใชจายดังกลาวอาจเพิ่มข้ึนถึง 1.4-1.8 ลานลานบาท ถายังไมมีแนวทางการควบคุมคาใชจายดานสุขภาพที่ชัดเจน 

โดยเฉพาะภาวะการเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเร้ือรัง โยเฉพาะโรคอวนซึ่งพบมากที่สุด (ณัฐนันท วิจติรอักษร, 2562)  

 

  

 1) ปจจัยทางพันธุกรรม (genetics) นับเปนปจจัยสําคัญในการกอใหเกิดโรคอวน โดยมียีน (gene) 

กําหนดการควบคุมการใชและการสะสมพลังงานของรางกาย ศูนยกลางควบคุมความหิวและความอ่ิมอยูที่สมอง
สวนไฮโปธาลามัส (hypothalamus) เด็กที่มีพอแมอวนมีแนวโนมที่จะอวน ความผิดปกติของยีนสอาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธของยีนสเพียงยีนสเดียวหรือความหลากหลายของยีนสตางๆหรือบริเวณใกลเคียง 
สงผลรบกวนการทํางานของสมองสวนไฮโปธาลามัสทําใหรับประทานอาหารมากและเกิดภาวะน้ําหนักเกิน            

มีการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ( ชุติมา ศิริกุลชยานนท , 2558 )นอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ครอบครัวทําใหเกิดการเลียนแบบของวัยรุน และมีผลตอความชอบและไมชอบหรือความเคยชินในการรับประทาน
อาหารของวัยรุนเปนอยางยิ่ง นอกจากระบบการดูดซึมของระบบทางเดินอาหารยังถายทอดทางพันธุกรรมไดอีก
ดวย เชน บิดารูปรางสูงผอมบุตรมีโอกาสมีรูปรางสูงผอมแมจะรับประทานอาหารมากก็ตาม หรือกรณีที่พบเห็นวา
มารดาอวนมักพบวาบุตรมักอวน เปนตน 

2) ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก การเลี้ยงดูที่ตามใจ วิถีการดําเนินชีวิต (Life Style)  

ที่สงเสริมใหน้ําหนักเกิน เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานหรือไขมันสูงหรือรับประทานอาหารจุบจิบ หรือมาก
เกินไป รับประทานม้ือดึก งดอาหารเชา รับประทานผักหรือผลไมนอย รับประทานอาหารจานดวนนอกบานบอยๆ 
การนอนหลับพักผอนไมเพียงพอ ขาดการออกกําลังกาย การจัดการกับความเครียดไมดี ไมสามารถเอาชนะใจ
ตนเอง ขาดการออกกําลังกาย การดูโทรทัศนหรือเลนเกมสเปนเวลาติดตอกันนานขาดการเคลื่อนไหว เชื่อสื่อ
โ ษณาที่ยั่วยุการรับประทานอาหารเกินความพอดี หรือรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม อาหารกลางวันและ
อาหารที่ขายหรือ เคร่ืองดื่มในโรงเรียนไมเหมาะสม ทําใหเกิดโรคอวน โรงเรียนมุงเนนดานวิชาการ ชั่วโมงพลศึกษา
มีเพียงหนึ่งคาบตอสัปดาห ผูปกครองมุงเนนการเรียนกวดวิชา เรียนพิเศษต้ังตอนเย็นและสองอาทิตย จึงมีการออก
กําลังกายนอย สถานที่ไมเอ้ืออํานวย และขาดนโยบายการแกปญหาน้ําหนักเกินอยางจริงจังของโรงเรียน การตามใจ
ของพอและแม ทําใหขาดการฝຄกวินัยในเดก็ดานการรับประทานอาหาร การใชเงินและการใชเวลาดูทีวีมากกวาหรือ
เทากับ 2 ชั่วโมงตอวัน ในเขตเมือง พอและแมสวนใหญทํางานนอกบาน กวาจะกลับบานจึงเย็น ดังนั้น อาหารเย็น
มักเปนอาหารสําเร็จรูป ที่มีไขมันสูง รสเค็ม และหวาน ซ่ึงไมเอ้ือตอสุขภาพ และเนื่องจากการเลี้ยงดูที่ตามใจ 
คานิยมในวันหยุดตองไปรับประทานอาหารนอกบาน ซ่ึงถือเปนเวลาที่ไดอยูรวมกันพรอมหนาจึงมักเปนอาหารจาน
ดวน นอกจากนี้การเก็บตุนอาหารไวในบานมักเปนสิ่งที่ลูกชอบกิน เชน ขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม ที่มีผลเสียตอ
สขุภาพ ในทางตรงขามไมคอยมีการเตรียมผักเละผลไมที่มปีระโยชนใหลูกรับประทาน ชุมชนไมมกีารควบคุมอาหาร
ทีข่าย ขาดสถานที่ในการออกกําลังและขาดนโยบายสนับสนุนสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางเสริมสขุภาพ 
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ผลของโรคอวนในวัยรุนตอสุขภาพ สามารถแบงไดเปน 2 ดาน คือผลทางรางกายและผลทางจิตใจ  

ก. ผลของโรคอวนทางรางกาย ไดแก อุยอาย เหนื่อยงาย การเรียนรูลดลง มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนัง 
เชน เปนปຕนดําหนาและขรุขระ คลายข้ีไคล มักพบที่ดานขางและดานหลังคอ รักแร และขาหนีบ ซ่ึงขัดถูอยางไรไม
ออกจนกวาน้ําหนักลดลง ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไขมันสะสมในตับ นิ่วในถุงน้ําดี โรคหัวใจขาดเลือด 
โรคเบาหวาน ขาโกงผิดปกติเนื่องจากรับน้ําหนักตัวที่มาก เกิดอาการปวดเขา ปวดหลัง กลามเนื้อ เอ็นอักเสบ สมาธิ
สัน้ ทําใหนอนหลับไมสนิทในชวงกลางคืน โรคหอบและภูมแิพ และงวงนอนทุกคร้ังที่นั่ง นอนกรน สงผลขัดขวางตอ
การเรียนหนังสือยิ่งไปกวานั้นเด็กหญิงที่อวน จะเขาสูภาวะวัยรุนเร็วกวาปกติ ประจําเดือนจะมาเร็ว และกระดูกปด
เร็ว ทําใหสงูไดไมเต็มศักยภาพ หากเปนโรคอวนข้ันรุนแรงจะสงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ หายใจไมเต็มอ่ิม 
ระบบหายใจและหัวใจลมเหลว โรคมะเร็ง 
 ข. ผลของโรคอวนทางจิตใจ ทําใหเกิดความเครียด ปมดอย และสูญเสียความเชื่อม่ันในตนเอง เกิดปญหา
ทางจิตใจ ซึง่สงผลตอการเรียน และพฤติกรรมการบริโภค ความเครียดอาจจะทําใหเด็กบริโภคอาหารมากข้ึน และ
ทาํใหอวนมากขึ้น สุขภาพจิตที่ผิดปกติ สงผลตอคุณภาพชีวิต 

 

  

การแกไขภาวะน้ําหนักเกินในวัยรุน ควรแกไขทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชนหรือโรงเรียน
 รายละเอียดดังนี้ 

ก. ระดับบุคคล 

- สรางกลุมไลนหรือเฟสบุຍคกับวัยรุนน้ําหนักเกินแลวใหความรูบอยๆเพื่อสรางความตระหนักในการแกไข
พฤติกรรมที่ทาํใหน้ําหนักเกิน เห็นโทษของภาวะน้ําหนักเกินหรืออวน  

- สงตัวอยางวัยรุนในยูทบูที่สามารถเอาชนะใจตนเองในการเลือกรับประทานอาหาร การออกกําลังกายจน
น้ําหนักลดลง  

- มกีารเสริมแรงโดยการใหกําลังใจผานทางไลนหรือเฟซบุຍคเพื่อใหสามารถปฏิบัตอิยางตอเนื่อง จนสามารถ
บรรลุตามเปาหมายที่วางไว  

- ในรายที่มสีาเหตุที่ทําใหเกิดโรคอวนที่ตองรักษา รายที่อวนระดับ 2 มีการโทรไปคุยกับผูปกครองเพื่อให
แกไขสาเหตุ และควรไปเย่ียมบาน 

- มกีารตั้งเวลาไมใหนั่งดูทีวีหรือเลนเกมติดตอกันเปนเวลานานเกิน 2 ชั่วโมง 
- เปดแอปพลิเคชั้นแคลอร่ี อาหารเพื่อดูพลังงานที่ไดรับกอนการตัดสินใจบริโภคอาหาร หลีกเลีย่งอาหารพลังงาน

สูง เชน น้ําอัดลม ดื่มนมพรองมันเนยรสจืดแทนนมสดรสตางๆ กินขาวกลองแทนขาวขัดสีขาว กินขนมปงโฮลวีทแทนขนม
ปงขาว หลีกเลี่ยงการใชเนย มาการีน ชีส แยม นมขนหวาน ลดปริมาณการกินขาวลงเร่ือยๆใหเหลือมื้อละ 1 ทัพพี หรือ
ขนมปงคร้ังละ 1 แผน ดืม่น้ําผลไมที่มรีสหวานโดยใชแกวขนาดเล็ก หรือดื่มประมาณ ½ กลอง กินผักใหมากข้ึนทุกมื้อ หาก
เปนสลัดใหใชน้ําสลัดไขมันต่ําเทานั้น เลือกกินอาหารที่มพีลังงานต่ํา ตักอาหารในปริมาณแคพออ่ิม แบงจานอาหารเปน 4 

สวน 1-2 สวนของจาน ควรเปนผักสดหรือผักลวก กินเนื้อสัตวคุณภาพดี เชน เนื้อแดงชนิดไมติดมันหรือหนัง 
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- ตั้งเวลาเตือนการดื่มน้ําใหไดวันละ2 ลิตร การรับประทานอาหารมื้อเย็นกอนนอน อยางนอย 3 ชั่วโมง
และการทํากิจกรรมหลังรับประทานอาหาร เชนหลังรับประทานอาหาร 20 นาทีพกัผอนหลังจากนั้นตั้งเวลาเตือนให
เดินออกกําลังกายเพื่อใหเกิดการเผาผลาญพลังงานใหไดคร้ังละไมนอยกวา 20 นาที 

- ใชเทคนิคตางๆเพ่ือใหสามารถควบคุมตนเองใหลดน้ําหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน (สายพิณ          

โชติวิเชียร , 2558) 

1) ใชวิธีการยับยั้งทางรางกาย เชน ไมรับประทานอาหารที่ทําใหน้ําหนักเกิน  
2) เปลี่ยนเงื่อนไขสิ่งเราหรือสัญญาณตาง ๆ ที่ควบคุมพฤติกรรมที่ตองการจะหลีกหนี เชน ไมไป

เดินบริเวณทีข่ายอาหารที่ตนเองชอบ หรือขายอาหารที่มพีลังงานสูง รสหวาน ไขมันสูง 
3) ยุตกิารกระทําบางอยาง เชน งดการรับประทานขนมหวาน เพื่อที่จะไดรับประทานอาหารขาวหมแูดง  
4) เปลี่ยนแปลงการสนองตอบทางอารมณ เชนเม่ือรูสึกอยากอาหารอรอยๆใหหันมาดูรูปคนอวน

กับคนผอม แลวถามตนเองวาจะเลือกเปนแบบใด 

5) การเสริมแรงหรือการลงโทษตนเอง เชน หากลดน้ําหนักไดตามเปาหมายจะไปดูหนัง 1 เร่ือง 
หากทําไมไดตองวิ่งเพิ่มอีก1รอบ/วันเปนเวลา 2 สัปดาห เปนตน 

6) ทําสิ่งอ่ืนแทนสิ่งที่กําลังทําอยู เชน เม่ือนึกถึงอาหารอรอยที่ชอบก็เบี่ยงเบนไปพูดเร่ืองการดู
ภาพยนตรแทน 

7) การควบคุมสิง่เรา หรือเปลี่ยนสิ่งเราใหเปนสิ่งทาทาย เชน เมื่อเห็นขนมที่ชอบใหคิดเสียวาเปน
บททดสอบที่ตองเอาชนะ เมื่อสามารถเอาชนะไดจงภาคภูมิใจ 

8) การเตือนตัวเอง เชน เขียนที่หนาประตูวา “ถาแพใจตนเอง จะอวนตลอดชาติ หาแฟนไมได
แนนอน” เปนตน  

9) กําหนดพฤติกรรมเปาหมายใหชัดเจน วาจะลดน้ําหนักก่ีกิโลกรัม ในระยะเวลาเทาใด มีทั้ง
เปาหมายระยะสั้นและระยะยาว เชน สัปดาหละ 0.5 กิโลกรัมหรืออยางนอยเดือนละ 1.5 กิโลกรัมเปนตน 

10) ใหสังเกต สมุดบันทึก และประเมินตนเอง และวิเคราะหพฤติกรรมเปรียบเทียบเปาหมายทุก
วันวาบรรลุผลที่วางไวหรือไม ปญหาอุปสรรค หรือ ปจจัยสงเสริมมีอะไรบาง มีการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง            
ใหรางวัลตนเองเมื่อบันทึกตอเนื่องกัน เชน ครบ 1 สัปดาห 

11) การทําสัญญากับตนเอง เชน เขียนเปนลายลักษณอักษร และมีพยาน เชน ขาพเจา นางสาว ก 

ขอสัญญาวาจะลดน้ําหนักอยางตอเนื่องเปนเวลา 3 เดือนโดยไมทอถอย และจะพยายามเอาชนะใจตนเองใหออก
กําลังกายทุกวัยๆละ1ชม.และในชวง 3 เดือนนี้จะไมเดินผานรานขายชาเย็นและไมดื่มชาเย็น เปนตน 

12) การสรางกลุมไลนหรือเฟสบุຍคในกลุมที่น้ําหนักเกินดวยกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร           
ใหกําลังใจ หรือแขงขันกันลดน้ําหนัก  

- แนะนําการออกกําลังกายตอเนื่อง อยางนอยสัปดาหละ 5 วันๆละ 1 ชั่วโมง มีการเคลื่อนไหวรางกายเปน
ชวงๆในแตละวัน โดยเลือกใชแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับเวลาที่มีและความชอบเพราะจะมีการเปลี่ยนทาบอยและ
มีการนําทําใหมีแรงจูงใจในการออกกําลังกายมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีทาสงเสริมการสรางกลามเนื้อซ่ึงจะชวยไมให
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กลับมาน้ําหนักเกินอีก เชนในชวงพักเบรกอาจใช 7 minut ตอนเย็นใช 30 days lose weight และหากตองการลด
เฉพาะสวนก็เลือกสวนที่ตองการออกกําลังกาย เปนตน ตัวอยางแอพลิเคชั่นที่วัยรุนสามารถเขาถึงไดงาย เชน 

1) แอพลิเคชั่นใหความรูเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกิน ไดแก  
- แคลอรี่ ไดอาร่ี  
- คําคมคนอวน 

2) แอพลิเคชั่นคํานวณดัชนีมวลกาย ตั้งคาเปาหมาย ไดแก 
   - สุขภาพและฟตเนส 

   - My Diet Coach  

   - เคร่ืองคิดเลข BMI 

   - My Fitness Pal 

3) แอพลิเคชั่นที่มีรูปภาพสวยงาม เพลิดเพลินในการนําไปใชในการลดน้ําหนัก ไดแก 
   - Tracker 

   - My Diet Coach  

4) แอพลิเคชั่นติดตามการดื่มการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การนอน ไดแก 
   - สุขภาพและฟตเนส 

   - ผูจัดการสุขภาพ 

5) แอพลิเคชั่นนําออกกําลังกายฟตเนส ไดแก 
   - Loss Weight in 30 Days 

   - 7 Minute Free 

   - Home Workout 

   - 30 Days Fitness Challenge 

   - Sworkit (เลือกบริเวณที่เนนการออกกําลังกาย) 
   - Leap Fitness Group (เลือกความหนักเบาในการออกกําลังกายได) 

6) แอพลิเคชั่นติดตามทั้งการดื่มการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย ไดแก 
   - Keep 

   - Weight Loss Walking (ออกกําลังกายดวยการเดิน) 
   - Lifesum 

   - Pacer (ออกกําลังกายดวยการนับกาวเดิน) 
7)แอพลิเคชั่นติดตาม และคํานวณแคลอรี่จากการออกกําลังกายดวยการเดิน มี GPS ดวย 

   - Gstep 
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ข.ระดับครอบครัว  

- สรางกลุมไลนกับผูปกครองวัยรุนน้ําหนักเกิน เพื่อใหความรูเก่ียวกับโทษของน้ําหนักเกิน หาสาเหตุและ
ขอความรวมมือในการแกปญหาน้ําหนักเกินรวมกัน แนะนําการเลี้ยงดูที่สอนใหวัยรุนเอาชนะใจตนเองใหได การเปน
แบบอยางที่ดีในการควบคุมน้าํหนัก  

- ไมเก็บตุนอาหาร ขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม ฯลฯ ไวในตูเย็น ลดการรับประทานอาหารพลังงานสูงนอก
บาน ปรุงอาหารดวยวิธีการตม นึ่ง อบ แทนการทอด ลดการเติมน้ําตาลในอาหาร จํากัดเงินที่ใหไปโรงเรียน จํากัด
เวลาดูทีวีหรือเลนเกม จัดหาเคร่ืองชั่งน้ําหนักดิจิทอลไวในบาน 

- ใชแอปพลิเคชั่นชวยออกกําลังกายดวยกัน หรือจัดหาเคร่ืองเลนหรืออุปกรณการออกกําลังกายที่วัยรุน
ชอบให  
 ค. ระดับชุมชนหรือโรงเรียน  

- มีนโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและสงเสริมความรอบรูสุขภาพเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินในโรงเรียนอยาง
จริงจัง มีการทํากิจกรรมแขงขันเพื่อสงเสริมการลดน้ําหนัก เชน ประกวดเตน ประกวดคําขวัญลดน้ําหนัก เปนตน 

- จัดสิ่งแวดลอมใหจูงใจและเอ้ือใหน้ําหนัก เชน มีเพลงรณรงคการควบคุมน้ําหนักไมใหเกินเกณ  มีคําขวัญ 

มีหองใหคําปรึกษาและครูที่มีหนาที่ใหคําปรึกษาที่ชดัเจน และควรจัดหาเคร่ืองเลนหรืออุปกรณการออกกําลังกายให
เหมาะสมกับวัย สามารถเลนไดสะดวกและคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก เชน แปนบาสเกตบอลควรจะมีความสูง
ไมมาก และขนาดของหวงมีขนาดใหญที่ยิงลูกบอลไดงาย โรงอาหารไมจําหนายอาหารที่ไมมีประโยชนหรือสงเสริม
ใหเด็กน้ําหนักเกิน  

- มีการสอดแทรกในเนื้อหาวิชาสุขศึกษาที่เรียน โดยเนนการสรางบรรยากาศในการเรียนที่ดี ใหวัยรุนเก็บ
รวมรวมขอมูลเก่ียวกับปญหา หาแนวทางแกไขหรือตัดสินใจเลือก มีการนําเสนอขอมูลและนําไปทดลองใช  

- มีการเพิ่มเวลาการออกกําลังกายในโรงเรียน เชน นอกเหนือจากการบริหารกายในตอนเชาแลว ควรมี
การทํากายบริหารชวง10.00 น.และ 14.30 น.เปนตน และในตอนเย็นควรมีการสนับสนุนอุปกรณเพื่อใหมีการออก
กําลังกาย หรือมีการเปดยูทบูและเพลงที่วัยรุนชื่นชอบตอนเย็นหลังเลิกเรียนใหวัยรุนที่น้ําหนักเกินไดเตนออกกําลังกาย 

- มีการแขงขันกันลดน้ําหนักระหวางกลุมเสี่ยงแตละหองและแตละระดับชั้น เพื่อใหเพื่อนชวยเพื่อน  
- ครูประจําชั้นและครูอนามัยสรางกลุมไลนวัยรุนกลุมเสี่ยงที่มีน้ําหนักเกิน ใหกลุมเสี่ยงรายงานพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายใหทราบความกาวหนาผานทางไลนกลุม  

- บุคลากรสาธารณสุขติดตามเด็กกลุมเสี่ยงและเขารวมกลุมไลนวัยรุนน้ําหนักเกินของโรงเรียน โดยให
ความรู วัดคาดัชนีมวลกายและประเมินสมรรถนะทางกายวัยรุนกลุมเสี่ยง มีการพัฒนาความรอบรูสุขภาพในเด็ก
น้ําหนักเกิน เพราะจะชวยใหเด็กเขาถึงขอมูล มีความรูความเขาใจ แลกเปล่ียนความรูกัน ตัดสินใจเหมาะสม เปลี่ยน
พฤติกรรมและมีการสงตอขอมูลกับเพื่อนหรือรุนนองที่มีปญหาน้ําหนักเกินดวยกัน (ขวัญเมือง แกวดําเกิง , 2561)  
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การแกไขปญหาน้ําหนักเกินในวัยรุนแบบบูรณาการระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและโรงเรียน 

โดยในระดับบุคคลเนนการสรางความตระหนัก การควบคุมตนเองและเลือกปฏิบัติใหถูกตองมีความตอเนื่องในการ
ปฏิบัตจินสามารถลดน้ําหนักได ชวงแรก 0.5 กก/สัปดาห ระดับครอบครัวเนนการอบรมสั่งสอนใหสามารถเอาชนะ
ใจตนเองใหได เลือกปฏิบัติที่เหมาะสม การเปนแบบอยาง สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย ใหกําลังใจ 
ระดับชุมชนและโรงเรียนเนนการสรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม จูงใจใหลดน้ําหนัก บุคลากรสาธารณสุขทํางาน
รวมกับโรงเรียนในการคัดกรอง ติดตาม ประเมินผลสงเสริมและสนับสนนุชวยเหลือใหเด็กวัยเรียนและวัยรุนสามารถ
ลดน้ําหนักไดตามเปาหมายและควรใชเครือขายทางสังคม เชน ไลน หรือเฟสบุຍค เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
เสริมแรงกันและกันในกลุม มกีารใชแอพลิเคชั่นชวยลดน้ําหนักตางๆเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการปรับพฤติกรรม
ที่งายข้ึน สามารถเลือกใชไดตามที่สนใจและความสามารถ เชน กรณีน้ําหนักเกินมากหรือเบื่องาย อาจเลือกแอพลิเคชั่น 

Loss weight in 30days เพราะแตละทาใชเวลา30 วินาทีและเปลี่ยนทาบอยไมซ้ําซากไมนาเบื่อ และใชแอพลิเคชั่น 

ผูจัดการสุขภาพเพื่อตั้งเปาหมายและบันทึกผลเก่ียวกับแคลอร่ีอาหารที่รับประทานเขาไป การพักผอน การดื่มน้ํา 
การใชพลังงานในการออกกําลังกาย เปนตน 
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Overweight and obesity : Major health problems
 

   พนมพร  กีรติตานนท 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ิต สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญและแพรหลายทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย
โดยพบผูปวยเพิ่มมากขึ้นทุกปและทุกชวงอายุ ซึ่งปญหาท่ีเพิ่มมากขึ้นนี้นําไปสูการเกิดโรคเร้ือรังที่ทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน เชนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันอุดตันในเสนเลือด โรคกลามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดหัวใจ 

เปนตน ซึ่งกลุมโรคเหลานี้นําไปสูการเจ็บปวยเร้ือรังและการรักษาที่ยาวนาน สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนเราที่ตอง
อยูกับโรคเหลานี้อยางทุกขทรมาน และที่รายแรงที่สุดคือการเสียชีวิตในลําดับสุดทาย สาเหตุสวนหนึ่งของภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอวนเปนผลจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม การบริโภค
อาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการและการรับประทานอาหารเกินความตองการ รวมถึงการขาดการออกกําลังกาย            
มีความเครียด สูบบุหร่ีและดื่มสุราเพิ่มข้ึน เปนตน ดังนั้นภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน จึงควรมีมาตรการควบคุม
ปองกันทั้งในระดับนโยบาย ระดับชุมชน ระดับครอบครัว และระดับบุคคล โดยเนนนโยบายสาธารณะสรางสุข 
(Healthy Public Policy) 5 ดาน ไดแก 1) มีนโยบายสาธารณะในการควบคุมการบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม ยา และ 

ผลิตภัณ ที่สงผลเสียตอสุขภาพ 2) มีนโยบายสาธารณะที่สงเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และ
ผลิตภัณ สุขภาพที่สงผลดีตอสุขภาพ 3) มีนโยบายสงเสริมการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกายและใจ 4) มี
นโยบายการจัดการน้ําหนักสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ รวมกับการผลักดันการใชเทคโนโลยีทางอินเตอรเน็ตในการ
ผลิตสื่อออนไลนในการควบคุมและพัฒนากิจกรรมทางกายในระดับบุคคล ใหสามารถเขาถึงและดูแลสุขภาพในการ
ควบคุมน้ําหนักตนเองไดอยางสะดวก อันจะเปนการลดปญหาการมีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนไดอยางครอบคลุม  

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรภัยของภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน สาเหตุของภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอวน แนวทางการจัดการภาวะน้ําหนักเกินทั้งในระดับบุคคลในการลดปญหาภาวะน้ําหนักเกิน 
เพื่อใหทกุคนทุกกลุมอายุใหความสนใจกับการควบคุมน้ําหนักและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมีความสมดุลของกิจกรรม
ประจําวันและการรับประทานอาหาร เพื่อใหชีวติมีอายุยืนยาวนาน ไมเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังดังกลาว  
 

 :  /   
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Abstract
Overweight and obesity are important public health problems throughout the world, 

including Thailand, with more and more patients being found every year and every age. 
This increasing problem leads to more serious chronic diseases such as diabetes, 
Hypertension. Fat embolism Myocardial infarction Coronary artery disease etc. These 
diseases lead to chronic illness and long-term treatment Affect the quality of life of people 
suffering from these diseases suffering And the most serious is the final death Part of the 
causes of overweight and obesity is the result of lifestyle habits that change according to 
economic and social conditions. Consuming unhealthy food and overeating including lack 
of exercise, stress, smoking and increased drinking, etc. Therefore, overweight and obesity. 
There should be preventive measures at both policy level, community level, family level. 
And personal level By focusing on healthy public policy in 5 areas, which are 1) having 
public policies to control the consumption of food, beverages, medicines and products that 
adversely affect health 2) There are public policies that promote the production and 
consumption of food, beverages and health products that are good for health 3) There are 
policies to promote exercise and physical and mental activities 4) have a weight 
management policy for specific target groups Together with the push for the use of internet 
technology in the production of online media to control and develop physical activities on a 
personal level To be able to access and take care of their health conveniently Which will be 
a comprehensive reduction of overweight and obesity problems.

This article aims to disseminate the dangers of overweight and obesity. Causes of 
overweight and obesity Guidelines for managing overweight and obesity, both at the 
individual level and national strategy for reducing overweight and obesity To allow everyone 
in every age group to focus on weight control and change their lifestyle to balance the daily 
activities and diet In order to live longer Not getting sick with the said chronic disease.
  
Keyword : Overweight / Obesity / Health problems
   

 

องคการอนามัยโลกระบุวา “โรคอวน” เปนปจจัยเสี่ยงและสาเหตุสําคัญหนึ่งของการตายและการเจ็บปวย
ดวยโรคไมติดตอเร้ือรัง ที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทั่วโลก ปญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนจัดเปนปจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพที่สําคัญอันดับตนๆ ของประชากรโลก โดยมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉลี่ยวันละ 236 
คนหรือชั่วโมงละ 10 คนที่สําคัญโรคดังกลาวมีคาใชจายในการรักษาสงูมากเมื่อเทียบกับโรคอ่ืน จากรายงานสุขภาพ
ในระยะ 10 ปที่ผานมา (2550-2560) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวาประเทศไทย
มีคนอวนถึง 17 ลานคน โดยมีจํานวนเพิ่มข้ึนประมาณปละ 4 ลานคน (ทักษพล ธรรมรังสี,2558) ซึ่งมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนึ่งในเปาหมายสุขภาพคนไทยและคนทั่วโลก คือ จากนี้จนถึงป 2568 โรคอวน ตอง
“ไมเพิ่มข้ึน” การจัดการปญหานี้ถือเปนวาระทางสุขภาพและความทาทายที่นานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยตอง
เรงจัดการ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก คร้ังที่ 140 ป พ.ศ. 2560 ไดมีการรับรอง
ปฏิญญากรุงเทพฯวาดวยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการผลักดันมติการพัฒนา
แผนปฏิบัติการสงเสริมกิจกรรมทางกายระดับโลก (Global Action Plan on Physical Activity) และการรับรอง
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มติเปาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน ป ค.ศ.2030 ( ustaina le e elopment oals: s) ทั้งนี้เพื่อใหมีการ
สงเสริมใหประชาชนมีกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง อันเปนปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะโรคอวน ดังกลาว 

รายงานจากวารสารการแพทย the New England Journal of Medicine ตีพิมพเมื่อเดือนมิถุนายน 
2017 ศึกษาเร่ืองดัชนีมวลกาย ( od  ass ndex: ) ของประชากร 195 ประเทศ ต้ังแตป 1980-2015 กลับ
บงชี้วา ขณะนี้ประชากรโลกกวา 30 เปอรเซ็นต หรือกวา 2 พันลานคนทั่วโลก เขาขายน้ําหนักเกิน (Overweight) 

และเปนโรคอวน (Obesity) ซึ่งในจํานวนผูที่ถูกระบุเปนโรคอวน เปนเด็กกวา 107 ลานคน เปนผูใหญ 603 ลานคน 
เฉพาะตัวเลขผูเสียชีวิตจํานวน 4 ลานคน ในป 2015 พบวา มีคา BMI เกิน 25 และกวา 2 ใน 3 ของคนเหลานี้
เสียชีวิตเพราะโรคเก่ียวกับหัวใจ (Rolando Giovanni,2019) อุบัติการณความอวนกําลังเปนปญหาท่ีขยายวงมากข้ึน 

ทัง้นี้จากรายงานวิจัยขององคการอนามัยโลก (WHO) ในป 2011 ที่มีการสํารวจสถานการณโรคอวนในประเทศไทย
เทียบเคียงกับประชากรเพื่อนบานในกลุมอาเซียน พบวา ประชากรในประเทศไทยมีคาเฉลี่ย   25 อยูที่ 32.2 % 

สูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน (รายงานสุขภาพคนไทย 2557) คนไทยจํานวนมากยังคงไมรูตัววา ตนเองมีภาวะ
น้ําหนักเกินและอวน การตระหนักและรับรูในประเด็นนี้ ทําใหหลายคนมองขามและคิดวาตนเองไมมีความเสี่ยงใน
เร่ืองนี้ ซ่ึงสงผลเปนภัยคุกคามที่มองไมเห็นหรือมองขามไป จนรางกายรับไมไหวแสดงอาการของโรคเรื้อรังเกิดข้ึน 

จึงจะเห็นความสําคัญและหันมาใสใจตอสุขภาพภายหลัง ซ่ึงอาจแกปญหาไดยาก ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาปญหา
น้ําหนักเกิน ยังคงเปนปญหาที่มีความสําคัญ ซ่ึงควรมีการศึกษาและคนหาแนวทางในการแกปญหาอยางเปนองค
รวมรอบดาน ในทุกระดับทั้งในระดับนโยบาย ระดับหนวยงาน ระดับชุมชนและระดับบุคคล และปญหาน้ําหนักเกิน
และโรคอวน ยังคงเปนวาระแหงชาติในการรณรงคในเร่ืองของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดน้ําหนักและความ
อวนในระดับปจเจกบุคคล ซ่ึงตองเกิดข้ึนควบคูกับการดําเนินนโยบายและมาตรการจัดการปญหาโรคอวนใน
ภาพรวม โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายที่เก่ียวของ 

 

 

ภาวะน้ําหนักเกิน หมายถึง การมีดัชนีมวลกาย ( od  mass index ) มากกวาหรือเทากับ                  
23 กิโลกรัมตอตารางเมตร แสดงวา เร่ิมมภีาวะน้ําหนักเกิน  

โรคอวน หมายถึง การมีปริมาณไขมันมากกวาปกติ ไมไดหมายถึงการมีน้ําหนักมากอยางเดียว โรคอวน
เปนโรคที่เกิดจากรางกายสะสมพลังงานจากการรับประทานอาหารมากกวาการเผาผลาญอยางตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน 

โรคอวนลงพุง หรือ eta olic s ndrome หมายถึง กลุมโรคที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารท่ีผิดปกติ 
ทาํใหคนอวนลงพุงจะมีการสะสมของไขมันบริเวณชวงเอว หรือชองทองปริมาณมากเกินไป ซึ่งไขมันเหลานี้จะแตก
ตัวเปนกรดไขมันอิสระเขาสูตับ มีผลใหอินซูลินออกฤทธิ์ไดไมดี เกิดภาวะด้ือตออินซูลิน เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
โรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังสงผลทําใหเกิดโรคไขมันในเลือดผิดปกติ ความดันโลหิตสูงในที่สุดจะเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ทําใหเกิดผลเสียตอรางกายหลายระบบ (ธนพล ตอปญญเรือง,2558 ) 
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 การประเมินภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนในเด็ก ใชหลักเกณ  น้ําหนักตามเกณ สวนสูง (weight for hight) 

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไทย จําแนกดังนี้ อวน หมายถึง มีน้ําหนักตัวมากกวา 3  น้ําหนักเกิน 
หมายถึง น้ําหนักตัว ตั้งแต 2  ถึง 3   

 การประเมินภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนในผูใหญคนเอเชีย น้ําหนักเกิน หมายถึง BMI 23 – < 25 กก/
ตรม. อวน หมายถึง BMI  25 กก/ตรม. ภาวะอวนลงพุง หมายถึง เสนรอบเอว  90 ซม.ในผูชาย และ  80 ซม. 
ในผูหญิง หรือ (น้ําหนักตัว / สวนสูง) มีคามากกวา 0.5  

ดังนั้นภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน เปนสภาวะอันตรายที่สําคัญที่สุดของกลุมโรคที่เกิดจากการเผาผลาญ
อาหารที่ผิดปกติ (Metabolic s ndrome) เปนสภาวะที่รางกายมีการสะสมของมวลไขมันที่กระจายตัวอยูทั่วทั้ง
รางกายและขนาดของเนื้อเยื่อไขมันมากเกินไปเมื่อเทียบกับมวลกลามเนื้อสวนที่ไมมีไขมัน คนที่จัดวาอวนก็ตอเม่ือมี
ไขมันในรางกายมากกวา รอยละ 20 ในเพศชาย และมากกวารอยละ 30 ในเพศหญิง โรคอวนข้ันอันตราย หมายถึงผูที่
มีน้ําหนักเกินกวาที่รางกายตองการเกินกวา 100 ปอนดข้ึนไป หรือมีคา BMI มากกวา 40 ผูที่เปนโรคอวนระดับนี้จะ
เสียชีวิตเพราะมีปญหาทางสุขภาพที่เก่ียวของกับโรคอวนมากกวาคนที่ไมเปนโรคอวนถึง 7 เทา โรคอวนในแตละบุคคล
จะแตกตางกันไปตามปริมาณไขมัน และสวนของรางกายที่ไขมันสวนเกินนั้นสะสมอยู (วณิชา กิจวรพัฒน, 2554) 
 

  

1. อวนทั้งตัว ผูปวยกลุมนี้มีไขมันในรางกายมากกวาปกติ โดยไขมันที่เพิ่มไมไดจํากัดอยูตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง 

2. โรคอวนลงพุง ( dominal o esit ) ผูปวยกลุมนีจ้ะมีไขมันในอวัยวะภายในมากกวาปกติ และอาจมี
ไขมันใตผวิหนังหนาทองเพิ่มข้ึนดวย 

3. โรคอวนลงพุงรวมกับอวนทั้งตัว มีไขมันมากทั้งตัวและอวัยวะภายในชองทอง  
 

  

 การเกิดภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน ประกอบดวยหลายสาเหตุดวยกัน ซึ่งอาจแบงได 4 กลุม ไดแก 
ปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภค และ ปจจัยดานพฤติกรรมการใช
พลังงาน (ทักษพล ธรรมรังสี, สิรินทรยา พูลเกิด และสุลัดดา พงษ อุทธา 2554) 

1.  ประกอบดวย เชื้อชาติ พันธุกรรม เพศ อายุ ความผิดปกติ ของการทํางานของ
ตอมไรทอ ยาบางชนิด โดยปจจัยในกลุมนีเ้ปนปจจัยที่ควบคุมไดยาก 

1.1 เชื้อชาติ จากการศึกษาอัตราความชุกของผูที่มีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน ในแถบประเทศ
อาเซียนดวยกัน พบวา ผูหญิงที่มเีชื้อสายอินเดีย มีภาวะภาวะน้ําหนักเกินและอวนสูงสุดรอยละ 34.6 รองลงมาเปนผู
ที่มเีชื้อสายมาเลยมภีาวะน้ําหนักเกินและอวน รอยละ 33.5 เชื้อสาย อ่ืนๆ รอยละ 26.0 และเชื้อสายจีน รอยละ 22.7  

1.2 พันธุกรรม เด็กที่มีบิดาและมารดาอวนทั้งสองคน ลูกมีโอกาสอวนได ถึงรอยละ 80 ถาบิดา
หรือมารดาคนใดคนหนึ่งอวนลูกมีโอกาสอวน รอยละ 40 
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1.3 เพศ เพศหญิงมีโอกาสอวนมากกวาเพศชายเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการ
เปลี่ยนแปลงของฮอรโมนในเพศหญิง มีผลตอความอยากอาหารมาก ข้ึนในชวงของการมีประจําเดือน นอกจากนี้ใน
ระยะตั้งครรภและวัยหลังหมดประจําเดือน จะมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนไดงาย เนื่องจากเพศหญิงมีเซลลไขมันมากกวาเพศ
ชาย และสวนใหญมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลังกายนอยกวาเพศชาย เพศหญิงจึงมีโอกาสเกิดโรคอวนได
มากกวาเพศชาย 

1.4 อายุ เมื่ออายุมากขึน้จะมีโอกาสอวนจะมีมากขึ้น ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งเนื่องมาจาก
มกีารเคลื่อนไหวรางกายนอยลง รวมทั้งมีการเผาผลาญพลังงาน หรือใชแคลอรี่ของรางกายนอยลงโดยเฉพาะในเพศ
หญิงจะมีการเพิ่มข้ึนของน้ําหนักมากกวาเพศชาย 

1.5 ความผิดปกติของการทํางานของตอมไรทอ เมื่อตอมไรทอทํางานผิดปกติ ทําใหการผลิต
ฮอรโมนบางชนิดผิดปกติ  

1.6 ยาบางชนิด ผูปวยที่ไดรับยาบางชนิด เชน ยากลุมเพรดนิโซโลน ยาระงับประสาท ยากลุม 

สเตียรอยด เปนเวลานานทําใหอวนได และในผูหญิงที่ฉีดหรือรับประทานยาคุมกําเนิด จะทําใหอวนไดเชนกัน 

1.7 พฤติกรรมสุขภาพเนื่องจากภาวะอวนคือความไมสมดุลระหวางพลังงานที่ไดรับจากการ
บริโภคอาหารกับพลังงานที่มีการใชไปทําใหเกิดเปนไขมันสะสมในรางกาย และสิ่งสําคัญที่เปนสาเหตุของความไม
สมดุลดังกลาว คือ การที่บคุคลมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่ไมเหมาะสม และพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการเกิดภาวะอวนที่
ชัดเจนคือพฤติกรรมการบริโภค อาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย ซึ่งมีความสัมพันธกับปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม 

2.  ปจจัยนี้เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดโรค อวน ซึ่งเกิดจากการ
รับประทานอาหารเกินความตองการของรางกาย เชน ขาว แปง น้ําตาล เนื้อสัตว ที่มีไขมันสูง ขนมหวาน ไอศกรีม 
ผลไมรสหวาน เคร่ืองดื่มที่มีรสหวาน น้ําหวาน เปนตน และ จากการศึกษาสถานการณของปจจัยที่เก่ียวของกับ
ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน ในประชากรไทย พบวาปจจัยดานการบริโภคอาหารไมใชแคเพียงปริมาณเทานัน้ ยังมี
อีกหลายปจจัยที่เก่ียวของ เชน ชนิดและที่มาของอาหาร สัดสวนของสารอาหาร จํานวนมื้ออาหาร การงดอาหาร 
โดยในชวง ระยะเวลาท่ีผานมาพบวามีการเปลี่ยนอยางชัดเจนของปริมาณและรูปแบบการบริโภคอาหารที่ชัดเจนใน
ประชากรไทย สงผลทําใหเกิดภาวะอวน โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ใหพลังงานสูง และการปรับเปลี่ยนการ
บริโภคอาหารประเภทเสนใยควบคูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมการใชพลังงาน 

3.  คือ การใชพลังงานในรางกายของคนปกติ ประกอบดวย 3 ทาง 
คือ พลังงานที่รางกายใชเพื่อการดํารงชีวิต เชน การทํางานของอวัยวะตางๆ พลังงานที่สูญเสียไปเม่ือมีอาหารเขาไป
ในรางกายเพือ่เผาผลาญสารอาหาร และพลังงานสําหรับทํากิจกรรมตางๆ หากเกิดความไมสมดุลของพลังงานที่เขา
สูรางกายและพลังงานที่ใชไปจะทําใหเกิด โรคอวนได ซึง่พลังงานที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ พลังงานสําหรับการทํา
กิจกรรมตางๆ เชน การทํางานออกแรงใหมีเหงื่อออก เลนกีฬา หากมีการใชพลังงานสวนนี้นอย แมจะรับประทาน
อาหารเทาเดิม อาจทําใหนาหนักเพิ่มข้ึนได โรคอวนจะพบไดนอยในบุคคลที่ดําเนินชีวิตอยาง กระตือรือรน 
กระฉับกระเฉง (active live) และมีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ในทางตรงกันขามโรคอวนจะพบไดทั่วไปใน
คนที่ดําเนินชีวิตแบบสบาย นั่งโตຍะทางาน ทํางานบานโดยใชเคร่ือง ผอนแรง ไมไดออกกาลังกาย  
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4.  สิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเกิดภาวะอวน โดยปจจัยทาง
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน ประกอบดวยปจจัยในระดับ ครอบครัว ปจจัยทางกายภาพ 
ปจจัยทางวัฒนธรรมและคานิยมของสงัคม เชน การรับรูและมุมมอง ของสังคมการมองปญหาโรคอวนและคนอวน 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ เชน กําลังซ้ือและราคาของ อาหารมีความสําคัญตอพฤติกรรมการบริโภค ภาวะวิกฤตทาง
อาหาร กระแสโลกาภิวัฒนมีอิทธิพล ตอการระบาดของภาวะอวนผานหลายกลไก เชน การลงทุนขามชาติของ
ผูประกอบการ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม การปรับเปลี่ยนคานิยมในการบริโภคอาหาร และลักษณะการ
เขาถึงอาหาร แนวทางการมีกิจกรรมทางกายและการโ ษณา 
 

 
 3  

 1. การบริโภคอาหารที่มีแคลอรีมากเกินไปสะสมติดตอกันเปนระยะเวลานานๆ ซึ่งนั่นก็คือ ปริมาณแคลอรี
ทีเ่ขาไปเกินกวาพลังงานที่ใชไป 

 2. การทํากิจกรรมที่ลดลง พบวาในผูใหญอวนนอยๆมักมีการกินอาหารที่เทากับปกติ แตใชชีวิตที่สบาย
กวา คนปกติ ในเด็กอวนเชนเดียวกันมักมีการกินอาหารเทากับปกติ แตใชแคลอรีนอยกวาเด็กปกติ 
 3. พันธุกรรม รอยละ 80 ของเด็กที่มีพอและแมเปนโรคอวน มักจะเปนโรคอวนเมื่อเขาสูวัยผูใหญ เทียบ
กับเด็กที่มีพอแมไมอวน จะมีภาวะอวนเพียง รอยละ 14  

 ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน มีแนวโนมที่จะเก็บอาหารไดอยางรวดเร็วในรูปไขมันซึ่งเปนไขมันที่ยากตอการ
สลายเพื่อใหไดพลังงานตามที่ตองการ คนกลุมนี้จะผลิตเซลลไขมันไดมากกวา หรือมีเซลลไขมันทีใหญกวา คนที่มี
พันธุกรรมอวนจึงตองระวังเปนพิเศษในการควบคุมอาหาร และสรางนิสัยในการออกกําลังกายเพื่อเอาชนะพันธุ
กรรม กลไกของการเกิดโรคอวนและโรคที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารที่ผิดปกติ ( eta olic s ndrome) ฮอรโมน
อินซูลนิถูกสรางโดยตับออน มีหนาที่หลัก คือ รักษาระดับของน้ําตาลในเลือดในเลือดไมใหข้ึนสูงเกินไป ถารางกายขาด
อินซูลิน จะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงมาก ระบบเผาผลาญในรางกายผิดปกติ เกิดอาการโคมา และเสียชีวิตเร็ว 
( isra, .  hardwa , , 2014) 

การมีปริมาณอินซูลินในรางกายควรมีการรักษาใหอยูในระดับปริมาณที่พอดีและจําเปนสําหรับรางกาย แต
การมีระดับอินซูลินสูงในรางกายเปนระยะเวลานานๆจะมีผลเสียแกรางกาย ทําใหรางกายมีความผิดปกติในระบบ
เมตตาโบลิซึมและเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ดังนี้ คือระดับน้ําตาลในเลือดสูง จะมีแนวโนมเปนโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอวน ไขมันในเลือดสูง คลอเลสเตอรอลสูง ไตรกลีเซอรไรดสูง เอชดีแอลตํ่า ไตกักน้ํา
และเกลือ โรคถุงน้ําในรังไข มะเร็งเตานม ทุกคนที่มีประวัติครอบครัวเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
โรคอวนลงพุง โคเลสเตอรอลสูง ไตรกลีเซอรไรดสูง เบาหวานประเภท 2 ขอบวม ลวนมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
เหลานี้แนนอน หากยังไมเปนในตอนนี้ ไมไดหมายความวาจะไมเปนในอนาคต คนที่มีความเสี่ยงจึงตองระวังและ
ควบคุม “ อินซูลิน “เพื่อรักษาสุขภาพ การควบคุมอินซูลินดวยอาหาร คือ การกินอาหารสมดุล ประกอบดวย 
คารโบไฮเดรตปานกลาง ไขมันปานกลาง และ โปรตีนเพียงพอ เมื่อกินอาหารที่ใหคารโบไฮเดรตที่มีคาไกลซีมิคสูง 
น้ําตาลจะถูกปลอยเขากระแสเลือดอยางรวดเร็ว สงผลใหรางกายหลั่งอินซูลินจากตับออนเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือด 
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โดยเปลี่ยนน้ําตาลสวนเกินเปนไกลโคเจนสะสมไวในรางกาย กลามเนื้อและตับ ซึ่งสะสมไดปริมาณจํากัดไวใชไดเพียง
คร่ึงวัน หากน้ําตาลมีมากเกินอีก จะเปลี่ยนเปนไขมันสะสมในเซลไขมันของรางกาย การสะสมไขมันในเซลไขมันนี้จะ
สะสมไดไมจํากัดจํานวน เมื่อระดับน้ําตาลในเลือดลดลง รางกายจะอยากกินอาหารเพื่อเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดอีก 
อินซูลนิก็จะถูกหลั่งออกมาอีกเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดและเก็บสะสมเปนไขมันในรางกาย เปนวงจรเชนนี้เร่ือยไป 

ทาํใหเกิดโรคอวน ขณะเดียวกันทําใหตับออนตองทํางานหนักตลอดเวลา เมื่อระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มข้ึน ตับออนจะ
หลั่งอินซูลินมากเกินไป ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดต่ําเกินไป จะมีความรูสึกหิว มีอาการออนเพลีย อยากกินของ
หวาน ปวดหัวอยางออนๆ อาการเบาหวานเกิดข้ึนเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดสูง กระตุนใหระดับอินซูลินสูงข้ึนดวย เปน
ระยะเวลานานหลายป ตับออนเกิดอาการเหนื่อยลาเนื่องจากถูกระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงตลอดเวลา กระตุนใหตอง
ผลิตอินซูลนิมากๆ เปนระยะเวลานานๆ จึงผลิตอินซูลินไดนอยลง ทําใหระดับอินซูลินต่ําลง ไมสามารถดูดซึมน้ําตาล
ใหลดนอยลงได ทําใหกลูโคสค่ังในเลือด และทําใหระดับน้ําตาลที่ไตสูงไปดวย เมื่อเกินขีดจํากัดที่ไมสามารถเก็บกักไว
ได กลูโคสจะถูกขับออกมาพรอมปสสาวะทําใหปริมาณกลูโคสในเลือดลดลงและเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ในที่สุด ทําให
ปสสาวะบอย กระหายน้ําบอย และมีการทําลายไต ตา หลอดเลือด และเสนประสาท และยังทําลายตับออน เมื่อตับ
ออน ไมสามารถหรือผลิตอินซูลินไดนอยไมเพียงพอ จะทําใหเกิดภาวะ คีโตอซิโดซิส ในระยะที่ระดับอินซูลินสูงอยู
ตลอดเวลานั้น มักจะเกิดอาการความดันโลหิตสูง โรคหัวใจโคเลสเตอรอลสูง และ โรคอวน (พัชญา บุญชยาอนันตและ 
ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ,2558). 
 

  
ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของการเกิดโรคเบาหวาน โรคทางระบบหัวใจและหลอด

เลือด การเสียชีวิตและทพุพลภาพกอนวัยอันควร อายุขัยลดลง จากการศึกษาพบวาโรคอวนมีสวนเกี่ยวของกับการทําให
เกิดโรคเบาหวานรอยละ61 โรคของถุงน้ําดีรอยละ 30 โรคความดันโลหิตสูงรอยละ 17 โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด        

รอยละ 17 โรคขอเสื่อมรอยละ 24 มะเร็งมดลูกรอยละ 34 มะเร็งเตานมและลําไสใหญอยางละรอยละ 11 (Lee  
E ati, 2011) โรคอวนเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหสูญเสียภาวะสุขภาพดี (disability Life Year Loss) เปนอันดับหนึ่งของผู
หญิงไทย ในป พ.ศ. 2552 โรคอวนทําใหสูญเสียคาใชจายทางสุขภาพปละประมาณ 6 พันลานบาท (ไพบูลย พิทยาเธียร
อนันตและคณะ,2554) โดยทําใหตองเสียคาใชจายเนื่องจากการรักษาโรคที่เก่ียวของ ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจขาดเลือด เปนตน กลไกของการกระบวนการเผาผลาญอาหารในรางกาย ทําใหเราสามารถประเมินภาวะ
น้ําหนักเกินจากปริมาณแคลลอร่ีที่รับประทานในแตละวันได ซึ่งจะเปนขอมูลบงชี้ไดวา หากเรารับประทานอาหารแลว
ไมไดใชพลังงาน หรือมีกิจกรรมที่ทําใหการเผาผลาญอาหารในรางกายนอยกวาที่รับประทานเขาไป ก็ยอมทําใหเรามี
โอกาสของการมีภาวะน้ําหนักเกินหรือโรคอวนไดในที่สุด ซึ่งผลเสียและภัยที่จะเกิดข้ึน ไดแก โรคตางๆ ดังตอไปนี้  

1. โรคหัวใจ สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจอาจเกิดไดจากหลายปจจัย โดยความอวนหรือการมีไขมันเลวใน
รางกายสะสมเปนจํานวนมากก็เปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจเชนกัน โดยเฉพาะผูที่อวนลงพุง จะยิ่งเสี่ยงตอ
โรคหัวใจมากยิ่งข้ึน เนื่องจากไขมันที่สะสมอยูในชองทอง ในรางกาย ใตผิวหนัง อาจไปเกาะตามผนังหลอดเลือด 
หรือขัดขวางการทํางานของเสนเลือด กอใหเกิดภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือด สงผลใหหัวใจตองสูบฉีดแรงข้ึน 
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ทํางานหนักข้ึน และหากปลอยภาระใหกลามเนื้อหัวใจทํางานหนักเปนเวลานานก็อาจสงผลใหเกิดโรคหัวใจวายได 
คนอวนที่มีน้าํหนักตัวเกินมาตรฐานถึงรอยละ 20 จะมีโอกาสหัวใจวายมากข้ึนถึง 3 เทา 

2. โรคหลอดเลือดสมอง เชน โรคเสนเลือดในสมองตีบ โรคเสนเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน ก็มีสาเหตุมา
จากความอวนเชนกัน โดยสาเหตุก็มาจากไขมันที่อุดตันตามหลอดเลือดในอวัยวะตาง ๆ สงผลใหการไหลเวียนของ
เลือดไปเลี้ยงสมองเกิดการหยุดชะงัก สมองเกิดภาวะขาดเลือดกะทันหัน เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วไดหากเขารับ
การรักษาไมทนั หรืออาจเปนอัมพฤกษ อัมพาตหากรอดมาได 

3. โรคความดันโลหิตสูง เมื่อไขมันในรางกายมีมากเกินไปจนสงผลกระทบตอการทํางานของหลอดเลือด
ตาง ๆ ที่มีหนาที่ลาํเลียงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะทุกสวนของรางกาย ผลกระทบจากไขมนัสวนเกินและความอวนนี้ อาจ
เปนสาเหตุสาํคัญของโรคความดันโลหิตสูงได 

4. โรคเบาหวาน ไขมันตัวรายที่สะสมอยูในรางกายของคนอวน หรือแมแตคนที่ผอมที่มีพุงยื่นออกมา 
ไขมันสะสมในรางกายเหลานี้เปนเหตุใหเกิดภาวะดื้ออินซูลิน กลาวคืออินซูลินไมสามารถนําน้ําตาลไปใชเปน
พลังงานของรางกายได กอใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง อันเปนสาเหตุสําคัญของโรคเบาหวาน ขณะที่ไขมันในชอง
ทองยังจะไปขัดขวางการเผาผลาญน้ําตาลในเซลล ทําใหตับตองทํางานหนักมากข้ึนเพื่อผลิตอินซูลิน น้ําตาลในเลือด
จึงเพิ่มสงู นําไปสูโรคเบาหวานไดอีกเชนกัน 

5. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ คนอวนสวนใหญมักจะมีปญหานอนกรน ซึ่งในทางการแพทยจะเรียกการ
นอนกรนวา ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อันเกิดจากการที่ปอดขยายตัวไดไมเต็มที่ สงผลใหระบบหายใจผิดปกติ 
และในบางรายอาจหยุดหายใจขณะหลับไปเลยก็ได ซึ่งการที่ปอดขยายตัวไดไมเต็มที่ ก็มักจะพบวาเกิดจากการ
สะสมของไขมันในชองทอง และพบไดบอยในกลุมคนท่ีอวนลงพุง 

6. โรคเขาเสื่อม การที่รางกายมีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน แนนอนวาระบบขอตาง ๆ ตองแบกรับน้ําหนัก
ตัวเราอยางปฏิเสธไมได สงผลใหขอตอตาง ๆ เกิดอาการปวดเม่ือย โดยเฉพาะขอเขา เอว หลัง ขอเทา เปนตน และ
อาจทําใหเกิดโรคขอเขาเสื่อมในระยะยาวได 

7. โรคนิ่วในถุงน้ําดี มักพบไดบอยในคนที่มีน้ําหนักเกิน มีภาวะอวนลงพุง ซึ่งไขมันที่สะสมอยูในชองทอง
และการมีคอเลสเตอรอลในเลือดมากเกินไปจะทําใหน้ําดีมสีภาพขนเหนียว กลายเปนกอนนิ่วในถุงน้ําดีไดงาย 

8. โรคมะเร็ง ผลการสํารวจของกองทุนวิจัยมะเร็งโลก (World ancer esearch und : ) พบวา 
ผูหญิงที่อวนข้ึนมีแนวโนมเสี่ยงโรคมะเร็งเตานมเพิ่มข้ึนประมาณ 4  อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งหลอดอาหาร 
มะเร็งลําไส มะเร็งตับออน และมะเร็งปากมดลูกเพิ่มข้ึน แมจะไมสูบบุหร่ีหรือดื่มแอลกอฮอลเลยก็ตาม ทั้งนี้สาเหตุที่
ผูหญิงอวนเสี่ยงตอโรคมะเร็งเตานมและมะเร็งตาง ๆ เนื่องจาก ภาวะอวนหรือภาวะที่รางกายมีไขมันชนิดไมดีเยอะ
เกินไป อาจสงผลใหเซลลในรางกายเสี่ยงตอการอักเสบ กระท่ังเกิดเปนเซลลมะเร็งตามจุดตาง ๆ โดยเฉพาะมะเร็ง
เตานม แตก็ไมไดหมายความวา คนอวนทุกคนจะเสี่ยงโรคมะเร็งเตานม 100  เพียงแตโอกาสเสี่ยงเปนโรคมะเร็ง
เตานมและมะเร็งภายในอวัยวะตาง ๆจะมากกวาคนปกติประมาณ 4  

โดยจากการสํารวจขอมูลสุขภาพของยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563 กระทรวงสาธารณสุข 
พบวา ถาเอวที่เพิ่มข้ึนทุก ๆ 5 เซนติเมตร จะเพิ่มโอกาสเกิด โรคเบาหวาน 3 – 5 เทา โรคเบาหวานในผูหญิงอวนมี
มากกวาคนปกติ 8 – 10 เทา และในผูชาย 2 เทา และคนที่มีน้ําหนักเกินตั้งแต 13 กิโลกรัมข้ึนไป มีถึง รอยละ 30 ที่มี
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ปญหาความดันโลหิตสูง คนอวนจะเปนอัมพาต อัมพฤกษ และโรคหัวใจได มากกวาคนปกติถึง 2 – 4 เทา ผูหญิงอวนมี
อัตราเสี่ยงเปนมะเร็งเตานม มดลูก รังไข เพิ่มข้ึน 3 เทา จากคนปกติ และผูชายอวนมีโอกาสเกิด โรคมะเร็งลําไสใหญ 
ตอมลูกหมากเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยงัพบวาคนอวนรอยละ 30 – 40 มีอาการขอกระดูกเสื่อมเร็วกวาปกติและเสี่ยงตอการ
เปนโรคเกຍาท หากสามารถลดน้ําหนักลงไดเพียงแครอยละ 5 – 10 ของน้ําหนักตัวจะสามารถลดความเสี่ยงที่เปนโรคตาง ๆ 

ไดถึงรอยละ 20 และสามารถลดโรคมะเร็ง รอยละ 37 โรคหลอดเลือดหัวใจ รอยละ 9 ลดอัตราการเสียชีวิตลงไดถึง 
รอยละ 44 (ยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวติไทย พ.ศ.2554-2563 กระทรวงสาธารณสุข) 
 

  

รางกายจําเปนตองกินอาหารเพื่อใหไดรับพลังงานเพื่อไวใชสําหรับกิจกรรมของรางกาย ดังนี้ 
1. การเผาผลาญพลังงานขณะพัก รอยละ 60 – 70 ของการใชพลังงานตอวัน 

2. การใชความรอนในการเผาผลาญอาหาร 
3. การใชพลังงานในการทํากิจกรรม 

อาหารที่เหมาะสมตองมีความสมดุลของสารอาหารโดยมีสัดสวนของคารโบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมัน            

ที่สมดุลกัน ซ่ึงมีความสําคัญตอการผลิตสารเคมีในสมองที่เหมาะสม กลาวคือ ทั้งผูชายและผูหญิงตองการ
คารโบไฮเดรต รอยละ 50 ผูชายตองการโปรตีน รอยละ 30 และไขมันรอยละ 20 ผูหญิงตองการโปรตีนรอยละ 20 

และ ไขมันรอยละ 30 การไดรับไขมันที่ดีนอยในผูหญิง และไดรับโปรตีนไมเพียงพอในผูชาย จะทําใหรูสึกอยาก
อาหารและกินมากกวาปกติ ในทุกมื้ออาหารควรประกอบดวยสารอาหารพื้นฐานทั้งสามชนิด คือ คารโบไฮเดรต 
โปรตีน และ ไขมัน สัดสวนที่เหมาะสมดังกลาว สิ่งที่สําคัญเทียบเทากับสมดุลของอาหารคือ คุณภาพและปริมาณ
ของสารอาหาร ปริมาณสารอาหารที่มากเกินไป คือตนเหตุของโรคเร้ือรังตางๆ คุณภาพของอาหารที่ต่ําจะทําใหขาด
แคลนท้ังแรธาตุทีเ่ปนประโยชน ไวตามิน ไขมันชนิดดี โปรตีนชนิดดี และคารโบไฮเดรตชนิดดี เปนตน  

ดังนั้นในการรักษาสมดุลของน้ําหนัก ตองกินอาหารใหไดอยางนอย 3 ม้ือ และ อาหารวางอีก 2 มื้อ 

อาหารเชาและอาหารเย็นควรใหพลังงานต่ํา และอาหารเที่ยงควรเปนมื้อใหญที่สุด รางกายจะเริ่มสรางเอ็นไซมเพื่อ
ยอยอาหารอาหารประมาณ 7.00 น.ระหวาง7.00 น. จนถึงเที่ยง กระบวนการเอ็นไซมจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจนถึง
ปริมาณสูงสุด หลังจาก 14.00 น. กระบวนการสรางเอ็นไซมจะคอยๆลดลงจนถึงเวลา 19.00 น. รางกายจะหยุด
สรางเอ็นไซม การกินอาหารเชา ที่ใหพลังงานที่เหมาะสมทําใหรางกายทํางานไดอยางสมบูรณแบบ พลังงานใน
อาหารเชามีคาระหวาง 200 – 300 กิโลแคลอรี ถารางกายมีน้ําหนักเกิน การกินอาหารเชาที่มีพลังงานต่ําแตให
คุณคาสารอาหารจะกระตุนใหรางกายเผาผลาญไขมันสวนเกินเพื่อเปลี่ยนเปนพลังงาน ควรเพิ่มอาหารที่มีไขมันโอ
เมกา 3 และกินผักที่มีประโยชนในปริมาณมาก และการเลือกกินอาหารหมูขาวแปง มีคารโบไฮเดรต 2 ชนิดคือ 

คารโบไฮเดรตเชิงเดี่ยว และ คารโบไฮเดรตเชิงซอน คารโบไฮเดรตเชิงเดี่ยว ไดแก น้ําตาล ซึ่งหมายรวมถึง น้ําตาล
ทราย สารใหความหวานตามธรรมชาติ น้ําตาลฟรุคโตสในผลไม และน้ําตาลแลคโตสในนม คารโบไฮเดรตเชิงซอน 

พบไดในแปง ธัญพืช ถ่ัวและผักตางๆ ทั้งคารโบไฮเดรตเชิงเดี่ยว และ คารโบไฮเดรตเชิงซอน จะถูกยอยเปนน้ําตาล
กลูโคสกอนที่รางกายจะนําไปใช ขอแตกตางของคารโบไฮเดรตทั้งสองชนิดคือ คารโบไฮเดรตเชิงเดี่ยว จะถูกดูดซึม
เขากระแสเลือดไดเร็วกวา ทําใหระดับ น้ําตาลในเลือดไมคงที่ ทั้งนี้สมองตองการปริมาณน้ําตาลในเลือดคงที่          
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หากน้ําตาลไมพอจะทําใหรูสึกเฉ่ือยชา และสมองไมปลอดโปรง แตถาระดับน้ําตาลในเลือดมากเกินไปสงผลให
พลังงานในเลือดสูงข้ึนอยางรวดเร็วและลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหอารมณแปรปรวน เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะอารมณ
แปรปรวนและรักษาน้าํตาลในเลือดใหอยูในระดับสมดุล ใหกิน คารโบไฮเดรตเชิงซอนใหมากข้ึน เนื่องจากจะถูกดูด
ซมึเขากระแสเลือดไดชากวา 

ดังนั้นหากเราสามารถควบคุมและรักษาระดับน้ําตาลในรางกายใหอยูในภาวะสมดุล จะทําใหปญหาการ
รับประทานอาหารเกินจําเปนนอยลง และสามารถควบคุมน้าํหนักตัวดีข้ึน โรคอวนก็จะหางไกลจากตัวเรา 
 

  

 3  (Golden NH, et al,2016). 

1.  

2.  

3.  

1.  การควบคุมอาหารไมควรลดปริมาณไขมันในอาหารใหต่ํากวา รอยละ 20 

ของพลังงานที่บริโภคเขาไป อาหารที่มีไขมันนอยจะใหความอ่ิมนอยมาก และจะกลับมาหิวเร็ว การกินอาหารที่ให
ไขมันรอยละ 30 จากไขมันที่ดีตอสุขภาพจะชวยใหกินอาหารไดตามปกติ การเปลี่ยนแปลงการกินอาหารเพียง
เล็กนอยก็สามารถลดน้ําหนักได การเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินอาหารที่เหมาะสมคือ กุญแจสําคัญของการลดน้ําหนัก
และการรักษาน้ําหนักใหไดตามตองการ ควรกินอาหารในชวงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด คือ ระหวาง 7.00 - 

17.00 น. สารอาหารที่ยอยแลวจะถูกนําไปใชทีก่ลามเนื้อในการทํากิจกรรม ดังนั้นจะไมเก็บสะสมในเซลไขมันไดงาย 
ในทางกลับกัน การรับประทานอาหารเย็นปริมาณมาก หลังจากการเคลื่อนไหวรางกายจะกอใหเกิดไขมันสวนเกินใน
กระแสเลือด ซึ่งไมมีทีไ่ปแตจะกลายเปนไขมันที่สะสม ไมควรกินของขบเคี้ยวในตอนคํ่า แตควรออกกําลังกายแทน  

2.  โดยหาสาเหตุพฤติกรรมที่เปนปญหาทําใหเกิด
โรคอวนแลวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนปญหาออกไป โดยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนหรือปจจัยที่สงเสริมใหกลับไปสู
พฤติกรรมนั้นๆอีก  

3.  การออกกําลังกายอยางส่ําเสมอเปนวิธีที่ดีมากในการลดน้ําหนัก การเผาผลาญ
แคลอรีวันละ 200 แคลอร่ีตอวันสามารถลดไขมันได 21 ปอนด ตอป การออกกําลังกายชวยใหการลดน้ําหนักเปน
การลดไขมันที่สะสม และเปนการชวยเพิ่มคา BMR การออกกําลังกายที่ดีที่สุดเพื่อการเผาผลาญไขมัน เปนการออก
กําลังปานกลางเปนเวลานาน 30 นาทีข้ึนไป การออกกําลังกายอยางกระฉับกระเฉงเปนประจําจะชวยเพิ่มอัตราการ
เผาผลาญที่ละนอย 

 หลักสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดน้ําหนัก คือการลดปริมาณพลังงานจากอาหารลง ซึ่งเมื่อ
ประกอบกับการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกายที่เพิ่มข้ึน จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงานในรางกาย
และทําใหน้ําหนักตัวลดลง ( ill , att , eters ,2012) โดยทั่วไปแลว มักแนะนําใหลดพลังงานจาก
อาหารลงใหนอยกวาพลังงานที่รางกายตองการประมาณ 500-1,000 กิโลแคลอร่ีตอวัน ซ่ึงการที่ไดรับพลังงานจาก
อาหารนอยกวาพลังงานที่รางกายตองการอยู 500 กิโลแคลอร่ีตอวัน จะทําใหลดลงอยางตอเนื่องในอัตราคงท่ี           
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ที ่0.45 กิโลกรัมหรือ 1 ปอนดตอสัปดาห ดังนั้นแนวทางในการจัดการภาวะน้ําหนักเกินที่งายที่สุด คือ การควบคุม
ปริมาณอาหารที่รับประทานในแตละคร้ัง (portion control) และการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูง โดยทดแทน
อาหารที่มีพลังงานต่ํา (dietary substitutions) โดยมีแนวปฏิบัติ (พรพจน เปรมโยธิน,2558) ดังนี้  

1. รับประทานอาหารใหครบหมูและหลากหลายในแตละวัน เพื่อปองกันการขาดสานอาหาร เชน ไวตามิน
และแรธาต ุ

2. รับประทานอาหารใหตรงเวลาเพื่อไมใหหิว และจัดอาหารวางที่มีพลังงานต่ํา เชน ผลไมสดที่ไมหวาน ซ่ึง
รับประทาน 10-15 คํา หรือนมโยเกิรตขาดมันเนยรสจืด เพือ่จะไดไมรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินในม้ือถัดไป 

3. รับประทานอาหารในสัดสวน 2:1:1 คือ ผัก 2 สวน ตอโปรตีน 1 สวน ตอขาวหรือแปง 1 สวน ซึ่งมักจะ
ทาํใหสดัสวนของแปงลดลงและใหผักและโปรตีนเพิ่มข้ึน 

4. รับประทานอาหารม้ือเชาอยางสมํ่าเสมอ และในปริมาณที่มากพอควร รับประทานม้ือเที่ยงในปริมาณที่
พอเหมาะสม รับประทานนอยลงในมื้อเย็นและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในชวงกลางคืนและกอนนอน 

5. เค้ียวอาหารชาๆ เพื่อใหเกิดความรูสึกอ่ิม ซ่ึงทําใหรับประทานอาหารในแตละม้ือในปริมาณเหมาะสม
ไมมากจนเกินไป 

6. ลดอาหารที่ทําดวยน้ํามัน เชน ของทอด ผัด เชน ผัดไทย ผัดซีอ้ิว ขาวมันไก และเพ่ิมอาหารที่ทําดวย
การตม นึ่งและยาง เชน กຎวยเตี็ยวน้ํา กระเพาะปลา เปนตน 

7. เพิ่มการรับประทานขาวกลอง หือขนมปงโฮลวีต เนื่องจากมีใยอาหารมากกวา และสงผลตอระดับ
น้ําตาลในเลือดหลังอาหารนอยกวาขาวสวยหรือขนมปงขาว อยางไรก็ตาม ขาวกลองนั้นใหพลังงานเทากับขาวสวย 
จึงตองไมรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป 

8. ลดการปรุงอาหารดวยน้ําตาล เกลือ น้ํามัน เนย กะทิ และซอสปรุงรส และใชเคร่ืองเทศทดแทน เชน 
พริกไทย กระเพรา โหระพา เปนตน  

จากแนวทางดังกลาว จะพบวาการแกปญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนนั้น มิใชเพียงแกปญหาในระดับ 

บุคคลเทานั้น แตควรมีการจัดการปญหาท้ังในระดับองคกรและระดับนโยบาย เพื่อใหการแกปญหาการเจ็บปวย
เร้ือรังของประชากรลดลงอยางเปนระบบ โดยในระดับเชิงนโยบาย เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยาง
ชัดเจน จึงมีการกําหนดกรอบแผนงานภายใตยทุธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวติไทย พ.ศ. 2554–2563 ดังนี้ 

1. มีนโยบายสาธารณะในการควบคุมการ บริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม ยา และ ผลิตภัณ ที่สงผลเสียตอ
สขุภาพ โดยการบังคับมาตรการทางกฎหมาย เชนการกําหนดฉลากโภชนาการและขอมูลแสดงปริมาณพลังงาน ทั้ง
อาหารสําเร็จรูป ก่ึงสําเร็จรูป อาหารปรุงสําเร็จและ พรอมปรุง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวของ การปองกันและควบคุมการบริโภคบุหร่ีสุราหรือเคร่ืองดื่นที่มีแอลกอฮอล รวมถึงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนานโยบาย กฎหมาย และมาตรการบังคับ/สงเสริม นโยบายสาธารณะที่เอ้ือตอสุขภาพอยางมีสวนรวม สงเสริม
องคกร ธุรกิจที่มคีวามรับผิดชอบตอสังคม เสริมสรางกลไกคุมครองผูบริโภค  

2. มีนโยบายสาธารณะที่สงเสริมการผลิต และบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม และ ผลิตภัณ สุขภาพที่สงผลดี
ตอสุขภาพการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม และผลิตภัณ 
สุขภาพที่มีคุณคาทางโภชนาการ ปลอดภัย และสงเสริมการใชภูมิปญญาไทยและสมุนไพรไทย อาหารหลักและ
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อาหารวางเพื่อสุขภาพ, อาหารขจัดความเครียด, ขนมขบเค้ียวและอาหารจุบจิบที่สงเสริมสุขภาพ สงเสริมใหมีตรา
สญัลักษณธงโภชนาการ 

3. มีนโยบายสงเสริมการออกกําลังกายและ กิจกรรมทางกายและใจ โดยสงเสริมใหทองถ่ินมีสถานที่
ออกกําลังกายและเลนกีฬาในพื้นที่, สงเสริมการจัดกิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกอยางตอเนื่องการสงเสริม
ครอบครัวออกกําลังกาย เด็กและเยาวชนเลนกีฬาและออกกําลังกายเปนวิถีชีวิต การมีกิจกรรมทางกายและใจที่
เหมาะสมกับอาชีพ และชวงวัย มาตรการสงเสริมการ ไดรับประโยชนจากการออกกําลังกาย, มาตรการสราง
ภาพลักษณกติกาเชิงบังคับทางสังคม 

4. มีนโยบายการจัดการน้ําหนักสําหรับ กลุมเปาหมายเฉพาะ ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก สถานรับเลี้ยง
เด็กเอกชน โรงเรียน และสถาบันการศึกษา มีนโยบายสงเสริมจัดการน้ําหนัก เชน การจัดเมนูอาหารสุขภาพ, กินผัก
และผลไม, ปลอดเคร่ืองดื่มรสหวาน, ปลอดขนมกรุบกรอบ, ออกกําลังกายและสันทนาการ การสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม เปนตน รวมถึงขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนและแรงงานในสถานประกอบการ โดยมีการ
สงเสริมใหสถานประกอบการจัดสถานที่จําหนายเคร่ืองดื่ม อาหาร และผลิตภัณ สุขภาพที่มีคุณคาทางโภชนาการ
และถูกสุขอนามัย สถานที่ออกกําลังกาย การผอนคลายความเครียด การจัดอาหารวางเพื่อสุขภาพ เมนูอาหารสุขภาพ 

มาตรการสงเสริมและสนับสนุนอ่ืน ๆ เชน มาตรการทางภาษี การเงินการคลังและสวัสดิการ เปนตน 

สรุปการมีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนจึงเปรียบเสมือนสัญญาณบอกเหตุเบื้องตนหรือสัญญาณเตือน
กอนที่โรคเร้ือรังตางๆจะมาถึงตัว การปรับพฤติกรรมประจําวันเพื่อลดน้ําหนักหรือทําใหน้ําหนักตัวเปนปกติ จึงเปน
การปองกันโรคเร้ือรังตางๆที่เปนภัยตอสุขภาพและสงผลตอคุณภาพชีวิตในระยะยาวได หากเรามีการปรับ
พฤติกรรมประจําวันอยางตอเนื่องจะสงผลใหมีสขุภาพดีไดแมผูที่เปนโรคแลว หากสามารถปรับพฤตกิรรมประจําวัน
เพื่อลดน้ําหนักไดอาจทําใหโรคทุเลาลงควบคุมไดงายหรือกลับเปนปกติได ดังนั้นการจะทําใหประชาชนสามารถ
ควบคุมภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนไดนัน้ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ โดยผูเขียนเห็นวาใน
ระดับบุคคล ในทุกชวงวัยทั้งวัยเด็ก วัยผูใหญและวัยสูงอายุ ควรมีการสงเสริมใหมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม โดยในระดับชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการออกกําลังกาย และมี
กิจกรรมทางกายในรูปแบบของเทศกาลประจําหมูบาน การจัดใหมีอาหารที่มีผลดีตอสุขภาพอยางเพียงพอและ
เขาถึงงาย สงเสริมการบริโภคผักผลไมทั้งในชุมชน ในโรงเรียนและสถานที่ประกอบการตางๆมีมาตรการในการลด
หรือควบคุมการผลิตอาหารที่มีผลเสียตอสุขภาพ รวมถึงการผลิตสื่อออนไลนที่ชวยสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับการใชพลังงานประจําวัน จะเปนกลวิธีหนึ่งในระดับบุคคลที่จะสามารถ
ควบคุมน้าํหนักตนเองไดอยางเปนรูปธรรม  
 

 
 บทความวิชาการฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย           
ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ ที่ไดสละเวลาอันมีคาแกผูเขียน เพ่ือใหคําปรึกษาและแนะนําตลอดจนตรวจทานแกไข
ขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง จนบทความวิชาการฉบับนี้สําเร็จสมบูรณลุลวงไดดวยดี ผูเขียน
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้จากใจจริง 
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Underweight Situation And Problems in Children and Problem Solution
 

  มยุรี  รัตนพฤกษ 
 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณั ิต สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 
ภาวะน้ําหนักหนักนอยกวาเกณ ในเด็ก เปนปญหาสุขภาพสําคัญของการสาธารณสุขประเทศไทยและกลุม

ประเทศดอยพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงปญหานี้สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กเปน
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสติปญญา เปนปญหาเร้ือรังตั้งแตชวงทศวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบัน แมวาวิวัฒนาการ
ทางการแพทยจะเจริญรุดหนาไปอยางมากเพียงใด แตปญหาภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ ยังพบอยูในเด็กวัยกอนเรียน
และวัยเรียนทั้งตามเขตเมือง ชนบท และจังหวัดตาง ๆ พบในกลุมประเทศดอยพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงมี
องคประกอบและสาเหตุปจจัยสําคัญเก่ียวของหลายประการ อยางเชน น้ําหนักแรกเกิดนอย ระดับความรูของมารดา 
รายไดของครอบครัว อาชีพของบิดามารดา การอบรมเลี้ยงดู รวมถึงญาติและผูเลี้ยงดูของเด็กดวย ลวนสงผลตอภาวะ
น้าํหนักนอยกวาเกณ ในเด็ก 

 

 : , ,  

 

Abstract
Underweight in children is an important public health problem in Thailand and 

underdeveloped and developing countrys, which affect to growth and development of children 
too much and is chronic for Decade till nowadays. Although more evolving Medicine, but 
underweight still has been seen in Metropolitant, Urban and Rural in many provinces in 
underdeveloped and developing country, which its important elements and factors such as birth 
weight, mother’s education, family incomes, mother and father occupation, childrearing also 
including cousin and care providers all affecting to children underweight.  

Key Words : Underweight, Public Health, Children
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แมความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทยจะเจริญกาวหนาไปมากเพียงใด แตปญหาภาวะน้ําหนักนอยกวา
เกณ  ยังสามารถพบ ไดทัง้ในเด็กทุกเพศทุกวัย ตั้งแตวัยทารก วัยเด็ก วัยเรียน ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะ
ในทวีปเอเชียตะวันออก ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว และศรีลังกา เปนตน ซึ่งภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ นี้เปนปญหา
สาธารณสุขที่มีความสําคัญ ซ่ึงเด็กนักเรียนสวนใหญน้ําหนักอยูในเกณ ปกติ สมสวน แตมีภาวะโภชนาการขาด (ผอม) 
เพิ่มข้ึนทุกป และพบนักเรียนที่เตี้ย มีความสูงนอยเพิ่มข้ึนในระดับชั้นอนุบาล (สุธี สฤษฎ์ิศิริ, 2555) และแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงการเจริญเตบิโตและภาวะโภชนาการของเด็กไทยในระดับประเทศ พบวาภาวะน้ําหนักนอย (underweight) ของ
เด็กอายุ 1 – 5 ป ตามมาตรฐานการเจริญเติบโตขององคการ อนามัยโลก ค.ศ. 2006 ความชุกของภาวะน้ําหนักนอยปานกลาง
และรุนแรงของเด็กอายุ 1- < 5 ป เทากับรอยละ 4.8 และ 1.0 ตามลําดับ สวนภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน (acute 

malnutrition) ของเด็กอายุ 1-5 ป มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันปานกลาง หรือภาวะผอม ปานกลาง (moderate 

wasting) (น้ําหนักตาม เกณ สวนสูง <-2SD ถึง -3 ) และทุพโภชนาการเฉียบพลันรุนแรง (severe acute malnutrition) 
หรือภาวะผอมรุนแรง (severe wasting) (น้ําหนัก ตามเกณ สวนสูง <-3 ) เทากับรอยละ 1.1 และ 3.5 ตามลําดับ           

(ลัดดา เหมาะสุวรรณและวิชัย เอกพลากร, 2557) โดยปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ (Social determinants of health: ) 
ตามแนวคิดขององคกรอนามัยโลก ( ) ป 2011 ไดยกตัวอยางตัวชี้วัดที่สําคัญ ทั้งที่เปนตัวชี้วัดปจจัยสังคมกําหนด
สุขภาพและตัวชี้วัดที่เปนผลลัพธทางสุขภาพที่ตองคํานึง โดยตัวชี้วัดที่เปนผลลัพธทางสุขภาพเก่ียวของกับทารกและเด็กคือ 

สัดสวนการเสียชีวิตของทารก สัดสวนเด็กแรกเกิดที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณ  เด็กที่มีอายุนอยกวา 5 ป ที่มีน้ําหนักและสวนสูง
ต่ําระหวางกลุมในเมืองและชนบท (ชลธิชา แกวอนุชิต, 2556) นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการตรวจอุจาระในเด็กอายุ
มากกวา 2 ป หากพบหนอนพยาธิลําไสตัวกลมใหทําการรักษาตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค หรือไปโรงพยาบาลเพื่อ
รักษากับแพทย ถารักษาไมถูกตองอาจรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได จะเห็นไดวาภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ ยังเปนปญหาท่ียังพบ
ไดในประเทศที่กําลังพัฒนาดังที่กลาวามา จากการทบทวนงานวิจัยในประเทศไทย ภาพรวมของสถานการณภาวะน้ําหนักนอย
กวาเกณ ของเด็กไทยตั้งแตป พ.ศ. 2552 – 2561 ยังพบวาเด็กไทยมีปญหาน้ําหนักนอยกวาเกณ  คือภาวะผอมและเตี้ย 
เด็กไทยไมคอยกินผักและผลไม และอุบัติการณสูงข้ึนในเด็กนักเรียนที่อยูตามตางจังหวัด และยังพบมากในเด็กปฐมวัย การให
ความรูแกผูเลี้ยงดูและโปรแกรมอบรมตาง ๆ กอใหเกิดผลดีกับภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ  (บุญชอบ เกษโกวิทและทรงพล 
ตั้งศรีไพร, 2560; สุนทรีย พันธุคํา, 2559) และจากการทบทวนงานวิจัยของสถานการณภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ ของ
ตางประเทศในเขตเอเชีย ตั้งแตป ค.ศ 2009 – 2016 พบวาการติดเชื้อพยาธิมีสวนสัมพันธกับภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ ทั้ง
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน เชนประเทศศรีลังกา (Galgamuwa, . .  Iddawela, .  and Dharmaratne, 

. .2013) ปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ มีหลายปจจัย ไดแก น้ําหนัก
แรกเกิดนอย อาหารที่ไมเหมาะสมกับวัย ระดับการศึกษาของมารดา รายไดของครอบครัว อาชีพของบิดามารดา วิธีการอบรม
เลี้ยงดู รวมถึงผูดูแลและญาติมีสวนเกี่ยวของสําคัญกับภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ ในเด็ก (ประสิทธิ์ เขจรจิตร, นิภาพร ชุติ
มันต และบังอร กุมพล, 2556; Anh, . .  Chompikul .  & saranurug. ., 2009; Raknam. .  et.al, 2010; Soe . .  
Chompikul . & Hong, S. ., 2016)  
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ดังนั้น ผูแตงมีวัตถุประสงคในการเขียนบทความวิชาการนี้เพื่อใหมีองคความรูเก่ียวกับสถานการณ ปญหาภาวะ
น้าํหนักหนักนอยกวาเกณ ในเด็กและแนวทางแกไขในกลุมเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน 

 

 

 จากการคนควาและทบทวนตํารางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ พบวานักวิชาการทั่วโลกใหความสําคัญ
เก่ียวกับภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ ไวมากมาย เพราะเปนปญหาสาธารณสุขสําคัญระดับประเทศ ปญหาภาวะน้ําหนัก
นอยกวาเกณ นี้มักพบเจอในกลุมประเทศที่ดอยและกําลังพัฒนา การใหความหมายของภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ  
ผูเขียนไดรวบรวมความคิดเห็นของนักวิชาการ หนวยงานดานสุขภาพ และองคกรที่เก่ียวของของประเทศไทยที่ไดให
ความหมายของภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ ไวดังนี้ 

ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2552) ไดใหคําจํากัดความภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ  โดยใชน้ําหนักตามเกณ อายุ 
( eight or ge) เปนตัวกําหนด แตมีขอจํากัดที่ไมสามารถแยกแยะการขาดสารอาหารแบบฉับพลันจากการขาด
สารอาหารแบบเร้ือรัง นอกจากนี้ เด็กอายุเดียวกันที่มีสวนสูงตางกัน จะถูกประเมินดวยดัชนีตัวนี้วามีภาวะโภชนาการ
ระดับเดียวกันหมด จุดตัดคือ น้ําหนักตามเกณ  -1.5  ถึง 1.5  น้ําหนักคอนขางนอย <-1.5  ถึง -2 SD 

น้ําหนักนอยกวาเกณ  <-2 SD 

กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2019) ไดใหคํานิยามวา น้ําหนักนอยกวาเกณ  หมายถึง 
น้าํหนักที่อยูในเกณ ขาดอาหาร เปนน้ําหนักที่แสดงวาไดรับอาหารไมเพียงพอ ในขณะที่การประเมินภาวะโภชนาการ
ของเด็ก 5 – 18 ป โดยใชเกณ อางอิงตามเกณ อายุ แสดงทั้งสามตัวชี้วัด ไดแก น้ําหนักตามเกณ อายุ สวนสูงตาม
เกณ อายุ และน้ําหนักตามเกณ สวนสูง มีเกณ ตัดสินโดยใชน้ําหนักเทียบกับอายุวา น้ําหนักนอยกวาเกณ  คือ < 

p10 สวนสูงเทียบกับอายุ < p10 แสดงวาเตี้ย และน้ําหนักเทียบกับสวนสูง < p3 คือผอม ถาอยูระหวาง < p3 ถึง < 

p10 แสดงวาคอนขางผอม 

สวนกระทรวงสาธารณสุข (2561) ไดกําหนดวา ภาวะเตี้ย หมายถึง สวนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณ อายุ
เดียวกัน มีคาต่ํากวา – 2 . . แสดงวาเด็กเติบโตไมดี อาจเนื่องมาจากการขาดอาหารเร้ือรัง หรือมีการเจ็บปวยบอย ๆ 

ภาวะผอม หมายถึง น้ําหนักของเด็กเม่ือเทียบกับเกณ สวนสูงเดียวกัน มีคาต่ํากวา -2 . . แสดงวาเด็กมีน้ําหนักนอย
กวาเด็กที่มีสวนสูงเดียวกัน 

สรุป ภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ  โดยใชน้ําหนักตามเกณ อายุ ( eight or ge) เปนตัวกําหนด ภาวะ
น้ําหนักนอยกวาเกณ  หมายถึง น้ําหนัก <-2 SD ซึ่งควรบันทึกน้ําหนักและสวนสูงของเด็กทั้งสามกราฟตามเกณ ของ
องคการอนามัยโลก 2006 ซึง่ปยะสกล สกลสัตยาทร (2558) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไดกลาวไว
วารัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหคนไทยมีอายุยืนยาว คือ ตองมีสขุภาพที่ดี ซึ่งจําเปนตองเร่ิมพัฒนาตั้งแตวยัเด็กโดยเฉพาะ
เร่ืองโภชนาการ เนื่องจากสงผลตอพัฒนาการดานรางกายและสติปญญา สธ. โดยกรมอนามัยจึงไดมีการปรับกราฟ
มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 - 5 ขวบใหม ใหเปนไปตามเกณ ขององคการอนามัยโลก ซึ่งปจจุบันมีการใช
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เกณ ดังกลาวใน 125 ประเทศ สวนประเทศไทยไดประกาศใชเกณ ดังกลาวนี้มาตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558  
เปนตนมา โดยมีดัชนีบงชี้ 3 ดาน คือ น้ําหนักตามเกณ อายุ สวนสูงตามเกณ อายุ และน้ําหนักตามเกณ ของสวนสูง 
 

 

 ปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562             
โดยเนนการดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย โดยผูดูแลเด็กปฐมวัยนั้นหมายถึงบิดา มารดา 
ผูปกครอง หรือผูซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อใหเกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรูอยาง
สอดคลองกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลและความตองการจําเปนพิเศษ รวมทั้งสรางคุณลักษณะใหเด็ก
ปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝรู มีความคิดสรางสรรคและสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่
หลากหลายได ดงันั้นผูดูแลเด็กปฐมวัยจําเปนตองมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซ่ึงการเลี้ยงดู
เด็กนั้นตองอาศัยสิ่งที่เปนพื้นฐานสําคัญนั่นคือความรักความผูกพันของมารดาบิดาหรือผูปกครองเปนอยางมาก เพราะ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กในวัยนี้ยังตองการการพึ่งพาจากผูเลี้ยงดูเปนหลัก ซึ่งเด็กวัยนี้สวนใหญอยูโรงเรียนอนุบาลหรือศูนยเด็ก 

การเตรียมความที่สําคัญที่สุดคือดานสุขภาพ ใหมีสุขภาพแข็งแรงที่จะอยูในสังคมที่มีคนหมูมาก และสามารถตอสูกับ
สิ่งแวดลอมที่มีเชื้อโรคแบคทีเรีย และไวรัสตาง ๆ ตลอดจนมลพิษของฝุน .2.5 เปนตน โดยเฉพาะถาเด็กมีภาวะ
น้าํหนักตัวนอยกวาเกณ  ( nderweight) ปจจัยเหลานี้ลวนแตทําใหเด็กปฐมวัยเสี่ยงตอเจ็บปวยงายดังนั้นการจัดการ
เร่ืองอาหารที่เหมาะสม โดยเนนการลางมือกอนรับประทานอาหารหรือแปรงฟนหลังอาหาร การออกกําลังกายกลางแจง
ทกุวัน การเขานอนเร็วประมาณ 20 – 21 น. ก็จะทําใหเด็กนอนตอนกลางคืนเพียงพอ ไมงัวเงียเวลาต่ืนเชาไปโรงเรียน 
นอกจากนี้เด็กมีปญหาคันกนตอนกลางคืน หลังจากนอนหลับไปสักพักหนึ่งแลวเด็กนอนดิ้น นํามือมาเกาบริเวณทวาร
หนัก ควรไดมีการตรวจสอบดูวามีพยาธิเสนดายไชบริเวณปากทวารหนักหรือไม ถามีควรพาไปพบแพทยเพื่อการรักษา 
และเนนใหเด็กลางมือกอนรับประทานอาหารเชา การเลี้ยงดูเด็กดวยความรักความใสใจอยางใกลชิดก็จะทําใหเด็กวัยนี้มี
น้าํหนักตัวเพิ่มข้ึนไดปละ 1.5 – 2 กิโลกรัม 

เด็กวัยเรียน เปนชวงวัยที่รางกายยังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งขนาดและโครงสรางของรางกาย           
ซึ่งแสดงออกทางน้ําหนักและสวนสูง เปนชวงที่รางกายสรางเนื้อกระดูกและความแข็งแกรงของกระดูก เด็กหญิงเร่ิมมี
ประจําเดือน การสงเสริมใหเด็กไดรับอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมในชวงนี้ นับเปนโอกาสสุดทายของชีวิตที่เด็กจะ
สามารถเจริญเติบโตและพัฒนาการไดเต็มศักยภาพตามพันธุกรรม โดยเฉพาะการเจริญเติบโตดานความสูงนอกจากน้ี
ผลกระทบของภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ ในดานอ่ืน ๆ คือปญหาการขาดสารอาหาร ที่พบบอยคือ ภาวการณขาด
โปรตีนและพลังงาน โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและโรคขาดสารไอโอดีน ปญหาตาง ๆ เหลานี้จะทําใหเด็ก
เจริญเติบโตชา เจ็บปวยบอย ความสามารถในการเรียนรูดอย ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา และสมรรถภาพในการทํา
กิจกรรมและการเลนกีฬาต่ํา (วิชยั เทียนถาวร, 2555) ปญหาภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ  ซึง่สามารถพบไดในเด็กหลาย
ชวงอายุ ตัง้แตวยัทารก เด็กปฐมวัย วัยกอนเรียนจนถึงวัยเรียน สามารถสงผลกระทบกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
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ของเด็กดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการดานสติปญญา ดังที่ผลงานวิจัยโครงการสํารวจภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กในภูมิภาคอาเซียนพบวา เด็กไทยมีไอคิวต่ําเปนอันดับสองของอาเซียน ปญหาเด็กไทยมีภาวะทุพโภชนาการ
ที่ต่ํากวาเกณ  เปนปญหาสําคัญตองเรงแกไข เห็นไดชัดเจนจากผลการวิจัยของ E  ระหวางป 2554-2555 

เปรียบเทียบระดับสติปญญาในเด็กอายุ 6-12 ป ใน 4 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ภาพรวม
พบวา เด็กไทยมีสติปญญาคอนขางดอยกวาประเทศอ่ืน ๆ โดยพบวา เด็กเวียดนามมีระดับไอคิวลาชากวาปกติ หรือมี
ระดับไอคิวต่ํากวา 80 ถึงรอยละ 25.7 ของจํานวนเด็กที่สํารวจทั้งหมด รองลงมา คือ ไทย รอยละ 14.7 มาเลเซียรอยละ 10.1 
และอินโดนีเซีย รอยละ 6.8 (นิภา โรจนรุงวศินกุล, 2557)  

แนวทางการแกไขปญหาเด็กขาดอาหาร (น้ําหนักนอยกวาเกณ / เตี้ย/ ผอม) และกลุมเสี่ยงตอการขาดอาหาร 
(น้ําหนักคอนขางนอย/คอนขางเตี้ย/คอนขางผอม) มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ (ฐิติมา ชูใหม, 2559; ณัฐวรรณ 

เชาวนลิลิตกุล, 2562; วิชยั เทียนถาวร, 2555) 
 1. พบแพทยเพื่อตรวจรางกายวา เจ็บปวยหรือมีโรคประจําตัวที่มีผลตอการเจริญเติบโตหรือไม ถามี ใหอยูใน
ความดูแลของแพทย 
 2. ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กโดยการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง พรอมทั้งแปลผลโดยการนําน้ําหนักและ
สวนสูงของเด็ก จุดลงในกราฟแสดงการเจริญเติบโต ซึ่งมี 3 ตัวชี้วัด คือ น้ําหนักตามเกณ อายุ สวนสูงตามเกณ อายุ 
และน้ําหนักตามเกณ สวนสูง  

3. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารและใหคําแนะนําการบริโภคอาหาร 
  3.1 กินอาหารใหครบทุกกลุม การใหอาหารเด็กปฐมวัย ตองยึดหลักของโภชนาการดวย อาหารที่ไมมี
คุณคาทางโภชนาการไมเหมาะกับความตองการของรางกายของเด็กในชวงปฐมวัย แลวยอมไมสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานรางกายของเด็ก ใหมีอาหารระหวางมื้อ ไดแก อาหารวางเชา และบาย เนนโปรตีนที่มีคุณภาพดีในปริมาณมาก
พอสําหรับการสรางเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มอาหารประเภทท่ีใหพลังงาน เพื่อใหเด็กมีน้ําหนักและสวนสูงเพิ่มข้ึน  
   3.2 ในเด็กเตี้ย แนะนําแม/พอ/ผูปกครองเด็ก ใหเพิ่มอาหารพวกเนื้อสัตวใหเด็กกิน เชน ไข หมู ไก ปลา 
เพื่อเพิ่มโปรตีน และเพิ่มอาหารที่ใหแคลเซียม ไดแก นม ปลากระปຉอง ปลาที่กินไดทั้งกระดูก เชน ปลาตัวเล็ก เปนตน 
กุงฝอย เตาหู โดยเฉพาะนม เด็กควรดื่มนมทุกวัน ๆ ละ 2-3 กลอง เพราะนมมีแคลเซียมในปริมาณมาก ซึ่งจะชวยสราง
กระดูกมีผลตอพัฒนาการดานความสูงเปนอยางมาก และจัดหาอาหารเสริมที่มีพลังงานและโปรตีนสูง เชน นม ไข            
ถ่ัวลิสง ใหกับเด็กขาดอาหาร กินทุกวัน จนกวากลับเขาสูกลุมเสี่ยง 
   3.3 ดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอ ควรดื่ม น้ําเตาหู นมรสจืด น้ําผลไมที่ไมเติมน้ําตาล หลีกเลี่ยงการดื่มที่
มีสารคาเฟอีน เชน กาแฟ ชาและน้ําอัดลม 

4. ใหกินยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก ทุกวัน ๆ ละ 1 ชอนชา เปนเวลา 1 เดือน เพราะธาตุเหล็กมีความสําคัญตอ
รางกายมาก เพรราะเปนองคประกอบที่สําคัญของฮีโมโกลบิน ซ่ึงอยูในเม็ดเลือดแดง การขาดธาตุเหล็กจะทําใหเกิด
ภาวะโลหิตจางได ซึ่งทําใหความสามารถในการของเลือดในการนําออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อตาง ๆ ลดลง สงผลเสียตอ
สุขภาพ เด็กวัยเรียนที่ขาดธาตุเหล็กจะมีผลตอการพัฒนาของสมอง เชาวปญญาจะดอยกวาเด็กปกติที่ไมขาดธาตุเหล็ก 
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สมาธิในการเรียนต่ํา ความจําไมดี เด็กมีอาการเหนื่อยงาย เฉื่อยชา งวงเหงาหาวนอนบอยทําใหเรียนหนังสือไมรูเร่ือง 
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนต่ําได อาหารที่ธาตุเหล็กสูง เชน ตับ เลือด เนื้อสัตว ปลาและผักใบเขียวเขมใหเพียงพอ 

5. ในเด็กอายุมากกวา 2 ป หากพบหนอนพยาธิลําไสตัวกลม ใหทําการรักษาตามคําแนะนําของกรมควบคุม
โรค หรือไปโรงพยาบาลเพื่อรักษากับแพทย  

6. หากเด็กเจ็บปวย เชน ทองเสีย เปนหวัด ตองรีบรักษาใหหาย เพื่อไมใหเด็กมีปญหาท่ีรุนแรงมากข้ึน และ
คนหาสาเหตุที่เด็กเจ็บปวย เชน อาหารไมสะอาด มีแมลงวันตอม หากเด็กมีปญหาเร่ืองฟน เชน ฟนผุ ปวดฟน ทําใหเด็ก
กินอาหารไดนอย ตองรีบพาไปหาทันตแพทยเพื่อรักษา 

7. ใหเด็กวิ่งเลนหรือเลนกีฬา หรือออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน เชน กระโดดเชือก เลนบาสเกตบอล เพื่อกระตุนการ
สรางกระดูกและกระตุนความอยากอาหาร ใหเด็กนอนหลับอยางเพียงพออยางนอยวันละ 10 ชั่วโมง และมีการศึกษา
พบวา การด่ืมนมวันละสองแกวรวมกับการออกกําลังกาย ประเภทที่มีการยืดตัว เชน วายน้ํา บาสเกตบอลและโหนบา 
จะชวยเพิ่มความสูงได 

8. ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กที่มีการขาดอาหาร (น้ําหนักนอยกวาเกณ /เตี้ย/ผอม) และกลุมเสี่ยงตอการ
ขาดอาหาร (น้ําหนักคอนขางนอย/คอนขางเตี้ย/คอนขางผอม) อยางใกลชิด เพื่อไมใหเด็กมีปญหาการขาดอาหารที่
รุนแรงมากข้ึน โดยการ 

8.1 ชั่งน้ําหนักทุกเดือน และวัดสวนสูงทุก 3 เดือน พรอมทั้งดูแนวโนมการเจริญเติบโต หากยังไมดี
ข้ึนตองรีบหาสาเหตุและแกไข  

8.2 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กขาดอาหารทุกสัปดาห และเด็กที่อยูในกลุมเสี่ยงทุก 
2 สัปดาห ในชวงเดือนแรก หากเด็กมีพฤติกรรมการกินดีข้ึนแลว เปลี่ยนความถ่ีในประเมินการพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในเดือนที่ 2 เปนทุก 2 สัปดาหสําหรับเด็กขาดอาหาร และทุกเดือนในเด็กกลุมเสี่ยง หลังจากนั้น ประเมินทุก
เดือนในเด็กขาดอาหาร และทุก 2 เดือนในกลุมเสี่ยง 

8.3 เยี่ยมบานเด็กขาดอาหารทุกสัปดาห และเด็กที่อยูในกลุมเสี่ยงทุก 2 สัปดาห ในชวงเดือนแรก 
เพื่อดูชนิดของอาหาร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกบาน หากไมมีคุณคาทางโภชนาการและมีสภาพแวดลอมไมถูก
สุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม ใหคําแนะนําหรือใหความชวยเหลือปรับปรุง 
 ในการแกปญหาและภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณ อยางจริงจัง ยังคงเปนหนาที่หลักของภาครัฐและ
กระทรวงที่เก่ียวของที่ตองรวมกันวางแผนและบูรนาการการแกไขปญหาอยางเรงดวน โดยในการจัดการปญหาภาวะ
น้ําหนักนอยกวาเกณ นี้ ถูกจัดอยูในแผนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวชิระ เพ็งจันทร (2562) อธิบดีกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดกลาววา ปญหาเด็กไทยมีรูปรางเตี้ยนั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ไมทราบชวงเวลาทอง
ในการเติบโต ซึ่งโดยปกติหากเปนเด็กปฐมวัย ดังนั้น “อยากใหประชาชนหันมากระตุนพัฒนาการทางดานรางกายของ
เด็กไทยตั้งแตชวงที่เร่ิมเขาสูวัยรุน โดยสังเกตจากการที่ผูหญิงเร่ิมมีประจําเดือน เด็กผูชายคือมีเสียงแตก มีขนรักแร หรือ
ฝนเปยก เปนตน โดยสามารถทําไดโดย 3 วิธีคือ 1.อาหารครบ 5 หมู โดยเฉพาะการรับประทานนม 2.การออกกําลัง
กายแนวดิ่ง อยางมีแรงกระแทก เพื่อสรางความแข็งแรงของกระดูก ซึ่งจะชวยใหสูงข้ึนอยางรวดเร็ว และ 3.การนอน
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หลับพักผอนใหเพียงพอ ทั้งนี้ กรมอนามัยไดมีการปรับกราฟสวนสูงของเด็กไทยใหม โดยอิงตามมาตรฐานสากล ซ่ึงใน
รางยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) วาดวยการสงเสริมการเกิดและ
การเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ตั้งเปาไววาคนไทยจะตองสูงดีสมสวน ผูชายจะตองสูงเฉลี่ยที่ 180 เซนติเมตร และ
ผูหญิงสูงเฉลี่ย 170 เซนติเมตร ภายใน 20 ป เฉลี่ยเพิ่มปละประมาณ 0.5 เซนติเมตร. และตามตัวชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561 – 2564 ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดาน
สุขภาพ) นัน้มีโครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน โดยกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหเด็ก
วยัเรียนแข็งแรงและฉลาด และไดกําหนดตัวชี้วัดรอยละของเด็กวัยเรียน (6 – 14 ป) ใหสูงดีสมสวน  

  โภชนาการมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเด็กวัยกอนเรียนและวัยเรียน เพราะชวยพัฒนาการเจริญเติบโต 
โดยเฉพาะความสูง การรับประทานอาหารครบ 5 หมูที่สมดุลและมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของรางกายจึงมี
ความสําคัญมาก สารอาหารท่ีจาํเปนสําหรับการเสริมสรางน้ําหนักและความสูงคือสารอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพ และที่
สําคัญอีกชนิดหนึ่งคือแคลเซียม ดังนั้นการดื่มนมอยางนอยวันละ 2 แกว จึงเปนสิ่งจําเปน ใหความสําคัญกับอาหารเชา 
เพราะวัยเรียนตองการอาหารใหครบ 3 มื้อ การรับประทานอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการแลว การออกกําลังกาย 

โดยมุงเนนใหเดก็มีความเพลิดเพลนิและใหเด็กไดฝຄกหรือเลนดวยความสมัครใจพรอมอธิบายประโยชนที่เด็กไดรับจาการ
ฝຄกไมควรใชวิธีบังคับ ควรจัดใหเด็กตองการ โดยเนนที่ความสนุกสนานของเด็กเปนใหญ ควรใหเด็กไดออกกําลังกาย
เบาๆ ไมใชอุปกรณมากนัก นอกจากนี้การออกกําลังกายยังมีความแตกตางระหวางเพศ ผูชายจะออกกําลังกายใหเกิด
ความแข็งแรง รวดเร็ว และความอดทน เชน วิ่ง ปດนจักรยาน การวายน้ํา เลนบาสเกตบอล ฟุตบอล กระโดดสูง เปนตน 
สวนผูหญิงเนนการออกกําลังกายที่ไมหนัก แตทําใหรางกายแข็งแรงและเสริมสรางรูปรางทรวดทรงเชน วายน้ํา 
ยิมนาสติก และวอลเลยบอล การบริหารประกอบดนตรี เปนตน การดื่มน้ําในแตละวันใหเพียงพอ รวมถึงการดูแลรักษา
สุขภาพของชองปากดวย โดยเนนแปรงฟนใหสะอาดอยางทั่วถึง ใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด เพื่อปองกันฟนผุ ใชไหมขัดฟน
อยางนอยวันละหนึ่งคร้ังเพื่อชวยกําจัดคราบจุลินทรียบริเวณซอกฟนหลีกเลี่ยงอาหารหวาน ตรวจฟนและเหงือกดวย
ตนเองอยางสมํ่าเสมอ ควรไปพบทันตแพทยอยางนอยปละคร้ังเพื่อสุขภาพในชองปาก และสิ่งสําคัญประการสุดทายคือ
การนอนหลับพักผอนอยางเพียงพออยางนอยวันละ 8 – 12 ชั่วโมง จะกระตุนการหลั่งของ Growth Hormone สาํหรับ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย 
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Health behavior for prevention and control of hypertension 
 

   วาที่รอยตรีหญิงทิพยสุคนธ  ศรีลาธรรม 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ิต สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

 

 

ความดันโลหิตสูงเปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่สําคัญ เปน 1 ในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 
สงผลกระทบรุนแรงตอสุขภาพ กวาคร่ึงหนึ่งของประชาชนวัยผูใหญที่มีความดันโลหิตสูงนั้นไมทราบวาตัวเองมีภาวะ
ความดันโลหิตสูง ปญหาหลักของการรักษาโรคความดันโลหิตสูง คือ ผูปวยไมไดตระหนักวาเปนโรคและยังไมสามารถ
ควบคุมความดันโลหิตใหลดลงมาตามเกณ ปฏิบัติได ผูปวยปฏิเสธการรักษาหรือไมไดรับการติดตามและรักษาอยาง
ถูกตอง สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากพฤติกรรมการใชชีวิตโดยเฉพาะการบริโภคอาหารเค็ม รับประทานผัก 
ผลไมนอยไมเพียงพอ ความอวน ขาดการออกกําลังกาย ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สูบบุหร่ี มีภาวะเครียด และอายุที่
เพิ่มข้ึน พื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สําคัญสําหรับการควบคุมความดันโลหิตสูง ไดแก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพของตนเอง โดยเนนการปองกันและปรับพฤติกรรมเพื่อสรางสมดุลแหงสุขภาพ ลดความเสี่ยงตอโรค 

 

 :    

 
Abstract

Hypertension is a major public health problem, being one of the leading causes of 
premature death. Severely affecting health More than half of adult adults with high blood 
pressure do not know they have high blood pressure. The main problem of treating 
hypertension is that patients do not realize that they have the disease and they are unable to 
control their blood pressure to fall as according to practice guidelines. Patients refuse treatment 
or not being monitored and treated correctly The cause of high blood pressure is caused by 
lifestyle behaviors, especially the consumption of salty foods, eating insufficient fruits and 
vegetables, obesity, lack of exercise. Drinking alcohol, smoking, stress and aging. Important 
health care foundations for high blood pressure control include changing one's own health 
behaviors. By focusing on prevention and behavior modification to create a healthy balance 
Reduce the risk of disease.

Key Word : Health behavior, prevention and control, hypertension
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โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเร้ือรังที่เปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่สําคัญของประชาชนทั่วโลก องคการ
อนามัยโลกรายงานวาทั่วโลกมีผูที่ปวยโรคความดันโลหิตสูงมากถึงพันลานคน ซึ่งสองในสามของจํานวนนี้อยูในประเทศ
กําลังพัฒนา โดยประชากรวัยผูใหญทั่วโลก 1 คนใน 3 คน มีภาวะความดันโลหิตสูง และคาดการณวาในป พ.ศ. 2568 

(ค.ศ. 2025) ( orld ealth rgani ation: , 2013) ประชากรวัยผูใหญทั่วโลกจะปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง 
1.6 พันลานคน โรคความดันโลหิตสูงเปน 1 ในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร รวมถึงสงผลกระทบรุนแรง
ตอสุขภาพ ทําใหเสนเลือดแดงแข็งข้ึน ลดความเร็วการไหลเวียนเลือดและอຍอกซิเจนไปสูหัวใจ เปนสาเหตุใหเกิดหัวใจ
ลมเหลว หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ (Stroke) และมีแนวโนมของการเพิ่มการเปนโรคไตวายระยะสุดทาย  

สถานการณโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย พบวาคาเฉลี่ยความดันโลหิตซิสโตลิก (systolic blood 

pressure, SBP) เพิ่มข้ึน จาก 115.3 มม.ปรอท ในปพ.ศ. 2535 เพิ่มเปน 121.8 มม.ปรอท ในป พ.ศ.2557 โดยในผูชายมี
คาเฉลี่ยเพิ่มจาก 116.9 มม.ปรอท เปน 124.4 มม.ปรอท สวนในผูหญิงมีคาเฉลี่ยเพิ่มจาก 113.7 เปน 119.4 มม.ปรอท 
ประชากรในเขตเมืองมีคา SBP เฉลี่ยเพิ่มจาก 117.2 มม.ปรอท เปน 120.8 มม.ปรอท สวนในชนบทเพิ่มจาก 114.9 มม.
ปรอท เปน 122.6 มม.ปรอท ในประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปพบวาอัตราการปวยโรคความดันโลหิตสูงในรอบ 5 ปที่
ผานมา (พ.ศ. 2556-2560) เพิ่มข้ึนจาก 3,936,171 คน เปน 5,597,671 คน และพบวาความชุกของโรคความดันโลหิตสูง
ในประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป เพิ่มข้ึนจากรอยละ 21.4 (ชายรอยละ 21.5 และหญิงรอยละ 21.3) เปนรอยละ 24.7 (ผูชาย
รอยละ 25.6 และผูหญิงรอยละ 23.9) โดยความชุกของโรคความดันโลหิตสูงจะเพิ่มข้ึนตามอายุที่เพิ่มข้ึน คนไทยหนึ่งในสี่ 
(รอยละ 24) นั้นมีภาวะความดันโลหิตสูง แตมีนอยกวาหนึ่งในสาม (รอยละ 29) เทานั้นที่สามารถคุมความดันโลหิตได 
กวาคร่ึงหนึ่งของผูใหญที่มีความดันโลหิตสูงนั้นไมทราบดวยซ้ําวาตัวเองมีภาวะความดันโลหิตสูง (วิชัย เอกพลากร, 2559)  

ปญหาหลักของการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย คือ การที่ผูปวยไมไดตระหนักวาเปนโรคและการ
ที่ยังไมสามารถควบคุมความดันโลหิตใหลดลงมาตามเกณ ปฏิบัติได สมาคมโรคความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทยสรุป
สาเหตุของปญหาการควบคุมความดันโลหิตในประเทศไทย เกิดจาก 3 สาเหตุ คือ สาเหตุที่ 1 มีผูที่เปนโรคความดัน
โลหิตสูงรอยละ 45 (คิดเปนประมาณ 5.8 ลานคน) ไมเคยทราบหรือเคยทราบแตไมตระหนักมากอนวาเปนโรคความดัน
โลหิตสูง เนื่องจากผูทีไ่ดรับการวัดความดันโลหิตและไดรับแจงวาเปนโรคความดนัโลหิตสูง มักจะไมมีอาการและไมมั่นใจ
ในระบบและความถูกตองแมนยําของการวัดความดันโลหิต ตลอดจนขาดความเขาใจถึงความแปรปรวนที่เกิดข้ึน
ตามปกติจากการวัดความดันโลหิต สาเหตุที่ 2 มีผูที่เปนความดันโลหิตสูงรอยละ 6 (คิดเปนประมาณ 0.8 ลานคน)          
ทีท่ราบและตระหนักแลววาเปนโรคความดันโลหิตสูง แตปฏิเสธการรักษาหรือไมไดรับการติดตามและรักษาอยางถูกตอง 
สาเหตุที่ 3 การที่มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงซ่ึงแมจะไดรับการรักษาอยู แตก็ยังคุมความดันโลหิตไมไดประมาณ 2.5 ลาน
คนทั่วประเทศ สาเหตุอาจมาจากความไมสะดวกในการเขามารับยาในโรงพยาบาล จากปญหาดานภูมิลําเนาที่อยูหางไกล 
ระยะเวลาในการรอคอยเพ่ือรับการตรวจรักษา การรับประทานยาไมสม่ําเสมอ ผลขางเคียงของยา ยาที่ไมมีคุณภาพ  
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ปจจัยที่กอใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรุปวาเกิดจากพฤติกรรมการใช
ชีวิตโดยเฉพาะการบริโภคอาหารเค็ม รับประทานผัก ผลไมนอยไมเพียงพอ ความอวน ขาดการออกกําลังกาย             
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สูบบุหร่ี มีภาวะเครียด และอายุที่เพิ่มข้ึน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2560) จากขอมูลของ
สมาพันธความดันโลหิตสูงโลก ประมาณการวาการกินอาหารที่ไมไดสัดสวน หวาน มัน โดยเฉพาะอาหารที่มีเกลือ 
(โซเดียม) สูง กินผักและผลไม (รสหวานนอย) ไมเพียงพอ มีสวนที่ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงไดถึงรอยละ 50 การขาด
กิจกรรมทางกายสัมพันธกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 20 ขณะท่ีภาวะอวนสัมพันธกับการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง รอยละ 30 การดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหร่ีและการบริโภคไขมันก็มีสวนเปนสาเหตุใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง  

บทความนี้นําเสนอปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงในการปองกันและควบคุม
ระดับความดันโลหิต ไมใหพัฒนาไปเปนโรคความดันโลหิตสูง เปนขอมูลสนับสนุนใหมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 
มีสุขภาวะท่ีดี พัฒนาคุณภาพในการควบคุมปองกันและลดอัตราการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) คือ ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก (ชวงบน) 130–139 มม.ปรอท และ
ความดันโลหิตไดแอสโตลกิ (ชวงลาง) 80-89 มม.ปรอท ถือเปนโรคความดันโลหิตสูงในระยะที่ 1 

ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก เทากับหรือมากกวา 140 มม.ปรอท และความดันโลหิตไดแอสโตลิกเทากับหรือ
มากกวา 90 ถือเปนโรคความดันโลหิตสูงในระยะที่ 2 (ในผูใหญที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป) 

 

 

1.  

1.1 พันธุกรรม ประวัติครอบครัวที่มีสมาชิกปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง มีโอกาสเกิดมีรอยละ 20 – 40 โดยมี
การถายทอดทางพันธุกรรมในบุคคลที่มีสายเลือดเดียวกัน (พีระ บูรณะกิจเจริญ, 2553) เชื่อวาพันธุกรรมจะมีผลตอ
ระบบฮอรโมนทําใหมีการหลั่งสารเคมีมากไป Renin angiotensin มากทําใหความดันโลหิตสูง  

1.2 เพศ มีการศึกษาที่ทําในชาวฟนแลนด ทัง้หมด 14,786 ราย ในชวงอายุตั้งแต 25-64 ป ติดตามการศึกษา
ไป 12 ป พบวา เพศชายมีอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไดมากกวาเพศหญิง 3 เทา และมีอัตราการเสียชีวิตใน
เพศชายมากกวาเพศหญิงถึง 5 เทา ผูชายจะเปนความดันโลหิตสูงมากกวาผูหญิง เมื่อถึงวัยหมดประจําเดือนผูหญิงจะ
เปนความดันโลหิตมากกวาผูชาย สวนในคนแกพบความดันโลหิตสูงพอ ๆ กัน  

1.3 อายุ โรคความดันโลหิตสูงมักพบในอายุ 40 ปข้ึนไป อายุที่สงูข้ึนสงผลใหชายและหญิง มีความยืดหยุนของ
หลอดเลือดนอยลง แข็งและเปราะไดงาย ทาํใหเกิดโรคหลอดเลือดไดงายกวาวัยอ่ืน (ผองพรรณ อรุณแสง, 2552)  

1.4 เชื้อชาติ พบความดันโลหิตสูงในผิวดํามากกวาผิวขาว และผูเสียชีวิตดวยโรคความดันโลหิตสูงและโรค
หลอดเลือดหัวใจ สวนใหญจะพบในคนผิวสีดํา ทั้งนี้มาจากระดับเรนินต่ําลง เพิ่มความไวตอระดับวาโซเพรสซิน          
(ผองพรรณ อรุณแสง, 2552) 
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2.1 น้ําหนัก คนอวนพบความดันโลหิตสูงมากกวาคนผอม โดยเฉพาะคนที่มีดัชนีมวลกายมากกวา 30 เมื่อลด
น้ําหนักความดันจะลดลง  

2.2 เกลือ การรับประทานเค็มมีแนวโนมที่จะมีความดันโลหิตสูง จากการศึกษาพบวาการรับประทานอาหาร
เค็ม จะมีสวนทําใหเกิดความดันโลหิตสูง แนะนําวาคนปรกติไมควรที่จะรับประทานเกลือเกิน 3.8 กรัมตอวัน  

2.3 การขาดการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่ชวยใหระบบไหลเวียนโลหิตภายในรางกาย
ทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การออกกําลังกายยังมีความสัมพันธกับระดับความดันโลหิตในรางกาย ซ่ึงการออกกําลัง
กายระดับปานกลางสามารถลดระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวได 10 มิลลิเมตรปรอท นอกจากการออกกําลังกาย
ยังชวยลดระดับความดันโลหิตแลวจะชวยชะลอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืดได 

2.4 ความเครียด เปนปจจัยที่ข้ึนอยูกับตัวบุคคลและสิ่งแวดลอม บุคคลที่เครียดงายขาดความยืดหยุนในการใชชีวิต 

จะทําใหปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจเพิ่มข้ึน กระตุนประสาทซิมพาเทติกใหมีการทํางานมากข้ึน ทําใหระดับความดัน
โลหิตสูงข้ึน ถามีความเครียดเปนระยะเวลายาวนานอาจมีผลตอการทําหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ลดลง 

2.5 การสูบบุหร่ีและการดื่มสุรา การสูบบุหร่ีเปนตัวการสําคัญของการเกิดเสนเลือดหัวใจตีบตัน ในผูที่สูบบุหร่ี
วนัละอยางนอย 20 มวนจะเพิ่มอัตราการเกิดกลามเนื้อหัวใจตาย 3 เทาในผูชาย และ 6 เทาในผูหญิงเทียบกับผูที่ไมสูบ
บุหร่ีรวมทั้งคนที่สูดควันบุหร่ีก็มีอัตราเสี่ยงเพิ่มข้ึนดวยและการดื่มสุราทําใหเกิดการออกซิเดชั่นของไขมัน เปนการเพิ่ม
ปริมาตรไขมันใหเซลลรางกาย เกิดความดันโลหิตสูงตามมา รวมถึงการมีไขมันในเลือดสูงและเบาหวานเพราะกอใหเกิด
การอักเสบตีบแคบของหลอดเลือดตางๆ รวมทั้งหลอดเลือดของไต 

 

 

1. ปวดศีรษะ มักพบในผูปวยที่มีระดับความดันโลหิตสูงรุนแรง โดยลักษณะอาการปวดศีรษะมักปวดที่บริเวณ
ทายทอย โดยเฉพาะเวลาตื่นนอนในชวงเชา ตอมาอาการจะคอย ๆ ดีข้ึนจนหายไปเองภายในระยะเวลาไมก่ีชั่วโมงและ
อาจพบมีอาการคลื่นไสอาเจียน ตาพรามัวรวมดวย 

2. เวียนศีรษะ (dizziness) พบเกิดรวมกับอาการปวดศีรษะ 

3. เลือดกําเดาไหล (epistaxis) รอยละ 17 ของผูที่เลือดกําเดาไหลจะเปนความดันโลหิตสูง ดังนั้นผูที่มีเลือด
กําเดาออกตองวัดความดันโลหิต 

4. เหนื่อยหอบขณะทํางานหรืออาการเหนื่อยหอบนอนราบไมได แสดงถึงการมีภาวะหัวใจหองลางซายลมเหลว 

5. อาการอ่ืน ๆ ที่อาจพบรวมไดแก อาการเจ็บหนาอกสัมพันธกับภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากการมีเสน
เลือดหัวใจตีบหรือจากการมีกลามเนื้อหัวใจหนามากจากภาวะความดันโลหิตสูงที่เปนมานาน ๆ นั้น ถามีภาวะความดัน
โลหิตสูงอยูเปนระยะเวลานาน ๆ จึงอาจมีผลตออวัยวะที่สําคัญตาง ๆ ของรางกายทําใหเกิดความเสื่อมสภาพ ถูกทําลาย
และอาจเกิดภาวะแทรกซอนตามมาได 
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1. สมอง ความดันโลหิตสูงจะทําใหผนังหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองมีลักษณะหนาตัวและแข็งตัวภายใน
หลอดเลือดตีบแคบ รูของหลอดเลือดแดงแคบลง ทําใหการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงและขาดเลือดไปเลี้ยง 
สงผลใหเกิดภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว ผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
(stroke) ไดมากกวาบุคคลปกติ 

2. หัวใจ ระดับความดันโลหิตสูงเร้ือรังจะสงผลทําใหผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหนาตัวข้ึนปริมาณเลือดเลี้ยง
หัวใจลดลง หัวใจหองลางซายทํางานหนักมากข้ึนตองบีบตัวเพิ่มข้ึนเพื่อตานแรงดันเลือดในหลอดเลือดแดงที่เพิ่มข้ึน ดังนั้น 
ในระยะแรกกลามเนื้อหัวใจจะปรับตัวจากภาวะความดันโลหิตสูงโดยหัวใจบีบตัวเพิ่มข้ึน เพื่อใหสามารถตานกับแรง
ตานทานที่เพิ่มมากขึ้นและมีการขยายตัวทําใหเพิ่มความหนาของผนังหัวใจหองลางซายทําใหเกิดภาวะหัวใจหองลางซายโต 
(left ventricular hypertrophy) หากยังไมไดรับการรักษาและเม่ือกลามเนื้อหัวใจไมสามารถขยายตัวไดอีกจะทําใหการ
ทาํงานของหัวใจไมมีประสิทธิภาพเกิดภาวะหัวใจวาย กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเกิดภาวะหัวใจลมเหลวและเสียชีวติได 

3. ไต ระดับความดันโลหิตสูงเร้ือรังมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตหนาตัวและ
แข็งตัวข้ึน หลอดเลือดตีบแคบลง สงผลใหหลอดเลือดแดงเส่ือมจากการไหลเวียนของปริมาณเลือดไปเลี้ยงไตนอยลง 
ประสิทธิภาพการกรองของเสียลดลงและทําใหเกิดการค่ังของเสีย ไตเสื่อมสภาพและเสียหนาที่เกิดภาวะไตวายและมี
โอกาสเสียชีวติได มกีารศึกษาพบวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงประมาณรอยละ 10 มักเสียชวีิตดวยภาวะไตวาย 

4. ตา ผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรงและเร้ือรังจะทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดที่
ตาหนาตัวข้ึน มีแรงดันในหลอดเลือดสูงข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตาตีบลง หลอดเลือดฝอยตีบแคบ
อยางรวดเร็ว มีการหดเกร็งเฉพาะที่ อาจมีเลือดออกที่จอตาทําใหมีการบวมของจอภาพนัยยตาหรือจอประสาทตาบวม 
(papilledema) ทําใหการมองเห็นลดลง มีจุดบอดบางจุดที่ลานสายตา (scotomata) ตามัวและมีโอกาสตาบอดได 

5. หลอดเลือดในรางกาย ความดันโลหิตสูงจากแรงตานหลอดเลือดสวนปลายเพิ่มข้ึน ผนังหลอดเลือดหนาตัว
จากเซลลกลามเนื้อเรียบถูกกระตุนใหเจริญเพิ่มข้ึนหรืออาจเกิดจากมีไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือดทําใหหลอดเลือดแดง
แข็งตัว (arthero sclerosis) มีการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดหนาและตีบแคบ การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมอง 
หัวใจ ไตและตาลดลง ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนของอวัยวะดังกลาว 

 

  

1. Health Literacy) ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ที่ WHO ประกาศใชประเทศชาติ
สมาชิกใหความสาคัญกับการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy - HL)           

ซึง่ WHO ไดใหความหมายวา เปนทักษะทางปญญาและทักษะทางสังคมของบุคคล ที่กอใหเกิดแรงจูงใจและสมรรถนะ 

ทีจ่ะเขาถึง เขาใจและใชขอมูลขาวสารและบริการสุขภาพเพื่อสงเสริมและบารุงรักษาสุขภาพตนเองใหคงดีอยูเสมอ 
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จากการทบทวนเอกสารตางๆ ผูเขียนสรุปไดวา ความรอบรูดานสุขภาพ หมายถึง ระดับความสามารถที่
ประชาชนใชทักษะทางดานการคิดดวยปญญาและทักษะปฏิสัมพันธทางสังคมในการเขาถึง ทําความเขาใจ และประเมิน
ขอมูล ขาวสารทางสุขภาพและบริการทางสุขภาพที่ไดรับจากบุคลากรสาธารณสุข สื่อตาง ๆ และไดเรียนรูจาก
สิ่งแวดลอม ซ่ึงทําใหเกิดการจูงใจตนเองใหมีการตัดสินใจเลือกวิถีทางในการดูแลตนเอง จัดการสุขภาพตนเองเพื่อ
ปองกันและคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองไวเสมอ 

  

ระดับ 1 asic/ unctional iterac  หรือความรอบรูดานสุขภาพระดับพื้นฐาน ไดแก สมรรถนะในการอาน
และเขียน เพื่อใหสามารถเขาใจถึงเนื้อหาสาระดานสุขภาพ จัดเปนทักษะพ้ืนฐานดานการอานและเขียนที่จําเปนสําหรับ
บริบทดานสุขภาพ เชน การอานใบยินยอม ( onsent orm) ฉลากยา (Medical Label) การเขียนขอมูลการดูแล
สุขภาพ ความทําความเขาใจตอรูปแบบการใหขอมูลทั้งขอความเขียนและวาจาจากแพทย พยาบาล เภสัชกร รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามคําแนะนํา เชน การรับประทานยา กําหนดการนัดหมาย เปนตน 

ระดับ 2 ommunicati e/ nteracti e iterac  หรือความรอบรูดานสุขภาพข้ันการมีปฏิสัมพันธรวมกัน 
ไดแก สมรรถนะในการใชความรูและการสื่อสาร เพื่อใหสามารถมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ เปนการรูเทาทันทางปญญา 
(Cognitive Literacy) และทักษะทางสังคม (Social Skill) ที่ทําใหสามารถมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง เชน 
การรูจักซักถามผูรู การถายทอดอารมณ ความรูที่ตนเองมีใหผูอ่ืนไดเขาใจ เพื่อนํามาสูการเพิ่มพูนความสามารถทาง
สุขภาพมากข้ึน 

ระดับ 3 Critical Literacy หรือความรอบรูดานสุขภาพข้ันวิจารณญาณ ไดแก สมรรถนะในการประเมินขอมูล
สารสนเทศดานสุขภาพทีมอียู เพื่อใหสามารถตัดสินใจและเลือกปฏิบัติในการสรางเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให
คงดีอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลสามารถปรับตัวใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองและดูแลสุขภาพไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้บุคคลตองมีความสมารถและทักษะในการเขาถึงขอมูล ความรู ความ
เขาใจ เพ่ือวิเคราะห ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเร่ืองสุขภาพสวนบคุคล ครอบครัว และ
ชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี 6 ดาน คือ (1) การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (access) (2) ความรูความเขาใจ 
(cognitive) (3) ทักษะการสื่อสาร (communication) (4) ทักษะการตัดสินใจ (decision Skill) (5) การรูเทาทันสื่อ 
(media literacy) (6) การจัดการตนเอง (self-management) สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมปองกันโรค
ความดันโลหิตสูง เนื่องจากบุคคลที่มีความรอบรูดานสุขภาพจะสามารถคนหาขอมูลและเขาถึงขอมูลเก่ียวกับโรคความ
ดันโลหิตสูงได มีการเขาถึงแหลงบริการดานสุขภาพ สามารถซักถามแลกเปล่ียนขอมูลระหวางเพื่อน เจาหนาที่ แพทย 
พยาบาล มีการประเมินพฤติกรรมที่ตนเองปฏิบัติตามความรู ความเขาใจ วามีความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
มากหรือนอย ทําใหเกิดการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เม่ือตนเองปฏิบัติไดแลวเกิดผลดีก็จะมีการ
บอกตอเพื่อใหคนอ่ืนปฏิบัติตาม  
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Protection Motivation Theory) Rogers (1975) ไดพัฒนาแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรคคร้ังแรก ในป ค.ศ.1975 เพื่ออธิบายความเขาใจเก่ียวกับความกลัวและการเผชิญกับความกลัว ตอมาไดมีการ
ปรับปรุงพัฒนาทฤษฎีนี้ใหมอีกคร้ังและนํามาใชในป ค.ศ.1983 (Rogers,1983) โดยไดนําแนวคิดที่สําคัญจาก 2 ทฤษฎี 
คือ โมเดลความเชื่อดานสุขภาพ (Health belief Model) และทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเอง มารวมเปนปจจัยที่
ทาํใหเกิดการรับรูในภาพรวมของบคุคล เนนเก่ียวกับการตอบสนองเบื้องตนทางดานพุทธิปญญา (cognitive) ของบุคคล 
2 ประการ ไดแก 

 1) การใหคุณคาเก่ียวกับขอมูลขาวสารที่เปนความรูหรือขอมูลทางสุขภาพ  
 2) การใหความสําคัญกับสิ่งที่มาคุกคามและเผชิญปญหาสิ่งที่มาคุกคาม 

โดยข้ึนอยูกับ 4 ปจจัย คือ 1) การรับรูความรุนแรงของโรค (perceived severity) หรือสิ่งที่กําลังคุกคาม เชน 
รับรูความรุนแรงของการเปนโรคหัวใจ 2) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค (perceived probability) หรือสิ่งที่กําลัง
คุกคาม เชน รับรูโอกาสเสี่ยงการเปนโรคหัวใจ 3) การรับรูความสามารถในการตอบสนอง (perceived response 

efficacy) ตอคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันโรค และ 4) การรับรูความสามารถตนเอง 
(perceived self-efficacy) ซึ่ง 3 ปจจัยแรก การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคและการ
รับรูความสามารถในการตอบสนอง เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความกลัว (เปนปจจัยที่กระตุนในทางลบในลักษณะ
คุกคามสุขภาพ) สําหรับปจจัยที่ 4 การรับรูความสามารถตนเอง เปนปจจัยกระตุนในทางดานบวกกับบุคคล 

 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค (Protection Motivation Theory) เปนทฤษฎีในกลุมระดับบุคคล 
( ndi idual ealth eha ior heories) ที่อธิบายอิทธิพลและพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล โดยเฉพาะการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในตัวบุคคลบนพื้นฐานความเชื่อที่วา หากบุคคลมีความเชื่อในความรุนแรงของโรคและ
ปญหาสุขภาพ มีความเชื่อในโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและปญหาสุขภาพ มีความเชื่อในผลลัพธของพฤติกรรมและ
ความสามารถตนเองท่ีจะกระทําพฤติกรรมนั้น จะมีผลตอความต้ังใจและมีอิทธิพลที่จะทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมที่สุด 

 

House & Weaver (1985) ไดใหความหมายการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลไดรับการสนับสนุน
ดานวัตถุและสิ่งของ ขอมูลขาวสาร และกลุมบุคคลที่มีปฏิสัมพันธดวย รวมทั้งการสนับสนุนทางดานจิตใจจากครอบครัว 

ชุมชนจนสงผลใหเกิดการปฏิบัติที่ด ีแบงประเภทการสนับสนุนทางสงัคมเปน 4 ประเภท คือ  

1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional Support) เชน การใหความพอใจ การยอมรับนับถือ การแสดงถึง
ความหวงใย โดยการดูแลเอาใจใส คอยกระตุนเตือนในการออกกําลังกาย การเลือกรับประทานอาหารและการใชยา  

2. การสนับสนุนดานการประเมินผล (Appraisal Support) เชน การใหขอมูลปอนกลับ ( eed ac ) การ
เห็นพองหรือใหรับรอง (Affirmation) ผลการปฏิบัติหรือการบอกใหทราบผลถึงผลดีที่ผูรับไดปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 

3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Advice) โดยการใหขอมูลเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายอาหารและการใชยาที่ถูกตอง และการใหคําปรึกษา  
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4. การสนับสนุนทางดานเคร่ืองมือ ( nstrumental Support) เชน แรงงาน เงิน เวลา เปนตน โดยการ
ชวยเหลือดูแลจัดเตรียมอุปกรณ หรือจัดเตรียมสถานที่ในการออกกําลังกายหรือพาไปออกกําลังกาย 

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อน เพื่อนบานและสมาชิกในชมุชนที่เขามาชวยเหลือทั้งรางกาย จิตใจ 
และการเงิน เม่ือยามที่จําเปนหรือตองการความชวยเหลือ สงผลใหบุคคลเกิดกําลังใจ มีการรับรูวาตนไดรับความรัก 
ความเอาใจใส รูสึกมีคุณคาในตนเอง และการยอมรับ รวมถึงการไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงทํา
ใหเกิดความตระหนักตอโรค การที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเปนการปองกันไมเปนโรคความดันโลหิตสูง สามารถ
ประหยัดเงิน เวลา หากมีสุขภาพที่แข็งแรง ทําใหเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 

  
ในปจจุบนันิยมใชแนวคิดเร่ือง Lifestyle Medicine หรือ Lifestyle modifications โดยเนนการปองกันและ

ปรับพฤติกรรมเพื่อสรางสมดุลแหงสุขภาพ ลดความเสี่ยงตอโรคที่เกิดจากการใชชีวิต เพื่อนํามาปรับพฤติกรรมแกไขให
ถูกตองและดูแลรักษาโรคจากสาเหตุทีแ่ทจริง กอนที่โรคจะเกิดอีกดวย ซึ่งสามารถใชไดทั้งในแงของการปองกันโรคหรือ
การรักษาโรค ควบคูไปกับการใชยาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการรักษาสูงสุด ซ่ึงในเร่ืองนี้มหาวิทยาลัยแพทยชื่อดังทั่วโลก 
เชน Harvard Medical School , John Hopkins Medical School ตางก็เนนและใหความสําคัญอยางมาก (พชัรนันท 
ศรีพัฒนวัชร, 2559) 

 Lifestyle Medicine Lifestyle modifications 5A)  

ข้ันตอน 1: Assess ประเมินอาการความไมสบายตางๆ ดูประวัติเจ็บปวยของคนในครอบครัว เจาะเลือดตรวจ
สุขภาพประจําป หรือ อาจจะตรวจลึกซ้ึงข้ึนในแงของวิตามิน แรธาตุ สารอาหารตางๆ การอักเสบ เปนตน 

ข้ันตอน 2: Advise การใหคําแนะนําปรึกษาวามีปญหาใดบางที่ควรไดรับการแกไข 

ข้ันตอน 3: Agree มีการวางแผน ตั้งเปาหมายการรักษา และหาขอตกลงรวมกัน 

ข้ันตอน 4: Assist ชวยกันวางกลยุทธวิธีการดูแลในดานพฤติกรรมสุขภาพตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพคนไขแต
ละราย ทั้งในแงของอาหาร การออกกําลังกาย การพักผอน เปนตน และชวยกําจัดอุปสรรคปญหาตางๆ ที่เกิดหรือจะ
เกิดข้ึน 

ข้ันตอน 5: Arrange มีการนัดติดตามอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง คอยใหคําแนะนําหรือความชวยเหลือในดานตางๆ 

ประโยชนของการดูแลรักษาตามแนวทาง Lifestyle Medicine หรือ Lifestyle modifications คือ ความรูสึกมีสวน
รวมในการรักษา ผลที่ไดจะยั่งยืนและมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสงู นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูปวยและทีมแพทย ผูปวยสามารถสื่อสารและบอกถึงความตองการ อาการตาง ๆ ไดอยางลึกซ้ึง เนื่องจากผูปวย
สามารถใชเวลาในการซักถามพูดคุยกับแพทยไดอยางเต็มที่มากขึ้น 
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1. ในผูที่มีน้ําหนักเกินหรืออวน การลดน้ําหนักจะไดประโยชนในการลดความดันโลหิต การลด

น้าํหนักลง 10 กิโลกรัม จะลดความดันโลหิตได 5-20 มม.ปรอท ผลดีที่ไดตามมาจากการลดน้ําหนักตัว คือ ปองกันการ
เกิดเบาหวาน ภาวะหัวใจลมเหลว ขอเขาเสื่อม ควบคุมไมใหดัชนีมวลกาย ( ) เกิน 25 กก./ตรม. 

 การบริโภคอาหารมีบทบาทอยางยิ่งในการชวยควบคุมระดับความดัน
โลหิต อาหารที่มีผลตอการเพิ่มหรือลดของระดับความดันโลหิต คือ การรับประทานอาหารรูปแบบ DASH (Dietary 

approaches to stop hypertension–DASH Diet) อาหารที่มีเกลือโซเดียมและอาหารประเภทท่ีมีไขมันอ่ิมตัวสูง ซึ่งมี
ในหลักการควบคุมอาหารเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตสูง ดังนี้ 

 อาหารที่มีเกลือ มีรสเค็ม เชน อาหารประเภทหมักดอง อาหาร
กระปຉอง น้ําปลา ซีอ้ิว ซอสปรุงรส ผงชูรส กะป ปลารา ไขเค็ม หมูเค็ม เนื้อเค็ม ไสกรอก กุนเชียง แหนม หมูยอ แฮม 
บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป เปนตน การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มในปริมาณที่มากทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได เนื่องจาก
โซเดียมหรือเกลือมีผลตอการเพิ่มการดูดกลับของน้ําในรางกายและสงผลใหระดับความดันโลหิตสูงข้ึน (JNC 7, 2003) 

จากตัวอยางงานวิจัยในตางประเทศ พบวาผูที่รับประทานอาหารที่มีโซเดียมไมเกิน 2.4 กรัม หรือรับประทานเกลือ         

ไมเกิน 6 กรัม หรือประมาณ 1 ชอนชาตอวัน จะสามารถลดความดันโลหิตซีสโตลิกไดประมาณ 2-8 มิลลิเมตรปรอท 
( ho anian et al., 2003) การศึกษาหลายแหงสรุปวา ปริมาณเกลือที่บริโภคมีความสัมพันธโดยตรงกับความดันโลหิตสูง 
ผลกระทบจากการใชเกลือในอาหารของคนบางคนอาจมีมากกวาคนอ่ืน ผูที่รับประทานเกลือเพียงเล็กนอยหรือนอยกวา 
0.5 กรัมตอวัน มักจะไมพบวามีความดันโลหิตสูง ซ่ึงสัมพันธกับการศึกษาของ (JNC 7, 2003) พบวาการจํากัดเกลือใน
อาหารไมเกิน 2 กรัมตอวันหรือรับประทานเกลือ 1 ชอนชาตอวันสามารถลดระดับความดันซิสโตลิกประมาณ 2-4 
มิลลิเมตรปรอท เนื่องจากการรับประทานโซเดียมเขาไปในรางกายมีผลทําใหเกิดการค่ังของน้ําในรางกายมากข้ึน ทําให
ปริมาณของเลือดเพิ่มข้ึน หัวใจทํางานหนักมากข้ึน สงผลใหระดับความดันโลหิตเพิ่มสูงข้ึนได การลดหรือจํากัดโซเดียม
จึงเปนการชวยลดระดับความดันโลหิตและลดการทํางานของหัวใจ 

 การไดรับโพแทสเซียมในปริมาณ 1.9 กรัมตอวัน จะทํา
ใหความดันซิสโตลิกลดลง 5 มิลลิเมตรปรอท และความดันไดแอสโตลิกลดลง 2.5 มิลลิเมตรปรอท (Vaskomen, 2003) 

โพแทสเซียมมีผลทําใหเสนเลือดคลายตัว มีการลดลงของระดับเรนนิน (Rennin) ซึ่งจะสงผลใหแองจิโอแทนซินทู 
( ngiotensin ) ลดลงดวย นอกจากนี้ยังเพิ่มการขับโซเดียมออกจากรางกายดวย ไดแก ผักสดโดยเฉพาะผักสีเขม ๆ 

นมไขมันต่ํา หรือไมมีไขมัน ถ่ัวตาง ๆและธัญพืช ผงโกโก ลูกพรุนอบแหง ลูกเกด เมล็ดทานตะวัน อินทผาลัม 
ปลาแซลมอน ผักโขมสด เห็ด กลวย สม 

 จากการศึกษาในคนปกติและคนท่ีมีความดันโลหิตสูงพบวา
ปริมาณแคลเซียมที่ลดลงมีความสัมพันธกับระดับความดันโลหิตที่สงูข้ึน ดังนั้นแคลเซียมจึงเปนแรธาตุที่ชวยลดความดัน
โลหิต ปองกันไมใหเกิดความดันโลหิตสูง ซ่ึงปริมาณแคลเซียมที่รางกายตองการตอวันคือ 800-1,000 มิลลิกรัมตอวัน 
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(กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2546) ไดแก ธญัพืช ถ่ัว เมล็ดพืช ถ่ัวพู ตําลึง ใบชะพลู ผักแพว ใบยอ มะขามฝกออน ผัก
กะเฉด เสาวรส สม ลกูหวา นม กุง และปลา 

 พบมากในเนื้อสัตว
หรือไขมันจากสัตว เชน เนย มันหมู ไขววั มันไก ไขแดง สมองสัตว ไขปลา เคร่ืองในสัตว กุง หอย ปู เปนตน สวนในพืช
พบในน้ํามันที่ไดจากพืชคือ น้ํามันปาลม และน้ํามันมะพราว ซึ่งอาหารที่มีไขมันสูงไมควรบริโภค เชน อาหารหรือขนมที่
ใสกะทิทุกชนิด ขาวมันไก หนังหมู ขาหมู มนัสมองหมู ไสอ่ัว แกงฮังเลแคบหมู เปนตน ควรบริโภคเนื้อสัตวไมติดมัน เชน 
บริโภคเนื้อปลาเพราะไขมันต่ํา ยอยงาย นมควรเปนนมพรองมันเนย ควรปรุงอาหารดวยวิธีตมปຕงหรือนึ่งแทนการทอด 
การเลือกใชน้ํามันตองใชน้ํามันพืช แทนน้ํามันจากสัตว เพื่อลดโคเลสเตอรอลในเลือดและลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2552)  

 ควรรับประทานผักและผลไม เพราะในผักและผลไมมีใย
อาหาร ซึ่งจะรวมตัวกับน้ําดีที่รางกายหลั่งออกมาชวยในการยอยและดูดซึมไขมัน ทําใหน้ําดีไมมีโอกาสถูกดูดซึมกลับเขาสู
รางกายไดอีก น้ําดีจึงถูกสรางข้ึนใหมที่ตับ เปนการใชโคเลสเตอรอลในรางกายมากข้ึน ทํา ใหโคเลสเตอรอลที่สะสมอยูใน
รางกายลดลง จากกลไกนี้จึงสามารถเห็นไดวาการรับประทานผักและผลไมที่มีใยอาหารจะชวยลดระดับโคเลสเตอรอล          

ในเลือดลงไดดวย สงผลดีในเร่ืองการลดความดันโลหิต และลดอุบัติการณเสนเลือดหัวใจถูกอุดตันได  
 องคการอนามัยโลกไดกลาววา การดื่มสุราเกิดกลไกที่

ทําใหความดันโลหิตสูงข้ึน คือ มีการเพิ่มของ Blood cortisol เพิ่มระดับของ Catecholamine และมีผลกระทบตอ
ระบบ Rennin-angiotensin พวก Alcohol withdrawal จะทําใหมีการไหลเวียนโลหิตเพิ่มมากขึ้น ประมาณกันวารอยละ 
10 ของโรคโลหิตสูงมีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา การดื่มสุราปริมาณมากจะทําใหกลามเนื้อหัวใจออนแอ (Cardiomyopathy) 

แอลกอฮอลเปนสาเหตุทําใหมีไขมันในเลือดสูง(Hyperlipidemia) และสามารถเรงใหเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเร็ว
ยิ่งข้ึน สําหรับระดับความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงจากการดื่มแอลกอฮอลคือ ผูที่ดื่มสุราในปริมาณที่มากกวา 60 
มิลลิลิตรตอวันพบวามีโอกาสเปนโรคความดันสูงได การดืม่แอลกอฮอลประมาณ 2 ออนซตอวัน จะทําใหความดันโลหิต
สูงข้ึน 1 มิลลิเมตรปรอท (ผองพรรณ อรุณแสง, 2552) ซึ่งการดื่มแอลกอฮอลในปริมาณที่เหมาะสมคือ ผูชายใหดื่มไมเกิน  

2 หนวย ผูหญิงไมเกิน 1 หนวย (1 หนวย  ½ ออนซ หรือ 15 มิลลิลิตร ดื่มวิสก้ี 2 ออนซ ดื่มไวน 10 ออนซ หรือดื่ม
เบียรได 24 ออนซ) จะสงผลใหความดันซีสโตลิคลดลง 2-4 มิลลิเมตรปรอท (JNC 7, 2003) 

 จากการศึกษาพบวาการดื่มกาแฟทําใหความดันโลหิตสูงข้ึน 5 - 15 มิลลิเมตร
ปรอท ภายใน 15 นาที ภายหลังการดื่มกาแฟประมาณ 2-3 ถวย ระดับความดันโลหิตจะสูงเชนนี้ราว 2 ชั่วโมง การดื่ม
กาแฟเปนประจําอาจจะไมมีผลทําใหระดับความดันโลหิตสูงอยางถาวรแตอาจมีผลทางออม โดยเมื่อรับประทานกาแฟ
จะมีผลทําใหนอนไมหลับ ก็จะเกิดความเครียดได การมภีาวะเครียดเปนประจํากอใหเกิดความดันโลหิตสูงอยางถาวรได 
(ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2552) 
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.  ออกกําลังกายเปนประจํามีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหหลอดเลือดขยายตัว 
แรงตานภายในหลอดเลือดลดลง หลอดเลือดแดงมีความยืดหยุนดีข้ึน มีการลดการทํางานของระบบประสาทซิมพาธิติก 
ทําใหลดการหดรัดตัวของหลอดเลือดแดงและลดแรงตานของหลอดเลือดสวนปลาย ความดันโลหิตจึงลดลง และการ
ออกกําลังกายยังสงผลใหมีการลดลงของระบบยับยั้งของโซเดียมโปแตสเซียมปຖม ทําใหการดูดกลับของน้ําและโซเดียม
ลดลง สงผลใหปริมาณเลือดลดลง ทําใหความดันโลหิตลดลง หัวใจบีบตัวไดแรงมากข้ึนและนานข้ึน ทําใหจํานวนเลือดที่
สูบฉีดออกจากหัวใจในการบีบตัวแตละคร้ังเพิ่มมากขึ้น จึงลดอัตราการเตนของหัวใจ มีผลใหความดันโลหิตลดลง ทําให
ควบคุมความดันโลหิตไดดี การออกกําลังกายแบบแอโรบิกจะทําใหเสนเลือดขยายตัว ทําใหความดันโลหิตลดลง โดย
พบวาผูที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะมีผลทําใหชีพจรในขณะพักลดลงดวย โดยผานทางกลไกของระบบประสาทซิม
พาเธติกและฮอรโมนโพสตาแกรนดิน การออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที ทุกวันสามารถลดระดับความดันโลหิตได 
4-9 มิลลิเมตรปรอท ( ho anian et al., 2003)  

4  เปนวิธีการหรือเทคนิคที่นํามาใชเพื่อลดความตึงเครียดที่มีสาเหตุมาจากรางกาย
และจิตใจ โดยการฝຄกใหบคุคลสามารถบังคับกลามเนื้อที่อยูใตอํานาจจิตใจ ในเวลาใดก็ตามที่ตองการ เปนการฝຄกเพื่อชวย
ลดเฉพาะอาการที่เกิดจากความเครียด โดยไมมุงแกปญหาท่ีเปนสาเหตุของความเครียดนั้น ๆ วิธีการฝຄกการผอนคลายมี
อยูดวยกันหลายวิธี เชน การฝຄกสมาธิ การสะกดจิตตนเอง การฝຄกโดยการผอนคลายกลามเนื้อทีละสวนอยางตอเนื่อง 
(Progressive muscle relaxation) เปนตน การฝຄกการผอนคลายเครียด จะทําใหมีผลตอการตอบสนองของระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ลดฮอรโมนที่มีผลตอประสาท ลดปริมาณการใชออกซิเจนในรางกาย การเผาผลาญในรางกายต่ําลง           
ลดอัตราการหายใจและการเตนของหัวใจลดความตึงตัวของกลามเนื้อ ลดการหดตัวผิดปกติของกลามเนื้อหัวใจเวนตริเคิล 
ลดความดนัโลหิตทั้งในชวงหัวใจบีบตัวและคลายตัว การผอนคลายความเครียด จึงเปนสิ่งสําคัญในการลดความดันโลหิต 
นอกจากนีย้งัพบวาการใชเทคนิคคลายเครียดในการรักษา ผูปวยเปนรูปแบบการรักษาที่ใชเพิ่มมากขึ้น การรักษาโดยวิธีทํา
ใหผอนคลายความเครียดภายใน 3 เดือน มีผลใหระดับซีสโตลิคและไดแอสโตลิคลดลง ( ho anian et al., 2003) 

5  การสูบบุหร่ีจะมีผลใหระดับของไขมันที่มีความหนาแนนสูง (High density lipoprotein [HDL]) 

ต่ําลงทําใหมีการเกาะกลุมของเกร็ดเลือด (Platelet aggregation)เพิ่มข้ึน และเปนสาเหตุของการหดตัวของหลอดเลือด
แดง สวนสารนิโคตินในบุหร่ีจะเปนตัวกระตุนการหลั่งแคทีโคลามีน ซึ่งมีผลทําใหหลอดเลือดตีบตัวมากยิ่งข้ึน จาก
การศึกษาพบวาบุหร่ี 1 มวน มีผลทําใหหลอดเลือดตีบตัวอยางนอย 1 ชั่วโมง และคนที่สูบบุหร่ีจะมีระดับของคารบอน
มอนนอกไซดในเลือดสูง ซึ่งจะไปจับกับเม็ดเลือดแดงไดดีกวาออกซิเจน ทําใหเนื้อเยื่อขาดออกซิเจนมากย่ิงข้ึน และผูที่
สบูบุหร่ีจัด 20 มวนตอวัน เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงถึง 6.5 เทา (ผองพรรณ อรุณแสง, 2552) 
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Lifestyle Medicine Lifestyle modifications 

   

ลดน้ําหนัก ควบคุมน้ําหนักตัวใหปกติ  18.9-

24.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร 
น้ําหนักที่ลดลง 10 กิโลกรัม ลด
ความดันโลหิตได 5-20 มม.ปรอท 

ลดเกลือโซเดียม (ลดเค็ม) รับประทานเกลือไมเกิน 6 กรัม หรือ
ประมาณ 1 ชอนชาตอวัน 

ลดความดันโลหิตได 2-8 มิลลิเมตร
ปรอท 

การรับประทานหารรูปแบบ DASH เพิ่มการรับประทานผัก ผลไมและ
ผลิตภัณ จากนมที่มีไขมันต่ํา ลดการ
รับประทานไขมันรวมและไขมันอ่ิมตัว 

ลดความดนัโลหิตได 8-14 มิลลิเมตร
ปรอท 

การดื่มเคร่ืองดื่มประเภท
แอลกอฮอล 

ผูชายใหดื่มไมเกิน 2 หนวย ผูหญิงไม
เกิน 1 หนวย (1 หนวย  ½ ออนซ หรือ 
15 มิลลิลิตร ดื่มวิสก้ี 2 ออนซ ดื่มไวน 
10 ออนซ หรือดื่มเบียรได 24 ออนซ) 

ลดความดันโลหิตได 2-4 มิลลิเมตร
ปรอท 

การออกกําลังกาย ออกกําลังกายแบบแอโรบิคอยาง
สมํ่าเสมอ เชน เดินเร็ว ๆ อยางนอย
วันละ 30 นาที สปัดาหละ 5-6 วัน 

ลดความดันโลหิตได 4-9 มิลลิเมตร
ปรอท 

 

 โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ภาวะที่ความดันซิสโตลิก (ชวงบน) มีคาตั้งแต 130 มิลลิเมตรปรอทข้ึนไป
และ/หรือความดันไดแอตโตลิก (ชวงลาง) มีคาตั้งแต 80 มิลลิเมตรปรอทข้ึนไป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพถือ
เปนปจจัยสําคัญในการลดความดันโลหิตสูง โดยการบริโภคอาหารควบคุมความดันหรืออาหารแดช (Dietary 

approaches to stop hypertension–DASH Diet) เนนรับประทานผักผลไมที่มีกากใย ผลิตภัณ นมที่มีไขมันต่ํา 
เมล็ดธัญพืช ถ่ัวตางๆ ลดการบริโภคเนื้อสัตวใหญ แปง น้ําตาล ของหวาน ไขมันอ่ิมตัว ลดการบริโภคอาหารเค็มหรือ
โซเดียม งดหรือลดการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยผูชายใหดื่มไดไมเกินวันละ 2 หนวยการดื่ม (Drink) ซึ่งเทียบเทากับ
วิสก้ี 90 มิลลิลิตร ไวน 300 มิลลิลิตร หรือเบียร 720 มิลลิลิตร สวนผูหญิงใหดื่มไดไมเกิน 1 หนวยการดื่ม งดการสูบ
บุหร่ี ลดน้ําหนักใหมีดัชนีมวลกาย ( ) นอยกวา 25 กก./ม.2 ออกกําลังกายเปนประจําใหไดเกือบทุกวัน เชน เดินเร็ว 
วิง่เหยาะ ข่ีจักรยาน วายน้ํา อยางนอยวันละ 30 นาที รักษาสุขภาพจิตใหดี ไมเครียด เขาใจและยอมรับชีวิต รวมถึงการ
หม่ันฝຄกผอนคลายความเครียดและบริหารสุขภาพจิตอยูเสมอ เชน สวดมนต ทําสมาธิ โยคะ รํามวยจีน ชี่กง รองเพลง 
เลนดนตรี หรือทํางานอดิเรกตาง ๆ โดยผูที่มีความดันโลหิตสูงสามารถการลดนํ้าหนักดวยการควบคุมปริมาณอาหารและ
จํานวนแคลลอร่ีที่รับประทานแตละมื้อในสัดสวนอาหารที่เหมาะสม ลดเค็ม ออกกําลังกายสมํ่าเสมอและลดปจจัยเสี่ยง 
เชน ความเครียด การสูบบุหร่ีและเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล 
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SELF - CARE MANAGEMENT SUPPORT INTERVENTION FOR PREVENT 
COMPLICATIONS TYPE 2 DIABETIC PATIEN.  

  วิราสิริร์ิ  วสีวีรสิว 
 รองศาสตราจารย ดร. สุรีย  จันทรโมลี 

    รองศาสตราจารย ดร. ประภาเพ็ญ  สวุรรณ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ิต สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

  

ปรากฏการณ ที่เกิดข้ึนอยางเปนพลวัต ประกอบดวย 3 

องคประกอบคือ ดานพฤติกรรม ดานการรูคิด ดานอารมณ โดยโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 เปนโรคเร้ือรังที่ไมสามารถจะ
รักษาใหหายขาดไดแตสามารถมีชีวิตอยูไดอยางมีความสุขเหมือนคนปกติทั่วไป วัตถุประสงคหลักของการจัดการดูแล
ตนเองเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนที่รุนแรงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว การจัดการตนเองเปนการปฏิบัติ
กิจกรรมโดยการมีสวนรวมระหวางผูรับบริการและผูใหบริการมีการสนับสนุนใหผูปวยเกิดความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เนนการใหความรูและกิจกรรมการสงเสริมทักษะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูการเรียนรู เนนการจัดการกับ
อาการ การจัดการดานกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงของโรคเบาหวานซ่ึง
เปนโรคเร้ือรังที่นับวันจะมีจาํนวนผูปวยเพิ่มข้ึน ถาผูปวยโรคเบาหวานไมสามารถควบคุมสภาวะของโรคเบาหวานไดจะ
ทาํใหเกิดปญหาภาวะแทรกซอนที่รุนแรงกับอวัยวะของรางกาย เชน ตา ไต หัวใจ สมอง และเทา 
 

: 2

 
ABSTRACT

Self-care management support is one of the important missions of caring for patients 
with diabetes in order to encourage them to have necessary self-care behaviors. The 
phenomenon that occurs dynamically consists of 3 components; behavior, cognitive, emotion. 
Type 2 diabetes is a chronic disease that cannot be cured, yet patients can live happily like 
ordinary people. The main objective of self-care management is to prevent serious 
complications and long-term consequences. Self-management is an activity through the 
participation between service recipients and service providers. There is a support for patients to 
be willing to change their behaviors by focusing on providing knowledge and skills promotion 
activities. The behavior modification to learning focuses on the management in terms of 

519



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

symptom, physical, mental, emotional, and social in order to prevent serious complications of 
the diabetes, the chronic disease, that still increases the number of patients. If the diabetic 
patients are unable to control the condition of the diabetes, it will cause serious complications 
with the body’s organs such as eyes, kidneys, heart, brain, and feet. 

Keywords : Self - Care Management, Complications Prevention, Type 2 Diabetic Patients
 

 
ปจจุบันมีการสนับสนุนใชแนวทางการจัดการดูแลตนเองมาปรับใชในโรคเร้ือรังมากข้ึน โดยเฉพาะ 

โรคเบาหวานที่ไมสามารถจะรักษาใหหายขาดไดแตสามารถมีชีวติอยูไดอยางมีความสุขเหมือนคนปกติทั่วไป จุดประสงค
หลักเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว โดยการนํามาปรับใชในการจัดการตนเองเปน
การปฏิบัติกิจกรรมโดยการมีสวนรวมระหวางผูรับบริการและผูใหบริการมีการสนับสนุนใหผูปวยเกิดความตั้งใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนนการใหความรูและกิจกรรมการสงเสริมทักษะ (Barlow et al., 2002) การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสูการเรียนรู (Bandura, 1986) เนนการจัดการกับอาการ การจัดการดานกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความรุนแรงของโรค (Barlow et al., 2002) โรคเบาหวานเปนโรคเร้ือรังที่นับวันจะมีจํานวนผูปวย
เพิ่มข้ึน ทั้งในประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สหพันธโรคเบาหวานนานาชาติรายงานวาในป พ.ศ. 2558 มีจํานวน
ผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลก 415 ลานคน มีกลุม เสี่ยงที่จะเปลี่ยนเปนผูปวยรายใหม จํานวน 318 ลานคน คาดวาในป 
พ.ศ. 2583 จํานวนผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลก จะเพิ่มข้ึนเปน 642 ลานคน เปนผูหญิงถึง 313 ลานคน หรือประมาณคร่ึง
ของผูปวยเบาหวานเปนผูหญิง จะมี ผูหญิง 2 ใน 5 ที่ปวยเปนเบาหวานอยูในวัยเจริญพันธ (องคการอนามัยโลก, 2562) 

สถานการณในประเทศไทยในป 2556 มีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 9,647 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 27 คน คิดเปน
อัตราตายดวยโรคเบาหวาน 14.93 ตอประชากรแสนคน และจากขอมูล ระบบรายงาน HDC พบวา ปงบประมาณ 

2560 มีผูปวยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดดีมีเพียงรอยละ 23.13 ซึ่งหากผูปวยควบคุมสภาวะของโรค
ไดไมดีจะทําใหเกิดปญหาภาวะแทรกซอนทั้งเร่ืองของ ตา ไต หัวใจ สมอง หรือเทา อัตราผูปวยรายใหมโรคเบาหวาน
เปน 582.81 ตอแสนประชากร การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกายคร้ังที่ 4 ป 
2551-2552 พบความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปข้ึนไปรอยละ 6.9 หรือประมาณ 3,185,639 คน 

โดยเพศหญิงมีความชุกสูงกวาในเพศชาย คือ รอยละ 7.7 และ 6 ตามลาดับ นอกจากนี้ความชุกจะเพิ่มข้ึนตามอายุ 
กลาวคือ จากรอยละ 0.6 ในกลุมอายุ 15-29 ป และพบสูงสุดในกลุมอายุ 60-69 ปรอยละ 16.7 และที่สําคัญ 1 ใน 3 

ของผูที่เปนเบาหวานไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานมากอน กลุมอายุ 15-29 ป เปนกลุมที่ไมไดรับการวินิจฉัย
มากที่สุด สัดสวนของผูที่ไมไดรับการวินิจฉัยจะลดลงตามอายุที่เพิ่มข้ึนจนต่ําสุดในชวงอายุ 70-79 ป เพศชาย ทุกกลุม
อายุมีสดัสวนของการไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอนสูงกวาในผูหญิงในกลุมอายุเดียวกันและมีสัดสวนของผูที่รักษาและ
ควบคุมระดับน้ําตาลไดตามเกณ นอยกวาเพศหญิงเกือบทุกกลุมอายุ ขอมูลลาสุดจากการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัย
ของประชาชนไทยคร้ังที่ 5 ป พ.ศ. 2557 พบความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป เพิ่มข้ึนเปน
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รอยละ 8.9 หรือมีจํานวนผูปวยเบาหวาน ประมาณ 5 ลานคน สถานการณกลุมเสี่ยงเบาหวาน ป 2560 ของเขตสุขภาพ
ที่ 4 จํานวน 94,844 ราย และกลุมเสี่ยงไดรับการตรวจซํ้า ป 2561 จํานวน 81,620 ราย คิดเปนรอยละ 86.06 และ
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน รายใหม ป 2561 จํานวน 1,552 ราย คิดเปน อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจาก
กลุมเสี่ยงเบาหวาน รอยละ 1.74 พบวาจังหวัดที่มีอัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวานสูง ไดแก จังหวัด
สระบุรี รอยละ 2.31 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอยละ 2.05 และจังหวัดอางทอง รอยละ 2.05 (กรมควบคุมโรค, 

2561) รายละเอียดดังตารางที่ 1  

 

2561

 

, 2561

 

 การสนับสนุนใชแนวทางการจัดการดูแลตนเองมาปรับใชในโรคเร้ือรังมากข้ึน โดยเฉพาะ โรคเบาหวานที่ไม
สามารถจะรักษาใหหายขาดไดแตสามารถมีชีวติอยูไดอยางมีความสุขเหมือนคนปกติทั่วไป วัตถุประสงคหลักเพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซอนและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว โดยการนํามาปรับใชในการจัดการตนเองเปนการปฏิบัติกิจกรรม
โดยการมีสวนรวมระหวางผูรับบริการและผูใหบริการมีการสนับสนุนใหผูปวยเกิดความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เนนการใหความรูและกิจกรรมการสงเสริมทักษะ (Barlow et al., 2002) และเพื่อลดความชุกของโรคเบาหวานใน
ประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ที่เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 8.9 บทความวิชาการนี้ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู
เก่ียวกับการจัดการดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนสําหรับผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และเพื่อนําไปดําเนินการ
วิจัยเก่ียวกับ การจัดการดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนสําหรับผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตอไป 

.  

.  .  
.  .  .  .  .  .  

.  
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แนวคิดการจัดการดวยตนเองของ บารโลว (Barlow, Wright, Sheasby, Turner, & Hainsworth, 2002)             

มีจุดเนนอยูที่บุคคลจะมีการจัดการตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมที่เก่ียวกับทางดานสุขภาพที่มีความซ้ําซอน แสดงใหเห็น
ถึงความเชื่อและคานิยมในตัวบุคคลและครอบครัวที่จะจัดการตนเองเม่ือมีปญหาทางดานสุขภาพถือเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบรวมกันสําหรับบุคคลและสมาชิกครอบครัว โดยครอบครัวมีสวนในการทําใหการจัดการตนเองดีข้ึนและมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีดีข้ึน การจัดการตนเองเปน ปรากฏการณ ที่เกิดข้ึนอยางเปนพลวัต ประกอบดวย 3 

องคประกอบ ดังนี้ 
1. ดานพฤติกรรม (Behavioral) เปนข้ันตอนของการสังเกต ติดตามและ บันทึกพฤติกรรมของตนเอง 

พฤติกรรมที่สังเกตและติดตามอาจเปนพฤติกรรมที่เปนเหตุหรือพฤติกรรมที่เปนผลทั้งที่เหมาะสม และไมเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการสังเกต ติดตามและบันทึกปจจัยที่ มีอิทธิพลตอปญหาสุขภาพ ที่บุคคลกําลังพยายามจัดการดวย 
การติดตามตนเองทําใหบคุคลระมัดระวัง ที่จะไมแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค แตจะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคแทน 

การแสดงพฤติกรรม จึงเปนไปอยางรูตัวหรือมีสติ  
2. ดานการรูคิด (Cognitive) เปนการตระหนักรูและควบคุมกระบวนการรูคิดของบุคคล คือรูวา ตนกําลังอยูใน

กระบวนการคิดใด และสามารถควบคุมตนเองใหทําตามนั้นได โดยการเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการรูคิดเปนการศึกษา
เก่ียวกับกระบวนการทางสมองของบุคคลในการคิดและเรยีนรูเร่ืองตางๆ เชน การใชเหตุผล การตัดสินใจ การแกปญหา 
ซึง่มักไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทั้งจากภายนอกและภายในตัวบุคคล การเรียนรูโดยใชกระบวนการคิดเปนการเรียนรู
ทีเ่นนการใชกระบวนการรูคิดของผูปวย โดยนําความรูเก่ียวกับกระบวนการรูคิดมาใชในการสงเสริมการดแูลตนเอง และ
การประเมินการคิดของตนเอง การคิดเก่ียวกับการคิดนับเปนองคประกอบสําคัญของการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหผูปวยมีความรูอยูตลอดเวลา และสนับสนุนใหครอบครัวมีสวนกระตุนผูปวยการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับ
น้าํตาลในเลือดใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

3. ดานอารมณ (Emotion) โดยเชื่อวาความรูสึกและความเชื่อ สงผลกระทบตอความสามารถในการจัดการ
ตนเองของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรม ดังนั้นการเปดโอกาสใหผูปวยไดบอกเลาถึง ความรู ความเชื่อที่ในการการ
ปฏิบัติตัวที่ผานมาในการดูแลตนเอง และสะทอนคิดใหรูวาความรูสึกและความเชื่อใดถูกหรือผิดแลวจึงใหความรูที่
ถูกตองเก่ียวกับโรคเบาหวาน และวิธีการจัดการตนเองในการควบคุมโรคและระดับ HbA1c ใหแกผูปวยและครอบครัว 
เพราะหากผูปวยและครอบครัวมีความรูที่ดีก็จะทําใหเกิดพฤติกรรม การจัดการตนเองที่เหมาะสมสงผลใหเกิดการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 
 

  ความหมายและความสําคัญของโรคเบาหวานในสวนนี้ผูเขียนไดนําเสนอสาเหตุหรือปจจัยของการเกิด
โรคเบาหวานซึ่งเปนโรคไมติดตอที่หากเปนแลวไมสามารถรักษาใหหายขาดไดแตสามารถปองกันภาวะแทรกซอนของ
โรคเบาหวานไดโดยมีสาระนารูดังตอไปนี้  
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โรคเบาหวาน หมายถึง ภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของรางกายหรือโรคเร้ือรังซึ่งมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ
และหรือเปนความบกพรองที่เกิดข้ึนจากการผลิตอินซูลินของตับออนหรือเกิดจากการผลิตอินซูลินไมมีประสิทธิภาพ 

เปนผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึนและทําใหเกิดการทําลายตอระบบตางๆของรางกายโดยเฉพาะหลอดเลือดและ
ระบบประสาท (WHO, 2002)  

โรคเบาหวาน หมายถึง กลุมของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญอาหาร ( eta olism) 
มีลักษณะของน้ําตาลในเลือดสูง ซึ่งเปนผลจากความผิดปกติของการหลั่งอินซูลินและ/หรือการออกฤทธิ์ของอินซูลิน
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเร้ือรังมีความสัมพันธกับความเสื่อมการสูญเสียหนาที่และความลมเหลวของอวัยวะที่สําคัญ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตา ไต ระบบประสาทและหลอดเลือด (The Expert Committee on the Diagnosis and Classification 

o  ia etes ellitus, 2002)  

 โรคเบาหวานสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทตามการแบงของสมาคมโรคเบาหวาน แหงสหรัฐอเมริกา (ADA) 

และองคการอนามัยโรค (WHO) ดังนี้  

1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ( pe  ia etes ellitus) หรือกอนหนานี้เรียกวา โรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน 

( ndependent onset ia etes ellitus: ) หรือโรคเบาหวานที่เกิดในวัยเด็ก (Juvenile onset Diabetes 

ellitus) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดข้ึนเมื่อระบบฮอรโมนของรางกายทําลาย เบตาเซลลของตับออน ซึ่งเปนเซลลของ
รางกายที่สรางฮอรโมนอินซูลินที่มีหนาที่ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด โรคเบาหวานชนิดนี้มักพบในวัยเด็กหรือวัย
ผูใหญตอนตน การรักษาจําเปนตองไดรับยาฉีดทุกวัน พบไดประมาณรอยละ 5 – 10  

 การวินิจฉัยโรคเบาหวานทั้งหมด ปจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที ่1 คือ ระบบออโตอิมมูน ( utoimmune) 
กรรมพันธุและปจจัยสิ่งแวดลอม  

 2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ( pe  ia etes ellitus) หรือกอนหนานี้เรียกวา โรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน 

(Non – nsulin dependent onset ia etes ellitus : ) หรือโรคเบาหวานที่เกิดในวัยผูใหญ (Adult 

onset ia etes ellitus : ) โรคเบาหวานชนิดนี้พบไดรอยละ 90 – 95 ของโรคเบาหวานทั้งหมด มักเกิดจาก
การตอตานอินซูลิน ความผิดปกติของเซลลทีไ่มสามารถใชอินซูลินไดอยางเหมาะสม โรคเบาหวานชนิดนี้มีความสัมพันธ
กับอายุ ความอวน มีประวัติเปนโรคเบาหวานในครอบครัว เคยเปนโรคเบาหวานขณะตั้งครรภมากอน ความทนตอ
น้ําตาลบกพรอง การถูกจํากัดการเคลื่อนไหวของรางกายและเชื้อชาต ิ 

 3. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ ( estational ia etes ellitus) คือ ลักษณะของความทนตอกลูโคสไมได
ขณะต้ังครรภ มักพบในหญิงตั้งครรภที่อวน เคยมีประวัติคนในครอบครัวเปนโรคเบาหวานโรคเบาหวานขณะต้ังครรภนี้
จําเปนที่จะตองไดรับการรักษาเพื่อรักษาระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนตอทารกในครรภ 
โดยประมาณรอยละ 5 – 10 ภายหลังการตั้งครรภมีผูหญิงที่เปนโรคเบาหวานขณะตั้งครรภกลายเปนโรคเบาหวานชนดิที่ 2 และ
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ประมาณรอยละ 20-50 ผูหญิงที่เคยเปนโรคเบาหวานขณะต้ังครรภมีโอกาสเปนโรคเบาหวาน อีก 5 – 10 ปตอมา  
 4. โรคเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ เชน สภาวะทางพันธุกรรม การผาตัด การใชยา ภาวะทุพโภชนาการ 
การติดเชื้อ และการเจ็บปวยอ่ืน ๆ ซึง่โรคเบาหวานชนิดนี้พบไดประมาณรอยละ 1 – 5 ของโรคเบาหวานทั้งหมด  

(  

 1) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ( pe 1 ia etes ellitus) เปนรูปแบบที่เคยรูจักในชื่อโรคเบาหวานชนิดพึ่ง
อินซูลินเปนโรคเบาหวานที่เกิดจากตับออนลมเหลวในการผลิตอินซูลินที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิต โรคเบาหวาน
ชนิดนี้มักเกิดในวัยเด็กและวัยรุน แตก็สามารถเกิดข้ึนในชวงวัยอ่ืนๆไดเชนกัน สวนใหญเกิดจากความผิดปกติของระบบ
พันธุกรรม  

 2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ( pe 2 ia etes ellitus) เปนรูปแบบที่เคยรูจักในชื่อโรคเบาหวานชนิดไมพึ่ง
อินซูลิน เปนผลจากการที่รางกายไมสามารถตอบสนองตอการเกิดทํางานในการผลิตอินซูลินจากตับออน โรคเบาหวาน
ชนิดนี้พบบอยที่สุด คือ ประมาณรอยละ 90 ของโรคเบาหวานทั้งหมด สวนมากเกิดในวัยผูใหญ แตก็สามารถเกิดใน
วยัรุนไดเชนเดียวกันโรคเบาหวานชนิดนี้สามารถถายทอดไดทางกรรมพันธุ  

 
 ประเทศไทยพบผูเปนเบาหวานต้ังแตชวงอาย1ุ5ปข้ึนไปประมาณทั้งสิ้นถึงเกาแสนคน นอกจากนั้นยังพบวาเม่ือ
อายุสูงข้ึนมีโอกาสเปนเบาหวานไดงายข้ึน ไดแกประชากรอายุระหวาง 40 –60 ปจะพบประมาณรอยละ 4-7 และอายุ
60 ป ข้ึนไปอาจพบสูงถึงรอยละ 5–10 ปจจัยที่อาจเปนตนเหตุของการเกิดโรคดังนี้ 
 1. น้ําหนักเกิน ความอวน และขาดการเคลื่อนไหวออกกําลังกายที่เพียงพอ 

2. กรรมพันธุ มักพบโรคนี้ในผูที่มีบิดา มารดา เปนเบาหวาน ลูกมีโอกาสเปนเบาหวาน 6 - 10 เทา ของคนที่
เปนเบาหวาน 

3. จากเชื้อโรคหรือยาบางชนิดไปทําลายเซลลของตับออนทําใหตับออนไมสามารถหลั่งฮอรโมนอินซูลินได
เพียงพอ 

4. เกิดรวมกับโรคตอมไรทอบางชนิด เชน โรคเนื้องอกของตอมใตสมองหรือตอมหมวกไต 

  1. พยาธิสภาพและกลไกการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่1เกิดจากภาวะที่เบตาเกิดเซลลที่อยูบริเวณ slet of 

Langerhan ในตับออนถูกออโตมูนของรางกายถูกทําลาย ทําใหไมสามารถสรางอินซูลินได กอใหเกิดการขาดอินซูลิน
โดยสมบูรณ จําเปนตองอาศัยอินซูลินชนดิฉีดเพื่อปองกันภาวะคีโตซีส (Ketosis) และเพื่อการดํารงชีวติตอไป ถารางกาย
ปราศจากอินซูลิน ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 จะเสียชีวิตอยางรวดเร็วจากภาวะ Ketoacidosis ซึ่งเปนภาวะที่อันตราย
อยางรุนแรงเกิดข้ึนเม่ือรางกายมีระดับของคีโตนอยูในระดับสูงหรือรางกายมีภาวะเลือดเปนกรดมากข้ึนและทําใหเกิด
ภาวะหมดสติจากโรคเบาหวานหรือเสียชีวิตได  
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  2. พยาธิสภาพและกลไกการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผูปวยยังสามารถผลิต
อินซูลินไดแตไมเพียงพอตอความตองการของรางกายมักเกิดข้ึนกับผูที่มีอายุ 30 ปข้ึนไปและมีอัตราการเกิดโรคเพิ่มข้ึน
เมื่ออายุเพิ่มข้ึนและเปนโรคที่สามารถถายทอดไดทางพันธุกรรม การเกิดของโรคไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมตางๆ
รวมทั้งการออกกําลังกายอาหารและความอวน ซึ่งปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดที่พบวามีความสัมพันธโดยตรงคือความอวน
และยังพบวา การเพิ่มข้ึนของระดับความอวนจะเพิ่มความเสี่ยงในการเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อีกดวย 

 โรคเบาหวานชนิดนี้มีความผิดปกติใหญๆ 2 อยาง คือ  

1) ภาวะดื้อตออินซูลิน ( nsulin resistance) คือภาวะที่เนื้อเยื่อมีจํานวนรีแซบเตอรตออินซูลินลดลง 
ทําใหมีการนําน้ําตาลในกลามเนื้อมาใชลดลง หรือภาวะที่อินซูลินจับกับรีเซบเตอรไดแตมีความผิดปกติในการทํา
ปฏิกิริยาในเซลลมีผลทําใหเนื้อเยื่อไมสามารถนํากลูโคสไปใชเปนพลังงานได นอกจากนี้ยังมีการผลิตน้ําตาลจากตับ
เพิ่มข้ึนดวย กลาวคือ มีการเพิ่มข้ึนของกระบวนการสังเคราะห (Gluconeogenesis) จากตับซ่ึงเปนผลจากความผิดปกติ
ของความสามารถของอินซูลินและน้ําตาลที่ตามปกติแลวสามารถระงับการหลั่งน้ําตาลจากเซลลตับไดการที่รางกายขาด
อินซูลิน ทําใหกลูโคสที่ไดรับจากอาหารไมสามารถเก็บสะสมที่ตับในรูปของไกรโคเจนไดระดับน้ําตาลในเลือดจึงสูง เมื่อ
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินความสามารถของไต (Renal threshold) ที่จะดูดซึมกลูโคสไวไดหมด ทําใหน้ําตาลในเลือด
ที่สูงนี้ถูกขับออกมาทางปสสาวะเปนผลทําใหตรวจพบน้ําตาลในปสสาวะและเม่ือกลูโคสถูกขับออกมาทางปสสาวะมากๆ
จะทําใหเกิดภาวะ ออสโมติกไดยูรีซีส (Osmotic diuresis) รางกายจะเสียน้ําและอิเล็กโตรไลทออกมาพรอมกับปสสาวะมาก 

(Polyuria) และเม่ือเสียน้ํามากผูปวยจึงรูสึกกระหายน้ําเพิ่มข้ึน (Polydipsia) นอกจากกระบวนการดังกลาว การขาด
อินซูลินจะทําใหตับเกิดกระบวนการสังเคราะหน้ําตาล (glucogenol sis) และกระบวนการผลิตน้ําตาล(gluconeogenesis) 

ทาํใหระดับน้ําตาลในเลือดสูง เกิดการสลายโปรตีนที่ตับและกลามเนื้อ และเกิดการสลายไขมันเพือ่นํามาใชเปนพลังงาน  

2) มีการหลั่งอินซูลินนอยกวาปกติ ( nsulin de icienc ) คือ มีการหลั่งอินซูลินลดลงกวาปกติทําให
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน มีอาการและอาการแสดงของโรคเบาหวาน แตโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไมทําใหเกิดภาวะ 

Ketoacidosis เชนเดียวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ทัง้นี้เนื่องจากยังพอมีอินซูลินในระดับที่สามารถนํากลูโคสเขาเซลลได
บางจึงไมสลายไขมันและโปรตีนมาใชเปนพลังงาน รางกายจึงไมเกิดภาวะกรดค่ัง แตเกิดภาวะวิกฤติจากระดับน้ําตาลใน
เลือดสูงมากแทน ( pergl cemic perosmolar on – ketotic Coma : HHNC )  

 
อาการแสดงในระยะแรกของโรคเบาหวาน คือ อาการที่มีความสัมพันธกับการมีระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงข้ึน

และการมีน้ําตาลในปสสาวะ ระดับน้ําตาลในปสสาวะที่สูงข้ึนเปนสาเหตุทําใหปสสาวะบอย และกอใหเกิดการขาดน้ํา
จากการปสสาวะบอย ผูปวยจะมีอาการกระหายน้ําและดื่มน้ําบอย และการที่รางกายไมสามารถนําน้ําตาลมาใชเปน
พลังงานไดเปนผลทําใหน้ําหนักตัวลดแมวาจะรับประทานอาหารมากก็ตาม หากผูปวยไมไดรับการรักษาจะทําใหมี
อาการเหนื่อยออนเพลีย คลื่นไส อาเจียน และมีแนวโนมที่จะเกิดการติดเชื้อในกระเพาะปสสาวะ การติดเชื้อที่ผิวหนัง 
และการติดเชื้อในชองคลอดได นอกจากนี้ระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงข้ึนจะกอใหเกิดอาการตามัวและหมดสติได อาการ
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และอาการแสดงตามชนิดของโรคเบาหวาน มีดังนี้  
  อาการแสดงของโรคเบาหวานชนิดที ่1 คือ ปสสาวะมากผิดปกติ (polyuria) กระหายน้ํา (polydipsia) น้ําหนักตัวลด 

เหนื่อยและออนเพลีย  

อาการแสดงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะคลายกับอาการแสดงของโรคเบาหวานชนิดที ่1 แตอาจจะไมรุนแรง
เทากับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 สวนใหญจะไมสามารถสังเกตไดชัดเจนเนื่องจากความผิดปกติจะคอยๆดําเนินไปเร่ือยๆ 

กวาจะวินิจฉัยไดก็พบวาโรคเบาหวานดําเนินมาหลายปแลวหรือมีภาวะแทรกซอนของโรคปรากฏใหเห็น  

 1. ภาวะแทรกซอนชนิดเฉียบพลัน (Acute complication of diabetes mellitus เปนภาวะวิกฤติของโรคเบาหวาน 

ที่ตองไดรับการแกไขโดยเร็วสําหรับโรคเบาหวานชนิดที2่ภาวะแทรกซอนชนิดเฉียบพลันที่พบบอย คือ  

   1) เปนภาวะแทรกซอนเฉียบพลันและวิกฤติที่พบบอยซ่ึงตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน มีอัตราตาย
สูงถึงประมาณรอยละ 15 Hyperglycemic Hyperosmolar Non – etotic oma ( ) ( ,2002) ผูปวยกลุม
ที่ภาวะแทรกซอนชนิดนี้มักเปนผูสูงอายุและคนอวน ปจจัยที่พบบอยที่สุดในการทําใหเกิดภาวะ HHNC คือการติดเชื้อ
ปจจัยอ่ืนๆไดแก โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular accident) โรคติดสุรา (Alcohol abuse) ตับออนอักเสบ
โรคกลามเนื้อหัวใจตาย อุบัติเหตุ และการใชยา  
   2) ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia) เปนภาวะแทรกซอนเฉียบพลันที่เกิดข้ึนจากความไม
สมดุลของกลูโคสที่ไดรับกับการนํากลูโคสไปใชหรือความไมเหมาะสมระหวางอาหารและอินซูลิน กลาวคือ อาจเกิดจาก
การไดรับยาลดระดับน้ําตาลในเลือดหรืออินซูลินในขนาดที่สูงมากเกินไปหรือไดรับอาหารที่นอยเกินไป สาเหตุอ่ืนๆ 

ไดแก ระยะเวลาของการเปนโรคเบาหวานยาวนาน ไมตระหนักถึงความสําคัญของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา การออก
กําลังกาย และแอลกอฮอล/ยาชนิดอ่ืนๆ เกณ ของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํากวาปกติ คือ มีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากวา 
60 mg/dl หรือต่ํากวา 50 mg/dl พบไดบอยในผูปวยโรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน สวนผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่ง
อินซูลินพบไดนอย แตถามีระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเกิดข้ึนจะรุนแรงและเปนอยูนานกวา  
   3) ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) เปนผลจากเม่ือรางกายไดรับน้ําตาลกลูโคสมากเกินไป
แตมีอินซูลินไมเพียงพอ สาเหตุของภาวะน้ําตาลในเลือดสูงมีหลายสาเหตุ แตสาเหตุหลัก คือ การขาดอินซูลนิซึ่งอาจเปน
ผลมาจากการลืมฉีดอินซูลินหรือลืมรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือด และสาเหตุของระดับน้ําตาลในเลือดสูง
รุนแรง สาเหตุอ่ืนๆ คือ การติดเชื้อ ความเครียด และการไดรับการรักษาดวยยาที่อาจเปนปจจัยกระตุนใหเกิดน้ําตาลใน
เลือดสูงเชน ยาในกลุมสเตียรอยด  
 2. ภาวะแทรกซอนชนิดเร้ือรัง (Chronic complication of Diabetes mellitus)  

  1) ภาวะแทรกซอนเร้ือรังตอหลอดเลือดขนาดเล็ก ( icro ascular disease) เปนโรคของหลอด
เลือดที่มีผลกระทบตอหลอดเลือดขนาดเล็กในผูปวยโรคเบาหวานโรคแทรกซอนตอหลอดเลือดขนาดเล็กที่พบบอย ไดแก  
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     (1) จอประสาทตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน (Diabetic retinopathy) ภาวะจอประสาทตา
เสื่อมหรือเบาหวานข้ึนตา เปนสาเหตุของอาการตาบอดและความ พิการทางสายตา โรคเบาหวานมีความสัมพันธกับ
ความเสียหายตอหลอดเลือดเล็กๆในเรตินาเปนผลทําใหสญูเสียการมองเห็น  

     (2) ภาวะแทรกซอนทางไตจากโรคเบาหวาน (Diabetes nephropathy) เปนการเสื่อมของ
หนวยไตจากโรคเบาหวาน พบเมื่อผูปวยมีโปรตีนร่ัวออกมาในปสสาวะตลอดเวลาหรือมากกวา 5 กรัมใน 24 ชั่วโมง
ติดตอกัน 4 คร้ัง ในชวงหางอยางนอยคร้ังละ 1 เดือน ประมาณรอยละ 30 ของผูปวยเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินมีปญหา
ภาวะเสื่อมของหนวยไตจากโรคเบาหวาน และมากกวารอยละ 95 ของผูปวยเหลานี้มีภาวะ Glomerulosclerosis และ
รอยละ 78 ของผูปวยที่มีปญหาภาวะเสื่อมของหนวยไตจากโรคเบาหวานเสียชีวิตจากภาวะปสสาวะเปนพิษ ( remia)  
   2) โรคแทรกซอนตอหลอดเลือดขนาดใหญ ( acro ascula disease) หมายถึง การดําเนินความแข็ง
และหนาของหลอดเลือด (Atherosclerotic vascular disease) ในรางกาย ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหผูปวยเสียชีวิต
กอนวัยอันควรดวยโรคหัวใจเฉียบพลัน ( eart attac s) หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary heart disease) และ
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคแทรกซอนตอหลอดเลือดขนาดใหญของผูปวยเบาหวานท่ีพบบอย ไดแก  
    (1) ภาวะแทรกซอนตอหลอดเลือดหัวใจ เปนสาเหตุการเสียชีวิตของผูปวยเบาหวานประมาณ
รอยละ 50 จากสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของผูปวยเบาหวานในเขตอุตสาหกรรม (WHO, 2002) เกิดข้ึนจากน้ําตาลเกาะ
ทีเ่ม็ดเลือดแดงทําใหเม็ดเลือดแดงปลอยออกซิเจนไปสูเนื้อเยื่อต่ําลง เนื้อเยื่อของรางกายจึงขาดออกซิเจนและอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดแดงตางๆตามมา รวมทั้งในผูปวยที่มีภาวะไขมันในเสนเลือดผิดปกติ คือมีระดับของกรดไขมัน
อิสระและไตรกลีเซอรไรดสูง ทาํใหผนังของหลอดเลือดแดงขนาดใหญแข็งตัวและเกิดโรคความดันโลหิตสูง  
    (2) โรคของหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease : CVD) ผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน 

มีโอกาสเปนโรคหลอดเลือดสมองมากกวาคนปกต ิประมาณ 2 – 3 เทาและมีความเชื่อวาการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมี
ความสัมพันธกับการเกิดหลอดเลือดแข็งและหนาตัว และความดันโลหิตสูง ซึ่งมีผลทําใหเกิดภาวะสมองขาดเลือดไป
เลี้ยง และโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเปนอีกหนึ่งภาวะที่เปนภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคเบาหวาน 

โดยมีอาการแสดงของการถูกอุดตันของหลอดเลือดขนาดใหญคลายกับอาการแสดงของหลอดเลือดสมองแตกหรือมี
เลือดออกในสมองแตอาจจะพบไดไมชัดเจน  

    3) ภาวะระบบประสาทเสื่อมจากโรคเบาหวาน (Diabetes neuropathy) เปนภาวะที่เครือขายของระบบ
ประสาทถูกทําลายเสียหายในผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน สาเหตุของการถูกทําลายยังไมทราบชัดเจนแตจากการวิจัยให
ขอเสนอแนะวาระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงกวาปกติจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเผาผลาญของเซลลระบบ
ประสาทและเปนสาเหตุที่ทําใหเลือดไปเลี้ยงระบบประสาทนอยลงซึ่งสามารถจําแนกประเภทของระบบประสาทไดเปนระบบ
ประสาท รับความรูสึกสัมผัส (Sensory)จะรับรูความรูสึกสัมผัสตางๆเชนความรูสึกรอนเย็นเจ็บปวด ระบบประสาทรับ
ความรูสึกกําลังของกลามเนื้อ( otor)ควบคุมการหดรัดตัวของกลามเนื้อ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว และสุดทายคือ ระบบ
ประสาทอัตโนมัติ (Automatic) ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางานของระบบการทํางานของรางกายตางๆ เชน จังหวะการ
เตนของหัวใจ การทํางานของระบบการยอยอาหาร เปนตน โรคเบาหวานสามารถทําใหเกิดผลเสียตอระบบประสาทตางๆ ดังนี้  
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  (1) ผลเสียตอระบบประสาทรับความรูสึก ไดแก มือ เทาเปนเหน็บ รูสกึชา ๆ ชวงใตเขาลงไปเหมือนมี
มดไต หรือเจ็บๆ คันๆ เปนตน  

  (2) ผลเสียตอระบบประสาทอัตโนมัติ ปรากฏอาการไดหลายลักษณะที่สามารถบอกไดถึงอาการที่เกิดข้ึนกับ
ระบบประสาทอัตโนมัติ ไดแก ลุกข้ึนยืนแลวหนามืด เหงื่อออกมากผิดปกติ ทองผูกสลับกับทองเสีย ปสสาวะขัด เปนตน  

  (3) ผลเสียตอระบบประสาทสมอง เมื่อโรคเบาหวานสงผลเสียตอระบบประสาทสมองที่มีผลตอการ
บังคับกลามเนื้อตาก็จะทําใหหนังตาตกลง อาการดังกลาวมักเกิดข้ึนกะทันหัน แตโดยมากจะสามารถรักษาหายไดภายใน 

3 – 4 เดือน ซึง่เปนลักษณะเฉพาะของโรคนี้  

  1. มีอาการแสดงของโรคเบาหวานรวมกับคาระดับน้ําตาลในพลาสมาเวลาใดก็ได (Casual plasma glucose) 

มากกวาหรือเทากับ 200 mg/dl  

  2. ระดับน้ําตาลในพลาสมาหลังอดอาหาร (FPG) มากกวาหรือเทากับ 126 mg/dl โดยระยะเวลาในการอด
อาหารและเคร่ืองดื่มที่ใหพลังงานเปนเวลาตอเนื่องกันอยางนอย 8 ชั่วโมง  
  3. การตรวจความทนตอกลูโคส มีระดับน้ําตาลในชั่วโมงที่ 2 ของการตรวจความทนตอกลูโคสมากกวาหรือ
เทากับ 200 mg/dl  

  

 วิธีที่จะวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานมีเพียงวิธีเดียวคือการเจาะหาน้าํตาลในเลือดสําหรับคนปกติแนะนาํใหคนทีม่ี
อายุมากกวา 45 ป ควรจะเจาะเลือดทุกปถาหากปกติก็ใหเจาะทุก3 ป คนปกติจะมีคาน้ําตาลในเลือดอยูระหวาง 80-

100 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต การวินิจฉัยโรคเบาหวานเม่ือระดับน้ําตาลในเลือดมากกวา126 มิลกิรัมเปอรเซ็นต สําหรับผูที่มี
ระดับน้ําตาลในเลือดอยูระหวาง 100-125 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต เราเรียก mpaired asing glucose  คนกลุมนี้มี
ความเสี่ยงในการเปนโรคเบาหวานจําเปนตอง ควบคุมอาหาร รักษาน้ําหนัก  

 ออกกําลังกายสําหรับการตรวจปสสาวะไมแนะนํา เพราะจะตรวจพบน้ําตาลในปสสาวะเมื่อระดับน้ําตาลในเลือด
มากกวา 180 มลิลิกรัมเปอรเซ็นต ซึง่เปนเบาหวานไปเรียบรอยแลว การตรวจเลือดเราสามารถตรวจไดหลายวธิีดังนี ้
 1. การวัดระดับกลูโคสในพลาสมาหลังการอดอาหารอยางนอย 8 ชั่วโมง ( asting plasma glucose :FPG) 

เปนวิธีที่สะดวกและแมนยํา ในการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานเมื่อระดับน้ําตาลในเลือด ( ) สูงกวา 126 มิลลิกรัม
เปอรเซ็นต (7.0 mmol/ ) 
 2. การวัดความทนทานน้ําตาลกลูโคส ( ral glucose tolerance test:  ) วัดระดับน้ําตาลกลูโคส 2 

ชั่วโมงหลังไดกินน้ําตาล 75 กรัม จะใหการวินิจฉัยเมื่อวัดน้ําตาลสูงกวา 200 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต (11.1mmol/ ) 
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 3. การสุมวัดระดับกลูโคสในพลาสมา ( andom plasma glucose: ) โดยไมกําหนดเวลาอดอาหาร ใชคา
มากกวา 160 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต เนื่องจากมีความแมนยําต่ํา จึงไมนิยมในการตรวจหากลูโคสในกระแสเลือดควร
คํานึงถึงยาที่ทํา ใหน้ําตาลสูงข้ึน เชน Steroid,thiazide, nicotinic acid,beta-block,ยาคุมกําเนิด 

 1 การรักษาโรคเบาหวานโดยไมใชยา มีหลักฐานที่บงบอกวาการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย การ
จัดการกับความเครียดสามารถยืดเวลาการเกดิโรคเบาหวานชนิดที ่2 ไดในผูปวยที่มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค  

 2. การรักษาโรคเบาหวานดวยยามีดังนี้  
   (1) การรักษาเบาหวานดวยยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด ยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดเปนยา
รักษาโรคเบาหวานที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อกระตุนการหลั่งอินซูลินจากตับออน ลดปริมาณการผลิตกลูโคสจากตับ เพิ่มการ
ตอบสนองของเซลลตออินซูลินและลดการดูดซึมของคารโบไฮเดรตจากลําไสเล็ก ยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในกระแสเลือด 

กลุมกระตุนการหลั่งอินซูลิน ยาในกลุมนี้ประกอบดวยยา Sulfonylurea’s และ eglitinides  
   (2) ยาในกลุมที่ลดการผลิตกลูโคสจากตับหรือยาที่เพิ่มฤทธ์ิของอินซูลิน ยาในกลุมนี้ ไดแก Biguanides , 

et ormin กลไกในการออกฤทธิ์ของยากลุมนี้ คือ ออกฤทธิ์ในการหามการสรางกลูโคสที่ตับ และยังพบวามีการเพิ่ม
ฤทธิ์ของอินซูลนิที่กลามเนื้อและไขมันไดเล็กนอย ยากลุมนี้จะไมมีผลตอการหลั่งอินซูลินจากเบตาเซลล ระดับอินซูลินใน
เลือดจึงไมเปลี่ยนแปลง แตตองระวังการใชในผูปวยโรคไต เนื่องจากยาถูกขับออกทางไตเปนสวนใหญ ดังนั้นจึงควรปรับ
ขนาดยาเมื่อใชยานี้ในผูสูงอายุหรือผูทีไ่ตทํางานผิดปกติ  
   (3) ยาที่เพิ่มการตอบสนองของเซลลตออินซูลิน ยาในกลุมนี้ใชไดดีในผูปวยโรคเบาหวานที่มีภาวะอวน
มากกวาผูปวยที่ไมอวน ทั้งนี้เพราะผูปวยเบาหวานที่อวนจะดื้อตออินซูลินและมีระดับอินซูลินในเลือดสูงกวาปกติ 
ปจจุบันมียาในกลุมนี้จําหนายในประเทศไทย 3 ชนิด คือ Troglitazone , Rosiglitazone และ Pioglitazone  

  (4) ยาลดการดูดซึมของคารโบไฮเดรตจากลําไสเล็ก กอนที่คารโบไฮเดรตจะถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด 

คารโบไฮเดรตจะถูกยอยใหเปนรูปน้ําตาลที่เล็กลง เชน น้ําตาลกลูโคสจากเอนไซมที่อยูในลําไสเล็ก หากยับยั้งการหลั่ง
ของเอนไซมนี้คารโบไฮเดรตจะไมถูกยอยสลายและกลูโคสจะถูกดูดซึมชาลง โดยยาที่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง เอนไซม อัล
ฟากลูโคซิเดส  

  (5) การรักษาเบาหวานดวยอินซูลิน อินซูลนิเปนยาหลักที่ใชในการรักษาผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 

และอินซูลินไดถูกนํามาใชในการรักษาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 เมื่อระดับน้ําตาลในเลือดไมสามารถควบคุมไดดวยการ
ควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การลดน้ําหนัก และยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด  
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 ผูปวยเบาหวานมักมีปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแข็งอ่ืนๆรวมดวยจึงตองทําการใหการรักษารวมไปดวยเสมอ 

เปาหมายการควบคุมตามคําแนะนําของสมาคมโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา(สมาคมโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา 
(ADA) 2562 

1. น้ําตาลกอนอาหาร (มก./ดล.) 90-130  

2. น้ําตาลหลังอาหาร 2 ชัว่โมง (มก./ดล.) <180  

3. น้ําตาลเฉลี่ย 1  ( ) 7  
4. โคเลสเตอรอล (มก./ดล.) <180  

5. เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล (มก. /ดล.) >40  

6. แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (มก. /ดล.) <100  

7. ไตรกลีเซอไรด (มก./ดล.) <150  

8. ดัชนีมวลกาย (กก/ตรม.) <23  

9. ความดันโลหิต (มม.ปรอท) <130/80  

10. ออกกําลังกาย (นาที/สัปดาห) 150  

 1. ฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี ( emoglo in 1c  1c) เปนการตรวจเพ่ือดูคาเฉลี่ยน้ําตาลในชวง 2-3 เดือน
กอนตรวจวาคุมไดดีเพยีงใด Hemoglobin เปนสารในเม็ดเลือดแดงที่มีหนาที่พาออกซิเจนไปสวนตางๆของรางกาย เมื่อ
อยูในรางกาย เมื่ออยูในกระแสเลือดจะมีสวนของฮีโมโกลบินที่มีน้ําตาลมาเกาะเรียกวา HbA1c คา HbA1c จะสูงถา
น้ําตาลในเลือดสูงอยูตลอดและจะบอกถึงคาเฉลี่ยของน้ําตาลในชวง 2-3 เดือนที่ผานมา เนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีอายุ
เพียงประมาณ 120 วันควรตรวจ HbA1c ปละ 1-4 คร้ัง เพื่อประเมินผลการควบคุมเบาหวาน โดยถือวาการควบคุม
เบาหวานที่ดี ควรมีระดับ HbA1c ไมเกินรอยละ 7 และจะดีมากถาคุมใหลดไดถึงนอยกวารอยละ 6 

 2. ไต อาจประเมินปละ 1-2 คร้ัง โดยเฉพาะถาเปนเบาหวานมานานเกิน 5 ป โดยตรวจพิเศษจากปสสาวะ         

( rine microal umin) ซึ่งจะเปนตัวบอกเหตุไดเร็วที่สุดถาเกิดปญหาแทรกซอนที่ไต ทําใหปองกันปญหาลุกลามไดแตเนิ่นๆ 

การตรวจเลือดเพื่อประเมินการทํางานของไตปละคร้ัง และการพบแพทยโรคไตก็อาจจะจําเปนในบางกรณ ี

 3. ตา ผูปวยเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคที่ตางายกวาผูปวยที่ไมเปนเบาหวาน เชน ตอกระจก กระจกตาถลอก 

และที่สําคัญ คือ เบาหวานเขาจอประสาทตา เปนสาเหตุสําคัญของตาบอดผูปวยเบาหวานจึงควรพบจักษุแพทย อยาง
นอยปละคร้ัง เพื่อขยายมานตา ตรวจจอประสาทตาโดยละเอียด การรักษาดวยเลเซอร เมื่อพบความผิดปกติที่สําคัญจะ
ลดการสูญเสียการมองเห็นไดมากกวาคร่ึง 
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 4. เทา ผูปวยเบาหวานเกิดแผลที่เทารอยละ 15 ตลอดชั่วชีวิต แผลอาจเกิดโดยไมรูสึกตัว และใชเวลารักษา
นาน นอกจากนี้โอกาสถูกตัดเทาสูงกวาผูปวยที่ไมเปนเบาหวาน 15-46 เทา การตรวจเทาอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดย
แพทยที่ชํานาญเพื่อประเมินความเสี่ยง จะทําใหดูแลเทาไดอยางรอบคอบ ปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับเทาไดมากกวา
คร่ึงการตรวจสุขภาพเทาประกอบดวย 

4.1 ประเมินผิวหนัง รอยช้ําและรูปรางเทา 
4.2 ตรวจสอบประสาทสัมผัส 

4.3 ตรวจหาจุดรับน้ําหนักที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา 
 5. ระบบหลอดเลือด การตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดใหญ โดยการใชเคร่ืองวัด  ( n le-

brachial index) ชวยบงชี้ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ อัมพาตอัมพฤกษ ซึ่งเม่ือพบความผิดปกติ 
สามารถพิจารณาใหยาเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงขอบงชี้ในการตรวจวัด  

5.1 เปนเบาหวานอายุมากกวา 50 ป 
5.2 เปนเบาหวานอายุนอยกวาหรือเทากับ 50 ป รวมกับ 

- เปนเบาหวานนานเกิน 10 ป 
- สูบบุหร่ี ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงเปาหมายที่ควรควบคุมใหได  
 

โรคเบาหวานชนิดที่2เปนกลุมของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญอาหาร
( eta olism) มีลกัษณะของน้ําตาลในเลือดสูงซึ่งเปนผลจากความผิดปกติของการหลั่งอินซูลินและ/หรือการออกฤทธิ์
ของอินซูลิน การวินิจฉัยโรคเบาหวาน ดูจากมีอาการแสดงของโรคเบาหวานรวมกับคาระดับน้ําตาลในพลาสมาเวลาใดก็
ไดมากกวาหรือเทากับ 200 mg/dl หรือดูจาก ระดับน้ําตาลในพลาสมาหลังอดอาหาร (FPG) มากกวาหรือเทากับ 126 

mg/dl โดยระยะเวลาในการอดอาหารและเคร่ืองดื่มที่ใหพลังงานเปนเวลาตอเนื่องกันอยางนอย 8 ชั่วโมง ผูปวย
โรคเบาหวานที่เปนเบาหวานมานานเกิน 5 ป จะเกิดภาวะแทรกซอนทาง ไต ตา และเทา ตามมา การจัดการดูแลตนเอง
เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวานโดยการนําแนวคิดการจัดการดวยตนเองของ บารโลว (Barlow, 

Wright, Sheasby, Turner, & Hainsworth, 2002) ซึ่งมีลักษณะของแนวคิดเปน กระบวนการที่มีการควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง เปนแนวคิดที่เนนใหผูปวยและครอบครัวรวมกันเพิ่มความสามารถในการดูแลตัวเองของผูปวยเพื่อ
ปองกันภาวะแทรกซอน รวมถึงการเสริมสรางความสามารถในการควบคุมตนเองใหเกิดพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่
เหมาะสมของผูปวยโรคเบาหวาน การไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกทางสังคมจากการติดตามการปฏิบัติตัวสงผลใหผูปวย
โรคเบาหวาน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีข้ึน โดยบทความนี้ใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดการดูแลนเองเพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานที่รุนแรงโดยผูปวยและครอบครัวรวมกันเพิ่มความสามารถในการดูแลตัวเองของผูปวย
เพื่อปองกันภาวะแทรกซอน รวมถึงการเสริมสรางความสามารถซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 
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1. ดานพฤติกรรม (Behavioral) เปนข้ันตอนของการสังเกต ติดตามและ บันทึกพฤติกรรมของตนเองซึ่งอาจ
เปนพฤติกรรมที่เปนเหตุหรือพฤติกรรมที่เปนผลทั้งที่เหมาะสม และไมเหมาะสม 

  2. ดานการรูคิด (Cognitive) เปนการตระหนักรูและควบคุมกระบวนการรูคิดของบุคคล คือรูวา ตนกําลังอยูใน
กระบวนการคิดใดและสามารถควบคุมตนเองใหทาํตามนั้นได 3. ดานอารมณ (Emotion) เปนการเปดโอกาสใหผูปวยได
บอกเลาถึง ความรู ความเชื่อที่ในการปฏิบัติตัวที่ผานมาในการดูแลตนเอง และสะทอนคิดใหรูวาความรูสกึและความเชื่อ
ใดถูกหรือผิดแลวจึงใหความรูที่ถูกตองเก่ียวกับโรคเบาหวาน และวิธีการจัดการตนเองในการควบคุมโรคเบาหวานชนิดที่ 
2 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 บทความวิชาการนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.สุรีย จันทรโมลี 
อาจารยที่ปรึกษาหลักที่กรุณาใหคําแนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสจนเสร็จเรียบรอยและ
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ประภาเพ็ญสุวรรณ อาจารยที่ปรึกษารวมที่ใหการสนับสนุนขอมูลและไดชี้แนะ
การใชขอมูลใหเกิดประโยชนกับบทความดวยดีตลอดมา ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ไวเปนอยางสูง ขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาเวสเทริน ทีใ่หการสนับสนุนดวยดีโดยตลอด 
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The situation of respiratory diseases in Thailand 4.0 
 

  วุชธิตา  คงดี 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร บณั ิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

โรคระบบทางเดินหายใจ เปนโรคคนไทยรูจักและคุนเคย ซึ่งพบบอยในทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัย
ผูสงูอายุ ประชาชนบางคนอาจปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจมากกวา 5-6 คร้ังตอป โดยเฉพาะกลุมผูที่มีภูมิตานทานต่ํา 
โรคภูมิแพ หรือผูที่มีสุขภาพไมดี หลายคนมองวาโรคระบบทางเดินหายใจเปนโรคทั่วๆ ไป แตปจจุบัน โรคระบบทางเดิน
หายใจไดกลายเปนโรคที่นากลัว มีการระบาดในหลายพื้นที่และทุกฤดูกาล จากสถิติรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 
พบวาสถิติการปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจของประชากรไทยทั้งประเทศมีอัตราการปวยที่มีแนวโนมสูงข้ึนและ
จํานวนคร้ังการไปรับบริการดวยโรคระบบทางเดินหายใจมีแนวโนมสูงข้ึนในทุกป นอกจากนั้นการไปซื้อยารับประทาน
เองบอยๆ เมื่อเปนหวัดหรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินทางหายใจ ทําใหมีการใชยาปฏิชีวนะตลอดเวลาและไม
ถูกตอง สงผลเสียตอสุขภาพอันเนื่องจากพิษภัยของยา การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจนั้นเกิดไดจากหลายปจจัยและ
สามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจแพรกระจายเชื้อโรคสูสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนรวมงานได เพราะอยู
ใกลชิดกัน ทําใหสูญเสียเวลาและคาใชจายทางดานคารักษาพยาบาล กอใหเกิดการสูญเสียรายไดของตนเองและ
ครอบครัว บทความนี้มุงนําเสนอถึงสถานการณของโรคระบบทางเดินหายใจในปจจุบันเพื่อใหตะหนักถึงอันตรายและภัย
ตอสุขภาพ และเสนอปจจัยที่สงผลใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ เพื่อขยายองคความรูในการนําไปใชในการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจอยางถูกตอง  
 

 
Abstract

"Respiratory tract disease" is a familiar disease among Thai people. And is common in 
all ages, from childhood to the elderly Some people may be ill with respiratory diseases more 
than 5-6 times per year, especially those with low immunity, allergies, or people with poor 
health. Many people think that respiratory disease is a common disease, but nowadays, 
respiratory disease has become a scary disease. There is an epidemic in many areas and every 
season. From the statistical report of the Office of Occupational Disease and Environment, 
Department of Disease Control found that the statistics of respiratory illnesses in the Thai 
population throughout the country have a higher rate of illness and the number of visits to the 
respiratory system tends to increase every year. In addition, the purchase of medication by 
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themselves often. When having a cold or having respiratory disorders causing antibiotics to be 
used at all times and incorrectly. Adversely affecting health due to the danger of drugs .The 
occurrence of respiratory diseases is caused by many factors and can spread quickly. Which 
may spread the disease to family members and colleagues because they are close to each other 
resulting in lost time and medical expenses. Causing loss of income for oneself and family. 
This article presents the current situation of respiratory disease in order to be aware of the 
dangers and health hazards. And propose factors that result in illness with respiratory illnesses 
or having abnormal respiratory symptoms. To expand knowledge to be used in the prevention 
of respiratory diseases correctly.

Keyword : Situation Respiratory tract disease Thailand 4.0
 

สืบเนือ่งจากการพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในยุค 4.0 มีการขยายตัวและพัฒนาทั้งทางภาค 

อุตสาหกรรมและพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและรวดเร็ว เปนสาเหตุที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ 

สังคมไทยจากที่เคยเปนสังคมเกษตรกร กลายเปนสังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดคานิยม
ทางวัตถุสูงข้ึน มีการแขงขันและบีบค้ันทางเศรษฐกิจ ประชาชนตองทํางานเรงรีบและกดดัน ตองดิ้นรนเพื่อหารายได
และประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวมากข้ึน ตองใชชีวติสวนใหญอยูกับการทํางานภายใตเคร่ืองจักรกล และ
เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม วัตถุอันตราย สารเคมี ตางๆ ที่แฝงไวดวยความเสี่ยง และภัยตอสิ่งแวดลอม ภัยตอ
สุขภาพ สิ่งเหลานี้ทําใหประชาชนดําเนินชีวิตอยูภายใตความเสี่ยงตอ “การเจ็บปวย” ตลอดเวลา รวมกับประชาชนมีวิถี
ชีวิตและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต มีการอพยพเขาสูสังคมเมืองและแหลงอุตสาหกรรมที่มีการจราจรคับค่ัง 
ตองหายใจภายใตอากาศที่เต็มไปดวยควัน และฝุนละอองขนาดเล็กที่เกินคามาตรฐานกําหนด ตามแหลงกอสราง
อสังหาริมทรัพทยที่มีอยูทุกพื้นที่ รวมทั้งมีการใชชีวิตสวนใหญอยูกับการทํางานมากกวาการพักผอนและดูแลตนเอง 
สงผลใหมีภาวะสุขภาพที่เสื่อมโทรม รางกายมีภูมิตานทานต่ํา เม่ือประชาชนตองดํารงชีวิตอยูภายใตมลพิษ และภัย
คุกคามจากสภาพแวดลอมที่ถูกทําลายอยางตอเนื่อง เชน ปรากฏการณเรือนกระจก ปริมาณฝุนอนุภาคขนาดเล็กที่มีเสน
ผานศูนยกลางเฉลี่ยนอยกวา 2.5 ไมโครเมตร (Particulate Matters 2.5) ที่สงูเกินคามาตรฐาน จึงสงผลใหเกิดอันตราย
ตอระบบทางเดินหายใจเม่ือสูดดมเขาไปปริมาณมากเปนเวลานาน และกอใหเกิดการเจ็บปวยตอระบบทางเดินหายใจ  
ในอดีตโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคหวัดเปนโรคที่เมื่อปวยแลว ไมจําเปนตองไปพบแพทยและมีอัตราการปวยต่ําใน
คนไทย แตปจจุบนักลับกลายเปนโรคที่คนไทยมีอัตราการเจ็บปวยสูงที่สุดในอันดับตนๆ ของประชากรในทุกเพศ ทุกวัย 
และทุกเขตพื้นที่สุขภาพของประเทศไทย ดังนั้นการทราบถึงสถานการณและสาเหตุสาํคัญของการเกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ จะชวยทําใหหาแนวทางในการปองกันโรคไดอยางถูกตอง 
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บทความวิชาการนี้นําเสนอสถานการณของโรคระบบทางเดินหายใจ และสาเหตุการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
ในยุคปจจุบัน ซึ่งแตกตางไปจากอดีตที่ทุกคนมองวาโรคระบบทางเดินหายใจเปนโรคทั่วๆ ไป เมื่อเจ็บปวยไมจําเปนตอง
รักษา และสาเหตุสวนใหญเกิดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง แตปจจุบัน โรคระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุสวนใหญมาจาก
มลพิษ และภัยคุกคามจากสิ่งแวดลอม อันเกิดจากการกระทําของมนุษยและอุตสาหกรรม และเม่ือเจ็บปวยสามารถเปน
อันตรายถึงชีวิตได ซึ่งบทความวิชาการฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของความพยายามในการเผยแพรขอมูลขาวสารทางวิชาการ
ดานสุขภาพ ใหแกผูอาน ผูศึกษา เหมาะสําหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อใหเปนขอมูลเบื้องตนในการสรางความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับปญหาและสถานการณของโรคระบบทางเดินหายใจและเพื่อใหผูศึกษาไดเขาใจประเด็นสาเหตุของ
ปญหาโรคระบบทางเดินหายใจในสถานการณปจจุบัน เพื่อหาแนวทางการปองกันที่สอดคลองกับสถานการณของโลก 
นอกจากนั้นยังชวยใหทราบถึงภัยคุกคาม ภัยอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ และทราบถึงอันตรายของโรคระบบทาง
ระบบเดินหายใจ เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม          
ซึ่งแนวทางนั้นตองเปลี่ยนไปจากอดีต คือควรหันมามุงเนนมาจัดการที่ตัวเราเอง (Host) สิ่งแวดลอม (Environment) 

มากกวาที่จะไปกําจัดเชื้อโรค (Agent) หรือรักษา และหันมาใหความสําคัญกับการสรางสุขภาพดี การปองกันโรคมากกวา 
การซอมสขุภาพ ซึง่จะสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว และปราศจากโรคระบบทางเดินหายใจอยางแทจริง  

โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract disease) คือ ภาวะพยาธิสภาพใดๆ โรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจทั้งสวนบนและสวนลาง ซึ่งอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ เชน รูจมูก โพรงจมูก           
คอหอย ไซนัสหลอดลม ข้ัวปอดและปอด ถุงลม เยื่อหุมปอด โพรงเยื่อหุมปอด และเสนประสาทและกลามเนื้อที่ทํา
หนาที่ในการหายใจ เปนตน โดยระบบทางเดินหายใจทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนกຍาซออกซิเจนใหกับเลือดผานการ
หายใจเขา และขับกຍาซคารบอนไดออกไซดออกสูรางกายผานการหายใจออก โดยกระบวนการแลกเปล่ียนกຍาซจะเกิดข้ึน
ที่ถุงลมปอด ซึง่โรคระบบหายใจมีตั้งแตเปนนอยหายไดเอง เชน หวัด ไปจนถึงโรคซ่ึงเปนอันตรายถึงชีวิต เชน มะเร็งปอด           

ปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรีย ลิ่มเลือดตันในปอด เปนตน 
 

จากหัวขอขาวที่มใีหเห็นอยางตอเนื่องทุกวันบนสื่อตางๆ ทั่วโลก เชน ขาวโรคหวัดโรคฮิตของคนกรุง ขาวคาฝุน 
 2.5 ที่สูงเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ในประเทศไทย ขาวโรคไขหวัดใหญระบาดกรุง ขาวไขหวัดใหญ ระบาดโคราชพบ

ปวยกวา 2,000 คน ขาวเฝาระวังไขหวัดใหญระบาดหลังฮองกงมีผูเสียชีวิตหลายราย ขาวเตือนระวังปวยไขหวัดใหญ ปอดบวม 

ไขหวัดใหญ 2 สายพันธุยอยตัวใหมแผลงฤทธิ์ ขาวกรมควบคุมโรค แนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดหมู ลังระบาดทั่ว
อาเซียน ขาวโรคไขหวัดโรคฮิตคนกรุงเทพ ขาว WHO เรียกประชุมดวนพบอีโบลาระบาดเขาเมืองคองโกหวั่นคุมไมอยู 
และยังพบมีการระบาดของโรคติดตอใหมของโรคระบบทางเดินหายใจในอีกหลายๆ ประเทศ เชน ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ 
โรคอิโบลา โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) จากพาดหัวขาวเก่ียวกับโรคระบบทางเดินหายใจดังกลาว 

ทําใหเห็นแลววา สถานการณ โรคระบบทางเดินหายใจในยุคปจจุบัน หรือยุค 4.0 กําลังเปนภัยสุขภาพที่นากลัว 
นอกจากนั้นยังกลายเปนปญหาสุขภาพระดับโลกและเปนปญหาสุขภาพของหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย 
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ปจจุบันพบวาโรคระบบทางเดินหายใจมีอัตราการปวยของประชากรเพิ่มข้ึนในทุกๆ ป และมีการแพรระบาด 

มากยิ่งข้ึน โดยสถิติการเจ็บปวยของประชากรในหลายๆ ประเทศ พบวาประชากรของประเทศตนปวยเปนโรคหวัด โรค
ระบบทางเดินหายใจ และตองไปพบแพทยดวยโรคดังกลาว หลายลานคร้ังตอป สงผลใหประเทศตองเสียคาใชจายจํานวน
มากไปกับคารักษาพยาบาล เชนเดียวกับประเทศไทยจากสถิติสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

พบวาประชากรไทยมีจํานวนการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจและตองไปรักษาที่แผนกผูปวยนอกจากสถาน
บริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ทัว่ราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 – 2560 มีจํานวนเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดย
มีจํานวนประชากรทั่วประเทศไทยไปรับบริการที่แผนกผูปวยนอกดวยโรคระบบทางเดินหายใจ (26,699,932 คร้ัง/ป)           
สูงเปนอันดับสองรองจากโรคระบบไหลเวียนโลหิต (38,055,976 คร้ัง/ป) (สาํนักงานสถิติแหงชาติ, 2560) 

ทั้งนี้ดวยภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงนํามาซ่ึง
ผลกระทบตอธรรมชาติ สรางมลพิษที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและอาจสงผลใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจได 
ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาปริมาณฝุนอนุภาคขนาดเล็กที่มีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยนอยกวา 2.5 
ไมโครเมตร ( articulate atters 2.5) ที่สูงเกินคามาตรฐาน ซึ่งกําลังเปนปญหาหลักของประเทศ โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบปญหาฝุนละอองสูงกวาเกณ มาตรฐานเปนอันดับหนึ่งของประเทศ จากการตรวจสอบพบวา
การปลอยกຍาซคารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศสูชั้นบรรยากาศของประเทศไทยป 2561 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 

3.0 ตอป (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2561) 
กรุงเทพฯ เปนเมืองขนาดใหญที่มกีารปลอยกຍาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากอีกเมืองหนึ่ง

ของโลกทําใหอากาศรอน ฝนไมตกตามฤดูกาล นอกจากนั้นปญหาสภาพอากาศท่ีแปรปรวน และสภาวะเรือนกระจก 
สงผลทําใหโลกรอนข้ึน สิ่งเหลานี้ทําใหประชากรไทยดําเนินชีวิตประจําวันอยูภายใตอากาศที่ปนเปຕอนมลพิษ สงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชากรจํานวนมาก ทําใหประชาชนเปนโรคภูมิแพมากขึ้น และเปนสาเหตุทํา
ใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นทุกป  

ตลอดป 2562 ที่ผานมา สถานการณฝุนละออง PM 2.5 ในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณ ล
โดยรวมอยูในเกณ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพมาตลอด พบฝุนละออง PM 2.5 หลายจุดมีปริมาณเพิ่มข้ึน และพบฝุน
ละอองเกินคามาตรฐาน (ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553 กําหนดวาจะตองไมเกิน 50 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) หลายพื้นที่ทัว่กรุงเทพฯ และปริมณ ล สวนภูมิภาคอ่ืนๆ หลายจังหวัดของประเทศไทยพบ
ปญหา ฝุนละออง PM 2.5 เชนกัน เชน จังหวัดเชียงใหม ซึง่พบปญหามลพิษทางอากาศ เนื่องจากการเผาพืชเกษตรในที่
โลง สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจของประชากรไทย เนื่องจากฝุนละอองอนุภาคขนาดเล็ก 
คือเล็กกวา 10 ไมครอน จะสามารถเขาไปในระบบทางเดินหายใจได สวนอนุภาคที่เล็กกวา 2.5 ไมครอน จะเขาสูกระแส
เลือดไดทันที ซึ่งฝุนทั้งสองชนิดจะสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอระบบทางเดินหายใจ เมื่อสูด และหายใจเขาปอด
อยางตอเนื่อง เปนระยะเวลานานจะสะสมและกอใหเกิดโรคเร้ือรังของระบบทางเดินหายใจได เชน โรคถุงลมโปงพอง 
มะเร็งปอด เปนตน 
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จากสถิติการเจ็บปวยองคของการอนามัยโลก (WHO) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอ่ืน
ทีเ่ก่ียวของ เปนหลักฐานยืนยันที่ทาํใหเห็นวาโรคไขหวัด และโรคระบบทางเดินหายใจจากที่หลายคนอาจมองวาเปนโรค
ทัว่ๆ ไป นั้น ไดกลายเปนโรคที่นากลัวในปจจุบนั และกลายเปนโรคที่ประชาชนมีอัตราการเจ็บปวยตองเขารับการรักษา
กับแพทยเปนจํานวนมากในอันดับตนๆ ของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย จากสถิติการเจ็บปวยของประชากรไทยท่ี
รักษาในแผนกผูปวยนอก แยกตามกลุมโรค พบวาประชากรไทยปวยดวยกลุมโรคระบบทางเดินหายใจ สูงเปนอันดับ
หนึ่งในทุกป และสถิติการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจของประชากรไทย มีอัตราการเกิดของโรคเฉลี่ย          
10 เปอรเซ็นตตอป เพราะมลพิษทางอากาศ ฝุน ควันตางๆ เปนตัวกระตุนทําใหภูมิตานทานลดลง และเนื่องจากวิถีการ
ดําเนินของประชากรไทยที่มพีฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งขอมูลการเจ็บปวยดวยโรค
ไขหวัดใหญ จากการเฝาระวังโรค ป 2560 พบผูปวย 199,391 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 304.75 ตอแสน
ประชากร เสียชีวิต 55 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.08 ตอแสนประชากร สัดสวนเพศชายตอเพศหญิง 1 : 1.11 กลุมอายุที่
พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ อายุระหวาง 15-24 ป พบรอยละ 12.51 อายุระหวาง 35-44 ป พบรอยละ 10.49 
อายุระหวาง 25-34 ป พบรอยละ10.41 สําหรับ ป 2561 มีผูปวย 220,000 ราย โดยจะพบผูปวยเพิ่มข้ึนในฤดูฝน 
(เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม) 13,000-48,000 รายตอเดือน สวนจังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 
อันดับแรก คือกรุงเทพมหานคร (915.28 ตอแสนประชากร) ระยอง (844.07 ตอแสนประชากร) จันทบุรี (701.82 ตอ
แสนประชากร) เชียงใหม (634.55 ตอแสนประชากร) หนองคาย (588.33 ตอ แสนประชากร) ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด 
คือ ภาคกลาง 437.24 ตอแสนประชากร ภาคเหนือ 336.59 ตอแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 226.51 ตอแสน
ประชากร ภาคใต 128.73 ตอแสนประชากรตามลําดับ (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

นอกจากนั้นสถิติรายงานของการเจ็บปวยยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 พบวาอัตราปวยโรค
ระบบทางเดินหายใจของประชากรไทยทั้งประเทศ ตั้งแต พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 ทุกเขตสุขภาพของประเทศไทย             
มีอัตราการปวยที่มแีนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องโดยอัตราการปวยตอประชากร 100,000 คน ทุกเขตสุขภาพของประเทศไทย 

ป พ.ศ. 2556 เทากับ 16,434.97 ป พ.ศ. 2557 เทากับ 18,135.72 ป พ.ศ. 2558 เทากับ 18,753.53 ป พ.ศ. 2559 
เทากับ 20,190.82 และป พ.ศ. 2560 เทากับ 17,650.88 ตามลําดับ (สํานักงานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม, 2560) สถิติจํานวนคร้ังการไปรับบริการของผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ พบจํานวนคร้ังการไปรับบริการ
ของผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจที่แผนกผูปวยนอก ตั้งแตป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 ของประชากรท้ังประเทศทุก
เขตสุขภาพ มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยจํานวนคร้ังการไปรับบริการของผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ป พ.ศ. 
2556 เขตสุขภาพ 1- 12 ทั้งหมดจํานวน 24,652,285 คร้ัง ป 2557 จํานวน 24,298,037 คร้ัง ป 2558 จํานวน 
25,750,682 คร้ัง ป 2559 จํานวน 29,682,626 คร้ัง ป 2560 จํานวน 26,699,932 คร้ัง ตามลําดับ (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

 

537



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

สถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวาอัตราการเจ็บปวยและจํานวนคร้ังการไปรับบริการดวยโรคระบบทางเดินหายใจ
ของประชากรไทยในยุค 4.0 มีแนวโนมสูงข้ึน และยังมีแนวโนมจะสูงข้ึนอยางตอเนื่องในปตอๆ ไป การเจ็บปวยดวยโรค
ทางเดินหายใจของประชากรไทยดังกลาว นํามาซ่ึงปญหาทางดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง และกําลังเปนภาระหนักดานคา
รักษาพยาบาลของประเทศ สงผลใหสิ้นเปลืองคาใชจายในการรักษาพยาบาล บางรายอาจปวยดวยโรคระบบทางเดิน
หายใจบอยเกือบทุกเดือน ตองไปโรงพยาบาล ทําใหมีการรับประทานยาแกไอ ยาปฏิชีวนะตลอดเวลา หรือบางรายซื้อ
ยารับประทานเองบอยๆ ทาํใหมกีารใชยาปฏิชีวนะตลอดเวลา และใชยาปฏิชีวนะที่ไมถูกตอง ไมถูกวิธี สงผลใหมีการดื้อยา 
เกิดผลเสียตอสุขภาพอันเนื่องจากพิษภัยของยา และเกิดผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจและระบบอวัยวะอ่ืนๆ ของ
รางกายตามมาได และยังสงผลกระทบตอครอบครัว ซ่ึงอาจแพรกระจายเชื้อโรคสูสมาชิกในครอบครัวไดเพราะอยูใกลชิดกัน 

นอกจากนั้นความเสื่อมสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจ การไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ การขาดงาน ขาดเรียน 
ลวนนํามาซ่ึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น 

ระบบทางเดินหายใจ แบงเปน 2 สวนคือ ระบบทางเดินหายใจตอนบน และระบบทางเดินหายใจตอนลาง 
ระบบทางเดินหายใจตอบบน หรือตอนตน (Upper respiratory tract) ประกอบ ดวย โพรงจมูก ไซนัส ลําคอ โพรงหลังจมูก 
กลองเสยีง ระบบทางเดินหายใจตอนลาง (Lower respiratory tract) ซึง่ประกอบ ดวยปอดและหลอดลม (Trachea)  

 

1. รูจมูก เปนสวนนอกสุกของระบบทางเดินหายใจที่เปนทางผานเขาออกของอากาศ 

2. โพรงจมูก (Nasal cavity) เปนทางผานของอากาศที่ถัดมาจากรูจมูก ภายในโพรงประกอบดวยขนเล็กๆ        

ทีเ่ปนเซลลเยื่อบุผิวทําหนาที่ในการอุนอากาศ และชวยกรองละอองฝุนขนาดเล็กกอนเขาสูปอด 

3. คอหอย (Pharynx) เปนสวนที่อยูดานบนของจุดเชื่อมตอระหวางชองอากาศที่จะเขาปอด และกลองเสียงกับ
หลอดอาหาร 

4. หลอดลม (trachea) มีลักษณะเปนทอตรงยาวถึงข้ัวปอด ประกอบดวยกระดูกออนเรียงตัวในลักษณะเปนวง
คลายรูปเกลือกมา 

5. ข้ัวปอด (Bronchus) เปนจุดแยกของปอดซีกซาย และปอดซีกขวา 
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6. ปอด ประกอบดวยแขนงข้ัวปวดหรือหลอดลมฝอย (Bronchiole) ที่แตกยอยออกในเนื้อปอด และถุงลม
ขนาดเล็กในปอด (alveolu) ทีเ่ชื่อมตอกับหลอดลมฝอย เพื่อใชในการแลกเปลี่ยนกຍาซ  

โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract disorder หรือ Respiratory tract disease ) คือ โรคที่เกิดจาก
มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อ อวัยวะตางๆ ในระบบทางเดินหายใจ เชน จมูก ลําคอ ทอลม หลอดลม และปอด เปนตน 

โรคในระบบทางเดินหายใจ สวนมากพบสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา โปรตัวซัว รวมถึงสารพิษ สารเคมี 
และการเกิดเนื้องอกมะเร็ง ไดแก โรคหลอดลมอักเสบ โรคไอกรน โรคปอดบวม โรคปอดอักเสบ โรคเชื้อราในปอด วัณโรค 

โรคหอบหืดโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมปอดโปงพอง เปนตน 

อาการไมรุนแรง อาจมีไข ปวดศีรษะ เปนหวัด มีน้ํามูกไหล จาม ไอ จาม มีเสมหะ หายใจลําบาก ติดขัด แนน
หนาอก หายใจตื้น หายใจสั้น หายใจมีเสียงดัง ปวดเม่ือยตัว แสบตา เสียงแหบ บางครั้งอาจมีอาการเจ็บคอ มีการ
อักเสบของอวัยวะสวนตน จมูก โพรงจมูก หลอดลม กลืนอาหารลําบาก เบื่ออาหาร น้ําหนักลด อาการแตกตางกัน
ออกไปในแตละคร้ังของการเจ็บปวยหากเจ็บปวยไมมาก ปกติจะหายไดเองภายใน 1 สัปดาห หากเจ็บปวยมาก อาจมี
ภาวะแทรกซอนเกิดข้ึนได  

การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ไดแก การรักษาตามสาเหตุ จะแตกตางกันในแตละสาเหตุของการเกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจของผูปวยแตละคน เชน โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ โรคปอดบวม โรคหวัด โรควัณโรค จะใชวิธีการ
ใหยาปฏิชีวนะรักษาเปนหลัก สวนโรคที่เกิดจากภาวะเนื้อเยื่อผิดปกติ เชน โรคมะเร็งปอด อาจใชวิธีการผาตัด ใหเคมี
บําบัดหรือการฉายรังสีในการรักษา โรคที่เกิดภาวะการอุดก้ันในระบบทางเดินหายใจ เชน โรคหอบหืด โรคปอดอุดก้ัน
เร้ือรัง (COPD) อาจใชวิธีการใหยากระตุนการขยายตัวของหลอดลม รวมไปถึงยาสเตียรอยดชนิดตางๆ เพื่อรักษา เปนตน 

และการรักษาประคับประคองตามอาการ เชน เลิกบุหร่ีเม่ือสาเหตุมาจาการสูบบุหร่ี การใหยาแกไอ ยาขับเสมหะ            
ยาละลายเสมหะ ยาลดไข การใหออกซิเจน หรือการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํากรณีกินหรือดื่มไดนอย หรือขาด
สารอาหาร เปนตน 

ระบาดวิทยาใช Model Host - Agent - Environment มาอธิบายการเกิดโรค ในภาวะที่มีความสมดุล
ระหวางปจจัยทั้งสาม ก็จะไมมีการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ (ไพบูลย โลหสุนทร, 2553) 

ตัวกอโรค (Agent) อันประกอบไปดวย ปจจัยทางกายภาพ (Physical factor) คือสิ่งตางๆ ทางดานกายภาพที่
มีผลทําใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ หรือเกิดอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจได เชน สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง ความรอน หรือความเย็น เปนตน ปจจัยทางเคมี (Chemical factor) คือสารเคมีที่เปนพิษตอระบบ
ทางเดินหายใจ และทําใหใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ หรือเกิดอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจได เชน 
สารพิษตาง ๆ สิ่งระคายเคือง กรดหรือดางเขมขน สารภูมิแพ ฝุนละออง และมลพิษ กຍาซชนิดตางๆ แอมโมเนีย 
คารบอนมอนนอกไซด ซึง่เมื่อไดรับการสูดดม เปนปริมาณมาก และเปนเวลานานจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุ
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ของระบบทางเดินหายใจ เกิดอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ และอาจเปนอันตรายตอปอดได ซึ่งตามหลักทาง
พษิวิทยาสารเคมีจะมีการสะสมในรางกาย และเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ ตามเวลาท่ีรับการสัมผัส สงผลใหเกิดความรุนแรงตอ
รางกายและระบบทางเดินหายใจเพิ่มข้ึน (Stace  ., 1995) 

สิ่งกอโรคทางชีวภาพ (Biological factor) หมายถึง สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคที่มีชีวิต ไดแก เชื้อโรคตางๆ           
อาจเปนพวกบัคเตรี, ไวรัส,รา, ปาราสิต (พันธชัย รัตนสุวรรณ, 2561) 

Agent สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย เนื่องจาก
การกระทําของมนุษย เชน การตัดไม ทําลายปา และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ที่มีการถายเทความรอน สารเคมี 
มลพิษ ออกสูอากาศ กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก จนสงผลกระทบตอสภาพอากาศของประเทศ ตลอดจนการติดตอที่ไร
ขอบเขต ไรขีดจํากัด ทุกพื้นที่ทั่วโลกทําใหประชากรทั่วโลกสามารถติดตอกันไดโดยงายในยุคปจจุบัน สงผลใหเชื้อโรค
สามารถแพรกระจายและติดตอกันไดอยางรวดเร็ว จึงพบขาวการระบาดของเชื้อเร้ือใหมๆ ตลอดทุกป เนื่องจากโรคระบบ
ทางเดินหายใจ สวนใหญมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถแพรเชื้อใหคนรอบขางไดงายผานระบบทางเดินหายใจ           
ซึ่งไวรัสมีหลากหลายชนิด เชน กลุมไรโนไวรัส (Rhinoviruses) โคโรนาไวรัส (Coronaviruses) ไวรัสไขหวัดใหญ 
(Influenza viruses) โดยจะแพรกระจายเชื้อ กอใหเกิดการติดตอทางระบบทางเดินหายใจ จากการไอ จาม รับน้ํามูก 
น้ําลาย หรือสัมผัสเชื้อโรคจากสิ่งตางๆ รอบตัว (สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
, 2562) นอกจากนัน้การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใชสารเคมี กรด ดาง เปนสวนประกอบในการผลิต ยังสงผลใหกลุม
ประชากรในวัยทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ตองทํางานภายใตสิ่งคุกคาม และเปนภัยตอระบบทางเดินหายใจ ถาไมมี
การปองกันที่ดียอมกอใหเกิดผลกระทบ มีปญหาดานสุขภาพหรือระบบทางเดินหายใจ (health worker effect) 

(Host)

ในบทความวิชาการนี้ หมายถึง คน ประชากรไทย ซึ่งเปนแหลงที่เชื้อโรคสามารถอาศัยอยูภายในคนได ซึ่งคน
แตละคนมีโอกาสของการเกิดโรคไดมากหรือนอยแตกตางกัน อันเนื่องจากปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ ความสูง           
โรคประจําตัว ความอวน พันธุกรรม ภูมิคุมกัน (ไพบูลย โลหสุนทร, 2553) ประสบการณการทํางาน เปนตน คนที่มีโรค
ประจําตัวเปนโรคหอบหืด มีโอกาสเกิดโรครุนแรงข้ึนเม่ืออยูในสิ่งแวดลอมที่มีฝุนมาก เปนตน ปจจัยทางชีววิทยา 
(Biological factor) ไดแก ความตานทานโรคของรางกายสวนบุคคลซ่ึงเกิดข้ึนไดโดยธรรมชาติ เชน สภาพรางกาย 
ความแข็งแรง ซึ่งในยุคปจจุบนัประชากรไทยสวนใหญใชชีวติเพื่อหารายได ใชเวลากับการทํางานมากกวาการดูแลตนเอง 
สงผลใหมีสุขภาพที่เสื่อมโทรม ไมแข็งแรง เมื่อรางกายไมแข็งแรง เสื่อมโทรมก็สผลใหมีความตานทานโรคต่ํา เปนตน 
ภูมิคุมกันจําเพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เปนภูมิคุมกันโรคที่เกิดข้ึนภายหลัง เชน วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ เปน
ตน ปจจัยทางกายภาพ ไดแก อายุ และ เพศ วัยผูใหญมักมีภูมิตานทานโรคมากกวาวัยผูสูงอายุ เปนตน นอกจากนั้น
พฤติกรรมทางสุขภาพของแตละคน เชน การออกกําลังกาย การพักผอน การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน 
พฤติกรรมปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ การใชอุปกรณปองกัน การสูบหร่ี การดื่มแอลกอฮอล ยังมีผลตอการเกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจดวย ( a irci et. at., 2007; ทัศนพงษ ตันติปญจพร, 2554; ธนาวัฒน รักกมล, ธิติมา ณ สงขลา, 

วรินทิพย ชูชวย, และอรนุช อิสระ, 2558; ชนาพร เข่ือนเปຈก และทัศนพงษ ตนัติปญจพร, 2559)
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Host) ในสถานการณยุค 4.0 จากการสํารวจพฤติกรรมของประชากรไทย
พบวามากกวาคร่ึงหนึ่งของประชากรไทยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแคในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพมีลักษณะผกผันกับอายุ เมื่ออายุเพิ่มมากข้ึนสัดสวนนี้จะคอยๆ ลดลง เพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใน
ระดับสูงมากกวาเพศชายในเกือบทุกกลุมอายุ เพราะสวนใหญเพศชายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและเสี่ยงตอการ
เจ็บปวยมากกวาเพศหญิง เชน การสูบบุหร่ีหรือดื่มสุรา และเม่ือระดับการศึกษาสูงข้ึนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจะ
สูงข้ึนตามไปดวย สถานภาพการทํางาน เม่ือแบงการมีงานทําออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ ผูที่ทํางาน และผูที่ไมไดทํางาน 
พบวากวา 1 ใน 3 ของผูที่ไมมีงานทํามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับสูง สวนผูที่ทํางานมีสัดสวนที่ต่ํากวา 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) นอกจากนั้นประชากรไทยในยุค 4.0 ยังมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกร         
สูสงัคมอุตสาหกรรม ซึ่งแตกตางกับประชากรไทยในอดีตที่อยูกับธรรมชาติ ไดสูดอากาศบริสทุธิ์ แตประชากรในปจจุบัน
นั้นตองดําเนินชีวิตภายใตภัยคุกคามสุขภาพ ตองเผชิญกับฝุนละอองขนาดเล็กที่มีปนเปຕอนในอากาศสูงกวาเกณ 
มาตรฐาน และมลพิษในอากาศ ซึ่งสิ่งนี้ทําใหการสูดอากาศเขารางกาย ปนไปดวยฝุนละอองอันตราย เม่ือยิ่งสูดอากาศ
พิษ ฝุนละออง เขาไปมากข้ึนทุกวันเปนระยะเวลายาวนานย่ิงสงผลตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจมากยิ่งข้ึน
นอกจากนั้นยังพบวาประชากรในยุค 4.0 นั้นมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ การมีชีวิตที่เรงรีบ            
ใชเวลากับการทํางานมากกวาการพักผอน มีภาวะเครียดสูง ขาดการออกกําลังกาย สงผลใหสุขภาพรางกายเสื่อมโทรม 
ภูมิตานทานโรคต่ํา ไมสวมหนากากอนามัยเม่ืออยูในพื้นที่มีมลพิษ หรือฝุนละออง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการขาดความรู 
และทักษะการใชอุปกรณ ขาดความตะหนักในปญหาที่จะตามมา และไมเชื่อวาอุปกรณจะสามารถปองกันอันตรายได
จริง (พวงผกา สุริสุวรรณ, 2540) สงผลใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจไดงาย ซึ่งประชากรสวนใหญมัก
เขาใจวาเปนโรคระบบทางเดินหายใจเปนโรคที่ไมรายแรง บางรายมีพฤติกรรมซื้อยารับประทานเอง หรือนํายาเกาที่มีอยู
มารับประทาน สงผลใหอาจไดรับพิษภัยจากยาและเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ  

3. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environment) อันประกอบไปดวย สิง่แวดลอมทางกายภาพ ไดแกสภาพภูมิอากาศ 

สภาพแวดลอมในที่อยูอาศัย หรืออาคาร สํานักงาน ฤดูกาล สิ่งแวดลอมรอบบริเวณที่อยูอาศัย เชน รานตัดเย็บเสื้อผา 
ควันบุหร่ี ควันธูป จํานวนหนาตาง ความชื้นบนผนัง มีผลตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ (นวรัตน อภิชัยนันท, 
2560)สิ่งแวดลอมทางเคมี เชน สารเคมีทีป่นเปຕอนในอากาศ สารพิษ กຍาซที่ปนเปຕอนในสิ่งแวดลอม กรดหรือดางเขมขน 

ฝุนละออง และมลพิษ กຍาซชนิดตางๆ แอมโมเนีย คารบอนมอนนอกไซด เชนสารพิษที่เปนสารประกอบไนโตรเจนที่เกิด
จากการเผาไหมมีศักยภาพเปนสารกอมะเร็งปอด (สมชัย บวรกิตติ, 2553) นอกจากนั้นยังพบวา ประชาชนที่อาศัยใน
พื้นที่ที่ใกลอุตสาหกรรม จะมีอาการระบบทางเดินหายใจสูงและมีสมรรถภาพปอดต่ํากวาประชาชนในพื้นที่ที่ไมมี
อุตสาหกรรมเนื่องจากตองสัมผัสและสูดดมมลพิษและสารปนเปຕอนทางอากาศ (สิทธิชัย มุงดี, 2549) (นันทวรรณ วิจิตร
วาทการ, 2553) สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คือ สิ่งมีชีวิตที่มีผลทําใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ หรือเกิดอาการผิดปกติ
ของระบบทางเดินหายใจได เชน สัตวเลี้ยง แมว สุนัข นกพิราบ เปนตน และสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม คือ
สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับลักษณะทางสังคม เชน ความเชื่อเก่ียวกับโรคระบบทางเดินหายใจ และระดับการศึกษาของ
ประชาชน เปนตน  

541



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

จากสถานการณขาวตางๆ เก่ียวกับสภาพแวดลอม เชน ฝุน PM 

2.5 ซึ่งเปนภัยคุกคามสุขภาพของคนไทย เปนฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (  2.5) สามารถเขาสูระบบ
ทางเดินหายใจ ถุงลมในปอดและกระแสเลือดโดยตรง ฝุนละอองขนาดเล็กนี้ ทําใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดิน
หายใจและมีผลตอการเกิดโรคทางเดินหายใจ สามารถทําลายอวัยวะของระบบทางเดินหายใจโดยตรง ฝุนละอองยังทํา
ใหสมรรถภาพปอดลดลง(สมเกียรติ วงษทมิ, 2542) กอใหเกิดอาการระบบทางเดินหายใจ (Krupnick, 1990) และยังทํา
ใหเกิดการระคายเคืองตา ระคายคอ แนนหนาอก หายใจถ่ี หลอดลมอักเสบ อาการไอ ( wart  et.al, 1994)           

เกิดอาการหอบหืด ถุงลมโปงพอง อาการ wheeze ( oemer et.al., 1993) และอาจเกิดโรคระบบทางเดินหายใจได

 เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน โรงผลิตไฟฟา ควันทอไอเสียจากรถยนต การเผาไมทําลายปา        
เผาขยะ รวมถึงควันบุหร่ี ควันธูป ดวย ซึ่งวิธีการลดปริมาณฝุนละอองที่ดีที่สุด คือ ประชาชนทุกคนตองมีจิตสํานึก
รวมกัน เพื่อลดกิจกรรมที่เสี่ยงตอการเพิ่มข้ึนของฝุนละออง เชน ลดการจุดธูป ลดการเผาขยะหรือวัสดุเหลือใช ลดการ
เผาปา หลีกเลี่ยงการเผาไหมในที่โลงแจง เผาพ้ืนที่เพื่อเตรียมการทําเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรมลดการปลอย
ควันพิษ หรือมลพิษออกสูอากาศ ควบคุมกระบวนการกอสรางใหมีฝุนนอยที่สุดซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะลดปริมาณฝุนลง 
สําหรับวิธีการปองกันการสัมผัสฝุนไดดีที่สุดนั้นคือการปองกันตนเองดวยการใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
(Personal Protection Equipment) หรือเรียกสั้นๆวา พี พี อี (PPE) เชน การสวมหนากากปองกันฝุนละอองที่
เหมาะสม ใชหนากากมาตรฐาน N95 ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกวาหนากากอนามัยปกติทั่วไป เพราะหนากาก N95              
ผลิตจากเสนใยพิเศษที่สามารถกรองฝุนละออง หรือเชื้อโรคที่มีขนาดใหญกวา 0.3 ไมครอนได ทําใหปองกันฝุนขนาด 
PM 2.5 ไมครอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

โรคระบบทางเดินหายใจในอดีต มีการติดตอและระบาดของโรคเนื่องจากประชาชนยังขาดความรูและระบบ
สาธารณสุขยังเขาไมถึงประชาชนในทุกพื้นที่ชนบท เมื่อมีการแพรระบาดของเชื้อโรคจึงสงผลใหประชาชนไดรับเชื้อและ
เจ็บปวยจํานวนมาก ซึง่แนวทางการรักษาและปองกันโรคติดตอของระบบทางเดินหายใจในอดีตคือ การหายา และผลิต 
Vaccine ตางๆ เพื่อมาจัดการ Agent เชื้อโรค (Bacteria, Virus, Fungus, Potozoa, Rickettsia) ที่เปนสาเหตุหลัก
ของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจในอดีต แตปจจุบันระบบทางการแพทยและระบบสาธารณสุขสามารถจัดการกับ 
Agent หรือเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในยุคปจจุบัน จึงไมไดเนนเร่ือง
การจัดการเชื้อโรคแตควรเนนในเร่ืองการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และจัดการดานสิ่งแวดลอมอันกอใหเกิด
โรคระบบทางเดินหายใจในสถานการณปจจุบัน  
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ตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ไดแบงออกเปน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 1) Prevention & 

Promotion Excellence (สงเสริมสุขภาพและความปองกันโรคเปนเลิศ) 2) Service Excellence (บริการเปนเลิศ)             
3) People Excellence (บคุลากรเปนเลิศ) 4) Governance Excellence (บริหารจัดการเปนเลิศ) (สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559) จากสถานการณและปจจัยการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจใน
ยุค 4.0 แนวทางการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจนั่นสอดคลองกับแผนยุทธศาสตดานการสงเสริมสุขภาพและการ
ปองโรค อันประกอบไปดวย 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 1.2 การปองกันควบคุมโรคระบบทางเดิน
หายใจและภัยสุขภาพ 1.3 ความปลอดภัยและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคระบบทางเดินหายใจ 1.4 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559) เนื่องจากถึงเวลาที่คนไทยยุค 
4.0 ทุกตองหันมาดูแลสุขภาพตนเอง และหันมาใหความสําคัญกับการปองกันโรค การสรางสุขภาพ เพื่อปองกันโรค
ระบบทางเดินหายใจซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดทกุฤดูกาลอันเนื่องจากภัยคุกคามรอบตัว ไดแก  

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ Life Style เนื่องจากพบวาสาเหตุการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจสวนใหญ
ของประชากร เกิดจาการมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยง ดังนั้น แนวทางการปองกันควรเนนแบบ Primary Prevention โดย
การสรางความตะหนักเพื่อใหเห็นความสําคัญของสุขภาพ และใหความรูเพื่อใชปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผาน
กระบวนการเพิ่มความสามารถของบุคคล ใหความรู ใหสามารถควบคุมและปรับปรุง ดูแลสุขภาพของตนเองได (Self Care) 

ซึ่งถือเปนการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion)  

2. การควบคุมโรคเปลี่ยนจุดมุงเนน มาจัดการที่คุณภาพชีวิตของประชารและสิ่งแวดลอม มากกวาการจัดการ
เชื้อโรค โดยการจัดการที่ตัวบุคคล (Host) อันไดแก การสรางเสริมสุขภาพกาย Physical Health Stock (Growth , 

Development, Physical Activity ตลอดชวงอายุ) ไดแก การออกกําลังกาย การพักผอนอยางเพียงพอ การรับประทาน 

อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การรับประทานผักและผลไมเพื่อเพิ่มวิตามินซี เปนตน โดยพัฒนาใหเกิดการจัดการความ
แตกฉานดานสุขภาพ (Health Literacy) ชี้นําใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ (Behavior & Life style) ที่พึงประสงค        
การดูแลสุขภาพจิต (Mental Health) คือการทําจิตใจใหเบิกบาน แจมใส มีความสุข อารมณมั่นคง ควบคุมตัวเองไดดี 
ดังคํากลาวที่วา จิตใจที่แจมใส ยอมอยูในรางกายที่สมบูรณ การสรางเสริมสุขภาพสังคม (Social Health) คือ สภาวะกาย 

ใจ สมบูรณ ปรับตัวใหเขากับสังคม ดําเนินชวีิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง การสรางเสริม
สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health Stock) มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟຕอเผื่อแผ มีคุณธรรม ดํารงชีวิตอยูในศีลธรรมอันดีงาม 

สวนการจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environment) ตองครอบคลุมทุกสวนงาน ทั้งนโยบายการจัดการดานสิ่งแวดลอมและ
ภูมิอากาศ การสราง Environmental Health Literacy ใหเกิดข้ึนที่ตัวประชาชน  

ดังนั้นแนวทางการแกไข ปองกันโรคระบบทางเดินหายใจที่แทจริงในยุค 4.0 คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
หรือ Life Styleของประชากรไทย โดยสรางความตะหนักเพื่อใหเห็นความสําคัญของสุขภาพ และใหความรู ใหเกิดการ
จัดการความแตกฉานดานสุขภาพ (Health Literacy) เพื่อใชปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งการควบคุมโรคระบบ
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ทางเดินหายใจ ที่ตองเปลี่ยนไปจากอดีต คือควร หันมามุงเนนมาจัดการที่ Host & Environment มากกวาที่ Agent                

จึงจะสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว และปราศจากโรคระบบทางเดินหายใจ  

 

 โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract disease) คือ โรคที่เกิดจากมีความผิดปกติของเนื้อ เยื่อ/อวัยวะ
ตางๆ ในระบบทางเดินหายใจ เชน จมูก ลําคอ ทอลม หลอดลม และปอด มีอาการเจ็บปวยไดตั้งแตเปนนอยหายไดเอง 
เชน หวัด ไปจนถึงโรคซ่ึงเปนอันตรายถึงชีวิต เชน ปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรีย ลิ่มเลือดตันในปอด และมะเร็งปอด 

สาเหตุหลักตามระบาดเกิดจากปจจัย 3 สวน ไดแก 1. ตัวกอโรค (Agent) ไดแก เชื้อโรคตางๆ ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย 

2. สิ่งมีชีวติ (Host) ในบทความวิชาการนี้ หมายถึง คน ซึ่งเปนแหลงที่เชื้อโรคสามารถอาศัยอยูภายใน Host ได ซึ่งคนแตละ
คนมีโอกาสของการเกิดโรคไดมากหรือนอยแตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัยทางชีววิทยา (Biological factor) และปจจัยทาง
กายภาพ ตลอดจนพฤติกรรมสุขภาพของแตละคน 3. สิ่งแวดลอม (Environment) ประชาชนที่อยูในพื้นที่ที่มีฝุนละออง
ขนาดใหญที่สูงเกินเกณ มาตรฐานจํานวนมาก เชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ยอมมีโอกาสเสี่ยงตอการสูดอากาศท่ีมีฝุน
และสารพิษ มลพิษ ปนเปຕอนมากวาประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชนบท  

 ปจจุบนัดวยวิวัฒนาการทางการแพทยไดมีการพัฒนาอยางมาก สามารถคิดคน นวัตกรรมยา การหายา และผลิต 

Vaccine ตางๆ เพื่อมาจัดการ Agent ไดเปนอยางดี ซึ่งนับวาการปองกัน Agent นั้นมีประสิทธิภาพ แตสิ่งที่ควรหันมา
ควบคุมและปองกันมากข้ึนนั่นคือ มนุษย (Host) และ สิ่งแวดลอม (Environment) หากสามารถบริหารจัดการควบคุม
สิ่งแวดลอมได และสามารถปรับพฤติกรรม หรือ Life Style ของประชาชนไดโดยการเสริมสรางความรู เมื่อประชาชนมี
ความรู เกิดการจัดการความแตกฉานดานสุขภาพ (Health Literacy)ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปสู
พฤติกรรมที่ถูกตอง รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางทั้งสิ้น ทั้งหมดจําเปนตองไดรับความรวมมือของทุก
ภาคสวน ทุกเครือขาย เพื่อสรางความเขมแข็ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวประชาชนเอง  
 

การศึกษาปญหาโรคระบบทางเดินหายใจและศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดิน
หายใจนั้นมีบริบทที่แตกตางกันในแตละบุคคล แตละพื้นที่ หรือแตกตางกันไปตามสถานการณ เชน ประชากรที่ทํางาน
ตางกัน ยอมมีปจจัยกอใหเกิดโรคตางกันตามประเภทของอุตสาหกรรม เชน บริบทของอุตสาหกรรมกอสราง 
อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเก่ียวกับเกษตรกรรม ยอมมีปญหาและปจจัยการกอใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
ทีแ่ตกตางกัน ประชากรที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเต็มไปดวยฝุนละอองและมลพิษ ยอมมีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจมากกวาประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดที่ไมมีมลพิษ เปนตน ดังนั้นการศึกษา           
หาสาเหตุและการหาแนวทางปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ ควรเร่ิมดวยการกําหนดกลุมประชากร หรือพื้นที่           
ที่ตองการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจที่แทจริงกอน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
รูปแบบการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจที่มีประสิทธิภาพตอไป  
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FALLS PREVENTION FOR ELDERY 
 

   ศิริวรรณ  วิเศษแกว 

  รองศาสตราจารย ดร. ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ิต สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดการณวา ป 2564 ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงวัยอยาง

สมบูรณ เปนประเทศที่สองของกลุมอาเซียน รองจากสิงคโปร โดยประชากรที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป จะมีจํานวนไมนอย
กวา 13 ลานคน หรือรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และอีก 20 ปขางหนา ในป 2583 ประเทศไทยจะมีผูสูงวัย
จํานวน 20 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเปนผูสูงวัย และผูสูงวัยอายุมากกวา 80 ปข้ึนไป จะมีมากถึง 
3,500,000 คน ซึ่งปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญที่พบในผูสูงอายุคือปญหาการพลัดตกหกลม ซ่ึงเปนสาเหตุการ
เสียชีวิตอันดับสองในกลุมของการบาดเจ็บโดยไมตั้งใจ รองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน นับตั้งแตป 2559 
- 2562 (2 ไตรมาส) มีจํานวนผูสูงอายุที่บาดเจ็บดวยสาเหตุการพลัดตกหกลมมาดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน 

ทั้งหมด 141,895 ราย หรือเพิ่มมากข้ึน คิดเปนรอยละ 29.5 จากป 2559 โดยกลุมที่เขารับบริการทางในระบบ
การแพทยฉุกเฉินมากที่สุดคือกลุมที่มีอายุ60-64ป รองลงมา คือ กลุมอายุ 65-69 ป และ กลุมอายุ 70-74 ป 
ตามลําดับ และสวนใหญเปนเพศชายมากกวา เพศหญิง แตเม่ืออายุมากขึ้น ตั้งแตอายุ 70 ปข้ึนไป จะพบวาเปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย โดยเฉพาะในป 2562 มีจํานวนผูสูงอายุที่บาดเจ็บดวยสาเหตุพลัดตกหกลมมาดวยระบบ
การแพทยฉุกเฉิน ทั้งหมด 24,364 ราย เปนเพศชาย 10,745 ราย และเพศหญิง 10,981 ราย การบาดเจ็บที่พบ
บอยในผูสูงอายุที่พลัดตกหกลมสวนมากคือ กระดูกสะโพกหักหรือแตก ศีรษะไดรับความกระทบกระเทือน ซึ่งเปน
สาเหตุทาํใหพิการและมีอัตราการเสียชีวิตคอนขางสูง เนื่องจากผูสูงอายุมักมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุน เม่ือ
หกลมกระดูกจึงเกิดการแตกหรือหักไดงาย นอกจากนี้ยังอาจมีอาการบาดเจ็บรวมกันในหลายอวัยวะ ประกอบกับ
ผูสูงอายุ มักมีโรคประจําตัว เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง จงึยิ่งทาํใหมคีวาม
เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ผูดแูลผูสูงอายุและตัวผูสูงอายุเองควรเรียนรูสาเหตุของการเกิดพลัดตกหกลม ความเสี่ยง การลด
ความเสี่ยง แนวทางปฏิบัตเิพื่อปองกันการพลัดตกหกลม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ 

 

 :   
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Abstract
The National Economic and Social Development Board predicts that by 2021 

Thailand will enter the aging society completely. the second country in ASEAN, second to 
Singapore ,whereas population aged 60 years or higher will be no less than 13 million 
people or 20 percent of the total population. And in the next 20 years, in 2040, Thailand 
will have 20 million elderly people or 1 in 3 Thai people will be elderly and there will
3,500,000 elderly people aged >80years.Falls are one of the major public health problems 
found among the elderly and is the second leading cause of death among accidental injuries 
Followed by road accident injuries in the year 2016 - 2019 (2 quarters),then were cases of
the elderly injured due to falls who reserved 141,895 the emergency medical systems
services or this member has increased29.5 percent from 2016 Among this groups the 
highest percentage wasfound in the age group of 60-64 years, followed by the age group of 
65-69 and 70-74 years respectively, Most of them were males but females were found more 
than males among the elderly aged >70 years.In 2019, there were 24,364 cases of the
elderly injured by falls, 10,745 males compared to 10,981 females . The most common 
injuries due to falls are broken or fractured hip bones, brain damage that causes disability 
and has a relatively high mortality rate .Because the elderly often have thin bones or 
osteoporosis, therefore ,when having the fall the bones break and break easily. Besides, 
joint injuries across multiple organs May be found. Most of the elderly often have 
underlying illnesses such as hypertensions, diabetes, heart disease and cardiovascular 
disease , Therefore they have more risks of falls. Elderly caregivers and the elderly 
themselves should learn about the causes of falls, falls risks and reducing falls for better
quality of life of the elderly

Keywords : Falls, Elderly
 

  
  ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66,413,979 คน (รายงานสถิติจํานวนประชากรและบาน,2561) เฉพาะ
ผูสูงอายุ 11,030,287 คน หรือรอยละ 16.61 แบงเปนเพศชาย 4,905,786 คน และเพศหญิง 6,124,501 คน              
โดยจังหวัดที่มีประชากรผูสูงอายุมากที่สดุ คือ กรุงเทพฯ มากกวา 1 ลานคน (รอยละ 9.63) รองลงมา นครราชสีมา 
เชียงใหม ขอนแกน และอุบลราชธานี (กรมกิจการผูสูงอายุ,2562) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คาดการณวา ป 2564 ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางสมบูรณ เปนประเทศท่ีสองของอาเซียน รองจาก
สิงคโปร โดยประชากรที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป จะมีจํานวนไมนอยกวา 13 ลานคน หรือรอยละ 20 ของประชากร
ทัง้หมด และอีก 20 ปขางหนา ในป 2583 ประเทศไทยจะมีผูสูงวัยจํานวน 20 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะ
เปนผูสงูวัย และผูสูงวัยอายุมากกวา 80 ปข้ึนไป จะมีมากถึง 3,500,000 คน (Thaireform ,2562)  
  องคการสหประชาชาติไดนิยาม ผูสูงอายุ หมายถึงประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกวา 60 ป ข้ึนไป 

และไดแบงระดับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปน 3 ระดับ ไดแก 1. ระดับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) 

หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมี
ประชากรอายุตั้งแต 65 ปมากกวารอยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
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  2. ระดับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ป
ข้ึนไป มากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ป มากกวารอยละ 14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ 
  3. ระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ป
ข้ึนไปมากกวา รอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่ (h ocus,2558) 
 การที่มีผูสูงอายุถึงรอยละ 16.61 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและความเสื่อมตามวัย นับวาเปน
ปจจัยสําคัญทําใหมีปญหาท้ังโรคไมตดิตอและการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ              

ซึ่งการพลัดตกหกลมเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ซึ่งเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองในกลุมของ การบาดเจ็บ
โดยไมตั้งใจ รองจากการบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทางถนน การพลัดตกหกลมมีตั้งแตการลมบนพ้ืน ระดับเดียวกัน จาก
การลื่น สะดุด กาวพลาด ถูกผูอ่ืนชนหรือดันหรือการลมจากระดบัหนึ่งไปสูระดับหนึ่ง เชน จากการปน ตกจากที่สูง 
ตกบันได รวมถึงการตกหรือลมที่เก่ียวของกับเกาอ้ีเตียง รถเข็น เฟอรนิเจอร เปนตน(สํานักโรคไมติดตอ,2560) การ
พลัดตกหกลมมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องดวยประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุแบบสมบูรณในป 
2564 และจากสถิติที่ผานมา พบวา 1 ใน 3 ของผูสูงอายุ ที่อายุ 60 ปข้ึนไป เขารับบริการในระบบการแพทยฉุกเฉิน 

ดวยสาเหตุการพลัดตกหกลมมากข้ึน และใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินดวยสาเหตุการพลัดตกหกลมวันละกวา 140 คร้ัง 
และมีผูสงูอายุทีเ่สียชีวิตจากการหกลมเฉลี่ยวันละ 2 คน  

 อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) กลาววาในรอบ 3 ปกวา นับตั้งแตป 
2559 - 2562 (2ไตรมาส) มีจํานวนผูสูงอายุที่บาดเจ็บดวยสาเหตุการพลัดตกหกลมมาดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน 

ทั้งหมด 141,895 ราย หรือเพิ่มมากข้ึน คิดเปนรอยละ 29.5 จากป 2559 โดยกลุมที่เขารับบริการทางในระบบ
การแพทยฉุกเฉินมากที่สุด คือ กลุมที่มีอายุ 60-64 ป รองลงมา คือ กลุมอายุ 65-69 ป และ กลุมอายุ 70-74 ป 
ตามลําดับ และสวนใหญ เปนเพศชายมากกวา เพศหญิง แตเม่ืออายุมากข้ึน ตั้งแต 70 ปข้ึนไป จะพบวา เปนเพศ
หญิงมากกวาเพศ ชาย โดยเฉพาะในป 2562 มีจํานวนผูสูงอายุที่บาดเจ็บดวยสาเหตุพลัดตกหกลมมาดวยระบบ
การแพทยฉุกเฉิน ทั้งหมด 24,364 ราย เปนเพศชาย 10,745 ราย และเพศหญิง 10,981 ราย สวน 5 จังหวัดที่มี
สถิติสงูสุด คือ ขอนแกน , นครราชสีมา , เชียงใหม , อุบลราชธานี และรอยเอ็ด  

 เลขาธิการ สพฉ. ระบุวา การบาดเจ็บที่พบบอยในผูสูงอายุที่พลัดตกหกลมสวนมากคือ กระดูกสะโพกหัก
หรือแตก ศีรษะไดรับความกระทบกระเทือน ซึ่งเปนสาเหตุทําใหพิการและมีอัตราการเสียชีวิตคอนขางสูง เนื่องจาก
ผูสูงอายุมักมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุน เมื่อหกลมกระดูกจึงเกิดการแตกหรือหักไดงาย นอกจากนี้ยังอาจมี
อาการบาดเจ็บรวมกันในหลายอวัยวะ ประกอบกับผูสูงวัย มักมีโรคประจําตัว เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง จึงยิ่งทาํใหมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น (คมชัดลึก,2562)  
 องคการอนามัยโลก (2007) ระบุวา ผูสูงอายุตั้งแต 65 ปข้ึนไปจะมีแนวโนมหกลม รอยละ 28-35 ตอป และ
จะเพิ่มเปนรอยละ 32-42 เมื่อกาวเขาสูปที่ 70 เปนตนไป หมายความวา การหกลมจะเสี่ยงมากขึ้น ในอายุที่เพิ่มข้ึน 

ยิ่งไปกวานั้น รอยละ 20-30 ของการลม เปนสาเหตุการบาดเจ็บที่รุนแรง เชน กระดูกหัก หรือการบาดเจ็บของ
ศีรษะและสมอง ยังสงผลตอการทรงตัวและการเคลื่อนไหว จากการเก็บขอมูลของผูสูงอายุที่ลมและกระดูกหัก 
พบวา 1 ใน 5 ไมสามารถกลับมาเดินไดอีก และบางสวนตองใชรถเข็นไปตลอด ทําใหผูสูงอายุไมสามารถดูแลตัวเอง 
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และนํามาสูการเปนโรคซึมเศราหลังจากที่ผูสูงอายุลมลง แนนอนวามีคาใชจายในการรักษา ดูแล อยางแนนอน จาก
การศึกษาในตางประเทศ พบวา คาใชจายในการรักษาผูสูงอายุที่หกลมสูงกวา 100,000 บาท/คน/คร้ัง หากรวม
คาใชจายที่รวมคาจางดูแล ราคาประมาณ 1,200,000 บาท/คน/ป คาใชจายที่คอนขางสูงในการดูแลผูสูงอายุที่หก
ลมนั้น คอนขางเปนจํานวนมากเลยทีเดียว ดังนั้นการจัดการปญหาการลมในผูสูงวัย ที่ดีที่สุด คือ การประเมินเพื่อ
จัดการความเสี่ยง เพื่อปองกันการหกลมที่จะเกิดข้ึน ซึ่งวัตถุประสงคของบทความนี้เพื่อใหผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ
มีความรูในการปองกันการหกลมของผูสูงอายุ การจัดการปจจัยเสี่ยงและการปองการหกลมโดยการออกแบบ
สภาพแวดลอมและที่พักอาศัยของผูสูงอายุใหเหมาะสม ซ่ึงประโยชนที่จะไดรับจากบทความนี้คือหากสามารถนํา
ความรูเร่ืองปจจัยเสี่ยงตอการหกลมของผูสูงอายุ แนวคิดการออกแบบสภาพแวดลอมและที่พักอาศัยของผูสูงอายุ
ดังกลาวไปปรับใชไดอยางเหมาะสม ก็จะสามารถปองกันการหกลมในผูสูงอายุได(อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ,2561) 

 

  
หกลม หมายถึง การทรุดตวัลงเพราะเสียการทรงตัว (พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณ ิตสถาน, 2554) สุทธิชัย 

จิตะพันธกุล (2542) กลาวถึงการหกลมวาเปนการเปล่ียนทาโดยไมได ตั้งใจ ทําใหรางกายทรุดลงหรือนอนลงกับพื้น 

หรือปะทะกับส่ิงของตางๆ โดยไม นับรวมการหกลม ท  ี่เกิดจากอุบัต ิเหตุร ายแรง เพ็ญศรี เลาสวัสด์ิชัยกุล (2543) 
กลาวถึงการหกลมวา เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน โดยไมคาดคิด เกิดจากการเสียการทรงตัวทําใหบุคคลทรุดลงกับพ้ืน 

ในระดับเดียวกันหรือตกลง ไปสูระดับท่ีต่ํากวารวมทั้งการตกจากบันไดหรือตกจากอุปกรณตางๆ ยกเวนจากเหตุการณ
ทีเ่กิดจากสาเหตุภายนอกเชนการไดรับแรงกระแทกหรือจากอุบัติเหต ุจะเห็นไดวาความหมายของการหกลมมีความใกล
เคียงกัน การหกลมในผูสูงอายุ หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกวา 60 ป ข้ึนไป มีการเสียการทรงตัว 
ลืน่ หรือสะดุด ทําใหรางกายเปลี่ยนระดับจากที่เปนอยูไปสูระดับที่ต่ํากวา ซ่ึงเปนการเปลี่ยนทาโดยที่ไมไดตั้งใจ 

 เกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
1. (อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ,2561) 
 1.  การเดินและการทรงตัวผิดปกติ เชน ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง พารกินสัน ขอเสื่อม ขออักเสบ เปนตน 

 2.  ความแข็งแรงของกลามเนื้อลดลง และภาวะโรคตางๆ 

 3.  ความบกพรองดานการมองเห็น เชน ตอหิน ตอกระจก 

 4.  ระดับการทํากิจวัตรประจําวันและการเคลื่อนไหวลดลง เพราะไมไดออกกําลังกาย 

 5.  มคีวามบกพรองดานการกลั้นปสสาวะ 

 6.  กินยาบางชนิดที่มีผลตอการทรงตัว 

 7.  ความบกพรองของการรับรู และภาวะจิตใจ 

 8.  อ่ืนๆ 

2.  (อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ,2561) 
 1.  พื้นทางเดิน และสิ่งแวดลอมไมปลอดภัย เชน ฟຕนเปยก ลื่น ขรุขระ ของในบานวางแกะกะ 

 2.  แสงสวางในบานไมเพียงพอ 

 3.  สิง่กอสรางไมเอ้ืออํานวย เชน หองน้ําไมมรีาวเกาะ บันไดแคบและชัน 
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 4.  ทางเทาและพื้นถนนอยูระหวางการซอมแซม 

 5.  เคร่ืองใชและเคร่ืองแตงกายไมพอดีตัว เชน เสื้อผาหลวมและยาวรุมราม รองเทาหลวม พื้นรองเทาลื่น 

 (อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ,2561) 
  การจัดการปจจัยเสี่ยงเปนสิ่งที่จําเปนตอการปองกันการหกลมในผูสูงอายุ โดยจัดการทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกท่ีอาจเกิดข้ึนดังนี้ 
 1.  ผูสูงวัยควรไดรับการรักษาโรคประจําตัวหรือภาวะผิดปกติที่เสี่ยงตอการลม 

 2.  ผูสูงวัยควรหมั่นรักษาระดับการออกกําลังกายใหสมํ่าเสมอ เพื่อคงความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

 3.  พื้นทางเดินบริเวณบาน ควรปรับพื้นทางเดินบานใหเรียบ ไมลื่น 

 4.  ภายในบานควรเพิ่มแสงสวางใหเพียงพอ 

 5.  ใชพรมเช็ดเทาแบบไมลื่นไถลงาย 

 6.  ในหองน้ําและบริเวณบันได ควรติดราวจบั 

 7.  หลีกเลี่ยงพื้นถนนที่ขรุขระ ควรใชอุปกรณเสริมหรือมีคนดูแลใกลชิด 

 8.  ผูสูงวัยควรเลือกเสื้อผาที่เหมาะกับตัวเอง 
 9.  ผูสูงวัยควรใสรองเทาที่กระชับและพื้นรองเทาไมลื่น  

 จากปจจัยเสี่ยงตอการหกลมสําหรับปจจัยภายนอกที่มีผลตอความเสี่ยงหกลมของผูสูงอายุการออกแบบ
สภาพแวดลอมและที่พักอาศัยของผูสูงอายุใหเหมาะสมจะทําใหผูสูงอายุปลอดภัยจากการหกลมไดมากข้ึน              
ซึง่แนวคิดการออกแบบสภาพแวดลอมและที่พกัอาศัยของผูสูงอายุมีดงันี้ 

 (ไตรรัตน จารุทัศน) 
  สําหรับประชาชนทั่วไปการจัดสภาพแวดลอมและที่พักอาศัยใหเหมาะสมกับการพักอาศัยของผูสูงอายุ 
สามารถใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ หรือดัดแปลงอาคารไดดังนี้คือ  

  1. ตัวบานเปนบานชั้นเดียว หรือหองนอนอยูชั้นลางของบาน ทางเขาบานควรมีระดับเดียวกับพื้นภายนอก 

ไมควรจะมีพื้นตางระดับ (step) ไมควรจะมีธรณีประตูถาจําเปนตองมีบันได ลูกตั้งบันไดควรสูง 12-15 ซม และลูก
นอนควรกวาง 30-35 ซม.ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลงพื้นไมลื่นวัสดุกอสรางดีและเหมาะสมกับสภาพอากาศ 

และทนทานมีการไหลเวียนระบบระบายอากาศดีมแีสงสวางธรรมชาติเพียงพอมีระบบปองกันเพลิงไหมที่ดีสะดวกใน
การบํารุงรักษามีบริเวณบานที่สามารถทําสวน เลี้ยงสัตว หรือทํากิจกรรมเบาๆ ไดตนไมหรือพืชพันธุตางๆ เปน
ประเภทไมดอก หรือไมที่มกีลิ่นหอม (หลีกเลี่ยงไมผล ไมหนามไมที่มียาง)ร้ัวบานโปรง เพื่อนบานสามารถมองเขามาได 
และสามารถมองเห็นจากภายในบานไดระดับภายในบานไมควรสูงเกินจากระดับถนนดานหนา 30 ซม. และไมควร
ต่ํากวาถนนระยะหางระหวางภายในบานมาที่จอดรถ หรือประตูบานอยูในระยะที่สามารถเดินไดงายมีหลังคาคลุม
แดดฝนต้ังแตประตูร้ัว  

 2. หองนอนมีความเปนสวนตัวมากที่สุด ไมควรใหญ หรือเล็กเกินไป ประมาณ 12-16 ตารางเมตร ไมรวม
หองน้ํา ควรที่จะเปนหองที่สงเสริมกําลังใจและใหความหวังหนาตางควรมองเห็นทิวทัศนภายนอกเตียงควรจะ
เคลื่อนยายไดบางในบางโอกาส และไมควรอยูในมุมใดมุมหนึ่งผูที่อยูเปนคูควรมีพื้นที่สําหรับเตียงคูเตียงนอนควรอยู
ใกลหองน้ํามีแสงสวางสําหรับการอานหนังสือ มีพื้นที่เก็บของเพียงพอมีสวนแตงตัว มีตูเสื้อผา โตຍะเคร่ืองแปงและ
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กระจก (การสองกระจกดูตัวเองจะทําใหสุขภาพจิตดีข้ึน โดยกระตุนใหผูสูงอายุไดรับรูถึงสภาพปจจุบันของตัวเอง)
หัวเตียงควรมีโทรศัพท และสัญญาณฉุกเฉิน  

 3. หองน้ํามีราวจับที่สามารถเดินไดทั่วหองน้ํามีราวจับจากภายนอกหอง เชน บริเวณหองนอน หรือ
หองรับแขก ที่ตอเนื่องมาที่หองน้ําไดเฉพาะตรงฝกบัว และที่อาบน้ํา ควรมีที่นั่งและสัญญาณฉุกเฉินในหองน้ําประตู
หองน้ําควรเปนแบบที่เปดใหคนอ่ืนสามารถเขาไปไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุหองน้ําควรกวางประมาณ 1.50-2.0 เมตร             
(ไมกวางและไมแคบเกินไป)พื้นผิวไมควรลื่นมีพืน้ที่วางภายในหองสวมมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1.50 เมตร  
 4. หองครัว อางลางมือควรเปนแบบคู ดานลางของอางลางมือควรมีพื้นที่สําหรับรถเข็นเตาตูเย็นหรือลิ้นชักใน
ครัวไมควรอยูในมุมห้ิงและตูตางๆ อยูในระดับที่ไมสูงและไมต่ําเกินไป มรีะบบระบายอากาศดี มีมุมนั่งรับประทานอาหาร  
 5. หองรับแขก พักผอนไมมีสิ่งกีดขวางหรือมีเฟอรนิเจอรกีดขวางมีพื้นที่นี้จะมีกิจกรรมตางๆ เปนสวนประกอบ 

เชน สนัทนาการและบันเทิง ฯลฯการจัดเฟอรนเิจอรที่สงเสริมใหมปีฎิสัมพนัธ พูดคุยกันได  
 6. กຍอกน้ําถามีระบบน้ํารอน ควรปรับเปนระบบน้ําอุนหัวเดียวผสม เพื่อปองกันน้ํารอนลวกกຍอกน้ําและ
อุปกรณควรเปนชนิดกานโยก  

 7. ระบบไฟฟา ตดิตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติ กรณีไฟฟาลัดวงจร มรีะบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินบริเวณ 

 8. ระบบสุขาภิบาล ทัว่ทั้งบานมีการระบายน้ําที่ดี ไมมีทวม ขังมีระบบถังน้ําสํารอง (ใตดิน หรือหลังคา) 
 9. สวิทซสูงไมเกิน 90 เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการเอ้ือมสวิทซใหญ และมีแสงตอนเปดสวิทซสวิทซสามารถ 

ปดเปดไดในระยะเอื้อมถึงจากเตียงนอน  

 10.  สวิทซ - ปลัๆกไฟสูงจากพื้นอยางนอย 45 เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการกมมีสวิทซสําหรับการปด-เปด ปลัๆก 

 11.  มือจับ เปนการคันโยกขนาดใหญ จับงาย ไมควรใชลูกบิด  

 12.  หนาตางไมควรสูงเกินไป ทําใหสามารถมองเห็นวิวภายนอกไดงายการปด - เปด ไมควรฝดหรือลื่น
เกินไปหากมีเหล็กดัดควรมีชองที่สามารถเปดไดงายยามฉุกเฉิน มีมุงลวดที่สามารถกันแมลงได และสามารถถอดมา
ทาํความสะอาดได กระจกควรเปนกระจกนิรภัย และสามารถถอดมาทําความสะอาดได   

13. ประตู มีขนาดความกวางเปนพิเศษอยางนอย 90 เซนติเมตร เพื่อใหรถที่มีลอเข็นผานไดสะดวก          

ซึง่ประตูควรเปนแบบผลักเปดออกไดงาย หามติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง 
 14. แสงไฟควรมีแสงไฟจากภายนอกสาดเขามาในกรณีที่ไฟในบานเสียเพื่อชวยในการมองเห็นของผูสูงอายุ
ในบริเวณที่อยูอาศัยจึงมีควรมีความสวางทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ทางเดิน ควรมีแสงสวางที่เพียงพอไป
ตลอดทาง และมีราวสําหรับจับที่สามารถเห็นไดชัดเจน  

 15.  เคร่ืองเรือน (เชน โตຍะ เกาอ้ี เตียง)เกาอ้ี และเตียง มีระดับที่ไมสูงและต่ําเกินไป ควรสูงจากพื้น
ประมาณ 40-45 ซม. วัสดุรองพ้ืนหรือเบาะ ควรมีความแข็ง ไมออนเกินไปสามารถทําความสะอาดไดงาย  

 16.  ทางลาดพื้นผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไมลื่นพื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไม
สะดุดความกวางสุทธิกวาง 90-150 ซม.มีพื้นที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา 150 ซม.ตองมีความลาดชันไม
เกิน 1:12 และมีความยาวชวงละไมเกิน 6 เมตรทางลาดดานที่ไมมีผนังก้ันใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม
นอยกวา 50 ซม. มีราวกันตก ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต 2.50 เมตร ข้ึนไป ตองมีราวจับทั้งสองดาน  
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 17.  ราวจับทาํดวยวัสดุเรียบ มคีวามมั่นคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายในการจับและไมลื่นมีลักษณะกลม โดย
มีเสนผานศูนยกลาง 3-4 ซม.สูงจากพื้นทางลาด 80-90 ซม.ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอย
กวา 5 ชม.  

   การที่ผูสูงอายุไดอาศัยอยูในบานและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมก็จะลดปญหาของการหกลมไดระดับหนึ่ง 
นอกจากนี้ผูสูงอายุหรือผูดูแลควรมีแนวทางในการปองกันการหกลม เพื่อชวยใหปลอดภัยจากการหกลมไดมาก
ยิ่งข้ึนซึ่งแนวทางในการปองกันการหกลมในผูสูงอายุมีดังนี้ 

 (สํานักโรคไมติดตอ,2560) 

แนวทางการปองกันหกลม มี 2 มาตรการไดแก 
1. มาตรการดานตัวผูสูงอายุ 

1.1 ผูสงูอายุ ควรไดรับการประเมินความเสี่ยงตอการหกลมและรูสถานะความเสี่ยงของตนเอง 
1.2 ผูสงูอายุควรปรึกษาเจาหนาที่หรือบุคลากรทางการแพทย เพื่อขอรับคําแนะนําเก่ียวกับการใชยา การ

มองเห็น การเดิน การเคลื่อนไหว  

1.3 ผูสงูอายุควรเขารับการรักษาหากมีอาการผิดปกติจากการเจ็บปวยและโรคประจําตัว 

1.4 ผูสูงอายุควรฝຄกการเดินและการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ เนนการฝຄกการ
ทรงตัวและการเคลื่อนไหว เชนโยคะ ไทเกຍก เปนตน 

1.5 ผูสงูอายุควรเปล่ียนทาชาๆ เพื่อปองกันภาวะความดันตกในทายืน หนามืด วิงเวียนขณะลุกนั่งหรือยืน
ทกุคร้ัง 

1.6 ผูสงูอายุที่มีการเดินหรือทรงตัวไมมัน่คง ควรใชอุปกรณชวยเดิน เชนไมเทา โครงเหล็กชวยเดิน เปนตน 

1.7 ผูสูงอายุควรสวมใสเสื้อผา รองเทาที่มีขนาดพอดีและรองเทาควรเปนรองเทาสนเตี้ยและขอบมน 
รองเทาหุมสน พื้นรองเทาควรมีดอกยาง ไมลื่น 

1.8 ผูสงูอายุควรหลีกเลี่ยงการใชยาที่ไมจําเปนและปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรทุกคร้ัง 
2. มาตรการดานสิ่งแวดลอม 

   2.1 บานที่อยูอาศัยควรเปนบานชั้นเดียว กรณีบาน 2 ชั้น ควรจัดใหผูสูงอายุอยูชั้นลาง 
   2.2 บริเวณภายในบาน มรีาวจับหรือราวชวยพยุงตัว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 เซนติเมตร 
  2.3 บริเวณภายในบาน มแีสงสวางเพียงพอ 

   2.4 พื้นบานควรเปนพื้นเรียบเสมอกัน ไมลื่น ไมควรมีธรณีประตู ไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดินและจัด
สิ่งของในบานใหเปนระเบียบ 

 จากแนวทางปองกันการหกลมทั้ง 2 มาตรการคือ มาตรการดานตัวผูสูงอายุ และมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

หากผูสงูอายุหรือผูดแูล สามารถนําแนวทางปองกันการหกลมมาปฏิบัติไดจะชวยเพิ่มความปลอดภัยเปนการปองกัน
ไมใหผูสูงอายุหกลมไดมากขึ้น 

 

 

 

553



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

 
 ผูสูงอายุ มีโอกาสเกิดการหกลมไดจากปจจัยภายในรางกายไดแก การเดินและการทรงตัวผิดปกติ เชน 
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ขอเสื่อม ขออักเสบ เปนตน ความแข็งแรงของกลามเนื้อลดลง และภาวะโรคตางๆ 

ความบกพรองดานการมองเห็น เชน ตอหิน ตอกระจก ระดับการทํากิจวัตรประจําวันและการเคลื่อนไหวลดลง 
เพราะไมไดออกกําลังกาย มีความบกพรองดานการกลั้นปสสาวะ การกินยาบางชนิดที่มีผลตอการทรงตัว ความ
บกพรองของการรับรู และภาวะจิตใจ ปจจัยภายนอกที่มีผลตอความเสี่ยงหกลมของผูสูงอายุ ไดแก พื้นทางเดิน 

และสิ่งแวดลอมไมปลอดภัย เชน ฟຕนเปยก ลื่น ขรุขระ ของในบานวางแกะกะ แสงสวางในบานไมเพียงพอ 

สิ่งกอสรางไมเอ้ืออํานวย เชน หองน้ําไมมรีาวเกาะ บนัไดแคบและชัน ทางเทาและพื้นถนนอยูระหวางการซอมแซม 

เคร่ืองใชและเคร่ืองแตงกายไมพอดีตัว เชน เสื้อผาหลวมและยาวรุมราม รองเทาหลวม พื้นรองเทาลื่น การที่จะ
ปองกันไมใหผูสูงอายุหกลมตองมีการจัดการปจจัยเสี่ยงโดยจัดการทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่เกิดข้ึน โดย
ผูสูงอายุควรไดรับการรักษาโรคประจําตัวหรือภาวะผิดปกติที่เสี่ยงตอการลม หมั่นรักษาระดับการออกกําลังกายให
สม่ําเสมอ เพื่อคงความแข็งแรงของกลามเนื้อ ควรปรับพื้นทางเดินบานใหเรียบ ไมลื่น เพิ่มแสงสวางภายในบานให
เพียงพอ ใชพรมเช็ดเทาแบบไมลื่นไถลงาย ติดราวจับในหองน้ําและบริเวณบนัได หลีกเลี่ยงพื้นถนนที่ขรุขระ ควรใช
อุปกรณเสริมหรือมีคนดูแลใกลชิด เลือกเสื้อผาที่เหมาะกับตัวเอง ใสรองเทากระชับ พื้นรองเทาไมลื่น ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมใหผูสูงอายุและผูดแูล มีความตระหนักในการปองกัน การหกลม เพื่อที่จะหาวิธีเฝาระวังและปองกันและ
แกไขปจจัยเสี่ยงตางๆที่จะสงผลทําใหผูสูงอายุเกิดการหกลมได 
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Competency of Personnel and the Success of Sub-District Health Promoting Hospitals
 

   สุธีศักดิ์  ภูษิตากรณ  
ปรัชญาดุษฎีบณั ิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

 การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย มีเปาหมายเพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข 
และระบบสุขภาพยั่งยืน” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) 
ที่จะพัฒนาความเปนเลิศ 4 ดาน คือ 1) สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคเปนเลิศ 2) บริการเปนเลิศ                 

3) บุคลากรเปนเลิศ 4) บริหารจัดการเปนเลิศ โดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล เปนหนวยบริการดานหนา
ของกระทรวงสาธารณสุขที่อยูใกลชิดกับประชาชนและชุมชนมากที่สุดเปนกลไกหลัก เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดภาวะ
สขุภาพที่ดีของประชาชน แตการพัฒนาที่ผานมายังไมเปนหลักประกันการมีสขุภาพดีของประชาชน ดวยเหตุผลที่
พบวาประชาชนยังเขาไมถึงบริการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งเปนหนวยบริการปฐมภูมิ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาศักยภาพของทีมสขุภาพในโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล ใหมีขีดความสามารถ
ในการใหบริการสุขภาพ โดยการมุงเนน การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะ ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ผูบริหาร
ใหความสนใจและนําไปใชอยางแพรหลาย การศึกษาความสัมพนัธระหวางการบริหารจัดการที่สงเสริมสมรรถนะ
ของบุคลากร สมรรถนะปจจุบันของบุคลากร และความสําเร็จของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จะเปน
แนวทางหนึ่งที่จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน และนําไปสูการมี
สขุภาพดีของประชาชน  

 

 : ,  

 
Abstract

The reform of the health system in Thailand, with the goal of "Healthy people, 
Happy staff, and a Sustainable health system ", in which the Ministry of Public Health has 
established a 20-year national strategic plan (public health) that will develop excellence in 
4 areas : 1) Prevention & Promotion Excellence 2) Service Excellence 3) People 
Excellence and 4) Governance Excellence with Sub-District Health Promoting Hospitals, 
the outpost service unit of the Ministry of Public Health that is closest to people and 
communities, as the main mechanism In order to drive for healthy community. But the 
past development was not a guarantee of a good health for people. It was found that 
people were not able to access the services health care. Sub-District Health Promoting 
Hospitals which are the primary care units, needed to develop the potential of the health 
team of the Sub-District Health Promoting Hospitals. By focusing on Competency. It is a 
tool that most executives are most interested in and has been widely. Used. The study of 
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the relationship of the management. That promoting personnel’s competency, the current 
capacity of the personnel and the success of Sub-District Health Promoting Hospitals will 
be beneficial for developing effective capacity management which can lead to the health 
of the community people. 

Key Word : Sub-District Health Promoting Hospital, Competency – Based Human 
Resource Management

 

 

ประเทศไทยไดมกีารพัฒนางานสาธารณสุขมาอยางตอเนื่อง โดยการวางรากฐานแนวคิดการพัฒนาระบบ
สขุภาพที่เนนใหประชาชนพึง่ตนเองได และไดมกีารพัฒนางานสาธารณสุขที่สนับสนุนการแกปญหาสุขภาพพื้นฐาน
ในชุมชนโดยประชาชน ขณะเดียวกันก็ไดพัฒนาหนวยบริการสุขภาพ หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล         
แตการพัฒนาที่ผานมายังไมเปนหลักประกันการมีสุขภาพดีของประชาชน ดวยเหตุผลที่พบวาประชาชนยังเขาไมถึง
บริการ การดูแลสุขภาพยังขาดคุณภาพในมิติการเขาใจ ความคิด ความรูสึก และความตองการที่แทจริงของ
ประชาชน ประชาชนขาดความเขาใจและปฏิบัติไมถูกตองในการดูแลสุขภาพตนเอง มีปญหาคนไขลนโรงพยาบาล 
มกีารรองเรียนไมพอใจบริการที่ไดรับเปนจํานวนมาก(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556) ประกอบกับ 

สภาพสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเมืองมากข้ึน ประชาชนมีอายุยืนยาวมากข้ึน 
ทําใหปญหาการเจ็บปวยเปลี่ยนไปเปนปญหาโรคเร้ือรัง และปญหาสุขภาพที่เก่ียวของกับวิถีชีวิต โดยในเขต
บริการสุขภาพที่ 11 พบปญหา เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอวน การติดสารเสพติด 
โรคเครียด ฯลฯ เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสภาพปญหาดังกลาว ตองการการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่นําไปสู
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคดวยฐานของความเขาใจในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพมาก
ข้ึน โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล ซึ่งเปนหนวยบริการปฐมภูมิเปนสถานบริการสุขภาพที่อยูใกลชิดกับชุมชน 
มีโอกาสพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพลักษณะนี้ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากกวาโรงพยาบาล
ขนาดใหญ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงเกิดแนวคิดในการปฏิรูประบบสขุภาพของประเทศไทย โดยมีเปาหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มคีวามสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดมกีารกําหนดแผน
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ที่จะพัฒนาความเปนเลิศ 4 ดาน คือ 1) สงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคเปนเลิศ ( re ention  romotion Excellence) 2) บริการเปนเลิศ ( er ice Excellence)           
3) บุคลากรเปนเลิศ ( eople Excellence) 4) บริหารจัดการเปนเลิศ ( o ernance Excellence) โดยมี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งเปนหนวยบริการดานหนาของกระทรวงสาธารณสุขที่อยูใกลชิดกับ
ประชาชนและชุมชนมากที่สุดเปนกลไกหลัก เพื่อขับเคลื่อนให เ กิดภาวะสุขภาพที่ดีของประชาชน               
(กองยุทธศาสตรและแผนงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) กําหนดกรอบแนวคิดการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล ไว 2 บทบาท คือ  

1. บทบาทหลัก เปนภาระกิจการบริการดานสุขภาพแบบผสมผสานใหแกประชากรทุกกลุมอายุใน
สถานพยาบาล ที่บาน และชุมชน ตามประเด็น ปญหาเฉพาะของพื้นที่ รวมทั้งการจัดการเพื่อเสริมศักยภาพการ
เรียนรูของชุมชน  
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2. บทบาทเสริม เปนภาระกิจที่ รพ.สต. สามารถทําเพิ่มเนื่องจากสภาพปญหาที่แตกตางกัน ในแตละ
พื้นที่  และความตองการของชุมชนท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพบริการที่ เพิ่มมากข้ึนจากภารกิจ หลัก เชน             
ดานสิ่งแวดลอม  

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลมีการดําเนินงานโดยบุคลากรที่เปนทีมสุขภาพใหบริการแบบสหสาขา
วิชาชีพ ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข 
เจาพนักงานสาธารณสุข และทันตาภิบาล ซ่ึงบุคลากรผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตองมี
คุณลักษณะพื้นฐานที่จําเปนไดแก  

1) มีความสามารถในการบูรณาการความรูทางการแพทยกับความรูในสาขาอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับความ
จริงในชีวิตของประชาชน รอบรูในการปฏิบัตงิานเพื่อดูแลสุขภาพและการเจ็บปวยพื้นฐาน  

2) มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการทํางานเปนทีม  
3) มีศักยภาพในการทํางานเชิงรุกในชุมชนโดยรวมกับ อสม.  
4) มีศักยภาพในการใชและการจัดการระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชูชัย ศุภวงศ,2552) 
แตจากการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา เขตบริการสุขภาพที่ 11 ที่มี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลซ่ึงจัดวาเปนหนวยบริการระดับปฐมภูมิ ไดกระจายครอบคลุมพื้นที่ตางๆ จํานวน 
719 แหง มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหประชาชนเขาถึงการบริการดานสุขภาพไดอยางสะดวก แตจากการประเมิน
คุณภาพสถานบริการตามเกณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว พบวา ผานเกณ คุณภาพสถานบริการ 
เพียง 115 แหง คิดเปนรอยละ 15.99 ซึ่งต่ํามาก และยังพบวามีปญหาดานสมรรถนะในดานการบริหารจัดการและ
การปฏิบัตงิานของบุคลากร คิดเปนรอยละ 55.8 (สํานักงานเขตบริการสุขภาพที่ 11, 2561) ดังตารางที่ 1 

 

1 11 

 
 

   

กระบี่ 72 9 63 12.50 

ชุมพร 94 7 87 7.44 

นครศรีธรรมราช 253 36 217 14.22 

ภูเก็ต 21 1 20 4.76 

พังงา 64 10 54 15.62 

ระนอง 47 5 42 10.63 

สรุาษฎรธาน ี 168 47 121 27.97 

รวม 719 115 604 15.99 

ทีม่า : สํานักงานเขตบริการสุขภาพที่ 11  
รายงานผลการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล ประจําป 2561 
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นอกจากนี้ยงัพบปญหาบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ยังไมสามารถสื่อสารและสรางความ
เขาใจกับประชาชนผูรับบริการ เม่ือไมสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการก็สงผลตอ
คุณภาพการบริการตามมา จึงจําเปนอยางยิ่งที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควรจะปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการเพื่อที่จะใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวง (วันเพ็ญ ศิวารมย, 2555)และจากรายงานความคืบหนาในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขในป               
พ.ศ. 2556 พบวาระบบสุขภาพของคนไทยในปจจุบันจําเปนตองมีการปรับโครงสรางและกระบวนการจัดการ
ภายในแตละเขตใหมีความสอดคลองกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข
ใหเกิดประโยชนตอประชาชน (ธีระ วรธนารัตนและคณะ, 2558) อยางไรก็ตามการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดย
เนนการพัฒนาสมรรถนะมีความสําคัญ กลาวคือ 

การพัฒนางานในปจจุบัน เนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหมีศักยภาพในการสรางงานใหมีความโดดเดน 

McCleland นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ( ar ard) เปนผูริเร่ิมแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะหรือ
ความสามารถของบุคลากรในองคกร โดยศึกษาและเก็บขอมูลของกลุมบคุลากรที่มผีลการปฏิบัติงานโดดเดน และ
กลุมบุคลากรที่มีผลงานไมโดดเดน ซึ่งพบวา สมรรถนะหรือความสามารถเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงาน และไดใชความรูในเร่ืองนี้ชวยแกไขปญหาการคัดเลือกบุคลากรใหแกหนวยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา ดังนั้นสมรรถนะในการปฏิบัติงานจะมีลักษณะที่แตกตางกันในแตละบุคล ซ่ึงผูรับผิดชอบงานจะ
เปนผูทีส่ามารถผลักดันใหการปฏิบัตงิานประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวไดพอๆกัน สมรรถนะจึงทาํนายถึงผลงานที่
เกิดจากการกระทําของบุคคลนั้นๆ หรืออาจกลาวไดวาสมรรถนะวัดไดจากผลการปฏิบัติงานของบุคคล             
(ดนัย เทียนพุฒ,2546) นอกจากสมรรถนะจะเก่ียวของโดยตรงกับผลการปฏิบัติงานแลว ยังมีปจจัยที่มีผลตอ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ การศึกษา ทักษะ 
ประสบการณ การสนับสนุนจากองคการ ( rgani ational upport) และความพยายามในการทํางานของ
บุคคล ( or  E ort) ซ่ึงแรงจูงใจ ( oti ation) จะชวยกําหนดความพยายามในการทํางานของบุคคล 
( chermerhorn, 2005) เก่ียวกับแรงจูงใจนี้ ผูบริหารจะตองมีการบริหารจัดการเพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจใน
การทํางาน ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยจูงใจ ( oti ation actor) เปนสิ่งที่สรางความพึงพอใจในงานใหเกิดข้ึน             
ซึง่จะชวยใหบคุลากรรักและชอบงานที่ปฏิบัติอยูและทําใหบุคลากรในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวอยางเชน การไดรับการยกยอง ความสําเร็จในงาน การมีโอกาสกาวหนา ฯลฯ และปจจัยคํ้าจุน (Hygiene or 

aintenance actors) เปนปจจัยที่ลดความไมพอใจในงาน อันจะทําใหคนทํางานไดเปนปกติในองคการเปน
เวลานาน เชน สวสัดิการ เงินคาตอบแทน เงินเดือน สภาพแวดลอมการทํางาน เปนตน 

จากผลการประเมินมาตรฐานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดังกลาว ไดสะทอนภาพการบริหาร
จัดการสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการปฏิบัตงิาน ซ่ึงพบวาบุคลากรยังขาดสมรรถนะที่เหมาะสมกับสถานการณใน
ปจจุบนัที่ระบบบริการสุขภาพมีการเปลีย่นแปลง บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย 
หากไมปรับเปลี่ยนบุคลากรอาจเกิดภาวะเมื่อยลาหมดไฟ ( urnout) ซ่ึงเปนความเสี่ยงดานสุขภาพที่เก่ียวของกับ
การทํางาน ภาวะความเมื่อยลานี้อาจเกิดจากปญหาดานสุขภาพจิตที่อยูในสภาพแวดลอมการทํางาน ซึ่งสวนใหญ
เก่ียวของกับการมีปฏิสัมพนัธระหวางบุคคล สภาพแวดลอมและการจัดการขององคกร ทักษะและความสามารถ
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ของบุคลากรในการจัดการปญหา ความไมสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว รวมทั้งการสนับสนุนขององคกร              
ซึ่งปญหาเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง (World Health 

rgani ation: ,2001) ดังนั้นองคกรสมัยใหมทั้งภาครัฐและเอกชนจึงใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลเนื่องจากเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคกร โดยการมุงเนนดานการพัฒนาความรู ทักษะ
ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัตงิานของบุคลากร การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะเปน
ฐาน (Competency – ased human resource management) นับเปนเคร่ืองมือที่ผูบริหารใหความสนใจ
และนิยมมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะ ( ompetenc ) เปนเคร่ืองมือพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานตางๆ ทั้งการบริหารจัดการเพื่อใหมีความสามารถสูง การบริหารเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ความกาวหนาตามสายอาชีพ เปนตน การเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ยอมชวย
ใหองคกรไดบคุลากรที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ตองการ และจะสงผลใหการดําเนินงานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลบรรลุผลสาํเร็จตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ( , 2002) 

เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองคกร โบยาทซีส ( o at is, 1982) ไดอธิบายวาปจจัยซึ่ง
บุคคลจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานสูงกวา/เหนือกวาเกณ  หรือเปาหมายที่กําหนดไว ไดแก 
แรงจูงใจ ( oti e) อุปนิสัย ( rait) ทักษะ ( ill) จินตภาพสวนตน (Self-image) บทบาททางสังคม ( ocial role) 
องคความรู (Body of knowledge) และตามแนวคิดของ สเปนเซอรและสเปนเซอร (Spencer and Spencer, 

1993) ไดอธิบายวาสมรรถนะหมายถึง คุณลักษณะที่อยูภายในของบุคคลที่มคีวามสัมพนัธอยางมีเหตุผลกับเกณ 
ที่อางอิงได และทําใหบุคคลนั้นมีผลการปฏิบัติงานสูง ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ                 

1) คุณลักษณะพื้นฐาน ( nderl ing characteristics) ประกอบดวย แรงขับ อุปนิสัย การรับรูตนเอง ความรู 
ทักษะ 2) ความสัมพันธอยางมีเหตุมีผล ( ausal relationships) ประกอบดวย แรงจูงใจ คุณลักษณะ และการ
รับรูตนเอง 3) หลักเกณ ที่ใชอางอิง (Criterion – referenced) ประกอบดวย ผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก
หรือระดับเยี่ยม ( uperior per ormance) และผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได (E ecti e per ormance) และ
ตามแนวคิดของ องคกรพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ ( ,2002) ไดสรุปปจจัยที่ทําใหเกิด
สมรรถนะและมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน 3 ปจจัยหลัก คือ 1) ความรู 
ความคิด/ปญญา 2) ทักษะเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ และ 3) คุณลักษณะสวนบุคคล  

จากแนวคิดและทฤษฎี สรุปไดวา มีปจจัยหลายปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซ่ึงสามารถประยุกตสรางโมเดลสมการเชิงโครงสรางสมมติฐานของปจจัยการบริหารเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะของบุคลากรที่มีผลตอประสิทธิภาพขององคกร ซ่ึงประกอบดวย 3 กลุมปจจัย คือ 1) การบริหาร
จัดการองคกรเพือ่สนับสนุนสมรรถนะของบุคลากร (โดยผูบริหาร) ประกอบดวย การสรางแรงจูงใจ, บรรยากาศ
ในการทํางาน, คาตอบแทนและการยอมรับ, การพัฒนาบุคลากร, การควบคุม กํากับ, และการนิเทศ ติดตาม              
2) สมรรถนะดานการบริหารจัดการของบุคลากร ประกอบดวย ภาวะผูนํา, การทํางานเปนทีม, การประสานงาน, 

การวางแผนกลยุทธ, และการคิดในเชิงวิเคราะห 3) สมรรถนะดานการปฏิบัติงานของบุคลากรตามความ
รับผิดชอบ ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ, ทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบ, คุณลักษณะ,            

การสื่อสารจูงใจ, การบริการที่ด,ี การทํางานรวมกับชุมชน, และการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือเปาหมายใน
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การพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซ่ึงพบวามีภาวะที่เปนปญหาหลายประการดังได
กลาวมาแลวหากจะไดนาํสมการเชิงโครงสรางสมมติฐานดงักลาวประยุกตใชเพื่อศึกษาความสัมพันธปจจัยดานการ
บริหารจัดการสมรรถนะ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลของ
เขตบริการสุขภาพที่ 11 และความสําเร็จของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ขอมูลที่ไดนาจะเปนประโยชนตอ
ผูบริหารในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อความสําเร็จขององคกรไดในระดับหนึ่ง สรางความเชื่อม่ันใหแก
ประชาชนผูรับบริการ สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย กอใหเกิดภาวะสุขภาพที่ดีของประชาชนตอไป 

ผูเขียนเห็นวามีความจําเปนที่ควรจะศึกษาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ
ตําบลและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาดานสุขภาพดังกลาวขางตน ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของการบริหารเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรเพื่อความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของ
โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล สังกัดเขตบริการสุขภาพที่ 11 เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้ ไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเปนเลิศในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ใหเกิดประสิทธิผล 

 

 

 การพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมีขีดความสามารถมากข้ึนในเร่ืองบริการปฐมภูมิ มิได
เพียงแตปรับบริการจากที่ทําอยูเดิมใหดีข้ึน แตเปนการปรับระบบบริการใหแตกตางจากระบบปจจุบันที่ผูปวย
จํานวนมากไปรับบริการที่โรงพยาบาลขนาดใหญอยางแออัดจนไมสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ นอกจาก
จะทําใหมีคาใชจายสูงโดยไมจําเปน และอาจตองใชเวลาในการรอรับบริการนาน ที่สําคัญคุณภาพบริการในหลาย 
ๆ กรณียังเปนปญหา เชน ผูปวยโรคเร้ือรังที่สามารถรับบริการที่ดีกวาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล           
ซึ่งหมายความรวมถึงระบบการดูแลผูปวยที่บาน ( ome health care) ซ่ึงสามารถพิสูจนใหเห็นวาทีมสหสาขา
วิชาชีพที่โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลสามารถดูแลผูปวยใหเกิดผลลัพธที่ดีกวาการดูแลในระบบเดิม รวมถึง
การทํางานสงเสริมสขุภาพและปองกันโรคเชิงรุก โดยเฉพาะการแกปญหาโรคไมติดตอเร้ือรังทีเ่ปนโรคลําดับตน ๆ 
ของประเทศและในระยะยาวจะยิ่งเปนปญหามากยิ่งข้ึน หากไมมีระบบบริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพมากพอ
ก็จะเกิดผลกระทบตอระบบสุขภาพของประเทศไทยได การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองคกรถือเปนหัวใจ
สําคัญในการบริหารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหบรรลุประสิทธิผล โดยการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในดานตางๆ เชน 1) ภาวะผูนาํ 2) การทํางานเปนทีม 3) การประสานงาน 4) การวางแผนเชิงกลยุทธ 
5) การคิดในเชิงวิเคราะห 6) ความรูเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ 7) ทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบ  8) คุณลักษณะ  

9) การสื่อสารจูงใจ 10) การบริการที่ดี 11) การทํางานรวมกับชุมชน 12) การใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปนตน 

เพื่อกอใหเกิดการตั้งเปาหมายและการตัดสินใจเชิงกลยุทธขององคกร ปกปองผลประโยชนของชุมชนและสราง
ระบบความนาเชื่อถือดานตางๆดวยความรวมมือโดยบูรณาการกับสภาพการณสังคมปจจุบัน ตามยุคสมัย เพื่อให
เกิดระบบการจัดการสุขภาพอยางยั่งยืน ในการที่บุคลากรจะเกิดสมรรถนะดังกลาว ผูบริหารองคกรจะตองเห็น
ความสําคัญของสมรรถนะของบุคลากรและบริหารจัดการใหเกิดข้ึนกับบุคลากรทุกระดับ 
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บทความนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

ดวยความเอาใจใสอยางดียิง่จาก รศ.ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ ผูเขียนกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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Prevention and Control of Antimicrobial Resistance in Thailand : The Roles of Public 
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   สุรีรักษ  อจลพงศ  
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

 การดื้อยาตานจุลชีพเปนปญหาสําคัญและมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนในทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 
ซึง่สงผลกระทบตอผูปวย บุคลากร โรงพยาบาล ระบบสาธารณสุข และประเทศ สถานการณการดื้อยาตานจุลชีพมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนและรุนแรงมากข้ึน แตไมสามารถพฒันายาปฏิชีวนะใหมได การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียดื้อ
ยามีผลลัพธตอการรักษาที่ไมดี เสี่ยงตอการเสียชีวิต เพิ่มระยะเวลาในการอยูโรงพยาบาลนานข้ึน และสูญเสีย
ทรัพยากรทางสุขภาพมากข้ึน ตองใชยาปฏิชีวนะที่มรีาคาแพงมากข้ึน เสียคาใชจายในการปองกันการแพรกระจาย
เชื้อดื้อยามากข้ึนปละมากกวาหม่ืนลานบาท ปญหาการดื้อยาของเชื้อจุลชีพเกิดจากการกลายพันธของเชื้อจุลชีพ 
จากการไดรับยาปฏิชีวนะไมครบตามขนาดการรักษา การไดรับสารพันธุกรรมจากเชื้อตัวอ่ืน และผลิตสารพันธุกรรม
ดื้อยาในเชื้อเอง รวมถึงการใชยาไมถูกตองในฟารมปศุสัตว ทําใหเชื้อดื้อยามากข้ึนและแพรกระจายมากข้ึน การซื้อ
ยากินเอง การใชยาปฏิชีวนะมากเกินจําเปน และการใชอุปกรณทางการแพทยในโรงพยาบาลนานเกินความจําเปน
ทําใหแบคทีเรียกลายพันธุ บุคลากรสาธารณสุขควรจัดการศึกษาใหประชาชนไดเขาใจและใชยาปฏิชีวนะไดอยาง
ถูกตอง มีแหลงที่ประชาชนจะสามารถปรึกษาไดในชุมชน และสถานพยาบาลควรมีการบริหารยาปฏิชีวนะอยาง
ถูกตองสมเหตุผล มีการปฏิบัติในการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยาตานจุลชีพไดตามมาตรฐาน รวมกับระบบ
กํากับติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง  
 

 : ,  

 
Abstract

Antimicrobial resistance is a major problem and it’s severity is increasing in all 
countries worldwide including Thailand. It effected negatively on patients, healthcare
personnel, hospitals, health service system and country as a whole. Antimicrobial resistance
situation has a tendency to be increasing and being more severe but the development of new 
antibiotics has not been keeping up with. Antimicrobial resistance caused failure treatment, 
increased risks of death, increased hospitalization, lost of health resources, increased the
antibiotic cost, etc. Besides, the medical expense of hospitals has been increased due to the 
high cost of the prevention of the antimicrobial resistance infection which was estimated 
about 10,000 million baht a year. Antimicrobial resistance is a mutation of microorganism 
due to inappropriate antibiotic use, getting genetic material from other pathogens including 
inappropriate antibiotic use in livestock which enhanced the number and the spreading of
antimicrobial resistance. Besides, a self-medication, antibiotic over use, and long-term used 

563



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

of medical equipment are the other causes of antimicrobial resistance. Public health 
personnel should enhance people understanding and the appropriate use of antibiotic. The 
resources in community for counseling people about appropriate antibiotic use should be 
available. Healthcare organizations should have effective management of essential 
medicines and drug use standardized antimicrobial resistance prevention measures,
including monitoring and evaluation the program continuously.

Key Word : Prevention and Control of Antimicrobial Resistance , Roles of Public 
Health Personnel

 

 

การดื้อยาตานจุลชีพเปนปญหาระดับโลกและอยูในข้ันรุนแรง ตองรวมกันแกไขปญหาทุกภาพสวน ในป 
ค.ศ. 1928 อเล็กซานเดอร เฟลมมิ่ง (Alexander Fleming) ไดคนพบยาเพนนิซิลิน ซึ่งเปนยาตานจุลชีพชนิดแรก 
ตอมาในป ค.ศ. 1940 พบเชื้อ Staphylococcus ดื้อตอยาเพนนิซิลิน เปนคร้ังแรก หลังจากนั้นก็มีการคิดคนยา
ตานจุลชีพชนิดใหม ๆ ที่มีฤทธิ์ในการ าและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพสูงข้ึนและออกฤทธิ์กวางขวางข้ึน 
(CDC, 2018) ซ่ึงเชื้อจุลชีพก็มีการปรับตัว หรือผาเหลาเพื่อความอยูรอดใหพนจากกลไกการออกฤทธิ์ของยา
ปฏิชีวนะ จึงเกิดการดื้อยาตานจุลชีพข้ึนจนเปนปญหาท่ัวโลก สถานการณของเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะมี
ความรุนแรงมากข้ึน อัตราการด้ือยาเพิ่มข้ึนแตการพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหมลดลง ในชวง พ.ศ. 2551-2555 
พบวามียาปฏิชีวนะใหมเพียง 2 ชนิด และไมใชยาปฏิชีวนะสําหรับเชื้อแบคทีเรียแกรมลบท่ีดื้อตอยาหลายขนาดที่
เปนปญหาท่ีรุนแรง (Carlet et al, 2012, p.2) การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียเปนปญหาสําคัญของทุก
ประเทศ ที่ทาํใหผูปวยที่ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยามีผลลัพธในการรักษาที่ไมดี มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตและสูญเสีย
ทรัพยากรทางสุขภาพสูงมาก หากไมมีการแกปญหาอยางจริงจัง ประมาณการณทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อที่
ดื้อยาจํานวน 7 แสน ถึง หลายลานคน/ป ( , 2014) และคาดการณวาจะสูงมากข้ึนเปน 10 ลานคน ในป           
ค.ศ. 2050 โดยทวีปเอเชีย และแอฟริกาจะเสียชีวิตมากที่สุด คือ 4.7 และ 4.2 ลานคน ซ่ึงสูงกวาการตายจาก
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือ โรคติดเชื้อหลายชนิด ประเทศในทวีปเอเชียจะมีคนเสียชีวิตมากที่สุด คือ 4.7 ลานคน 
คิดเปนผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึงประมาณ 3.5 พันลานลานบาท (  eill, 2014, p.5  entola, 2015, p.18) 

และคายาปฏิชีวนะทีใ่ชรักษาผูปวยทีต่ดิเชื้อจุลชพีดื้อยาหลายขนาน (multidrug resistant organisms [MDROs] ) 

ในโรงพยาบาล ประเทศบราซิล พบวาคายาปฏิชีวนะที่ใชรักษาผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยาสูงกวาผูปวยที่ติดเชื้อชนิดอ่ืน 
(  eill ., 2014) เชื้อดื้อยาตานจุลชีพในบทความนี้ หมายถึง การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียที่ใชในการ
รักษาโรค ยาปฏิชีวนะเปนที่มีฤทธิ์ในการ า ทําลาย หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (นิธิมา สุมประดิษฐ, 
ศิริตรี สุทธจิตต, สิตานันท พูลผลทรัพย, รุงทิพย ชวนชื่น, และภูษิต ประคองสาย, 2558, น.12) บทความนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูอานเขาใจปญหา แนวทางในการแกไข และบทบาทของบุคลากรสาธารณสุข  
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ศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ (National Antimicrobial Resistance Surveillance 

Center, Thailand [NARST]) รายงานการเฝาระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพ ในเชื้อบางตัวที่เปนปญหาใน
โรงพยาบาลจากผลการเฝาระวังตั้งแต ในพ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2561 เชน Acinetobacter species. พบดื้อตอยากลุม 

Imipenem เพิ่มข้ึนจากรอยละ 14.4 เปนรอยละ 55.5 Klebseilla pneumoniae จากรอยละ 0.3 เปนรอยละ 
10.2 Pseudomonas aeruginosa จากรอยละ 9.6 เปน 18.3 และ Enterobacter cloacae จากรอยละ 0.6 
เปนรอยละ 4 (ศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ, 2561) โรคติดเชื้อที่เกิดในโรงพยาบาลมีความชุกเฉลี่ย
ของเชื้อดื้อยาตานจุลชีพหลายขนานมากกวารอยละ 50 สวนโรคติดเชื้อที่เกิดในชุมชนมีความชุกเฉลี่ยของเชื้อดื้อยา
ตานจุลชีพหลายขนาดนอยกวารอยละ 20 (วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, 2555, น.301) ในป 2559 พบผูปวยวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน (MDR-TB) 4,700 ราย ในปพ.ศ. 2559 ประเทศไทยพบวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 
(XDR-TB) จาํนวน 13 ราย (กรมควบคุมโรค, 2560, น.1) ในผูปวยติดเชื้อเอชไอวีพบเปนวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
955 ราย และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 13 ราย (สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2561, น.15)  

การติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอผูปวยทําใหผูปวยเสียชีวิต เพิ่มระยะ เวลา
การอยูโรงพยาบาลนานข้ึน เพิ่มคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาล ตองใชยาปฏิชีวนะที่มีราคาแพง รวมทั้งทําให
โรงพยาบาลเสียคาใชจายในการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยมีผูปวยโรคติดเชื้อที่เกิด
ในโรงพยาบาลอยางนอยปละมากกวาแสนราย จึงมีผูปวยโรคติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพปละมากกวาหม่ืนราย โดยมี
ผูปวยหลายพันรายเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ และมีการสูญเสียทรัพยากรจากการติดเชื้อดื้อยาตานจุล
ชีพปละมากกวาหม่ืนลานบาท (วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, 2555, น.302) จากการศึกษาในโรงพยาบาลทุกระดับใน
ประเทศไทย จํานวน 1,023 แหง พบการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากแบคทีเรียสําคัญ 5 ชนิด (Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Acinetobactor baumannii, Pseudomonas aeruginosa และ Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus[MRSA]) เชื้อดื้อยาจํานวน 87,751 คร้ัง ทําใหนอนโรงพยาบาลนานข้ึน
ประมาณ 3.24 ลานวัน เสียชีวิต 38,481 ราย สูญเสียทางเศรษฐกิจดานการใชยาตานจุลชีพในการรักษา ประมาณ 
2,539-6,084 ลานบาท และตนทุนทางออมจากการเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควรสูญเสียอยางนอย 40,000 
ลานบาท (ภาณุมาศ ภูมาศ และคณะ,2555, น.353-357) ผูปวยโรคติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพมีอัตราเสียชีวิตจากการ
ติดเชื้อสูงมากกวาผูปวยโรคติดเชื้อที่ไมดื้อยาตานจุลชีพอยางนอย 1 เทา (วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, 2555, น.302) และ
การศึกษาในผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลทั่วไปแหงหนึ่งในประเทศไทย พบวาผูปวยที่
เกิดปอดอักเสบจากการติดเชื้อ  . aumannii มีอัตราการเสียชีวิตรอยละ 63 (ธเนศ ปດนทอง, 2551, น.1085) 

 

 

การดื้อยาของเชื้อจุลชีพเกิดจากการกลายพันธุของเชื้อจุลชีพเอง ภายหลังที่เชื้อไดรับยาปฏิชีวนะไมครบ
ตามขนาดการรักษา หรือระยะเวลาแลวเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพื่อตอตานยาปฏิชีวนะชนิดนั้นใหเชื้อมีชีวิตรอด
ตอไป และเชื้อรับสารพันธุกรรมจากเชื้อตัวอ่ืนและผลิตสารพันธุกรรมดื้อยาข้ึนภายในตัวเชื้อเอง (ฐิติพงษ ยิ่งยง และ
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ธีรศักดิ์ ชักนํา, 2560, น.2) ดังนั้นเชื้อดื้อยาสามารถเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตพฤติกรรมการใชยาของมนุษยใน
การใชยาอยางไมเหมาะสม การขาดความรูความเขาใจในการใชยา รวมถึงการใชยาในฟารมปศุสัตว เปนตัวกระตุนให
เชื้อดื้อยาเพิ่มจํานวนและแพรกระจายมากข้ึน (พรรณรวี โพธิ์เทียนทอง, 2559, น.10) ดังการศึกษาความรูเก่ียวกับ
การใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจสวนบนของผูปวยนอกท่ีเปนโรคดังกลาว พบวา
ผูปวยมีความรูนอยเก่ียวกับการใชยาปฏิชีวนะในโรคนี้ ผูปวยสวนใหญมีความเชื่อวา ยาปฏิชีวนะเปนยาที่ปลอดภัย 
การกินยาปฏิชีวนะจะชวยรักษาอาการของโรคนี้ได และยาปฏิชีวนะสามารถ าเชื้อไดทุกชนิด (ทิพวรรณ วงเวียน, 

2557, น.109) และปญหาเชื้อดื้อยาที่มีผลกระทบรุนแรงพบแนวโนมสูงข้ึน มักพบเชื้อดื้อยาหลายขนานในผูปวยที่
เขารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งปจจัยที่สัมพันธกับการติดเชื้อดื้อยาหลายขนานพบจากการทําหัตถการอยาง
ตอเนื่องมากกวา 7 วัน และการลําดับกอนหลังการรักษาดวยนาตานจุลชีพที่สําคัญ (นันทิพัฒน พัฒนโชติ พรนภา 
ศุกรเวทยศิริ และชินวัตร ศรีใส, 2555, น.91)  

วงจรการดื้อยาตานจุลชีพและการแพรกระจายของเช้ือดื้อยาตานจุลชีพในประเทศไทย จําแนกเปนใน
ชุมชนและในโรงพยาบาล ซ่ึงในชุมชน พบวาการใชยาปฏิชีวนะในคน ที่มีหลากหลายชองทาง ไดแก รานชํา/รานคาปลีก 

การซ้ือยาทางระบบอิเลคโทรนิคส รานยา คลินกิ และโรงพยาบาล ซึ่งการใชยาปฏิชีวนะอยางนอย 50  เปนการใช
ยาที่มากเกินความจําเปน นอกจากนี้ยังมีการใชยาปฏิชีวนะในสัตว อาหาร การใชยาปฏิชีวนะในพืช และการใชยา
ปฏิชีวนะในอุตสาหกรรม สวนในโรงพยาบาล สัมพันธกับการไดรับยาปฏิชีวนะ และการไดรับเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ
จากผูปวยรายอ่ืน อาหาร น้ําดื่ม วัสดุ-อุปกรณการแพทย และสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ซึ่งผูปวยจํานวนมากที่รับ
ไวรักษาในโรงพยาบาลไดรับยาปฏิชีวนะ และเปนการใชยาปฏิชีวนะมากเกินความจําเปนประมาณรอยละ 50 และ
มักเปนยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กวางซ่ึงจะชักนําใหแบคทีเรียกลายพันธุเปนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะไดงาย อีกทั้งพบวา
มาตรการควบคุมและปองกันการแพรกระจายเชื้อยังไมมีประสิทธิภาพ ผูปวยจํานวนมากไดรับอุปกรณการแพทย 
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยไมมีขอบงชี้หรือไดรับอุปกรณการแพทยนานเกินความจําเปน 

การดําเนินมาตรการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเฉพาะที่ (เชน มาตรการปองกันปอดติดเชื้อที่สัมพันธกับ
เคร่ืองชวยหายใจ) และการทําความสะอาดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยเพื่อลดโอกาสที่ผูปวยจะไดรับเชื้อใน
โรงพยาบาลจํานวนมากก็ยังไมมีประสิทธิภาพ ทําใหผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลเกิดการติดเชื้อ ซึ่งสวนมาก 
เปนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, 2560, น.7-10) ปญหาการดื้อยาตานจุลชีพเปนปญหาระดับโลก          
ซึ่งแผนการขับเคลื่อนงานดานการดื้อยาตานจุลชีพ แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ โดยมีการดําเนินการรวมงานของภาคีเครือขายทั้งดานการเมืองการปกครอง ดานการเกษตรทั้งพืช
และสัตว และดานสาธารณสุข ภายใตการทํางานในแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) (นิธิมา สุมประดิษฐ, 
ศิริตรี สุทธจิตต, สิตานันท พูลผลทรัพย, รุงทิพย ชวนชื่น, และภูษิต ประคองสาย , 2558, น.37-61  WHO, 2015, p.5) 

ปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพในระบบสุขภาพ พบมากท่ีสุดในโรงพยาบาลขนาดใหญที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาการ
เจ็บปวยที่รุนแรงยุงยากและซับซอน ผลกระทบของการดื้อยาตานจุลชีพในระบบสาธารณสุข ควรดําเนินการปองกัน
และควบคุมใหมีประสิทธิภาพตองแกไขสาเหตุอยางครอบคลุม โดยดําเนินการตัดหรือยับยั้งวงจรการดื้อยาตานจุล
ชีพและการแพรกระจายของเชื้อดื้อยาตานจุลชีพทั้งในชุมชนและในโรงพยาบาล ดังนั้นบุคลากรดานสาธารณสุขจึง
เปนกําลังสําคัญในการมีสวนรวมและมีบทบาทในการแกไขปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพในประเทศไทย 
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การปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ จําเปนตองมีกลไกขับเคลื่อนทั้งที่ครอบคลุมทั้งในสวนของ
ชุมชนและโรงพยาบาล ดังนี้ 

1. การปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยาตานจุลชีพในชุมชนประกอบดวย การใชยาปฏิชีวนะในคนที่มี
หลากหลายชองทาง การใชยาที่มากเกินความจําเปน การใชยาปฏิชีวนะในสัตว การใชยาปฏิชีวนะในพืช และการใช
ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรม ซ่ึงเก่ียวของกับหลายภาคสวนที่จะตองมีบทบาทในการดําเนินการแกไขและพัฒนาให
ประเทศไทยมีการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลทั้งในคน พืช และสัตว  

2. การจัดการเชื้อดื้อยาตานจุลชีพในโรงพยาบาล ประเด็นสําคัญ ไดแก การบริหารยาปฏิชีวนะอยางสม
เหตุผล การควบคุมการปนเปຕอนในบุคลากรสุขภาพ วัสดุ-อุปกรณทางการแพทย สิ่งแวดลอม และระบบสุขาภิบาล
ในโรงพยาบาล ทกุโรงพยาบาลตองมีการดําเนินการและมีระบบควบคุมกํากับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อ ระบบการรักษาผูปวยใหมกีารใชอุปกรณทางการแพทยในผูปวยตามความจําเปนและมี
ระยะเวลาที่เหมาะสม มีการดําเนินมาตรการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเฉพาะที่ตามชุดการปฏิบัติที่ได
มาตรฐานรวมกับการใชกลยุทธหลายรูปแบบ  

ในสวนของการแกไขและพัฒนาการใชยาในคนอยางสมเหตุผลนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขมีสวนสําคัญใน
การผลักดันใหมีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของประเทศดานการควบคุมเชื้อดื้อยาตานจุลชีพทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ที่สอดคลองกับกําหนดแผนการดําเนินงานดานการดื้อยาตานจุลชีพระดับโลก (Global Action Plan 

on Antimicrobial Resistance: GAP-AMR) ขององคการอนามัยโลก โดยมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 5 ประการ 
ดังนี้ (WHO, 2015, .8-11) 

  1) สรางความตระหนักและความเขาใจถึงเชื้อดื้อยา ผานสื่อมวลชน การใหความรูและการฝຄกอบรม 

  2) เสริมสรางองคความรูและหลักฐานเชิงประจักษดวยการเฝาระวังและการวิจัย 

  3) ลดอุบัติการณของการติดเชื้อดวยการมีสุขลักษณะ สุขอนามัยที่ดีและมาตรการปองกันการติดเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพ 

  4) สงเสริมการใชยาตานจุลชีพในมนุษยและสัตวอยางเหมาะสม 

  5) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนายา อุปกรณ วัคซีน หรือสิ่งสนับสนุนใหมในการตอสูกับเชือ้ดื้อยา  
ประเทศไทยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการการด้ือยาตานจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564            

ซึง่ประเทศไทย ไดเห็นความสําคัญในการจัดการปญหาการดื้อยา โดยไดเร่ิมบูรณาการงานเพื่อจัดการปญหาการดื้อ
ยาตานจุลชีพของประเทศตั้งแต พ.ศ.2557 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดประชุมรวมกับทุกภาคสวนเพื่อวิเคราะห
สถานการณการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพของประเทศไทย พบวาประเทศไทยมีตนทุนเชิงระบบที่ดีในการจัดการ
การดื้อยาตานจุลชีพ แตขาดความเปนเอกภาพและทิศทางในการทํางานที่ชัดเจน เนื่องจากไมมีนโยบาย
ระดับประเทศ ในพ.ศ. 2558 ประเทศไทยไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการประสานและบูรณาการงานดานการดื้อยา
ตานจุลชีพที่ประกอบดวยทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ไดแก หนวยงานจากกระทรวงสาธารณสุข กรกะทรวงเกษตรและ
สหกรณ ภาคการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และภาคประชาสังคม เพื่อทําการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการจัดการเชื้อดื้อ
ยาตานจุลชีพของประเทศ จึงมีแผนยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดย
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กําหนดใหบรรลุเปาประสงค 5 ประการ ภายในป 2564 คือ การปวยจากเชื้อดื้อยาลดลงรอยละ 50 การใชยาตาน
จุลชีพสําหรับมนุษยและสัตวลดลงรอยละ 20และ 30 ตามลําดับ และตระหนักในการใชยาตานจุลชีพอยาง
เหมาะสมเพิ่มข้ึนรอยละ 20 และประเทศไทยมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพที่มสีมรรถนะตามเกณ สากล โดย
อาศัยหลักการ 3 ขอ คือ (1) เนนลงมือทําและวัดผลได (2) เนนการทํางานรวมของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ 
อยางบูรณาการและเสริมพลัง และ (3) กระตุนใหเกิดความมุงมั่นทางการเมือง (คณะกรรมการประสานและบูรณา
การงานดานการดื้อยาตานจุลชีพ, 2560, น. 10-22) รวมกับบรรจุการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพในแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โครงการที่ 15 ปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุผล (พงศธร พอกเพิ่มดี, 2561, น.58) 

โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินงานเปน 4 ระยะ ระยะละ 5 ป และมีจุดเนนแตละระยะ คือ 1) ระยะท่ี 1 (2560-2564) 
ปฏิรูประบบ 2) ระยะที่ 2 (2565-2569) สรางความเขมแข็ง 3) ระยะที่ 3 (2570-2574) สูความยั่งยืน และระยะที่ 4 

(2575-2579) เปน 1 ใน 3 ของเอเชีย โดยมียุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน คือ 1) สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence 2) บริการเปนเลศิ (Service 

Excellence) 3) บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ 4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) ซึ่งการจัดการเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ บรรจุในยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ แผนงานที่ 6 การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โครงการที่ 15 ปองกันและควบคุมการด้ือยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุผล 
โดยมีการดําเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เปนการบูรณาการการทํางาน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-

2569 ระบบงานประจํา ระยะที่ 3 พ.ศ.2570-2574 และระยะท่ี พ.ศ.2575-2579 มุงเนนประเทศใชยาสมเหตุผล 
โดยมีมาตรการสําคัญ 6 ดาน ไดแก 

1)  พัฒนาระบบคุณภาพบริการดานยาใหมีการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงพยาบาลทุกระดับ ตามกุญแจ PLEASE  

   P : Pharmacy and Therapeutics Committee จัดตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

L : Labeling and Leaflet การจัดทําฉลากยา ฉลากยาเสริม และขอมูลยาสูประชาชน 

E : Essential RDU Tools การจัดทําหรือจัดหาเคร่ืองมือจําเปนเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล 

A : Awareness of RDU in health personnel and Patients การสรางความตระหนักรูของ
บคุลากรทางการแพทยและผูปวย 

S : Special Population Care การดูแลดานยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุมพเิศษ 

E : Ethics in Prescription การสงเสริมจริยธรรมในการสั่งใชยา 
 2) พัฒนาโรงพยาบาลใหมีระบบจดัการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการที่มปีระสิทธิภาพ 

 3) สงเสริมบคุลากรทางการแพทยใหมกีารเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 4) พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในทุกระดับ เพื่อใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง  
 5) สรางความเขมแข็งของชุมชน โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ เพื่อสงเสริมการยาอยาง
สมเหตุผลและลดปญหาเชื้อดื้อยา 

6) สงเสริมการพฒันาเครือขาย ทั้งที่เปนทางการ (ระดับเขต/จังหวัด) และไมเปนทางการ เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูและพัฒนางานรวมกัน 
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 โดยในการดําเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวตองมีการกํากับติดตามความกาวหนาของการควบคุมการ
ดื้อยาตานจุลชีพอยางเปนระบบและตอเนื่อง สามารถวัดและประเมินผลทั้งกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ เพื่อวาง
แผนการพัฒนาอยางตอเนื่องใหสามารถจดัการเชื้อดื้อยาตานจุลชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ในดานระบบยาตานจุลชีพ ประเทศไทยควรบูรณาการทั้งระบบ ใหสามารถตรวจสอบไดตั้งแตกระบวนการ
ผลิตจนถึงการบริหารยาใหผูปวย ในปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไมหยุดนิ่ง จึงมี
สิง่ประดิษฐและนวตกรรมเกิดข้ึนมากมาย จึงมีระบบตาง ๆ ที่เปนแนวทางในการจัดการ เชน การใชระบบบล็อกเชน 

(Blockchain) เปนระบบการจัดการฐานขอมูล ที่มีการจัดการชุดขอมูลที่มีการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง และมีการ
ตรวจสอบความถูกตองและความปลอดภัยซึ่งกันและกันตลอดชุดของขอมูล สามารถประยุกตใชในการสรางระบบ
การจัดการ Supply Chain ของยาเพื่อการตรวจสอบที่มาของยา และการบริหารยาอยางถูกตอง ระบบบริหาร
จัดการยา เร่ิมตนตั้งแตการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การกระจายยาไปยังหนวยงานสุขภาพจนกระทั่งการสั่งจาย
ใหผูรับบริการ สามารถพบปญหาไดทัง้ระบบ การตรวจสอบมาตรฐานและความโปรงใสยังเปนประเด็นสําคัญที่ตอง
หามาตรการที่เหมาะสมใหเกิดความคุมคา คุมทนุในการดําเนินการ ภาคธุรกิจรวมถึงวงการยาไดเรงพัฒนา และคิด
นําเทคโนโลยี Blockchain มาใชใน Supply chain เพื่อสามารถควบคุม ตรวจสอบมาตรฐานต้ังแตการผลิต
จนกระทั่งจายใหผูรับบริการดวยความโปรงใส เทคโนโลยี Blockchain จะถูกนําไปใชเพื่อติดตาม (Tracking) และ
ปรับปรุงตั้งแตกระบวนการผลิต วิธีการขนสง และการจําหนายยาเพื่อใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน ซ่ึง Supply 

Chain Tracking นั้นถือเปนข้ันตอนสําคัญในการคนหาและระบุแหลงที่มาของยาตางๆ โดยอาศัยคุณสมบัติของ
เทคโนโลยี Blockchain ที่ทําใหไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ถูกบันทึกลงการสรางระบบการจัดการ Supply 

Chain ของยาเพ่ือการตรวจสอบ รวมถึงยังทําใหสามารถติดตามผลิตภัณ ยาทุกรายการไดตั้งแตการผลิตไปจนถึง
การจําหนายสูผูใหบริการดานสาธารณสุข และสามารถแกปญหาการสั่งซื้อยาใชเองของประชาชนจากเวปไซต และ
การขายตรงผานแอบพริ เคชั่นหลากหลาย ในดานการใชเทคโนโลยีนั้น องคกรที่เก่ียวของและกระทรวงสาธารณสุข
ควรเรงแกไขปญหา Supply chain ของระบบยาใหมีมาตรฐานและไดประสิทธิภาพ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส, 2014  เทคโนโลยี Blockchain และการประยุกตใชงานดานสาธารณสุข, 2560, น.1-7)  

 ในดานบุคลากรสุขภาพและประชาชนจะตองมีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) คือ ความสามารถ 

และทักษะในการเขาถึงขอมูล และบริการดานสุขภาพ มีความรู ความเขาใจสามารถวิเคราะห ประเมินและจัดการ
สุขภาพตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเร่ืองสุขภาพแกบุคคล ครอบครัวและชุมชนได (กองสุขศึกษา, 2561) องคการ
อนามัยโลกไดมกีารทําแบบสอบถามกับผูคน 10,000 คน ใน 12 ประเทศ และพบวา ความรูดานยาปฏิชีวนะ ของ
สองในสามของผูตอบแบบสอบถามนั้นอยูในระดับต่ํา (WHO, 2015, .1) มีการศึกษาที่พบวาประชาชนไมสนใจตอ
ปญหาเชื้อดื้อยา มีความเขาใจผิดที่วารางกายดื้อตอยาปฏิชีวนะทําใหเกิดความเขาใจผิดอ่ืนๆ ตอเนื่อง เชน การดื้อ
ยาเกิดข้ึนเฉพาะกับคนไดยาปฏิชีวนะเปนประจํา (Ramsey, 2017) ซ่ึงกองสุขศึกษาไดพัฒนารูปแบบในการจัดทํา
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ เร่ือง การใชยาอยางสมเหตุสมผลสําหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขและประชาชนกลุมวัยทํางาน จึงเปนกลยุทธการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพใหกับประชาชน
กลุมเปาหมาย เพ่ือใหมคีวามรูและทักษะในการจัดการตนเองดานสุขภาพ รวมถึงสามารถนําความรูดังกลาวไปใชใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว รวมถึงชุมชนในการใชยาอยางสมเหตุสมผลไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

569



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

โดยมีความสามารถและทักษะใน 6 องคประกอบ ดังนี้ (มะลิ ไพ ูรยเนรมิต สุภัชญา ยศประกอบ และ พิณญาดา 
อาภัยฤทธ์ิ, 2562) 

1. การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ (เขาถึง) ขอมูลหมายรวมถึง ขอมูลจากเอกสาร แผนพับ สัญลักษณ
ตางๆ โดยมีความสามารถและทักษะดังตอไปนี้  

1.1 เลือกแหลงขอมูลและบริการสุขภาพดานการใชยาอยางสมเหตุสมผลที่นาเชื่อถือ 

1.2 รูวิธีการคนหาขอมูลและการใชอุปกรณในการคนหา สืบคนแหลงขอมูลและบริการสุขภาพ
ดานการใชยาอยาง สมเหตุสมผล 

1.3 คนหาขอมูลที่ถูกตองได 
1.4 มคีวามรูและจําในเนื้อหาสาระสําคัญดานการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

  2. ความเขาใจ (เขาใจ) 
2.1 ตรวจสอบขอมูลที่นาเชื่อถือ ไดจากหลายแหลง เพื่อยืนยันความเขาใจของตนเอง 
2.2 อธิบายถึงความเขาใจในประเด็นเนื้อหาสาระดานการใชยาอยางสมเหตุสมผล ในการที่จะ

นําไปปฏิบัตใินชีวิตประจําวันได 
2.3 วิเคราะห เปรียบเทียบเนื้อหา/แนวทางการปฏิบัติ ไดอยางมีเหตุผลอานฉลากเอกสาร และ

กรอกขอมูลหรือ แบบฟอรมดานสุขภาพไดถูกตอง 
  3. ทกัษะการสื่อสาร (โตตอบ ซักถาม) 

3.1 บอกเลาเร่ืองราวสุขภาพของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจได 
3.2 ซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดรับขอมูลดานการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

3.3 เจรจาตอรองเพื่อใหไดขอมูลและบริการสุขภาพดานการใชยาที่ถูกตอง เหมาะสมกับตนเอง
และบริบทของชุมชนได 
  4. การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง (ตัดสินใจ) วิเคราะห สังเคราะหประยุกต 

4.1 เปรียบเทียบผลด-ีผลเสียภายใตขอมูลที่มีอยูไดอยางมีเหตุผลกอนที่จะตัดสินใจเชื่อและทําตาม 

4.2 กําหนดทางเลือก/หลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธ เพื่อเลือกวิธีการปฏิบัติตนใหมีสขุภาพดี 
4.3 แสดงทางเลือกที่เกิดประโยชนตอสวนรวมหรือชุมชน/สังคมโดยการแสดงขอมูลเพื่อ หักลาง

ความเชื่อ/ความเขาใจผิดที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความรูหลักวิชาการ ประสบการณที่ดี และบริบทของชุมชน 

5. ทกัษะการจัดการตนเอง (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
5.1 กําหนดเปาหมายและวางแผนการปฏิบัติตนดานการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

5.2 ปฏิบัตติามแผนที่กําหนดได 
5.3 ประเมิน ทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติดานการใชยาอยางสมเหตุสมผลเพื่อใหมี

พฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
  6. ทกัษะการเสนอทางเลือกใหผูอ่ืน (บอกตอ) 
   6.1 จูงใจใหผูอ่ืนดูแลสุขภาพตนเองดานการใชยาอยางสมเหตุสมผล ใหถูกตองได 
   6.2 เสนอทางเลือกใหผูอ่ืนรวมดูแลสุขภาพตนเองดานการใชยาอยางสมเหตุสมผลได 

570



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 15

6.3 เปนแบบอยางใหกับผูอ่ืนได 
6.4 ผลิตสื่อและเผยแพรประสบการณหรือขอมูลความรูดานการใชยาอยางสมเหตุสมผลที่ถูกตอง

ใหกับผูอ่ืนได 
 

 

  ศูนยควบคุมและปองกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาแนวปฏิบัติในการปองกันการติดเชื้อดื้อยา
หลายขนานในโรงพยาบาล (Management of multidrug-resistant organisms in healthcare setting) ( , 
2006, 14-28) ประเด็นหลักมีดงันี้  
  1. การมีนโยบายในการดําเนินงาน ประกอบดวย การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยา 
การสนับสนุนดานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินงานปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยา มีระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อแจงขาวสารเก่ียวกับเชื้อดื้อยาในองคกร มีระบบติดตามและปรับปรุงการปฏิบัติของบุคลากรในการใช
มาตรการปองกันการติดเชื้อแบบมาตรฐานและการปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัส (contact precautions) มี
ระบบการแจงเตือนเมื่อมีการยายผูปวยที่ติดเชื้อหรือมีการปนเปຕอนของเชื้อระหวางหนวยงาน การมีแนวทางในการ
ปฏิบัตงิานเปนไปทางเดียวกัน และการใหขอมูลยอนกับแกบุคลากรและผูบริหารเก่ียวกับแนวโนมของเชื้อดื้อยา  
  2. การใหความรูแกบคุลากร ในดานการปองกันการติดเชื้อแบบมาตรฐาน (standard precautions) 

การปองกันการติดเชื้อตามวิถีทางการแพรกระจายเชื้อ (transmission-based precautions) การทําความสะอาด
มอืการใชยาปฏิชีวนะ การดูแลสิ่งแวดลอม การทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อ 

  3. การใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตองเหมาะสม ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลการดื้อยาและแบบแผน
ความไวตอยาตานจุลชีพของหนวยงาน เพื่อเลือกใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม การจัดระบบชวยกระตุนเตือนเพื่อ
การใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม การมีผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะหแบบแผนและแนวโนมความไวของยาตานจุล
ชีพและมีการปรับปรุงอยางนอยปละคร้ัง และการจัดระบบที่เหมาะสมในการรายงานเพื่อใหมีการใชยาตานจุลชีพ
อยางเหมาะสม  

  4. การเฝาระวัง ในการตรวจทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ควรมีมาตรฐานในการตรวจและการวินิจฉัย
การดื้อยา มีระบบการรายงานเม่ือพบเชื้อดื้อยา และเม่ือพบวาแบบแผนความไวของยาเปล่ียนแปลงไป แนวทางใน
การแยกผูปวยที่ดื้อยาและการตรวจทางโมเลกุลเพื่อยืนยันการระบาด ติดตามการรายงานแบบแผนความไวของเชื้อ
ดื้อยาจากองคกรที่เปนมาตรฐานสากล เชน ศูนยควบคุมและปองกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) และควรมี
การเฝาระวังแบบแผนความไวเฉพาะหนวยงาน 

 5. การปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อ ( , 2007,p.14-18) ประกอบดวย การใชมาตรการใน
การปองกันการแพรกระจายเชื้อแบบมาตรฐาน (standard precautions) กับผูปวยทุกราย และ การปองกันการ
แพรกระจายเชื้อทางการสัมผสั (Contact Precautions) ใชสําหรับผูปวยที่ติดเชื้อ หรือสงสัยวามีการติดเชื้อ หรือมี
อาการแสดงปรากฏวาเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อทางการสัมผัส เชน ผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ หรือพบเชื้อ 
colonization เปนตน ประกอบดวย  
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   5.1 การจัดสถานที่สําหรับผูปวย ถาเปนไปไดควรจัดใหผูปวยอยูหองแยกเดี่ยว กรณีหองแยกเดี่ยว
มไีมเพียงพอควรจัดการแยกผูปวย ดังนี้ ใหความสําคัญกับผูปวยที่ควรอยูหองแยกเดี่ยวเปนอับดับแรก เชน ผูปวยที่มี
สารคัดหลั่งซึมตลอดเวลา หรือกลั้นอุจจาระไมได แยกผูปวยที่ติดเชื้อ หรือตรวจพบเชื้อจุลชีพ (colonization) ชนิด
เดียวกันไวในหองเดียวกัน และกรณีมคีวามจําเปนตองจัดใหผูปวยที่ติดเชื้อ หรือตรวจพบเชือ้จุลชีพ (colonization) 

ชนิดเดียวกันอยูรวมกับผูปวยอ่ืน ใหหลีกเลี่ยงการอยูรวมกับผูปวยภูมิคุมกันต่ํา มแีผลเปด จัดบริเวณแยกผูปวยหางจาก
ผูปวยอ่ืนมากกวา 3 ฟุต โดยเปลี่ยน หรือถอดอุปกรณปองกันและทําความสะอาดมือกอนใหการดูแลผูปวยรายอ่ืน  

    5.2 การใชอุปกรณปองกัน ไดแก การใชถุงมือ สวมถุงมือเมื่อตองสัมผัสผูปวยผิวหนังที่มีแผล 

หรือสิ่งแวดลอมของผูปวยและของใชผูปวย เชน วัสดุ/อุปกรณที่ผานการใชกับผูปวย ไมก้ันเตียง เปนตน โดยสวมถุง
มือกอนเขาหองแยก หรือบริเวณแยกผูปวย และเสื้อคลุม สวมเสื้อคลุมเมื่อตองสัมผัสโดยตรงกับสิ่งแวดลอม หรือ
วัสดุ/อุปกรณที่ผานการใชกับผูปวย โดยสวมเสื้อคลุมกอนเขาหองแยก หรือบริเวณแยกผูปวย ถอดเสื้อคลุมและทํา
ความสะอาดมือกอนออกจากหองแยก หลังการถอดเสื้อคลุมระมัดระวังการสัมผัสสิ่งแวดลอมของผูปวย เนื่องจาก
อาจนําเชื้อจุลชีพที่ปนเปຕอนไปสูผูปวย หรือสิ่งแวดลอมของผูปวยรายอ่ืนได  
    5.3 การเคลื่อนยายผูปวย จํากัดการเคลื่อนยาย หรือนําผูปวยออกนอกบริเวณแยกผูปวยโดยไม
จําเปน กรณีมคีวามจําเปนตองเคลื่อนยาย หรือนําผูปวยออกนอกบริเวณแยกผูปวยระมัดระวังการปนเปຕอนเชื้อจุล
ชีพสูสิ่งแวดลอมอ่ืน ถอดอุปกรณปองกัน และทําความสะอาดมือทันทีหลังการเคลื่อนยายผูปวย และภายหลังการ
เคลื่อนยายผูปวยเรียบรอยแลวทําความสะอาดอุปกรณที่ใชในการเคลื่อนยายผูปวยทันที   

    5.4 การจัดการอุปกรณ/ เคร่ืองมือ ของใชของผูปวย อุปกรณ/ เคร่ืองมือที่ผานการใชกับผูปวย 
(เชน blood pressure cuffs) ตองทําความสะอาดและทําลายเชื้อกอนนําไปใชกับผูปวยรายอ่ืน และอุปกรณ/ 
เคร่ืองมือที่นํากลับมาใชซ้ํา ภายหลังการใชกับผูปวยแลวบรรจุในภาชนะมีฝาปดมิดชิดกอนสงใหหนวยงานที่
รับผิดชอบทําลายเชื้อ ทําใหปราศจากเชื้อกอนนํากลับมาใชใหม  
   5.5 การดูแลสิ่งแวดลอม หองแยก หรือบริเวณที่แยกผูปวยควรทําความสะอาด และทําลายเชื้อ
บอยคร้ังกวาเดิม โดยเฉพาะบริเวณ/ พื้นผิวที่ถูกสัมผสับอย (เชน ราวก้ันเตียง โตຍะครอมเตียง โตຍะขางเตียง หองน้ํา 
หองสวม ลกูบิดประตู) และอุปกรณตางๆที่อยูขางเตียงผูปวย  

    5.6 ควรยกเลิกมาตรการการแพรกระจายเชื้อทางการสัมผัส (Contact Precautions) เมื่ออาการ 
และอาการแสดงของการติดเชื้อของผูปวยดีข้ึน หรือเมื่อพนระยะแพรกระจายเชื้อของเชื้อกอโรคในแตละโรค  

  นอกจากนี้ใหปฏิบัติตาม Droplet Precautions ใชสําหรับผูปวยที่ติดเชื้อ หรือสงสัยวามีการติดเชื้อ หรือมี
อาการแสดงที่แพรกระจายเชื้อทางละอองฝอย (ละอองฝอยขนาดใหญกวา 5 ไมครอน) ซึ่งจะพบในขณะผูปวยไอ จาม หรือ
ขณะพูด และ ใชปฏิบัติตาม Airborne Precautions ใชสําหรับผูปวยที่ติดเชื้อ หรือสงสัยวามีการติดเชื้อ หรือมีอาการ
แสดงปรากฏวาเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อทางอากาศ (เชน วัณโรค หัด ไขสุกใส disseminated herpes zoster)  

  การจัดการเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) อยางบูรณาการ (กองบริหารการสาธารณสุข, 2561, น.1-10)          

แตละโรงพยาบาลมีการดําเนินการ 5 องคประกอบ ไดแก  
1)  กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)  

2)  การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ  
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3)  การกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล 

4)  การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

5) การวิเคราะหสถานการณปญหาและระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และนําไปสูมาตรการของ
โรงพยาบาลในการแกปญหา AMR อยางบูรณาการ 
 

 

  บุคลากรสาธารณสุขมีสวนรวมในการพัฒนางานดานสุขภาพในทุกองคกร มีบทบาททั้งเปนทีมนําในการ
พัฒนาหรือแกไข การคิดคนนวตกรรมมาใชในระบบสุขภาพ รวมกับประสานระบบงานใหสอดคลองและบูรณาการ
ทัง้ในชุมชน และโรงพยาบาล โดยมีบทบาทสําคัญดังนี้ 

 

 ประเทศไทยเร่ิมบรูณาการงานเพื่อจัดการปญหาการดื้อยาตานจุลชพีของประเทศตั้งแต พ.ศ.2557 กระทรวง
สาธารณสุขไดจดัประชุมรวมกับทุกภาคสวนเพื่อวิเคราะหสถานการณการจัดการ และมีแผนยุทธศาสตรการจัดการ
การดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 รวมทั้งไดบรรจุการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพในแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โครงการที่ 15 ปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุผล ควรสงเสริมใหมีการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการจัดการ Supply chain ของระบบยา พัฒนาใหบุคลากรและประชาชนมีความรอบ
รูในการใชยาตานจุลชีพ และควรมีการกํากับ ติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนท่ีวางไวอยางจริงจัง โดยผานการ
บริหารจัดการของเขตสุขภาพ  

 

  พัฒนาระบบคุณภาพบริการดานยาใหมีการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงพยาบาลทุกระดับ ใหโรงพยาบาลให
มีระบบจัดการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ทําการสงเสริมบุคลากรทางการแพทยใหมีการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในทุกระดับ รวมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยกลไกการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ สงเสริมการพัฒนาเครือขาย ทั้งที่เปนภาครัฐ และเอกชน เพื่อสงเสริมการเรียนรู
และพัฒนางานรวมกัน  

  

1. ผูบริหาร กําหนดนโยบายในการดําเนินงาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยา การ
สนับสนุนดานงบประมาณ บุคคลในการดําเนินงานปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยา พัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพื่อแจง
ขาวสารเก่ียวกับเชื้อดื้อยาในองคกร มีระบบติดตามและปรับปรุงการปฏิบัติของบุคลากรใหมีแนวทางในการ
ปฏิบัตงิานเปนไปทางเดียวกัน  

2. คณะกรรมการ นํานโยบายลงสูการปฏิบัติ วางแผนการดําเนินงาน จัดทําโปรแกรมการใหความรู และ
ทักษะเพื่อใหบคุลากรมีความรอบรูในดานการปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยา สงเสริมใหหนวยงานมีการนําขอมูลการ
ดื้อยาตานจุลชีพใชในการพัฒนางาน สรางมาตรฐานในการตรวจและวินิจฉัยการตรวจหาเชื้อดื้อยาทาง
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาตามมาตรฐานสากล พัฒนาและบูรณการฐานขอมูลที่เชื่อมโยงท้ังระบบ ตั้งแตการเฝา
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ระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ การลงมาตรการแกไข และผลลัพธการดําเนินงาน รวมทั้งเชื่อมประสานงานเครือขายทั้ง
ในโรงพยาบาล และชุมชนการควบคุมกํากับติดตามของผูมีสวนเกี่ยวของ อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  3. บุคลากร  

มีสวนรวมในการใชมาตรการในการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยา ประเมินการปฏิบัติ วิเคราะหโอกาส
พัฒนาอยางตอเนื่อง ศึกษาวิจยั และพัฒนา นวัตกรรมในดานการจัดการเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ 

 

 

 สถานการณเชื้อดื้อยาตานจุลชีพที่กาวเขาสูระยะวิกฤต มีผลกระทบ ความสูญเสียตอระบบสุขภาพ            
การปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ จําเปนตองมีกลไกขับเคลื่อนทั้งที่ครอบคลุมทั้งในสวนของชุมชนและ
โรงพยาบาล เพื่อใหการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลทั้งในคน พืช และสัตว โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพดาน
การรักษาพยาบาลและมีการพัฒนางานดานการควบคุมและปองกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ บุคลากร
สาธารณสุขทั้งในระดับประเทศ ระดับเขตสุขภาพ และโรงพยาบาลเปนกําลังสําคัญในการแกไขปญหา พัฒนาและ
ใชนวตกรรมในการพัฒนาระบบ มีกลยุทธใหแตละภาคสวนรวมมือ เชื่อมโยง บูรณาการระบบการปองกันและ
ควบคุมเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ รวมกับการติดตาม ควบคุมกํากับที่ตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการเชื้อ
ดื้อยาตานจุลชีพของประเทศไทยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป  

 

 

บทความนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

ดวยความเอาใจใสอยางดียิง่จาก รศ.ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ ผูเขียนกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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