
สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

เลขทีค่ ำขอ                         .  หมำยเลขผูส้มคัร 
วนั เดอืน ปี                        . 

                        แบบยื่นค าขอเข้ารบัการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 

 

 

(*) ท่ีอยู่ท่ีจดัส่งเอกสาร และสามารถติดต่อได้ 

 ท่ีอยู่ปัจจบุนั              ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน       ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  

     /   

C B -     -   รหสัองคก์รรบัรอง 
เจำ้หน้ำทีร่บัค ำขอ                                           . 
ต ำแหน่ง                                                       . 

ส านักรบัรองคณุวฒิุวิชาชีพ 

อาชีพ        ขำ้รำชกำร      พนักงำนรฐัวสิำหกจิ    
 พนักงำนเอกชน     ผูป้ระกอบกจิกำรส่วนตวั    
 นักศกึษำ     อื่นๆ                                   . 

1. ข้อมูลผูย้ื่นค าขอเข้ารบัการประเมิน (ผู้สมคัร)      หมายเหตุ (*) กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถว้น 

เข้ารบัการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ                                                                                          
สาขา         ผูช้ว่ยนักวจิยัระดบั   5                อาชีพ                   ขำ้รำชกำร                      ชัน้     ระดบั 7 (บรหิำรระดบัตน้)               

ประวติัผู้สมคัร 

1 4 - 0 2 - 2 5 2 1   นาย     นาง      นางสาว    วนั-เดือน-ปี(พ.ศ.) เกิด                                                                       อายุ    44         ปี    

(*)ช่ือ  นำงสำวชเนตต ี                   นามสกลุ       วงคแ์กว้                     ศาสนา     พทุธ               สญัชาติ       ไทย       . 
(*)ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ (โปรดระบุตวัพมิพใ์หญ่ เวน้วรรค 1 ช่องระหว่ำงชื่อกบันำมสกุล) 
 M I S S  C H A N E T T E E  W O N G K E A W               
 

3 - 2 2 0 3 - 0 0 3 1 4 - 3 7 - 2 (*)เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 

 (*) ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  

ทีอ่ยู่     49/9                             หมู่ที ่  3        ตรอก/ซอย       -                  ถนน        -       ต ำบล/แขวง  ปำกน ้ำแหลมสงิห ์                                  
2 2 1 3 0 อ ำเภอ/เขต      แหลมสงิห ์                จงัหวดั          จนัทบุร ี                    รหสัไปรษณยี ์

0 9 5 3 5 3 5 5 4 2 (*)เบอรโ์ทรศพัท์มอืถือ  0 3 9 4 3 3 6 6 7 เบอรโ์ทรศพัท ์ 

(*) อีเมล ์    City7358@gmail.com.                                                                                                                    .                                                                                
 

 ทีอ่ยู่เดยีวกบัทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น ท่ีอยูปั่จจบุนั 

ทีอ่ยู่    31/2                                                                  หมูท่ี ่   4      ตรอก/ซอย          -                    ถนน              -                 
2 2 1 7 0 ต ำบล/แขวง          โขมง           อ ำเภอ/เขต       ท่ำใหม่               จงัหวดั      จนัทบุร ี          รหสัไปรษณีย ์                               

0 9 5 3 5 3 5 5 4 2 เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื  0 3 9 4 3 3 6 6 7 เบอรโ์ทรศพัท ์ 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน / สถานศึกษา 

ช่ือสถานท่ีท างาน (ช่ือตามนิติบุคคล)                                                                                                                               
หน่วยงำน    องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลคลองขดุ         ทีอ่ยู่  11     หมู่ ตรอก/ซอย          -          ถนน                    - .                                                                       

2 2 1 2 0 ต ำบล/แขวง      คลองขดุ            อ ำเภอ/เขต      ท่ำใหม่              จงัหวดั   จนัทบุร ี      รหสัไปรษณีย ์                             
0 3 9 4 3 3 6 6 6 - 7 เบอรโ์ทรศพัท ์ 0 3 9 4 3 3 6 6 7 -  โทรสำร 

เวบ็ไซต์   www.Klongkhud.go.th                                                                                                                     
 

mailto:City7358@gmail.com


2. ข้อมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากขอ้มูลปัจจบุนัลงไป) 

ล าดบั วฒิุการศึกษา สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

2 
รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

3. ประวติัการท างาน (เรียงจากข้อมูลปัจจบุนัลงไป) 

ล าดบั 
ปี พ.ศ. 

ต าแหน่ง / สงักดั บริษทั / หน่วยงาน 
จาก ถึง 

1 พ.ศ.2559 พ.ศ.2565 นักบริหารงานท้องถิ่น (ประเภทบริหาร ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

2 พ.ศ.2557 พ.ศ.2559 นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด) ระดับ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

3 พ.ศ.2554 พ.ศ.2556 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

4 พ.ศ.2551 พ.ศ.2553 เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5,6ว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

5 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

6 พ.ศ.2548 พ.ศ.2548 เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จ.นครพนม 

4. ใบรบัรอง / ใบประกาศนียบตัรท่ีเคยได้รบั (เรียงจากขอ้มลูปัจจบุนัลงไป) 

ล าดบั ใบรบัรอง ใบประกาศนียบตัร โครงการ ผลงาน เกียรติประวติั 

1 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วถิีใหม่ สังสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยนื” ช่ือบทความ การดำเนินงานดแูลระยะยาวในผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิง จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปทีี่พิมพ์ ธันวาคม 2563 

2 ประกาศนียบตัร “นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง” รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ปี พ.ศ.2563 

3 
บทความวารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปที่ 17 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 ISSN 0858-527X  เรื่อง “จันทบุรี เมืองศูนย์กลางการคา้การลงทุน เศรษฐกิจ และเมืองท่องเที่ยว ชายแดน” 

4 
Certificate of Completion from Council of Local Authorities for International Relations (The Japan Council of Local 
Authorities  for International Relations, Singapore (J.CLAIR) Programme of the Local Government Exchange and 
Cooperation Seminar 2019, held in Japan form 15Th December until 21st December 2019. 

5 ประกาศนียบตัร“นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง” รุ่นที่ 8 

6 ประกาศนียบตัร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2560 

7 วุฒิบัตร โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นท่ี 6 

8 ประกาศนียบตัร งานสมัมนาวิชาการระดับชาติ (ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น) ปี 2559  

9 ประกาศนียบตัร หลักสตูร “ภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น” รุ่นที่ 33 
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5. ประวติัการอบรม / ประสบการณ์อ่ืนๆ 

ล าดบั การฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ สถานท่ี 

1 
“นักพัฒนบริหารศาสตรร์ะดับกลาง” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันท่ี 26 สิงหาคม ถึง 28
กันยายน พ.ศ.2563  

  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้)    

2 

หลักสตูร“การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 (The Japan Council of Local Authorities  for 
International Relations, Singapore (J.CLAIR) Programme of the Local 
Government Exchange and Cooperation Seminar 2019, held in Japan 
form 15Th December until 21st December 2019. 

(ทุนแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ) 
ณ กรุงโตเกียว และเมืองชิโมโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น 

3 

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชนมุ่งสู่ความสำเร็จใน
การดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ครั ้งที่ 1 
(ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น) 11 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

4 
หลักสูตร “ภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น” รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 22 – 29 
พฤศจิกายน 2559 

สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

5 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นท่ี 6 โดย  ปี พ.ศ.2559 
สำนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ 
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

6 

หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจา้พัชรกิติยาภา” รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2558 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น และสำนักงาน
อัยการสูงสดุ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 

7 
หลักสตูร “กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่น 20”  
 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

8 โครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว (เจ้าบ้านท่ีดี) ภูมิภาคตะวันออก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2560 

 
6. เอกสารประกอบการยื่นค าขอเข้ารบัการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ      

  รปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  2  รปู  
  ประวตักิำรท ำงำนปัจจุบนั (Resume) จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำ (รบัรองส ำเนำ)  จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (รบัรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด      
  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (รบัรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด        
  หนังสอืรบัรองกำรผ่ำนงำน  ฉบบัจรงิ พรอ้มส ำเนำ 2 ชุด       
  ตวัอย่ำงผลงำน กจิกรรม หรอืรำงวลัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรบัรองบุคลำกรตำมขอบขำ่ยทีก่ ำหนด (ถำ้ม)ี 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

7. การช าระคา่ธรรมเนียมในการยื่นค าขอเข้ารบัการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(*)ผู้สมคัรมีความประสงค ์
 สร้างเอกสาร Pay-in Slip ด้วยตนเอง โดยสมคัรสมาชิกเวบ็ไซต์ ลงทะเบียนการประเมิน และเข้าไปสร้างเอกสาร Pay-

in Slip                               
 รบัเอกสาร Pay-in Slip ณ องคก์รท่ีมีหน้าท่ีรบัรองฯ ท่ีสมคัรประเมิน  

ช่องทางการน าเอกสาร Pay-in Slip ไปช าระเงินกบัทางธนาคารกรงุไทยทุกสาขาทัว่ประเทศ 
1. ช ำระเงนิผ่ำนเคำเตอร ์(KTB Teller Payment) ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร 
2. ช ำระเงนิผ่ำน KTB ATM ค่ำธรรมเนียมในเขต 10 บำทต่อรำยกำร, นอกเขต 20 บำทต่อรำยกำร 
3. ช ำระเงนิผ่ำน Internet (KTB NetBank) ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร 

หมายเหตุ 
- ค่ำธรรมเนียมเป็นคำ่ธรรมเนยีมกำรท ำรำยกำรของธนำคำรกรุงไทยไม่ใช่คำ่ธรรมเนยีม ทีส่ถำบนัฯ ก ำหนด 
- กรณีในเอกสำร Pay-in Slip มยีอดช ำระรวมเกนิ 50,000 บำท ต่อรำยกำร ค่ำธรรมเนยีม 15 บำทต่อรำยกำร + 0.1% ของยอดช ำระ 

ส าหรบัเจา้หน้าท่ี 
 

 ช ำระเงนิแลว้  
      (ลงชื่อเจำ้หน้ำที ่                                           ) 

 บนัทกึเขำ้ระบบฐำนขอ้มลูแลว้ 
      (ลงชื่อเจำ้หน้ำที ่                                           ) 
 

ไดต้รวจสอบหลกัฐำนทีใ่ชใ้นกำรสมคัรแลว้ ถูกตอ้งตรงตำมทีผู่ส้มคัร
กรอกทุกประกำร 
      (ลงชื่อเจำ้หน้ำที ่                                            ) 

การตกลงรบัข้อมูลขา่วสาร 
 

ท่านสนใจรบัขอ้มูลข่าวสารจากสถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ หรือ ไม ่
 

   ท่ำนสนใจรบั    ขอ้มลูขำ่วสำร   ขอ้เสนอพเิศษ  
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1. ข้อสงวนสิทธิ และ ขอบเขตความรบัผิดชอบ  
1.1. กรณีบำดเจบ็ ระหว่ำงกำรประเมนิ ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิสมรรถนะของบุคคล โดยพสิจูน์แลว้ว่ำ ไม่ไดเ้กดิจำกควำมประมำทเลนิเล่อของผูป้ระเมนิ 

หรอื เจำ้หน้ำทีส่อบ ขององคก์รทีม่หีน้ำทีร่บัรองสมรรถนะของบุคคล องคก์รทีม่หีน้ำทีร่บัรองสมรรถนะของบุคคลจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
1.2. องคก์รทีม่หีน้ำทีร่บัรองสมรรถนะของบุคคล หรอื ผูป้ระเมนิสมรรถนะของบคุคลตำมมำตรฐำนอำชพี สำมำรถเปลีย่นแปลงขัน้ตอน หรอืวธิกีำร

ประเมนิใหม้คีวำมสอดคลอ้ง และเหมำะสมกบัมำตรฐำนอำชพี เพื่อใหผู้เ้ข้ำรบักำรประเมนิสำมำรถแสดงสมรรถนะไดต้ำมมำตรฐำนอำชพี  
1.3. หำกมขีอ้สงสยัในขัน้ตอนกำรประเมนิ หรอื หลกัฐำนในกำรประเมนิสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชพี สถำบนัมสีทิธริะงบั หรอื ถอดถอนผล

กำรประเมนิสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชพีนัน้ได ้
1.4. หำกมขีอ้สงสยัในหลกัฐำนของกำรประเมนิ สถำบนั หรอื ผูท้ีส่ถำบนัมอบหมำย หรอื องคก์รทีม่หีน้ำทีร่บัรองสมรรถนะของบุคคล หรอื หวัหน้ำคณะ

ของผูป้ระเมนิสมรรถนะของบุคคล สำมำรถใหผู้ข้อเขำ้รบักำรประเมนิ แสดงผลเพิม่เตมิ หรอื ถูกประเมนิใหม่ได ้โดยผูข้อเขำ้รบักำรประเมนิเป็นผูอ้อก
ค่ำใชจ้่ำยทัง้สิน้ 

1.5. ค ำตดัสนิของ หวัหน้ำคณะผูป้ระเมนิสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชพี ใหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สุด  

2. นโยบายการรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล  
2.1. สถำบนัจะใชข้อ้มลูสว่นบุคคลเพยีงเทำ่ทีจ่ ำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพื่อใชใ้นกำรตดิตอ่ใหบ้รกิำรประชำสมัพนัธห์รอืใหข้อ้มลูขำ่วสำรต่ำงๆ รวมทัง้ 

ส ำรวจควำมคดิเหน็ของผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิในกจิกำร หรอืกจิกรรมของ สถำบนัฯ เท่ำนัน้ 
2.2. สถำบนัขอรบัรองว่ำจะไม่น ำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนที ่สถำบนัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมไวไ้ปขำยหรอืเผยแพร่ใหก้บับุคคลภำยนอกโดยเดด็ขำด เวน้แต่จะ

ไดร้บัอนุญำตจำกผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิเท่ำนัน้ 
2.3. ในกรณีทีส่ถำบนัไดว้่ำจำ้งหน่วยงำนอืน่เพื่อใหด้ ำเนินกำรเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ เช่น กำรจดัส่งพสัดุไปรษณีย ์กำร

วเิครำะหเ์ชงิสถติใินกจิกำรหรอืกจิกรรมของ สถำบนัเป็นตน้ จะก ำหนดใหห้น่วยงำนทีไ่ดว้่ำจำ้งใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำว เกบ็รกัษำควำมลบัและควำมปลอดภยั
ของขอ้มลูสว่นบุคคลของผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิและก ำหนดขอ้หำ้มมใิหม้กีำรน ำขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำวไปใชน้อกเหนือจำกกจิกรรมหรอืกจิกำรของสถำบนั 

3. การรบัรองข้อมูล และ การอนุญาตให้ใช้ขอ้มูล 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ  

- ขอ้มลูตำมทีร่ะบุไวใ้นค ำขอ รวมทัง้เอกสำรและหลกัฐำนทีแ่นบประกอบกำรพจิำรณำทัง้หมดนัน้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 
- ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและท ำควำมเขำ้ใจ ขอ้สงวนสทิธ ิขอบเขตควำมรบัผดิชอบ นโยบำยรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคล และยนิยอมให้ 
สถำบนัใชข้อ้มลูตำมทีส่ถำบนัเหน็สมควร 

- ขำ้พเจำ้ไดช้ ำระค่ำธรรมเนียมซึง่เกดิขึน้จำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอนี้ภำยในระยะเวลำทีส่ถำบนัก ำหนด 

      ยอมรบัขอ้ตกลงและลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 
   

                                                                                ลงช่ือ                                                        ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                        (    นางสาวชเนตตี   วงคแ์ก้ว       ) 
                                                                         วนัท่ี   19      / มกราคม       / 2566           .         

หำกมขีอ้สงสยั หรอื ตอ้งกำรสอบถำมเพิม่เตมิ ตดิต่อ สถำบนัคุณวุฒวิชิำชพี (องคก์ำรมหำชน) โทร. 02 035 4900 – 4929 หรอืผ่ำน เวบ็ไซต์ https://tpqi-net.tpqi.go.th 

 
 

ข้อก าหนดของผู้เข้ารบัการประเมิน 
1. ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ จะตอ้งแสดงตนก่อนเวลำนัดหมำยเพื่อขอรบั

กำรประเมนิ อย่ำงน้อย 30 นำท ี 
2. ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ จะตอ้งปิดเครื่องมอืสื่อสำรทุกชนิด 
3. ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ จะตอ้งเตรยีมเครื่องมอื อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น

ตำมแต่กรณี ตำมทีอ่งคก์รทีม่หีน้ำทีร่บัรองไดแ้จง้ต่อผู้เขำ้รบักำร
ประเมนิ 

4. กรณี ทีผู่เ้ขำ้รบักำรประเมนิ ไม่ไดเ้ตรยีมเครื่องมอือุปกรณ์ 
ครบถว้น 
ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ ยนิดดี ำเนินกำรตำมควำมเหน็ของผูป้ระเมนิ 

5. ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ สำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมนิ ดว้ย
ตนเองผ่ำนเวบ็ไซต ์ https://tpqi-net.tpqi.go.th/certified-person 

                              

C B -     -  

บตัรประจ าตวัผู้เข้ารบัการประเมินสมรรถนะบุคคล 
                                  
                                          
                                         นาย     นาง      นางสาว            
                                      ชื่อ             ชเนตต ี                         .                       
                                 นำมสกุล       วงคแ์ก้ว                        .                                                 
                                 คุณวุฒ ิ     ปรญิญำเอก                     .       

      ปรชัญำดุษฎบีณัฑติ  (รฐัประศำสนศำสตร)  มหำวทิยำลยัรงัสติ       .                                                                                  
                 วนัที ่       เดอืน                     พ.ศ.            . เวลำ                       

ณ                                                                                       .                                                                                           
 

 
                                           . 

(ลงลำยมอืชื่อผูเ้ขำ้รบักำรทดสอบ) 



 

 

ตารางนัดหมายการประเมิน 
 

วนัท่ี รอบการประเมิน ผู้
ประเมิน 
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(นำงสำวชเนตตี  วงค์แกว้) 
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  ส ำเนำถูกตอ้ง 

 

 

(นำงสำวชเนตตี  วงค์แกว้ 

 



 

 ประวัติการรับราชการ   

ชื่อ - นามสกุล   นางสาวชเนตตี   วงค์แก้ว   
วันเกิด    14 กุมภาพันธ์ 2522   
ตำแหน่งปัจจุบัน   นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.ระดับ 7) ประเภท บริหาร ระดับต้น  
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 
ประวัติการศึกษา   
    ปริญญาตรี   ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
    ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

       เจ้าพระยา 
ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประวัติการรับราชการ 
ปี พ.ศ. 2548   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 สังกัด อบต.นางาม 

อ.เรณูนคร  จ.นครพนม 
ปี พ.ศ.2548-2550  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 สังกัด อบต.แม่สอง 

อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก 
ปี พ.ศ.2551-2553  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 สังกัด อบต.คลองขุด 

อ.ท่าใหม่   จ.จันทบุรี 
ปี พ.ศ.2554   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 สังกัด อบต.คลองขุด 

อ.ท่าใหม่   จ.จันทบุรี 
ปี พ.ศ.2555   นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.) ระดับ 6 สังกัด อบต.คลองขุด 

อ.ท่าใหม่   จ.จันทบุรี 
ปี พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน  นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.) ระดับ 7 ประเภท บริหาร 

ระดับต้น สังกัด อบต.คลองขุด  อ.ท่าใหม่   จ.จันทบุรี 
ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
    หลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่น รุ่น 54” ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
    หลักสูตร “กลยุทธ์นักบริหารงานท้องถิ่น รุ่น 20 ” ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
    หลักสูตร “การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปล่ียนระหว่างองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (The Japan Council of Local Authorities 
for International Relations, Singapore (J.CLAIR) Programme of the 
Local Government Exchange and Cooperation Seminar 2019, 
held in Japan form 15Th December until 21st December 2019. ณ 
กรุงโตเกียว และเมืองชิโมโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น  

    หลักสูตร “นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง” รุ่นท่ี 8 ระหว่างวันท่ี 26 สิงหาคม  
ถึง 18 กันยายน 2563 ณ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
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(นำงสำวชเนตตี   วงคแ์ก้ว) 
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ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นำงสำวชเนตตี   วงคแ์ก้ว) 



 



 

 

https://huso.kpru.ac.th/
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   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
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เจาของ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร       
 
วัตถุประสงค  

เพื ่อสงเสริมและรองรับการตีพิมพ เผยแพร ผลงานวิชาการ ในรูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ และบทวิจารณหนังสือ ท่ีเปนองคความรูทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ของคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิชาการ บุคลากร
ทางการศึกษา นิสิต และนักศึกษา 
 
ที่ปรึกษา    
รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชิน รอดกาํเหนิด  คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
บรรณาธิการ     
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิษณุ บุญนิยม  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  
 
กองบรรณาธิการ  
ศาสตราจารย ดร.โกวิทย พวงงาม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร               
ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมศิริวัฒน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     
ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.โสรีช โพธิแกว           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ดร.กานต โกวิทยสมบูรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    

รองศาสตราจารย ดร.แมร่ี สารวิทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รูปแบบการอภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน : ศึกษากรณี
ชุมชนบานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาว อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
Model of Governance in Mangrove Forest Resources 
Management: A Case Study of Ban Prednai Community, 
Tambon Huang Nam Khao, Amphoe Muang Trat, 
Changwat Trat 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทรัพยากรปาชายเลนใน
ชุมชนบานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาว อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2) ศึกษา
การอภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน และ 3) เสนอรูปแบบการ
อภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

                                                           
1นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
2,3,4อาจารยที่ปรึกษา 
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ศึกษาจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 
ไดแก เจาหนาที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ผูนําชุมชน ปราชญ
ชาวบาน และตัวแทนสมาชิกชุมชนบานเปร็ดใน จํานวน 30 คน ผลการวิจัยสรุป
ไดวา 1)สภาพทรัพยากรปาชายเลนมีความอุดมสมบูรณเปนอันดับสองของประเทศ 
2) การอภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ไดแก (1) การอภิบาลแบบมีสวน
รวม โดยมีสวนรวมทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนจากหลากหลายภาคสวน 
(2) การอภิบาลแบบเครือขาย โดยมีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูและขอมูล
ขาวสารระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน (3) การอภิบาลแบบชุมชน โดย
ชุมชนมีบทบาทหลักในการดําเนินการจัดการทรัพยากรปาชายเลนภายใตรูปแบบ
และกฎกติกาที่ภาครัฐกําหนด (4) การอภิบาลแบบจัดการตัวเอง โดยชุมชนเปนผู
กําหนดรูปแบบ กฎกติกา และแผนการจัดการปาชายเลนดวยตนเอง (5) การ
อภิบาลแบบปรึกษาหารือ โดยมีการปรึกษาหารือ รวมกันแสดงความคิดเห็น 
รวมกันแกไขปญหา ภายใตวิถีระบอบประชาธิปไตย และ (6) การอภิบาลแบบ
ปรับตัว โดยชุมชนมีความสามารถในการปรับตัวให เขากับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 3) รูปแบบการอภิบาลในการจัดการทรัพยากรปา
ชายเลน คือ การใหทุกภาคสวนมีบทบาทและหนาที่ในการจัดการทรัพยากรปาชาย
เลนในรูปแบบของการจัดการทรัพยากรรวม เพื่อใหชุมชนสามารถจัดการตนเอง
ไดอยางยั่งยืน 
 

คําสําคัญ: การอภิบาล, การจัดการ, ทรัพยากรปาชายเลน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study (1) mangrove forest 
resources conditions in Ban Prednai Community, Tambon Huang Nam 
Khao, Amphoe Muang Trat, Changwat Trat; (2) to study governance in 
mangrove forest resources management; and (3) provide Model of 
Governance in Mangrove Forest Resources Management. This research 
qualitative research, studies from documents, observation and in-
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depth interviews. Key informants are Department of Marine and 
Coastal Resources officer, community leader, villagers and 
member representative of Ban Prednai community, totaling 30 
people. The results of the study were as follows: 1) mangrove 
forest resources conditions is the second most abundant country; 
2) governance in mangrove forest resources management include 
(1) participatory governance by creating participation both within 
and outside the community from various sectors; (2) network 
governance by communicating, exchanging knowledge and 
information between government sector, private sector and public 
sector; (3) community governance the community plays a main role in 
managing the mangrove forest resources under the from and rules set 
by the government; (4) societal self-governance by defining the rules 
and regulations of the mangrove forest management plan; (5) 
deliberative governance by sharing opinions solving problems under 
the democratic; and (6) adaptive governance the community has the 
ability to adapt to different situations as well; 3) model of Governance 
in mangrove forest resources management the importance of 
integrating cooperation from all sectors in mangrove forest resources 
management, so that the community can manage themselves 
sustainably. 
 

Keywords: Governance, Management, Mangrove Forest Resources 
 
บทนํา 
 สถานการณทรัพยากรปาชายเลนในปจจุบันมีแนวโนมลดลงเร่ือย ๆ 
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่โลกสูญเสียทรัพยากรปาชายเลนใน
อัตราที่นาวิตก การสูญเสียของทรัพยากรปาชายเลนในเอเชียเกือบสองเทาของ
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คาเฉลี่ยทั่วโลกที่มีมากกวา 250,000 ลานไร หายไประหวางป 2000 และป 
2012 แมวาจะมีจํานวนนอยกวา 1% ของพื้นที่ปาชายเลนเขตรอนทั่วโลกก็ตาม 
สาเหตุสวนใหญมาจากการตัดไมทําลายปา 10% ของปาชายเลนทั้งหมด และ
จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีอุณหภูมิ
สูงข้ึนอยางตอเนื่องและเรงใหระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงข้ึนจากปรากฏการณเรือน
กระจก นําไปสูสภาพอากาศรุนแรงและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน พายุ
ไซโคลนและน้ําทวมอยางรุนแรง (Mangroves for the future, 
https://www.mangrovesforthefuture.org/newsandmedia/news/ globa
l/2017/mangroves-and-redd-a-new-component-of-mff/, 8 ตุลาคม 
2561) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนบานเปร็ดใน ตําบลหวง
น้ําขาว อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 2. เพื่อศึกษาการอภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนบาน
เปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาว อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 3. เพื่อเสนอรูปแบบการอภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 เปนการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรเก่ียวกับการอภิบาลในการจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลน โดยศึกษาจากเอกสารและขอมูลวิชาการ รวมทั้งการสังเกต
และการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อนํามาวิเคราะหและสังเคราะหออกมาเปนรูปแบบการ
อภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ครอบคลุม 3 ดาน คือ ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลน ดานการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน และดานการใชประโยชน
ทรัพยากรปาชายเลน ซึ่งในแตละดานจะประกอบดวย 6 มิติ ไดแก 1) การ
อภิบาลแบบมีสวนรวม 2) การอภิบาลแบบเครือขาย 3) การอภิบาลแบบชุมชน 4) 
การอภิบาลแบบจัดการตัวเอง 5) การอภิบาลแบบปรึกษาหารือ และ 6) การ
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อภิบาลแบบปรับตัว โดยเลือกศึกษาชุมชนบานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาว 
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เปนกรณีศึกษา  
 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 1. Peter (1996) ไดเสนอรูปแบบการอภิบาลไว 4 รูปแบบ ประกอบดวย 
1) รูปแบบการตลาด (market model) 2) รูปแบบการมีสวนรวม (participatory 
model) 3) รูปแบบความยืดหยุน (flexible model) 4) รูปแบบการยกเลิก
มาตรการควบคุม (deregulated government model) (Peter, 1996, pp.1-
142) 
 2. Bekkers, Dijkstra, Edwards and Fenger (2007) ไดเสนอ
รูปแบบการอภิบาลไว 5 รูปแบบ ประกอบดวย 1) การอภิบาลแบบระดับของ
การควบคุม (governance at a distance: deregulation, performance 
and accountability) 2) การอภิบาลแบบหลายระดับ (multi-level governance) 
3) การอภิบาลแบบตลาด (market governance) 4) การอภิบาลแบบเครือขาย 
(network governance) 5) การอภิบาลแบบจัดการตนเอง (societal self-
governance) (Bekkers, Dijkstra, Edwards and Fenger, 2007, pp. 21-26) 
 3. หลุยส มูเลแมน (Louis Meuleman) ไดเสนอรูปแบบการอภิบาลไว 6 
รูปแบบ ประกอบดวย 1) การอภิบาลแบบมีสวนรวม (participatory 
governance) 2) การอภิบาลแบบตัวกลาง (nodal governance) 3) การอภิบาล
แบบชุมชน (community governance) 4) การอภิบาลแบบปรึกษาหารือ 
(deliberative governance) 5) การอภิบาลแบบสะทอนหรือทบทวน (reflexive 
governance) 6) การอภิบาลแบบปรับตัว (adaptive governance) (Louis 
Meuleman, 2008, p. 74) 
 4. Elinor Ostrom (2010) ไดเสนอแนวคิดเร่ือง “การบริหารจัดการ
ทรัพยากรรวม” (Common-pool Resources) โดยเสนอ “หลักการออกแบบ
กติกา (Desige Primciple)” เพื่อเปนลักษณะรวมในเชิงสถาบันของชุมชนผูใช
ทรัพยากรในการบริหารจัดการใหดํารงอยูอยางยั่งยืน (Ostrom, 2010, p. 653 
อางในชล บุนนาค, 2555, หนา 41-47) 
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กระบวนการวิจัยหรือวิธีดําเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้เปนเจาหนาที่กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงจํานวน 11 คน ผูนําชุมชนและปราญชชาวบานจํานวน 9 คน 
และผูแทนสมาชิกชุมชนบานเปร็ดในจํานวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน 

เคร่ืองมือวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบดวย การสังเกต
และการสัมภาษณเชิงลึก โดยการสังเกต ผูวิจัยเลือกใชการสังเกตแบบไมมีสวน
รวม (non- participant observation) สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยได
ประยุกตใชทั้งการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีคําถามเปน
ลักษณะแบบปลายเปด (open-ended) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิและการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
แบงออกเปน 3 ชวง คือ 1) การเตรียมการกอนลงพื้นที่สังเกตและสัมภาษณ 2) 
การลงพื้นที่สังเกตและสัมภาษณ และ 3) หลังการลงพื้นที่สังเกตและสัมภาษณ 
เพื่อใหขอมูลที่รวบรวมไดมีความครอบคลุมและครบถวน สามารถตอบคําถาม
การวิจัยที่ไดตั้งไวอยางครบถวนสมบูรณ 

การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ เร่ิมจากการจัดระเบียบ
ขอมูล การแสดงขอมูล และขอสรุป จากนั้นทําการตีความผลการวิจัยจากขอ
คนพบและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยการตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งในการตรวจสอบภายในไดนําเสนอคําอธิบายและขอสรุปจาก
มุมมองที่หลากหลายทั้งในทัศนะที่เห็นสอดคลองกันและเห็นเแตกตางกัน โดย
ไมมองขามประเด็นหนึ่งประเด็นใด และในการตรวจสอบภายนอก โดยการ
รวบรวมขอมูลจากงานวิชาการ เอกสาร ขอมูลจากการสังเกต และขอมูลจาก
สื่อตาง ๆ ซึ่งเปนการใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางกัน เพื่อรวบรวมขอมูลเร่ือง
เดียวกันมาทําการวิเคราะหและหาขอสรุป 
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ผลการวิจัย 
 1. สภาพทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนบานเปร็ดใน 
 ปาชายเลนในชุมชนบานเปร็ดใน ถือเปนมรดกผืนปาตะวันออกที่มี
ความอุดมสมบูรณเปนอันดับสองของประเทศ ชี้ใหเห็นวา เปนพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณเปนอยางยิ่ง มีการแบงแนวเขต (Zonation) ของพรรณไมชายเลน
หลายชั้น เร่ิมตั้งแตติดแผนดินจนถึงหนาทะเลไมแตละชนิดจะสัมพันธกับสภาพ
พื้นที่ ระบบน้ําข้ึนน้ําลง และลักษณะดิน  
 2. การอภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบาน
เปร็ดใน 
 2.1 การอภิบาลแบบมีสวนรวม (participatory governance) 

การจัดการทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนบานเปร็ดในมีหลายภาคสวน
มีสวนรวม ไดแก กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน กลุมผูนําชุมชน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สารสนเทศน้ํา UNEP/UNDP GSEI กรมประมง 
กรมปาไม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และ GIS เปนตน โดยชุมชนบานเปร็ดในเปนหลักในการจัดทําแผนการจัดการปา
ชายเลนและสรางขอตกลงในการใชประโยชนในแตละพื้นที่ ทุกกลุมในชุมชนมีสวน
ชวยในการดูแลรักษาปารวมกัน มีการแบงหนาที่รับผิดชอบกันอยางชัดเจน อีก
สวนหนึ่งกลุมองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขามาใหการสนับสนุน
สงเสริม  
 2.2 การอภิบาลแบบเครือขาย (network governance) 

การดูแลรักษาทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนบานเปร็ดใน มีการ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสารระหวางกันทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เพื่อสรางจุดรวม ความเชื่อถือไววางใจ และ
ประสานผลประโยชนรวมกัน มีเครือขายชุมชนและเยาวชนรวมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลน โดยมีกฎกติกาภายในชุมชน และขยายเครือขายชุมชน
ใกลเคียง รวมถึงเครือขายระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อจัดการปาชายเลน
และแกปญหาชายฝงทะเลรวมกัน โดยการทดลองลดการพังของชายฝงทะเลดวย
การใชไมไผปกและวางลูกเตายาง 
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 2.3 การอภิบาลแบบชุมชน (community governance) 
การดูแลรักษาทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนบานเปร็ดใน ชุมชนมี

บทบาทในการดําเนินการบริหารจัดการภายใตรูปแบบและกฎกติกาที่ภาครัฐ
กําหนด ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่กําหนดใหชุมชนทองถ่ินมีสิทธิ
ที่จะมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ไดกําหนดรองรับใหอํานาจหนวยงานรัฐบาลทองถ่ินเขาไปสงเสริมชุมชน
ทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหความชวยเหลือในการพัฒนาแผนการ
จัดการ เขาถึงทรัพยากรและเครือขาย มีการนําแผนไปบรรจุในแผนของทองถ่ิน 
เพื่อประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทองถ่ิน 
 2.4 การอภิบาลแบบจัดการตัวเอง (societal self-governance) 

การดูแลรักษาทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนบานเปร็ดใน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ภาคเอกชน หรือชุมชนมีบทบาทในการดําเนินการบริหารจัดการและ
สามารถกําหนดรูปแบบและกฎกติกาไดดวยตนเอง โดยภาครัฐทําหนาที่เปนเพียงพี่
เลี้ยงคอยใหการสนับสนุนและชวยเหลือ มีการกําหนดรูปแบบ กฎกติกา และ
แผนการจัดการปาชายเลน ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่สําคัญอยางยิ่งในการจัดการปา
รวมกันของชุมชน ซึ่งแผนดังกลาวมีสาระสําคัญเก่ียวกับกฎระเบียบ ขอตกลง ขอ
หาม และวิธีการเก็บหาในการใชประโยชนจากปาชายเลน ไดแก ไมใชสอย การจับ
สัตวน้ํา และสัตวปา โดยมีผลบังคับใชทั้งคนในและนอกชุมชน บทลงโทษผูฝาฝน
กฎระเบียบ 
  2.5 การอภิบาลแบบปรึกษาหารือ (deliberative governance) 

ชุมชนบานเปร็ดจัดการทรัพยากรปาชายเลนในชุมชน หลากหลาย
ภาคสวนรวมกันปรึกษาหารือ รวมแกไขปญหา และรวมรับผิดชอบ ภายใตวิถี
ระบอบประชาธิปไตย มีอาสาสมัคร มีการรับฟงความคิดเห็นและแสดงความ
คิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการแกปญหาความขัดแยงในหมูบาน อยาง
สรางสรรค โดยยึดหลักการรวมกัน ประกอบดวย 1) เปดเผยความจริงในทุก
เร่ืองหรือปญหาของหมูบาน 2) ใหความยุติธรรมกับชาวบานทุกคน 3) ผูนํามี
ความพรอมรับผิด หากเกิดจากการกระทําของตน และมีความเสียสละ 4) การ
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รูจักใหอภัย และ 5) แกไขปญหาในอนาคตที่มีความเปนไปไดและเห็นพอง
ตองกันของชุมชน 
 2.6 การอภิบาลแบบปรับตัว (adaptive governance)       

การดูแลรักษาทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนบานเปร็ดใน ชุมชนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของ
สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง เชน มีการปรับปรุงกฎระเบียบชุมชน
ทุกสามป เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ มีการติดตามทรัพยากรและระบบนิเวศ 
โดยมีคณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน คณะกรรมการหมูบาน สมาชิก
ในชุมชน ผูเก็บหา ผูใชไม และรีคอฟเขามามีสวนรวมในการวิเคราะห 

3. รูปแบบการอภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
รูปแบบการอภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบาน

เปร็ดในที่สงผลใหการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานเปร็ดใน
ประสบความสําเร็จไดนั้น เกิดจากการจัดการทรัพยากรปาชายเลนแบบการอภิบาล
โดยหลายภาคสวนมีสวนรวม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ไมใช
เปนการดําเนินการโดยภาครัฐเพียงลําพัง กลาวคือ มีการจัดการทรัพยากรปา
ชายเลนครอบคลุม 3 ดาน คือ 1) ดานการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 2) 
ดานการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน และ 3) ดานการใชประโยชนทรัพยากรปา
ชายเลน ซึ่งในแตละดานมีการจัดการครบทั้ง 6 มิติ ไดแก 1) การอภิบาลแบบมี
สวนรวม มีหลายภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินการ ไมใชดําเนินการโดย
ภาครัฐเพียงลําพัง 2) การอภิบาลแบบเครือขาย มีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความรูและขอมูลขาวสารระหวางกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชน เพื่อสรางจุดรวม ความเชื่อถือไววางใจ และประสานผลประโยชน
รวมกัน 3) การอภิบาลแบบชุมชน ชุมชนมีบทบาทในการดําเนินการบริหาร
จัดการภายใตรูปแบบและกฎกติกาที่ภาครัฐกําหนด โดยภาครัฐทําหนาที่ในการ
ควบคุมกํากับดูแลใหเปนไปตามรูปแบบและกฎกติกาที่ภาครัฐกําหนด 4) การ
อภิบาลแบบจัดการตัวเอง ชุมชนมีบทบาทในการดําเนินการบริหารจัดการและ
สามารถกําหนดรูปแบบและกฎกติกาไดดวยตนเอง โดยภาครัฐทําหนาที่เปน
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เพียงพี่เลี้ยงคอยใหการสนับสนุนและชวยเหลือ 5) การอภิบาลแบบ
ปรึกษาหารือ มีการรวมปรึกษาหารือ รวมแกไขปญหา และรวมรับผิดชอบ 
ภายใตวิถีระบอบประชาธิปไตย 6) การอภิบาลแบบปรับตัว ชุมชนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของสภาพสังคมและสิง่แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี 
 
การอภิปรายผล 

1. สภาพทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนบานเปร็ดใน 
สภาพทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนบานเปร็ดใน มีความอุดมสมบูรณ

เปนอันดับสองของประเทศ มีการแบงแนวเขตของพรรณไมชายเลนหลายชั้น 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ (2545, หนา 71) ที่ได
อธิบายเก่ียวกับทรัพยากรปาชายเลนวา ปาชายเลนที่อุดมสมบูรณไดรับการ
ฟนฟูแลว จะสามารถเปนแหลงทรัพยากรของชุมชน แหลงไมใชสอย แหลงหา
อาหารและสมุนไพร แหลงวางไขและอนุบาลสัตวน้ําตัวออน รวมถึงแหลง
ปองกันอุบัติภัยทางธรรมชาติ เปนตน 

2. การอภิบาลการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานเปร็ดใน 
2.1 การอภิบาลแบบมีสวนรวม พบวา การดูแลรักษาทรัพยากรปา

ชายเลนในชุมชนบานเปร็ดใน หลายภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินการ โดย
บทบาทการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนชุมชนบานเปดใน
แบงเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมองคกรภายในชุมชน 10 กลุม 2) กลุมองคกรภายนอก
ชุมชน 17 กลุม โดยมีการจัดทําแผนการจัดการปาชายเลนและสรางขอตกลงใน
การใชประโยชนในแตละพื้นที่ ทุกกลุมในชุมชนมีสวนชวยในการดูแลรักษาปา
รวมกัน มีการแบงหนาที่รับผิดชอบกันอยางชัดเจน และมีกลุมองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขามาใหการสนับสนุนสงเสริม ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Emerson, Tina and Stephen (2012, pp. 1-29) ที่กลาวไววา การ
จัดการนั้น กลุมคนที่ควรเปนผูริเร่ิม ไดแก ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชนในการรวมมือกัน และเชื่อมโยงกับแนวคิดของ Peters (1996, pp.1-
142) เปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ เทพกาญจน เกียรติศิริ, ธีระ 
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เตชะมณีสถิตย และวรรณนภา วามานนท (2558) เร่ือง รูปแบบอภิบาลเครือขาย
ในการดําเนินงานเพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยของทองถ่ินในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของระบบอภิบาลในการบรรเทาปญหา
อุทกภัยที่สําคัญรูปแบบหนึ่ง คือ ความรวมมือ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
Ballabh (2007) เร่ือง รูปแบบการอภิบาลทรัพยากรน้ํา: ทางเลือกเชิงสถาบันและ
เศรษฐศาสตรการเมือง ผลการวิจัยพบวา รูปแบบอภิบาลที่เสนอเชื่อมโยงกับ
การศึกษานโยบายรัฐทางดานการปฏิรูปเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตน รวมถึง
การรวมมือกันระหวางรัฐกับชุมชนในการจัดการหรือใชการจัดการแบบมีสวนรวม 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Elinor Ostrom (2010) (Ostrom, 2010, 
p. 653 อางในชล บุนนาค, 2555, หนา 41-47) ที่เสนอแนวคิดเร่ือง “การบริหาร
จัดการทรัพยากรรวม” (Common-pool Resources) โดยเสนอ “หลักการ
ออกแบบกติกา (Desige Primciple)” เพื่อเปนลักษณะรวมในเชิงสถาบันของ
ชุมชนผูใชทรัพยากรในการบริหารจัดการใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 

2.2 การอภิบาลแบบเครือขาย พบวา การอภิบาลแบบเครือขายของ
ชุมชนบานเปร็ดใน มีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสาร
ระหวางกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน เพื่อสรางจุดรวม 
ความเชื่อถือไววางใจ และประสานผลประโยชนรวมกัน มีการจัดทําเปน
แผนงานเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยครอบคลุมปญหา ความ
ตองการ และแนวทางในการพัฒนาของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Papadopoulos (2003, pp. 476-477) ที่ไดอธิบายไววา ไมเห็นดวยกับการ
รวมอํานาจไวที่สวนกลาง ตองมีการกระจายผลประโยชนระหวางภาคสวนหรือ
ชุมชน โดยเนนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ 
Rhodes (1996, pp. 653-658) ที่ไดอธิบายไววา เครือขายเปนการเชื่อมโยง
หลากหลายของทุกภาคสวน เพื่อแกไขปญหาที่มีความซับซอนและมีความ
หลากหลาย รวมถึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัทร ชมพูมิ่ง (2557) เร่ือง 
รูปแบบการอภิบาลเครือขายในการจัดการทรัพยากรน้ํา: ศึกษากรณีพื้นที่
ภูมิภาคลุมแมน้ํายม ผลการวิจัยพบวา เครือขายใชความสัมพันธแนวราบในการ
ทํางานรวมกันและไมเนนการกําหนดบทบาทหนาที่ตายตัวหรือมีขอผูกมัดใน
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การทําหนาที่ แตอาศัยความถนัด ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีการสื่อสาร
และการประสานงานเปนแบบไมเปนทางการ 

2.3 การอภิบาลแบบชุมชน พบวา การอภิบาลแบบชุมชนให
ความสําคัญกับชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในการดําเนินการบริหารจัดการ
ภายใตรูปแบบและกฎกติกาที่ภาครัฐกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Rhodes (1997, p. 109) ที่เสนอไววา รัฐไมใชผูบังคับบัญชาสั่งการแบบ
เบ็ดเสร็จหรือเปนศูนยกลางของการบริหารเพียงลําพังเหมือนดังเดิม แตคือการ
ไมมีศูนยกลางเพียงหนึ่งเดียว มีหลากหลายศูนยกลาง และไมมีใครมีอํานาจ
เหนือผู อ่ืน เปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของ Bekkers, Dijkstra, 
Edwards, and Fenger (2007, pp. 17-19) ที่ไดอธิบายไววา รัฐไมสามารถ
ดําเนินการทุกอยางไดเพียงลําพังอีกตอไป รวมถึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
Gulbrandsen (2005) เร่ือง ปาไมที่ยั่งยืนในประเทศสวีเดน: ผลของการ
แขงขันระหวางโครงการรับรองของบริษัทเอกชน ผลการวิจัยพบวา การให
เอกชนเขาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาผืนปาที่ เสื่อมโทรม สามารถ
ดําเนินการพัฒนาปาไมไดอยางดี สงผลใหผืนปากลับข้ึนมาสมบูรณข้ึน ขณะที่
รัฐทําหนาที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองขอกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อให
เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

2.4 การอภิบาลแบบจัดการตัวเอง พบวา ชุมชนบานเปร็ดในมีความ
ตื่นตัว ตื่นรู และลุกข้ึนมาจัดการตนเองในเร่ืองทรัพยากรปาชายเลนอยางชัดเจน มี
การกําหนดรูปแบบ กฎกติกา และแผนการจัดการปาชายเลน โดยภาครัฐทําหนาที่
เปนเพียงพี่เลี้ยงคอยใหการสนับสนุนและชวยเหลือ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
Rhodes (1997, p. 15) ที่ไดกลาวไววา การจัดการในลักษณะเครือขายระหวาง
องคการที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเปลี่ยนทรัพยากรระหวางกัน สรางกฎ
กติกาในการอยูรวมกัน แตสมาชิกในเครือขายนั้นมีความเปนอิสระในการจัดการ
ตนเอง เปนไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของ Elinor Ostrom (2010) (Ostrom, 
2010, p. 653 อางในชล บุนนาค, 2555, หนา 41-47) ที่เสนอแนวคิดเร่ือง “การ
บริหารจัดการทรัพยากรรวม” (Common-pool Resources) โดยเสนอ “หลักการ
ออกแบบกติกา (Desige Primciple)” เพื่อเปนลักษณะรวมในเชิงสถาบันของ
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ชุมชนผูใชทรัพยากรในการบริหารจัดการใหดํารงอยูอยางยั่งยืน และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ ชมภูนุช หุนนาค (2560) เร่ือง รูปแบบของระบบ
อภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรียเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย
เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน สวนสําคัญ คือ ระบบอภิบาลแบบจัดการตนเอง
โดยการมีสวนรวมของเครือขายหลายระดับ  

2.5 การอภิบาลแบบปรึกษาหารือ พบวา ชุมชนใหความสําคัญกับการ
รวมกันปรึกษาหารือ รวมแกไขปญหา และรวมรับผิดชอบ ภายใตวิถีระบอบ
ประชาธิปไตย มีการจัดประชุมหรือการจัดเวทีประชาคม ปรึกษาหารือกันทุกคร้ัง
เปนระยะและตอเนื่อง ยึดเสียงขางมากตามหลักประชาธิปไตย เพื่อใหการ
ดําเนินงานไดรับความรวมมือและการยอมรับจากทุกฝายเห็นพองตองกัน ผนึก
กําลังรวมกันในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนอยางยั่งยืน  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Osborne (2010, pp. 1-16) ที่กําหนดไววา ทุกภาคสวนตองเขามามี
สวนรวมแกปญหา รวมปฏิบัติ รวมรับผลประโยชน และประเมินผล ซึ่งเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับแนวคิดของ อํานาจ เจริญศิลป (2543, หนา 3) ที่มองวา มนุษย
ตองรักษาและปกปองไวซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศปาชายเลน 
เพื่อใหมนุษยมีทรัพยากรปาชายเลนใชประโยชนไดโดยไมขาดแคลนและไมมีปญหา
ใด ๆ สอดคลองกับผลการวิจัยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2551) เร่ือง 
โครงการวิจัยฐานความรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการปายเลน ผลการวิจัย
พบวา การสงเสริมใหมีการพัฒนากลุมและองคกรชุมชน เพื่อการจัดการปาชายเลน
นับเปนกลไกสําคัญที่ทําใหภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการปาชายเลนไดมีการสืบ
ทอดตอไป 

2.6 การอภิบาลแบบปรับตัว  พบวา ชุมชนบานเปร็ดในมีความสามารถ
ในการปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง มีการแกไขปรับปรุงกฎระเบียบทุกสามป โดยชุมชน
ตระหนักดีวา สภาพบริบทดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว หากชุมชนไม
ปรับตัวตามก็ยากที่จะจัดการทรัพยากรปาชายเลนใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนไป
ถึงรุนลูกรุนหลานได  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Roiseland (2011, p. 879) ที่
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ไดอธิบายวา การยึดติดในกฎระเบียบหรือแนวทางใดแนวทางหนึ่งอยางเครงครัด 
ไมอาจตอบสนองหรือแกไขปญหาภายใตบริบทและสภาพปญหาที่สลับซับซอนได 
ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ ณพพลวรรฒ โสมณวัตร (2554) เร่ือง 
การปฏิรูปนโยบายปาไมแหงชาติ: ศึกษาเฉพาะกรณีกรมปาไม ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุน เพื่อใหทันตอสถานการณตาง ๆ เปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่งในการจัดการทรัพยากรปาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

3. รูปแบบการอภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
 ชุมชนบานเปร็ดในประสบความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน
ไดนั้น เนื่องจากมีรูปแบบการอภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนครอบคลุม
ทั้งสามดาน ไดแก ดานการอนุรักษ ดานการฟนฟู และดานการใชประโยชน
ทรัพยากรปาชายเลน ครบทั้ง 6 มิติ คือ 1) การอภิบาลแบบมีสวนรวม โดยมีหลาย
ภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินการ ไมใชดําเนินการโดยภาครัฐเพียงลําพัง 2) การ
อภิบาลแบบเครือขาย โดยมีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสาร
ระหวางกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เพื่อสรางจุดรวม ความ
เชื่อถือไววางใจ และประสานผลประโยชนรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
Robichau (2011, pp. 121-124) ที่ใหความสําคัญกับเครือขาย การพึ่งพาอาศัย
ระหวางภาคสวนตาง ๆ โดยไมมีสายการบังคับบัญชา การสั่งการ และระเบียบที่
เครงครัด 3) การอภิบาลแบบชุมชน โดยชุมชนบานเปร็ดในมีบทบาทในการ
ดําเนินการจัดการภายใตรูปแบบและกฎกติกาที่ภาครัฐกําหนด 4) การอภิบาล
แบบจัดการตัวเอง โดยชุมชนบานเปร็ดในมีบทบาทกําหนดรูปแบบและกฎกติกา
ในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนไดดวยตนเอง โดยภาครัฐทําหนาที่เปนเพียงพี่
เลี้ยงคอยใหการสนับสนุนและชวยเหลือ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kooiman 
(2003, p. 79-130) ที่เห็นวา เมื่อไหรก็ตามที่สังคมกาวเขาสูการจัดการตนเอง ถือ
ไดวาเปนการกาวเขาสูพลเมืองที่ตื่นรูและสามารถแกไขปญหาที่ชุมชนหรือสังคม
ตนเองได ในขณะที่รัฐเปนเพียงผูสนับสนุนเทานั้น 5) การอภิบาลแบบปรึกษาหารือ 
โดยชุมชนมีการรวมปรึกษาหารือ รวมแกไขปญหา และรวมรับผิดชอบ ภายใตวิถี
ระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุพรรณี อัศวศิริเลิศ (2541, 
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หนา 26) ที่อธิบายไววา ตองมีการประชุมรวมระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
นักวิชาการที่ เก่ียวของ เพื่อหาแนวทางในการใชทรัพยากรปาชายเลนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และ 6) การอภิบาลแบบปรับตัว โดยชุมชนมีการปรับตัว
เพื่อใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยางหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของ
สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Lebel, et al., (2013) เร่ือง สถาบันที่เหมาะสมและรูปแบบการ
อภิบาลลุมแมน้ํ า: แนวทางใหมในการใชมาตรการวัดหลายองคประกอบ 
ผลการวิจัยพบวา ในการจัดการทรัพยากรปาไมและการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดนั้น ตองมีการบริหารจัดการในลักษณะ
ของของการอภิบาลในรูปแบบตาง ๆ ภายใตบริบทสภาพทรัพยากรและสภาพสังคม
ในแตละพื้นที่เปนสําคัญ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดีวยกับแนวคิดของ Elinor Ostrom 
(2010) (Ostrom, 2010, p. 653 อางในชล บุนนาค, 2555, หนา 41-47) ที่เสนอ
แนวคิดเร่ือง “การบริหารจัดการทรัพยากรรวม” (Common-pool Resources) 
โดยเสนอ “หลักการออกแบบกติกา (Desige Primciple)” เพื่อเปนลักษณะรวมใน
เชิงสถาบันของชุมชนผูใชทรัพยากรในการบริหารจัดการใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 มติคณะรัฐมนตรี ควรมีการทบทวนและปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี

เก่ียวกับปาชายเลน เพื่อใหสอดคลองกับบริทบของสภาพสังคมไทย ตลอดจน
ขอตกลงระหวางที่ประเทศประเทศไทยเปนภาคี 

1.2 นโยบายทวงคืนฝนปา ควรที่มีการกําหนดมาตรการผอนปรน
ใหกับบุคคลซึ่งกระทําความผิดที่ใหความรวมมือและยินยอมชดใชการกระทํา
ความผิดดวยการดําเนินการฟนฟูปาที่บุกรุกใหกลับคืนสูสภาพที่สมบูรณดังเดิม 
โดยไมตองมีการดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาว ซ่ึงจะเปนชวยลดแรงปะทะ
ระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชนและทําใหสังคมมีความสงบสุขมากกวา
การใชมาตรการลงโทษทางอาญาอยางเด็ดขาดกับบุคคลดังกลาว 
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1.3 แผนพัฒนาจังหวัดตราด ควรมีการกําหนดแผนการจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนไวเปนการเฉพาะใหชัดเจน เพื่อใหทุกภาคสวนมีบทบาทและ
หนาที่ในการดูแลและจัดการทรัพยากรปาชายเลนอยางเปนรูปธรรมสอดคลอง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมากยิ่งข้ึน 

1.4 กฎหมายเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ควรมีการแกไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
พ.ศ. 2558 โดยกําหนดกลไกและมาตรการในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนให
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในกฎหมายฉบับเดียว เพื่อใหการจัดการทรัพยากรปาชายเลนมี
ความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งกําหนดกลไกใหทุกภาค
สวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน มีบทบาทและหนาที่ในการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลนในรูปแบบของการจัดการทรัพยากรรวม ซ่ึงไมใชการ
จัดการโดยรัฐเพียงลําพังเหมือนดังเดิมอีกตอไป ซึ่งจะสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

ควรดําเนินการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยเปดโอกาสใหทุกภาค
สวนมีหนาที่และบทบาทในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนในรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรรวมใหเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ไมควรดําเนินการจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนแบบรวมศูนยไวที่ภาครัฐเพียงแหงเดียว รวมทั้งควร
กระจายอํานาจใหชุมชนหรือองคกรปกครองทองถ่ินเปนผูดูแลและจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนในพื้นที่ของตนเองในรูปแบบของปาชุมชนตามกฎหมาย
วาดวยปาไมและกฎหมายวาดวยปาชุมชน 

3. ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาหารูปแบบการจัดการทรัพยากร
ปาชายเลนรวม เพื่อใหกระบวนการจัดการทรัพยากรปาชายเลนมีความ
ครบถวนสมบูรณมากยิ่ง ข้ึน โดยมีทั้ง รูปแบบการอภิบาลในการจัดการ
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ทรัพยากรปาชายเลนและรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลนรวม อันจะ
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนเพื่อใหมีความสมบูรณ
อยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืนสืบไป 

สรุปผล 
จุดสําคัญที่คนพบจากงานวิจัยนี้ คือ 1) สภาพทรัพยากรปาชายเลนใน

ชุมชนบานเปร็ดในมีความอุดมสมบูรณเปนอันดับที่สองของประเทศ 2) การ
อภิบาลในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน พบวา (1) มีการอภิบาลแบบมีสวนรวม 
โดยกการสรางการมีสวนรวมทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมจากหลากหลายภาค
สวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (2) มีการอภิบาลแบบเครือขาย โดยมีการ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสารระหวางกัน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เพื่อสรางจุดรวม ความเชื่อถือไววางใจ และ
ประสานผลประโยชนรวมกัน (3) มีการอภิบาลแบบชุมชน โดยชุมชนมีบทบาทหลัก
ในการดําเนินการจัดการทรัพยากรปาชายเลนภายใตรูปแบบและกฎกติกาที่ภาครัฐ
กําหนด (4) มีการอภิบาลแบบจัดการตัวเอง โดยมีการกําหนดรูปแบบ กฎกติกา 
และแผนการจัดการทรัพยากรปาชายเลน (5) การอภิบาลแบบปรึกษาหารือ โดยมี
การรวมกันปรึกษาหารือ รวมแกไขปญหา และรวมรับผิดชอบ ภายใตวิถีระบอบ
ประชาธิปไตย จากทุกภาคสวน ผานการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
และคณะทํางาน และ (6) มีการอภิบาลแบบปรับตัว โดยชุมชนมีความสามารถใน
การปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี มีการแกไขปรับปรุง
กฎระเบียบทุกสามป เพื่อใหสอดดคลองบริบทของสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเด็นที่เก่ียวของกับเหตุ

และผลที่เปนปจจัยการเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสําคัญที่ผูหญิงเลือกที่ใชชีวิตอยู

เพียงลําพังโดยไมแตงงาน และบุคคลกลุมนี้มีการบริหารจัดการกับชีวิตอยางไร 

ที่เหมาะสมกับผูหญิงที่อยูเปนโสดทั้งกอนและเมื่อตองกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ โดย

วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชสถิติพรรณนาและขอมูลเชิง

คุณภาพ การสัมภาษณเจาะลึก ซึ่งมีทั้งผูหญิงที่สมัครใจอยูเปนโสด และผูหญิง

ที่ไมสมัครใจอยูเปนโสดแตมีเหตุจําเปนที่ตองอยูเปนโสด ผลการวิจัย พบวาการ

อยูเปนโสดของผูหญิงแตละคนมีปจจัยหลักที่เชื่อมโยงแตกตางกันออกไป 

ข้ึนอยูกับบริบทของครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายของ 
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ภาครัฐที่มีสวนชวยหนุนตอการตัดสินใจจะอยูเปนโสด บางกรณีผูหญิงที่อยูเปน

โสดไมไดเลือกที่จะอยูเปนโสด แตจําเปนตองอยูเปนโสด การบริหารชีวิตของ

ผูหญิงที่อยูเปนโสดจึงมีความแตกตางกัน 

คําสําคัญ: การบริหารชีวิต, ผูหญิงที่อยูเปนโสด, นโยบาย 

Abstract 

The purpose of this qualitative research was to study factors that 

cause women to live without marriage and how they manage to 

live their life and how they get themselves prepared for 

retirement as well as effects caused by such living. The qualitative 

data were collected through in-depth interviews with women who 

were willing to live without marriage and those who were not but 

necessarily lived without marriage. The data were analyzed 

through an application of descriptive statistics. The results 

revealed that cause factors varied upon contextual variables 

including family, society, and economy. It was also found that 

government policies contributed their decision to remain single. In 

some cases, single women did not wish to live a single life but 

necessarily live such life; therefore, they managed their single life 

differently from each other. 

Keywords:  Life management, Women who are single, Policy 
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บทนํา 
ขอมูลสํามะโนประชากรและเคหะพบวา อายุเฉลี่ยการแตงงานคร้ัง

แรกของผูหญิงและผูชายสูงข้ึน โดยผูชายจากเดิมที่จะแตงงานคร้ังแรกเมื่ออายุ
ประมาณ 24 ป ในป พ.ศ. 2513 เปนอายุ 27 ป เชนเดียวกับผูหญิงที่จะ
แตงงานคร้ังแรกเมื่ออายุ 22 ป เปนอายุ 24 ป อายุเฉลี่ยการแตงงานคร้ังแรก 
ซึ่งการยืดอายุการแตงงานของผูหญิงยอมสงผลกระทบตอภาวะเจริญพันธุ ซึ่ง
หากเลื่อนอายุการแตงงานไปมากเพียงใด ชวงเวลาของโอกาสการมีลูกจะลด
นอยลงเทานั้น (ภัทราพร  ตาสิงห, ศุทธิดา ชวนวัน, 2559) ผูหญิงที่อยูเปนโสด 
ถือเปนหนวยยอยหนวยหนึ่งของสังคมที่ นับวันจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว การบริหารชีวิตของผูหญิงที่อยูเปนโสด จึงเปนการศึกษาการเลือกที่จะ
อยูเปนโสดของผูหญิง เลือกที่จะไมมีคู ยังไมมีสามี ภาครัฐจึงควรตระหนักถึง
ความสําคัญในการเขามาดูแลในการจัดนโยบาย หรือบริการสาธารณะ ผูหญิงที่
อยูเปนโสดเปนหนวยยอยของสังคมและทําประโยชนใหแกสังคมเต็มที่ (กฤตยา 
อาชวนิชกุล, 2547) รัฐจึงควรมีนโยบายสาธารณะที่จะดูแลกลุมผูหญิงที่อยูเปน
โสดเหลานี้เชนกัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประเด็นที่มีเก่ียวของกับเหตุและ
ผลที่เปนปจจัยการเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสําคัญที่ผูหญิงเลือกที่ใชชีวิตอยูเพียง
ลําพังโดยไมแตงงาน และมีการบริหารจัดการกับชีวิตอยางไร มีการวางแผน
อยางไร เมื่อตองกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ เพื่อสะทอนถึงภาครัฐและหนวยงานที่
เก่ียวของตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังอุบัติข้ึนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได โดยการกําหนดนโยบายสาธารณะ การบริการสาธารณะที่
เหมาะสมกับผูหญิงที่อยูเปนโสดทั้งกอนและเมื่อตองกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพื่อศึกษาประเด็นที่เก่ียวของกับเหตุและผลที่เปนปจจัยการเชื่อมโยง

ใหเห็นถึงความสําคัญที่ผูหญิงเลือกที่ใชชีวิตอยูเพียงลําพังโดยไมแตงงาน และ

บุคคลกลุมนี้มีการบริหารจัดการกับชีวิตอยางไร ที่เหมาะสมกับผูหญิงที่อยูเปน

โสดทั้งกอนและเมื่อตองกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ 
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ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่เก่ียวของกับผูหญิงลักษณะการดําเนินชีวิต
ของผูหญิงที่อยูเปนโสด มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทยผูสูงอายุที่อยู
ลําพังเพียงคนเดียวในประเทศไทย ระบุวามีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะผูสูงอายุ
ที่เปนผูหญิง จากรายงานประจําปผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2551 ชี้ถึงสาเหตุดังนี้ 1) 
โครงสรางประชากรไทยมีสัดสวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ในกลุมผูสูงอายุที่มี
อายุมาก ๆ จากสัดสวนของผูสูงอายุเพศหญิงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรวดเร็ว กลุม
อายุตั้งแต 80 ปข้ึนไป เพราะอัตราการตายของประชากรสูงอายุต่ํากวา
ประชากรชาย ผูสูงอายุหญิงมีแนวโนมมีอายุยืนยาวมากกวาผูสูงอายุชาย 
สังคมไทยถูกเรียกวา “ผูสูงอายุเปนเร่ืองของผูหญิง” 2) ผูสูงอายุเพศหญิงมี
ความจงรักภักดีตอครอบครัวสูง การดูแลและเก้ือกูลผูสูงอายุของสังคมไทย 
เปนจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน จากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ใน
กลุมผูสูงอายุเพศหญิงที่อยูเปนโสด  เนื่องจากที่ผานมายังไมมีประเทศใดที่มี
การกําหนดนโยบายหรือบริการสาธารณะใหกับประชากรกลุมนี้ มีเพียงการจัด
สวัสดิการและบริการสาธารณะใหกับผูสูงอายุโดยภาพรวมทั่วไป ซึ่งไมอาจ
ตอบสนองตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมได  

 
แนวคิดการจัดสวัสดิการหรือการจัดบริการทางสังคม 

ความจําเปนข้ันพื้นฐานใหประชาชนพึ่งตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ทั่วถึง เปนธรรม อาทิ การศึกษา สุขภาพ  ที่อยูอาศัย การทํางาน การมีรายได 

ความยุติธรรม และบริการทางสังคม ที่จําเปนตองคํานึงถึงสิทธิ ศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยที่จะตองไดรับและมีสวนรวมในการจัดระบบรวมกันอยางเทาเทียม

ในทุกระดับ แนวคิดที่กลาวถึงวิธีจัดสรรสวัสดิการใหกับสังคม มีรูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบการสงเคราะหประชาชนแบบชวยเหลือตนเอง (Public 

Assistance) เปนรูปแบบที่อังกฤษและสหรัฐอเมริกานํามาใชจัดสวัสดิการ โดย

ใหปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชนตองรับผิดชอบตนเอง ซึ่งเปนแนวคิดที่ 
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George and Wilding (1976) เรียกวา Reluntan แนวคิดนี้เชื่อวา รัฐจะเขา

แทรกแซงบริการสวัสดิการสังคมเมื่อจําเปนหรือนอยที่สุดเทานั้น ทุกคนใน

สังคมจะตองรับผิดชอบตนเอง รูปแบบสวัสดิการที่ปรากฏตอบริการผูสูงอายุ

เปนแบบเก็บตก ตามแนวคิดของ Titmuss (1974) เห็นวาการใหบริการที่จัดให

ผูสูงอายุประเภทนี้ ควรจัดใหการดํารงชีวิตตามความจําเปน (Needs) พื้นฐาน

เพื่อใหผูสูงอายุอยูในสังคมไดในระดับหนึ่งเทานั้น 

2) รูปแบบรัฐสวัสดิการ จําแนกออกไดเปน 3 กลุม (Gosta Esping-

Andersen, 1998, กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, 2550) ดังนี้ (1) รัฐสวัสดิการ

แบบเสรีนิยม) เปนระบบที่มีถายเททรัพยากรต่ํา และผานการทดสอบระดับ

ความจําเปนกอนเนนการสงเคราะหมากกวาสรางความมั่นคงทางสังคม ผูรับ

ประโยชนสวัสดิการเปนกลุมผูมีรายไดนอย รัฐสนับสนุนใหระบบตลาดเปนผูทํา

หนาที่จัดสวัสดิการ (2) รัฐสวัสดิการแบบวิสาหกิจนิยม การจัดสวัสดิการที่มี

รากฐานมาจากความรวมมือระหวางรัฐ กลุมหรือคณะบุคคลที่เก่ียวของกับการ

ประกอบอาชีพ โดยประเทศเยอรมนีเปนตนแบบ นับวามีความกาวหนาในการ

จัดสวัสดิการแบบวิสาหกิจนิยมมากกวาประเทศอ่ืน ทําใหแรงงานตองตกอยู

ภายใตสภาวการณพึ่งพิงรัฐ ตอมามีการทําไปใชเปนแนวทางการดําเนินงาน

ดานสวัสดิการแพรหลาย (3) รัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย ที่ยึด

การจัดแบบทั่วถึง รูปแบบนี้ไมใหความสําคัญการจัดสวัสดิการโดยระบบตลาด 

การจัดสวัสดิการวิธีนี้เปนการกระจายทรัพยากรที่เปนธรรมมากที่สุดวิธีหนึ่ง  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ     
 Dean, Kolody, Wood and Malt, 1996; วิทธิลักษณ จันทรธน
สมบัติ (2552) สรุปไววาผูสูงวัยที่อาศัยอยูคนเดียว หมายถึง ผูสูงอายุที่พัก
อาศัยอยูลําพังเพียงคนเดียว ซึ่งจากผลการสํารวจประชากรผูสูงอายุในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550 พบวา ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน จากรอยละ 
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6.7 ในป พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 7.5 ในป พ.ศ. 2550 (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 
2557) ผูสูงอายุที่ตองดําเนินชีวิตตามลําพัง วาเหว เครียด ซึมเศรา วิตกกังวล 
หดหู ไมเห็นคุณคาของตนเอง อาจฆาตัวตาย การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุที่อยู
ลําพังเพียง เปนชีวิตที่หาความสุขตามอัตภาพไดยาก บุญทิพย สิรธรังศรี และ
คณะ (2553) ศึกษากลยุทธสูความสําเร็จในการอยูตามลําพังของผูสูงอายุ 
พบวาทําใหเกิดผลกระทบในทางลบหลายดาน ดังนี้ 1) ดานรางกาย พบวา เปน
โรคเร้ือรังตาง ๆ และบางคนมีหลายโรค 2) ดานจิตใจและอารมณ รูสึกไมมี
ความสุข ปญหาตามมาคือ ความรุนแรงในครอบครัวและการหยาราง  

วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการศึกษาจากเอกสาร

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณ โดยใชสถิติพรรณนากับ

ขอมูลพื้นฐานทั่วไป และขอมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณเจาะลึกจากกลุม

ตัวอยางผูหญิงที่อยูเปนโสด จํานวน 25 คน ซึ่งมีทั้งผูหญิงที่สมัครใจอยูเปนโสด 

ผูหญิงที่ไมสมัครใจอยูเปนโสดแตมีเหตุจําเปนที่ตองอยูเปนโสด เพื่อใหไดซึ่ง

ขอมูลและนํามาวิเคราะหความเชื่อมโยงตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 

ผลการวิจัย 

1. ประเด็นที่เก่ียวของกับเหตุและผลที่เปนปจจัยการเชื่อมโยงใหเห็น

ถึงความสําคัญที่ผูหญิงเลือกที่ใชชีวิตอยูเพียงลําพังโดยไมแตงงานผูหญิงเลือกที่

จะอยูเปนโสด มีแบบสมัครใจอยูเปนโสดชั่วคราวและสมัครใจอยูเปนโสดถาวร 

การอยูเปนโสดจึงอยูในฐานะข้ันตอนหนึ่งของชีวิตในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ข้ึนอยูกับอิทธิพลและแรงกัดดันทางสังคมที่สงผลกระทบแตละคนไมเทากัน 

ประสบการณชีวิตของแตละคนและคนรอบขาง เห็นไดจากสาเหตุที่เลือกหรือ

ทําใหอยูเปนโสด ดังนี้  วา
รส
าร
พกิุ
ล
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1) ความผูกพันทางครอบครัว หากมีพอ แมที่พึ่งพิงและตองการความ

ชวยเหลือจากลูก การอบรมเลี้ยงดูใหมีลักษณะการพึ่งพาอาศัยอยูตลอดเวลา 

เปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธสูการแตงงาน  

2) ความเจ็บปวดทางอารมณความรูสึกที่เกิดจากความรูสึกผิดหวังจาก

ความรักทั้งที่เกิดข้ึนกับตนเอง  

3) การเลื่อนระยะเวลาแตงงาน เปนการเลื่อนดวยเหตุผลตางๆ ไมวา

ดานการเงิน  ใหความสําคัญกับการศึกษา การทํางาน ความพรอมของทั้งสอง

ฝาย จนกระทั่งลวงเลยชวงเวลาที่เหมะสมกับการแตงงงาน  

4) ความไมมั่นใจถึงความมั่นคงในชีวิตหลังแตงงาน ดวยการนําเสนอ

ผานสื่อสังคมออนไลนรูปแบบตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพสังคมที่เก่ียวของกับ

ความสัมพันธของคูแตงงาน 

 5) การหาและเจอกับคู เหตุที่หลายคนเลือกที่จะอยู เปนโสด 

เนื่องจากไมพบคนที่ตองการแตงงานดวย ในขณะที่บางคนตั้งมาตรฐานสําหรับ

คูชีวิตสูง จึงไมมีใครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม   

6) โอกาสทางอาชีพ การเลือกที่จะอยูเปนโสดทําใหมีอิสระ สามารถ

ทํางานไดตรงตามที่ตองการ ทุมเทเวลาและพลังใหกับการทํางาน  

7) ความมีอิสระ เปนความชื่นชอบวิถีชีวิตที่มีอิสระ บางคนอาจชอบ

เพียงชวงระยะเวลาหนึ่ง บางคนชื่นชอบตลอดชวงชีวิตที่สามารถไปไหนมาไหน

ไดตามตองการ มีเวลาวางเต็มที่ ทําใหมีโอกาสพัฒนาตนเอง   

2. การบริหารจัดการกับชีวิตที่เหมาะสมกับผูหญิงทีอ่ยูเปนโสดทั้งกอน
และเมื่อตองกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ มีการเตรียมความพรอม ดังนี้  

1) ดานสุขภาพกาย ผูหญิงที่อยูเปนโสด ไดใหความสําคัญกับการออก

กําลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน สุขภาพดีเสมอ   วา
รส
าร
พกิุ
ล
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2) ดานสุขภาพใจ ผูหญิงที่อยูเปนโสดสวนใหญในชวงอายุ 30–44 ป 

สนใจปฏิบัติธรรมที่วัดมากกวาชวงอายุอ่ืน   

3) ดานการเงิน พบวา ผูหญิงที่อยูเปนโสดมีการวางแผนทางการเงิน

อยางดี ตามกําลังความสามารถในรายไดและรายจายของ  

4) ดานที่อยูอาศัยและผูดูแล จะมีความสัมพันธอันดีกับครอบครัวหรือ

ญาติสนิทของตนจึงมีความเปนไปไดที่จะฝากใหบุคคลเหลานั้นเปนผูดูแลตนใน

ยามสูงวัย   

5) ดานสังคม พรอมทั้งทางดานการมีสัมพันธภาพกับบุคคลรอบขาง 
การวางแผนการใชเวลาเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสม การกาวเขาสูวัย
ผูสูงอายุมีความพรอมทั้งตัวของผูหญิงที่อยูเปนโสดเองไมเปนภาระกับสังคม
ตอไปในอนาคต เปนรายประเด็นดังนี ้

1) นโยบายการออมเงินเฉพาะ การที่รัฐสงเสริมใหสถาบันการเงิน จัด
ใหมีรูปแบบการออมเงินเพื่อชีวิตโสดในวัยผูสูงอายุ  

2) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับคนโสด โดยใชหลักการเชนเดียวกับ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพในกรณีที่หญิงโสดประกอบอาชีพ  

3) การจัดมาตรการเอ้ือตอการกูสินเชื่อบานพักอาศัยสําหรับคนโสด

โดยใชหลักการมารตราการที่รัฐสนับสนุน 

4) การสวัสดิการที่พักอาศัยเฉพาะคนโสด โดยใชหลักการบานพัก

คนชรารวมกับบานพักสวัสดิการรัฐ  

5) ประกันสุขภาพในการรักษาพยาบาลเฉพาะ ยกระดับจากการ

รักษาพยาบาลข้ันพื้นฐาน เนื่องจากผูหญิงมีความเสี่ยงตอโรคภัยตางๆ ทั้งที่

รายแรงและไมรายแรงมากกวา  

6) การจางงานเฉพาะ สงเสริมใหจางงานกลุมผูหญิงที่เปนโสดใหมีงาน

ทํา การทําขอตกลงระหวางรัฐ นายจางและลูกจางที่เปนผูหญิง   วา
รส
าร
พกิุ
ล
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7) สงเสริมการรวมกลุมของสตรีโสดใหมีบทบาทใหการดูแลสังคม การ

สงเสริมใหผูหญิงโสดรวมกลุมในการดูแลสังคม   

สรุปผลการวิจัย 
การตัดสินใจเลือกที่จะอยูเปนโสดของผูหญิงของผูหญิง เชน อายุที่มี

ผลตอการตัดสินใจที่จะอยูเปนโสด หากอายุไมมากยอมมีโอกาสที่จะแตงงาน
มากกวายูเปนโสด แตหากอายุมากข้ึนยอมสงผลที่จะตองเลือกอยูเปนโสด
มากกวาการแตงงาน โดยการบริหารจัดการกับชีวิตที่เหมาะสมกับผูหญิงที่อยู
เปนโสดทั้งกอนและเมื่อตองกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ พบวาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสรางประชากรของประเทศสงผลใหประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงวัย 
และกําลังเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวหรืออยูเปนโสดมี
แนวโนมสูงข้ึนโดยเฉพาะในกลุมผูหญิง แตการไดรับการชวยเหลือเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนไมเพียงพอกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จะเปน
การดีหากภาครัฐ หนวยงานที่เก่ียวของมีการเตรียมความพรอมของผูหญิงที่อยู
เปนโสดตั้งแตตนทาง เพื่อใหการกาวเขาสูวัยผูสูงอายุมีความพรอมทั้งตัวของ
ผูหญิงที่อยูเปนโสดเองไมเปนภาระกับสังคมตอไปในอนาคต  

การอภิปรายผล 
การนําขอมูลพื้นฐานของผูหญิงที่อยูเปนโสด ประกอบดวยปจจัยที่

อาจสงผลตอการเลือกที่จะอยูเปนโสด ไดแก อายุ การศึกษา ตลอดจนความ
เขาใจในพื้นฐานการดําเนินชีวิตของผูหญิงที่อยูเปนโสดมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับ
การศึกษาลักษณะการใชชีวิตของผูหญิงที่อยู เปนโสดตามแนวคิด ของ 
Levinson (1978, อางใน Henslin, 1992, วรเวศม  สุวรรณระดา, 2550) วา
ชีวิตของบุคคลที่เปนผูใหญ แบงข้ันตอนการใชชีวิตที่อยูเปนโสดเปนชวง อายุ 
20-28 ป เปนชวง “การกาวเขาสูโลกของผูใหญ” เปนชวงวัยทบทวนและ
ประเมินเปาหมายและคุณคาในการจัดการชีวิตตนเองมากข้ึน ชวงอายุ 28–32 
ป เปนชวงเวลาที่คนที่อยูเปนโสดตองเผชิญความยุงยากจากแรงกดดันทาง
สังคม ครอบครัวและตนเอง การพยายามแสวงหาคูแตงงาน ชวงอายุ 35 ปข้ึน

วา
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ไป ผูหญิงที่ยังคงเปนโสดอยูและมีอายุในชวงนี้จะมีลักษณะอาชีพ รายได 
การศึกษาที่ดีกวาผูชายที่เปนโสดที่อายุรุนเดียวกัน แนวคิดที่กลาวถึงวิธีจัดสรร
สวัสดิการใหกับสังคมตามรูปแบบการสงเคราะหประชาชนแบบชวยเหลือ
ตนเอง โดยใหปจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชนรับผิดชอบตนเอง เปนแนวคิด
ที่ George and Wilding (1976) รัฐจะเขาแทรกแซงบริการสวัสดิการสังคม
เมื่อจําเปนหรือนอยที่สุด ทุกคนในสังคมตองรับผิดชอบตนเอง ทุกคนมีอิสระ 
เสรีภาพ แตมีขอบเขตตามกฎเกณฑของสังคม และระบบกลไกตลาดเปน
ตัวกําหนด รัฐจะเขามาจัดการสวัสดิการเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่ไมมีผูดูแล
ชวยเหลือ และรูปแบบสวัสดิการที่ปรากฏตอบริการผูสูงอายุแบบเก็บตกตาม
แนวคิดของ Titmuss (1974) เห็นวาการใหบริการที่จัดใหกับผูสูงอายุประเภท
นี้ ควรจัดใหการดํารงชีวิตตามความจําเปนพื้นฐานเพื่อใหผูสูงอายุอยูในสังคมได
ในระดับหนึ่ง รูปแบบรัฐสวัสดิการเปนตาม (Gosta Esping-Andersen, 1998, 
กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, 2550) รัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยที่
ยึดหลักการจัดแบบทั่วถึง รูปแบบนี้ไมใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการโดย
ระบบตลาด เปนการกระจายทรัพยากรที่เปนธรรมมากที่สุดวิธีหนึ่ง  
         ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ โดยคํานงึปจจัยข้ันพื้นฐานในการดําเนินชีวติ

ของมนุษยเปนหลัก ความตองการในการใชชีวิตเฉพาะตัวของผูหญิงโสด ความ

มั่งคง ความปลอดภัยในชีวิตยามที่กาวเขาสูบัน้ปลายชีวิต การอิงจากหลักความ

เปนเปนไดของการกําหนดมาตรการจากรัฐ โดยมิไดสรางขอเสนอแนะ อันจะ

เปนการสรางภาระเพิ่มใหแกรัฐ โดยผูวิจัยเล็งเห็นกระบวนการที่จะสรางการ

บริหารคุณภาพชีวิตของผูหญิงโสดใหสามารถดูแลตนเองไดกอน 
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นิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของจังหวัดเลย 
Ecology culture concept and management for 
sustainable development of Loei Province  

 
พระมหาประพันธ  สิริปญโญ

1
 

Phramaha Praphan Siripanyo 
จิรกิตตภณ พิริยสุวัฒน12 

Jirakitpon Phiriyasuvat 
บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ือง “นิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเลย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการ
นิเวศวิทยา พัฒนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
และวิเคราะหหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัด ใช
ระเบียบแบบแผนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประชากร
และกลุมตัวอยาง จํานวน 20 รูป/คน 

ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบการจัดการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนตามหลกันิเวศวิทยาวัฒนธรรมในจังหวัดเลย ปจจุบันมีการจัดการรูปแบบ
หลัก 3 ดาน ไดแก สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 2) การพัฒนานโยบายและ
กลไกการขับเคลื่อนหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรม พบวา  ภาครัฐควรประกาศ
นโยบายใหชัดเจนและใหชาวบานมีสวนรวมการตัดสินใจในการพัฒนา
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อาจารย, ดร. สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย 

2 อาจารย, ดร. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆเลย 
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สิ่งแวดลอม ใหงบประมาณการบํารุงอยางตอเนื่อง และ 3) หลักนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเลย พบวา รัฐควรปลูกฝงหลักทาง
พระพุทธศาสนาใหเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมีสติ มีการดูและระบบ
นิเวศใหยั่งยืน สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม ใหความสําคัญกับวัดในฐานะตนแบบ
และแหลงเรียนรูที่ดีใหกับชุมชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรูเร่ืองนิเวศวิทยา 
วัฒนธรรม และการจัดการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
คําสําคัญ: นิเวศวิทยา, วัฒนธรรม, การจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, จังหวัด
เลย 
 
Abstract 
The research titled “Ecology culture concept and management for 
sustainable development of Loei Province” was aimed to: 1) 
study ecologically environmental management models, 2) 
develop policy and cultural ecological driving mechanisms, and 3) 
analyze cultural ecological and sustainable development, in Loei 
province. The methodological technique used in this study was 
qualitative action research, the participants and samplings 20 
monks total.   
The research findings suggested: 1) ecologically environmental 
management models of Loei Province are currently available in 3 
aspects which are Social Economy and Environment Models, 2) 
developed policy and cultural ecology driving mechanisms; public 
sector must clarify what participation and decision making in 
systematically environmental development they should be in, 
budgeting continually. 3) cultural ecology and sustainable 
development of Loei Province, public sectors should cultivate 
Buddhism approaches to be mindfulness of living, sustainable care 
of ecology, promotion to community to participate in 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                 วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562                              
 

35 

conservation and give precedence to temples as the learning 
sources models for communities for learning and education of 
ecology, culture, management approaches for future sustainable 
development.   
Keywords: Culture, Ecology, Loei Province, Management for 

Sustainable Development.                                     

บทนํา 
 ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบนั เปนผลมาจากการพัฒนาสมัยใหม 
นอกจากจะกอใหเกิดความเจริญกาวหนาแกมนุษยชาติอยางที่ไมเคยมีมากอน
แลว สวนหนึ่งยังกอใหเกิดผลกระทบตอมนุษยและธรรมชาติอยางที่ไมเคยมีมา
กอนเชนกัน สภาพเชนนี้ไดกลายเปนที่มาของวิกฤตการณของโลก ทําใหโลก
ตองประสบกับ “ความยับเยิน” จนตองพยายามแสวงหา “ความยั่งยืน” ใน
ป จ จุ บั น  ก า ร แ ส ว ง ห า แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 
Development) จึงเปนแนวคิดสําคัญอยางหนึ่งที่ถูกนําเสนอเพื่อที่จะเยียวยา
รักษาวิกฤตการณของโลก อยางไรก็ตาม แนวความคิดเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้
ก็มีผูนําเสนอในมิติตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไป  
 พระพุทธศาสนามีปรัชญา และคําสอนที่เนนความตระหนัก และมี
ความเมตตาตอชีวิตทั้งมวล แตที่ผานมา ชีวิตสัตว พืชพรรณ ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ เปนตน ถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว อันเปนผลมาจากความโงเขลา 
ความโลภ และการขาดความเคารพตอโลก วิกฤติการณทางสิ่งแวดลอมที่เรา
เผชิญอยูทุกวันนี้ ตองการความชวยเหลือที่เรงดวน แตการมุงเนนคุณคาดานจิต
วิญญาณของมนุษย มิไดหมายความวาจะละเลยบทบาทของวิทยาศาสตร แต
วิทยาศาสตรมีขอบเขตอยูกับสภาพของโลก ในขณะที่พุทธศาสนาเปนแหลง
คุณคาของมนุษย และทุกวันนี้ ประชาชนจํานวนมากรูสึกวา นอกเสียจาก
ปจเจกชนและคานิยมทางสังคมจะไดรับการกระตุน เมื่อนั้นเราจึงจะเร่ิม
แกปญหาที่กําลังเผชิญอยูไดในวิถีทางที่มีผลตอชีวิตบนโลก ทั้งปจจุบันและ
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อนาคต การแสวงหาความยั่งยืนจากมิติทางดานพระพุทธศาสนาดังกลาวจะ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 สังคมไทย ในรอบ 4 - 5 ทศวรรษที่ผานมาที่มีการเรงรัดและพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจไปตามแนวโนมของอัสดงคตประเทศ ไดสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานตอวิถีชีวิตของคนไทยทั่วไป ยิ่งในยุคปจจุบันที่โลก
กวางไกลไรพรมแดนจนกลายเปนชุมชนหรือเหมือนเปนหมูบานอันเดียวกัน 
แทนที่ผูคนในสังคมจะอยูรวมกันดวยดีโดยความสงบเรียบรอยและปกติสุข แต
เหตุการณที่เกิดข้ึนทั่วไปกลับปรากฏในทางตรงกันขามและดูจะรุนแรงกวาเดิม
ดวยซ้ําไป ผูคนในยุคใหมยังมีจิตใจที่คับแคบ ตางฝายตางแบงแยกและแกงแยง
กันมากข้ึน แตละฝายตางมุงหาผลประโยชนใหแกตนและพรรคพวก มุงรักษา
และเสริมอํานาจความยิ่งใหญของตน ภูมิความรูที่เคยใชแกปญหาและสั่งสม
ปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเร่ิมสูญหายไป (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560, หนา 9) 

 แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมองวา สรรพสิ่ง
ทั้งหลายในโลกลวนมีความสัมพันธตอกันและกัน สิ่งมีชีวิตยอมมีความสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมรอบขางทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต เพื่อใหเกิดการดํารงอยูที่มีความ
สมดุลตามธรรมชาติ (ประชาไท, 2560, หนา 5) หากสิ่งแวดลอมอยูในสภาวะ
ปกติบริสุทธิ์ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษยก็จะพบกับความสุขสดชื่นไปดวย 
แตถาเมื่อไรมีความแปรปรวนมากๆ ชีวิตมนุษยก็จะประสบทุกขมากข้ึน ภารกิจ
แหงการรวมกันเผชิญปญหา การคนหาสาเหตุขอวงปญหาและทางแกใหพบซึ่ง
มั่นใจวาทางแกมีอยู จึงมิใชเปนหนาที่ของมนุษยเพียงคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใด
กลุมหนึ่ง แตเปนเร่ืองของทุกชีวิต เพราะมันจะเปนเคร่ืองบงชี้ถึงความดํารงอยู
และการลมสลายแหงมนุษยชาติ  ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงปญหาการจัดการ
ภาครัฐที่ ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการ
ปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศยังลาชา (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564, 2560)  
 ประเด็นปญหาสําคัญโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดเลย จากขอมูลสํานัก
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเลยไดสรุปประมวลไววาประเด็นปญหา
สําคัญที่พบมีอยูหลายประการ เชน สภาพเสนทางคมนาคมไมสะดวกและมี
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สภาพชํารุดทรุดโทรม ขาดแคลนแหลงเก็บกักนํ้าเพ่ือการเกษตร ตลิ่งริม
แมนํ้าโขงถูกกัดเซาะพังทลาย เปนตน (สํานักสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเลย, 2561) และแมวาทางจังหวัดจะมีแนวทางเชิงบูรณาการ ผนึกกําลัง
ทุกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และพลังประชาชนในการแกไขปญหาแลวก็ตาม  
แตทวาแนวนโยบายในระดับจังหวัดที่มีผลตอการจัดนิเวศวิทยาในพื้นที่ก็ยังคง
ประสบปญหาหลายดานซึ่ งการแกปญหานั้นควรจะมี เอกภาพและมี
วิธีดําเนินการที่สัมพันธกัน   
 การพัฒนาของประเทศ ไมวาจะเปนการพัฒนาในดานใดก็ตาม 
ผลลัพธสุดทายในดานลบมักจะตกอยูกับชุมชนทองถ่ิน แตดานบวกซ่ึงเปน
เปาหมายสําคัญของรัฐบาล กลับถึงมือชุมชนชนบท ซึ่งเปนคนสวนใหญของ
ประเทศคอนขางจํากัด เพราะกระบวนการของการพัฒนาเหลานั้น ให
ความสําคัญหรือน้ําหนักกับการเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมนอยมาก 
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง “นิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเลย” เพื่อใหไดรูปแบบการจัดการนิเวศวิทยา
สิ่งแวดลอมของชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
จังหวัดเลยตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอมของชุมชนตาม
หลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในจังหวัดเลย 
 2. เพื่อพัฒนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนหลักนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมของจังหวัดเลย 
 3. เพื่อวิเคราะหหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
จังหวัดเลย 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมของวัด
และชุมชนในจังหวัดเลยตามหลักนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนา 
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 2.ไดแนวทางพัฒนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนหลักนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมของจังหวัดเลย  
 3. ไดมีการบูรณาการหลักนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนาในการพัฒนา
เชิงอนุรักษของวัดและชุมชนในจังหวัดเลย  และแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิง
นิเวศ (Eco-community) ที่อาศัยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและ
เจาของพื้นที่ในลักษณะของสังคมวิทยาศาสนา 
 
รูปแบบวิธีการวิจัย  เคร่ืองมือ  และประชากรที่ใชในการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
เนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) เพื่อประมวลองคความรู ศึกษาแนวคิด หลักการ
จัดการสิ่งแวดลอมเชิงนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนาจากคัมภีร จากเอกสารที่
เก่ียวของรวมถึงการเก็บขอมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คณะผูวิจัยได
คัดเลือก การสัมภาษณเจาะลึกผูที่เก่ียวของกับ 4 อําเภอ พื้นที่ในเขตจังหวัด
เลย  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบแบบสอบถาม (Questionnaire)  แบบ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant Observations) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยตรวจสอบความตรงความครอบคลุมของ
หัวขอการรับรูดานนิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูรู (Keys persons) ใน
ชุมชน ผูใหขอมูลสําคัญ สัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญโดยกําหนดกลุม
ตัวอยางในลักษณะของตัวแทนแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 1) กลุมตัวอยางของ
อําเภอดานซาย 2) อําเภอภูเรือ 3) อําเภอเชียงคาน 4) อําเภอวังสะพุงจํานวน
ประชากร 4 อําเภอ อําเภอละ 5 รูป/คน รวมเปน 20 รูป/คน โดยประชากร
และกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมประกอบดวยพระสงฆและชาวบานในชุมชนซึ่งเปน
บุคคลที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษามาเปนระยะเวลา 10 ปข้ึนไป และเปนผูที่ทํางาน
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รวมกับวัดและชุมชนในลักษณะตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดการสิ่งแวดลอม
และสังคมเชิงนิเวศชุมชนโดยมีพื้นที่ศึกษานํารองจํานวน 4 พื้นที่ๆละ 5 รูป/คน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

มุงเนนการศึกษาแนวคิด หลักการหลักคําสอนและแนวปฏิบัติในดาน
การจัดการสิ่งแวดลอมและหลักนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนาสภาพปญหา สาเหตุ 
พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของพระสงฆ/บุคลากรภายในวัดและชุมชนรูปแบบและ
กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมตามหลักนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนา การ
พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนา และการ  
บูรณาการหลักนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาเชิงอนุรักษโดยการมี
สวนรวมของวัดและชุมชนในจังหวัดเลย 
 
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเร่ิมตนจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เ ก่ียวของกับวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก ศึกษารูปแบบการจัดการ
นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนหลักนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมและหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเลย  
กําหนดวันและเวลาในการลงพื้นที่ในเขต จังหวัดเลย ในลักษณะเชิงปฏิบัติการ
เมื่อดําเนินการเก็บขอมูลแลวจึงนํามาเรียบเรียง  กระทําการวิเคราะหขอมูล  
และนําเสนอผลการวิเคราะหแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
สรุปผล อภิปรายผล เสนอแนะขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับงานวิจัย และ
จัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณนําสงผลการวิจัยที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตรตอไป ดัง
ภาพประกอบที่ 1  
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ภาพประกอบที่ 1  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา  1) รูปแบบการจัดการนิเวศวิทยา
สิ่งแวดลอมของชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในจังหวัดเลย  ในปจจุบัน
มี 3 รูปแบบหลัก 3 ดาน คือ 1.1 ดานสังคม พบวาปญหาหลักคือเยาวชนขาด
ความใสใจในระบบนิเวศหันไปใหความสนใจกับสังคมเมือง 1.2 ดานเศรษฐกิจ 
พบวามีความพยายามเนนใหจังหวัดเลยเปนแหลงทองเที่ยวทําใหเกิดการคา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย  

กําหนดแหลงขอมูลที่ตองการศึกษา วัน/เวลา/สถานที่ 

สรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

เก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

สรุปผล/อภิปรายผล/ขอเสนอแนะในการวิจัย 

เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ 
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ขายที่มีรายไดเพิ่มข้ึน   และ 1.3 ดานสิ่งแวดลอม พบวาพระสงฆมีโอกาสให
ความรูดานการอนุรักษธรรมชาติรวมกับชุมชนที่ใหความสําคัญกับปาไมรวมทั้ง
การพัฒนาสิ่งแวดลอม วัดและหมูบานไปพรอมกัน 

2) การพัฒนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนหลักนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมของจังหวัดเลย พบวา  1.1 ดานสังคม ภาครัฐควรเนนนโยบายไปที่
การกระตุนใหเยาวชนหันมาใสใจการจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึน
โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เปนของทองถ่ิน  1.2 ดานเศรษฐกิจ ภาครัฐควรเพิ่ม
บทบาทในการทํางานชี้แนวทางหรือมีมาตรการในการชวยเหลือชาวบานอยาง
เปนระบบ และ 1.3 ดานสิ่งแวดลอม ภาครัฐควรประกาศนโยบายใหชัดเจน
และใหชาวบานมีสวนรวมการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ
และแบบแผนที่ดี พรอมทั้งใหงบประมาณการบํารุงอยางตอเนื่องนอกจากนี้ 
พบวาพระสงฆมีโอกาสใหความรูดานการอนุรักษธรรมชาติรวมกับชุมชนที่ให
ความสําคัญกับปาไมรวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดลอม วัดและหมูบานไปพรอมกัน 

3) หลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันในพื้นที่จังหวัดเลย พบวา รัฐควรปลูกฝง
หลักทางพระพุทธศาสนาใหเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมีสติ รวมทั้ง
การใหความสําคัญกับวัดในฐานะตนแบบและแหลงเรียนรูที่ดีใหกับชุมชนเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรูเร่ืองนิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป ตัวอยางเชน การบริหารจัดการเร่ืองปาไม “เลย 
โมเดล” โดยนําเสนอ “นาแหวโมเดล” อ. นาแหว ใหเปนพื้นที่นํารอง พรอมทั้ง
ใหแนวคิดสําคัญเพิ่มเติมวา ความสําเร็จในการแกไขปญหา คือ ทุกฝาย
ออกแบบแผนงานรวมกันมีการนําเสนอแนวทางและวิธีการแกปญหา และแผน
ที่ดี ตองมีตารางเวลาที่ชัดเจน และตองมีผูปฏิบัติที่เขาใจสภาพปญหา ซึ่งการ
ดําเนินการตอไปคือจัดทําทั่วทั้งจังหวัดเลยครอบคลุมทุกอําเภอ 
 
การอภิปรายผล   

1) จากผลการวิเคราะหรูปแบบการจัดการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในจังหวัดเลยที่พบวา ในปจจุบันมี 3 
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รูปแบบหลัก 3 ดาน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม นั้นในภาพรวม
เยาวชนขาดความใสใจในระบบนิเวศ สังคมทองถ่ิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
ใหความสนใจกับสังคมเมืองมากกวา แมวาในสวนของพระสงฆจะพยามปลูกฝง
ศิลปะทองถ่ินใหแลวก็ตาม ขอคนพบนี้แสดงใหเห็นถึงสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสอดคลองกับแนวคิดของ ประเวศ อินทองปาน 
(2559)  ที่ระบุวาปญหาทางสิ่งแวดลอมเปนปญหายุคปจจุบัน สมัยพุทธกาลไม
มีปญหานี้ในทางตรงกันขามกลับอาศัยใชสอยทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นดวย
ความซาบซึ้งในคุณคาและมีจิตใจในการถนอมรักษาอยางสูงสง ดังนั้นเราจึงควร
นําหลักการทางพระพุทธศาสนามาเปนปรับเปนหลักในการดําเนินชีวิตให
สมบูรณแบบที่สะทอนในแงมุมตาง ๆ ของประสบการณ คนหาหลักคําสอนเพื่อ
ทําความเขาใจและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2) การพัฒนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนหลักนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมของจังหวัดเลย ทั้ง 3 ดาน ไดแก สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
นั้นแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาโยบายและกลไกการขับเคลื่อนหลักนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมที่มีอยูแลวแตยังไมเปนรูปธรรมอยางเพียงพอ ดังนั้นภาครัฐจึงควรเรง
ปรับปรุงวิธีการจัดการเหลานี้ใหตอบสนองความตองการของชุมชนใหมากข้ึน 
สอดคลองกับการศึกษาของ วิชัย วงษใหญ (2554) ที่พบวา การพัฒนา
เศรษฐกิจของหลายประเทศไดสรางปญหาใหกับความเปนอยูของมนุษยและ
วัฒนธรรมทองถ่ินอยางมหาศาล เนื่องจากรัฐบาลไมรับผิดชอบ ไมฉับไวตอการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้นจึงควรปรับเปลี่ยนเปนประชารัฐ 
(Civil State) ซึ่งเปน “ความสัมพันธรูปแบบใหมระหวางรัฐกับประชาชนใน
ลักษณะที่เปนประชาสังคม” ประชาสังคม หรือ Civil Society คือ การพัฒนา
ที่เกิดข้ึนจากความริเร่ิมของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 

นอกจากนี้ชาวบานตองการใหทางราชการเอาใจใสดูแลชาวบานให
มากกวาที่เปนอยู  ไมควรปลอยใหเปนภาระทางวัดอยางเดียว ควรประกาศ
นโยบายใหชัดเจนและใหชาวบานไดมีสวนในการตัดสินใจ  สอดคลองกับ
แนวคิดของวิธีการจัดการของ UNDP (2560) ที่ระบุถึงยุทธศาสตรในการ
พัฒนาของประเทศโลกที่ 3 ซึ่งไดแก 1) ประชาชนจะตองยอมรับในความชอบ
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ธรรมของรัฐบาล (Legitimacy) และ รัฐบาลจะตองมีความรับผิดชอบตอ
ประชาชนในกิจการที่ไดกระทําลงไป (Accountability) 2) ประชาชนจะตองมี
อิสรเสรีภาพในการรวมกลุม และในการมีสวนรวม (Freedom of Association 
and Participation) และ 3) จะตองมีกรอบแหงกฎหมายที่ชัดเจน และเปน
ระบบที่กอใหเกิดสภาวะที่มั่นคง เปนหลักประกันตอชีวิตและการทํางานของ
พลเมือง รวมทั้งเปนสภาพแวดลอมที่ เ อ้ืออํานวยตอผูประกอบการและ
เกษตรกร  

3) หลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัด ที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันในพื้นที่จังหวัดเลย พบวา ยังคงเนน
แนวคิดการบริหารจัดการเร่ืองปาไมเปนหลัก ดังตัวอยางที่กําลังทําอยูคือ “เลย 
โมเดล” ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการเนนการจัดการเพียงดานเดียวคือสิ่งแวดลอม 
แตยังคงขาดการสงเสริมดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับดาน
จิตใจ ศาสนา และวัฒนธรรมใหสอดคลองสัมพันธกัน ดังนั้นรัฐควรปลูกฝงหลัก
ทางพระพุทธศาสนาใหเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมีสติ รวมทั้งการให
ความสําคัญกับวัดในฐานะตนแบบและแหลงเรียนรูที่ดีใหกับชุมชนเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรูเร่ืองนิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป  หลักในการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นรัฐบาลควรใหมี
การเรียนรูในหองเรียนกับเยาวชน และปลูกฝงหลักทางพระพุทธศาสนาใหเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมีสติควรเร่ิมจากภาครัฐบาลโดยตรงมีแบบแผน
ชัดเจนและตอเนื่อง หลักในการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นภาครัฐตองเขามามี
บทบาทอยางจริงและใหชาวบานเขามามีสวนรวมอยางแทจริง แตปจจุบันยังไม
เต็มที่เทาที่ควร จึงเกิดประโยชนนอย สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม (Cultural ecology) (งามพิศ สัตยสงวน, 2551) ที่ระบุถึงตัวอยาง
เร่ืองการพัฒนาของประเทศ  ไมวาจะเปนการพัฒนาในดานใดก็ตาม ผลลัพธ
สุดทายในดานลบมักจะตกอยูกับชุมชนทองถ่ิน แตดานบวกซึ่งเปนเปาหมาย
สําคัญของรัฐบาล กลับถึงมือชุมชนชนบท ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ
คอนขางจํากัด เพราะกระบวนการของการพัฒนาเหลานั้น ใหความสําคัญหรือ
น้ําหนักกับการเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมนอยมาก และบางกรณีการ
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มีสวนรวมที่เปดใหก็มักจะเปนชวงปลายของโครงการหรือใกลจบโครงการแลว 
จนชุมชนไมอาจจะเตรียมตัวเตรียมใจรับสถานการณไดทัน  

นอกจากนี้รัฐควรปลูกฝงหลักทางพระพุทธศาสนาใหเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตอยางมีสติ รวมทั้งการใหความสําคัญกับวัดในฐานะตนแบบและ
แหลงเรียนรูที่ดีใหกับชุมชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรูเร่ืองนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงถึงความสําคัญของเยาวชนซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญที่ดีใน
อนาคตจึงจําเปนตองปลูกฝงใหมีจิตสํานึกใหมีความประพฤติดีงามเพื่อระบบ
นิเวศระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมใหดีและยั่งยืนไดตอไป  สอดคลองกับ
แนวคิดของ พระธรรมปฎก (2539)  ที่ไดใหแนวคิดไววา ทุกวันนี้การรับรูใน
เร่ืองของความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมขาดหายไป ผูคนใน
สังคมปจจุบันที่เปนคนรุนใหมมีชีวิตอยูในสังคมอุตสาหกรรมอาจไมรูจักและไม
เขาใจในรากเหงาของแผนดินและผูคน เพราะมองแตสภาพแวดลอมใกลตัวใน
ปจจุบันและอนาคต สภาพแวดลอมทางภูมิวัฒนธรรมแทบทุกแหงทุกภูมิภาค
ไดรับผลกระทบกระเทือนจากการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศที่เปนสังคมเกษตรมา
เปนอุตสาหกรรมอยางยิ่ง รวมทั้งผูคนทองถ่ินก็เคลื่อนยายออกไปอยูตามที่
ตางๆ จนแทบไมอาจใหขอมูลถึงความเปนมาในอดีตได และการพัฒนา
เศรษฐกิจการเมือง และนิเวศวัฒนธรรมซึ่งมองอดีตอยางหยุดนิ่ง และเนนแต
เร่ืองปจจุบัน อาจไมใชคําตอบที่หยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูลมสลายของ
สังคมทองถ่ินได หากขาดเสียซึ่งมิติในการทําความเขาใจความสัมพันธของ
มนุษยกับสภาพแวดลอมและอํานาจศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ซึ่งเคยประคับประคอง
สังคมมนุษยมาทุกยุคทุกสมัย 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ือง นิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเลย  ในคร้ังนี้ทําใหผูวิจัยเชาใจถึงรูปแบบการ

จัดการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอมของชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมใน

จังหวัดเลย รับรูแนวทางพัฒนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนหลัก
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นิเวศวิทยาวัฒนธรรมของจังหวัดเลย และตระหนักถึงหลักนิเวศวิทยา

วัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัด ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ

ปจจุบัน  ซ่ึงไดสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยไปแลวนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

ในการวิจัยคร้ังนี้ดังนี้ 

1.ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชในเชิงปฏิบัติ 

       ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงาน / องคกร / ในระดับจังหวัด เชน 

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล โรงเรียน วัด 

องคกรภาคเอกชนและองคกรภาคประชาชนในชุมชน บูรณาการการจัดการ

อยางมีสวนรวมและเปนเครือขายใหสัมพันธกันโดยมีขอแนะนําดังนี้ 

1.1 การเนนรูปแบบการจัดการโดยนําหลักการทาง 

พระพุทธศาสนามาเปนปรับเปนหลักในการดําเนินชีวิตใหสมบูรณแบบที่

สะทอนในแงมุมตาง ๆ ของประสบการณ คนหาหลักคําสอนเพื่อทําความเขาใจ

และอนุรักษ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของ

จังหวัด 

 1.2 การสนับสนุนใหวัดเปนแหลงเรียนรู วัฒนธรรม 
ประเพณี การใหความรูโดยการจัดสถานที่ฝกอบรมพัฒนา เพื่อปลูกจิตสํานึกใน
การรักบานเกิดและรักธรรมชาติ โดยใชหลักพระพุทธศาสนามาเปนกรอบใน
การปลูกจิตสํานึก 

  1.3  การใหความรวมมือประสานกันระหวางสวนราชการ   
วัด และชุมชน เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาหมูบาน ชุมชน และวัดไปพรอมๆ กัน 

  1.4  การจัดประชุมปรึกษาหารือกันระหวางสวนราชการ   
วัด และชุมชน เพื่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน กอใหเกิดความสามัคคีและ
การมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม 

  1.5  การจัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม  ประเพณี  และการ
รณรงคตาง ๆ ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน  เพื่อใหครอบคลุมการพัฒนา
ในทุกดานและทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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จิตใจ วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีคนเปนศูนยกลางหรือ เปาหมายของการพัฒนา 
เพื่อใหคนอยูดี กินดีและมีความสุข ทั้งคนในรุนนี้และรุนตอๆ ไป 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชในเชิงนโยบาย 

  2.1  รัฐควรประกาศนโยบายใหชัดเจนและใหชาวบานไดมี 
สวนในการตัดสินใจ  จัดใหมีการพบปะในสวนที่เก่ียวของ ทั้งชาวบานและ
เจาหนาที่ ใหความรูและขอปฏิบัติกับประชาชนอยางสม่ําเสมอ  เพื่อตอบสนอง
ตองการของชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

   2.2  รัฐควรเพิ่มบทบาทในการทํางานใหประชาชนเห็นวา 
ตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนและชี้แนวทางหรือมีมาตรการในการชวยเหลือ
ชาวบานอยางเปนระบบ มีการบริหารจัดการสงเจาหนาที่ที่มีความชํานาญลง
พื้นที่และมีใจในการที่จะถายทอดองคความรูใหกับประชาชนเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางมีระบบและแบบแผนที่ดี  เชน  การใหความรูกับประชาชน
เพื่อการรักษาปา  การประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับรูวาปาไมเปนสิ่งที่มี
คาอยางไร ดังนั้นภาครัฐจึงควรเรงปรับปรุงวิธีการจัดการเหลานี้ใหตอบสนอง
ความตองการของชุมชนใหมากข้ึนเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางยั่งยืน
ตอไป   

   2.3  รัฐควรสงเสริมกิจกรรมของชุมชนและชวย 
ประชาสัมพันธ สินคาของชุมชน จัดใหมีการสงเสริมสินคาชุมชน สรางวิสัยทัศน
ผูนําใหเกิดข้ึนในชุมชน  เนนการพัฒนาที่กระจายประโยชนของความกาวหนา
เศรษฐกิจไดอยางทั่วถึง ตลอดจนการพัฒนาที่ปกปองสิ่งแวดลอมในชุมชนและ
จังหวัดเพื่อทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึนอยางแทจริง  

   2.4  รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนใหมีการเรียนรูในหองเรียน 
กับเยาวชน และปลูกฝงหลักทางพระพุทธศาสนาใหเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีสติ  ควรเร่ิมจากภาครัฐโดยตรงมีแบบแผนชัดเจนและตอเนื่อง เปน
ตัวอยางนําชาวบานและใหภาคการศึกษามาเปนกําลังหลักในการอนุรักษระบบ
นิเวศ รวมถึงการนําวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนมาเปนสวนประสานกับคนใน
ชุมชนใหมีใจรักในการปลูกปาและรักษาปา เพื่อเปนมรดกใหลูกหลานรักษา
ตอไป   
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   2.5  รัฐควรเนนนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมในการ 
ปลูกฝงจิตสํานึกกับเยาวชนเร่ืองวัฒนธรรมจากพอแม  เนนอบรมผูปกครองที่
ตองเปนผูนําพาลูกหลานทําความดี ปลูกฝงวัฒนธรรมประเพณีถ่ินใหลูกหลาน 
เนนการใหความสําคัญกับเยาวชนอยางจริงจัง และเปดโอกาสใหเยาวชนมีเวที
แสดงความสามารถและแสดงความคิดเห็น เพื่อที่จะไดพัฒนาชุมชนไปพรอมกัน    

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

   3.1 ควรมีการศึกษาเร่ืองเดียวกันในมิติอ่ืน เชน ศึกษาผล 

กระทบจากระบบ  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานโยบายและกลไกการ

ขับเคลื่อนหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรม  ฯลฯ 

   3.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการนิเวศวิทยา

สิ่งแวดลอมของชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในจังหวัดเลยและจังหวัด

อ่ืนๆ หรือภูมิภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

   3.3  ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการนิเวศ 

วิทยาสิ่งแวดลอมของชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 

   3.4 ควรมีการศึกษาเชิงนโยบายของรัฐในดานการสงเสริมบทบาท

และภาวะผูนําของผูนําจากภารรัฐ  ชุมชน และวัด ชุมชน  เพื่อวิเคราะหและ

ประเมินผลการนํานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรม

ไปใชในเชิงปฏิบัติ  

   3.5  ควรมีการศึกษาวิเคราะหหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน  

 

 

 

 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



           วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 
 

48                                                               

เอกสารอางอิง 

งามพิศ สัตยสงวน. (2551). หลักมานุษยวิทยาวัฒนาธรรม. (พิมพคร้ังที่ 3).  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพธรรมสภา. 

ฉัตรทิพย นาถสุภา. (2537). วัฒนธรรมหมูบานไทย. กรุงเทพฯ: 

สถาบันพัฒนาชนบท มูลนิธิหมูบาน.  

นิธิ เอียวศรีวงศ. (2550). การเมืองไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี. (พิมพคร้ังที่ 9).  

กรุงเทพฯ: มติชน.  

นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค หุตานุวัตร. (2547). การพัฒนาองคกรชุมชน.  

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

ประชาไท. (2560). ผีกับพุทธ : ศาสนา และความเช่ือในสังคมชายขอบ 

ลุมน้ําหมัน.  เขาถึงเมื่อ  เมษายน 4, 2560, จาก 

www. prachatai.com/journal. 

ประเวศ  อินทองปาน. (2559). เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาปรัชญา 

และศาสนา. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน. 

ป.อ.ปยุตโต. (2560). สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาต.ิ เขาถึงเมื่อ  เมษายน 4, 2560, จาก 

www.nesdb.go.th/ewt_w3c/ewt_news.php?nid=3157.. 

สํานักสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเลย. (2561). เขาถึงเมื่อ  มกราคม  

15, 2561, จาก 

http://loeilocal.go.th/public/history/data/index/menu/22. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับทีส่ิบสอง  

พ.ศ. 2560 – 2564. (2560). สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ: สํานักนายกรัฐมนตรี. 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                 วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562                              
 

49 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2539). การพัฒนาที่ย่ังยืน. (พิมพคร้ังที่ 2).  

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง. 

มนัส สุวรรณ. (2541). นิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ :  

 สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 

มูลนิธิชัยพัฒนา.หลักการพัฒนาอยางย่ังยืน. เขาถึงเมื่อ  เมษายน 3, 2560,  

จาก  www. chaipat.or.th/concept-and-theory-

development.   

วิชัย วงษใหญ. (2554). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา.  

กรุงเทพฯ : อาร แอนด ปร้ินท,  

ศรีศักร วัลลิโภดม. (2538). “การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและการ 

สรางสรรคสิ่งใหมทามกลาง กระแสการเปลี่ยนแปลง” ในรายการ

สัมมนาทางวิชาการ เร่ืองการพัฒนาการทาง วัฒนธรรม : กรณี

ทักษิณ. กรุงเทพฯ : สํานักวฒันธรรมแหงชาติ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



           วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 
 

50                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                 วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562                              
 

51 

แมสอดเมืองพิเศษ:รูปแบบการปกครองที่เหมาะสม 

และสอดคลองกับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

A Special City, Mae Sot:  An Appropriate 

Administrative Form Qualified as a Special 

Economic Zone 
 

วนัสนันท   ศิริรัตนะ1  
Wanassanun  Siriratana  

เอนก  เหลาธรรมทัศน2  
Anek  Laothammatat 

จุมพล หนิมพานิช2

3 
Jumpol  Nhimphanich 

บทคัดยอ 

ในการทําวิจัยชิ้นนี้วัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน 

ประวัติความเปนมาของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองพิเศษ 2) เพื่อศึกษา

รูปแบบที่เหมาะสมกับการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ “นครแมสอด” การ

วิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยศึกษาสืบคน

ขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ รายงานของหนวยงาน และ

บทความที่ เก่ียวของ (Documentary) รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น         

การสังเกตตลอดจนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ไดคัดเลือก 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันรัฐประศาสน
ศาสตร วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2,3 อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร  
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants)  ไดแก พนักงานเทศบาลนครแมสอด ระดับ

หัวหนาสวนราชการในเทศบาลนครแมสอด ภาคเอกชน ประธานหอการคา

จังหวัดตาก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ภาคประชาสังคม ประธาน

มูลนิธิแมสอดสามัคคีการกุศล ประชาสังคมจังหวัดตาก  โดยใช การปกครอง

การบริหาร Governance (ทั้ง 3 ภาคสวน)ในการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการศึกษาพบวา อําเภอแมสอดมีประวัติศาสตรเปนเมืองการคา

ชายแดนมาตั้งแตอดีต เปนเสนทางธรรมชาติในการคาขายโบราณที่สามารถ

เชื่อมโยงไปยังอินเดีย และยูนนานของประเทศจีน หลังจากที่เปนจุดพักคางแรม

สําหรับคาราวานการคา ก็พัฒนามาเปนเมืองที่มีความสําคัญดานการคา  เปน

เสนทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงไทย พมา  ปจจุบันเสนทางการคาเสนทางนี้ ถือวามี

ความสําคัญสําหรับประเทศไทยเนื่องจากเปนจุดเร่ิมตนการคาขายบนเสนทาง 

East West Economic Corridor (EWEC)   

 สําหรับรูปแบบที่เหมาะสมกับการปกครองทองถ่ินคือ การปกครอง
ทองถ่ินรูปแบบพิเศษ “นคร   แมสอด” ประกอบดวย สภานคร แมสอด
ประกอบดวยสมาชิก 36 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน แบง
พื้นที่นครแมสอดออกเปน 12 เขต  คณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย
นครแมสอด  ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 21 คน นายกนครแมสอดมาจาก
เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง มีสวนราชการในปฏิบัติงานแตกตางจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทั่วไป ดังนี้   สํานักการประปา สํานักการจราจรขนสง 
สํานักการคาและพาณิชย   สํานักงบประมาณ   สํานักกีฬาและการทองเที่ยว 
สํานักทะเบียนราษฎร สํานักประสานงานตางประเทศ สํานักการแพทย สํานัก
ชาง สํานักการโยธาธิการและผังเมือง สํานักการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม   
สํานักความสะอาด สํานักทะเบียนแรงงานตางดาว สํานักอุตสาหกรรม อํานาจ
หนาที่ของนครแมสอด ไดแกอํานาจหนาที่ปกติในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทั่วไป และอํานาจหนาที่ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
พิเศษ ไดแกการสงเสริมการลงทุน  การดูแลเขตอุตสาหกรรมและการพาณิชย 
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การคาชายแดนรวมกับศุลกากร  การทองเที่ยว แรงงานตางดาว ระเบียบ
จราจร สิ่งแวดลอม การตรวจสอบการควบคุมการนําเขาสงออก รวมกับตรวจ
คนเขา เมือง การจัดใหมีการดูแลทาอากาศยานและระบบขนสง การ
สาธารณูปโภค รายไดและรายจาย รายไดเพิ่มเติมที่สงเสริมใหนครแมสอด
สามารถทํางานในฐานะพื้นที่พิเศษ และสามารถผลักดันนโยบายดานการคา
ระหวางประเทศ และรายจายตามที่กฎหมายบัญญัติหรือขอบัญญัติกําหนด 
การกํากับดูแล รัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของนคร
แมสอด ใหนายกนครแมสอดรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ผูวาราชการ
จังหวัดจะทําความเห็นเสนอรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม แลวแตกรณี 
 
Abstract 
The objectives of this research were to study the local history as 

well as the history of special cities as special economic zones and 

investigate the form appropriate for the administration of "Nakhon 

Mae Sot." This qualitative research included the review of related 

literature – books, papers, thesis, organizations’ reports, and 

related articles together with observations as well as in-depth 

interviews. The key informants were superior officials from Mae 

Sot Municipality, the private sector, the Chairman of the Tak 

Chamber of Commerce, the Chairman of Tak Industry Council, the 

civil society, the Chairman of the Mae Sot Unity Charity 

Foundation, the Civil Society of Tak Province. The data were 

analyzed using three sectors of administrative governance. 

The result showed that Mae Sot district has historically been a 

border trade city and a natural trade route linking to India and 

Yunnan of China. As an overnight stay spot for trade caravans in 
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the ancient time developed into a trade city, Tak is an economic 

route connecting Thailand to Myanmar. Currently, this trade route 

is considered important for Thailand as a starting point for trade 

on the East West Economic Corridor (EWEC). 

The model suitable for local government is the special local 

government, "Nakhon Mae Sot" consisting of the Mae Sot City 

Council with thirty-six members elected by those living in the Mae 

Sot Metropolitan Area divided into twelve districts, twenty-one 

members of the Mae Sot City Policy Advisory and Development 

Committee, and the Mayor of Nakhorn Mae sot directly elected 

by the people. Different from general administrative organization, 

the local government consisted of the Bureau of Water Supply, 

the Bureau of Transportation, the Bureau of Trade and Commerce, 

the Budget Bureau, the Sports and Tourism Bureau, the Bureau of 

Civil Registration, the International Coordination Office Medical 

Bureau, the Office of the Civil Service, the Bureau of Public Works 

and Town Planning, the Bureau of Sanitation and Environment, 

Cleanliness Office, the Foreign Labor Registration Office, and the 

Industry Bureau. The authority and duties of Nakhon Mae Sot as a 

local government organization included investment promotion, 

the administration of industrial and commercial zones, border 

trade in cooperation with the Customs, tourism, foreign labors, 

traffic regulations, environmental monitoring, import and export 

control in cooperation with the Immigration Office, and the 
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supervision of airport and transportation utilities. In terms of 

income and expenses, additional income could support the 

administration of Nakhon Mae Sot and be spent on international 

trade policy as prescribed by the law or provision. In terms of 

supervision, the Minister had the power and duty to supervise the 

operation of the Mae Sot City and assigned the Mayor of Mae Sot 

to report to the governor of Tak so that the governor could 

provide opinions and suggestions to the related ministers, 

ministries, offices, or departments as the case may be. 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อําเภอแมสอด   เปนอําเภอขนาดใหญทางทิศตะวันตกของจังหวัด

ตาก มีพรมแดนติดจังหวัดเมียวดี ประเทศพมา มีภูมิศาสตรเชื่อมโยงไปยังเมือง

มะละแหมง เมืองทาของประเทศพมา และยังเปนประตูเชื่อมโยง ไปยังประเทศ

จีน  อินเดีย  มาตั้งแตคร้ังอดีต ยิ่งปจจุบัน การคาชายแดน ณ อําเภอแหงนี้ ยัง

มีมูลคาการสงออกถึง 70,000 ลานบาทตอป ลักษณะสําคัญเชนนี้ทําใหอําเภอ

แมสอด จังหวัดตาก ไดรับการจัดตั้งใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ

เทศบาลนครแมสอดซึ่งเปนหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน ยังไดรับการนําเสนอ

จากคณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบการใหบริการสาธารณะขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ินในลักษณะเครือขายหรือกลุมพื้นที่และรูปแบบการจัดตั้ง

องคการบริการในพื้นที่พิเศษ ใหเปนพื้นที่นํารองเปนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรูปแบบพิเศษ พื้นที่กลุมเมืองการคาชายแดน  ดวยลักษณะพิเศษของ

เมืองการคาชายแดน ควรจะมีโครงสรางการบริหารที่มีความแตกตางจาก

องคการปกครองสวนทองถ่ินที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ ขาราชการ 
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และภาคเอกชน ตางก็เห็นพรองตองกัน ทําใหเกิดการผลักดันอําเภอแมสอดให

เปนการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ  

 ด ว ย ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ที่ ที่ อ ยู ติ ด ช า ย แ ด น กั บ ป ร ะ เ ท ศ พ ม า  มี

ทรัพยากรธรรมชาติมากมีภูมิอากาศที่เหมาะสมทําใหอําเภอแมสอดเปน

เสนทางการคาของคนหลายเชื้อชาติและเปนอําเภอที่มีความสําคัญทาง

ยุทธศาสตรในปจจุบันแมสอด เปนตลาดการคาชายแดนที่สําคัญ เปนศูนยกลาง

การแลกเปลี่ยนเงินสองสกุลคือเงินบาท และเงินจาด ที่ใหญที่สุดในประเทศ มี

สินคาผานเขาออกมูลคา 70,000 ลานบาท  โดยมีสะพานมิตรภาพไทย พมา 

เปนเสนทางสงสินคาที่สําคัญ เปนที่ตั้งจุดผานแดนถาวร เชื่อมโยงเมืองเมียวดี 

รัฐกะเหร่ียง โดยในป 2560 มีสินคาที่ผานเขา ออก ดานชายแดน ไทยพมา  

การสงออกสินคาจะพบวาในปงบประมาณ 2560 มูลคาการสงออกสินคา

ชายแดนอําเภอแมสอดมีมูลคา 77,689 ลานบาท สินคาที่ผานเขาออกตามแนว

ชายแดนอําเภอแมสอด มีมูลคาสูง โดยสินคาสงออกที่ไดรับความนิยมมากสุด 

10 ลําดับแรก ไดแก น้ําตาลทราย โทรศัพทพรอมอุปกรณ น้ําอัดลม เคร่ืองดื่ม 

รถจักรยานยนต เคร่ืองจักรที่มีทั้งเคร่ืองเก็บและนวด เบียร ผาพิมพฝาย 

รองเทาแตะ โทรทัศน เคร่ืองดื่มบํารุงกําลัง  สําหรับการนําเขาสินคา ที่นําเขา

มาจากประเทศพมา 10 อันดับแรก ไดแก ถ่ัวลิสง โคกระบือมีชีวิต พลวง

ออกไซด พริกแหง โทรศัพทมือถือ สิ่งประดิษฐทําดวยไม ถ่ัวเขียวผิวมัน       

หัวหอมใหญ ชุดเวทีแสดงพรอมอุปกรณ  (ดานศุลกากรแมสอด 29 พ.ค.61) 

การเปนเมืองการคาชายแดนทําให อําเภอแมสอดมีศักยภาพในการคา

และการลงทุน  ที่มีมาแตอดีต ในปจจุบันอําเภอแมสอดตองปรับตัวใหทันตอ

การรูปแบบทางการคา การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจน การพัฒนา

เมือง ใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวเศรษฐกิจที่นับวันจะเติบโตข้ึน

เร่ือย  ดวยเหตุผลนี้เอง ที่ทําใหรัฐบาลไดประกาศเมื่อป 2557 ใหอําเภอแมสอด  
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อําเภอแมระมาด และอําเภอพบพระเปนพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตอนที่

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขามาบริหารประเทศ และกําหนด

แนวทางในการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจที่มุงเนนการสงเสริมการคา

ชายแดนผานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยที่

ประชุมมีมติเห็นชอบใหพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รวมถึงพื้นที่อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก ดวย จากนั้นจึงไดมีการราง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

นครแมสอด เปนโครงการยุบรวมเทศบาลนครแมสอด และ เทศบาลตําบลทา

สายลวด จัดตั้งข้ึนเปนเทศบาลแมสอดมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

มีอาณาเขตครอบคลุมเทศบาลนครแมสอด และเทศบาลตําบลทาสายลวด  

จากเหตุผลเร่ืองการกระจายอํานาจ เหตุผลดานเศรษฐกิจ  การปกครองทองถ่ิน

รูปแบบพิเศษ 2545  สูการบริหารราชการนครแมสอด (การปกครองสวน

ทองถ่ินรูปแบบพิเศษ) ภาครัฐ ประชาชน  ในพื้นที่ ภาคประชาชน รวมกัน

ผลักดันพื้นที่อําเภอแมสอดไปสูรูปแบบการปกครองที่จะชวยใหแมสอดสามารถ

บริหารพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษไดงาย สะดวกและคลองตัว เพื่อใหสอดรับความ

เปนเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของแมสอด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน ประวัติความเปนมาของพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ เมืองพิเศษ  

2. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 

“นครแมสอด” 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ภายใตกระบวนทัศนสังคมศาสตรเชิงตีความ และกระบวนทัศนทางรัฐ

ประศาสนศาสตร 

1. การวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาสืบคน

ขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ รายงานของหนวยงาน และ

บทความที่เก่ียวของ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น  

2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ไดคัดเลือกผูใหขอมูล
หลัก (Key Informants)   ไดแก พนักงานเทศบาลนครแมสอด ระดับหัวหนา
สวนราชการในเทศบาลนครแมสอด ภาคเอกชน ประธานหอการคาจังหวัดตาก 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ภาคประชาสังคม ประธานมูลนิธิแมสอด
สามัคคีการกุศล ประชาสังคมจังหวัดตาก  โดยใช การปกครองการบริหาร  
Governance (ทั้ง 3 ภาคสวน)ในการวิเคราะหขอมูล 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยชิ้นนี้ ไดแก ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดาน

เวลา ขอบเขตดานประชากร และขอบเขตทั่วไปดังนี ้

1. ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจะทําการศึกษา

เก่ียวกับ ประวัติ เร่ืองเลา ตํานาน เสนทางการคาชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ  

2. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้อยูในป 

2559-2561 

3. ขอบเขตดานประชากร กลุมเปาหมายในการทําวิจัยคร้ังนี้คือ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอแมสอด  
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การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) และวิเคราะหเชิงตีความตัวบท (Interpretive Textual 
Analysis) จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก การแสดงความ
คิดเห็น การสัมภาษณ และการสังเกต และขอมูลที่เก่ียวของ นําขอมูลที่ไดมา
บรรยายและอธิบายใหเขาใจงาย และเห็นภาพรวมของการศึกษาวิจัยไดอยาง
ชัดเจนและเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว 
 
ผลการวิจัย 

อําเภอแมสอด มีสภาพภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม ที่ เปนจุด

ยุทธศาสตรทางการคาของประเทศไทยมาอยางยาวนาน นับยอนไปกวา 100 ป 

ณ จุดที่เปนที่ตั้งอําเภอแมสอด คือ เมืองการคาชายแดน     มาอยางยาวนาน 

ดวยพรมแดนที่ติดกับประเทศพมา  การคาขายบริเวณนี้จึงมากมายหลากหลาย

ไปดวยผูคนที่เดินทางมาคาขายจากทั่วสารทิศ มีพอคาเดินทางมาคาขายจาก

เมืองทางเหนือ พมา อินเดีย บังคลาเทศ จีน มาปะปนกับผูคนที่อาศัยอยูเกาแก 

ไดแก กระเหร่ียง ไทยใหญ ชาวไทยภูเขา ชาวไทยเหนือ ชวงแรกเดินทางมา

คาขายและพักคางแรมอยูบริเวณอําเภอแมสอด บางคนเดินทางไปคาขายถึงมะ

ละแหมง ยางกุง อินเดีย บังคลาเทศ จีน (อนุรักษ  รัตนพันธุ, 2541, หนา 2)   

หลังจากที่อําเภอแมสอดเปนเมืองเพื่อพักคางแรม ก็เกิดการตั้งรกราก

เกิดข้ึน ที่แหงนี้จึงเปนมากมายหลากหลายไปดวยผูคนตางชาติตางภาษา ตาง

วัฒนธรรม แตก็อยูกันไดอยางสันติสุข อําเภอ     แมสอดมีทั้งวัด โบสถ และ

สุเหรา มีภาษา มีวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ มีการนับถือศาสนาทั้งพุทธ คริสต 

อิสลาม ซิกข และฮินดู  แตละศาสนาก็ทํากิจกรรมทางศาสนาและประเพณีของ

ตน ไดอยางอิสระ และยังมีความสามัคคีกันมาก ใหความชวยเหลือกันในทุก

เร่ือง ชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 อังกฤษคืนเอกราชใหกับพมา พ.ศ.2491 พมามี
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ปญหาเร่ืองชนกลุมนอย กอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ จนพมาประกาศปด

ประเทศ สินคาอุปโภค บริโภคหาไดยาก สงผลใหเกิดการคานอกระบบในแถบ

ชายแดน ไทย-พมาโดยเฉพาะที่อําเภอแมสอดที่เติบโตข้ึนมาก มีการสราง

เครือขายการคาระหวางพอคากระเหร่ียงและพอคาพมากับพอคาจีนที่เขามา

อาศัยในอําเภอแมสอดตามแนวชายแดน สวนใหญเปนการลักลอบขายสินคา 

ขามแมน้ําเมยเพราะบางจุดสามารถเดินทางขามได ในป พ.ศ. 2513 เสนทาง

สายแมสอด ตาก สรางเสร็จจากความรวมมือของรัฐบาลออสเตรเลีย ทําให

เสนทางการคาเสนนี้เชื่อมตอกับประเทศ พมา ไทย ลาว เวียดนาม ปจจุบัน

เสนทางสายนี้มีความเปนอยางยิ่งเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลง

ไป การคาขายระหวางประเทศขยายวงกวางมากข้ึน เสนทางที่มีจุดเร่ิมตนที่

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพมา ลาว เวียดนาม ไดชื่อ

วาเปนเสนทางสาย East West Economic Corridor  

ในป 2553 ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเทศบาลเมือง

แมสอด มาเปนเทศบาลนคร แมสอด จึงเปนที่มาขอจัดตั้งพื้นที่อําเภอแมสอด

เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความตองการยกฐานะเทศบาลนครแมสอด เปน

การปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ “นครแมสอด” ในป พ.ศ.2556 (บทสรุป

ผูบริหาร โครงการจัดตั้งองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษแมสอด จังหวัด

ตาก : 12) สมัยนายกยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดมีมติเห็นชอบรางระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใหมีการจัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษแมสอดเปนแหงแรกในประเทศไทย และใหเทศบาลนครเปน

หนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขา

มาบริหารประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายการคาชายแดน โดยผานการจัดตั้งเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ พ.ศ.2557  มีมติเห็นชอบเขตพื้นที่วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                 วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562                              
 

61 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอแมสอด (8 ตําบล) อําเภอ

พบพระ(3 ตําบล)  อําเภอแมระมาด (3 ตําบล) รวม 14 หมูบาน 

ผูวิจัยเห็นวา รูปแบบที่เหมาะสมกับการบริหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมสอด ควรมีลักษณะดังนี้  

คณะกรรมกา รที่ ป รึ กษา และพัฒนาน โ ยบ า ยน ครแม ส อด  
ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 21 คน ดังนี้ หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ตากหรือผูแทนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการในจังหวัดตากที่ผูวาราชการจังหวัด
ตากแตงตั้งจํานวน 7 คน ผูแทนภาคเอกชนที่เก่ียวของกับการคา อุตสาหกรรม 
การธนาคาร หรือ การทองเที่ยวที่นายกนครแมสอดแตงตั้งจํานวน 7 คน 
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครอง 
การคาและการลงทุน กฎหมายหรือดานอ่ืนๆ ที่สภานครแมสอดแตงตั้งจํานวน 
7คน (ลักษณะคณะกรรมการชุดนี้ เข าข ายการบ ริหารการปกครอง 
Governance ในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มาจากหนวยงาน
ภาคเอกชน ในพื้นที่ที่จะมาชวยในการกําหนดทิศทางการดําเนินการพัฒนานคร
แมสอด)โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายนครแมสอดมีหนาที่
สําคัญ 3 ประการ คือ 

1. กําหนดยุทธศาสตร โดยกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่
ในภาพรวม รวมถึงพิจารณาถึงขอบขายอํานาจและชนิดของภารกิจที่จําเปนตอ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรตางๆของนครแมสอด 

2. การกํากับดูแล ทําหนาที่เปนกลไกในการกํากับดูและการทํางาน
ของนครแมสอดในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การกํากับดูแลการดําเนินภารกิจหนาที่พิเศษเพิ่มเติมที่เกิดจากการมอบอํานาจ 
มอบหมายจากสวนราชการตางๆใหเปนไปตามแบบแผนและมาตรฐานที่ได
กําหนดไว 

3. ประสานงาน ทําหนาที่ เปนตัวแทนของนครแมสอดในการ
ประสานงานกับรัฐบาลและสวนราชการตางๆโดยเฉพาะที่เก่ียวของกับการ
ขยายอํานาจหนาที่และภารกิจของนครแมสอด 
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นายกนครแมสอดมาจากเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน นายกนครแมสอดมี
วาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นับตั้งแตการเลือกตั้ง นายกอาจแตงตั้งรอง
นายกนครมแมสอดไดไมเกิน 4 คน  
 สภานครแมสอด จากการศึกษา รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการนครแมสอด ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดรับเร่ืองการ ราง
พรบ.ฉบับนี้ กําหนดใหสภานครแมสอดประกอบดวยสมาชิก 36 คน ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนครแมสอดคราวละ 
4 ป แบงพื้นที่นครแมสอดออกเปน 12 เขต แตละเขตใหมีจํานวนราษฎร
จํานวนใกลเคียงกัน และใหมีสมาชิกไดเขตละ 3 คน  
 อํานาจหนาที่ของนครแมสอด ไดแก 1 อํานาจหนาที่ปกติในฐานะ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วไป และอํานาจหนาที่ในฐานะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ สําหรับอํานาจพิเศษ ไดแก การสงเสริมการลงทุน  
การดูแลเขตอุตสาหกรรมและการพาณิชย การคาชายแดนรวมกับศุลกากร  
การทองเที่ยว แรงงานตางดาว ระเบียบจราจร สิ่งแวดลอม การตรวจสอบการ
ควบคุมการนําเขาสงออก รวมกับตรวจคนเขาเมือง การจัดใหมีการดูแลทา
อากาศยานและระบบขนสง การสาธารณูปโภค  

รายไดและรายจาย รายไดเดิมที่มีอยู รายไดเพิ่มเติมที่สงเสริมใหนคร
แมสอด สมารถทํางานในฐานะพื้นที่พิเศษและสามารถผลักดันนโยบายการคา
ระหวางประเทศ รายไดสวนหนึ่งเปนฐานรายไดเดิมในฐานะเทศบาลนคร และ
เนนใหอํานาจในการจัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆเพื่อใชในการบริหารเนื่องจาก
ภารกิจเพิ่มข้ึน  การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน และควร
จัดเก็บภาษีเหลา บุหร่ี  จัดเก็บภาษีรวม จัดเก็บภาษีซึ่งเปนของรัฐบาลกลาง
บางชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เก่ียวของกับการคา การสงออกและการบริโภค 
เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ใหมีการจัดสรรรายไดจากภาษีสวนนี้
กลับคืนสูพื้นที่แมสอด ตามสัดสวนที่กําหนด วา
รส
าร
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 รายจาย นครแมสอดอาจมีรายจายดังตอไปนี้  เงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุน 
รายจายตามขอผูกพัน รายจายอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติหรือขอบัญญัติกําหนด 
 การกํากับดูแล ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของนครแมสอด ใหนายกรัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการนครแมสอด เร่ืองที่ตองเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง
กรม ใหนายกนครแมสอดรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ผูวาราชการ
จังหวัดจะทําความเห็นเสนอรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม แลวแตกรณี 

ในดานโครงสรางการบริหาร และขอมูลเพิ่มเติมจากผูวิจัยขอเสนอ 
รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ “นครแมสอด” ไวดังนี้ 
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เลขานกุารนายก 

ปลดันครแม่สอด 

 รองปลดันครแม่สอด 

 ผู้ ช่วยเลขานกุาร

 

สาํนกัปลดันครแม่

 

สาํนกัการศกึษา 

สาํนกัสวสัดิการสงัคม 

 สาํนกัการพฒันา

 

สาํนกัการประปา 

สาํนกัการจราจร

 
สาํนกัการค้าและ

พาณิชย์ 

สาํนกังบประมาณ 

สาํนกัการคลงั 

สาํนกัวิชาการและ

 

สาํนกันโยบายและแผน 

สาํนกัการสาธารณสขุ 

สาํนกักีฬาและการ

ท่องเท่ียว 

 สาํนกังาน

ประสานงาน

 

  สาํนกัการแพทย์ 

  สาํนกัการช่าง 

  สาํนกัการโยธาและผงัเมือง 

  สาํนกัการสขุาภิบาลและ

 

  สาํนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  สาํนกัเทศกิจและรักษาความ

 

  สาํนกัรักษาความ

 

สาํนกั

เลขานกุารสภา 

นายกนครแม่สอด  สภานครแม่สอด 12
เขต เขตละ 3 คน 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษา

และพฒันานโยบายนคร

 

  สาํนกัทะเบยีนแรงงานต่างด้าว 

  สาํนกั

 

สาํนกัทะเบยีนราษฎร 

คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ

 

กองการประชาสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ 

รองนายกนครแม่สอด ท่ีปรึกษานายก 5 คน 
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง แมสอดเมืองพิเศษ :รูปแบบการปกครองที่
เหมาะสม และสอดคลองกับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ควรมีนโยบายที่ชัดเจนที่เก่ียวกับพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพราะขณะนี้การดําเนินการตางๆเร่ืองโครงสรางพื้นฐานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ยังมีไมชัดเจน และยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
 ขอเรียกรองของประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ใน
การจัดตั้งการปกครองรูปแบบพิเศษนครแมสอด ณ เวลานี้ยังเปนราง พรบ. ยัง
ไมมีการดําเนินตอแตอยางใด การบริหารงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
รัฐบาลควรใหทองถ่ินมีอิสระในการบริหารทองถ่ินดวยตนเอง  

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ หากแมสอดจะมีรูปแบบการปกครองใน
ลักษณะของการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย 
การประชุม การระดมสมอง เห็นสมควรใหการปกครองสวนทองถ่ิน “นครแม
สอด” ใหรวมพื้นที่เทศบาลนครแมสอด กับเทศบาลตําบลทาสายลวด นั้น 
ผูวิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมวาควรรวมเอาพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทา
สายลวดเขามาดวย เนื่องจากเปนพื้นที่ที่จะสรางสะพานมิตรภาพไทย เมียนมา 
แหงที่ 2 และเปนจุดกอสรางสถานที่ราชการที่จะอํานวยความสะดวกในการสง
สินคาขามแดน  

เมื่อจะทําการปกครองในครอบคลุมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
บริหารควรจะเปนไปในรูปแบบเดียวกันเนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีอาณาเขต
ติดตอกัน และมีความสําคัญเชนเดียวกัน หรืออาจจะรวมบางสวนขององคการ
บริหารสวนตําบลทาสายลวดเขามาซึ่งตองครอบคลุมพื้นที่บริเวณสะพาน ที่
อนาคตเมื่อสรางเสร็จ ความเจริญจะเขามาจึงตองรับมือกับความเจริญ ความ
เปนระเบียบ รวมถึงระเบียบ กฎหมายตางๆที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งเปน
หนาที่ของ “นครแมสอด” ที่จะตองพัฒนาทองถ่ินตอไป และผูวิจัยมองวา 
โครงสรางการบริหารของนครแมสอดที่นําเสนอไว สอดคลอง และครอบคลุม 
หากนํา เทศบาลนครแมสอด เทศบาลตําบลทาสายลวด และองคการบริหาร
สวนตําบลทาสายลวด รวมไวดวยกัน 
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ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว 

Opinions of Personnel on Good Governance 

Administration of Local Administrative 

Organization in Sa Kaeo Province 
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Sermsit Soisodsri 
ไอศูรย ดีรัตน3 

Iasoon Deerart 
บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลัก              

ธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว วัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดสระแกว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรและกลุม 
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บูรพา วิทยาเขตสระแกว 
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ตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดสระแกว ประกอบดวยขาราชการลูกจางประจํา และพนักงาน

จาง เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติการทดสอบคา 

t–test และ One - Way ANOVA โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติ 0.05         

หากพบความแตกตางที่มีคานัยสําคัญดังกลาว จะทําการวิเคราะหเปนรายคู            

โดยวิธีการ LSD ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ         

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด

สระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลัก

นิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม 

ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา อยูในระดับมากทุกดาน 

และผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคลของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสระแกว พบวา 

บุคลากรที่มีอายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอ          

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด

สระแกว แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเพศ ระดับ

การศึกษา และรายได มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสระแกวแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ : ความคิดเห็น,  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล, องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
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Abstract 

Research The opinions of personnel on the administration of good 
governance principles of local administration organizations. 
Srakaew Province Objective: To study the opinions of personnel 
on the administration of good governance principles of local 
administration organizations. Srakaew Province To compare the 
opinions of personnel toward the administration of good 
governance principles of local administrative organizations in Sa 
Kaeo province. Classified by personal factors. The population and 
the sample used in this study were personnel working in local 
administrative organizations. Srakaew Province It consists of 
government employees. And employees. The instrument used to 
collect data was a statistical questionnaire used for data analysis, 
using frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
Analysis of data to test hypothesis. The t-test and one-way ANOVA 
statistics were used to determine the significance of 0.05. The 
analysis is performed by LSD. The results of the study revealed 
that the opinions of the personnel towards the administration of 
good governance principles of the local administrative 
organizations in Sa Kaeo province. The overall level is very high. 
When considering each side, it was found that the rule of law. The 
moral Main Transparency The principle of participation. Main 
responsibilities And the main value. In every level. The results of 
the comparison of personal factors of the personnel toward the 
administration of good governance of local administrative 
organizations in Sa Kaeo revealed that the personnel And time to 
work differently. Have opinions on administration according to the 
principles of good governance of local administrative 
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organizations. There were statistically significant differences at the 
0.05 level. Sex, education level and income had different opinions 
on administration according to the principles of good governance 
of local administrative organizations in Sa Kaeo. There was no 
statistically significant difference at the 0.05 level. 
Keywords: opinion, Governance based on good governance, Local 

administration 

บทนํา 

การกระจายอํานาจของการบริหารการปกครองทองถ่ินของไทย มี

ความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยภารกิจตางๆ จะเก่ียวของกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เปนหนวยงานหลักในการจัดบริการ

สาธารณะแกประชาชน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคลที่มี

อํานาจในการปกครองตนเอง มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย แผนงานการ

บริหาร การบริหารงานบุคคล การจัดเก็บรายได เปนของตนเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ 

การบริหารงานจะตองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน บริหารงานดวย

ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได คํานึงถึงความถูกตองความยุติธรรม และใช

ทรัพยากรใหคุมคาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาทองถ่ินมากที่สุด 

ในชวงหลายปที่ผานมา พบวามีการรองเรียนในเร่ืองตางๆ และตรวจ

พบการทุจริต คอรรัปชั่นหลายรูปแบบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเหตุให

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหยอนประสิทธิภาพ ไมสามารถ

พัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนาตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจ 

นอกจากนี้ปญหาทุจริตคอรรัปชั่น ความไมโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่ไมไดผานการรองเรียน หรือไมไดรับการตรวจสอบจาก
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หนวยงานตางๆ ก็ยังมีอีกมาก ซึ่งลวนแตเปนปญหาสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ

แกไขโดยดวน (โกวิทย พวงงาม, 2548, หนา 255 – 258) 

การสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความสําคัญ

อยางยิ่ง สําหรับการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งหลักธรรมาภิบาลถูกตราเปนกฎหมาย โดย

คณะรัฐมนตรีไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานจัดการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 แบงองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลออกเปน 6 

หลัก ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาซึ่งภายหลังไดยกเลิกระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 

2542 ไป (อริยธัช แกวเกาะสะบา, 2560) แตปจจุบันหลักธรรมาภิบาลก็ยังคงมี

อยูในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครอง            

สวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ             

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครอง            

สวนทองถ่ินจังหวัดสระแกว จําแนกตามปจจัยสวนบคุคล 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล  

วา
รส
าร
พกิุ
ล



           วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 
 

74 

สมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

และรายได ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว แตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว 

และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสระแกว จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ

รายได 

2. ขอบเขตดานพื้นที่ ศึกษาเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูใน

จังหวัดสระแกว จํานวน 66 แหง 

3. ขอบเขตดานประชากร คือ บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดสระแกว จํานวน 2,630 คน 

4. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้ ตั้งแตเดือน สิงหาคม 
ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนระยะเวลาตั้งแตคนควาขอมูล ทฤษฎี เก็บ
ขอมูล จนถึงทํารูปเลม  

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

หลักธรรมาภิบาล 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยระบบบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (2542, หนา 26-27) ในการบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมที่ดีควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญ

อยางนอย 6 ประการ ดังนี้ 
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1. หลักนิติธรรม ไดแก  การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆ          

ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใต

กฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคให

เจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และ

สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความ

ซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัย

ประจําชาต ิ

3. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของ

คนในชาต ิโดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส 

มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่

เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการให

ประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

รับรู และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการ

แจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ 

หรืออ่ืนๆ 

5.  หลักความ รับผิดชอบ ไดแก  การตระหนักในสิทธิหน าที่             

ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของ

บานเมือง และการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนในการเคารพใน

ความคิดเห็นที่แตกตางและกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

 6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากร ที่มี

จํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความ
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ประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถ

แขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

การบริหารราชการแผนดินภายใตหลักธรรมาภิบาล 

ไมตรี อินทุสุต (2545, หนา 4) กลาววา ในอีกมุมหนึ่งของการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี กําหนดตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามกฎหมายการบริหาร 

ราชการแผนดิน มาตรา 3/1 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ถือเปนกฎหมายปกครองที่ใหทุกสวนราชการ รวมทั้งองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองถือปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย 

ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองดําเนินการบริหารงาน

ภายใตหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากเปนองคกรที่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุด 

และเปนหนวยงานซึ่งทําหนาที่แทนรัฐในการบริหารจัดการภารกิจตางๆ           

ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและการดําเนินการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็จะมีตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน            

และมีการสรางผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ตามโครงการประเมินองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีเปนประจําทุกป 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กําหนดประชากรที่ใชในการวิจัย

คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสระแกว         

โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยดวยการใชสูตรการกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ไดจํานวน 347 คน และกําหนด

ข้ันตอนการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในคร้ังนี้ คือ 

แบบ สอ บถ าม  ซึ่ ง มี โ ค ร ง ส ร า ง แ บ ง เ ป น  3 ตอ น  ไ ด แ ก  ต อน ที่  1                      
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เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได เปน

แบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดสระแกว ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิ

บาลไปใชในการปรับปรุงแกไขปญหาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถิตทิี่ใชใน

การวิ เคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวย t-test และ One -way ANOVA  

ประชากร และ กลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสระแกว ประกอบดวยขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง จํานวน 2,630 คน  

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสระแกว ประกอบดวยขาราชการ ลูกจางประจาํ 

และพนักงานจาง จํานวน 347 ตัวอยาง 

เคร่ืองมือวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

และรายได เปนแบบตรวจสอบรายการ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
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สระแกว เปนคําถามลักษณะแบบใหเลือกตอบจํานวน 24 ขอ โดยจะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

และนอยที่สุด  

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการ

ปรับปรุงแกไขปญหาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองและแจกแบบสอบถามใหกับ

ทีมงานชวยดําเนินการเก็บขอมูล โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสระแกว ซึ่งเปนประชากรกลุมตัวอยาง 
ซ่ึงมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการเก็บขอมูลตามแบบสอบถาม และให
ผูตอบแบบสอบถามไดทําแบบสอบถามอยางอิสระ 

2.  รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความถูก

ตอง และความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม เพื่อใชในการดําเนินการตาม

ข้ันตอน การวิจัยตอไป  

การวิเคราะหขอมูล หรือ สถิติที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะห เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของ

ขอมูล และตอบวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได วิเคราะหขอมูลโดยใช 

คาความถ่ี (Frequency distribution) และคารอยละ (Percentage) 

2. ขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลัก ธรร

มาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว โดยใชสถิติคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                 วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562                              
 

79 

3. การทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติ t-test และ One-Way ANOVA 

เพื่อทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรตนโดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูลที่ระดับ 0.05 และทําการเปรียบเทียบรายคูภายหลัง

การทดสอบความแปรปรวน ดวยวิธีการ LSD 

ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ผลวิจัยปรากฏวา 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 31–40 ป มีระดับการศึกษาปริญญา มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน         

1-5 ป และสวนใหญมีรายได 10,001-20,000 บาท 

2. ความคิดเห็นของบุคลากร พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก              

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลัก

ความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวมดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความ

คุมคา อยูในระดับมากทุกดาน 

การอภิปรายผล 
        1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ทั้งนี้เนื่องจาก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกวสวนใหญ มีการ

บริหารงานภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลมาจากการนําหลักธรร

มาภิบาลในใชในหนวยงาน เห็นไดจากการบริหารงานภายในที่มีการตรวจสอบ

อยูเสมอ การใหบริการแกประชาชนดวยความจริงใจและเปนธรรมแกทุกฝาย 

การใชทรัพยากรในหนวยงานเกิดความคุมคามากที่สุด และมีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินหลายแหงในจังหวัดสระแกว ที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 

แสดงใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสระแกวมีการนําหลักธรร
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มาภิบาลมาใชในการบริหารงานแลวเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคลองกับษณพร 

ชาติสุวรรณ (2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

ดานหลักนิติธรรมจากผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของบุคลากรที่มี

ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดสระแกว ดานหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด

สระแกวสวนใหญ ไดมีการบริหารงานดวยความถูกตอง ชัดเจน เปนธรรมตาม

อํานาจหนาที่ภายใตกฎหมายที่กําหนดไว ทั้งกระบวนการทํางาน ผูปฏิบัติงาน 

และผูบริหาร รวมถึงการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เปนไปดวยความ

ถูกตอง เปนปจจุบันอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับพงศกร จํานงคศร (2556) ได

ทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ดานหลักนิติธรรม

อยูในระดับมาก 

ดานหลักคุณธรรมจากผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของบุคลากรที่

มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดสระแกวดานหลักคุณธรรมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรและ

ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

ใหบริการประชาชนดวยความซื่อสัตย สุจริต อดทน และใหบริการประชาชน

ทุกคนดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคลอง

กับพิสิทธิ์ อุดชาชน (2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชน

ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานฝางอําเภอ

บานฝางจังหวดัขอนแกนดานหลักคุณธรรมอยูในระดับมาก 
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ดานหลักความโปรงใสจากผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดสระแกว ดานหลักความโปรงใสอยูในระดับมากทั้งนี้เนื่องจาก 

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสระแกว มีการตรวจสอบ

การดําเนินงานอยูเสมอ เชน การตรวจสอบภายในของแตละหนวยงาน การเปด

โอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกตัวประชาชน เปน

ตน รวมถึงการใหบริการประชาชนของบุคลากรโดยใหบริการดวยความจริงใจ 

ใชภาษาทาทางที่สุภาพ และเขาใจงายซึ่งสอดคลองกับธเนศ เธียรนันทน 

(2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตอผลการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัด

จันทบุรีดานหลักความโปรงใสอยูในระดับดีมาก 

ดานหลักการมีสวนรวม จากผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดสระแกว ดานหลักการมีสวนรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้ 

เนื่องจาก องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสระแกวสวนใหญ เปดโอกาสให

บุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตางๆ บาง เชน การกําหนดแผนงานของ

หนวยงาน การเสนอความคิดเห็นตางๆ ในการแกไขปญหาที่ เกิดข้ึนใน

หนวยงานรวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงถึงความตองการที่จะไดรับ

บริการสาธารณะจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับรวิกานต        

กฤติเดชา (2559) ทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลตําบล

บางพูนที่มีตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตําบลบางพูน

อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ดานหลักการมีสวนรวม อยูในระดับมาก 

ดานหลักความรับผิดชอบจากผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดสระแกวดานหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมากทั้งนี้เนื่องจาก

วา
รส
าร
พกิุ
ล



           วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 
 

82 

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกวสวนใหญ มีความ

ตระหนักถึงหนาที่ของตนเองเปนสําคัญ โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

ใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด ดวยความรอบคอบ ถูกตอง ชัดเจน ตาม

แผนงานที่กําหนดไวใหเกิดเปนรูปธรรม รวมถึงเมื่อมีบุคลากรกระทําความผิดก็

มีการลงโทษตามกฎหมายดวย ซึ่งสอดคลองกับพิศสมัย หมกทอง (2554) 

ทําการศึกษาเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขต

บางกอกนอย กรุงเทพมหานครดานหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมาก 

ดานหลักความคุมคา จากผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดสระแกว ดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสระแกว สวนใหญใชทรัพยากร

ที่มีในสํานักงานอยางประหยัดและคุมคา เชน การใชงบประมาณตางๆ จะตอง

เกิดประโยชนสูงสุด เลือกสรรเทคโนโลยีใหมๆ ใหเหมาะสมกับเนื้องาน เพื่อเปน

การลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความคุมคามากที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับพระมหาชินวัฒน ธมฺมเสฏโฐ (หาญกุล) (2557) ทําการศึกษาเร่ือง การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพรานอําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐมอยูในระดับมาก 

2. ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด

สระแกว   

เพศ จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดสระแกวจําแนกตามเพศซึ่งพบวาบุคลากรที่มีเพศตางกันมีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม
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สอดคลองกับขอคนพบของทศพล พรหมนารถ (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลตําบลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการที่พบวา ปจจัยดานเพศ มีผลตอ

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ 

อายุ จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดสระแกวจําแนกตามอายุซึ่งพบวาบุคลากรที่มีอายุตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดสระแกว แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สอดคลอง

กับขอคนพบของพงศกร จํานงศร (2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว ที่พบวา ปจจัยดานอายุ มีผลตอความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล           

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

ระดับการศึกษาจากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็น

ของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกวจําแนกตามระดับการศึกษาซึ่งพบวาบุคลากรที่มี

ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสระแกว ไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมสอดคลองกับขอคนพบของนิภาพรรณ ผิว

ออน (2559) ไดทําการศึกษาเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลกุยเหนืออําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธที่พบวา วา
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ปจจัยดานระดับการศึกษา มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลกุยเหนืออําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกวจําแนกตามระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานซึ่งพบวาบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกันมีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดสระแกว แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม

สอดคลองกับขอคนพบของรวิกานตต กฤติเดชา (2559) ไดทําการศึกษาเร่ือง 

ความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลตําบลบางพูนที่มีตอการใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานเทศบาลตําบลบางพูนอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ที่พบวา 

ปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอความคิดเห็นของบุคลากร

เทศบาลตําบลบางพูนที่มีตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาล

ตําบลบางพูนอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 

รายได จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดสระแกวจําแนกตามรายไดซึ่งพบวาบุคลากรที่มีรายไดตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดสระแกว ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ไมสอดคลองกับขอคนพบของพระมหาชินวัฒนธมฺมเสฏโฐ (หาญกุล) (2557) ได

ทําการศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสาม

พรานอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่พบวา ปจจัยดานรายได มีผลตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพรานอําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 
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ขอเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลัก

ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น  จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก ว                      

มีขอเสนอแนะจากขอคนพบของการวิจัย คือ 

ภาพรวมของระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระแกว อยูใน

ระดับมากเมื่อพิจารณาพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสระแกวมี

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานอยูแลว แตควรเปดโอกาสให

บุคลากรทุกตําแหนงในหนวยงาน ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารมาก

ข้ึน โดยจะตองคํานึงถึงความโปรงใสในการบริหารงาน การใหบริการประชาชน

ตองอยูบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และควรเปดโอกาสให

ประชาชนไดแสดงถึงความตองการที่จะไดรับบริการสาธารณะจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะตองใชงบประมาณตางๆ ดวยความประหยัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

หนวยงานและประชาชน  
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บทคัดยอ         

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการใชวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาในการพัฒนาทองถ่ิน 2) เพื่อศึกษา

แนวทางที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาในการ

พัฒนาทองถ่ิน วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากการ

ทบทวนเอกสารประวัติศาสตร ทางวัฒนธรรม บริบททั่วไปที่เกี่ยวของกับ

เทศบาลตําบลอุโมงค จังหวัดลําพูน และเทศบาลตําบลลานกระบือ จังหวัด

กําแพงเพชร การสังเคราะหผลที่ไดจากการศึกษามาจากรูปแบบตางประเทศ 

 

 

 

“วัฒนธรรมชุมชน และภมูิปญญาทองถิ่นเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น” 

"Community culture and local wisdom for 

local development" 

1
 นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร 

วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวทิยาลัยรังสิต 
2,3 

อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร 
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และประเทศไทยในการพัฒนาทองถ่ิน ตีความขอมูลจากเอกสารไปพรอมกับ
การสัมภาษณเชิงลึก การลดขอมูล การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม แลวนํา
ขอมูลที่นาเชื่อถือไดมาดําเนินการวิเคราะหเนื้อหา จนไดขอคนพบที่สําคัญ การ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนําไปวิเคราะหดวยวิธีการตรวจสอบแบบ
สามเสาเชิงคุณภาพ จากกลุมตัวอยางการสอบถามผูทรงคุณวุฒิดานวัฒนธรรม
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนนเร่ืองวัฒนธรรมชุมชนสงผลอยางไร
ในการพัฒนา สัมภาษณเชิงลึกในประเด็นที่สําคัญ   ผลการวิจัย พบวา เทศบาล
ตําบลทั้งสองแหง ไดใชวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินมาสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และนําการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory  
Governance) ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม มีบทบาทใน
กระบวนการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจกรรมของรัฐ ทั้งทางตรง
และทางออม   ใหความสําคัญกับการสงเสริมใหประชาชนรูจักบทบาทและ
หนาที่ของความเปนพลเมืองที่จะตองพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด ซึ่งเปนหลักคิด
รัฐประศาสนศาสตรพลเมือง (civic public administration) มาเปนแนว
ทางการพัฒนาทองถ่ิน จนประสบความสําเร็จ 

คําสําคัญ: วัฒนธรรมชุมชน,  ภูมิปญญาทองถ่ิน,การพัฒนาทองถ่ิน,องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

Abstract 

The purpose of this research was 1) to study local administrative 

organizations in using community culture and Local wisdom for 

development 2) To study the ways in which local administrative 

organizations use community culture and local development 

wisdom, the study method is qualitative research. By collecting 

data from the review of cultural history documents, general 

contexts related to the Tunnum Municipality, Lamphun Province 
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and Lan Krabue Subdistrict Municipality Khampangphet. The 

synthesis of the results from the study comes from the foreign 

and Thai forms of local development. Interpret data from 

documents along with in-depth interviews, reducing non-

participant observation data And bring reliable information to 

conduct content analysis Until receiving important findings 

Verification of data accuracy before being analyzed using 

qualitative triangular method From a sample group of experts in 

cultural, community and local government organizations Focus on 

community culture, how it affects development In-depth 

interviews on important issues.  

The research found that Both municipalities Have used 

community culture and local wisdom to promote the 

development of quality of life And bringing participatory 

government administration (Participatory Governance) that allows 

people to participate Play a role in the decision making process of 

government administration and activities Both direct and indirect 

Emphasizing the importance of encouraging people to know the 

role and function of citizenship to be as self-reliant as possible 

Which is the main idea of civic public administration Become a 

local development guide Until success. 

Keywords: Culture Community, Local Wisdom, Local 

Development, Local government organization 
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บทนํา 
การนําความคิด “วัฒนธรรมชุมชน” มาพัฒนาไมใชการสงเสริมให

ชาวบานกลับไปสูอดีตแตกลับไปสูคุณคาเดิม หรือพื้นฐานแหงการดําเนินชีวิต
ของชาวบาน ที่มีการเชื่อมโยงอดีตอยางมีความหมาย (เสรี พงศพิศ 2529, หนา 
31) การพัฒนาในแนววัฒนธรรมชุมชน มิไดเปนเพียงการแสวงหาแนวทางใน
การแกปญหาเฉพาะหนาหรือการตอสูดิ้นรนภายในระบบสังคม ระบบคุณคา 
วิถีชีวิต หรือแบบแผนวัฒนธรรมที่ถูกครอบงําโดยสังคมเมือง ตะวันตก ทุนนิยม 
เทานั้น หากเปนการแสวงหาแบบวิถีชีวิตอยางใหมบนพื้นฐานของชุมชนดั้งเดิม 
เพื่อหลีกหนีและตอสูวัฒนธรรมที่กําลังครอบงําชุมชน ดวยวัฒนธรรมชุมชน
และภูมิปญญาทองถ่ิน ที่มีประวัติศาสตรชุมชนรอยรัดและรากฐานสําคัญที่จะ
นําไปสูการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
พัฒนาประชาชนและชุมชนทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยในยุค
สมัยปจจุบัน ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาที่มาและการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่นาสนใจผาน วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 2 
พื้นที่ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชรและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําพูน ในรูปแบบเทศบาลตําบล เหตุผลที่มาจาก
ภารกิจหนาที่และความเปนชุมชน ที่มีลักษณะก่ึงเมือง ก่ึงชนบท ที่อยูใกลความ
เปนศูนยกลางของสถาบันทางการเมือง รวมทั้งโครงสรางและการบริหารงานที่
คลายกับการบริหารของประชาธิปไตยสวนกลาง  คือ เทศบาลตําบลอุโมงค 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และเทศบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร  ภายใตคําถามการวิจัย  องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใช
วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน มาเสริมสรางพัฒนาทองถ่ินอยางไร  
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแนวทางการพัฒนาโดยใชวัฒนธรรมชุมชน
และภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาอยางไร เพื่อหาขอคนพบของการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยใหเปนองคกรของประชาชน  โดยประชาชน 
เพื่อประชาชนในชุมชนทองถ่ินไทย ที่จะพัฒนาชุมชนทองถ่ินไทยสูการพัฒนา
ประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองควบคูกัน  มีความเปนสมัยใหม
(Modernity) ในแบบของตัวเอง ในสังคมโลกอนาคต  โดยไมจําเปนตองทําให
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เปนสมัยใหม (Modernization) ที่ “รัฐไทย” ถูกบังตาดวยระบบทุนนิยม 
(Capitalism) อยูภายใตจักรวรรดิอารยธรรมยุ โรป -อเมริกา (External 
Colonialism) อยางเชนในอดีตอีกตอไป ผูวิจัยจึงมีความสนใจนําเสนอผาน
ความเปนวิชาการใหเกิดการมองทองถ่ินที่มีกระบวนการทางปญญา การรักษา
รากเหงาที่มาจากประวัติศาสตรของตนเอง จนมาเปนวัฒนธรรมชุมชนและภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาเปนเคร่ืองมือ สะทอนความตองการที่จะเห็นการปกครองที่
สมดุล โดยมีรัฐ สังคม ทองถ่ิน เปนหนวยหลักของการขับเคลื่อนรัฐ และการ
สรางพลเมืองที่มีความรู เปนรากฐานของการพัฒนาที่มีรากเหงาทาง
ประวัติศาสตรรวม ซึ่งจุดแข็งของไทยเรามีทองถ่ินและชุมชนเปนฐานของการ
พัฒนาที่มีวัฒนธรรมของตนเองมาอยางยาวนาน หรือที่เรียกวา “วัฒนธรรม
ชุมชน” ที่มีความเปนมาของชนชาติไทยเกาะเก่ียวและเชื่อมโยงกันภายใตความ
เขมแข็งของชุมชน แมยุคสมัยจะเปลี่ยนไปความเปนไทยหรือชุมชนไทยยังมี
เอกลักษณของความไมเปนทางการ ซึ่งถือไดวา วัฒนธรรมชุมชนเปนสินทรัพย
อันมีคาดํารงอยูในการพัฒนาของไทย แมรูปแบบจะแปรเปลี่ยน ดวยเหตุปจจัย
ใดก็ตาม ความเปนทางการ และไมเปนทางการ ที่มีวัฒนธรรมชุมชน สอดแทรก
ในการขับเคลื่อนมาตลอด ผูวิจัยจึงตองการนําเสนอใหวัฒนธรรมชุมชนเกิดเปน
รูปธรรมที่สามารถระบุชัดของแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและสมดุล 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใชวัฒนธรรมชุมชนและ

ภูมิปญญาในการพัฒนาทองถ่ิน     
2. เพื่อศึกษาแนวทางที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชวฒันธรรมชุมชน

และภูมิปญญาในการพฒันาทองถ่ิน 
 
ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของวัฒนธรรมกับการพัฒนา 

  “วัฒนธรรมชุมชน” มีความหมายและสําคัญอยางไรกับสมมติฐานใน
งานวิจัยชิ้นนี้ที่วา “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความตองการในแงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชนไดดี
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และเปนประโยชน  ตองนําวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญา มาพัฒนาทองถ่ิน”  
ผูวิจัยใครขอนําเสนอเพื่อสรางความเขาใจ วัฒนธรรมในมิติของการนํามาพัฒนา
ประเทศ ที่มี “วัฒนธรรมชุมชน” เปนแนวทางการปฏิรูปเพื่อเปนทางเลือกใหม 
จากผลของ “การพัฒนา” กระแสโลกาภิวัฒน ทุนนิยม การทําใหเปนสมัยใหม 
(Modernization)  ที่มีศูนยกลางตะวันตกเปนผูกําหนดทิศทางมายาวนานนั้น   
ทําให “วัฒนธรรม” อันเปนรากของสังคม” (ประเวศ วะส,ี 2547, หนา 22-25) 
ถูกละเลยมองขามในกระบวนการพัฒนาในทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาที่ลืม
รากฐานของวัฒนธรรม ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญของการ “พัฒนาที่เอา
วัฒนธรรมเปนตัวตั้ง” จากสาเหตุการปรับปรุงประเทศใหเจริญทันสมัย
เทียบเทาอารยะประเทศยุโรปและอเมริกา พยายามเดินตามรอยทางของผูอ่ืน 
เพื่อการอยูรอด ไมรูจักตัวตน  ขาดจิตวิญญาณ ไมเห็นศักยภาพและคุณคาของ
ตนเอง และการมองแบบแยกสวนเร่ือยมา จนเกิดการเตลิดสูการตามวัฒนธรรม
ตะวันตก  ขาดการสืบทอดตอเนื่องทาง ภูมิธรรม ภูมิปญญาเสื่อมหายจนทําให
เกิดการพัฒนาขาดดุลยภาพ (พระเทพโมรี, 2531, หนา 18-19) มองขาม
มุมมองทางดานจิตใจ ความงดงามของวิถีชีวิต ของมนุษยที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิม 
สังคมของการอยูรวมกัน มองผลประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง เปรียบไดกับวิถี
วัฒนธรรมที่ถูกหลงลืมไป ทําใหความเขาใจวัฒนธรรมที่ผานมา จะเห็นวาขาด
พลังขับเคลื่อนทางปญญา (ประเวศ วะสี, 2547, หนา 18) ดังที่นายแพทย
ประเวศ วะสี กลาวถึงในหนังสือยุทธศาสตรชาติเพื่อการพัฒนาทองถ่ินวา 
สังคมปจจุบันมีความสลับซับซอน อํานาจที่ผานมาการแกปญหาใชไดผลนอยลง 
(Power is less and less effective ) ดังนั้นการเปดพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่
ทางปญญาอยางกวางขวางดวยการจัดการตนเอง ชุมชนทองถ่ินไดเขาสูการ
เรียนรูรวมกันนั้น จะสามารถผานพนจากการเปนหลุมดํา  เปลี่ยนเปนการเบง
บานทางภูมิปญญาที่มีชุมชนทองถ่ินและวัฒนธรรมเปนรากฐานและเปนแนว
ทางการพัฒนาที่ถูกทาง ทั้งนี้วัฒนธรรมจึงมีความหมายกวาง ทําใหสามารถ
เปลี่ยนแปลง วิธีคิดและวิถีปฏิบัติจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอ่ืนๆ หรือ
ในทางตรงขาม  อาจทําใหเกิดความขัดแยง ที่ เกิดจากการแพรกระจาย
วัฒนธรรมหนึ่งๆ เพื่อการสรางอํานาจนําในมิติอ่ืนไดหลากหลายมิติจากมุมมอง
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ภายใน ภายนอก ในเชิงเปรียบเทียบ  เหตุเพราะวัฒนธรรมไมอาจจะถูกกําหนด
ไดจากความดี งามจากสังคมที่มีความรู ความเชื่อแตกตางกัน ดังคําพูดของ 
Nishida Kitaro จากหนังสือการเปนสมัยใหมกับแนวคิดชุมชน ของฉัตรทิพย 
นาถสุภาวา “แตละวัฒนธรรมตองธํารงไวซึ่งการไมมีเปรียบได (Uniqueness) 
ของคนในสังคมโลกถึงแมวาการพัฒนาตัวเองมาจากการปฏิสัมพันธกับ
วัฒนธรรมอ่ืน แตละวัฒนธรรมมีที่โดยสิทธิชอบธรรมในโลก เพราะวาไมมีสอง
วัฒนธรรมใดที่เหมือนกัน”(อุดม สุวรรณพิมพ, 2559, หนา 11) เราจะเห็นวา
วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะตามลักษณะทางสังคมที่ เปนเอกลักษณที่มี
ความสําคัญในการสะทอนผลผลิตของปรากฎการณแหงยุคสมัย จึงทําให
การศึกษาวัฒนธรรม ไมใชแคการคนหาสิ่งที่เปนรากเหงาของสังคมจาก
กระบวนการสั่งสมความรู บูรณาการสิ่งตางๆ รวมกัน จนเกิดสังคมที่สมาชิกใน
สังคมหรือชุมชนตองการพียงเทานั้นแต วัฒนธรรมคือการปรับตัวของยุคสมัยใน
การเปลี่ยนแปลง การรับ ปรับปรุง ประยุกตใชใหสังคมมีความสมดุลและอยู
รวมกันที่มีอดีตไวคอยสอนปจจุบัน ใหการดํารงชีวิตของสังคมมนุษยอยูได
ภายใตธรรมชาติของสังคมที่มนุษย ทุกสังคมตางมีวัฒนธรรมในการดํารงอยูได
แมแตกตางกัน สรุปไดวา ความหมายวัฒนธรรม คือความไมเปนทางการ มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือวิถีชีวิตของคนในสังคม ที่มีสมาชิกในสังคมให
คุณคารวมกับ ความรูสึกนึกคิดในสถานการณตางๆ จนเกิดแบบแผนการ
ประพฤติปฏิบัติ การแสดงออก จนไดรับการยอมรับในการนํามาปฏิบัติรวมกัน 
เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งปจเจกและสังคมโดยรวม  

ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา  
การพัฒนาประเทศตามแนวทางที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เพียงอยางเดียวในระยะเวลาที่ผานมา  สรางผลกระทบมากมายตอชุมชน
ทองถ่ิน ไมวาจะเปนปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม  ความไมเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากร  ปญหาความยากจน ความแตกตางระหวางรายไดของคนจน
และคนรวย ความแตกตางระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบท รวมทั้งปญหาที่
เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งมีสาเหตุมาจากชาวบานขาดการเขามามีสวนรวมใน
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การจัดการ จัดสรรทรัพยากร  ทําใหเกิดการปะทะกันระหวาง การพัฒนา
สมัยใหมของโลกกับแนวทางการพัฒนากระแสทองถ่ินนิยม  และหันมาสนใจ
แ ล ะ ท บ ท ว น กั บ ก า ร พั ฒ น า แ บ บ ท า ง เ ลื อ ก ม า ก ข้ึ น  ( Alternative 
Development)  โดยใหความสนใจกับภูมิปญญาทองถ่ิน หรือทุนทางสังคมที่มี
อยูในสังคมชนบท ดังนั้นประเด็นของการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการให
ความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ินดังกลาวขางตน  จึงถูกหยิบยกข้ึนมากลาวถึง
มากที่สุดในปจจุบัน ไมวาจะเปนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
นํามาเพื่อใชในการจัดการแกไขกับปญหาที่กําลังเกิดข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับ
บริบททางสังคม และฐานทรัพยากรของชุมชน  (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550, หนา 40)   

ยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลง  ความรูชุดเดิมที่ไมสามารถตอบคําถาม
ใหสังคมทุกสังคมได  มนุษยจึงมีกระบวนการสังคมของตนเอง  สรางวัฒนธรรม
หนึ่งๆ เพื่อความอยูรอดนั้น จนเกิดการเรียนรูเพื่อการปรับตัว  เพื่อปรับเปลี่ยน
สูสังคมและวัฒนธรรมภายใตประวัติศาสตรรวมกัน ดังที่ทานอาจารยประเวศ 
วะสี ไดกลาวถึงที่มาของแนวคิดเร่ืองภูมิปญญาไวไดอยางชัดเจนวา “ความรู
วัฒนธรรมเปนภูมิปญญาที่สั่งสมมาจากการปฎิบัติจริงและถายทอดกันมาเปน
เวลาชานานความรูของมนุษยไมไดมีแตที่เกิดจากการทดลองในหองทดลองทาง
วิทยาศาสตรเทานั้นความรูอีกกระแสหนึ่งเกิดข้ึนมากอนคือความรูที่เกิดจาก
การทดลองปฏิบัติจริงในหองทดลองทางสังคม  คือความรูกระแสวัฒนธรรม
ความรูดั้งเดิมหรือภูมิปญญาชาวบาน ความรูเหลานี้ที่ถูกคนพบ ลองใชดัดแปลง 
ถายทอดกันมาดวยเวลานานเปนพันเปนหมื่นปจึงมีคายิ่งนัก” (เอกวิทย ณ 
ถลาง  อางถึงในเลิศชาย ศิริชัย. 2547, หนา 14)  ภูมิปญญาจึงเปนความรูทาง
วัฒนธรรมชุดหนึ่ง ซึ่งมาจากคําวา “ภูมิ”  แปลวา “แผนดิน”  หรือปญญาที่ติด
แผนดิน มีความหมายวาในแผนดินคือสิ่งแวดลอมแตละแหงซึ่งไมเหมือนกัน
มนุษยตองสรางปญญาที่เหมาะสมที่จะอยูไดในภูมิหรือสิ่งแวดลอมนั้นๆซึ่งมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ในความหมายอีกนัย ภูมิ หรือ space คือ
พื้นที่ ที่ไมใชพื้นที่วางเปลา แตเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรม(Cultural space) ที่มี
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ความสัมพันธการดํารงชีวิตของสรพสิ่งที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตมนุษย (ประเวศ วะ
สี, 2547, หนา 24) 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย 

1) โดยการทบทวนเอกสารทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม บริบทที่

เก่ียวของกับเทศบาลตําบลอุโมงค จังหวัดลําพูน และเทศบาลตําบลลานกระบือ 

จังหวัดกําแพงเพชร ในการพัฒนาวัฒนธรรมและการนําวัฒนธรรมมาพัฒนา 

2) การใชทฤษฎีมาปรับการศึกษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและการ

พัฒนา และการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่เกิดจากแนวคิดของนักคิด

ไทยและตางประเทศ  

3) การสังเคราะหผลที่ไดจากการศึกษามาจากรูปแบบตางประเทศ

และประเทศไทยในการพัฒนาทองถ่ินและการสงเสริม การนําวัฒนธรรมชุมชน

เพื่อมาขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การนําเสนอทฤษฎีและการ

ทบทวนแนวคิด รวมทั้งเมื่อเกิดขอคนพบ ที่มีลักษณะกลับไปกลับมาอยูตลอด 

(Spiral Process)  ตีความขอมูลจากเอกสารไปพรอมๆกับการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-Depth Interview) การลดขอมูล (Data Reduction) และการ

สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม แลวนําขอมูลที่นาเชื่อถือไดมาดําเนินการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  จนไดขอคนพบที่สําคัญ  

4) การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนําไปวิเคราะหดววิธีการ

ตรวจสอบแบบสามเสาเชิงคุณภาพ   คือการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล 

(data triangulation) ที่ครอบคลุมทั้งแหลงเวลา แหลงสถานที่ แหลงบุคคล 

การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (theory triangulation) ตามที่ผูวิจัยได

นําเสนอไปแลวในบทกอนหนา การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล 
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(Methodological triangulation) เพื่อใหไดคําตอบที่คนหา ผลลัพธจาก

งานวิจัย  

กลุมตัวอยาง 
การสอบถามผูทรงคุณวุฒิดานวัฒนธรรมชุมชนและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เนนเร่ืองวัฒนธรรมชุมชนสงผลอยางไรในการพัฒนา สัมภาษณเชิง
ลึกในประเด็นที่สําคัญและเก่ียวของกับคําถามการวิจัย   

ผลการวิจัย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะรัฐหรือสวนกลางใชวัฒนธรรม

ชุมชนและภูมิปญญาในการบริหารพัฒนาทองถิ่น พื้นที่กรณีศึกษาในฐานะ
ตัวแทนของสวนกลางหรือภาคราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 แหงใน
รูปแบบของเทศบาลตําบล เห็นวามีลักษณะของการบริหารราชการที ่มี
ลักษณะ ก่ึงเมือง ก่ึงชนบทโครงสรางการบริหารงาน รองรับสภาพทางสังคม
ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมการบริการสาธารณะที่สอดคลองกับทองถิ่น  
ที ่กําลังกาวผานความเปนสังคมชนบท มาเปนเมือง เมืองที ่ไมไดจํากัด
ความหมายของการ เปนเมืองหลวง เมืองใหญ ของความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
แตเปนเมืองที่เปนบานของทุกคน บานที่เปนทองถิ่น เปนที่รวมของความรัก 
ความเอื้ออาทร อันเปนรากฐานของสังคมไทยมาเปนพลังในการขับเคลื่อน
หลักของประเทศ  ซึ่งเทศบาลตําบลทั้งสองแหง ตางมีเปาหมายในการสราง
พลเมืองที่รูคุณคา รูศักยภาพของตัวเอง ดวยการเดินออกจากกรอบคิดการ
พ ัฒนาแบบเก าที ่ชี ้ว ัดสมองจากต ัว เลข  มา เป นภ ูม ิป ญญาที ่ม าจาก
ประสบการณ เพื่อมารวมพัฒนาดวยคานิยมใหมของการมองทองถิ่น คือ
บานเมือง เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ และชุมชนหรือประชาชน
ในทองถ่ินไดรับและเสริมแนวทางการพัฒนาในการใชวัฒนธรรมชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนา  

เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และเทศบาลตําบล

ลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร  มีความเหมือนกันใน

ดานภูมิประวัติศาสตรของการกอตั้งเมืองที่เชื ่อมโยงกับการปกครองสวน
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ทองถ่ินของพื้นที่ทุกรูปแบบที่อยูในจังหวัดทั้งสอง   และเปรียบเสมือนเมือง

รองในประวัติศาสตร   และเมืองที่เล็กที่สุดในเขตพื้นที่ของภาคเหนือ  แต

การเปนเมืองแหงประวัติศาสตรศูนยกลางทางวัฒนธรรมลานนา  ที่เปนจุด

เร่ิมและโดดเดนที่สุดในบรรดาจังหวัดภาคเหนืออยางลําพูน และ เมืองที่ถูก

ขนานนามวาเปนเมืองผานอยางกําแพงเพชร  ผานในดานภูมิศาสตรการสูรบ

ในอดีตและเปนเมืองที ่เปนฐานกําลังสํารองของอยุธยาและสุโขทัย และ

ยุทธศาสตรการสูรบของเมืองตางๆ  จากภูมิศาสตรและยุทธศาสตรของเมือง

ที่เหมาะกับการรุกรานจากขาศึก  จนเปนที่มาของการสรางกําแพงเมืองที่

ยาวและแข็งแกรงที่สุด  จนกลาวขานกันวาเปนโบราณสถานที่สวยงามที่สุด

ในประเทศไทย รวมทั้งการเปนทางผานของอํานาจการปกครองของกษัตริย

ไทยเกือบทุกพระองค ที่เคยไดมาปกครองเมืองกําแพงเพชร เห็นไดจากซาก

ปรักหักพังของวังและวัดจากโบราณสถานที ่อยู ในอุทยานประวัติศาสตร

กําแพงเพชร ทําใหกําแพงเพชรมีความโดดเดน ผสมผสานวัฒนธรรมจากการ

เปลี่ยนผานจาก   การอพยพจากภัยสงครามและการยายถ่ินฐานของผูคนใน

อดีต  อันเปนอัตลักษณสําคัญที ่ค นพบไดจากประวัติศาสตรที ่สะทอน

ระยะเวลาที่ยาวนานและเปนหนึ่งของประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมที่มีคุณคา

ในลําดับตนๆของประเทศ 

เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และเทศบาลตําบล

ลานกระบือ ไดมองเห็น “โอกาส”จากสินทรัพยที่มีในพื้นที่ มากกวาปญหาที่

เก ิด  เห ็นได จากวิส ัยท ัศน ที ่สะท อนศักยภาพทองถิ ่น  ที ่ค นพบได จาก

ประวัติศาสตรชุมชน การนําองคความรูจากประสบการณมาบริหารจัดการ

บนฐานวัฒนธรรม จนเปนอัตลักษณการบริหารงานทองถิ่น ผู วิจัยเห็นวา

หลักการดังกลาวสอดคลองกับ แนวคิดรัฐประศาสนศาสตรพลเมือง  ตาม

แนวคิดเอนก เหลาธรรมทัศนและวลัยพร รัตนเศรษฐ ซึ่งมีหัวใจสําคัญในการ
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ดําเนินการ นํามาสูความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสองแหง 

รวมทั้งชุมชนผูเปนเจาของพื้นที่  ซึ่งเปนที่มาของภูมิปญญาอันภาคภูมิใจ   

เทศบาลตําบลอุโมงคและเทศบาลตําบลลานกระบือ ประสบความสําเร็จได 

เปนรูปธรรมไดจากองคประกอบที่สอง คือ ความรวมมือ (Collaboration) 

ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีประชาชนเปนสวนหนึ ่งของการบริหาร

ราชการ สะทอนความเสมอภาคและเทาเทียม และความความจริงใจ 

(Sincerity)  ที่ตรงกับแนวคิดที ่เปนสวนผสมรูปแบบหนึ ่งของระบอบ

ประชาธิปไตย เรียกวาประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative 

Democracy)  เปนความเชื่อมั่นในพลังอํานาจของประชาชนที่ไดมีสวนรวม

ในการตัดสินใจทางการเมืองมากขึ้น  โดยการรวมถกแถลง  ปรึกษาหารือ 

อภิปรายขอปญหาตางๆ อยางเปนระบบ เพื่อโนมนาวพลเมืองคนอื่น และ

กลุมคนที่มีผลประโยชนและความเห็นแตกตางกันดวยเหตุผลและขอมูล  อัน

จะนําไปสู การแสวงหาทางออกที ่เห็นพองตองกัน  ในการแกไขปญหา

สาธารณะ ตลอดจนการตัดสินใจทางการเมืองตางๆจะสามารถเอ้ืออํานวยใน

การแกไข พัฒนาประเด็นปญหาระหวางองคกรภาครัฐและประชาชนให

สามารถดําเนินนโยบายและการปฏิบัติไดอยางราบรื่นผานแนวคิดทั้ง 2 

ระดับนี้  

การม ีส วนร วมด ังกล า วที ่ส ะท อนว ัฒนธรรม ที ่สร า งมาจาก

วัฒนธรรมรากเหงา หรือวัฒนธรรมที่มาจากรากฐานของสังคมไทย ที่มีวิถี

ชีวิตที่เกิดจาก “ชุมชน” วัฒนธรรมของไทย วัฒนธรรมที่มีความเปนเครือ

ญาติ มีความเปนพี่เปนนอง ที่ถูกสรางกรอบแนวคิดมาจากประวัติศาสตร ที่

ทําใหสังคมหลายประเทศมีความแตกตางกัน ไมวาจะเปนทางภูมิศาสตรที่มี

สิ่งแวดลอมเปนตัวกําหนด หรือเหตุการณการตอสู การอยูรอด จนทําใหการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลตอการสราง ทําลายหรือสูญหายไป ดังนั้นเราจะ
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เห็นวา วัฒนธรรมชุมชนของไทย  ไมไดถูกลดทอนคุณคาแตอยางใด จาก

ประวัติศาสตรของการเปลี่ยนผานอํานาจการปกครอง แมจะนํามาซึ่งความ

ขัดแยงในการบริหาร จนมีการเปลี ่ยนแปลงการปกครองตลอดเวลา แต

ชุมชนทองถิ่น กลับยังดํารงไวซึ ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่นิยมการพบปะสังสรรค  

นิยมการรื่นเริง  ยังคงไวซึ ่งความเชื ่อ ประเพณีตางๆ ที ่ยังคงยึดโยงกับ

ศาสนาที่ผูกอยูกับศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติสืบตอกันมา  ทําให “ภูมิปญญา

ทองถ่ิน” ที่เกิดจากวัฒนธรรมชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคีของเทศบาล

ตําบลลานกระบือ ที่เกิดจากความผูกพัน  หวงแหน จนเกิดสํานึกสาธารณะ 

และ “จิตอาสา” ที่ทําใหการมีสวนรวม มีมากกวาความรวมมือ แตคือการ

รวมใจ   ที่เกิดกับเทศบาลตาํบลอุโมงคนํามาเปนแนวทางและผลักดันมาเปน

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายมากวา 20 ป 

เทศบาลตําบลทั้งสองแหง  เปนตัวอยางของการทํางานรวมกัน

อยางบูรณาการจากทุกภาคสวนและการใหความสําคัญในการสรางพลเมือง

ที ่มีบทบาทนําหรือเทาเทียมกับรัฐ ผู ว ิจัยเห็นวาคือการปกครองทองถิ ่น 

(Local self-government) อยางแทจริง ที่เกิดจากการบริหารราชการแบบ

มีสวนรวม (participatory governance)  ที่นําหลักคิดมาจากรัฐประศาสน

ศาสตรพลเมือง  สามารถบริหารจัดการที่ดีได  คือการลดการบริหารของรัฐ

ลงจากสวนกลาง สวนภูมิภาคลง กระจายอํานาจบทบาทและทรัพยากรไปที่

ทองถิ่นใหมากขึ้น  ใหชุมชนประชาสังคมมากขึ้น รวมทั ้งปรับ ความคิด 

ทัศนคติ (mind set) ดวยการทําดวยความรัก ความเอาใจใส และความเปน

เจาของ จากความเสียสละ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทองถิ่น  ใหเกิดความรักบาน

รักเมือง เห็นสวนรวมสําคัญ จะสามารถทําใหความตองการที่จะสรางธรรม

รัฐ (Good Governance) ใหเกิดขึ้นและงอกงามอยูทุกพื้นที่ของไทย คง

เกิดข้ึนไดอีกไมนานนัก ทั้งนี้รากฐานจากประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ที่
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เปนเสมือนภูมิปญญาทองถิ่นที่เกิดจากวัฒนธรรมชุมชน เปนกระบวนการ

แกไขปญหาและความตองการ ที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในดาน

ตางๆ ในการชวยดูแล จัดการปญหาในพื้นที่ ดวยสํานึกของการเปนสวนหนึ่ง

ของสังคมนั้น จัดไดวาเปนพลังหลัก และหนวยใหญที่สุดของการบริหาร

จัดการ รวมทั้งกลุมกอนที่เปนจากพลังที่สามของการมีสวนรวมของภาค

ประชาสังคม  

จากขอคนพบของการเขามารวมจัดการปญหาของชุมชนใหสามารถ

แกไขไปไดดวยดี ซึ่งผู วิจัยเห็นดวยกับ นิทเบทและเฮิรสต จากหนังสือรัฐ

ประศาสนศาสตรพลเมืองของเอนก เหลาธรรมทัศน  โดยมองวาหลักคิดของ

ความเปนพลเมือง ไมควรจะเปนพลเมืองที่ตอบสนองตอปจเจกบุคลแตควร

เปนประชาสังคมที่มีสวนรวมกับรัฐในการทํางานใหบานเมือง เพราะในโลก

สมัยใหม  การเปนพลเมืองของรัฐในลักษณะของรัฐประศาสนศาสตรในแบบ

ฉบับ คงไมเหมาะสมกับการขับเคลื่อนประเทศ  

สรุปผลการวิจัย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะรัฐหรือสวนกลางใชวัฒนธรรม

ชุมชนและภูมิปญญาในการบริหารพัฒนาทองถ่ิน ใชพื้นที่กรณีศึกษาในฐานะ

ตัวแทนของสวนกลางหรือภาคราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 แหงใน

รูปแบบของเทศบาลตําบล มีลักษณะของการบริหารราชการที่มีลักษณะ กึ่ง

เมือง กึ่งชนบท ทั้งโครงสรางการบริหารงาน รองรับสภาพทางสังคมที ่มี

ความหลากหลาย ครอบคลุมการบริการสาธารณะที่สอดรับกับทองถิ่นที่

กําล ังก าวผ านความเปนสังคมชนบท มาเปนเมือง เม ืองที ่ไม ได จําก ัด

ความหมายของการ เปนเมืองหลวง เมืองใหญ ของความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

แตเปนเมืองที่เปนบานของทุกคน บานที่เปนทองถิ่น เปนที่รวมของความรัก 

ความเอื้ออาทร อันเปนรากฐานของสังคมไทยมาเปนพลังในการขับเคลื่อน
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หลักของประเทศ ซึ่งเทศบาลตําบลสองแหงมีเปาหมายในการสรางพลเมือง

ที่รูคุณคา รูศักยภาพของตัวเอง ดวยการเดินออกจากกรอบคิดการพัฒนา

แบบเกาที่ชี้วัดสมองจากตัวเลข มาเปนภูมิปญญาที่มาจากประสบการณ เพื่อ

รวมพัฒนาดวยคานิยมใหมของการมองทองถิ่นคือบานเมือง เปนกลไกหลัก

ในการขับเคลื่อนประเทศ ชุมชนหรือประชาชนในทองถิ่นไดรับและหนุน

เสริมแนวทางการพัฒนาในการใชวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นใน

การพัฒนา เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และเทศบาล

ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร มีความเหมือนกัน

ในดานภูมิประวัติศาสตรของการกอตั้งเมืองที่เชื่อมโยงกับการปกครองสวน

ทองถ่ินของพื้นที่ทุกรูปแบบที่อยูในจังหวัดทั้งสอง   และเปรียบเสมือนเมือง

รองในประวัติศาสตร และเมืองที่เล็กที่สุดในเขตพื้นที่ของภาคเหนือ แตการ

เปนเมืองแหงประวัติศาสตรศูนยกลางทางวัฒนธรรมลานนา ที่เปนจุดเริ่ม

และโดดเดนที่สุดในบรรดาจังหวัดภาคเหนืออยางลําพูน และ เมืองที่ถูก

ขนานนามวาเปนเมืองผานอยางกําแพงเพชร  ผานในดานภูมิศาสตรการสูรบ

ในอดีตและเปนเมืองที่เปนฐานกําลังสํารองของอยุทยาและสุโขทัย และ

ยุทธศาสตรการสูรบของเมืองตางๆ  จากภูมิศาสตรและยุทธศาสตรของเมือง

ที่เหมาะกับการรุกรานจากขาศึก จนเปนที่มาของการสรางกําแพงเมือที่ยาว

และแข็งแกรงที่สุด  จนกลาวขานกันวาเปนโบราณสถานที่สวยงามที่สุดใน

ประเทศไทย  รวมทั้งการเปนทางผานของอํานาจการปกครองของกษัตริย

ไทยเกือบทุกพระองค  ที่เคยไดมาปกครองเมืองกําแพงเพชร  จะเห็นไดจาก

ซากปรัก หักพังของวังและวัดจากโบราณสถานที่อยูในอุทยานประวัติศาสตร

กําแพงเพชร ทําใหกําแพงเพชรมีความโดดเดน ผสมผสานวัฒนธรรมจากการ

เปลี่ยนผานจาก   การอพยพจากภัยสงครามและการยายถ่ินฐานของผูคนใน

อดีต  อันเปนอัตลักษณสําคัญที ่ค นพบไดจากประวัติศาสตรที ่สะทอน
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ระยะเวลาที่ยาวนานและเปนหนึ่งของประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมที่มีคุณคา

ในลําดับตนของประเทศก็วาได ดวยการนี้เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูนและเทศบาลตําบลลานกระบือ ไดมองเห็น “โอกาส” จาก

สินทรัพยที่มีในพื้นที่  มากกวาปญหาที่เกิด  จะเห็นไดจากวิสัยทัศนที่สะทอน

ศักยภาพทองถิ่น ที่คนพบไดจากประวัติศาสตรชุมชน ในการนําองคความรู  

จากประสบการณมาบริหารจัดการบนฐานวัฒนธรรม  จนเปนอัตลักษณการ

บริหารงานทองถิ่น  ซึ่งผูวิจัยเห็นวาหลักการดังกลาวสอดคลองกับ แนวคิด

รัฐประศาสนศาสตรพลเมือง  ตามแนวคิดเอนก เหลาธรรมทัศนและวลัยพร 

รัตนเศรษฐ ซึ่งมีหัวใจสําคัญในการดําเนินการ นํามาสูความสําเร็จขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั้งสองแหง รวมทั้งชุมชนผูเปนเจาของพื้นที่  ซึ่งเปน

ที่มาของภูมิปญญาอันภาคภูมิใจ   

การอภิปรายผล 

เมื่อนําบทเรียนการพัฒนาของประเทศพัฒนาแลวที่มีประเทศญี่ปุน 

และประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนตนแบบของการนําวัฒนธรรมของตัวเอง มาเปน

ฐานการพัฒนา จนประสบความสําเร็จ เห็นไดจากการใหความสําคัญจาก

ประวัติศาสตรชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณ และความเปนชาติพันธุ 

และเขาใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงภายใตภูมิประวัติศาสตร ที่มีชุมชนเปน

จุดกําเนิดของการสรางสังคม การสืบทอด  วัฒนธรรมที่เกิดจากความเคารพซึ่ง

กันและกัน เชื่อมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจในความเปนชุมชนของตนเอง จนเกิดการ

รวมกลุมข้ึนโดยธรรมชาติ สรางกระบวนการคิดดวยการระเบิดจากภายใน และ

จิตสํานึกในอดีต จนนํามาซึ่งกิจกรรมหรือโครงการที่พรอมใจดวย“จิตอาสา” 

ที่มาจากสํานึกสาธารณะ เกิดข้ึนและนํามาซึ่งการมีสวนรวม  จนสามารถ

ตัดสินใจนํามาปฏิบัติ  โดยที่รัฐเปดโอกาสในการนําองคความรู หรือภูมิปญญา

มาสรางการพัฒนาผานการปกครองทองถ่ิน  รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาของ
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ประเทศไทยที่นําคีรีวงและแหลมใหญ ที่เนนเร่ืองของวัฒนธรรมชุมชน ในการ

แกปญหาของตัวเอง โดยใชการบริหารจัดการทรัพยากรรวม จากการเห็นฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน เปนสิ่งสินทรัพยที่มีคาทั้งสองแหง มาสรางการมีสวน

รวม ที่มีชุมชนครอบครองทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน และภูมิปญญาที่สั่งสม  

ดวยการสรางคุณคาจากสิ่งที่มีอยู สรางความรักและความภาคภูมิใจ ในตนเอง 

ทั้งคนและชุมชน จนสามารถกาวขามปญหาตางๆ ไปได  

ภาพสะทอนไดจากบทเรียนพื้นที่ทั้ง 4 แหง ญี่ปุน เวียดนาม คีรีวง 

และแหลมใหญ ไดยืนยันในความหลากหลายและตางบริบท ในการนํา

วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน มาพัฒนา จากการนําวัฒนธรรมมา

ศึกษากอนการพัฒนา เสมือนเข็มทิศ ชี้นําทางใหสามารถเขาใจรากเหงาของ

ตนเอง จนสามารถสรางแนวทางการพัฒนาและเปนตนแบบ  จากนามธรรมที่

ไมเห็นความชัดเจน มาเปนรูปธรรมที่ เกิดจากวัฒนธรรมชุมชนที่มาจาก

ประวัติศาสตรชุมชน  ทําใหเทศบาลตําบลอุโมงค และเทศบาลตําบลลาน

กระบือ แมเปนหนวยการปกครองเล็กๆ ในมุมมองการปกครองของไทยใน

ระดับมหภาค แตกลับโดดเดน และไดรับการยอมรับ จนสามารถผลักดันเปน

นโยบายสาธารณะ ที่มาจากประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประสานและทํางานรวมกันได   รวมทั้งการสนับสนุนและสงเสริมในทุก

กระบวนการ และชี้วัดไดจากคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่มาจากความตั้งใจ 

ไววางใจ ในทุกระดับของการมีสวนรวม ความสําเร็จเกิดจากพลังชุมชน 

เครือขายความรวมมือ โดยเฉพาะการพัฒนา ที่ใหความสําคัญกับความเปน

ประชาสังคม  ที่หมายถึง การรวบรวม องคความรู ปญญาปฏิบัติ จากการเปด

พื้นที่สาธารณะแลกเปลี่ยน และขับเคลื่อนการทํางาน ดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 

จากกลุมองคกรที่หลากหลาย โดยเฉพาะคนในพื้นที่ ที่รูปญหา ความตองการ

ของตนมากที่สุด 
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การนําหลักการรัฐประศาสนศาสตรพลเมืองมาใช ผูวิจัยตองการให

ทราบถึงการใหความสําคัญของพลังประชาชนในการรวมขับเคลื่อนการพัฒนา 

ที่มีการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory  Governance)  หรือ

การบริหารงานที่ใชราชการเปนผูริเร่ิมในกระบวนการจัดระบบบริหารราชการ 

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม มีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจการ

บริหารและดําเนินกิจกรรมของรัฐ ทั้งทางตรงและทางออม ดวยการสงเสริมให

ประชาชนรูจักบทบาทและหนาที่ของความเปนพลเมืองที่จะตองพึ่งพาตนเองให

มากที่สุด ดวยหลักของความเปนทางการ Top-down  ในการรับหรือคําสั่งจาก

หนวยงานสวนกลาง ซึ่งแทจริงเราไมอาจปฏิเสธในความเปนรัฐราชการ มา

บริหารจัดการรวมกับทุกภาคสวน ทําใหรัฐประศาสนศาสตรพลเมือง ที่มี

ลักษณะของการที่ไมบีบหรือกดทับดวยอํานาจ จนเกิดความขัดแยงดังเชนที่

ผานมา แตการผสมผสานกลับเปนตัวเสริมใหเกิดความยืดหยุน การปรับ การ

ปฏิรูป เพื่อสรางความสมดุล  ในลักษณะของ Bottom-up ที่ทุกคนจะมีสํานึก

ในการเปนผูรวมกําหนดทิศทางนโยบายดวยกันระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในกระบวนการพัฒนาที่เปนเสนตรง ทุกคนคือเจาของรวมกัน  

การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น ที่มาจากความใหความไววางใจ 

ตามหลักการวงกลมแหงความไววางใจสาธารณะ ที่เกิดจากการพัฒนาแนวคิด

การมีสวนรวมของ อรทัย กกผล ที่นอกจากการใหความสําคัญในการทํางาน

รวมกันระหวางรัฐและประชาชนในข้ันตอนของการตัดสินใจมากข้ึนเกือบทุก

ข้ันตอนและระดับของการมีสวนรวม ตามที่เทศบาลตําบลทั้งสองแหงไดนํามา 

การมีสวนรวมเปนกลยุทธสําคัญในการเชื่อมโยง  โดยเทศบาลทั้งสองให

ความสําคัญกับองคประกอบการรับฟงหรือการหารือ  (Consultation ) เปน

ลําดับแรก  แมจะมีประชาคมตําบลเปนเคร่ืองมือ ในการสรางความเขาใจ แตวา
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อาจไมเพียงพอตอการมีสวนรวม ที่มีกําแพงของพิธีการ ข้ันตอน ตางๆ จนทํา

ใหการแกไขอาจะไมเขาถึง เขาใจในปญหามากกวา การรับฟงหรือการหารือ  

แนวทางของกระบวนการที่รวมพลังการพัฒนา  เพื่อจะเดินไปหา

คําตอบในการสรางยุทธศาสตรข้ึนมาใหม ที่ทําให  “วัฒนธรรมชุมชน คือ 

วัฒนธรรมชาติ” ผลักดันใหพลเมืองทุกคนก็เปนพลเมืองของชาติ   พรอมๆกับ

การเปนสมาชิกขององคกรทางสังคมที่มีการปกครองตนเอง หรือที่เรียกวา 

“การเปนพลเมืองแบบเบิรก” (Edmund Burk) ที่การอนุญาตใหคนเปน

พลเมืองหลากหลายระดับพรอมๆกันไดนั้นเปนเร่ืองที่ดี และการสนับสนุน

องคกรภาคสังคมเหลานี้จะชวยใหเกิดการสรางความคิด จิตสํานึก และความรัก

ใหเกิดแกหมูคณะกันในเบื้องตนกอน แลวจึงขยายความคิดเหลานี้ใหใหญข้ึน 

กวางข้ึน จนครบคลุมไปถึงบานเมืองระดับชาติได (เอนก เหลาธรรมทัศน 

2557, หนา 103) 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ในการศึกษาคร้ังตอไป 1) ควรศึกษาชุมชน
หรือประชาชนที่อาศัยอยูในการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการ
จัดการตนเองอยางไรในการนําวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินมา
พัฒนา   เพื่อนํามาสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาทองถ่ิน ที่ชุมชนเปนรากฐาน
การพัฒนา และจะทําใหการสังเคราะหแนวคิดการปกครองทองถ่ินได
ครอบคลุมมากข้ึน 2) ควรศึกษาแนวคิดกลุมประชาสังคม หรือกลุม
ผลประโยชน ซ่ึงเปนตัวกลางสําคัญในการสรางความเขาใจและการมีสวนรวม 
ในการนําวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินมาเสริมสรางการพัฒนา มี
กระบวนการหรือรูปแบบในการขับเคลื่อนการทํางานรวมกันกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 3)  ควรศึกษาวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ในการนํามาพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบพิเศษ คือ 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เพื่อคนพบแนวทางการพัฒนาในบริบทของ
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ความเปนเมือง ที่มีความแตกตางจากการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบทั่วไป 
คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล นั้นจะ
สามารถสรางการมีสวนรวมและนํามาขับเคลื่อนเชิงนโยบายไดหรือไม อยางไร 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน เปน
เคร่ืองมือการพัฒนาที่มีชุมชนเปนฐานของการสรางระบบคิด และองคความรู
ภายใตบริบทเชิงพื้นที่  จนเกิดเปนอัตลักษณชุมชน ทั้งนี้สามารถนํามา
ประยุกตใชในเชิงสรางสรรค โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจ  ที่มีการประสานควบคู
กันระหวางเศรษฐกิจชุมชน  และเศรษฐกิจทุนนิยมที่นําเขามา  ทั้งนี้เพื่อนํามา
สังเคราะหทิศทางและการปรับตัว  ในการนําไปใชประโยชน ใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถสรางนโยบายขับเคลื่อนประเทศจากเศรษฐกิจชุมชนเปน
หลักการสําคัญ ใหเปนฐานและใชแนวทางนี้เปนเศรษฐกิจแหงชาติได 
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แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน
อําเภอแมวงก  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

GUIDELINES FOR ADMINISTRATION THROUGH GOOD 

GOVERNANCE OF PRIMARY SCHOOL IN MAE WONG 

DISTRICTS UNDER NAKHON SAWAN PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE

มนตรี  โพธิ์ทับทิม3

1
 

Montree  Phothabthim 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 2) เพื่อหาแนวทางการบริหารตามหลักธรร

มาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรคเขต 2 การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 

1) ศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอแมวงก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 2 ประชากรใน

การวิจัย คือ ครู โรงเรียนในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 จํานวน 292 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย ได

กลุมตัวอยาง จํานวน 169 คน เคร่ืองมือที่ ใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

                                                           
1นักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 
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แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ คาความเที่ยงเทากับ 0.95 สถิติที่ใช

วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้ันตอนที่ 2 

หาแนวทางทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอแมวงก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 โดยการจัด

ประชุมสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน และวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค

การวิ เคราะห เนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1.สภาพการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามราย

ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และรายดานทั้ง 6 ดาน อยูในระดับ

ปานกลาง 2. แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอ

แมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 2 

ประกอบดวย 1) ดานหลักธรรมาภิบาล คือ ผูบริหารควรจัดประชุมชี้แจง

ระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูใหแกครูอยางตอเนื่อง 

2) ดานหลักคุณธรรม คือ ผูบริหารควรใหครูและบุคลากรมีสวนรวมใน 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  3)ด า น ห ลั ก ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส  คื อ  โ ร ง เ รี ย น ค ว ร ม ี

การประชาสัมพันธ และเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะชน 4)ดานหลักการ

มีสวนรวม คือ ผูบริหารควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จากครูและบุคลากรทุกฝาย 5)ดานหลักความรับผิดชอบ คือ ผูบริหารควรมี

ระบบควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครู อยางเครงครัด 6)ดาน 

หลักความคุมคา คือ ผูบริหารควรจัดประชุมแตงตั้งคณะกรรมการควบคุม

ตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ ดูแลรักษาพัสดุอยางตอเนื่อง 

คําสําคัญ:  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the status of 

administration through good governance of schools in Mae Wong 

District under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 

office 2 and 2) to propose guidelines for administration through 

good governance of schools in Mae Wong District under Nakhon 

Sawan Primary Educational Service Area office 2. The research 

methodology comprised two steps: 1) Studying the status of 

administration through good governance of schools in Mae Wong 

District under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 

office 2. There were 292 teachers in Mae Wong district under 

Nakhon Sawan Primary Educational Service Area office 2. There 

were 169 teachers selected by simple random sampling. The 

research tool used was a 5-point rating scale questionnaire, with a 

reliability coefficient of 0.95. The statistical device used was 

descriptive statistics: percentage, mean and standard deviation. 2) 

Proposing the guidelines for administration through good 

governance of schools in Mae Wong District under Nakhon Sawan 

Primary Educational Service Area office 2 was conducted by using 

a focus group discussion of seven experts and content analysis 

technique. The findings were as follows: 1. Overall, the status of 

administration through good governance of schools in Mae Wong 

District under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 

office 2 was at a moderate level, which had six parts. 2. These six 
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parts of the guidelines: 1) Good Governance: Administrators 

should explain on a continuous basis, discipline, standards, and 

code of ethics of the teaching profession to the teachers and 

staff, and should use their disciplinary authority properly. 2) 

Morality: Administrators should allow teachers and staff to 

participate in the assessment by setting the assessment criteria 

and announcing the results. 3) Accountability: Schools should 

have several ways to inform the public and give an opportunity 

for the stakeholders to participate in inspecting the schools 

operation. 4) Participation: Administrators should appoint a 

performance evaluation committee from the teachers and staff, 

and the administration should be decentralized. 5) Responsibility: 

Administrators should have a system for controlling and 

monitoring the performance of teachers and staff based on the 

annual action plan, supervision schedule, and appoint a 

supervision committee. 6) The budget and cost effectiveness: 

Administrators should appoint and audit committee to 

continuously monitor, control and maintain the budget and give 

an oppotonity the teachers and staff to plan the school budget, 

as well as encouraging them to use technology in teaching. 

Keywords:  Administration through Good Governance 
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บทนํา 

  ปจจุบันการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

(จีรนันท  สมนอย. 2559, หนา 1) ดังนั้นในการพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพผูบริหาร จะตองบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดการตระหนักถึงหนาที่ (กนกพร  จีนมหันต. 2555, 

หนา  2) ซึ่ง “หลักธรรมาภิบาล”นํามาบูรณาการในการบริหารและจัด

การศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคล 

โดยอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานของสถานศึกษา ไดแก การดําเนินงาน

ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งเปน

เปาหมายในการจัดการศึกษา คือ ทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 1) 

  ดังนั้นผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 ซึ่งมี 6 ประเด็นคือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลัก

ความโปรงใส 4. หลักความรับผิดชอบ 5. หลักการมีสวนรวม และ 6. หลัก

ความคุมคาของผูบริหารโรงเรียนในเขตอําเภอแมวงก  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ทั้งนี้งานวิจัยนี้จะเปนแนวทาง

ขอมูลในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในการนําไปบริหารงานเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส 

และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาโดยรวมเปนไป

ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีข้ึนไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอ

แมวงก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 2 

 2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอ

แมวงก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 2   

ขอบเขตของการวิจัย  

  1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

  ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก หลักธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมี 6 

ประเด็นคือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปรงใส 4. หลัก

ความรับผิดชอบ 5. หลักการมีสวนรวม และ 6. หลักความคุมคา 

  2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครู โรงเรียนในอําเภอแม

วงก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2  

จํานวน 292 คน 

2.2 กลุมตัวอยาง  ไดแก ครู โรงเรียนในอําเภอแมวงก  สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 2  ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

โดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางเปนครู จาํนวน 169 คน 

และใชการสุมตัวอยางแบบงาย โดยการจับฉลาก  

3. ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

3.1 สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

3.2 แนวทางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
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กระบวนการวิจัย หรือ วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากร และ กลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครู โรงเรียนในอําเภอแม

วงก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 2 

จํานวน 292 คน จาก 28 โรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ครู โรงเรียนในอําเภอ

แมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 2 

จํานวน 169 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางเครจซี่และ

มอรแกน และใชวิธีการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับสลาก 

เคร่ืองมือวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale)  

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

1. ผูวิจัยขอหนังสือนาํจากบัณฑติวิทยาลยัถึงผูบริหารสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 เพื่อขอ

ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  

2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเองไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุม

ตัวอยาง ไปยังกลุมประชากรตัวอยาง 

3. ผูวิจัยรับแบบสอบถามคืนดวยวิธีการไปรับดวยตนเอง  วา
รส
าร
พกิุ
ล



           วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 
 

118 

ข้ันตอนที่ 2  นําเสนอแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนในอําเภอแมวงก  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 2   

ข้ันตอนในการเก็บ และรวบรวมขอมูล มีดังนี ้

1. ผูวิจัยขอหนังสือนาํจากบัณฑติวิทยาลยัถึงผูเชี่ยวชาญ 7 คน เพื่อ

ขอความอนุเคราะห ในการประชุมเพื่อสนทนากลุม 

2. ดําเนนิการจัดประชุมเพื่อสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ  

3. ผูวิจัยนําแบบบันทึกการสนทนา ไปบนัทึกการสนทนากลุมกับ

ผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 7 คน  

4. ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบบันทกึการสนทนากลุมมาวิเคราะหเปน

แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   

 การวิเคราะหขอมูล หรือ สถิติที่ใชในการวิจัย 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 2    

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) 

และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ข้ันตอนที่ 2 นําเสนอแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนในอําเภอแมวงก  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 2 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่ไดจากแบบ

บันทึกการสนทนากลุม โดยใชการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสังเคราะหและหาแนววา
รส
าร
พกิุ
ล
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ทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอแมวงก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

ผลการวิจัย 

         จากการวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 2 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอแม

วงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

2. แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอแม

วงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ทั้ง 6 

ดาน มีดงนี ้

2.1 ดานหลักนิติธรรม มีแนวทาง ดังนี ้

ผูบริหารควรจัดประชุมชี้แจง ดแูล กํากับระเบียบวินัย  มาตรฐาน 

และจรรยาบรรณวชิาชีพแกครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง  

2.2 ดานหลักคุณธรรม มีแนวทาง ดังนี ้

ผูบริหารควรจัดสรางระบบการประเมินผลงาน โดยใหครูมีสวนรวมใน

การประเมินผลการปฏิบัตงิาน และเปดเผยขอมูลการประเมินผลการปฏิบัตงิาน

ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบในที่ประชุม  

2.3 ดานหลักความโปรงใส มีแนวทาง ดังนี ้

โรงเรียนควรมีชองทางการประชาสัมพนัธอยางหลากหลาย เปดเผย

ขอมูลขาวสารตอสาธารณะชน และควรใหผูที่มีสวนเก่ียวของเขามามีสวนรวม

ในการตรวจสอบขอมูลและการดําเนินงานของโรงเรียน 
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 2.4 ดานหลักการมีสวนรวม มีแนวทาง ดังนี ้

 ผูบริหารควรแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

กระจายอํานาจในการบริหารงานใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียน กํากับ

ติดตามใหครูและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน

อยางชัดเจน 

 2.5 ดานหลักความรับผิดชอบ มีแนวทาง ดังนี ้

 ผูบริหารควรมีระบบควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากรใหครูมีสวนรวมในการกํากับติดตามแผนพฒันาการศึกษากําหนด

ปฏิทินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน และรายงานผล 

การนิเทศใหแกครูและบุคลากรทราบ 

 2.6 ดานหลักความคุมคา มีแนวทาง ดังนี ้

 ผูบริหารควรประชุมคณะกรรมการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบดูแล 

บํารุงรักษาพสัดุ เพื่อกํากับ ดูแล ผูใชพัสดุใหตรงตามวตัถุประสงคของการใช

งานอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหครูและผูที่มีสวนเก่ียวของ มีสวนรวมในการวาง

แผนการหางบประมาณ และใชงบประมาณของโรงเรียนอยางตอเนื่อง  

การอภิปรายผล 

 การวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 
ในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 2 
  1. จากการศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน

ในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 

เขต 2 โดยรวม พบวา สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน

อําเภอแมวงก ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาสภาพ

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เปนรายดานพบวา 
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 1.1 ดานหลักนิติธรรม พบวา สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ดานหลักนิตธิรรม คือ การสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม

ระเบียบ วินยั มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยูในระดบัต่าํ ซึ่งสอดคลอง

กับผลงานวิจยัของ เนาวรัตน  เกตุสุวรรณ (2556) ที่พบวา ผูบริหารมีการ

บริหารงานโดยยึดตนเองเปนหลกัใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบตอผูใตบังคับบญัชา 

ไมมีความยุติธรรม ไมใชหลักธรรมในการบริหารงานมีการกําหนดกฎระเบียบ

ขอบังคับมากเกินไปขาดการกระจายอํานาจ  

 1.2 ดานหลักคุณธรรม พบวา สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ดานหลักคุณธรรม คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดวย 

ความถูกตอง และเปนธรรม อยูในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

เปรมมิกา   ออนธานี (2559) ที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไมเปดโอกาสให

บุคลากรไดแสดงความคิดเห็น ซึ่งบางคร้ังผูบริหารสถานศึกษาอาจจะตอง

ตัดสินใจตามลําพังโดยไมไดปรึกษาคณะครูเพื่อใหทันตอเวลา หรือมีอคติตอ

บุคลากรบางคน  

 1.3 ดานหลักความโปรงใส  พบวา สภาพการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล คือ การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา

ดวยภาษาที่ เขาใจงาย อยูในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลอง กับผลงานวิจัยของ  

ธีรญา  เต็งศิริ (2557) ที่พบวา มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในดาน 

การดําเนินงานเปดเผยตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงเมื่อมีขอสงสัย ต่ําที่สุด ทั้งนี้

อาจเนื่องจากในการปฏิบัติงานนั้น สถานศึกษาขาดการจัดระบบสารสนเทศที่

เปนระบบชัดเจนและเปนปจจุบันตลอดจนไมมีแผนการตรวจสอบภายในที่

ชัดเจน 

 1.4 ดานหลักการมีสวนรวม พบวา สภาพการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ดานหลักการมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
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ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงาน อยูในระดับต่ํา  สอดคลอง

กับผลงานวิจัยของ ชรินรัตน  แผงดี (2551) ที่พบวา ปญหาการบริหารตาม

หลักการมีสวนรวมโดนรวมอยูในระดับปานกลาง โดยสถานศึกษาไมสามารถ

สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาโดยองคกรเอกชน ชุมชน สถาบันอ่ืน ๆ มามีสวน

รวมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน  

 1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา  สภาพการบริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาล ดานหลักความรับผิดชอบ คือ การสนับสนุนใหบุคลากร

ปฏิบัติงานใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ อยูในระดับต่ํา ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุพิฌาย  พบดี (2555) ที่พบวา การสนับสนุนให

มีระบบการกํากับติดตาม ประเมินผล จัดใหมีปฏิทินปฏิบัติงานดานตาง ๆ และ

ควบคุมการดําเนินการตามกําหนด และจัดใหมีการดําเนินการแกไขปรับปรุง

ขอบกพรอง ตามรายงานผลการตรวจสอบอยางจริงจังอยูในระดับนอย 

 1.6 ดานหลักความคุมคา  พบวา  สภาพการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ดานหลักความรับผิดชอบ คือ การใหมีกระบวนการควบคุม 

ตรวจสอบดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุอยางตอเนื่อง อยูในระดับต่ํา ซึ่ง

สอดคล อง กับผลงานวิ จั ยของ  กมลวรรณ  จิ๋ วน็ อต  (2557)ที่ พบว า  

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความคุมคา

อยูในระดับต่ํา อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษายังไมใหความสําคัญตอการ

วางแผนและสํารวจความตองการในการใชวัสดุและอุปกรณของสถานศึกษา 

และผูบริหารสถานศึกษายังขาดการกํากับ ควบคุมการใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด 

 2. แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอแม

วงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ตาม

องคประกอบทั้ง 6 ดานจากการดําเนินการสนทนากลุม พบวา 
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 2.1 ดานหลักนิติธรรม มีแนวทาง คือ ผูบริหารควรจัดประชุมชี้แจง

ระเบียบวินัย  มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูใหแกครูและบุคลากร

อยางตอเนื่อง และควรใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกํากับดูแลใหครูปฏิบัติงาน

ตามหนาที่อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อํานาจ  คุมญาติ  

(2555) ที่พบวา  ผูบริหารควรประชุมชี้แจงขอตกลงในการทํางานรวมกัน ให

บุคลากรเขาใจ บุคลากรที่ไมปฏิบัติตามขอตกลงของสถานศึกษาควรใหบันทึก

ชี้แจงเหตุผล และใชหลักความประณีประนอม อีกทั้งใหความยุติธรรมกําหนด

กฎระเบียบ ใชเหตุผล ใชประชามติ  

 2.2 ดานหลักคุณธรรม มีแนวทาง คือ ผูบริหารควรใหครูและบุคลากร

มีสวนรวมในการประเมินผลงานโดยการจัดสรางระบบการประเมินผลงาน 

การปฏิบัติงานของครูอยางเปนธรรม และควรประกาศผลหรือเปดเผยขอมูล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในที่ประชุม ซึ่งในการประเมินผล 

การปฏิบัติงานนั้นผูบริหารควรใชหลักธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครู ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุพรรณี  เกษสม (2555) ที่พบวา  

สถานศึกษาควรมีการพิจารณาความดีความชอบครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดวยความเปนธรรม  

 2.3 ดานหลักความโปรงใส มีแนวทาง คือ โรงเรียนควรมีชองทาง

ประชาสัมพันธอยางหลากหลาย และเปดเผยขอมูลขาวสาร ตอสาธารณะชน 

และผูมีสวนเก่ียวของ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม และเปดโอกาสใหผูที่มีสวน

เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการดําเนินงานของ

โรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รินทรรดี  พิทักษ (2553) ที่พบวา 

ผูบริหารควรมีการสื่อสาร ประชุม ชี้แจงใหกับผูมีสวนเก่ียวของไดทราบ เขาใจ

นโยบายเปาหมาย ซึ่งเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยการเปดเผย

ขอมูล ขาวสาร ใหสมาชิกทราบ โดยไมปดบังอําพราง และมีสวนรวมในการ
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ตรวจสอบความถูกตอง การปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความโปรงใส จะทําใหเกิด

ความไววางใจซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความเชื่อมั่น อยูรวมกันอยางมีความสุข 

 2.4 ดานหลักการมีสวนรวม มีแนวทาง คือ ผูบริหารควรแตงตั้ง

คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานจากครูและบุคลากรทุกฝาย ใน

การบริหารงานควรมีการกระจายอํานาจในการบริหารงานใหแกครูและ

บุคลากรในโรงเรียน และสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็น และรับเร่ือง

รองทุกขจากผูปกครองและประชาชนอยางหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ ปทมาพร  วิริยวรพงศ (2558) ที่พบวา  ผูบริหารควรเปด

โอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประเมินผลงานของผูบริหาร คลอบ

คลุมทุกดานของการประเมินอยางเปนธรรม และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

ประวิทย  ไชยรักษ (2556) ที่พบวา ผูบริหารควรเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการบริหาร โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

และตัดสินใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาตองนําหลักการมีสวน

รวม ไปบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ

วางแผนการพัฒนาสถานศึกษา 

   2.5 ดานหลักความรับผิดชอบ มีแนวทาง คือ ผูบริหารควรมีระบบ

ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร โดยยึดตาม

แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปอยางเครงครัด นอกจากนี้

ผูบริหารควรกําหนดการนิเทศ และแตงตั้งคณะกรรมการในการนิเทศติดตาม

การเรียนการสอน และรายงานผลการนิเทศดังกลาวใหแกครูและบุคลากร

รับทราบ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กนกพร  จีนมหันต (2555) ที่พบวา 

ผูบริหารควรกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติระบบขอมูลสารสนเทศ โดย

มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนพัฒนา โดยกระจายความ

รับผิดชอบ ดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดของการจัดทําแผนพัฒนา 
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และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เปรมมิกา  ออนธานี (2559) ที่พบวา 

ผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน มีการ

กํากับ ติดตาม นิเทศการดําเนินงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา  

 2.6 ดานหลักความคุมคา มีแนวทาง คือ ผูบริหารควรจัดประชุม

แตงตั้ งคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ติดตาม ควบคุม 

ตรวจสอบดูแล และบํารุงรักษาพัสดุอยางตอเนื่อง สงเสริมใหครูและบุคคลากร

นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน และควรใหครูและผูที่มีสวน

เก่ียวของมีสวนรวมในการวางแผนการหางบประมาณของ ซึ่งสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ กมลวรรณ  จิ๋วนอต (2557) ที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษาควร

จัดประชุมชี้แจงคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาและใหบุคลากรทางการ

ศึกษาสํารวจความตองการใชวัสดุและอุปกรณที่มีความจําเปน และผูบริหาร

สถานศึกษาควรมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู และ

บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับผลงานวิจัย 

ขอเสนอแนะ 

        จากการศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน

อําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

2 และหาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในอําเภอแม

วงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ได

ขอเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 

           1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1.1. ผูบริหารควรใชอํานาจหนาที่ในการบริหารงานโดยยึดตาม

ระเบียบกฎหมายและหลักคุณธรรม เพื่อใหครูปฏิบัติงานตามหนาที่อยาง

เหมาะสม 
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 1.2. ผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และสรางระบบการประเมินผลงานอยางเปนธรรม 

 1.3. โรงเรียนควรเปดเผยขอมูลขาวสาร ตอสาธารณะชน และผูมีสวน

เก่ียวของ และใหสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการดําเนินงานของ

โรงเรียนอยางตอเนื่อง   

 1.4. ผูบริหารควรกระจายอํานาจในการบริหารงานใหแกครูและ

บุคลากรในโรงเรียน และสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็น และรับเร่ือง

รองทุกขจากผูปกครอง 

 1.5. ผูบริหารควรมีระบบควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครู

และบุคลากรโดยยึดตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป

อยางเครงครัด 

 1.6. ผูบริหารควรแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบ เพื่อทํา

หนาที่ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบดูแล และบํารุงรักษาพัสดุอยางตอเนื่อง 

           2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1. ควรทําการวิจัยในเร่ืองแนวทางการสงเสริมการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของโรงเรียน ในระดับจังหวัดนครสวรรค 

 2.2. ควรทําการวิจัยในเร่ืองการสรางรูปแบบการบริหารตามหลักธรร

มาภิบาลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค 
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การพัฒนาสถานศึกษาดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Developing School by Using Sufficiency 
Economy Philosophy for Sustainable 
Development 
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Amornrat Wattanatorn 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนแกบุคลากรโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม ศึกษา
บริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม และศึกษา
ความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานภายใต
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนดอก
                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารย, ดร. สาขาวิจยัและประเมินผลการศึกษา การศึกษาดุษฎีมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
2 รองศาสตราจารย, ดร.สาขาการบริหารการศึกษา การศึกษาดุษฎีมหาบัณฑิต วทิยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
3 ผูชวยศาสตราจารย, ดร. สาขาหลักสูตรและการสอน การศึกษาดุษฎีมหาบัณฑิต วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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คําใตวิทยาคม กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร ครู และนิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพครูโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม โดยวิธีการสุมอยางงาย (simple 
random sampling) จํานวน 57 คน จากบุคลากรทั้งหมด 74 คน เคร่ืองมือที่
ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกความคิดเห็น แบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ 
สถิติ ไดแก คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บุคลากร
ไดรับความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการในการจัดทําหลักสูตร “ตามรอย
ศาสตรพระราชา” สามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
บริหารสถานศึกษาได ผลการศึกษาบริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานบริบท (Context) และดานปจจัยนําเขา 
(Input)  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานกระบวนการ (Process) และดาน
ผลลัพธ (Product)  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด และผลการศึกษาความ
พึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม 
พบวา ทั้งภาพรวมและรายดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: การพัฒนา, สถานศึกษา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ยั่งยืน 

Abstract  
The present study aimed to provide knowledge of Sufficiency 
Economy philosophy for sustainable development of personnels 
in Dok Kham Tai Wittayakhom School . It also aimed to study the 
context which was held learning activity by using research-based 
approach based on Sufficiency Economy philosophy. The samples 
were 57 (out of 74) administrators, teachers and pre-service 
teachers at Dok Kham Tai Wittayakhom School. The research 
instruments were two forms of record form and questionnaire. 
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Statistical analysis used were mean, standard deviation. The 
results revealed that the personnels gained knowledge and 
understanding of curriculum construction principles based on “the 
King’s philosophy”. This philosophy can be implemented in 
teaching and learning process and educational administration. For 
research-based approach of leaning activity context by using 
Sufficiency Economy philosophy for sustainable development, 
overall it was found “much” level of practice. When consider 
each aspect, it was shown “much” level of practice in the context 
and input aspect. For process and product aspect, it was found 
the practice in “the most” level. For the satisfaction on learning 
activity by using Sufficiency Economy philosophy for sustainable 
development of Dok Kham Tai Wittayakhom School showed 
“much” level of practice found overall and in each aspect. 
 

Keywords: Development, School, Sufficiency Economy 
Philosophy, Sustainable 
 
บทนํา  

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีการดําเนินงานดานการ
บริการทางวิชาการที่เนนการใชปญญารวมหมูเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชนหลากหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่สนองปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ 
โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ที่วิทยาลัยการศึกษาดําเนินงานมาตั้งแตปการศึกษา 
2556 จนถึงปจจุบัน และในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยการศึกษามีความสนใจ
ที่จะนอมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน มา
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนอําเภอดอกคําใต ดวยแนวคิดปรัชญา“เศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนแนวพระราชดําริในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานมานานกวา 30 ป 
แนวคิดนี้ตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เปนแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบน
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พื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวเอง ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม 
เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ที่สําคัญจะตองมี “สติ ปญญา และความเพียร” 
ซึ่งจะนําไปสู “ความสุข” ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง แตภาพที่ปรากฎใน
สังคมปจจุบัน คนสวนใหญมีคานิยมฟุงเฟอ เนื่องดวยสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี สื่อออนไลน ทําใหการ
ติดตอสื่อสารทันสมัย รับทราบขาวสารทั่วทุกมุมโลก แตขาดการคิดวิเคราะห
ขอมูลอยางมีเหตุมีผล ขาดการคิดอยางมีวิจารณญาณ ขาดภูมิคุมกันตัวเอง 
สงผลใหคนยึดติดกับวัตถุสิ่งของมากกวาใหความสําคัญกับจิตวิญญาณหรือ
จิตใจ มีนิสัยรักความสบาย ทําใหเกิดการใชจายอยางฟุมเฟอย ปญหาที่ตามมา
คือ หนี้สินที่เพิ่มข้ึน 

โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม ตั้งอยูที่ 280 หมู 3 ถนน พะเยา–เชียงคํา 
ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 56120  สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปดสอนระดับ ชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม. 6 เปน
โรงเรียนที่ เขารวมโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลของวิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีความประสงคที่จะประสานความรวมมือทางวิชาการ
รวมกัน เพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหพัฒนาในทางที่ดี
ข้ึนในทุกๆ ดาน ซึ่งมีการประสานความรวมมือกันตั้งแตปการศึกษา 2557           
เปนตนมา และในปการศึกษา 2559 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
ไดประสานความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม โดยพัฒนา
รูปแบบเครือขายความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน :  พะเยาโมเดล ; กรณีศึกษา โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคมข้ึน              
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยนํา
ขอมูลของปการศึกษา 2558 มาเปนขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษาทั้ง         
ดานบุคลากรครู และนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาแหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัยความรวมมือจาก
ภาคีเครือขายทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่ อใหการศึกษา                      
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดวยความรวมแรงรวมใจของทุกฝายในการขับเคลื่อน
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การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทุกฝายควรรวมกําหนดภารกิจที่เปนรูปธรรม 
ทําใหครูผูสอนมีทิศทางและความกระจางมากข้ึน ในดานการนําหลักสูตรไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
และตองอาศัยความรวมมือจากผูปกครองและชุมชน และในปจจุบันโรงเรียน
ดอกคําใตวิทยาคมมีปญหาหลายประการ ไดแก ปญหาน้ําทวม การกําจัดขยะ 
พื้นที่รกรางวางเปลาไมไดรับการพัฒนาเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชน รวมถึง          
ความตระหนักของบุคลากรในโรงเรียนดานการนอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการบริหารสถานศึกษาและการดําเนินชีวิตประจําวันยังอยูใน
ระดับที่ไมนาพอใจ 

จากแนวพระราชดําริและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะอาจารย
ประจําวิทยาลัยการศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสถานศึกษาดวย                  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อใหบุคลากรและนักเรียน 
ในโรงเรียนมีภูมิคุมกันตัวเอง มีสวนรวม เปนการทํางานรวมกันแบบพันธมิตร
และเกิดประโยชนแกผูเก่ียวของทุกภาคสวน อีกทั้งเปนกลไกสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนใหกับโรงเรียนสืบไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย       

1. เพื่อใหความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนแก
บุคลากรโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม  

2. เพื่อศึกษาบริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
ภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียน            
ดอกคําใตวิทยาคม  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
ข้ันตอนที่ 1 ใหความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่

ยั่งยืนแกบุคลากรโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการทําวิจัยจากวิทยาลยัการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม เพื่อใหความรู
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนแกบุคลากรโรงเรียน            
ดอกคําใตวิทยาคม 
          2. ดําเนินการอบรมครูโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม เพื่อใหความรู               
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนแกบุคลากรโรงเรียน             
ดอกคําใตวิทยาคม 
   3. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 
 แหลงขอมูล ไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม โดยวิธีการสุมอยางงาย (simple random 
sampling) จํานวน 57 คน จากบุคลากร ทั้งหมด 74 คน 
 เคร่ืองมือวิจัย ไดแก แบบบันทึกความคิดเห็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคา IOC อยูระหวาง 0.67 - 1.00  
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหในการทําวิจัยจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
และเก็บขอมูล ตามวันและเวลาที่กําหนด  
 การวิเคราะหขอมูล โดยการพรรณา  
 ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาบริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปน
ฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียน              
ดอกคําใตวิทยาคม ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของกับศึกษาบริบทการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม 
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          2. ดําเนินการศึกษาบริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปน
ฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียน
ดอกคําใตวิทยาคม 
          3. ดําเนินการวิเคราะหและสรุปผลขอมูล 
 แหลงขอมูล ไดแก ผูบริหารและครู โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม โดย
วิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) จํานวน 57 คน จาก
บุคลากรทั้งหมด 74 คน 

เคร่ืองมือวิจัย ไดแก แบบสอบถามบริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม แบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)              
ตอนที่ 2 บริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม 
เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) และตอนที่ 3 
ขอเสนอแนะบริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม                
เปนแบบปลายเปด (Open End) ซึ่งปรากฏวาคา IOC ของแบบสอบถามมีคา
อยูระหวาง 0.67 - 1.00 คาความเชื่อมั่นมีคา เทากับ 0.84 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหในการทําวิจัยจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม และขอเก็บขอมูล ตามวันและเวลาที่
กําหนด 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหบริบทการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
การพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม โดยใชคาเฉลี่ย ( x  ) และ                
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยของ
เบสท (Best, 1977)   
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ข้ันตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม มีวิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม  

2. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการทําวิจัยจากวิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม เพื่อขอเก็บ
ขอมูล 

3. ดําเนินการวิเคราะหและสรุปผลขอมูล 
แหลงขอมูล ไดแก ผูบริหาร ครู และนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 

โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม โดยวิธีการสุมอยางงาย (simple random 
sampling) จํานวน 57 คน จากบุคลากรครูทั้งหมด 74 คน 

เคร่ืองมือวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งสู ก ารพัฒนาที่ ยั่ งยื นของโ รง เ รียนดอกคํา ใต วิทยาคม เปน               
แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ มีคา IOC อยูระหวาง 0.67 - 1.00 และ          
คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.87 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผู วิจัยดํ า เนินการทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหในการทําวิจัยจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม และดําเนินการเก็บขอมูล ตามวันและ
เวลาที่กําหนด 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชคาเฉลี่ย ( x  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช
เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยของเบสท (Best, 1977)  
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ผลการวิจัย  
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู                  

การพัฒนาที่ยั่งยืนแกบุคลากรโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม พบวา สิ่งที่ไดรับตาม
ความคาดหวัง นั้น บุคลากรไดรับความรูความเขาใจ ในแนวคิด หลักการในการ
จัดทําหลักสูตร “ตามรอยศาสตรพระราชา” สามารถนําไปใชในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนการหลักสูตร “ตามรอยศาสตรพระราชา” สามารถ            
บูรณาการหลักสูตรสูกลุมสาระรายบุคคล มีหนวยการเรียนรูตามรอยศาสตร
พระราชา เปนระดับชั้นที่มีการดําเนินงานที่ครอบคลุมของหลักสูตรที่สามารถ
ใชเปนแนวทางที่สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนที่จะใหความรูแก
นักเรียน และพัฒนาความรูตนเองดานการจัดทําหลักสูตรสงผลใหมีความรู
ความเขาใจหลักสูตรทองถ่ินมากข้ึน นอกจากนี้รูจักข้ันตอนการบริหาร และ
แนวทางในการพัฒนาโครงการภายในโรงเรียนทั้งนี้ความรูดังกลาวสามารถ
นํามาใชในองคกรของตนเองได ในประเด็นสิ่งที่ไดเกินความคิดหวังนั้นสามารถ
สรุปเปนประเด็นดังตอไปนี้ คือ ไดกระบวนการตรวจสอบความรู มีการ
วิเคราะหหลักสูตรและการนําเสนอผลงานรวมกัน ไดรับความรูการทําหลักสูตร 
“ตามรอยศาสตรพระราชา” ที่สามารถลงมือปฏิบัติรวมกัน มองเห็นผลสําเร็จที่
ไดรับ สรางความเขาใจระหวางเพื่อนรวมงาน ไดมิตรภาพใหม เกิดความรวมมือ
ของคณะครู เพื่อนรวมงาน ทุกคนรวมมือกันจนคิดหลักสูตรไดสําเร็จ มีการ
ระดมความคิดของผูเก่ียวของในแตละระดับชั้นทําใหไดชิ้นงานออกมาไดที่
สามารถนําประโยชนไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ไดแนวคิดในการสอนและ
แนวทางในการปฏิบัติรวมกันอยางมีความสุข 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาบริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปน
ฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียน
ดอกคําใตวิทยาคม พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x = 4.39) 
เมื่อพิจารณารายดาน ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน พบวา ดานสภาพบริบท 
(Context) ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ( x  = 4.22) เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เปนโครงการที่สอดคลอง
โดยตรงกับนโยบายรัฐบาล ( x = 4.52) รองลงมา คือ เปนโครงการที่สอดคลอง
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โดยตรงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยพะเยาและประเทศ            
( x  = 4.34) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  เปนโครงการที่ระบุความสําคัญ 
ความจําเปนเรงดวน รวมถึงอธิบายผลดีผลเสียไวอยางชัดเจน ( x = 3.92)          
ดานปจจัยนําเขาที่สงผลตอการดําเนินโครงการ (Input) โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x = 4.05) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีการ
ปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการมอบหมายผู รับผิดชอบโครงการชัดเจน          
( x = 4.22) รองลงมา คือ เปนโครงการที่กําหนดผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการและสามารถวัดผลได ( x = 4.14) และขอที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เปนโครงการที่มีความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ 
แรงงาน ( x = 3.88) ดานกระบวนการดําเนินโครงการ (Process) โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.85) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่
มีการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนดไวใน
โครงการทุกกิจกรรม ( x  = 4.98) รองลงมาคือ การนิเทศติดตามกํากับการ
ดําเนินโครงการเปนไปตามข้ันตอนที่กําหนดทุกระยะ และการวิเคราะหผล
อยางตอเนื่อง ( x   = 4.94 , x  = 4.94 ตามลําดับ)  และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ  การศึกษาสภาพปญหาและความตองการของชุมชน ( x = 4.54)            
ดานผลลัพธ (Product) โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด               
( x = 4.92) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกําหนดการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การนํา         
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และผลการ
เรียนรูตามโครงการเปนประโยชนตอผูเขารวมโครงการ ( x = 4.92 , x = 4.92, 
x   = 4.92 ตามลําดับ) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
โดยมีการบูรณาการที่เปนประโยชนตอโรงเรียนและชุมชน ( x  = 4.86)  และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการและการจัดทําโครงการตามข้ันตอนโดยละเอียด และผานการตรวจ
รับรองอนุมัติจากผูบริหารของโรงเรียน ( x = 4.74, x = 4.74 ตามลําดับ) วา
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ( x  = 4.36) เมื่อพิจารณารายดาน ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน พบวา 
ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ( x = 4.21) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ความเหมาะสมของสถานที่ ( x = 4.43) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา (จํานวนชั่วโมง/จํานวนวัน) ( x = 4.22) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 
การประชาสัมพันธโครงการ ( x = 3.98) ดานวิทยากร โดยภาพรวมมี          
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.44) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรอบรูในเนื้อหาของวิทยากร ( x = 4.47)  รองลงมา คือ 
ความสามารถในการถายทอดความรู ( x  = 4.45) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ  ความเหมาะสมของวิทยากร ( x = 4.41)  ดานการอํานวยความสะดวก 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x  = 3.37) เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โสตทัศนูปกรณ  ( x  = 4.45)  รองลงมา คือ 
เอกสาร ( x = 4.33)  และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ อาหาร เคร่ืองดื่ม และ
สถานที่ ( x  = 4.12) ดานคุณภาพการใหความรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก ( x = 4.42) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหมๆจากการเขารวม
โครงการ ( x = 4.51) รองลงมาคือ ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจารกโครงการ/
กิจกรรมนี้ไปใชในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานได  ( x  = 4.45)  และขอที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สัดสวนระหวางการฝกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมี
ความเหมาะสม ( x  = 4.33) 
 
การอภิปรายผล 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนแกบุคลากรโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม พบวา บุคลากรไดรับ

วา
รส
าร
พกิุ
ล



           วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 
 

142 

ความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการในการจัดทําหลักสูตร “ตามรอยศาสตร
พระราชา” สามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนการหลักสูตร 
“ตามรอยศาสตรพระราชา” สามารถบูรณาการหลักสูตรสูกลุมสาระรายบุคคล 
มีหนวยการเรียนรู ทั้งนี้ความรูดังกลาวสามารถนํามาใชในองคกรของตนเองได
เนื่องจาก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการเผยแพรและนําไปประยุกตใชกัน
อยางแพรหลายทั้ งในหนวยงานของรัฐและเอกชนทั้ งในประเทศและ
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ดั ง แ น ว คิ ด ข อ ง ส ถ า บั น วิ จั ย ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ สั ง ค ม 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2560) ที่ไดศึกษากรอบแนวคิดการศึกษา การเรียนรูอยาง
มีสวนรวมสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระบรมราโชวาทเร่ืองคุณธรรม 
4 ประการ 

จาก “หลักคิด” ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัชดังที่
กลาวมาขางตน เห็นไดวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ทรงมีพระประสงคจะใหคนไทยนําไปประพฤติปฏิบัตินั้น คือ การ
ปลูกฝงวัฒนธรรมทาง “ปญญา” เพื่อใหคนไทยรูจัก “การคิดอยางเปนเหตุเปน
ผล” และมีการลงมือเพื่อพิสูจนทดลองสิ่งที่คิดไดอยางเปนเหตุเปนผลนั้น ๆ 
ตาม “กระบวนการทางวิทยาศาสตร” ตลอดจนมีการ “บูรณาการคุณธรรม”             
เขาดวยกันสามารถจะพัฒนาให เปนกรอบการเรียนรูสูความสํา เร็จได 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของกรรณิการ ภิรมยรัตน (2553) ศึกษา
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมอยูในระดับสูงและมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู ในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของดลนภา ทวมยัง และคณะ (2556) ไดทําการวิจัยโดย
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ผลการวิจัยพบวา  มีการดําเนินการของการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กอยูในระดับมาก สถานศึกษาขนาดเล็กมีจุด
แข็งคือมีแหลงเรียนรูและบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการนําหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ในการบริหารสถานศึกษาและใช
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสมใจ 
สิกขวัฒน, วรรณะ บรรจง และสถาพร สังขขาวสุทธิรักษ (2557) ได
ทําการศึกษาเร่ือง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
มีตอการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานีเขต 1 ผลการวิจัยประการแรกพบวา 
ระดับการบริหารของผูบริหารและการเสริมสรางคุณลักษณะพึ่งประสงคของ
นักเรียนมีการปฏิบัติในระดับมาก ประการที่สอง มีความสัมพันธทางบวก
ระหวางการบริหารสถานศึกษาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน และประการสุดทาย การ
บริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ดาน คือ ดานการสรางบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษากับดานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาเปนตัวทํานายที่สําคัญในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน โดยสามารถทํานายไดรอยละ 57 จากงานวิจัยดังกลาวจะพบวา
การนอมนําหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมาใชในสถานศึกษานั้นสงผลดีตอ
ผู เ ก่ียวของทุกภาคสวนและนํามาซึ่งการพัฒนาในทุกมิติในการบริหาร
สถานศึกษา 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาบริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปน
ฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียน
ดอกคําใตวิทยาคม พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานบริบท (Context) และดานปจจัยนําเขา (Input)  
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้ดานกระบวนการ (Process) และดานผลลัพธ 
(Product)  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากในการดําเนินงาน
ดังกลาว บุคลากรของสถานศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานทุกข้ันตอน และ
มีการสื่อสารภายในองคกรอยางทั่วถึง ทุกคนมองเห็นความสําคัญและรับรูถึง
นโยบายในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงมาใชในการบริหารสถานศึกษา
และในการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุษยา มั่นฤกษ (2556) 
ศึกษาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ
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ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา 
ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินงานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลภาพรวม อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน 4 ดาน พบวา ดานการจัดการองคการ ดานการดําเนินงาน และ
ด านการวางแผน อยู ในระดับมาก และสอดคล อง กับงานวิจั ยของ                    
เทวฤทธิ์ พลเยี่ยม (2559) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย
พบวา สภาพการณและสภาพปจจุบันของการบริหารจัดการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก นอกจากนี้ องคประกอบรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ประกอบดวย
องคประกอบ 7 องคประกอบ ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตาม
ความตองการของผูเรียน และทองถ่ิน 2) การมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม 
3) การพัฒนาบุคลากร 4) การอํานวยการการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู           
5) การสรางความรวมมือในหนวยงาน ชุมชน และนอกองคกร 6) การกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และ 7) การวางแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณ ทั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสมใจ สิกขวัฒน, วรรณะ บรรจง 
และสถาพร สังขขาวสุทธิรักษ (2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง การบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอการเสริมสรางคุณลกัษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          
สุราษฎรธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประการแรก ระดับการบริหารของ
ผูบริหารและการเสริมสรางคุณลักษณะพึงประสงคของนักเรียนมีการปฏิบัติใน
ระดับมาก ประการที่สอง มีความสัมพันธทางบวกระหวางการบริหาร
สถานศึกษาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสรางคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน และประการสุดทาย การบริหารตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง 2 ดาน คือ ดานการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษากับดานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาเปนตัวทํานาย
ที่สําคัญในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยสามารถ
ทํานายไดรอยละ 57 รวมถึงงานวิจัยของกรรณิการ ภิรมยรัตน (2553) ศึกษา
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมอยูในระดับสูง มีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูในระดับสูง พบวา ดานความพอประมาณ 
นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง ดานความมีเหตุผล นักศึกษา
มีระดับพฤติกรรมอยูในระดับสูง ดานการมีภูมิคุมกัน นักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมอยูในระดับสูง นักศึกษามีความคิดเห็นตอการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ดังนี้ ดานการดํารงชีวิต
ประจําวัน ไดแก การเก็บออมเงิน การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย การใช
ทรัพยากรทุกอยางอยางประหยัดและรูคุณคา การประยุกตของเกาใหกลับมา
ใชไดอีกคร้ัง  ดานการเรียนการสอน ไดแก มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทํา
หลักสูตรการเรียนรายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” ควรมีการสอดแทรกเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกรายวิชา มีการจัดตั้งชมรมเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝกปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการณรงค ไดแก การทําสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธในมหาวิทยาลัย การจัดอบรมใหความรูทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง  

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐานภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม พบวา ทั้งภาพรวมและรายดานมี             
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนีเนื่องจากการใหความรูของวิทยากร      
การอํานวยความสะดวก สื่อและเอกสารประกอบการอบรมมีความพรอม 
รวมถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขาโครงการสามารถนําไปใชในการเรียน         
การสอน การบ ริหารสถานศึกษา ได  ซึ่ ง สอดคล อง กับงานวิจั ยของ                   
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บุษยา มั่นฤกษ (2556) ศึกษาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบวา ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการดําเนินงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลภาพรวม 
อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 4 ดาน พบวา ดานการจัดการ
องคการ ดานการดําเนินงาน และดานการวางแผน อยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของเทวฤทธิ์ พลเยี่ยม (2559) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบ
การบริหารจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 3 ผลการวิจัยพบวาสภาพการณ และสภาพปจจุบันของการบริหารจัดการ
เรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก นอกจากนี้ องคประกอบรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ประกอบดวย
องคประกอบ 7 องคประกอบ ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตาม
ความตองการของผูเรียน และทองถ่ิน 2) การมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม 
3) การพัฒนาบุคลากร 4) การอํานวยการการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู               
5) การสรางความรวมมือในหนวยงาน ชุมชน และนอกองคกร 6) การกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และ 7) การวางแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณ รวมถึงงานวิจัยของดลนภา ทวมยัง และคณะ (2556) ไดทําการ
วิจัยโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กการศึกษาสภาพการดําเนินการของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก พบวา มีการดําเนินการของ
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก อยูใน
ระดับมาก สถานศึกษาขนาดเล็กมีจุดแข็งคือ มีแหลงเรียนรูและบรรยากาศที่
เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
บริหารสถานศึกษาและใชกระบวนการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ทั้งภาครัฐ
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และเอกชน เปนตน จากที่กลาวมาจึงพบวาการนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาพัฒนาสถานศึกษานั้นตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อให               
การดําเนินงานนั้นบรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหวัง 
ขอเสนอแนะ 
 1. กอนนําการพัฒนาสถานศึกษาดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
การพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ไปใช ควรมีการจัดอบรมชี้แจงสรางความเขาใจ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจตรงกันเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรใหการสนับสนุนใหบุคลากรทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษาดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพตอไป  
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ฐิติมาศ จันทราภิรมย71 

Thitimas Janthrapirom 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค ไดแก 1) เพื่อศึกษาความตองการขอมูล
ขาวสารจากสื่อมวลชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาเพื่อ
ศึกษาความตองการการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชนของประชาชนในเขต
ก รุ ง เทพมหานคร  ตั วอย า งที่ ใ ช ในกา ร ศึกษา คือประชาชน ใน เขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม คาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.894 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มากกวา

เพศชาย สถานภาพสวนใหญโสด สวนใหญอายุ 20 – 30 ป สวนใหญมี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี และสวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเปน ผล

การวิเคราะหความตองการขอมูลขาวสาร พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ตองการขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี จากสื่อมวลชนมากที่สุด ตองการรับรู

ขอมูลขาวสารผานทางอินเตอรเน็ตมากที่สุด โดยสวนใหญมีความตองการ

ขาวสารในรูปแบบตางๆ ดังนี้ สื่อประเภทหนังสือพิมพ/นิตยสาร/วารสาร 

ตองการขาวสารในรูปแบบของขาวมากที่สุด สื่อประเภทโทรทัศน ตองการ
                                                           
1ผูชวยศาสตราจารย, สาขานิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

การศึกษาความตองการขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน

ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Information Needs from Mass Media of Citizen 

in Bangkok District 
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ขาวสารในรูปแบบของขาวมากที่สุด สื่อประเภทวิทยุ ตองการขาวสารใน

รูปแบบของขาวทุกตนชั่วโมงมากที่สุด สื่อประเภทอินเทอรเน็ต ตองการ

ขาวสารในรูปแบบของขาวมากที่สุด สื่อเฉพาะกิจ ตองการขาวสารในรูปแบบ

ของแผนพับแผนปลิวมากที่สุด และประชาชนสวนใหญตองการรับขาวสาร

ในชวงวันจันทร-ศุกร ชวงเวลา 21.01 - 24.00 น. มากที่สุด ผลการวิเคราะห

ความตองการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชน พบวา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตองการแสวงหาขาวสารเพื่อความบันเทิง ผอนคลาย ไม

เครียด อยูในระดับมากที่สุด   

คําสําคัญ: ความตองการ ขอมูลขาวสาร,  สื่อมวลชน,  ประชาชน,  
เขตกรุงเทพมหานคร 

Abstract 

This research aims to 1) To study about information needs from 
mass media of citizen in Bangkok district 2) To study about the 
needs of information searching from mass media of citizen in 
Bangkok district by using 400 citizen as the sample group, a 
questionnaire as a tool in 0.894 reliability. 
The result represents that most of surveyors who took the 
questionnaire are female, single person, in the age between 20-30 
years old, graduated bachelor’s degree and work as officers in 
private company. 
The outcome of information needs also shows that most of 
surveyors prefer to get technology information from mass media 
more than any other methods and prefer to get general 
information through the internet. The majority of them want to 
know about information from several ways as follow prefer to get 
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news from printed media (e.g. newspaper, magazine and journal), 
television and the internet, prefer to get early hour news from the 
radio, prefer to get a brochure or leaflet from specialization media 
and most of surveyors would like to get some information during 
Monday to Friday around 21.01-24.00 hrs.  
The analytic result of information needs from mass media 
represents that most of citizen in Bangkok district prefer to get 
information for their relaxation and entertainment. 
 

Keywords: needs, information, mass media, citizen, Bangkok 
district 

บทนํา 
สื่อเปรียบเสมือน “ครู” หรือตนแบบที่ชวยถายทอดความคิด ความ

เขาใจ คานิยม ทัศนคติ ฯลฯ ผานกระบวนการและรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนการ
บมเพาะ ปลูกฝงคานิยมและความเชื่อตาง ๆ อยูตลอดเวลา ซึ่งไมมีผูใดในยุคนี้
จะปฏิเสธสื่อไดดังนั้นการถายทอดขอมูลตาง ๆ ของสื่อที่ดําเนินอยูอยาง
ตอเนื่องในขณะนี้และมีระดับความเขมขนข้ึนเร่ือย ๆ ไดสงผลตอการปลูกฝง
ทัศนคติและคานิยมตาง ๆ ของสังคมทุนนิยมและบริโภคนิยมโดยไมรูตัว (เข็ม
พร วิรุณราพันธ, 2553) สื่อสารมวลชนจะมีความสําคัญทั้งในระดับสังคมและ
ระดับปจเจกบุคคล คือ สื่อมวลชนจะเปนผูดูแล ผูเชื่อมโยงสังคมปจจุบันนี้เปน
สังคมที่คอนขางจะซับซอนคนจะอยูกันตามถ่ินที่ตางๆ มากมาย สื่อมวลชนนั้น
เปรียบเสมือนสายใยเชื่อมโยงสังคมตางๆ ชุมชนตางๆ เขาดวยกัน นอกจากนี้
สื่อมวลชนจะมีหนาที่ในการอบรมบมเพาะทางสังคม เสริมสรางสติปญญา และ
ใหความเพลิดเพลิน บันเทิงใจทั้งหมดนี้เปนหนาที่โดยรวมในสังคม สวนใน
ระดับปจเจกบุคคล จะสนองความตองการของแตละบุคคลวาสื่อมวลชนจะชวย
สนองในการที่จะแสวงหาขอมูล  ใหความเพลิดเพลิน เติมเต็มทางอารมณ หรือ
เพื่อที่จะใหเขาสังคมไดทันสมัยอีกดวย (ธีรารักษ โพธิสุวรรณ, 2551) 
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จากเหตุที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความตองการดาน
ขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึง
ความตองการการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชนในการ
นําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาเนื้อหาของสื่อตางๆ ใหเหมาะสมและตรงกับ
ความตองการของประชาชนมากที่สุดและนํามาใชในการวางแผนการสื่อสาร 
โดยการเลือกใชสื่อ การนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับความตองการผูรับสาร
เพื่อใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความตองการขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความตองการการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชนของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีขอมูลสวนบุคคล ไดแก ดาน
เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
ตางกัน มีความตองการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชนแตกตางกัน 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 ประกอบไปดวย ขอมูลสวนบุคคล ความตองการขอมูลขาวสารจาก
สื่อมวลชนของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร ความตองการแสวงหา
ขาวสารจากสื่อมวลชนของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ฐิติมาศ จันทราภิรมย (2559) ไดศึกษาความตองการขอมูลขาวสาร

จากสื่อมวลชนของเยาวชนในเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร เยาวชนสวนใหญ
ตองการขอมูลขาวสารประเภทความบันเทิง/เกม จากสื่อมวลชนมากที่สุด สวน
ใหญมีความตองการรับรูขาวสารผานทางสื่อมวลชนชองทางอินเทอรเน็ตมาก
ที่สุด โดยสวนใหญมีความตองการขาวสารในรูปแบบตางๆ ดังนี้ สื่อประเภท
หนังสือพิมพ/นิตยสาร/วารสาร ตองการขาวสารในรูปแบบการตูน มากที่สุด 
สื่อประเภทโทรทัศน ตองการขาวสารในรูปแบบละคร มากที่สุด  สื่อประเภท
วิทยุ ตองการขาวสารในรูปแบบการสัมภาษณ/สนทนา มากที่สุด สื่อประเภท
อินเทอรเน็ต ตองการขาวสารในรูปแบบบทความ มากที่สุด สื่อเฉพาะกิจ 
ตองการขาวสารในรูปแบบ คูมือ/เอกสาร มากที่สุด และเยาวชนสวนใหญ
ตองการรับขาวสารในชวงวันจันทร-ศุกร ชวงเวลา 18.00-21.00 น. ผลการ
วิเคราะหความตองการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชนในเร่ืองใดมากที่สุด 
พบวา อันดับหนึ่งไดแก ไดรับความบันเทิง ผอนคลาย ไมเครียด อยูในระดับ
มากที่สุด  รองลงมาอันดับสอง ไดแก ไดรับความรู สาระและประโยชนในเร่ือง

ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  

2. สถานภาพการสมรส 

3. อายุ 

4.ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ความตองการแสวงหาขาวสาร

จากสื่อมวลชนของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ที่ตองการ อยูในระดับมาก และอันดับสาม ไดแก ไดรับขาวสาร ความรูที่
ทันสมัย นําไปสนทนากับผูอ่ืนได อยูในระดับมาก  

โสภิตา สมจิตร (2550) ศึกษาเร่ือง “ความตองการขอมูลขาวสาร 

และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว

เชิงเกษตร ในสถานีเกษตรหลวงอางขางจังหวัดเชียงใหม” พบวา กลุมตัวอยาง

มากกวาคร่ึงเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อแผนพับ รองลงมาไดแก สื่อ

อินเทอรเน็ต ซ่ึงเทากับสื่อบุคคล และสื่อวิซีดี ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางสวน

ใหญมีความพึงพอใจตอสื่อแผนพับในระดับมาก ในดานการจัดรูปแบบสวยงาม

และนาสนใจ มีความพึงพอใจตอสื่อวีซีดีในระดับมากเชนเดียวกัน ในดาน

เนื้อหาในวีซีดีใหความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของสถานีเกษตรหลวงอาง

ขาง สวนอินเทอรเน็ตนั้น กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ใน

ดานเนื้อหาในอินเทอรเน็ตมีความถูกตองชัดเจนและขอมูลขาวสารที่ไดรับจาก

อินเทอรเน็ตสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ ยังมีความพึงพอใจ

ตอสื่อบุคคลในระดับมากในดานเจาหนาที่มีความสุภาพและเปนกันเองในการ

ใหขอมูล สวนในดานความตองการขอมูลกลุมตัวอยางสวนใหญตองการขอมูล

ทั่วไปและขอมูลกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรในสถานีเกษตรหลวงอางขาง

ในระดับมาก 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและตัวอยาง  
ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5,682,415 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) และสุมตัวอยางมาจํานวน 400 
คน โดยใชวิธีการคํานวณตามสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967, 98)   
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เคร่ืองมือวิจัย 
เค ร่ืองมือที่ ใช ในการวิจัยในค ร้ังนี้  ผู วิ จั ยได ใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งแบงเนื้อหา
แบบสอบถามเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1 เปน คําถามด านขอมูลทั่ ว ไปของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ปจจัย ดานเพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

ตอนที่  2 เปนคําถามเก่ียวกับความตองการขอมูลขาวสารจาก
สื่อมวลชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ความตองการแสวงหา
ขาวสารจากสื่อมวลชนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิแลวนําไปทดสอบ หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามไปทดสอบใช (Pilot Study) จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.894 

การวิเคราะหขอมูล 
จากการวิจัยมีผลการวิเคราะหขอมูลสามารถ นําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย โดยแบงผลการวิเคราะห
ขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้คือ 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
และความตองการขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครโดยตารางแจกแจงความถ่ี แสดงจํานวน และคารอยละ   

2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการแสวงหาขาวสารจาก

สื่อมวลชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลทั่วไป ดานเพศกับ

ความตองการแสวงหาขาวสารจากสื่ อมวลชนของประชาชนในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติที (t - test) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวาง

ขอมูลทั่วไป ดานเพศ และสถิติเอฟ (F - test) เพื่อทดสอบความแตกตาง

ระหวางขอมูลทั่วไป ดานสถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

เฉลี่ยตอเดือนและการเปรียบเทียบพหุ เมื่อพบวามีความแตกตางกันภายหลัง

จากทดสอบ F - test โดยใชวิธ ีLSD (least significant difference) 

สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ 
จํานวน 223  คน คิดเปนรอยละ 55.8 มีสถานภาพโสด จํานวน 249 คน คิด
เปนรอยละ 62.2 มีอายุอยูระหวาง 20 – 30  ป จํานวน 228 คน คิดเปนรอย
ละ 57.0 การศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.8 
มีอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 146  คน คิดเปนรอยละ 36.5 มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.สวนใหญ
ตองการขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี / IT / คอมพิวเตอร / อินเทอรเน็ต 
จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.8 สวนใหญรับรูขอมูลขาวสารผานทาง
อินเตอรเน็ต จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.0 สวนใหญ ตองการขาวสาร
ผานสื่อประเภทหนังสือพิมพ / นิตยสาร / วารสารในรูปแบบของขาว จํานวน 
201 คน คิดเปนรอยละ 50.2 สวนใหญ ตองการขาวสารผานสื่อประเภท
โทรทัศนในรูปแบบของขาว จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.8 สวนใหญ 
ตองการขาวสารผานสื่อประเภทวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบของขาวทุกตน
ชั่วโมง จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.0 สวนใหญ ตองการขาวสารผานสื่อ
ประเภทอินเทอรเน็ตในรูปแบบของขาว จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.5 
สวนใหญ ตองการขาวสารผานสื่อประเภทสื่อเฉพาะกิจในรูปแบบของแผนพับ
แผนปลิว จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.2 สวนใหญ ตองการรับขาวสาร
ในชวงเวลา 21.01 - 24.00 น. จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.3 สวนใหญ วา
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ตองการรับขาวสารในชวงวัน – เวลา วันจันทร – ศุกร จํานวน 220 คน คิด
เปนรอยละ 55.0 

2. สรุประดับความตองการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชนของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวม มีระดับความ

ตองการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุด

ไดแกเพื่อความบันเทิง ผอนคลาย ไมเครียด อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา

ไดแกเพื่อนําไปถายทอดความรูใหกับผูอ่ืนได และใชเปนขอมูลสนทนาในสังคม 

อยูในระดับมากที่สุด และขอที่นอยสุดไดแกเพื่อเสริมความคิดเห็นหรือ

สนับสนุนการตัดสินใจในสิ่งที่กระทําไปแลว อยูในระดับมาก 

3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชน 

ไดแกปจจัยดานอายุ และดานอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวน

ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอความตองการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชน ไดแก 

ปจจัยดานเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน     

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยความตองการขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีประเด็นขออภิปรายผลดังนี้  
1. จากผลการศึกษาความตองการขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการ

ขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี / IT / คอมพิวเตอร / อินเทอรเน็ต เพราะวาใน

ปจจุบันเปนยุค Thailand 4.0 ที่ทางรัฐบาลประกาศเปนนโยบายเพื่อพัฒนา

ประเทศใหมีความเทาเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงเนนในเร่ืองของ

เทคโนโลย ี

เอมิกา เหมมินทร (2556). ไดอธิบายเก่ียวกับ Social Media วาเปน
สื่อสังคมออนไลนที่มีการทํากิจกรรมรวมกันบนอินเทอรเน็ตที่มีผูใชงานจํานวน
มากเพราะเปนชองทางการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและ สื่อสารไดหลากหลาย
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รูปแบบไมวาจะเปนการสื่อสารโดยใชขอความ วีดีโอ หรือรูปภาพ เปนตน ทํา
ใหสื่อสังคมออนไลนนั้นเปนแหลงการแบงปนขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
เร่ืองตางๆผานสื่อสังคม ออนไลนที่กําลังไดรับความนิยม อีกทั้งองคกรตางๆได
นําสื่อสังคมออนไลนมาใชในดานธุรกิจเพื่อสื่อสาร เพื่อสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาและโปรโมทสินคาตางๆ ขององคกร ดวยเหตุผลที่วาสื่อสังคมออนไลน
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว 

โสภิตา สมจิตร (2550) ศึกษาเร่ือง “ความตองการขอมูลขาวสาร 

และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว

เชิงเกษตร ในสถานีเกษตรหลวงอางขางจังหวัดเชียงใหม” พบวา กลุมตัวอยาง

มากกวาคร่ึงเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อแผนพับ รองลงมาไดแก สื่อ

อินเทอรเน็ต ซ่ึงเทากับสื่อบุคคล และสื่อวิซีดี ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางสวน

ใหญมีความพึงพอใจตอสื่อแผนพับในระดับมาก ในดานการจัดรูปแบบสวยงาม

และนาสนใจ มีความพึงพอใจตอสื่อวีซีดีในระดับมากเชนเดียวกัน ในดาน

เนื้อหาในวีซีดีใหความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของสถานีเกษตรหลวงอาง

ขาง สวนอินเทอรเน็ตนั้น กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ใน

ดานเนื้อหาในอินเทอรเน็ตมีความถูกตองชัดเจนและขอมูลขาวสารที่ไดรับจาก

อินเทอรเน็ตสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ ยังมีความพึงพอใจ

ตอสื่อบุคคลในระดับมากในดานเจาหนาที่มีความสุภาพและเปนกันเองในการ

ใหขอมูล สวนในดานความตองการขอมูลกลุมตัวอยางสวนใหญตองการขอมูล

ทั่วไปและขอมูลกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรในสถานีเกษตรหลวงอางขาง

ในระดับมาก 

นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถามมีความตองการรับรูขาวสารผานทาง

สื่อมวลชนชองทางอินเทอรเน็ตมากที่สุด ทั้งนี้เพราะในปจจุบันเปนยุคที่

เทคโนโลยีการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของเรา

เปนอยางมาก ซึ่งสวนใหญใหความสําคัญตอการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
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เปดรับขอมูลขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ต โดยสาเหตุที่ใหความสําคัญกับสื่อ

อินเทอรเน็ตเพราะสื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อที่สามารถตอบสนองตอความตองการ

ที่หลากหลายของผูตอบแบบสอบถามไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสื่อ

อินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาสามารถเขาถึงดวยอุปกรณการ

สื่อสารที่หลากหลายทุกคนคุนเคย อยางเชน โทรศัพทมือถือ, Smartphone, 

Tablet เปนตน ซึ่งเปนอุปกรณที่มีบทบาทตอชีวิตประจําวันโดยเฉพาะวัยรุน

เปนอยางมาก เนื่องจากสามารถพกพาไดสะดวกและใชติดตอสื่อสารระหวาง

กันไดอยางรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาทําใหเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก

รวดเร็ว และคนหาขอมูลขาวสารที่ตองการไดอยางกวางขวางอีกทั้งมีการใช

อินเทอรเน็ตกันอยางเปนวงกวางในสังคม เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในโลก

ของการสื่อสารดวยอีกทั้งซึ่งสอดคลองกับแนวคิด วังทราย อินทะวัน (2553) 

ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคสื่อประเภทตางๆ ของวัยรุนในจังหวัดเชียงใหม 

ศึกษาถึงสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนและอินเทอรเน็ต ผลการศึกษาพบวา 

ดานปริมาณการใชสื่อ วัยรุนสวนใหญใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือ ใชทุกวันเปน

เวลามากกวา 2 ชั่วโมงข้ึนไป รองลงมาคือ โทรทัศน วิทยุและสื่อสิ่งพิมพ

ตามลําดับ ในดานวัตถุประสงคและประโยชนในการรับรูขาวสารเพื่อศึกษาหา

ความรูทําการบาน ทํารายงาน ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลในการรับรูขาวสาร ดาน

ความรวดเร็วตอการเขาถึงขอมูลขาวสารจึงทําใหอินเทอรเน็ต เปนสื่อที่ตรงกับ

ความตองการของผูรับสารมากที่สุด   

2. จากการศึกษาระดับความตองการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชน

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความตองการอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาหัวขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุดคือเพื่อความบันเทิง ผอนคลาย  ไมเครียด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.40 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อนําไปถายทอดความรูใหกับผูอ่ืน
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ได และใชเปนขอมูลสนทนาในสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ซึ่งอยูในระดับมาก

ที่สุด และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือเพื่อเสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนการ

ตัดสินใจในสิ่งที่กระทําไปแลวมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ซึ่งอยูในระดับมาก ซึ่ง

สอดคลองกับ แนวคิดของ  McCombs & Becker (1979) และ Joseph R. 

Dominick (1999) ไดกลาวถึงเหตุผลในการแสวงหาขาวสารในการตอบสนอง

ความตองการของตนเอง ดังนี้  เพื่อความบันเทิง (Relaxation and 

Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน รวมทั้งการผอนคลายอารมณของผูรับ

สาร,เพื่อความรู หมายถึง การที่ผูรับสารตองการขาวสารเพื่อสนองตอความ

ตองการพื้นฐานของมนุษยในดานความอยากรู ,เพื่อตองการรูเหตุการณ 

(Surveillance) โดยติดตามความเคลื่อนไหว และสังเกตการณรอบตัวเพื่อใหรู

วาอะไรเกิดข้ึน เพื่อใหทันเหตุการณทันสมัย และเรียนรูวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่

ควรจะรู, เพื่อตองการตัวชวยในการตัดสินใจ (Decision) ในการปฏิบัติให

ถูกตอง และชวยในการตัดสินใจเพื่อความอยูรอดในระบบสังคม, เพื่อนําไปใช

ในการสนทนา (Discussion) เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม ตองการพบปะพูดคุย

กันจึงมีประโยชนในการไดรับขอมูลขาวสารที่สามารถนาไปคุยกับคนอ่ืนไดและ

เพื่อความตองการมีสวนรวม (Participation) เพราะมนุษยตองการมีสวนรวม

ในสังคมเพื่อไมรูสึกโดดซึ่งจะเห็นไดวาเยาวชนสวนใหญมีความตองการขาสาร

เพื่อใชประโยชนจากขาวสารที่สามารถทําใหรูเหตุการณตางๆที่ทันสมัยเพื่อจะ

ใชในการตัดสินใจและสนทนาในหมูเพื่อนนอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีการ

เปดรับขาวสารที่ Friedson, Riley  และ Flowerman (1951) ที่มีความเห็น

แนวเดียวกันวาแรงจูงใจที่ตองการเปนที่ยอมรับของสมาชิก ภายในสังคมจะ

เปนสิ่งที่ชวยกําหนดความสนใจเปดรับสื่อจากสื่อตาง ๆ ก็เพื่อตอบสนองความ

ตองการของตน ซึ่งปรากฏการณนี้ Merton Wright และ Waples เรียกวา 

“พฤติกรรมในการแสวงหาขาวสาร” โดยผูรับขาวสารจะเลือกรับขาวสารจาก
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สื่อใดนั้นยอมเปนไปตามบทบาทและสถานภาพทางสังคมของผูรับสารก็เพื่อ

นําไปเปนหัวขอในการสนทนาซึ่งจะทําใหผูรับสารรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของ

สังคม  

ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการ

แสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชน ไดแกปจจัยดานอายุ และดานอาชีพ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอความตองการแสวงหา

ขาวสารจากสื่อมวลชน ไดแก ปจจัยดานเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน สอดคลองกับผลงานวิจัยของจันทิมา เลิศอุไรวงศ  

(2547) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีตอการแสวงหาขอมูลขาวสารของผูชนะ

การแขงขันรายการแฟนพันธุแท การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การแสวงหาขอมูลขาวสารของผูชนะการแขงขัน

รายการแฟนพันธุแทที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน 2) ความสัมพันธ

ระหวางการแสวงหาขอมูลข าวสาร กับความพึงพอใจในขาวสาร 3) 

ความสัมพันธระหวางการแสวงหาขอมูลขาวสารกับการใชประโยชนจาก

ขาวสาร 4) ความสัมพันธระหวางการใชประโยชนจากขาวสารกับความพึง

พอใจในขาวสาร 5) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูลขาวสารของผูชนะ

การแขงขันรายการแฟนพันธุแท กลุมตัวอยาง คือ ผูชนะการแขงขันรายการ

แฟนพันธุแท จํานวน 120 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอยละ คาเฉลี่ย t-test One-Way 

ANOVA คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหความ

ถดถอยพหุคูณ ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบวาผู

ชนะการแขงขันรายการแฟนพันธุแทที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได

ตางกัน มีการแสวงหาขอมูลขาวสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน

ผูชนะการแขงขันรายการแฟนพันธุแทที่มีเพศ ตางกันมีการแสวงหาขอมูล
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ขาวสารไมแตกตางกัน และกําพล ดวงประเสริฐ (2551) ไดศึกษาความตองการ

ขาวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการขาวสารเก่ียวกับ

มหาวิ ทยาลั ย เทคโน โลยี ร าชมงคลพระนครของประชาชนใน เขต

กรุงเทพมหานคร  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี

รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางไดแกประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบงพวก 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

เปรียบเทียบคา เฉลี่ ยสํ าห รับกลุมตัวอย าง  2 กลุมที่ เปน อิสระตอกัน 

(Independence T-Test) และการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว 

(One – way ANOVA) สําหรับการทดสอบความแตกตางตางของคาเฉลี่ย

มากกวา 2 กลุม ผลการศึกษาพบวา  

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง มีอายุระหวาง 18 -22 ป มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 – 10,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และเปนนักเรียน / นักศึกษา โดยสวนใหญตองการรับทราบขาวสารเก่ียวกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับมากซึ่งตองการทราบ

ขาวสารที่นําเสนอเก่ียวกับความกาวหนา ความเปลี่ยนแปลง ชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยฯ ผานทางเว็บไซต ของมหาวิทยาลัยหรือเว็บไซตหนวยงานอ่ืน ๆ 

ที่เผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัยฯมากที่สุด สําหรับเหตุผลในการเปดรับ

ขาวสารนั้น ก็เพื่อชวยในการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอเขาอบรมหรือเขารวม
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2. สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพแตกตางกัน จะมีความตองการขาวสารเก่ียวกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 
1. หนวยงานของรัฐและเอกชนสามารถนําผลการวิจัยมาใชในการ

วางแผนพัฒนากลยุทธความตองการขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน และความ
ตองการการแสวงหาข าวสารจากสื่ อมวลชนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. หนวยงานของรัฐและเอกชนสามารถนําผลวิจัยมาใชเปนแนวทาง
ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงความตองการขอมูลขาวสารจาก
สื่อมวลชน และความตองการการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชนของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครตอไป 
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การเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

ของศูนยพัฒนาเด็กเลก็ สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง 

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

Readiness Preparation for the Fourth-Round of 

Educational External Quality Assessment of Child 

Development Center under Chom Thong Sub-

District municipality, Chiang Mai Province 
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Suwan Muntabutara 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ความตองการ จัดทํา

แนวทาง และตรวจสอบแนวทางในการเตรียมความพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา  
1นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตรและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 
2อาจารยประจาํสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตรและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 
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สภาพโดยรวม มาตรฐานที่ 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 9 , 10 , 11 และ 22  มีระดับ

การปฏิบัติที่ตองไดรับการปรับปรุงพัฒนา  

ความตองการ คือ เพิ่มจํานวนครู สงเสริมครูใหไดรับการอบรม

พัฒนาดานสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม หลักสูตร แผนการจัดประสบการณ

เรียนรู วิจัยในชั้นเรียน และงานวิชาการ สนับสนุนงบประมาณอาคารสถานที ่

สนับสนุนครุภัณฑ 

การจัดทําแนวทาง คือ 1) ผูบริหารควรจัดครูใหเพียงพอตามเกณฑ  

2) ครูควรผลิตสื่ออยางนอยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน จัดหองสื่อและเทคโนโลยี 

3) ควรประชุมครูเพื่อปรับปรุงการผลิตสื่อเทคโนโลยี 4) หัวหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กควรขับเคลื่อนงานวิชาการและมีผูเชี่ยวชาญมาใหความรูโดยตรง                   

5) ผูบริหารควรสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารสถานที่ จัดแยกหอง 

ปรับสภาพแวดลอมภูมิทัศน 6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรรับบริจาคงบประมาณ

จากผูที่มีความพรอม 7) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดอบรมครูตาม

หนาที่และความถนัด 8) ครูควรจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับแผนการจัด

ประสบการณ โดยมีสวนรวมของคณะทํางาน 9) ครูควรเผยแพรสื่อนวัตกรรม 

แลกเปลี่ยน  จัดนิทรรศการ เขารวมแขงขัน 10) ครูควรจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

11) ครูควรบันทึกผลการสังเกตในแบบประเมินกิจกรรมการจัดประสบการณ 

6 หลัก  12) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดประชุมปรับปรุงการจัดอาคารสถานที่ 

สภาพแวดลอม เสนอผูบริหารพิจารณาแกไข 13) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควร

ประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ

คุณภาพของผูเรียน 14) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรประชุมคณะกรรมการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสอบถามความพึงพอใจที่มีตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครู  วา
รส
าร
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การตรวจสอบแนวทาง โดยรวมมีความเปนประโยชน รอยละ 

100.00 มีความเหมาะสม รอยละ 97.62 มีความเปนไปได รอยละ 88.10 อยู

ในระดับมากที่สุด ตามลําดับ 

คําสําคัญ : การเตรียมความพรอม, การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่          

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the state of 
needs to prepare guidelines and 2) to investigate the guidelines 
of the readiness preparation for the Fourth-Round of Educational 
External Quality Assessment (2016-2020) of Child Development 
Center under Chom Thong Sub-District municipality, Chiang Mai 
Province. The research results were found that The overall 
conditions of the standard 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 and 22 had a 
level of performance that must be promoted and encouraged 
for the improvement  The needs of this research found that to 
increase teachers, to encourage teachers to be trained and 
developed using of media technology and also innovations, to 
organize training courses for curriculum preparation and learning 
experience lesson plan, then to support the budget for the 
building and all children’s equipment. The guidelines of this 
research were as follows: 1) Administrators should arrange 
enough teachers in accordance with the criteria, 2) Teachers 
should make at least one piece of educational media per 
semester, prepare a media and technology room, 3) Teachers 
should have meeting for improving the technology media 
production, 4) The head of Child Development Center should 
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operate an academic and provide  the experts to give knowledge 
directly, 5) The administrators should support the budget for the 
construction of the building, separate room, the improvement of 
the landscape environment, 6) Child Development Center 
should accept budget donations from those who are ready to 
give, 7) Local Government Organization should provide training 
teachers in accordance with duties and aptitude, 8) Teachers 
should prepare the curriculum in line with the learning 
experience lesson plan experience by cooperating with the 
teamwork, 9) Teachers should disseminate innovative learning 
media, learning exchange, exhibitions, participate in 
competitions, 10) Teachers should conduct classroom action 
research, 11) Teachers should record the observation results in a 
6-principles of the learning experience activity assessment form, 
12) Child Development Center should organize the meeting 
concerning the building improvement to propose to the Child 
Development Center Board Committee for considering, 13) Child 
Development Center should organize the meeting to investigate 
the satisfaction with the learners’ quality, 14) Child Development 
Center should organize the meeting of Child Development 
Center Board Committee to investigate the satisfaction toward 
the head of Child Development Center and teachers. The 
investigation of the guidelines of the readiness preparation for 
the Fourth-Round of Educational External Quality Assessment 
(2016-2020), the overall found that it is useful in overall at 
100.00 percent, it is appropriate at 97.62 percent, it is possible at 
88.10 percent, and they were at the highest level, respectively. 
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Keywords : Preparation, The Fourth-Round of Educational 

External Quality Assessment, Child Development Center 

บทนํา 

 ทักษะที่สําคัญสําหรับคนไทย คือ ตองมีทักษะดานสารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษา (สํานักงานสงเสริมสังคม
แหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน, 2555) ซึ่งสอดคลองกับวิจารณ  พาณิช           
ที่กลาววา ศตวรรษที่ 21 ตอง “กาวขามสาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะ
เพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (วิจารณ  พาณิช, 2555, หนา 15-16) 
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 5 ลูกคลื่น ไดแก คลื่นลูกที่ 1 “สังคม
เกษตรกรรม” คลื่นลูกที่ 2 “สังคมอุตสาหกรรม” คลื่นลูกที่ 3 “สังคมแหง
ขอมูล” คลื่นลูกที่ 4 “สังคมแหงองคความรู” คลื่นลูกที่ 5 “สังคมแหง
ปญญา” โดยระบบการศึกษา จําเปนตองมีการพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับ
ภาวะความเปนจริงในปจจุบัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเร่ือง "ทักษะ
แหงอนาคตใหม : การเรียนรูในศตวรรษที่ 21" ไดถูกพัฒนาข้ึน ไดแก ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ 
(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ อางใน ยรรยง สินธุงาม, 2560) เนื่องจากโลกกาว
เขาสูยุค 4.0 บทบาทของการศึกษาไทย จึงเปนเคร่ืองมือพัฒนาคนใหมี
สมรรถนะ สนับสนุนใหเกิดเทคโนโลยีวิทยาศาสตร/สังคมศาสตร และ
นวัตกรรมวิทยาศาสตร/สังคมศาสตร มีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาประเทศสูความเปนประเทศที่เจริญแลว 
(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, 2559) สอดคลองกับวิสัยทัศนเชิงนโยบายการ
พัฒนาประเทศ ในเร่ือง “ไทยแลนด 4.0” เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง
ในการพัฒนาประเทศ ใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบ
ใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 (บวร  เทศารินทร, 
2560) 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 
หนาที่ของรัฐ มาตรา 54 ระบุวารัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ
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การศึกษาเปนเวลาสิบสองป  ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  ใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอน
เขารับการศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) มีหลักการสําคัญ โดยยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปน
คนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัย สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
 จากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 
– 2558) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงมีจํานวน 10 แหง พบวา ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา โดยสวนใหญอยูในระดับตองปรับปรุง 
และตัวบงชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสวน
ใหญอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน และจากการศึกษากรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ตามที่คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติเห็นชอบ ในการประชุมคร้ัง
ที่ 10/2560  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ซึ่งกําหนดมาตรฐานการประเมิน 
มุงเนนการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  

จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาตองใหความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(พ.ศ. 2559 - 2563) ดังนั้น ผูวิจัย จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของความตองการ
รับความชวยเหลือในการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                วารสารพิกุล ปที ่17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562                      
 

171 

รวมถึงแนวทางในการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ เพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพและความตองการในการเตรียมความพรอมรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
 2. เพื่อศึกษาและจัดทําแนวทางในการเตรียมความพรอมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม            

3. เพื่อตรวจสอบแนวทางในการเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม      

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยในคร้ังนี้ มีการดําเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

          ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและความตองการในการเตรียมความ
พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม 
            ประชากร คือ ผูที่ปฏิบัติหนาที่ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตําบลบานหลวง จํานวน 26 คน 

เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีจํานวน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและความตองการในการ

เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 
2563) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอ
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จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ตามเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ข้ัน
พัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนั งสื อจ ากคณบดีคณะสั งคมศาสตร และ ศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม ถึงนายกเทศมนตรีตําบลบานหลวง 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ในการรวบรวมขอมูล 

2. ติดตอกําหนดนัดหมาย วัน เวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูลกับทาง
เทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหใน
ข้ันตอนตอไป 
การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อหาคาความถ่ี           

รอยละ วิเคราะหสังเคราะหเนื้อหา 

ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาและจัดทําแนวทางในการเตรียมความพรอม

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม     

กลุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ ผูที่ปฏิบัติหนาที่
เก่ียวกับการประกันคุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินของ
คุณภาพภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับดี - ดีมาก ในเขตจังหวัดเชียงใหมและลําพูน จํานวน 
3 แหง ๆ ละ 1 คน ซึ่งไดผลการประเมินมาจากเว็บไซตของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา โดยการสัมภาษณ ไดแก 
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลออนกลาง อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม  ครูรักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และครูรักษาการในตําแหนง
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองตองพัฒนา  อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล คือ กรอบการสัมภาษณ แบบมีโครงสราง 
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การวิเคราะหขอมูลเปนความเรียงแบบพรรณนาวิเคราะห (Analysis 
Conclusion) แยกเปนรายมาตรฐานตัวบงชี ้

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบแนวทางในการเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม           

กลุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ คือ 
ผูอํานวยการกองการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 คน ไดแก ผูอํานวยการกองการศึกษา 
เทศบาลตําบลจอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง และองคการบริหารสวน
ตําบลขวงเปา 

เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล คือ แบบตรวจสอบคุณภาพ  
การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อหาคา       

รอยละ เปนรายขอของความเหมาะสม ความเปนประโยชน และความเปนไป
ได เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม เกณฑการแปลผล ดังนี้ 

รอยละ 80.00-100.00  หมายถึง  
มีความเหมาะสม/เปนประโยชน/เปนไปได ในระดับมากที่สุด  
รอยละ 70.00-79.99  หมายถึง  
มีความเหมาะสม/เปนประโยชน/เปนไปได ในระดับมาก  
รอยละ 60.00-69.99 หมายถึง  
มีความเหมาะสม/เปนประโยชน/เปนไปได ในระดับปานกลาง 
รอยละ 50.00-59.99 หมายถึง  
มีความเหมาะสม/เปนประโยชน/เปนไปได ในระดับนอย  
 

  รอยละ 50.00    หมายถึง  
มีความเหมาะสม/เปนประโยชน/เปนไปได ในระดับนอยที่สุด 

ผลการวิจัย 
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สภาพและความตองการในการเตรียมความพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ตามมาตรฐาน

การศึกษา (ข้ันพัฒนา) มีจํานวน 9 มาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 ตองการใหเพิ่มอัตราผูดูแลเด็กใหเพียงพอกับจํานวน
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม 
 มาตรฐานที่ 2 ตองการใหครูไดรับการอบรมพัฒนา โดยเฉพาะใน
เร่ืองการผลิตและการใชสื่อเทคโนโลยี การนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

มาตรฐานที่ 3 ตองการใหสงเสริมสนับสนุนการอบรมพัฒนาหัวหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการบริหารงานวิชาการ ใหการชี้แนะหรือแนะนําวิธีการ
นําผลการประเมินมาใชในการบริหารงาน 

มาตรฐานที่ 5 ตองการใหออกแบบพื้นที่ใชสอย เนื่องจากพื้นที่
คอนขางจํากัด ปรับปรุงอาคารเรียน หองเรียน หองพยาบาล ตอเติมหองครัว 
โรงอาหาร สนามเด็กเลน ร้ัว เพื่อความปลอดภัยของครูและเด็ก และตองการ
ใหสนับสนุนครุภัณฑ และเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับเด็ก 

มาตรฐานที่ 6 ตองการใหมีการสํารวจความตองการในการพัฒนา
องคความรูหรือทักษะดานตาง ๆ ของครู/ผูดูแลเด็ก และตองการใหมี
ศึกษานิเทศกเพื่อใหคําแนะนํา ใหความรูในการติดตามประเมินผล 

มาตรฐานที่ 8 ตองการใหจัดอบรมการทําหลักสูตร แผนการจัด

ประสบการณเรียนรู แบบประเมินผล และนําผลการประเมินไปใชในการ

ปรับปรุงการจัดประสบการณที่ตอบสนองความสนใจความถนัดและ

ความสามารถของผูเรียน สงเสริมสนับสนุนใหครูผูดูแลเด็กผลิตสื่อ โดยจัดใหมี

การอบรมผลิตพัฒนาสื่อนวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเสาะแสวงหาความรู

เพิ่มเติม และวิธีการเผยแพรสื่อนวัตกรรม รวมถึงการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
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มาตรฐานที่ 9  ตองการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถพิเศษของผู เรียนและแนะนําการจัดทําขอมูลผู เ รียนที่มี
ความสามารถพิเศษและขอมูลความถนัดของผูเรียน 

มาตรฐานที่ 10 ตองการใหสนับสนุนงบประมาณในดานอาคาร
สถานที่และจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 22 ตองการใหขอความรวมมือจากผูปกครอง/ชุมชนใน
การประเมินความพึงพอใจ 

การจัดทําแนวทางในการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่  (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล

ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 14 แนวทาง คือ  

1. แนวทางในการจัดหาครูและบุคลากรใหเพียงพอตอจํานวนเด็ก 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดหาครู/ผูดูแลเด็กใหเพียงพอตาม
เกณฑ ครู 1 คน ตอเด็ก 10 คน 

2. แนวทางการผลิตสื่อและเทคโนโลยี ครู/ผูดูแลเด็กควรผลิตอยาง
นอยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน จัดใหมีหองสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งมีสื่อดิจิตอล 
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ปร้ินทเตอร ทีวี  โปรเจคเตอร เปนตน 

3. แนวทางการนําผลการประเมินการใชสื่อและเทคโนโลยีไปใชอยาง
เหมาะสม ควรจัดการประชุมครู/ผูดูแลเด็ก เพื่อแกไขปรับปรุงการผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีคร้ังตอไป  

4. แนวทางการบริหารงานวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กควรขับเคลื่อนงานวิชาการ และใหมีผูเชี่ยวชาญดานงาน
วิชาการมาใหความรูโดยตรง 

5. แนวทางการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดประสบการณการ
เรียนรู ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรสนับสนุนงบประมาณ
กอสราง ปรับปรุง อาคารสถานที่ ใหเหมาะสมถูกสุขอนามัย ปลอดภัยสําหรับ
เด็ก จัดแยกหองตาง ๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความเหมาะสม และ
ปรับสภาพแวดลอมภูมิทัศนใหเอ้ือตอการเรียนรู  
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6. แนวทางการประสานขอรับสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร
อ่ืน ๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรรับบริจาคจากผูปกครอง บุคคล ชุมชนหรือ
หนวยงานอ่ืน ที่มีความพรอมในการบริจาค หรือจัดผาปาสามัคคี การใช
จายเงินตองผานมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

7. แนวทางการพัฒนาองคความรูหรือทักษะดานตาง ๆ ของครู/
ผูดูแลเด็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดอบรมตามความตองการ หนาที่
ที่รับผิดชอบ และความถนัด อยางนอยปละ 2 คร้ังตอคน 

 8. แนวทางการเผยแพรประชาสัมพันธผลการใชหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครู/ผูดูแลเด็ก ควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับ
แผนการจัดประสบการณการเรียนรู โดยมีสวนรวมของคณะทํางาน 

9. แนวทางเผยแพรการผลิตสื่อนวัตกรรม ครู/ผูดูแลเด็ก ควร
เผยแพรการผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดประสบการณเรียนรูและสื่อการเรียนการ
สอน โดยเขารวมชมรมครูผูดูแลเด็ก นําสื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู   จัด
นิทรรศการ เขารวมการแขงขันผลิตสื่อนวัตกรรม 

 10. แนวทางการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ครู/ผูดูแลเด็ก ควรจัดทํา
อยางนอยภาคเรียนละ 1 เร่ืองตอคน เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนา
ผูเรียน 

11.  แนวทางการสํารวจและจัดทําขอมูลผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษและขอมูลความถนัดของผูเรียน  ครู/ผูดูแลเด็ก ควรบันทึกผลการสังเกต
ในแบบประเมินกิจกรรมการจัดประสบการณ 6 หลัก ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  

 12. แนวทางการติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินมาใช
พัฒนาปรับปรุง การจัดหองเรียน หองพิเศษ พื้นที่สีเขียว สนามเด็กเลน 
อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดการประชุมการประเมินผล เสนอใหกองการศึกษา แลว
นําเสนอตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาสั่งการในการแกไข
ปรับปรุงตอไป 
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13.  แนวทางการจัดทํารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน/หมูบาน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ควรจัดการประชุมผูปกครอง คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
สอบถามความพึงพอใจ  

14.  แนวทางการจัดทํารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน/หมูบาน ที่มีตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ครู/
ผูดูแลเด็ก ในความประพฤติการปฏิบัติตนใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือดาน
อ่ืน ๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดการประชุมผูปกครอง คณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสอบถามความพึงพอใจ 

การตรวจสอบแนวทางในการเตรียมความพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  

ผูเชี่ยวชาญ ใหความเห็นวา โดยรวมมีความเหมาะสม ความเปน

ประโยชน และความเปนไปได ในระดับมากที่สุด โดยใหขอเสนอแนะในการ

แกไขปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางขอที่ 6 แนวทางการประสานขอรับสนับสนุน

งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ โดยรับบริจาคจากผูปกครอง บุคคล ชุมชน

หรือหนวยงานอ่ืน ที่มีความพรอมในการบริจาค การใชจายเงินผานมติที่

ประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

การอภิปรายผล 

สภาพและความตองการในการเตรียมความพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นที่นํามา

อภิปรายผลไดดังนี้ 

 ความตองการใหครูไดรับการอบรมพัฒนา โดยเฉพาะในเร่ืองการ
ผลิตและการใชสื่อเทคโนโลยี การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
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พัฒนา รวมถึงตองการใหมีการสํารวจความตองการในการพัฒนาองคความรู
หรือทักษะดานตาง ๆ ของครู/ผูดูแลเด็ก และตองการใหมีศึกษานิเทศกเพื่อให
คําแนะนํา ใหความรูในการติดตามประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
(ศิรินารถ  โพธิ์อยู, 2556, หนา 90-95) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ตองการพัฒนา
ศักยภาพดวยการเขารับการอบรมในเร่ืองตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพราะการ
สงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนาใหมีความรูความสามารถ มีทัศนคติและ
ประสบการณเพิ่มข้ึน สามารถปฏิบัติงานที่ ได รับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

และตองการใหจัดอบรมการทําหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ
เรียนรู สงเสริมสนับสนุนใหครูผูดูแลเด็กผลิตสื่อ โดยจัดใหมีการอบรมผลิต
พัฒนาสื่อนวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเสาะแสวงหาความรูเพิ่มเติม และ
วิธีการเผยแพรสื่อนวัตกรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (วันเพ็ญ พรมการ, 
2555, หนา 126-144) ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบวา ควรพัฒนาอบรมครูใหมีความรูความเขาใจในการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะการจัดทําหลักสูตร แผนการจัด
ประสบการณเรียนรู การผลิตและเผยแพรสื่อนวัตกรรม ครู/ผูดูแลเด็กจะตอง
ไดรับการอบรมพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ ใหจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

แนวทางในการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบาน

หลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

แนวทางการผลิตสื่อและเทคโนโลยี ครู/ผูดูแลเด็กควรผลิตอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน จัดใหมีหองสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งมีสื่อดิจิตอล 
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คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ปร้ินทเตอร ทีวี  โปรเจคเตอร เปนตน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (ฑิฆัมพร ศิริจันทพันธ, 2556, หนา 73-81) ได
ศึกษาประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล สํานักงาน
คณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย
พบวา ควรสงเสริมและพัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู เพราะ
สื่อและเทคโนโลยี ถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการชวยเหลือครูในการจัดการ
เรียนการสอน ใหผูเรียนมีพัฒนาการสมวัยและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
โดยครู/ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง ไมมีการ
ผลิตสื่อ และขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  

รวมถึงแนวทางการนําผลการประเมินการใชสื่อและเทคโนโลยีไปใช
อยางเหมาะสม ควรจัดการประชุมครู/ผูดูแลเด็ก เพื่อแกไขปรับปรุงการผลิต
สื่อและเทคโนโลยีคร้ังตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (เกลาฟา ทองสนธิ, 
2559, หนา 99-111) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่สงผล
ตอคุณภาพผูเรียน ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมือง
พัทยา ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดมีการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนที่ตรงตามวัตถุประสงคและเนื้อหาเผยแพรสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ที่ครูผลิตหรือพัฒนาข้ึน กํากับ ติดตามประเมินผล การผลิต การใช
การประเมินผล สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางสมํ่าเสมอ เพราะการผลิต
สื่อและเทคโนโลยีจําเปนตองมีการติดตาม ประเมินผล และนําผลไปพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อใหทันสมัยและสามารถนําไปใชพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัยได 

อีกทั้งแนวทางการพัฒนาองคความรูหรือทักษะดานตาง ๆ ของครู/
ผูดูแลเด็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดอบรมตามความตองการ หนาที่
ที่รับผิดชอบ และความถนัด  อยางนอยปละ 2 คร้ังตอคน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (ลินดา คําแกว, 2557, หนา 72-79) ไดศึกษาสภาพปญหาและ
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา ควร
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สนับสนุนใหครูเขารับการอบรม เพราะการอบรมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
ครูใหมีความรูความสามารถเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนแก
ผูเรียน 

รวมทั้งแนวทางการเผยแพรประชาสัมพันธผลการใชหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครู/ผูดูแลเด็ก ควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับ
แผนการจัดประสบการณการเรียนรู  โดยมีสวนรวมของคณะทํางาน                 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (ประเสริฐ พืชผล, 2560, หนา 319-345) ได
ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ภาคใต ผลการวิจัยพบวา ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาคใต คือ การสรางเครือขายความ
รวมมือ โดยผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู เพราะการมีสวนรวมของคณะทํางานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง ซึ่งไดแก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูอํานวยการกองการศึกษา ครู/ผูดูแลเด็ก ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนชุมชน 
และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนผลการใช
หลักสูตรของสถานศึกษา และชวยกันปรับปรุงแกไขหลักสูตรของสถานศึกษา 
ซึ่งถือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการใชหลักสูตรอีกทางหนึ่ง 

และแนวทางเผยแพรการผลิตสื่อนวัตกรรม ครู/ผูดูแลเด็ก ควร
เผยแพรการผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดประสบการณเรียนรูและสื่อการเรียนการ
สอน โดยเขารวมชมรมครูผูดูแลเด็ก นําสื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู   จัด
นิทรรศการ เขารวมการแขงขันผลิตสื่อนวัตกรรม ซึ่งสอดคลองกับหลักการทํา
ผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ งานประชุมวิชาการ เพื่อเปนการรับฟง
ความคิดเห็น หนังสือตอบรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เพราะการ
เผยแพรการผลิตสื่อนวัตกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบล
บานหลวง มีทั้งผลงานที่เปนชิ้นงานและเอกสารวิชาการที่ตองเผยแพร จึงมี
วิธีการเผยแพรหลากหลายที่สามารถนําไปใชได  
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การตรวจสอบแนวทางในการเตรียมความพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่  (พ.ศ.2559 – 2563) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผูเชี่ยวชาญเห็นวา 

โดยรวมมีความเหมาะสม ความเปนประโยชน และความเปนไปได อยูใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (นูรีมัน วุนชูแกว, 2559, หนา 

72) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย

การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา ความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากที่สุด การยอมรับและความเปนไปได อยูในระดับมาก เพราะ

แนวทางที่ไดศึกษาเปนทางปฏิบัติที่ดีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ประสบ

ผลสําเร็จในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดทําแผนอัตรา
กําลังคนทุก 3 ป โดยใชขอมูลเด็กเล็ก 2 – 5 ขวบ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
บานหลวง เพื่อกําหนดอัตรากําลังครู/ผูดูแลเด็ก ใหเหมาะสมตามเกณฑ 
รวมถึงสํารวจความตองการพัฒนาความรูและทักษะของครู/ผูดูแลเด็ก โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมกับหนาที่และความถนัด สนับสนุนงบประมาณ
จัดหาสื่อและเทคโนโลยีสําหรับผูเรียน จัดสรรงบประมาณในการกอสราง
อาคารสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดทําแผน/โครงการ ในเทศบัญญัติ
รายจายประจําป เรียงลําดับความสําคัญเรงดวนตามงบประมาณที่จัดสรรได
ในปนั้น ๆ จัดหาผูเชี่ยวชาญดานงานวิชาการมาใหความรูแกหัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง และจัดใหมีบุคคลภายนอกเขามารวมประเมินคุณภาพ
ภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรขอรับสนับสนุนงบประมาณ จากแหลง
งบประมาณอ่ืน เชน ผูปกครอง บุคคล ชุมชนหรือหนวยงานอ่ืน ที่มีความ
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พรอมในการบริจาคหรือสนับสนุนศูนยพัฒนา เด็กเล็ก เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ 
วัสดุที่จําเปนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยไมรองบประมาณสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัดเพียงแหลงเดียว  อีกทั้ง ควรใหมีการ
แสดงคิดเห็นรวมกัน ระหวางผูบริหาร ผูอํานวยการกองการศึกษา ครู/ผูดูแล
เด็ก และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อชวยปรับปรุงหลักสูตรของ
สถานศึกษา ซึ่งเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการใชหลักสูตรของ
สถานศึกษาอีกทางหนึ่ง และควรจัดใหมีการประชุมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดหองเ รียน หองพิ เศษ พื้นที่ สี เ ขียว สนามเด็กเลน อาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน ประกอบดวย ครู/
ผูดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
พัฒนาปรับปรุง 

3. หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรเปนผูขับเคลื่อนการดําเนินงาน
วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนางานโดยการศึกษาจากศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอ่ืนที่มีการปฏิบัติที่ดีหรือแหลงความรูอ่ืน ๆ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4. ครู/ผูดูแลเด็ก ควรผลิตสื่อนวัตกรรม อยางนอยภาคเรียนละ           
1 ชิ้นงาน ประชุมแลกเปลี่ยนระหวางครูดวยกันเพื่อปรับปรุงการผลิตสื่อใน
คร้ังตอไป จัดใหมีการยืมใชสื่อ เผยแพรสื่อนวัตกรรมโดยจัดนิทรรศการหรือ
เขารวมการแขงขันที่หนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน จัดทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 เร่ืองตอคน นําผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจตามแบบของกรมสงเสริมปกครอง
ทองถ่ิน ของผูปกครองและชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียนและหัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ครู/ผูดูแลเด็ก จัดทําสมุดรายงานประจําตัวเด็ก เปนราย
สัปดาห เพื่อใหผูปกครองเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมในสมุด ใชวิธีการสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน และบันทึกแบบประเมินกิจกรรมการจัดประสบการณ 6 
หลัก ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพื่อสํารวจและจัดทําขอมูลความ
ถนัดของผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดแยกหองเรียนตามระดับชวงวัย 
แบงหองใหเปนสัดสวน เชน หองพยาบาลหรือมุมพยาบาล หองครัว หอง

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                วารสารพิกุล ปที ่17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562                      
 

183 

รับประทานอาหาร หองน้ําหองสวม และปรับสภาพแวดลอมภูมิทัศน พื้นที่สี
เขียว สนามเด็กเลน ใหเอ้ือตอการเรียนรู 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ทําวิจัยแนวทางการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม แยกเปนรายศูนย 

2. ทําวิจัยผลการนําแนวทางการเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไปประยุกตใชในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอ่ืน ๆ  

3. ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคูมือการเตรียมความพรอมรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานหลวง 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
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การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะผูนํา

เชิงนวัตกรรมของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

Needs Assessment For Development Of 

Innovative Leadership Of Administrators Under 

Secondary Educational Service Area Office 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พีรดนย จัตุรัส8

1
 

Peradon Jatturas 
อนุชา กอนพวง9

2
 

Anucha Kornpuang 
ทวีศักดิ์ สวางเมฆ10

3
 

Taweesak Sawangmek 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการจําเปนและ

แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประชากร 

ที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ปการศึกษา 2560 จํานวน 54 คน เคร่ืองมือ 

                                                           
1นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร., ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร., ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน การวิเคราะห

เมทริกซ และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย

พบวา 1) ผลการศึกษาศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะผูนําเชิง

นวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา โดยดานบุคลิกภาพภายในมีความตองการ

จําเปนสูงที่สุด 2) ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานบุคลิกภาพภายใน ควรจัดใหมีการ

อบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะของผูบริหาร ดานบุคลิกภาพ

ภายนอก ผูบริหารควรเขารวมอบรมสัมมนาอยางสม่ําเสมอเพื่อสรางเครือขาย

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดานการปฏิบัติงาน ควรกําหนดเปน

มาตรฐานและตัวชี้วัดในการพัฒนาผูบริหารที่ชัดเจน มีการนิเทศติดตามอยาง

ตอเนื่อง ดานมิตรสัมพันธ ควรสรางสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรภายใน

สถานศึกษาใหเกิดข้ึน เพื่อประโยชนตอการทํางานรวมกันและการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเพื่อสรางบรรยากาศภายในสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

คําสําคัญ:  การประเมินความตองการจําเปน, ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม 

Abstract 

The purposes of the research were to study the needs 

assessment and the guidelines for development of innovative 

leadership of administrators under Secondary Educational Service 

Area Office 39. The population of the research consisted of 54 

administrators from school in Educational Service Area Office 39 

in academic year 2017. The research instruments were interview 

and questionnaire. The statistics used Frequency, Percentage, 
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Mean, Standard Deviation, Priority Needs Index, Matrix Analysis 

and the content analysis. The research results were found that; 

1. Overall, the needs assessment for the development of the 

innovative leadership of administrators. The internal personality 

was at the highest level. Then, they were the external 

personality  

2. The guidelines for the development of the innovative 

leadership of administrators were that; The internal personality 

should provide the training for  the administrators To develop 

features and competencies,The external personality, the 

administrators should always participate in the training for 

networking inside and outside the schools, For the Operation, 

the organizations should set the standards and the indicators for 

the development of the administrators obviously, and should 

supervise the evaluation continuously. For the relationship, the 

administrators should make the good relationship to the 

personnel in the schools to create the environment for the 

learning organizations. 

Keywords:  Needs assessment, Innovative Leadership 

บทนํา 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 การ

พัฒนาอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงผลให

ประเทศตาง ๆ ในโลกตองเผชิญกับการแขงขันอยางเสรีและไรพรมแดนอยาง

ไมอาจหลีกเลี่ยง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนกลไกที่สําคัญยิ่งในการนํา
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ประเทศเขาสูสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และเปนประเด็นหลักที่กําหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพื่อเตรียมความพรอม

กําลังคนทั้งดานความรูทักษะ สมรรถนะที่จําเปน (แผนการศึกษาแหงชาติ, 

2560, หนา 100) การจัดการศึกษาตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม

สอดคลองกับสถานการณ เปาหมายการเรียนรูตองเปลี่ยนจากเนนเรียนวิชา

เพื่อไดความรูใหไปสูการพัฒนาทักษะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตในยุคใหม 

กลาวคือตองเรียนใหเกิดทักษะเพื่อการดํารงชีวิต เนื่องจากมนุษยที่จะอยูได

อยางสอดคลองกับสังคมในยุคใหมตองฝกฝนและพัฒนาตนเองดานความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรม เพื่อชวยใหเปนผูที่แหลมคม ฉับไว อดทน  

และจะสามารถทําประโยชนใหแกสังคมได (วิจารณ พานิช, 2555, หนา 33)  

          สถาบันทางการศึกษาในฐานะที่เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยจะตองสงเสริมและสรางสรรคนวัตกรรม ซึ่งอาจอยูในรูปของ

กระบวนการ ข้ันตอน วิธีการ หรือผลิตภัณฑที่จับตองใชได การสรางสถาบัน

ทางการศึกษาใหเปนองคกรแหงนวัตกรรมเพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงในการ

พัฒนา อาจเปนการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา การบริหารงาน รวมไปถึง

การสรางนิสัยนวัตกรรมใหเกิดข้ึนกับคนในองคกรทั้งผูบริหาร ครู และผูเรียน

ที่ตองพัฒนาใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคและทักษะดานนวัตกรรมเพื่อสราง

รูปแบบการทํางาน การสรางสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาหลักสูตร เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนตามศักยภาพ และมี

สมรรถนะพรอมในการศึกษาตอ การดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมี

ประสิ ทธิ ภาพ  (องค อร  ประจั น เขตต , 2557 ,  หน า  5 )  นวั ตกรรม 

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะมีสวนชวยเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

โดยผูที่เปนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการสงเสริม การสรางและพัฒนา หรือ

นํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาสถานศึกษาก็คือ ผูนํา หรือ ผูบริหาร

สถานศึกษา ที่สามารถใชนวัตกรรมในการนําองคการอยางมีประสิทธิภาพ 
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หรือเรียกวา “ผูนําเชิงนวัตกรรม” (Innovative Leader) โดยจําเปนตองมี

ทักษะการคิดที่แตกตางอยางสรางสรรค เพื่อสรางผลผลิตหรือข้ันตอนวิธีการ

ใหมๆในการแกไขปญหา และบริหารจัดการองคการใหไปสูความสําเร็จตาม

เปาหมายที่เรียกวา ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (สุกัญญา แชมชอย, 2555, 

หนา 119) 

          ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารนั้นยัง

ขาดความชัดเจน เนื่องมาจากสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

ผูบริหารยังขาดการกระตุนและพัฒนาความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนพัฒนา

ทักษะการคิดดวยตนเองของผูเรียน พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา พบวา สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีผลการประเมินที่สะทอน

คุณภาพผูเรียนยังไมเปนที่นาพึงพอใจไดแก ตัวบงชี้ดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียน ตัวบงชี้ดานผลงานที่เปนโครงงานหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียน

ที่ไดนําไปใชประโยชน และดานผลงานสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย

ของครู 

          ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมิน

ความตองการจําเปนและแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 39 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะผูนําเชิง

นวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
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 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

วิธีดําเนินการวิจัย  

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่มัธยมศึกษาเขต 39  จํานวน 54 คน จากโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39  จํานวน 57 โรงเรียน 

  เคร่ืองมือวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบดวย  

  ข้ันตอนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะ

ผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปนแบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) ซึ่งผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือการวิจัยของขวัญชนก  

โตนาค (2556) มาใช ไดแก แบบสอบถามเร่ืองการวิเคราะหองคประกอบ

ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 4 ดาน รวม 135 ขอ 

โดยแบบสอบถามมีคาดัชนี IOC รายขออยูในชวง 0.8-1.0 และมีคาดัชนีความ

เชื่อมั่น = 0.9907 มาใชในการหาความตองการจําเปน ซึ่งจะเปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบ 2 คําตอบ (Two - 

Answer) จําแนกเปนสภาพที่เปนจริงในปจจุบันและสภาพที่ควรจะเปน  

 ข้ันตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยใชการจัดลําดับความสําคัญดวยเทคนิค 

Modified  Priority  Needs  Index (PNIModified) ซึ่งนําความตองการจําเปน

สูงสุดในแตละดานลําดับที่ 1-3 มาวิเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหเมทริกซ 
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(Matrix Analysis) แลวนํามาสรางเปนแบบสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดกําหนด

และสรางแบบสัมภาษณ และใหผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ข้ันตอนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะ

ผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวรถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

มัธยมศึกษาเขต 39 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูวิจัย

สงหนังสือขอเก็บขอมูล พรอมสงแบบสอบถามถึงผูบริหารโรงเรียนที่เปน

ประชากร ผูวิจัยจัดเรียงลําดับความตองการจําเปน ดวยเทคนิค (modified 

priority needs index : PNImodified) โดยนําความตองการจําเปนในลําดับที่  

1 ถึง 3 มาสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

  ข้ันตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณ ไปเก็บขอมูลการสัมภาษณดวยตนเอง โดยชี้แจง
วัตถุประสงคของการวิจัย และความเปนอิสระในการใหขอมูลและรายละเอียด
ของแบบสอบถามรวมทั้งประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยไดทราบ 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ข้ันตอนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะ

ผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

  1. วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ 

หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้ง 2 สภาพ คือสภาพที่เปนจริงในปจจุบันกับ

สภาพที่ควรจะเปน แลวนํามาแปลความหมายได ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545, หนา 103) 
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 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน/  

สภาพที่ควรจะเปนอยูในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน/  

สภาพที่ควรจะเปนอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน/  

สภาพที่ควรจะเปนอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน/  
สภาพที่ควรจะเปนอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน/  
สภาพที่ควรจะเปนอยูในระดับนอยที่สุด 
  2. จัดลําดับความตองการจําเปนโดยใชดัชนีการจัดเรียงลําดับ

ความสําคัญของความตองการจําเปน (PNImodified) โดยหาคาผลตางของ

คาเฉลี่ยสภาพที่ควรจะเปน กับคาเฉลี่ยสภาพที่เปนจริงในปจจุบันแลวนํามา

หารดวยคาเฉลี่ยสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน (สุวิมล วองวาณิช, 2558, หนา 279)  

  3. การวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) เพื่อแสดงความสัมพันธ 

ระหวางสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน และสภาพที่ควรจะเปนโดยการแบงตาราง

ออกเปน 4 สวน ทั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการปรับเกณฑการแปลความหมายจาก

สุวิมล วองวาณิช ดังนี้ (สุวิมล วองวาณิช, 2558, หนา 280) 

 สวนที่ 1 มีพฤติกรรมความเปนผูนําดีเกินเกณฑ 

 สวนที่ 2 มีพฤติกรรมความเปนผูนําประสบผลสําเร็จดี 

 สวนที่ 3 มีพฤติกรรมความเปนผูนําไมดี แตไมนาเปนหวง 

 สวนที่ 4 มีพฤติกรรมความเปนผูนําไมดี ควรปรับปรุง 

 ข้ันตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหแบบอุปนัย โดยนํา

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                วารสารพิกุล ปที ่17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562                      
 

195 

ขอมูลจากการสัมภาษณมารวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ประมวลผลจาก

และนําเสนอขอมูลโดยการเขียนบรรยายแบบความเรียง แลวนํามาสรุ 

ผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ผลวิจัยปรากฏวาสภาพที่

ควรจะเปนอยูในเกณฑระดับ มากที่สุด ( x = 4.68, S.D.= 0.18) และเมื่อ

พิจารณาเปนดานพบวา สภาพที่ควรจะเปนสูงสุด คือ และดานมิตรสัมพันธ 

รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติงาน สวนสภาพที่ควรจะเปนนอยที่สุดคือ ดาน

บุคลิกภาพภายนอก สภาพที่เปนจริงในปจจุบัน ภาพรวมอยูในเกณฑระดับ 

มาก ( x  = 3.90, S.D.= 0.33) และเมื่อพิจารณาเปนดานพบวา สภาพที่เปน

จริงในปจจุบันสูงสุด คือ ดานมิตรสัมพันธรองลงมา คือ ดานการปฏิบัติงาน 

สวนสภาพที่เปนจริงในปจจุบันนอยที่สุด คือ ดานบุคลิกภาพภายใน เมื่อ

พิจารณาคาดรรชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน (PNImodified) 

ของภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 โดย ดานบุคลิกภาพภายในมี

ความตองการจําเปนมากที่สุด (PNImodified = 0.25) รองลงมาคือ ดาน

บุคลิกภาพภายนอก (PNImodified = 0.22) และ ดานการปฏิบัติงาน 

(PNImodified = 0.17) สวนความตองการจําเปนในลําดับสุดทายคือ ดานมิตร

สัมพันธ (PNImodified = 0.15) 

 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 1) ดานบุคลิกภาพภายในควรจัดใหมีการอบรมผูบริหารเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งการเขาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
องคความรู โดยมีการประเมินตนเองตามสมรรถนะและมาตรฐานของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 2) ดานบุคลิกภาพภายนอก ผูบริหาร
สถานศึกษาควรเขารวมอบรมสัมมนาอยางสม่ําเสมอเพื่อสรางเครือขายการ
ทํางานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หมัน่ศึกษาหาความรู เพื่อใหเขาใจ
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ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาขององคความรู ใหมๆ 3) ดานการ
ปฏิบัติงาน หนวยงานตนสังกัดควรกําหนดเปนมาตรฐานและตัวชี้วัดในการ
พัฒนาผูบริหารที่ชัดเจนเพื่อใหผูบริหารตระหนักถึงการกําหนดวิสัยทัศนที่มุง
พัฒนาสถานศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยผูบริหารควรสรางกรอบ
แนวคิดการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและจัดใหมีการศึกษาดูงานจาก
สถานศึกษาตนแบบที่ประสบผลสําเร็จ 4) ดานมิตรสัมพันธ ผูบริหาร
สถานศึกษาควรสรางสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรภายในสถานศึกษาโดย
เรียนรูจากสถานการณจริง เพื่อประโยชนตอการทํางานรวมกัน และควรเปด
ใจรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสราง
บรรยากาศภายในสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

การอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะ

ผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผูวิจัยคนพบประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย

คือ ความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  

 ดานบุคลิกภาพภายใน พบวา การคิดวิเคราะห มีความตองการ

จําเปนสูงสุดเนื่องมาจากวา ทักษะในการคิดวิเคราะหของผูบริหารจะสามารถ

พยากรณสภาวะในอนาคตของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน รวมถึงการมี

วิสัยทัศน และสามารถกําหนดแนวทางไปสูการปฏิบัติเพื่อใหไปถึงเปาหมาย 

สอดคลองกับ สุกัญญา แชมชอย (2555) กลาวถึงทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

วา การคิดวิเคราะหเปนการคิดโดยแยกปญหาเปนสวนยอย ทั้งสมมติฐานและ

ขอเท็จจริงในการใชพิจารณาความเปนไปไดของความคิดสรางสรรคใหมๆ 

เพื่อนําไปกําหนดนโยบาย กลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณ หรือสราง

แนวคิดที่แปลกใหม หรือสามารถคิดวิธีการที่ดีที่สุดในการแกปญหา  
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 ดานบุคลิกภาพภายนอก พบวา ความคลองแคลววองไว มีความ

ตองการจําเปนสูงสุด เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาตองมีความตื่นตัวตอ

สถานการณตางๆ รวมถึงการทํางานดวยความถูกตอง รวดเร็ว  

มีการตอบสนองที่ดีและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานเพื่อใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ สอดคลองกับ สุวิระ  ทรงเมตตา (2543) กลาววา 

ผูนําตองมีความกระฉับกระเฉงมีความกระตือรือรนในการทํางาน ตองหมั่น

พัฒนาตนเองทั้งดานความรูและประสบการณใหมีความรูความสามารถ

มากกวาผูใตบังคับบัญชา 

 ดานการปฏิบัติงาน พบวาความพรอมในการปฏิบัติงาน มีความ

ตองการจําเปนสูงสุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษามีการเตรียมความ

พรอมในการพัฒนาตนเองอยางรอบดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 

รวมถึงการศึกษาหาความรูและทําความเขาใจสิ่งตางๆอยูตลอดเวลา ซ่ึง

สอดคลองกับ ยงยุทธ เกษสาคร (2551) ที่กลาวถึงการพัฒนาบุคลากร วาเปน

กระบวนการที่จะชวยเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ ความชํานาญ 

คุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทํางานของ

ผูปฏิบัติงานภายในองคการ สอดคลองกับ สุธรรม ธรรมทัศนานนท (2549) 

ไดทําการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา

พบวาวาผูบริหารสถานศึกษาตองมีความพรอมสูงมากอยางรอบดาน เพื่อใหมี

ความสามารถในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 

 ดานมิตรสัมพันธ พบวาการมีจิตใจเปดกวาง มีความตองการจําเปน

สูงสุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามี

สวนรวมในการทํางาน รวมถึงการรับฟงความเห็นหรือแนวคิดของผูอ่ืนเพื่อ

นํามาใชในการประกอบการทํางานหรือการตัดสินใจ จะชวยใหเกิดมุมมองใหม

ในกระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ ทินกร บัวชู 

(2560) ไดทําการวิจัยเร่ืองภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของหัวหนาหอผูปวย
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โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา การสรางทีม คือการใหทุกคนใน

องคการมีสวนรวมโดยดึงศักยภาพของสมาชิกในทีมออกมา และเปดโอกาสให

สมาชิกภายในองคการไดรวมกันเสนอความคิดเห็น ตลอดจนการวางแผนเพื่อ

กําหนดขอตกลงและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันใหหนวยงาน

สรางสรรคนวัตกรรม 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 1.1 ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพ

ภายในควรมีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความพรอมในคุณลักษณะ

ภายในของตนเองผานกระบวนการฝกอบรม การศึกษาดูงาน รวมทั้งมีการ

ประเมินตนเองตามมาตรฐานและสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

 1.2 ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพ

ภายนอก ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

เพื่อพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะสูงข้ึน โดยหนวยงานตนสังกัดควรจัดใหมี

ระบบการพัฒนาแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อชวยดูแลใหคําแนะนําในการ

พัฒนาบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษา 

 1.3 ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาดานการ

ปฏิบัติงาน หนวยงานตนสังกัดควรกําหนดเปนมาตรฐานและตัวชี้วัดในการ

พัฒนาผูบริหารที่ชัดเจน มีการวิเคราะหแผนการดําเนินงานของสถานศึกษา

เพื่อรวมกําหนดกรอบแนวคิดการดําเนินงานของสถานศึกษา มีการนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 1.4 ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษาดานมิตร

สัมพันธ ผูบริหารสถานศึกษาควรใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อสราง

สัมพันธภาพอันดีของบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อประโยชนตอการทํางาน
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รวมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพื่อสรางบรรยากาศภายใน

โรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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การศึกษาระดับการมสีวนรวมตอการจัดการระบบ
สุขภาพอําเภอเถิน  กรณีศึกษาการพัฒนาสุขภาพ 
กลุมเด็กปฐมวัย 
Participation’s Level of Thoen District’s Heath 
System : Case Study of Health Development 
of the Preschooler 

 
อุดม  สุวรรณพิมพ1  

Audom Suwannaphim    
ศุภฤกษ  ทิฉลาด2  

Suphalerk Thichalad 
บทคัดยอ 

งานวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบททางเศรษฐกิจ  สังคม  

วัฒนธรรมทางการเมืองการบริหาร  ที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการ

ระบบสุขภาพอําเภอเถิน  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจงที่เก่ียวของกับการพัฒนางานพัฒนาสุขภาพกลุมเด็ก

ปฐมวัย  เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม รวมกับการ

สังเกตการณแบบมีสวนรวมและการวิจัยเอกสาร  

ผลการศึกษาพบวา  ระดับการมีสวนรวมของภาคีเครือขายปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจสงผลใหระดับการมีสวนรวมของภาคประชาชน อยูในระดับ 

ปรึกษาหารือ (Consult) ภาครัฐ ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน มีระดับการมีสวนรวมในข้ันความรวมมือ(Collaboration)   
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และภาควิชาการ /วิชาชีพ มีระดับการมีสวนรวมคือเสริมพลังเพิ่มอํานาจ 

(Empower)  แนวทางในการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน  คือ

การนําขอมูลผลการตรวจประเมิน  การใหความรู และสรางความเขาใจใน

ประเด็นสุขภาพของเด็กปฐมวัยแกผูปกครอง รวมถึงใหผูปกครองมีการรวมคิด 

รวมแรง รวมทุน รวมมือ ในดานหนวยงานกระทรวงสาธารณสุขมีการเขา

มารวมในการบริการดานสุขภาพตามมาตรฐาน สนับสนุน สงเสริมการให

ความรูสูประชาชน  ดูแลสุขภาพของเด็กตั้งแตอยูที่บาน มีการดําเนินงาน

แกไขปญหารวมกันทั้ง พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก และผูปกครองเพื่อจะได

พัฒนาระบบการดูแลสุภาพของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดตาม

มาตรฐาน  

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา  การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัยจะใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์  โดยใชวิธีการและวัฒนธรรมการเลี้ยงดูแบบดั้งเดิมเปนแบบแผน  

สามารถสรางเสริมโอกาสใหทุกภาคสวนไดสรางการมีสวนรวมเสริมพลังเพิ่ม

อํานาจ (Empower) และใหทุกคน ทุกฝายใหความสําคัญกับภูมิปญญา

ทองถ่ินที่เกิดจากวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางการเรียนรูการพัฒนาสุขภาพกลุม

เด็กปฐมวัย ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนทองถ่ิน จะสามารถเกิดนวัตกรรม

ทางสังคมและการสาธารณสุขที่ไมตองพึ่งพิงรัฐหรือระบบราชการเพียงอยาง

เดียว 

คําสําคัญ : การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย, การมีสวนรวม 

Abstract 

This research aims to study about the economy, society and 
cultures of politics and management that affect the level of 
participation in health system management of Theon District. 
This research applies qualitative approach by selected specific 
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samples that involves with health development system of the 
preschooler. Data were gathered by in-depth interviews and 
group discussion along with participant observation and 
documental research.The result concludes that the economic 
factors effect on the level of participation of the network parties 
as follow; the participation’s level of the people is at consulting 
level, the governmental section and local administration 
participate at collaborative level and lastly, the 
academic/vocational sector is at empowering level. Health 
development system models of Theon District are based on 
passing on knowledge and evaluated data to create 
understanding about the preschooler’s health context in parents. 
Parents has been brainstormed, labored, funded and 
collaborated together. On governmental heath sector, there are 
health services including supports and educations. These services 
help taking care of children’s health at home. Working on the 
problem together, caretaker teachers have been developed in 
potentials along with parents in order to develop heath care 
system of the preschooler to meet standard. The researcher 
suggests that achievement in developing health care system in 
preschooler should be done through traditional child care 
approach. The models should allow empowerment from every 
sector and emphasize on local wisdom from local culture. These 
wisdoms can help created learning environment and 
development that co-related with community context. By doing 
so, the social innovation and developed health care system can 
be created without depending on governmental sector alone.    
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บทนํา 
ชวงอายุปฐมวัย คือหาปแรกของชีวิตถือเปนชวงเวลาสําคัญอยางยิ่ง

สําหรับการพัฒนาชีวิตของเด็ก จําเปนตองไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนา  เนื่องจากชวงวัยดังกลาวสมองของเด็กพัฒนาอยางรวดเร็วทั้งดาน
การรับรู ภาษา สังคม อารมณและกลามเนื้อ  ขณะเดียวกัน  การพัฒนาทาง
สมองของเด็กข้ึนอยูกับการกระตุนทางสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพ
ของการเลี้ยงดูและระดับการปฏิสัมพันธที่เด็กไดรับ   เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดู
เอาใจใสอยางใกลชิดมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางดานการรับรู ภาษา 
อารมณและสังคมอยางเต็มที่ มีโอกาสที่จะเติบโตข้ึนอยางสมบูรณแข็งแรง
และมีความเชื่อมั่น  รูจักคุณคาในตนเองมากกวาเด็กที่ไมไดรับการเอาใจใส   
ซ่ึงการพัฒนาในแตละดานในวัยเด็กลวนมีความสําคัญตอชีวิตในชวงวัยผูใหญ   
เพราะประสบการณในวัยเด็กเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว หรือตัวตนของคนในปจจุบัน   แมสิ่งแวดลอมภายในครอบครัวเปน
สิ่งที่สําคัญที่สุดในชวงชีวิตปฐมวัย   แตก็ยังจําเปนอยางยิ่งที่เด็กจะตองไดมี
โอกาสไดรับการสงเสริมการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัยในรูปแบบอ่ืนๆรวมดวย  
เชนการบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนและสังคม 

ดังนั้น  พัฒนาการเรียนรูเด็กปฐมวัยที่ดีตองอาศัยการมีสวนรวมของ
ทั้งสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา องคการภาครัฐและภาคประชาสังคม  
เชื่อมโยงสอดคลองกันเปนระบบสุขภาพ (Health  System)  สอดรับกับ
ระบบสุขภาพอําเภอ ที่เปนระบบการทํางานที่มุงตอบคําถามสุขภาพที่
แตกตางกันในแตละพื้นที่  เรียกวา Essential Care  ถือเปนหัวใจสําคัญใน
การทํางานรวมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู  สูการเปนเครือขายสุขภาพอําเภอที่
ประสบความสําเร็จ 

ผูวิจัยและคณะ ซึ่งรับผิดชอบงานพัฒนาระบบสุขภาพของอําเภอ
เถิน มีความสนใจที่จะศึกษาระดับการมีสวนรวมตอการจัดการระบบสุขภาพ
อําเภอเถิน กรณีศึกษา  การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย  วามีระดับของ
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การมีสวนรวมอยูในระดับใด  มีเหตุปจจัยใดที่ทําใหเกิดกระบวนการมีสวน
รวมในระดับดังกลาว และระดับการมีสวนรวมดังกลาวมีผลลัพธ  ผลกระทบ
ตอการจัดระบบสุขภาพอําเภอเถิน   ภายใตประเด็นการพัฒนาสุขภาพกลุม
เด็กปฐมวัยอยางไร  เพื่อใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ภายใตประเด็นอ่ืนๆในระบบสุขภาพอําเภอเถิน เปนแนวทางในการพัฒนางาน
ดานอ่ืนๆ ที่กอใหเกิดสุขภาพดีแกประชาชนอําเภอเถิน  ใหอําเภอเถินเปน
อําเภอแหงความสุขตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการ
บริหารและการจัดการของประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ที่มี
ผลตอการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็น การพัฒนาสุขภาพกลุม
เด็กปฐมวัย 

2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของภาคีเครือขายตอการจัดการ
ระบบสุขภาพอําเภอเถินประเด็น การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย 

3. เพื่อศึกษาผลของการจัดระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็น              
การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย ภายใตการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพ            
อําเภอเถิน 
 
ขอบเขตการวิจัย  

ขอบเขตดานพ้ืนที่  พื้นที่ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ไดแก  อําเภอ
เถิน จังหวัดลําปาง  โดยทําการศึกษาระดับการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ตอการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถินประเด็น การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็ก
ปฐมวัย  โดยประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้คือบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของกับ 
การมีสวนรวมของภาคีเครือขายตอการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน  
ประเด็น การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย 
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ขอบเขตดานเน้ือหาการวิจัย  คณะผูวิจัยการศึกษาระดับการมีสวน
รวมตอการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน กรณีศึกษาการพัฒนาสุขภาพกลุม
เด็กปฐมวัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ประเภท
กรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งเปนการศึกษาที่มุงเนนการเก็บขอมูล  ดวยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus 
Group) รวมกับการสัง เกตการณแบบมีสวนรวม (Participatory 
Observation) และการวิจัยเอกสาร (Document Research) ใชแนวคิดของ
การมีสวนรวมของสมาคมนานาชาติดานการมีสวนรวมของประชาชน 
(International Association of Public Participation, IAP2) ที่แบงระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนออกเปน 5 ข้ัน เปนหลักการเดียวกับตัวแบบ 
“ข้ันบันไดการมีสวนรวมของพลเมือง” หรือ “Ladder of  Citizen 
Participation” ของ Arnstein  คือยิ่งสูงข้ึนยิ่งสะทอนอํานาจและอิทธิพล
ของประชาชนในการบริหารหรือตัดสินใจมากข้ึน มาเปนตัวแบบในการ
ออกแบบศึกษา  วิเคราะหกระบวนการมีสวนรวม  ระดับการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย  ไดแก ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาควิชาการ/
วิชาชีพ  ภาคประชาสังคม  และประชาชนในพื้นที่อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง  
ตอการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน  เนื่องจากตัวแบบแบงเปน 5 ข้ันตอน
ชวยใหเห็นความแตกตางแตละระดับใหเปนที่เขาใจไดงายตอภาคีเครือขาย   
อีกทั้งภาษาที่ใชเปนภาษาเชิงสรางสรรค อาทิ  การมีสวนรวมข้ันสูงสุดใชศัพท
วาข้ันการเสริมอํานาจไมใชการควบคุม โดยใชการสัมภาษณถึงบทบาทหนาที่  
การมีสวนรวมของการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย  ภาคประชาชน/ประชา
สังคม  ภาครัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ 
 ขอบเขตดานระยะเวลา  การวิจัยคร้ังนี้ เปนการเก็บขอมูล  ดวย
การสัมภาษณ การสนทนากลุม และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม  การวิจัย
เอกสาร ในคร้ังนี้ผูวิจัยใชเวลาศึกษาวิจัยตั้งแตเดือน มิถุนายน ป 2556 ถึง
พฤศจิกายน ป 2558 
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วิธีดําเนินงานวิจัย 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ผูวิจัยเก็บ 

รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมประชากรดังนี้ 
ขั้นเตรียมการ 
การเตรียมตัวผูวิจัยในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัย

ทําการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยผูวิจัยไดเตรียมตัวในดานตางๆ  ดังนี้ 
 1)   เตรียมความรูดานระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาแนวคิด
และหลักการตลอดจนทางการสัมภาษณแบบเจาะลึกและแนวทางการสนทนา
กลุมวิธีการในการเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูลรวมทั้งการเขียนรายงานเพื่อ
รายงานใหไดมาซึ่งขอมูลที่ครอบคลุมลึกซึ้ง 
 2)  การเตรียมความรูเก่ียวกับสถานที่ศึกษาโดยศึกษาบริบททั่วไป
และความเปนอยูของคนในอําเภอเถิน 
 3)  การสรางแนวคําถามสัมภาษณและการสนทนากลุมผูวจิัยไดสราง
จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวของและขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญและ
นักวิชาการที่เก่ียวของ 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1)  ผูวิจัยไดสรางสัมพันธภาพกับผูใหขอมูลหลักโดยการแนะนําตัว
และบอกถึงวัตถุประสงคในการศึกษาพรอมทั้งขออนุญาตทําการบันทึกเทป
กอนใหการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมพรอมทั้งใหความมั่นใจวาขอความ
ในเทปจะนําไปใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น 
 2)  ในการเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะใชเทคนิคในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  4 วิธี คือ 
  (1) การสัมภาษณ (interview) ผูวิจัยใชการสัมภาษณเจาะลึก (in-
depth-interview) วัตถุประสงคของการสัมภาษณไดผสมผสานเทคนิคการ
ฟงการสะทอนการบรรยายการกลาวซ้ําและการยกตัวอยางโดยใชเวลา
สัมภาษณประมาณ  30  นาทีถึง 1 ชั่วโมงทั้งนี้จนกวาขอมูลที่ไดมีความอ่ิมตัว 
(saturation of data) ซึ่งพิจารณาที่ความซ้ําๆกับขอมูลหรือไมมีขอมูลใหม
เพิ่มจากเดิม 
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 (2)  การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนการ
สนทนากลุมโดยการกระตุนใหสมาชิกในกลุมขนาดเล็ก8-10 คนไดอภิปราย
โตตอบแสดงความเห็นเลาเร่ืองประสบการณตามประเด็นที่ผูดําเนินการ
สนทนากําหนดข้ึนมาอยางเจาะจงตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอมูล
หลั่งไหลออกมาจากการมีปฏิสัมพันธในแนวราบระหวางสมาชิกในกลุมดวย
กันเองและระหวางสมาชิกกลุมกับผูดําเนินการสนทนาใชเวลาประมาณ 30 
นาทีถึง 1 ชั่วโมง 

3)  การสํารวจเอกสาร (Document Research) ผูวิจัยทําการ
สํารวจเอกสารที่เก่ียวของโดยการสํารวจเอกสารเพิ่มเติมหากมีการกลาวถึง
เร่ืองที่เก่ียวของจากผูใหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณหรือการสนทนากลุม 
 4) การบันทึกเสียง (record) ผูวิจัยทําการบันทึกเสียงขณะทําการ
สัมภาษณและจากการสนทนากลุมเพื่อใหไดขอมูลจากการสัมภาษณและการ
สนทนากลุมอยางครบถวนสมบูรณ 

5) การแปลขอมูลรายวันหลังการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมแลว
จากผูใหขอมูลหลักแลวผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาถอดจากเคร่ืองบันทึกเสียงเปน
บันทึกขอความเชิงบรรยายและนําขอมูลมาตรวจสอบโดยใชการตรวจสอบ
แบบสามเสา (triangulation) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกหรือการสนทนากลุมวิธีการสังเกตและวิธีการคนควา
เอกสารควบคูกันไป 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  (secondary data)  ผูวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
 การสํารวจเอกสาร (Document Research) ผูวิจัยทําการสํารวจ
เอกสารที่เก่ียวของเบื้องตนกอนการลงเก็บขอมูล  เชน  ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวของนโยบายของภาครัฐทั้งกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกสารบรรยายสรุปเอกสารรายงานการ
ประชุมเอกสารสรุปเวทีสมัชชาสุขภาพอําเภอเถินและเอกสารอิเล็กทรอนิ
กจากเว็บไซตตางๆ 
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การวิเคราะหขอมูล 
1)  Document research ใชการวิเคราะหขอมูล Content 

Analysis   
2)  In-depth interview และ Focus Group ใชหลัก 

Triangulation Data ดวยหลักสามเสา กลาวคือ 
• Triangulation  Theory 
• Triangulation  Methodology 
• Triangulation  Information 

   โดยการวิเคราะหขอมูลจาก In-depth interview และ Focus 
Group ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
         1. ทําการวิเคราะหขอมูลในระหวางเร่ิมเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ
และการสนทนากลุมและสังเกต (data collection period)   

2. สรุปขอมูล (data redaction)  ขยายหลังการสัมภาษณและการ
สนทนากลุมโดยใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

3. นําขอมูลที่ไดจากการสรุปมาอธิบายภาพรวมของปรากฏการณที่
ศึกษาภายใตคําบอกเลาที่แทจริงของผูใหขอมูล (data display) 
สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1 : บริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการ
บริหารของประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ที่มีผลตอการ
จัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็น การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย 

บริบทชุมชนของ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มี 8  ตําบล  95 หมูบาน  
มีหลังคาเรือน 17,905 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 57,263 คน แยกเปน
เพศชาย  27,808 คน  เพศหญิง  29,455 คน  มีประชากรกลุมวัยเด็ก 0 - 5 
ป จํานวน 3,193 คน คิดเปน รอยละ 5.57 ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทํา
การเกษตร คาขาย รับจาง และมีบางสวนออกไปรับจางทํางานตางจังหวัด
ตางประเทศ   สภาพแวดลอมเปนอําเภอที่เปนทางผานไปสูภาคเหนือตอนบน 
โดยมีทั้งเขตเมืองและเขตชนบท แตสวนใหญอยูในเขตชนบท   วิถีชีวิตจึง
พึ่งพาอาศัยปาในการดํารงชีวิต  มีการดําเนินชีวิตแบบเรียบงายในระบบเครือ
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ญาติไปมาหาสูและพึ่งพาอาศัยกัน มีความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน  
มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาเปนที่ถือปฏิบัติของคนในชุมชน  

จากการศึกษาเอกสาร การสนทนากลุมรวมกับผูชวยนักวิจัยและ
กลุมคณะทํางาน ทั้ง 3 กลุม ไดสะทอนบริบททาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง การบริหารของประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชนที่มี
ผลตอการจัดระบบสุขภาพอําเภอเถิน ดังนี้  

• ภาคประชาชน  ดวยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันที่
เปลี่ยนไป เด็กอยูกับปูยา ตายายมากกวาพอแมที่ตองไปทํางานและปูยาตา
ยายก็ตองหาเลี้ยงชีพดวยเชนกัน จึงทําใหการเอาใจใส ความสนใจในการดูแล
สุขภาพเด็กนอยลง โดยกรณีเด็กปวยหรือไมสบายก็ยังนํามาที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กถึงแมคุณครูไดอธิบายใหทราบถึงความจําเปนที่ไมสามารถใหเด็กที่ปวย
หรือไมสบายมาเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพราะอาจทําใหเกิดการระบาดใน
เด็กคนอ่ืนๆ ซ่ึงบางรายก็เขาใจเหตุผล บางรายก็ไมเขาใจ   จึงสงผลกระทบ
โดยตรงตอสุขภาพของเด็ก  ในสวนของภาคประชาชน ผูนําชุมชน ผูปกครอง 
ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาโดยใหความรวมมือในเร่ืองของแรงงานในการ
พัฒนาดานสถานที่ โครงสราง แตในดานการเรียนรูยังมีอยูนอยมาก 

• ภาครัฐ  บริบททางดานการเมืองและการบริหารภาครัฐศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอเถินทั้งหมดดําเนินงานภายใตนโยบายภาครัฐ และ
นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สังกัดอยู ซ่ึงผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายแตกตางกันไปตามพื้นที่และงบประมาณ ใน
การสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหง กํากับ ดูแล ผานกอง
การศึกษา ซึ่งแตละองคกรปกครองทองถ่ินมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยสรุปได ดังนี้ 

นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหความสําคัญกับการพัฒนา
โดยเฉพาะในกลุมเด็กซึ่งเปนบทบาทและหนาที่หลัก รวมทั้งเปนนโยบายที่
ตองดําเนินการ  วา
รส
าร
พกิุ
ล
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ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหความสําคัญจึงไดมอบหมายให
กองการศึกษาวางแผนและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยเนนใหผานตาม
มาตรฐาน  

• ภาควิชาการ 
บริบทภาควิชาการ / วิชาชีพ  แบงได 2 กลุม คือบุคลากรทางดาน

สาธารณสุขและครูผูดูแลเด็ก  ในสวนของบุคลากรดานสาธารณสุข  ไดแก
เจาหนาที่ของโรงพยาบาลเถินที่รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพ กุมารแพทย  
งานทันตกรรม เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน 
และเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งจะมีบทบาทในการ
สนับสนุนดานความรูและวิชาการแกครูผูดูแลเด็ก ผูปกครองเด็ก และเด็ก
ปฐมวัย  ในสวนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  นอกจากการให
ความรูแลว ยังมีบทบาทในการควบคุม ปองกันโรคติดตอที่เกิดข้ึนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ไดแก  โรคมือ เทา ปาก  ไขหวัด  ตาแดง  ไขเลือดออก สุกใส 
ไขหวัดใหญ และทํางานรวมกับครูผูดูแลเด็ก   สวนครูผูดูแลเด็กสวนใหญใน
แตละศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะมีครู 2 คน มีบางศูนยที่มีการรวมกันเปนศูนยใหญ
ระดับตําบล ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาโปง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลแมมอก จะมีครูอยู 5 – 7 คน สัดสวนครูผูดูแลเด็ก 1 คน ตอเด็ก 10 – 
15 คน ซ่ึงครูผูดูแลเด็กมีบทบาทในการรับเด็กเขาศูนยฯ มีการตรวจคัดกรอง
สุขภาพในเด็กทุกราย มีการเรียน การสอน ตามแผนการสอนที่กําหนดไว การ
จัดกิจกรรมสําหรับสงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมถึงการดูแลในเร่ืองทั่วไปดาน
ความปลอดภัย การเจ็บปวย และการเขารวมประชุม อบรม เพื่อพัฒนา
ความรูสูการพัฒนางานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จากการวิจัยพบวา  ปจจุบันครู
ผูดูแลเด็กมีการทํางานดานเอกสารมากข้ึนตามมาตรฐานที่ถูกกําหนดไว และมี
การประเมินมาตรฐานอยางตอเนื่อง จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีการดําเนินงานตามเกณฑประเมิน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางศูนยมีครูผูดูแลเด็ก
จํากัด จึงทําใหไมสามารถจัดกระบวนการเรียน การสอนไดตามแผนการสอนที่
กําหนดไว 
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สวนที่ 2 : ระดับการมีสวนรวมของภาคีเครือขายตอการจัดการ
ระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็น การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย 

• ภาคประชาชน/ประชาสังคม  จากการวิจัย พบวา  ดาน
ผูปกครองของเด็กปฐมวัย มีปจจัยหลายอยางที่สงผลตอระดับการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็นการพัฒนา
สุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย ไดแก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจซึ่งผูปกครองสวนใหญ
อาชีพเกษตรกรรม ตองหารายไดทุกวันเพื่อเลี้ยงครอบครัว ปจจัยทางดาน
สังคม ผูปกครองสวนใหญเปนปู ยา ตา ยาย ที่เลี้ยงดูเด็ก เพราะพอแมไป
ทํางานตางจังหวัด ตางประเทศ ทําใหมีการเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตเดิมที่เคยปฏิบัติ
กันมา สงผลใหระดับการมีสวนรวมของภาคประชาชน อยูในระดับที่ 2 คือ
การรับฟงความคิดเห็น (Consult) ซึ่งภาคประชาชนจะเปนผูใหขอมูล 
ขอเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานการพัฒนาสุขภาพกลุม
เด็กปฐมวัย 

•  ภาครัฐ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแกนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการรับนโยบาย
ระดับกระทรวง จังหวัด ประกอบกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําใหการดําเนินงานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเปนหนาที่และภารกิจโดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมี
บุคลากรผูรับผิดชอบมีความรู ความสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องมา
ตลอด สงผลใหระดับการมีสวนรวมของภาครัฐ (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  
ในการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็นการพัฒนาสุขภาพกลุมเด็ก
ปฐมวัย อยูในระดับที่ 4 คือความรวมมือ (Collaboration) เพราะเขามารวม
ในการดําเนินงานกับหนวยงานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง ตั้งแตการรวมคิด 
รวมวางแผน รวมตัดสินใน รวมดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ และรวม
ประเมินผลการดําเนินงาน และเขามารวมเปนคณะกรรมการในการพัฒนา
ระบบสุขภาพอําเภอเถิน 

•  ภาควิชาการ /วิชาชีพ ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุขทั้งสวนของ
โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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ตําบล เปนภารกิจหนึ่งที่ตองเขามาดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในกลุมเด็ก
ปฐมวัย  สวนครูผูดูแลเด็ก (ผดด.) เปนกลุมที่มีบทบาทมากที่สุดในการจัดการ
ระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็นการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย เนื่องจากเปน
บทบาทหนาที่หลักในการดําเนินงาน ที่สงผลใหเกิดความกาวหนาในสาย
วิชาชีพ ประกอบกับการดําเนินงานที่มีการพัฒนาดานคุณภาพและมาตรฐาน
ใหผานตามเกณฑ สงผลใหระดับการมีสวนรวมของภาควิชาการ / วิชาชีพ ที่มี
ตอการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็นการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย 
อยูในระดับที่ 5 คือการเสริมพลัง (Empower) เพราะในกลุมนี้สามารถ
ดําเนินการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัยได โดยที่ภาครัฐ (องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถินเปนผูใหการสนับสนุนทางดาน
นโยบายและวิชาการ  

สวนที่3 : แนวทางในการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน 
• ภาคประชาชน ไดมีการเสนอแนวคิดในการพัฒนาสุขภาพเด็ก

ปฐมวัย โดยการใหมีการตรวจสุขภาพของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เดือนละ 
1 คร้ัง มีการตรวจพัฒนาการเด็ก การประเมินภาวะโภชนาการในเด็ก แลวมี
การนําขอมูลผลการตรวจประเมินนําเสนอใหผูปกครองรับทราบ มีการให
ความรูแกผูปกครอง และสรางความเขาใจในประเด็นสุขภาพของเด็กปฐมวัย
แกผูปกครอง รวมถึงใหมีการควบคุมปองกันโรคแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

• ภาครัฐ ไดมีการเสนอแนวทางในการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย 
โดยการใหสรางการมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะผูปกครองใหมีการรวม
คิด รวมแรง รวมทุน รวมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย  หนวยงาน
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเถิน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ มีการเขามารวมในการตรวจ
สุขภาพเด็กปฐมวัย ดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยตามเกณฑมาตรฐานที่ประเมิน 
สนับสนุน สงเสริมการใหความรูสูประชาชนผูปกครองเด็ก เปนที่ปรึกษาแกครู
ผูดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย 

• ภาควิชาการ / วิชาชีพ  ไดมีการเสนอแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็นการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
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1.  ผูปกครองเด็กควรมีความรูในการดูแลสุขภาพของเด็กตั้งแตอยูที่
บาน และกอนที่จะเขามาสูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งเร่ืองโภชนาการ การดูแล
สุขภาพชองปาก 

2.  การดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพของเด็กปฐมวัย จําเปนตองมี
การดําเนินงานแกไขปญหารวมกันทั้งผูปกครอง  เจาหนาที่สาธารณสุข และ
ครูผูดูแลเด็ก เพื่อใหเกิดการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัยอยางยั่งยืน กอนเขาสู
วัยเรียนตอไป 

3.  การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ของครูผูดูแล
เด็ก (ผดด.) และผูปกครองเพื่อจะไดพัฒนาระบบการดูแลสุภาพของเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดตามมาตรฐาน และจะสงผลใหเด็กปฐมวัยมี
สุขภาพที่ดีตอไป 

 
การอภิปรายผล 

1.บริบททางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง การบริหารขอ.
ประชาชน ภาครัฐ ภาควชิาการ ภาคประชาชน ที่มีผลตอการจดัระบบสุขภาพ
อําเภอเถิน ภาคประชาชน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง มี
ผลตอการจัดการระบบสุขภาพ จะเห็นไดจากมีการอพยพแรงงานไปทํางาน
ตางจังหวัดตางประเทศ เด็กอยูกับปู ยา ตา ยาย ซึ่งก็มีภาระหนาที่ตองดาํเนิน
ชีวิต จึงทาํใหการดูแลสุขภาพเดก็ ทั้งทางดานรางกาย จิตใจที่สงผลตอการ
จัดระบบสุขภาพไมดีเทาที่ควร 

ภาครัฐ  ดวยภารกิจ นโยบาย ที่เนนใหมีการดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย 
จึงสงผลดีตอการดูแลสุขภาพเด็ก และการพัฒนาดานตางๆ 

ภาควิชาการ เปนหัวใจสําคัญในการจัดระบบสุขภาพอําเภอ โดยมี
การใชขอมูล ความรูและทักษะ ในการพัฒนาการจัดระบบสุขภาพ สงผลให
เด็กมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี 

2. ระดับการมีสวนรวมของภาคีเครือขายตอการจัดการระบบ
สุขภาพอําเภอเถิน 
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ภาคประชาชน  ดวยสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 
สงผลให ระดับการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการจัดการระบบสุขภาพ 
อยูในระดับที่ 2 (Consult) คือ การปรึกษาหารือ โดยมีการรับขอมูลและการ
แสดงความคิดเห็นตอการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็น การพัฒนา
สุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย 

ภาครัฐ  แมจะมีบทบาทหนาที่และภารกิจโดยตรง แตดวยนโยบาย
และความจําเปนเรงดวนในแตละแหง สงผลให ระดับการมีสวนรวมของ
ภาครัฐ ในการจัดการระบบสุขภาพ อยูในระดับที่ 4 (Collaboration)  คือ 
เขามารวมมือ รวมทํางานในการจัดการระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็น การ
พัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย 

ภาควิชาการ/วิชาชีพ  พบวา เปนผูที่ใหความสําคัญในการพัฒนา
ระบบสุขภาพเปนอยางยิ่ง สงผลให ระดับการมีสวนรวมของภาคภาค
วิชาการ/วิชาชีพ  ในการจัดการระบบสุขภาพ  อยูในระดับที่ 5 (Empower) 
คือ สามารถตัดสินใจไดในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพจัดการระบบสุขภาพ
อําเภอเถิน ประเด็น การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย 

3. แนวทางในการพัฒนาการจัดระบบสุขภาพอําเภอเถิน 
จากการศึกษาวิจัย พบวา การมีสวนรวมเปนหัวใจที่สําคัญที่จะ

นําไปสูความสําเร็จ ซึ่งกรณีการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอเถิน ประเด็น 
กลุมเด็กปฐมวัยนั้น  ในสวนของ ภาควิชาการ ควรที่จะมีบทบาทในการให
ขอมูล สรางความรู ความเขาใจ ในสวนของภาคประชาชน และภาครัฐมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อที่จะชวยใหการจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มุงสูมาตรฐาน ใน
การดูแลสุขภาพเด็กไดเปนอยางดี สงผลใหเด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หากจะกําหนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอกลุมเปาหมายอยางยั่งยืน  ควรให
ความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาควิชาการ  
วิชาชีพ  ตั้งแตการวิเคราะหปญหา  การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไป
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ปฏิบัติ  รวมถึงการประเมินนโยบาย เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดย
มุงเนนความเทาเทียมในการแสดงออกและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดังกลาวดวยตนเอง 

ภาควิชาการและวิชาชีพ  ควรใหความสําคัญกับองคความรูที่เกิด
จากปญญาปฏิบัติหรือประสบการณ ตรงที่ไดจากการปฏิบัติในเร่ืองการ
จัดการสุขภาพของภาคประชาชน วาเปนองคความรูที่ถูกตอง เปนความเปน
จริงที่น าชื่อถือ  เปดพื้นที่และโอกาสใหภาคสวนตางๆได เสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเสมอภาค  เทาเทียม และใชขอตกลงรวมในเวที
เปนแนวทางในการตัดสินใจดําเนินงานดานการพัฒนาสุขภาพในทุกๆประเด็น
โดยไมยึดติดกับประสบการณเดิม 

ภาคประชาชน  ควรมีความมั่นใจในปญญาปฏิบัติ  ซึ่งหมายถึงองค
ความรูที่เกิดจากประสบการณตรงดานการจัดการสุขภาพทั้งในระดับบุคคล  
ครอบครัว  และชุมชน กลาแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะแนวทางในการ
ดําเนินงานที่ถูกตองในเวทีตางๆที่ภาครัฐและภาควิชาการจัดข้ึน  บนพื้นฐาน
ระบบประชาธิปไตยอยางมีสวนรวม  ที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงออกทั้งความคิด  การกระทํา  และความรับผิดชอบ 

ในกระบวนการสรางการมีสวนรวมเพื่อกําหนดนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพหรือเพื่อความมีสุขภาพดีของประชาชนในพื้นที่   ควรให
ความสําคัญกับความเทาเทียม  เสมอภาคในการแสดงออกของทั้งภาค
ประชาชน  ภาครัฐ และภาควิชาการ  เคร่ืองมือสําคัญในการสรางนโยบาย
สาธารณะอยางมีสวนรวมไดแก สมัชชาสุขภาพ เนื่องจาก สมัชชาสุขภาพเปน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม 
(Participatory Healthy Public Policy Process)  เปนกระบวนการพัฒนา
ประชาธิ ป ไ ตยแบบมี ส วน ร วม  ( Participatory Democracy 
Development) และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม (Social 
Empowerment) โดยอาศัยพลัง ๓ ภาค สวนที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทาง
ปญญา พลังทางสังคม และพลังรัฐ  /การเมือง  เปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน
จากการปฏิบัติ (Interactive Learning Through Action) สมัชชาสุขภาพจึง
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ถือเปนนวัตกรรมในการเปดพื้นที่สาธารณะทางสังคมอยางกวางขวางและ
หลากหลาย ใหฝายตางๆ ไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยาง
สมานฉันท เพื่อสรางทางเลือก คนหาทางออก  หรือการมีขอเสนอเชิงนโยบาย 
ที่จะนําไปสูการปฏิบัติที่ทําให เกิดสุขภาวะ และจะพัฒนาสิ่งใหมๆที่ดีงาม
รวมกันตอไปและสงผลตอการพัฒนาระดับการมีสวนรวมในทุกๆเร่ือง 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
การศึกษาระดับการมีสวนรวมโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

จําเปนตองอาศัยผูวิจัยที่มีองคความรูเร่ืองระเบียบวิธีวิจัยอยางถองแท  มีการ
เตรียมขอมูลที่เปนชุดคําถามไดอยางชัดเจน สามารถหาคําตอบใหกับคําถาม
งานวิจัยไดอยางครบถวน  ถูกตอง  ตรงประเด็น จึงตองอาศัยนักวิจัยซ่ึง
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการคนหาคําตอบที่มีความสําคัญสูงสุดใน
กระบวนการวิจัย โดยปราศจากอคติและยึดติดกับประสบการณเดิม  อีกทั้ง
ระยะเวลาในการคนหาขอมูลและการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูวิจัยกับ
กลุมตัวอยางหรือประชากรก็มีความสําคัญตอขอเท็จจริงที่เปนความเปนจริง
ของขอมูลที่ไดทั้ง ความเปนจริงที่เปนวัตถุวิสัย (Objective  Reality) อัน
ไดแกความเปนจริงที่สัมผัส  หรือรับรูดวยตา ไดยินดวยหู รูสึกไดจากการ
สัมผัส  ความเปนจริงที่เปนอัตพิสัย (Subjective  Reality)  อันไดแก
ความรูสึกนึกคิด  ความเชื่อ  คานิยม รวมถึงความเปนจริงที่แสดงออกผาน
พฤติกรรมเชิงสัญลักษณ (Symbolic Reality) 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 

การวิจัยเร่ือง“ระดับการมีสวนรวมตอการจัดการระบบสุขภาพ
อําเภอเถิน กรณีศึกษา การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย” เปนการวิจัย
ภายใตบริบทเฉพาะ  และตัวแบบเฉพาะที่คณะผูวิจัยเห็นพองตองกันวา  ตัว
แบบดังกลาวนาจะเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหและจําแนกระดับการมี
สวนรวมภายใตบริบทของอําเภอเถินที่มีความเหมาะสมภายใตกรอบ
ระยะเวลาและกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาที่มีความเฉพาะและจํากัด  
ดังนั้น การอางอิงผลการวิจัยเพื่อไปใชประโยชนในภายใตบริบทอ่ืน  ประเด็น
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อ่ืน หรือในเงื่อนไขดานชวงเวลาอ่ืน ผลของการศึกษาวิจัยยอมคลอดเคลื่อน  
แตกตางไปตามบริบทและประเด็นที่เปลีย่นแปลงไป  ซึ่งคณะผูวิจัยจําเปนตอง
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของประเด็นดังกลาวกอนการนําผลการวิจัย
ไปใชอางอิงหรือใชประโยชนกอนเสมอ เพื่อคงไวซึ่งคุณภาพงานวิจัย  คุณภาพ
ของขอมูล  และคุณคาของงานวิจัยที่เกิดข้ึนตอไป 
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แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในสังกัดสํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

Guidelines To Development Competencies Of 

Teachers In The Schools Of Uthaithani Primary 
 

พงศพิทักษ  ศรลัมพ1 

Pongpitak Soralam 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาความตองการพัฒนา
สมรรถนะของครูและหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยคือ ครูผูสอนจาํนวน 294 คน ไดมาโดยวธิีการสุมอยางงาย 
ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาสมรรถนะของครูสายผูสอนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําสายงานในภาพรวมอยูในระดับมาก (X=3.72, S.D. = 0.61) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาดานการทํางานเปนทีมอยูในระดบัสูงที่สุดรองลงมา
ไดแกดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและดานการสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมเพื่อการจัดการเรียนรู ตามลําดับ  
 
1นักศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 
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แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มีดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก ไดแก 
พัฒนาดานการบริการใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาครูดวยการศึกษาดูงานใน
แหลงเรียนรูตาง ๆ สงเสริมใหมีเครือขายและการทํางานเปนทีม ยกยองเชิดชู
เกียรติครูที่เปนแบบอยางที่ดี 2) สมรรถนะประจําสายงาน ไดแก สงเสริมการ
พัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พัฒนาแนวทางปฏิบัติ
เร่ืองการบริหารจัดการชั้นเรียน จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติสําหรับครู และ
เปดโอกาสชุมชนใหเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในกิจกรรมตางๆ อยาง
เหมาะสม 
 
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา, สมรรถนะของครู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

Abstract 

The purpose of this research was to want to study the 

competency development and find ways to competency 

development of school teachers institutions under Uhaithani 

Primary Educational service Area office 2. The 294 samples used 

in the study were the school teachers institutions under 

Uthaithani Primary Educational service Area office 2 by stratified 

random sampling. The results were that. The competency 

development of school teacher institutions under Uthaithani 

Primary Educational service area office 2 by the performance in 

core competency and Functional competency of the current 

conditions was overall at a high level (X= 3.72, S.D. = 0.61).  

When considering a topic, find out teamwork at highest level 
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seconder teacher’s Ethics and Integrity Relationship & 

Collaborative Building for learning management respectively. 

The guidelines for competency development of school teacher 

under Uthainani Primary Educational Service Area Office 2. Are as 

follow: 1) The performance in core competency were develop 

effective service. went to be seminar development, service mind, 

self-development, connection others school and team work, 

encourage good out culture organization. 2) The functional 

competency of the current conditions was to be done 

development curriculum, help some student have the problem, 

planning the project implementation, budget support, prepare a 

guideline for implementation and community relations with 

school. 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช2542แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) 2545 มาตรา 52 ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบ
กระบวน การผลิตการพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  2) พ.ศ.
2545,2545, หนา 5 - 6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได
พัฒนาสมรรถนะ และตัวบงชี้ของครูไทยเพื่อยกระดับคุณภาพครู เพื่อใหไดครู
ดีครูเกงมีคุณภาพคุณธรรมมีศักยภาพ ทัดเทียมกับประชาคมโลกในยุคโลกาภิ
วัตนเพื่อมุงที่จะสราง”ครูคุณภาพ” ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
นักเรียนใหเปนพลเมืองคุณภาพ และเปยมคุณธรรมใหแกประเทศตามกรอบ
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม และตามหลักการปฏิรูปการศึกษา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553, หนา 24-25)  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได

ดําเนินการการยกระดับและพัฒนาคุณภาพรวมถึงสมรรถนะครูในชวงที่ผาน

มา จากการคนควาของผูวิจัยพบวา มีการอบรมพัฒนา และจัดกิจกรรมตางๆ 

มากมาย เชน โครงการอบรมเทคนิคการสอนตามกรอบแนวการจัดการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21, การอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมสงเสริมนิสัยการ

รักการอาน, การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21,

โครงการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.อน. 2, รวมถึงการอบรบ

พัฒนาอ่ืน ๆ อีกมากมาย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 

เขต 2, 2559, หนา 26 - 115) แมวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จะมีการอบรมพัฒนา และจัดกิจกรรมตางๆ 

ใหกับครูในสังกัด แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ก็ยังมีภาพรวมที่ไมดีข้ึน ทั้งนี้ดูไดจาก

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 - 2558 

พบวา ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 คะแนนเฉลี่ยรอยละในรายวิชา 

วิทยาศาสตร สังคม ภาษาอังกฤษลดลงจากป 2557 และเมื่อเปรียบเทียบกับ

คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับ ประเทศ ก็พบวาคะแนนเฉลี่ยรอยละในรายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคม ภาษาอังกฤษมีคะแนนต่ํากวาระดับประเทศ 

สวนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 คะแนนเฉลี่ ยรอยละในรายวิชา 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ภาษาอังกฤษลดลงจากป 2557 และเมื่อ

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับ ประเทศก็พบวาคะแนนเฉลี่ยรอย
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ละในทุกรายวิชามีคะแนนต่ํากวาระดับประเทศ  ดังนั้นสมรรถนะของครูใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในฐานะที่

เปนผูที่จัดมีหนาที่ในการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  จึงจําเปนตองมีการพัฒนา

สมรรถนะ เพื่อใหสามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2, 2559, หนา 22-

32) 

 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความ

ตองการ และหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ความรู ความสามารถ ตลอดจนปฏิบัติตนอยูในกรอบของจรรยาบรรณครู 

และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ที่สามารถนําไปเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร

การศึกษารวมถึงผูบริหารสถานศึกษา นําไปใชกําหนดนโยบายในการพัฒนา 

และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเขตอุทัยธานีเขต 2 ที่พึ่งประสงคตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาสมรรถนะของครูในสงักัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ไดแก ครูผูสอนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จํานวน 1,255 คน  

วา
รส
าร
พกิุ
ล



        วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบบัที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 

 
226 226 

  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูผูสอน
ในโรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี
เขต 2 จํานวน 294 คนไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random 
Sampling) จากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตารางสําเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan 

 เคร่ืองมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความตองการ

พัฒนาสมรรถนะของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุทัยธานี เขต 2 มี 2 ตอนคือ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของ

ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความตองการพัฒนา

สมรรถนะของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี

เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี ้

 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาความตองการพัฒนาสมรรถนะของครูในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยดําเนินการ

ดังนี้ คือศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิด

วัตถุประสงคประชากร และเคร่ืองมือในการวิจัย จากนั้นทําการออกแบบ

เคร่ืองมือเพื่อการวิจัย และนําเสนอรางกับอาจารยที่ปรึกษาสรางเคร่ืองมือ

เพื่อการวิจัยและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

และวิเคราะหขอมูล 
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 ข้ันตอนที่  2 หาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ซึ่งมีลําดับข้ันตอน 

ดังนี้ 

 1. นําระดับความตองการพัฒนาสมรรถนะสูงสุด 3 ลําดับแรก จาก 
11 ตัวแปรมาจัดทํารางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในสังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 
 2. นํารางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูใน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2เพื่อจัดการสนทนากลุม 
 3. นําขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมมาสังเคราะหเปนแนว
ทางการในการพัฒนาสมรรถนะของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. คารอยละ (Percentage) 

 2. คาเฉลี่ย  X 

 3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
ผลการวิจัย 

1. ความตองการพัฒนาสมรรถนะของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําสายงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.72, S.D. = 
0.61) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความตองการพัฒนาสูงสุด
ไดแกดานการทํางานเปนทีม (X = 4.00, S.D. = 0.56)  รองลงมาไดแก ดาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (X= 3.97, S.D. = 0.70) สวนขอที่มีความ
ตองการพัฒนาต่ําที่สุดคือดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  (X 3.35, S.D. = 0.73)  ซึ่งอยูในระดับมาก 
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 2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูสายผูสอนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 มีดังนี้ 
 2.1 ดานมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหนาที่ไดแก สํารวจความตองการ

ประชุม อบรมสัมมนา พัฒนาครูและการจัดหาชองทางในการแสดงความ

คิดเห็นสําหรับครู 

 2.2 ดานการบริการที่ดีไดแกการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ 

จัดสถานที่ใหบริการใหเปนระบบมีระเบียบ จัดอบรมใหความรูในเร่ืองการ

ใหบริการที่ดีกับครู 

 2.3 ดานการพัฒนาตนเองไดแก จัดทําโครงการอบรมพัฒนาครู

ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูรวมถึงการจัดหาจัดหาแหลงเรียนรูใหกับครู 

 2.4 ดานการทํางานเปนทีมไดแก สงเสริมใหมีเครือขายทีมงานการ

อบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน 

 2.5 ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูจัดทําโครงการที่

สงเสริมวัฒนธรรมที่ดี การยกยองเชิดชูเกียรติครูที่เปนแบบอยางที่ดี 

 2.6 ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูไดแกการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การสงเสริมใหสืบคนขอมูลผานเคร่ืองขาย และการ

ใชเทคโนโลยีผลิตสือ่นวัตกรรม 

 2.7 ดานการพัฒนาผูเรียนไดแกการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน การจัดอบรมเร่ืองการพัฒนาผูเรียนการมอบรางวัลการยกยองชมเชย 

 2.8 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียนไดแกจัดทําโครงการจัดทําคูมือ/

แนวทางปฏิบัติเร่ืองการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 2.9 ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนการ

จัดอบรมหลักสูตรการทําวิจัยฯสําหรับครู สงเสริมใหครูทําการวิจัย และ

สนับสนุนงบประมาณในการทําการวิจัยสําหรับครู 
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 2.10 ดานภาวะผูนําครูการจัดทําโครงการเก่ียวกับการพัฒนาภาวะ

ผูนําครู จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติสําหรับครู 

 2.11 ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการ

จัดการเรียนรูไดแกการจัดทําโครงการสัมพันธชุมชน การเปดโอกาสชุมชนให

เขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม กําหนดแนวทาง

ที่ชัดเจนในการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ

เรียนรู 

การอภิปรายผล 
1. จากผลการวิเคราะหระดับความตองการพัฒนาสมรรถนะของครู

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ในภาพรวม 
ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานพบวาอยูในระดับมาก           

(X = 3.72, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความตองการ
พัฒนาดานการทํางานเปนทีมสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะการทํางานเปนทีมมี
ความสําคัญในทุกองคกร การทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน การทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญที่
จะนําไปสูความสําเร็จของงานที่ตองอาศัยความรวมมือของสมาชิกทุกคนใน
องคกรเปนอยางดี สอดคลองกับ (สุธี บูรณะแพทย, 2557) พบวาสมรรถนะ
หลักของครูทั้ง 4 ดานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมี
การปฏิบัติอยูในระดับมากเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการทํางานเปน
ทีมและสอดคลองกับ (กัญญวรา ผลเจริญ, 2559) พบวา สมรรถนะหลักดาน
การทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัยสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

1.1 ดานมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหนาที่ โดยภาพรวมพบวามีความ
ตองการพัฒนาอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความ
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ตองการพัฒนาอยูในระดับมาก (X = 3.67, S.D. = 0.43) โดยขอที่มีระดับ
ความตองการพัฒนาสูงสุดคือวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปญหา
อยางเปนระบบทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันมีการแขงขันเพื่อพัฒนาองคกรสูงจึง
ทําใหบุคลากรในสถานศึกษามีความมุงมั่นพัฒนางานและพัฒนาตนเองอยู
เสมอสอดคลองกับงานวิจัยของ (วิลัยภรณ แยมสวน, 2552) ผลการวิจัย
พบวาดานมุงผลสัมฤทธิ์ของผูปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (อิสหาก นุยโสะ, 2556) ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะการมุง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน 

1.2 ดานการบริการที่ดี โดยภาพรวมพบวามีความตองการพัฒนาอยู
ในระดับมาก (X = 3.46, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมี
ความตองการพัฒนาอยูในระดับมากโดยพบวาขอที่มีระดับความตองการ
พัฒนาสูงสุดคือการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อประโยชนสวนรวมเมื่อมีโอกาส 
ทั้งนี้เนื่องจากการบริการที่ดีจะทําใหผูรับบริการไดรับความประทับใจและชื่น
ชมองคกร เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงานมักพบวางานบริการเปนเหมือน
เคร่ืองมือสนับสนุนงานดานตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ (วิลัยภรณ แยม
สวน, 2552) ผลการวิจัยพบวาดานการบริการที่ดีของผูปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ (อิสหาก นุยโสะ, 2556) ผลการวิจัย
พบวาสมรรถนะการบริการที่ดีโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน 

1.3 ดานการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมพบวามีความตองการพัฒนา
อยูในระดับมาก (X = 3.72, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุก
ขอมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากโดยขอที่มีระดับความตองการพัฒนา
สูงสุดคือ ศึกษาหาความรู  และหาโอกาสพัฒนาตนเองดวยวิธีการที่
หลากหลาย เชน การเขารวมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การคนควา
ดวยตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบันสงผลใหครู
จําเปนตองมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ซึ่งไมใชเพียงเพื่อการจัดการ
เรียนรูใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนเทานั้น แตจะตองสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหเผชิญกับสถานการณของสังคมทั้งในปจจุบัน และอนาคต สอดคลอง
กับงานวิจัยของ (ฉันทนา บุญมาก, 2555) พบวาดานบริการที่ดีโดยรวมและ
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รายขออยูในระดับมาก นอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับ (กัญญวรา ผลเจริญ, 
2559) พบวาดานการบริการที่ดี โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอ 
พบประเด็นที่นาสนใจ คือ เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการใหบริการ
แกผูรับบริการ รองลงมาคือ ติดตาม ชวยเหลือผูรับบริการอยางตอเนื่อง และ
ใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อประโยชนสวนรวม และอันดับสุดทาย 
คือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ  
 1.4 ดานการทํางานเปนทีมโดยภาพรวมพบวามีความตองการ 
พัฒนาอยูในระดับมาก (X = 4.00, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาทุกขอมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากโดยขอที่มีระดับความ
ตองการพัฒนาสูงสุด คือ มีทักษะในการทํางานรวมกับบุคคล/กลุมบุคคลได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาและสถานการณ
ตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากการทํางานเปนทีมโดยครูสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ครู
รวมกันตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบตอความสําเร็จของงานที่ได รับ
มอบหมายรวมกัน ทําใหเกิดองคกรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจยัของ 
(พรทิพย บุญณสะ, 2555) พบวาการพัฒนาสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม
ของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ประเด็นพบวาการพัฒนาสมรรถนะดานการทํางานเปนทีมของครูอยูในระดับ
มากและสอดคลองกับงานวิจัยของ (นราภรณ วงศพระคุณ , 2555) 
ผลการวิจัยพบวาผูบริหาร และครูมีความเห็นรวมกันวากระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย มีการปฏิบัติดานการทํางาน
เปนทีมอยูในระดับมาก 

1.5 ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยภาพรวมพบวามี
ความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก (X = 3.97, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขอมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมากโดยขอที่มี
ระดับความตองการพัฒนาสูงสุดคือ เปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมผูอ่ืนให
ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู และพัฒนาจนเปนที่
ยอมรับ ทั้งนี้เนื่องจากครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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อุทัยธานีเขต 2 ในภาพรวมเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบของสังคมอีกทั้งเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตอยาง
เหมาะ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผยึดมั่นในอุดมการณ เสียสละและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนวิชาชีพสอดคลองกับ (สมนึก ลิ้มอารีย, 2552) ดานมีจริยธรรมโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ (พระครูปลัดไทรทอง สุธมฺโม
(เนียมมั่นคง), 2555) ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก 

1.6 ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูโดยภาพรวม

พบวา มีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก (X = 3.86, S.D. = 0.53) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก โดย

ขอที่มีระดับความตองการพัฒนาสูงสุด คือ ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญา

ทองถ่ินในชุมชนในการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาสมรรถนะครูใน

ดานการจัดการเรียนรูเปนเร่ืองที่ตองมีการวางแผนการปฏิบัติ การปฏิบัติตาม

แผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง ซึ่งทั้งหมดมีจุดเนนอยูที่กระบวนการ

จัดการเรียนรู และพัฒนาครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู ที่เนนการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการและยึดผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

(นราภรณ วงศพระคุณ, 2555) ผลการวิจัยพบวาผูบริหารและครูมีความเห็น

วากระบวนการ พัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงรายมีการ

ปฏิบัติดานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากและ

สอดคลองกับ(นิทัศนหามนตรี, 2558)ผลการวิจัยพบวาแนวทางของการ

พัฒนาสมรรถนะของครูในดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยู

ในระดับมาก  

1.7 ดานการพัฒนาผูเรียนโดยภาพรวมพบวามีความตองการพัฒนา

อยูในระดับมาก (X = 3.82, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุก

ขอมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก โดยขอที่มีระดับความตองการ
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พัฒนาสูงสุด คือ ดูแลชวยเหลือผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึงทันการณ ทั้งนี้เพราะ

การพัฒนาผูเรียนคือการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพ และ

คุณลักษณะตามมาตรฐานสากล โดยจะตองเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะใน

การคนควา แสวงหาความรู และมีความรูพื้นฐานที่จําเปน โดยครูผูสอน

จะตองพยายามจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรู และเขาถึงองคความรู

ดวยตนเองได สอดคลองกับงานวิจัยของ (นราภรณ วงศพระคุณ, 2555) ซึ่ง

ผลการวิจัยพบวาทั้งผูบริหารและครูมีความเห็นวากระบวนการพัฒนา

สมรรถนะครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย มีการปฏิบัติดานการพัฒนา

ผูเรียนอยูในระดับมาก 

1.8 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยภาพรวมพบวาครูมีความ

ตองการพัฒนาอยูในระดับมาก (X =  3.95, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ทุกขอมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก โดยขอที่มีระดับ

ความตองการพัฒนาสูงสุดคือ การสํารวจปญหาเก่ียวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนใน

ชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนเปนสิ่งสงเสริมใหเกิดการเรียนรูของผูเรียน และการสอนของผูสอนได

เอ้ืออํานวยตอกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญที่สุด

ในขณะนั้นใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายของการศึกษา สอดคลองกับ

งานวิจัยของ (นราภรณ วงศพระคุณ, 2555) ผลการวิจัยพบวาผูบริหารและ

ครูมีความคิดเห็นวากระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเอกชนใน

จังหวัดเชียงราย มีการปฏิบัติดานบริหารจัดการในชั้นเรียนอยูในระดับมาก

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (อิสหาก นุยโสะ, 2556) ผลการวิจัยพบวา

สมรรถนะการบริหารการจัดการชั้นเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน 

1.9 ดานการวิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนโดย

ภาพรวมพบวามีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก (X = 3.64, S.D. = 
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0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความตองการพัฒนาอยูในระดับ

มาก โดยขอที่มีระดับความตองการพัฒนาสูงสุด คือ วิเคราะหจุดเดน จุดดอย 

อุปสรรคและโอกาสความสําเร็จของการวิจัย เพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนในชั้น

เรียน ทั้งนี้เนื่องจากการวิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน เปน

ระบวนการที่ดําเนินการโดยครูผูสอน เปนกระบวนการที่ผูสอนสะทอนการ

ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยการศึกษาวิเคราะหปญหาการเรียนรู 

วางแผนแกไขปญหาการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลอยาง

เปนระบบ ผูสอนสามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นําไปสู

คุณภาพการเรียนรู สอดคลองกับ (จักกฤษ อุดปาคา, 2557) พบวา ดาน

ความรูความเขาใจ อยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูไดรับการสงเสริม 

สนับสนุนจากสถานศึกษาในการใหความรูดานการวิจัยในชั้นเรียนทั้งในรูป

ของการฝกอบรม สัมมนาและเอกสาร ทําใหครูมีความรูความเขาใจในเร่ือง

การวิจัยในชั้นเรียน 

1.10 ดานภาวะผูนําครูโดยภาพรวมพบวามีความตองการพัฒนาอยู

ในระดับมาก  (X = 3.50, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอ

มีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก โดยขอที่มีระดับความตองการพัฒนา

สูงสุด คือ มีปฏิสัมพันธในการสนทนา มีบทบาท และมีสวนรวมในการสนทนา

อยางสรางสรรคกับผูอ่ืน โดยมุงเนนไปที่การเรียนรูของผูเรียน และการพัฒนา

วิชาชีพ ทั้งนี้เพราะคนที่เปนผูนําทางการศึกษาจะตองใชความรูความสามารถ

นําไปสูผลงานทางวิชาการในการพัฒนางานหรือผลงานเพื่อเปนประโยชนตอ

ตนเอง และองคกรใหประสบความสําเร็จได ตองอาศัยเทคโนโลยี และตองมี

ความรูที่กวางสอดคลองกับ (นิทัศน หามนตรี, 2558)ผลการวิจัยพบวา 

แนวทางของการพัฒนาสมรรถนะของครูในดานดานภาวะผูนําครูอยูใน     

ระดับมาก 
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1.11 ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการ

จัดการเรียนรูโดยภาพรวมพบวามีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก (X = 

3.35, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความตองการ

พัฒนาอยูในระดับมาก โดยขอที่มีระดับความตองการพัฒนาสูงสุด คือกําหนด

แนวทางในการสรางความ สัมพันธที่ดีและความรวมมือกับชุมชน ทั้งนี้เปน

เพราะสถานศึกษาเปนสวนหนึง่ของชุมชน โดยที่ชุมชนมีสวนสาํคัญอยางยิ่งตอ

การพัฒนาสถานศึกษา และมีสวนในความสําเร็จของสถานศึกษาขณะเดียวกัน

โรงเรียนก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชน ดังนั้นเพื่อสงเสริมความเขมแข็ง

ของชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ

ของชุมชน และเพื่อได รับความรวมมือสนับสนุนจากชุมชน อันจะเปน

ประโยชนตอทั้งโรงเรียนและชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ (นราภรณ วงศ

พระคุณ, 2555) ผลการวิจัยพบวามีการปฏิบัติดานการสรางความรวมมือกับ

ชุมชนอยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (อิสหาก นุยโสะ, 

2556) ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ

ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูสายผูสอนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 พบขอสรุปจากการวิจัย ดาน

มุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหนาที่ คือสํารวจความตองการประชุม สัมมนา 

อบรมพัฒนาครู และจัดชองทางในการแสดงความคิดเห็นใหกับครูดานการ

บริการที่ดี คือ สํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ จัดสถานที่ใหบริการใหเปน

ระบบเปนระเบียบจัดอบรมบุคลากร ดานการพัฒนาตนเองคือ จัดทําโครงการ

อบรมพัฒนาครู ศึกษาดูงาน จัดหาแหลงเรียนรู ดานการทํางานเปนทีมคือ

สงเสริมใหมีเครือขายทีมงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ดานจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพครูคือจัดทําโครงการที่สงเสริมวัฒนธรรมที่ดีใน
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องคกร ยกยองเชิดชูเกียรติ ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคือ 

พัฒนาหลักสูตร การสืบคนขอมูลผานเคร่ืองขาย การใชเทคโนโลยีผลิตสื่อ

นวัตกรรม ดานการพัฒนาผูเรียนคือ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

อบรมนักเรียน มอบรางวัล ยกยองชมเชย ดานการบริหารจัดการชั้นเรียนคือ 

จัดทําโครงการ จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติ ดานการวิเคราะห สังเคราะห และ

การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนคือ จัดอบรมการทําวิจัยฯ สนับสนุนงบประมาณ 

ดานภาวะผูนําครูคือ จัดทําโครงการ จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติ ดานการสราง

ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรูคือ จัดทํา

โครงการสัมพันธชุมชน เปดโอกาสชุมชนใหเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน

กําหนดแนวทางที่ชัดเจนสอดคลองกับงานวิจัยของ (วิลัยภรณ  แยมสวน, 

2552) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และความตองการพัฒนา

บุคลากรผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัยผลการวิจัย

พบวาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรผูปฏิบัติงาน 5 ดานมีความ

ตองการในการพัฒนาอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุธี

บูรณะแพทย, 2557) ไดวิจัยเร่ืองสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 พบวา

สมรรถนะหลักของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผูสอน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดพัฒนาสมรรถนะและตัวบงชี้ของครูไทยเพื่อ

ยกระดับคุณภาพครู เพื่อใหไดครูดี ครูเกง ครูมีคุณธรรม มีศักยภาพ และมี

คุณภาพทัดเทียมกับประชาคมโลกในยุคโลกาภิวัตนที่ประกอบดวย สมรรถนะ

หลัก (Core Competency) คือ 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2) 

การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม 5)จริยธรรม และ
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จ ร ร ย าบ ร ร ณวิ ช า ชี พค รู สม ร รถ นะป ระ จํ า ส า ย ง าน  ( Functional 

Competency) คือ 1)การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2)การ

พัฒนาผูเรียน 3)การบริหารจัดการชั้นเรียน 4)การวิเคราะห สังเคราะห และ

การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5)ภาวะผูนําครู 6)การสรางความสัมพันธและความ

รวมมือกับชุมชนเพื่ อการจัดการโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ 

(Competency Based  Approach) เพราะจะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถ รู

จุดเดนจุดดอย ของความสามารถในการปฏิบัติงานของตนและสามารถพัฒนา

ตนเองใหสอดคลองกับความตองการของตนเอง และของหนวยงาน 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะทั่วไปจากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะดังนี ้

 1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจนาํแนวทางการพฒันาครู ที่

ผูวิจัยนาํเสนอไวไปทดลองใชเพือ่แกไขปญหาตางๆ 

 1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจนาํกลยุทธไปแกไข ปรับปรุง
และสนบัสนุนปจจัยทางการศึกษาตางๆ สาํหรับการพัฒนาครูใหมากข้ึน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปในการวิจัยคร้ังตอไปผูวจิัยมี
ขอเสนอแนะตอไปนี ้
 2.1 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความตองการพัฒนา
สมรรถนะของครูในสถานศึกษา 
 2.2 ควรศึกษาวิจัยถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา  
ที่เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษา 
 2.3 ควรศึกษาวิจัยถึงบทบาทหนาที่ของหนวยงานตนสงักัด 
ที่เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษา 
 
 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



        วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบบัที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 

 
238 238 

เอกสารอางอิง 

กัญญวรา  ผลเจริญ. (2559). การศึกษาสมรรถนะหลักของครูสันติราษฎร 

 วิทยาลัย. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร 

 การศึกษา). มหาวิทยาลัยบูรพา. 

จักกฤษ    อุตปาคา. (2559). สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน 

 มัธยมศึกษาในกลุมสหวิทยาเขต สัตตบงกช สํานักงานเขตพ้ืนที่ 

 การศึกษามัธยมศึกษาเขต 44. ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

ฉันทนา  บุญมาก. (2555). สมรรถนะของครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรีตาม 

 ความรับรูของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา. วิทยานพินธ 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยบูรพา 

นราภรณ  วงศพระคุณ. (2555). การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเอกชน 

 จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 

นิทัศน หามนตรี. (2558). การนําเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู 

 สังกัดสําานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี 

 อยุธยา เขต 1. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร          

การศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

พรทิพย  บุญณสะ. (2555). การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

 เขต 1. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหาร 

 การศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

พระครูปลัดไทรทอง  สุธัมโม (เนียมมั่นคง). (2555). คุณลักษณะของครูตาม 

           จรรยาบรรณวิชาชีพ. กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 

           อําเภอเมืองสมุทรปราการ. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                วารสารพิกุล ปที ่17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 239 

 (การบริหารจัดการคณะสงฆ). มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราช 

 วิทยาลัย. 

วิลัยภรณ  แยมสวน. (2552). สมรรถนะในการปฏิบัตงิานและความตองการ 

 พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานเทศบาลจังหวัด 

 สุโขทัย. วิทยานพินธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหาร 

 และพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท). มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 อุตรดิตถ. 

สมนึก  ลิ้มอารีย. (2552). การศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรทาง 

 การศึกษาที่ปฏิบัตงิานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของแกน  

 เขต 3. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).  

 มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย. 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2. (2559). 

 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ (ป 2558 – 2559).         

 อุทัยธาน:ี ผูแตง. 

 . (2559).สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้น 

 พ้ืนฐาน(O-NET)ป 2558. อุทัยธาน:ี ผูแตง. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน. (2553). คูมือการประเมิน 

 สมรรถนะครู. กรุงเทพฯ:ผูแตง. 

สุธี  บูรณแพทย. (2557). สมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3. 

 วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑติ. (หลักสูตรการบริหาการศึกษา).  

 มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี. 

อิสหาก นุยโสะ. (2560). สมรรถนะครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล. 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



        วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบบัที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 

 
240 240 

 วิทยานพินธศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริการและการจัด  

 การศึกษาอิสลาม). มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                วารสารพิกุล ปที ่17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 241 

การประเมินการจัดการเรียนรูภาษาไทย  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 

An Evaluation of  Learning Management of 

Thai Course for Prathomsuksa 3 Under the 

Loei Primary Educational Service Area office 1. 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินการจัดการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 

1 เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน แบบวัดทักษะทางภาษา แบบวัดเจตคติ แบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ สถิติที่ ใชในการวิ เคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ คา เฉลี่ย            

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการ

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิจยัและประเมินผลการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 
2,3อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ประเมินการจัดการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา 1) มิติดาน

พฤติกรรมการเรียนรู ผานเกณฑการประเมินระดับมาก แสดงใหเห็นวา 

นักเรียนชอบเรียนภาษาไทยจึงทําใหมีความรูความเขาใจเนื้อหาภาษาไทยและ

มีทักษะทางภาษา  2) มิติดานการจัดการเรียนรู ผานเกณฑการประเมินโดย

ภาพรวมในระดับมาก ดานที่มีคา เฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูมีการวัดและ

ประเมินผลการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 

สื่อการเรียนรู 3) มิติดานสถาบัน ผานเกณฑการประเมินโดยภาพรวมอยูระดบั

มาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเหมาะสมตอ

หองเรียน ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สภาพครอบครัวเอ้ือตอการเรียน

ภาษาไทยของนักเรียน และดานที่ไมผานเกณฑการประเมิน คือ สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

คําสําคัญ :  การประเมินการจดัการเรียนรู, ภาษาไทย  

Abstract 
This research aimed evaluate the learning Thai in Prathomsuksa 
3. Under the Loei Primary Educational Service Area office 1. The 
tools for data gathering were an achievement test, language skill 
test, attitude test, the questionnaire set and the constructed 
interviews. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean and standard deviation. Qualitative Data Analysis by 
Content analysis. The findings revealed as follows.    1) The first 
aspect was the learning behavior in high level to the students 
like to learn Thai. So they had Knowledge and understood Thai 
and had skills language. 2) The learning and teaching 
management was in high level. Factors most affecting to the 
teachers have many evaluation and assessment method. Factors 
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least affecting to the materials use to content. 3) The school was 
in high level. Factors most affecting to the numbers of students 
to fit the class. Factors least affecting to the family support to 
learning Thai. The comfort table indicator was not fit. 

Keywords: An Evaluation of Learning Management, Thai 

Language Course 

บทนํา 

ภาษาไทยเปนเปนวิชาที่ตองใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยาง

มีประสิทธิภาพ ทั้งดานการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด 

หลักการใชภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม การมีเจตคติที่ดีตอภาษาไทย 

ตระหนักในคุณคาของภาษาไทย ซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ไดสั่งสมสืบ

ทอดมาจนถึงปจจุบัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ

มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดนั้นจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญดาน

ความสามารถในการสื่อสาร จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหการวัดประเมินผลการ

เรียนรูเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหไดขอมูล

สารสนเทศที่จําเปนในการพิจารณาวาผูเรียนเกิดคุณภาพการเรียนรูตามผล

การเรียนรูของหลักสูตร สะทอนจุดเนนการพัฒนาผูเรียนหรือไม ถึงแม

หลักสูตรจะกําหนดใหมีการวัดประเมินผลก็เปนเพียงการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนเทานั้นแตไมไดเนนถึงการประเมินผลทั้งหมดของ

การจัดการเรียนรู ซึ่งตองพิจารณาปจจัยหลายดาน เชน ครู ผูบริหาร 

ผูปกครอง สื่อการเรียนรู การจัดการเรียนรูและผูเชียวชาญ ดังนั้น ผูวิจัยซึ่ง

เปนครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสนใจในการประเมินการจัดการ
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เรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 อยางเปนระบบ จึงไดศึกษารูปแบบการประเมิน ซึ่งมี

นักประเมินหลายทานเสนอรูปแบบการประเมินไวหลายลักษณะ แตละ

รูปแบบมีแนวคิด ทฤษฎี และหลักเหตุผลการพัฒนาโดยเฉพาะมีความเชื่อ 

ปรัชญา มีจุดเดน จุดดอยและขอจํากัดในการนําไปใชแตกตางกันออกไป  

รูปแบบการประเมินที่จะนํามาใชประเมินการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยนั้น ควรมีการประเมินหลาย ๆ ดานและมีความเหมาะสม ผูวิจัย

จึงไดนํารูปแบบการประเมินของแฮมมอนดมาใชในการประเมินคร้ังนี้ เนื่องจาก

เปนรูปแบบการประเมินอยางมีระบบและมีความสําคัญทางการศึกษาเปน

โมเดลที่สมบูรณ สามารถใหขอมูลพื้นฐานเชิงระบบสําหรับการตัดสินคุณคา

ทางการศึกษาไดเปนอยางดี (เยาวดี  วิบูลยศรี, 2556, หนา 52) เพราะมี

ความสมบูรณครบถวน ลูกเตาของแฮมมอนดประกอบดวยลูกเตาเล็กหรือ

เซลลยอย ๆ จํานวน 90 เซลล แตละเซลลจะเปนตัวแทนของคําถามเชิง

ประเมินทุกดานของการประเมินการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ไมวาจะเปนดานความรู คือ ดานพุทธิพิสัย  ดานจิตพิสัย และดาน

ทักษะพิสัย รวมถึงสื่อการเรียนรู สภาพแวดลอมการจัดการเรียนรู เนื้อหาและ

วิธีการจัดการเรียนรูบุคลากรที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู เชน นักเรียน ครู 

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปกครอง  

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกรูปแบบการประเมินของ Hammond มาเปนแนวทาง

ในการประเมิน เพื่อจะมองเห็นคุณภาพการจัดการเรียนรูภาษาไทยอยางเปน

ระบบ สามารถใหขอมูลพื้นฐานเชิงระบบสําหรับการตัดสินคุณคาการจัดการ

เรียนรูภาษาไดเปนอยางด ี
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อประเมินการจัดการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการประยุกต ใช รูปแบบการประเมินของ 

Hammond โดยมี 3 มิติ จึงไดกําหนดขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 

 1. มิติดานพฤติกรรมการเรียนรู แบงเปน 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย 

จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

 2. มิติดานการจัดการเรียนรู แบงเปน 4 ดาน คือ การจัดเนื้อหาวิชา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผล 

 3. มิติดานสถาบัน แบงเปน 7 ดาน คือ การมีสวนรวมในการจัด

เนื้อหาภาษาไทย การพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย การจัดชั้นเรียนและตาราง

เรียน สิ่งอํานวยความสะดวก งบประมาณ และดานครอบครัว 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 แนวคิดและโมเดลการประเมินของแฮมมอนด  (Hammond’s 

concept and model of evaluation) (พิกุล ทิตยกุล, 2548, หนา 13) ได

กลาววา แนวคิดและโมเดลการประเมินของแฮมมอนด นั้น แฮมมอนดได

นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโปรแกรมการศึกษา โดยเนนโครงการ

นวัตกรรมในระดับทองถ่ินและเสนอโมเดล 3 มิติดังนี้ 

 1) มิติดานพฤติกรรมการเรียนรู ซึ่งมี 3 สวนยอย คือ พุทธิพิสัย จิต

พิสัย และทักษะพิสัย 

 2) มิติดานการจัดการเรียนสอน มีสวนประกอบยอย คือ การจัดระบบ 

เนื้อหาวิธีการ สิ่งอํานวยความสะดวก และคาใชจาย 
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 3) มิติดานสถาบัน ในสวนนี้แบงออกเปน 6 ดานยอย คือ ตัวนักเรียน 

ครู ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ครอบครัว และชุมชนแวดลอม 

 ลูกเตาของแฮมมอนด ประกอบดวยลูกเตาเล็กหรือเซลลยอย ๆ 

จํานวน 90 เซลล แตละเซลลจะเปนตัวแทนของคําถามเชิงประเมิน เชน ถาผู

ประเมินสนใจเซลลยอยที่เปนปฏิสัมพันธระหวางเนื้อหาสาระจากมิติการ

จัดการเรียนการสอนกับครูจากมิติสถาบัน และวัตถุประสงคดานจิตพิสัย จาก

มิติ วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ผูประเมินจะไดคําตอบดังนี้ ครูใชเนื้อหาสาระ

ในโปรแกรม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดานจิตพิสัยไดดีเพียงใด ครูรูสึกอยางไร 

เก่ียวกับเนื้อหาสาระของโปรแกรมกับวัตถุประสงคดานจิตพิสัย เนื้อหาสาระ

ของโปรแกรมเพียงพอสําหรับครูที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคดานจิตพิสัยหรือ

ครูไดเตรียมที่จะใชเนื้อหาสาระเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดานจิตพิสัยของ

โปรแกรมหรือไม 

 รูปแบบการประเมินตามแนวคิดของ Hammond สรุปไดเปนแผนภาพ

ดังตอไปนี้ 

  

 

 

 

ภาพประกอบ  โมเดลโครงสรางทางการประเมินของแฮมมอนด 

ท่ีมา : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2556 หนา 48 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

  ประชากร  

  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู วิ จัยศึกษากับประชากรทั้ งหมด 5,327 คน  

ประกอบดวย 1) ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 156 คน 2) ครูผูสอน จํานวน 199 

คน 3) ศึกษานิเทศก จํานวน 2 คน 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 

2,468 คน 5) ผูปกครองนักเรียน จํานวน 2,468 คน ในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ปการศึกษา 2559 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เลย เขต 1, ขอมูลสารสนเทศ, 2559) 

  กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 786 คน ประกอบดวย 1) 

นักเ รียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 345 คน 2) ผูบริหาร 

จํานวน 47 คน  3) ครูผูสอน จํานวน 47 คน 4) ผูปกครองนักเรียน จํานวน 345 

คน  5) ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบภาษาไทย จํานวน 2 คน  

  เคร่ืองมือวิจัย 

  เค ร่ืองมือที่ ใช ในการประเมินคร้ังนี้  ประกอบดวย ฉบับที่  1  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

สําหรับวัดมิติพฤติกรรมการเรียนรู ดานพุทธิพิสัย ฉบับที่ 2 แบบวัดทักษะทาง

ภาษา วัดมิติพฤติกรรมการเรียนรู ดานทักษะพิสัย แบงเปน 4 ตอน 4.1) แบบ

วัดทักษะการฟง แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 2) แบบวัดทักษะการพูด การพูด

แนะนําตนเอง 3) แบบวัดทักษะการอาน 4) แบบวัดทักษะการเขียน ฉบับที่ 3 

แบบวัดเจตคติ สําหรับวัดมิติพฤติกรรมการเรียนรู ดานจิตพิสัย ฉบับที่ 4 

แบบสอบถามผูบริหาร สําหรับวัดมิติดานสถาบัน ฉบับที่ 5 แบบสอบถาม

ครูผูสอน สําหรับวัดมิติดานการจัดการเรียนรู ฉบับที่ 6 แบบสอบถาม
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ผูปกครอง สําหรับวัดมิติดานการจัดการเรียนรู แบบสอบถามเปนแบบวัด

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ฉบับที่ 7 แบบสัมภาษณศึกษานิเทศกและ

ผูปกครอง มีลักษณะเปนประเด็นคําถามแบบมีโครงสราง สําหรับวัดมิติดาน

พฤติกรรมการเรียนรู และมิติดานสถาบัน 

 การวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการตามกระบวนการของการวิจัยเชิงประเมนิ 

ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

ระยะที ่1 ตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ 

 ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

กําหนดประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ โดยใชกระบวนการสนทนากลุม

ครูผูสอนภาษาไทยโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก

โรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับชาติ (NT) สูง จํานวน 8 คน กําหนดประเด็น

การสนทนากลุมใหสอดคลองกับขอบเขตการประเมินของ Hammond ใน 3 

มิติ โดย การเร่ิมสนทนากลุม ผูดําเนินการแนะนําตนเองและทีมผูวิจัยพรอม

อธิบายวัตถุประสงคของการสนทนา การสนทนากลุมโดยเร่ิมจากคําถามที่

งายๆ แลวคอย ๆ ลวงลึกใหมากที่สุด เมื่อเสร็จการสนทนา ทีมผูวิจัย 

ดําเนินการประชุมกันเพื่อทําการทบทวนและตรวจทานขอมูลวาขอมูล

ครบถวนตามวัตถุประสงคหรือไม มีสวนใดตองเก็บเพิ่มเติมอีกหรือไมอยางไร 

สรางแบบสอบถามตามกรอบประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑในการ

ประเมินที่ไดจากการสนทนากลุม นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 

ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยคัดเลือกจากคา

IOC ตั้งแต .50 ข้ึนไป   

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การสนทนากลุม ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย ถึงผูบริหารโรงเรียนแตละแหง เพื่อขออนุญาตกลุมตัวอยางครูผูสอน
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ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดแก นายสมศักดิ์  ธงดาชัย นายอํานาจ

ยศมงคุณ นายบุญโฮม หอมภักดี นางพรนิภา จําปานิล นางลลิตา เฉลิมรัตน 

นางประกอบ ติสวัสดิ์ นางสุปราณี ปองศิริ และนางวนิดา โกมลไสย เขารวม

สนทนากลุม ตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด ดําเนินการสนทนากลุมดังนี้ กอน

ดําเนินการสนทนากลุม ทีมผูวิจัย (ผูดําเนินการสนทนา ผูจดบันทึก และผูชวย

ดําเนินการ) ไดดําเนินการประชุมทบทวนวัตถุประสงค แนวทางการทํางาน

ตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ เตรียมประเด็นและวัสดุอุปกรณการสนทนา การ

เร่ิมสนทนากลุม ผูดําเนินการแนะนําตนเองและทีมผูวิจัยพรอมอธิบาย

วัตถุประสงคของการสนทนา ดําเนินการสนทนากลุม เมื่อเสร็จการสนทนา 

ทีมผูวิจัยดําเนินการประชุมกันเพื่อทําการทบทวนและตรวจทานขอมูล 

จากนั้นสรางแบบสอบถามความสอดคลองระหวางประเด็นที่ประเมิน ตัวชี้วัด

และเกณฑในการประเมิน เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดแก 1) ดร.จุไรรัตน อาจแกว อาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2)นายอนุภูมิ  คํายัง อาจารยกลุมวัดและประเมินผล

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3) ดร.อมรา จํารูญศิริ ศึกษานิเทศก

ชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 4) นางสุดารักษ  ศรีสมบัติ ศึกษานิเทศก

ชํานาญการพิเศษ งานวัดและประเมินผล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1  5) นางกมลลักษณ บุญโสม ครู วิทยฐานะชํานาญ

การพิเศษภาษาไทย โรงเรียนรมเกลาบานชมเจริญ ตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (Content validity)  
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 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ใหผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคลองระหวางประเด็น
ประเมินกับตัวชี้ วัด และความเหมาะสมของเกณฑ โดยส งและขอรับ
แบบสอบถามคืนดวยตนเอง 

  การวิเคราะหขอมูล 
  การสนทนากลุมครูผูสอนภาษาไทย วิเคราะหโดยการสรางขอสรุป

เปนขอความบรรยาย การวิเคราะหขอมูลแบบสอบความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ โดยการหาดัชนีความสอดคลอง (Item objective congruence 

index : IOC) โดยคัดเลือกจากคา IOC ตั้งแต .50 ข้ึนไป ถือวาผูเชี่ยวชาญ

ยอมรับ  

 สรุปเกณฑการใหคะแนนในแตละดาน ดังนี้ 

 1) เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพดานพุทธิพิสัย จากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  

จํานวน 30 คะแนน ใชเกณฑในการใหคะแนนโดยแบงผลการใหระดับคะแนน

ดังนี้ 

ชวงคะแนนทีส่อบได ชวงคะแนนรอยละ ระดับคุณภาพ 
25 - 30 ตั้งแต 80 ข้ึนไป ดีมาก 
20 - 24 70 – 79 ดี 
15 - 19 60 – 69 ปานกลาง 
10 - 14 50 – 59 พอใช 
0 - 9 ต่ํากวา 50 ปรับปรุง 

 2) เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพดานทักษะพิสัย จากการทํา

แบบวัดทักษะทางภาษา แบงเปน 4 ตอน ตอนที่ 1 แบบวัดทักษะการฟง ตอน

ที่ 2 แบบวัดทักษะการพูด ตอนที่ 3 แบบวัดทักษะการอาน ตอนที่ 4 แบบวัด
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ทักษะการเขียน จํานวน 57 คะแนน นําคะแนนสอบทั้ง 4 ทักษะรวมกันแลว

เทียบเกณฑ ดังนี้ 

ชวงคะแนนทีส่อบได ชวงคะแนนรอยละ ระดับคุณภาพ 
46 ข้ึนไป ตั้งแต 80 ข้ึนไป       ดีมาก 
36 – 45 70 – 79       ดี 
26 – 35 60 – 69       ปานกลาง 
16 – 25 50 – 59       พอใช 
0 – 15 ต่ํากวา 50       ปรับปรุง 

  3) เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพจากการทําแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มีตัวเลือก 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด 5 

คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน นอย 2 คะแนน และนอยที่สุด 

1 คะแนน 

  เกณฑการประเมินไดจากการแปลความหมายคาเฉลี่ยคะแนนแบง

ออกเปน 5 ชวง (เชาว อินใย, 2553, หนา 292) ดังนี้ 

ชวงคะแนนเฉลี่ย  ระดับความคิดเห็น 
     4.51 – 5.00  ความหมาย        มากที่สุด 
     3.51 – 4.50  ความหมาย        มาก 
     2.51 – 3.50  ความหมาย        ปานกลาง 
     1.51 – 2.50  ความหมาย        นอย 
     1.00 – 1.50  ความหมาย        นอยที่สุด 

 4) เกณฑประเมินผลโดยภาพรวม 1) ดานพุทธิพิสัย ผานเกณฑรอย

ละ 80 2) ดานทักษะพิสัย ผานเกณฑรอยละ 70 3) ดานจิตพิสัย ดานการ

จัดการเรียนรูและดานสถาบัน ผานเกณฑระดับดีข้ึนไป X  ≥ 3.51 และ S.D 

< 1 
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ระยะที ่1 ตอนที่ 2 การสรางเคร่ืองมือในการประเมิน 

 ผูวิจัยดําเนนิการสรางเคร่ืองมือ ดังนี ้

 1. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด

ทักษะทางภาษา ศึกษาหลักการ โครงสรางเวลาเรียน วิเคราะหตัวชี้วัดและ

สาระการเรียนรูแกนกลางชั้นประถมศึกษาปที่  3 วางแผนและสราง

แบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษา และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา (ผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกับระยะที่ 1 ตอนที่ 1) นําแบบทดสอบไป

ทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

นํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) แลวเลือกขอสอบ

ที่มีคาความยากงายตั้งแต 0.2 ถึง 0.8 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ข้ึนไปและ

หาคาความเที่ยงแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอรริชารดสัน (พิชิต 

ฤทธิ์จรูญ, 2555, หนา 157) ดังนี้ 

ตารางที่ 1 คุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะทางภาษา 

 
เคร่ืองมือ 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 
คา 

ความยาก 
คาอํานาจ
จําแนก 

คาความ
เที่ยง 

ฉบับที่ 1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

0.24-0.52 0.25-0.82 0.753 

ฉบับที่ 2 แบบวัดทักษะทางภาษา 
ตอนที่ 1 ทักษะการฟง 

 
0.35-0.60 

 
0.41-0.83 

 
0.831 

 ตอนที่ 2 ทักษะการพูด 
ตอนที่3 ทักษะการอาน 
ตอนที่4 ทักษะการเขียน 

- 
0.29-0.65 
0.48-0.70 

- 
0.39-0.86 
0.40-0.88 

- 
0.771 
0.801 
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 2. การสรางแบบสอบถาม จํานวน 4 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามวัด

เจตคติของนักเรียน แบบสอบถามผูบริหาร ครูผูสอน และผูปกครอง เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคาตามวิธีการของลิเคิรท (Likert Scale) เทียมจันทร  

พานิชยผลินไชย (2539 หนา 171) แบงระดับการวัดออกเปน 5 ระดับ 

(Rating scale) นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา และใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) คัดเลือกขอที่มีคาเฉลี่ย

ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป (เชาว อินใย, 2553, หนา 288) นําแบบสอบถามไปทดลอง

ใช (Try out) กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย จํานวน 30 คน และผูปกครอง

โรงเรียนอนุบาลเลย จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ผูบริหารจํานวน 30 

คน ครูผูสอน จํานวน 30 คน นําผลมาวิเคราะห หาคาอํานาจจําแนก (r) และ

หาคาความเที่ยง ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 

(α) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555, หนา 158) ดังนี้ 

ตารางที่ 2 คุณภาพแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือ คุณภาพของเคร่ืองมือ 
  คาอํานาจจําแนก คาความเที่ยง 
ฉบับที่ 1 แบบวัดเจตคติ 0.398-0.720 0.894 

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามครูผูสอน 0.293-0.643 0.861 

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามผูบริหาร 0.305-0.619 0.938 

ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผูปกครอง 0.301-0.565 0.942 

 การสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง นําไปทดลองใชกับผูปกครอง 

จํานวน 3 คน (นางนพรัตน จันพาณิชย นางสาววันนิสา สานสิงหและนาง

พัฒสดา ลวนกลา) และศึกษานิเทศก จํานวน 3 คน (ดร. สุมาลี ขัตติยะ นาย

ศักดิ์ชาย ไรขามและ นางจันทรเพ็ญ บุณวงค) ไมใชกลุมตัวอยางโดยการ

สัมภาษณเพื่อตรวจสอบความเขาใจคําถามของผูใหขอมูล 
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ระยะที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนรูภาษาไทย 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การเก็บขอมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด

ทักษะทางภาษา ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถึง

ผูบริหารโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลโดยเดินทางพรอมสง

หนังสือ นัดหมายวัน เวลาในการทดสอบ จัดเตรียมแบบทดสอบใหเพียงพอ

กับจํานวนกลุมตัวอยาง ชี้แจงครูประจําชั้นถึงข้ันตอนในการสอบ และวิธีการ

สอบ นําแบบทดสอบไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  

 2. การเก็บขอมูลแบบสอบถามผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน นักเรียน

และผูปกครอง สงหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียน ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล 

โดยสงและรับแบบสอบถามดวยตนเอง 

 3. การเก็บขอมูลการสัมภาษณ ขอความอนุเคราะหผูบริหารโรงเรียน
นัดหมายวัน เวลาในการสัมภาษณผูปกครอง สวนการสัมภาษณศึกษานิเทศก 
ผูวิจัยประสานนัดหมายวันเวลาในการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล กอนการ
สัมภาษณ แนะนําตัวเอง บอกจุดมุงหมายของการสัมภาษณ ประโยชนที่จะ
ไดรับ และแจงวาจะไมเปดเผยขอมูลสวนตัว และขออนุญาตบันทึกเสียง
ประกอบการจํา ตรวจสอบความสมบูรณของการจดบันทึกในแบบสัมภาษณ 

 การวิเคราะหขอมูลการประเมินการจัดการเรียนรู  
 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนํามาวิเคราะหดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและเปรียบเทียบกับเกณฑ 2) แบบวัดทักษะทาง

ภาษา นําคะแนนทั้ง 4 ทักษะมารวมกันแลววิเคราะหระดับคุณภาพโดยเทียบ

กับเกณฑ 3) แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนภาษาไทย นํามาหาคาเฉลี่ยและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4)แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูล

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามหาความถ่ีและรอยละ ขอมูลแบบสอบถามหา

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว
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เทียบกับเกณฑ 5) ขอมูลจากการสัมภาษณนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) 

ผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยการประเมินการจัดการเรียนรูภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 

โดยการประยุกตใชรูปแบบการประเมินของ Hammond มีดังนี้ 

 ผลการประเมินการจัดการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

โดยใชรูปแบบของ Hammond พบวา  

 1. มิติดานพฤติกรรมการเรียนรู พบวา ผานเกณฑการประเมินทั้ง 3 

ดาน ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ดานพุทธิพิสัย n 
คะแนน 
ประเมิน 

นักเรียนที่ 
ผานเกณฑ 
ในระดับด ี

 
รอยละ 

แปลผล 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

345 30 306 82.14 ผาน
เกณฑ 

 จากตารางที่  3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพุทธิพิสัย 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 82.14 ผานเกณฑการ

ประเมิน 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินเจตคติที่มีตอการเรียนภาษาไทย  

ขอคําถาม X  S.D. การแปลผล 
1. นักเรียนชอบเรียนภาษาไทย 
    มากกวาวิชาอ่ืน ๆ 

4.04 0.77 มาก 

2. นักเรียนคิดวาภาษาไทยเปน 
    สาระท่ีเขาใจงาย 

3.59 0.80 มาก 

3. นักเรียนรูสึกสนุกเมื่อไดเรียน 
    ภาษาไทย 

3.92 0.74 มาก 

 4. นักเรียนคิดวาภาษาไทยม ี
     ความสําคัญและจําเปนสําหรบั 
     การใชในชีวิตประจําวัน 

3.93 0.92 มาก 

5. นักเรียนมีความภูมิใจท่ีไดเรียน 
   ภาษาไทยเพราะเปนภาษาประจํา 
   ชาติไทย 

4.22 0.57 มาก 

6. นักเรียนรูสึกพอใจและมคีวามสขุ 
    กับการเรียนภาษาไทย 

3.94 0.76 มาก 

7. นักเรียนคิดวาอยากทํากิจกรรม 
    ภาษาไทยตอถึงจะหมดเวลาแลว 

4.11 0.31 มาก 

8. นักเรียนคิดวาภาษาไทยเปน 
    สาระท่ีสําคญัในการเรียนวิชาอ่ืน 

3.62 0.83 มาก 

9. นักเรียนคิดวาสื่อการเรียนท่ีคร ู
    นํามาสอนนาสนใจและทําให 
    เขาใจเน้ือหามากข้ึน 

4.85 0.56 มากท่ีสุด 

10. นักเรียนคิดวาภาษาไทยเปน 
     วิชาท่ีนาสนใจ นาติดตาม 
     มากกวาวิชาอ่ืน 

3.97 0.71 มาก 

11. นักเรียนไมรูสึกเบ่ือเมื่อถึง 
     ช่ัวโมงภาษาไทย 
 

4.12 0.95 มาก วา
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12. นักเรียนอยากเรยีนภาษาไทย 
     ทุกวัน 

4.28 0.78 มาก 

13. นักเรียนรูสึกดีใจมากท่ีวันน้ีม ี
     การบานภาษาไทย 

4.01 0.37 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.05 0.20 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบวา โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีเจต

คติตอการเรียนภาษาไทย อยูในระดับมาก ( X =4.05, S.D.=0.20) โดย

พิจารณาในรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอที่ 9 นักเรียนคิดวาสื่อการ

เรียนที่ครูนํามาสอนนาสนใจและทําใหเขาใจเนื้อหามากข้ึนอยูในระดับมาก

ที่สุด ( X =4.85, S.D.=0.56) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอที่ 2 นักเรียนคิด

วาภาษาไทยเปนสาระที่เขาใจงายอยูในระดับมาก ( X =3.59, S.D.=0.80) 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินดานทักษะพิสัย 

ดานทักษะพิสัย n 
คะแนน 
ประเมิน 

นักเรียนที่ 
ผานเกณฑ 
ในระดับด ี

 
รอยละ 

แปลผล 

ผลการประเมิน 
ทักษะ 
ทางภาษา 

345 57 295 85.51 ผาน
เกณฑ 

  
 จากตารางที่ 5 ผลการประเมินดานทักษะพิสัยโดยการประเมิน
ทักษะทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนมีผลการประเมิน
ทักษะทางภาษา คิดเปนรอยละ 85.51  ผานเกณฑการประเมิน 
 2. มิติดานการจัดการเรียนรู พบวา ผานเกณฑการประเมินทั้ง 4 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตารางที ่6 ผลการประเมินมติิดานการจัดการเรียนรู โดยรวมกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3   

 

ประเด็นการประเมนิ X  S.D. การแปลผล 
สรุปผล 

การประเมิน 
1.ดานการจัดเนื้อหาวิชา 4.13 0.2 มาก ผานเกณฑ 
2.ดานการจัดกิจกรรมการ 
  เรียนรู 

4.38 0.16 
มาก ผานเกณฑ 

3.ดานสื่อการจัดการเรียนรู 4.06 0.12 มาก ผานเกณฑ 
4.ดานการวัดและประเมินผล 4.84 0.11 มากที่สุด ผานเกณฑ 

เฉลี่ยรวม 4.35 0.04 มาก ผานเกณฑ 

  

 จากตารางที่ 6 พบวา ผลการประเมินมิติการจัดการเรียนรู โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.35, S.D.=0.04) ผานเกณฑการประเมิน เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ผานเกณฑการประเมินทุกดาน  

 3. มิติดานสถาบัน มี 7 ตัวชี้วัด พบวา ผานเกณฑการประเมิน 6 

ตัวชี้วัด และไมผานเกณฑการประเมิน 1 ตัวชี้วัด คือ สิ่งอํานวยความสะดวก  

ตารางที่ 7 ผลการประเมินมิติดานสถาบันโดยรวม  

ประเด็นการประเมนิ X  S.D. การแปล
ผล 

สรุปผล 
การประเมิน 

1. การมีสวนรวมในการ 
   กําหนดเนื้อหา 

3.90 0.13 มาก ผานเกณฑ 

2. การพัฒนาครูผูสอน 
   ภาษาไทย 

4.32 0.15 มาก ผานเกณฑ 

3. การจัดชั้นเรียนและ 4.81 0.25 มากที่สุด ผานเกณฑ 
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    ตารางเรียน 
4. สิ่งอํานวยความสะดวก 2.60 0.08 นอย ไมผานเกณฑ 
5. งบประมาณ 3.88 0.23 มาก ผานเกณฑ 
6. ดานครอบครัว 3.58 0.22 มาก ผานเกณฑ 

รวม 3.85 0.07 มาก ผานเกณฑ 

 จากตารางที่ 7 พบวา ผลการประเมินมิติดานสถาบัน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก ( X =3.85, S.D.=0.07) ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณา

รายดานพบวา ผานเกณฑการประเมิน 6 ดาน คือ การจัดชั้นเรียนและตาราง

เรียน การพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย การมีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหา 

งบประมาณ และดานครอบครัว ดานที่ไมผานการประเมิน คือ สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

การอภิปรายผล 

 ผลการประเมินการจัดการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

 1. ผลการประเมินมิติดานพฤติกรรมการเรียนรู  

 (1) ดานพุทธิพิสัย พบวา นักเรียนสวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทยอยูในระดับดีข้ึนไป ผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา

นักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาวิชาตรงตามตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลาง โดยครูที่มี

ประสบการณสอนภาษาไทย และพัฒนาตนเองดานการสอนและการผลิตสื่อ

การสอนอยางสม่ําเสมอ  นอกจากนี้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง

หลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น ใชสื่อในการจัดการเรียนรู เชน เพลง เกม 

นิทาน บัตรคํา บัตรภาพ ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจบทเรียนไดเร็วข้ึน

และจดจําบทเรียนไดอยางยั่งยืน อีกทั้งมีการวัดและประเมินผลอยาง

หลากหลายและนําผลมาใชพัฒนาการจัดการเรียนรู จึงสงผลใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ระดับดีข้ึนไป สอดคลองกับ มณีรัตน  หวางจิต (2552, หนา 128) 
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ไดประเมินการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปที่  1 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 สวนมากมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยอยูในระดับมาก  ซึ่งบงชี้วาการจัดการเรียน

การสอนภาษาไทยของครูประสบผลสําเร็จสูง เพราะครูสวนมากเปนครูที่มี

ประสบการณในการสอน อีกทั้งการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูมีการ

ใชสื่อการสอน มีการวัดและประเมินผลและนํามาใชพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 

  (2) ดานจิตพิสัย พบวา นักเรียนสวนใหญชอบเรียนภาษาไทย เรียน

แลวรูสึกสนุก มีความสุขและคิดวาภาษาไทยเปนวิชาที่มีความสําคัญและมี

จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูมีการใชสื่อการเรียนรู

ที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเสมอ ทําใหนักเรียนไม

รูสึกเบื่อมีความสุขกับการเรียนภาษาไทย สอดคลองกับพิมพประภา อรัญมิตร 

(2552, หนา 141) พบวา นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย เห็น

ความสําคัญของภาษาไทยที่มีตอตนเองและวิชาอ่ืน จะชวยใหนักเรียนเรียนรู

ภาษาไทยได ทําใหผลการเรียนในภาษาไทยอยูในระดับสูง 

  (3) ดานทักษะพิสัย พบวา นักเรียนมีทักษะทางภาษาโดยรวมระดับ

ดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ทักษะการฟงและการพูด เปนทักษะในการสื่อสารที่

ใชในชีวิตประจําวัน เมื่อฟงเขาใจก็สามารถพูดสื่อสารได ปฏิบัติตามคําสั่งได 

สงผลใหสามารถอานออกและเขียนไดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน 

สอดคลองกับคํากลาววา ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชาํนาญ

ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 1) และคํากลาว

วา ทักษะทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน มีความสําคัญเทา ๆ กัน และทักษะ

เหลานี้มีความเก่ียวเนื่องกัน และความกาวหนาของทักษะหนึ่ง จะมีผลตอ
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พัฒนาการทักษะอ่ืน ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 38-39) สอดคลอง

กับงานวิจัยของสมควร นอยเสนา (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาการ

อานและการเขียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู โดยใช

แผนที่ความคิดและแบบฝกทักษะ พบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใช

หลักการเชิงปฏิบัติการนักเรียนใหความสนใจ สนุกสนานในการเรียน กลา

แสดงออกสามารถจดจําความรูไดดีข้ึนและมีการพัฒนาการดานการอานและ

การเขียนภาษาไทยดีข้ึน 

 2. ผลการประเมินมิติดานการจัดการเรียนรู พบวา ครูผูสอน

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการสอน 

โดยพิจารณาตัวชี้วัดและสาระแกนกลางกอนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน ใชสื่อใน

การจัดการเรียนรูตรงตามเนื้อหาวิชาจากเร่ืองงายไปยาก พัฒนาตนเองดานการ

จัดการเรียนรูอยูเสมอ  ครูมีการวางแผนในการสอนเปนอยางดี มีการวัดผลและ

ประเมินผลเพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูในคราว

ตอไป ซึ่งจะทําใหครูจัดการเรียนรูภาษาไทยไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของ

สําเนา เนื้อทอง (2533) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ในดานการจัดการเรียน

การสอน ครูเตรียมการสอนทุกคร้ังโดยเตรียมสื่อการสอน แบบฝกหัด 

ประเมินผลการเรียนดวยวิธีการทดสอบยอย นําผลการประเมินมาปรับปรุง

การสอน 

 3. ผลการประเมินมิติดานสถาบัน พบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ไมผานเกณฑประเมิน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 

นักเรียนไมเกิน 120 คน ถึง 107 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 65.64 ของโรงเรียน
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ทั้งหมด 163 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 

1, ขอมูลสารสนเทศ, 2559, หนา 13) โรงเรียนบางแหงอยูหางไกล สัญญาณ

อินเตอรเน็ตไมครอบคลุมพื้นที่ ใชระบบอินเตอรเน็ตจากจานดาวเทียม การใช

งานอาจเกิดความลาชาสืบคนขอมูลหรือใชในการจัดการเรียนรูไมดีเทาที่ควร 

สวนหองสมุดที่เปนเอกเทศและใหมีหนังสือ วัสดุ อุปกรณรองรับการเรียนรู

อยางเพียงพอสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ตองใชงบประมาณจํานวนมาก จึง

เปนไปไดยาก  แตโดยภาพรวมอยูระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร 

ครูผูสอน และศึกษานิเทศก มีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหาภาษาไทย สงเสริม

สนับสนุนใหครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองทั้งอบรม สัมมนา มีการนิเทศการ

สอนครูผูสอนภาษาไทยอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดชั่วโมงเรียน การจัดชั้น

เรียนและตารางเรียนมีความเหมาะสม ดานงบประมาณ มีการสนับสนุน

งบประมาณในการสนับสนุนสงเสริม การจัดการเรียนรูภาษาไทยอยางเพียงพอ

เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน ดานครอบครัว ครอบครัวมีการสงเสริมการ

เรียนภาษาไทยของนักเรียน ผูปกครองใหความเอาใจใส ดูแลนักเรียนอยาง

สม่ําเสมอ ผูปกครองสวนใหญใหการสนับสนุนตอการเรียนภาษาไทยของ

นักเรียนแสดงใหเห็นวา บทบาทของผูบริหาร ศึกษานิเทศก ผูปกครอง มีสวน

สงเสริมดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใหอยูในระดับดีถึงดีมาก 

สอดคลองกับคํากลาววา ในการบริหารงานการจัดการเรียนรูจึงสงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก ๆ ดาน ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล

ตลอดจนการบริหารงานทั่วไป ในดานการจัดการเรียนรูโดยเนนบทบาทของ

บุคลากรที่เก่ียวของ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 หนา 12-13) สอดคลองกับ 

เย็นฤดี คุมสุพรรณ (2557, หนา 133) ไดประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนพิณพลราษฎร ตั้งตรงจิตร 12 โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน

หลักสูตรของแฮมมอนด พบวา ผลการประเมินมิติดานสถาบันในสวนของ
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ครูผูสอนและผูบริหาร มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ผูบริหารมีการสงเสริมใหครู

ไดรับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน พัฒนาตนเองในกลุมสาระการเรียนรูที่

รับผิดชอบ และมีการสงเสริมสนับสนุน ใหครูไดมีการพัฒนาความกาวหนาใน

วิชาชีพของตนอยู เปนประจํา ในดานครอบครัว มีคุณภาพอยู ในระดับดี 

ผูปกครองใหความเอาใจใส ดูแลนักเรียนอยางสม่ําเสมอ สนับสนุนเร่ืองการเรียน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.  การวิจัยคร้ังนี้ไดเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินการจัดการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เหมาะสําหรับประเมินการจัดการเรียนการ

สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

 2. การวิจัยคร้ังนี้ พบวา ผูที่มีสวนเก่ียวของในการสนับสนุนการเรียน

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 3 เชน ผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง

นักเรียน ศึกษานิเทศก มีความสําคัญยิ่งในการสนับสนุนในการเรียนภาษาไทย

ของนักเรียน ดังนั้น ผูเก่ียวของควรตระหนักและใหความสําคัญสงเสริม

สนับสนุนตามบทบาทหนาที่เพื่อใหนักเรียนมีการเรียนรูที่ดี  

 ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยประเมินการจัดการเรียนรูภาษาไทยในระดับชั้นอ่ืน 

ๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบและคนหาปจจัยที่มีผลตอการจัดการเรียนรู

ภาษาไทย 

 2. ควรมีการวิจัยประเมินการจัดการเรียนรูในรายวิชาอ่ืน ๆ โดยใช

รูปแบบการประเมินแบบอ่ืน ๆ 
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บทสรุป 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตองอาศัยองคประกอบหลายดาน เชน ตัว

นักเรียน ครูผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง และผูเชี่ยวชาญ ทุกฝายมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา  ซึ่งจะเห็นไดวาเจตคติที่ดีสงผลตอการเรียนภาษาไทยของ

นักเรียน ครูมีการจัดการเรียนที่ เหมาะสมกับระดับชั้น ผูบ ริหารและ

ศึกษานิเทศกใหการสนับสนุนสงเสริมดานงบประมาณ และการพัฒนาตนเอง

ของครู  นักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว แตยังมีปจจัยดานสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งมีความจําเปนสําหรับการเรียนรูในโลกปจจุบันนี้ 

ดังนั้น ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของควรพิจารณาจัดหาเพื่อใหนักเรียนไดใช

ในการเรียนซึ่งจะทําใหเกิดองคความรูที่หลากหลายสงผลตอการเรียน

ภาษาไทยที่ยั่งยืนตอไป 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย จาํกัด. 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. สํานักงาน. (2559). ขอมูล 
 สารสนเทศการศึกษาประจําปการศึกษา 2559. เลย : กลุมงาน

นโยบายและแผน งานสารสนเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 

เชาว อินใย. (2553). การประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลยั. 
             . (2554). การวัดและประเมินผลการศึกษา. เลย: คณะศึกษา 
 ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
เทียมจันทร  พานิชยผลนิไชย. (2539). ระเบียบวิธีวิจัย. คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลยันเรศวร 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                วารสารพิกุล ปที ่17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 265 

พิมพประภา อรัญมิต. (2552). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 3 โดยการวิเคราะหพหุระดับ  วิทยานพินธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวจิัยและประเมินผลทางการศึกษา    
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

พิกุล ทิตยกุล. (2548). การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน 
 ราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม. 

วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2555). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ: เฮาส ออฟ เคอรมิสท จํากัด. 
มณีรัตน  หวางจิตร. (2552). การประเมินการจัดการเรียนการสอนสาระ 
 การเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1. วิทยานิพนธ ปริญญามหาบณัฑิต สาขา
วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยั    
ราชภัฏเลย. 

เย็นฤดี คุมสุพรรณ. (2557). การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
 พิณพลราษฎรตั้งตรงจิตร 12 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรของแฮมมอนด. วิทยานิพนธปริญญา มหาบัณฑิต สาขา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม. 

เยาวดี รางชยักุล วิบลูยศรี. (2556). การประเมินโครงการ แนวคิดและแนว  
 ปฏิบัต.ิ พิมพคร้ังที่ 8 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สมควร  นอยเสนา. (2548). การพัฒนาการอานและการเขียนภาษาไทย  
 สําหรับนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดและ 

แบบฝกทักษะ. ปริญญานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 
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สําเนา  เนื้อทอง, (2533). การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถม 
 ศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนที่มีความกาวหนาดานผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนภาษาไทย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดขอนแกน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิา 
การประถม บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
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วิจัยในชั้นเรียน : การออกแบบและพัฒนาขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก
สําหรับสื่อการสอน 
ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบโฆษณา 
Classroom Research Title: Design and Development of 
Information Infographics as Instructional Media for Course 
2031121 Advertising Design 

 
ปยะนุช  ไสยกิจ1 

Piyanoot Saiyakit 
บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียนเร่ืองการออกแบบและพัฒนา
ขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก สําหรับสื่อการสอน ประกอบรายวิชา 2031121 
หลักการออกแบบโฆษณา ผูวิจัยตองการทราบความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
สื่อการสอนดวยขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก ประกอบรายวิชา 2031121 
หลักการออกแบบโฆษณา โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาการ
ออกแบบและพัฒนาขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟกสําหรับสื่อการสอน ประกอบ
รายวิชา 2031121 หลักการออกแบบโฆษณา  และเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอสื่อการสอนดวยขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก ประกอบรายวิชา 
2031121 หลักการออกแบบโฆษณา  

จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลไดวา การสรางเนื้อหา
สาระสําคัญบนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ทั้งหมด 3 บท คือ บทที่ 1 
ความหมายของการโฆษณา ไดแก ความหมายของการโฆษณา ความสําคัญของ
การโฆษณา ตัวอยางงานโฆษณา บทที่ 2 ประเภทของสื่อโฆษณา ไดแก สื่อ
โฆษณาที่นิยมใชมีอะไรบางในปจจุบัน  บทที่ 3 กลยุทธในการสรางสรรคสื่อ
โฆษณา ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสื่อการสอนดวยขอมูลเชิง
ภาพอินโฟกราฟก ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบโฆษณา  

 
1 อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
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สรุปผลจากการวิจัยพบวา ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนด
ประชากรในการศึกษาคือนักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 
สาขาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 12 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 12 คน 
สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเปน 58.33% รองลงมาคือเปนเพศชาย 
จํานวน 5 คน คิดเปน 41.66 % อายุสวนใหญอยูในชวงอายุ 18-22 ป จํานวน 
12 คน คิดเปน 100% และประเมินความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจดาน
เนื้อหา เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน มีถูกตองของเนื้อหาที่ใช 
และเนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน งายตอการทําความเขาใจ อยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย คือ ( x = 4.58) ในดานเทคนิคการผลิตสื่อ พบวา 

ความพึงพอใจหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ใชงานสะดวก อยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( x = 4.58) รองลงมา พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-book) เหมาะที่จะใชเปนหนังสือเร่ืองประกอบการสอน และการใช
สัญลักษณเหมาะสม สามารถเขาถึงขอมูลไดไมสับสน อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย ( x = 4.25) และดานประสิทธิภาพของสื่อ พบวา หลังจากศึกษาจบ
เนื้อหาแลวผูเรียนมีความเขาใจเร่ืองหลักการออกแบบโฆษณา อยูในระดับมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ย ( x = 4.50)  
 

คําสําคัญ : อินโฟกราฟก, หลักการออกแบบโฆษณา, ประสิทธภิาพของการ
ออกแบบขอมูลเชิงภาพ, หนังสอือิเล็กทรอนิกส  
 
Abstract 
This classroom research is entitled “Design and Development of 
Information Infographics as Instructional Media for Course 2031121 
(Principles of Advertising Design). The researcher aimed to 
investigate students’ satisfaction with the developed instructional 
media using information infographics as instructional media for 
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Course 2031121 (Principles of Advertising Design). The objectives 
of this study were to design and develop information infographics 
as instructional media for course 2031121 (Principles of Advertising 
Design) and to evaluate students’ satisfaction with the developed 
instructional media. The results could be summarized that the 
content on E-book was created in three chapters: Chapter 1, the 
Meaning of Advertising, including the meanings of advertising, the 
importance of advertising, and examples of advertising, Chapter 2, 
Types of Advertising Media, including  popular advertising media, 
Chapter 3, Strategies for Creating Advertising Media. The results of 
evaluating students’ satisfaction with the developed instructional 
media showed as follows. The population of this study was 12 
students in Communication Art and Design Program, Faculty of 
Humanities and Social Sciences in the first semester, academic 
year 2018, Uttaradit Rajabhat University. Most of the respondents 
were females (n=7, 58.33%),   followed by 5 males (41.66%). Most 
of them were 18-22 years old (n=12, 100%). In terms of their 
satisfaction, the respondents had the highest level of satisfaction 
with content in terms of easy and simple content for learners, 

accurate, precise, clear, easy-to-understand content    ) x = 4.58  (  .In 
terms of media production technique, the satisfaction with E-book 

for its convenient use was at the highest level    ) x = 4.58  (followed 
by suitable E-book for teaching students as illustration book, 
suitable symbols, unconfused information access at a high level   )
x = 4.25). In terms of media efficiency, after studying the content, 
the respondents could understand the principles of advertising 

design at the highest level   ) x = 4.50  
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Keyword : infographic, Advertising Design, Efficiency of visual data 
design, E-book 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

บทบาทขอมูลระบบสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบัน มีองคประกอบและ
กลไกที่สําคัญตอพฤติกรรมการสื่อสารและการเรียนรูของคนในสังคม องคกร 
โดยเฉพาะการจัดการขอมูล เปนกลยุทธหนึ่งในการบริหารองคการใหมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของเทคโนโลยีขาวสาร คอมพิวเตอรที่
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว อีกทั้งการจัดการขอมูล คือ การบริหาร การ
จัดเก็บขอมูล การประมวลขอมูลใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีประโยชนที่พรอมจะ
สามารถนํามาใชประโยชนไดในทันที ในปจจุบันหนาที่ของการจัดเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอรถูกจัดใหอยูในระบบของเอกสาร หรือระบบของไฟลที่มี
ขอมูลซับซอน ซึ่งยังลดบทบาทของผูอานลงไปเร่ือยๆ แตกลับพบวาสื่อประเภท
ไฟลอิเล็กทรอนิกส (E-book) ที่ถูกออกแบบเนื้อหาดวยระบบคอมพิวเตอร
กราฟก ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพราะสื่อนี้สามารถนําเสนอแนวทาง
ความรู รายละเอียดของเนื้อหาใหเจาะจงกับกลุมเปาหมายไดทันทีมากกวาสื่อ
ประเภทอ่ืนๆ ทั้งในดานการใหความรู สังคม ความเปนอยู และการศึกษา  

ดวยประสิทธิภาพและศักยภาพของระบบคอมพิวเตอรกราฟกดาน
ขอมูลเชิงภาพในรูปแบบอินโฟกราฟกปรากฏอยูบนสื่อมากมาย ไมวาจะเปนสื่อ
สิ่งพิมพ หนังสือ โปสเตอร ใบปลิว แผนพับ หรือแมกระทั่งตามสื่ออินเทอรเน็ต 
ยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง ดังนั้น การที่จะออกแบบเนื้อหาหรือจัดการ
เนื้อหาขอมูลใหมีประสิทธิภาพนั้น ควรคํานึงถึงปจจัยที่เก่ียวของหลายๆ ดาน 
ทั้งโครงสรางของสี ภาพประกอบ รูปแบบตัวอักษร หรือองคประกอบอ่ืนๆ อาทิ
เชน ซอฟแวร โปรแกรมคอมพิวเตอร ทั้งหมดนี้ลวนเปนปจจัยที่สามารถ
นํามาใชในการออกแบบงานสรางสรรคผลงานดานการออกแบบตอไป 
  ในรายวิชา หลักการออกแบบโฆษณา 2031121 เปนรายวิชาเฉพาะ
ดานบังคับที่เปดสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ ซึ่งเปนการเรียน
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เก่ียวกับความรูทักษะข้ันพื้นฐานดานการออกแบบงานโฆษณา แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับงานโฆษณาหลายแขนง ผูวิจัยพบวา เนื้อหาหลักสวนใหญ 
ประกอบดวย องคประกอบของการออกแบบโฆษณา กลยุทธการออกแบบ
โฆษณา หรือแมกระทั่งบทบาทหนาที่ของโฆษณา เนื้อหาสวนใหญลวนเปน
ขอมูลเชิงวิชาการและเปนเนื้อหาที่ซับซอน ซึ่งอินโฟกราฟกนับเปนเคร่ืองมือที่
ชวยในการถายทอดความรูจากผูสอนไปถึงผูเรียนไดเปนอยางดี การอานและ
ตีความหมายของงานอินโฟกราฟกมีหลายระดับ โดยเร่ิมจากข้ันพื้นฐาน ดวย
โครงสรางของรูปแบบในการจัดองคประกอบ ลายเสน สี ตัวอักษร ภาพ 
สัญลักษณแบบสากลที่ผูอานเขาใจงาย ถูกตองเหมาะสม อินโฟกราฟกจึงถูก
นํามาเปนเคร่ืองมือชวยในการเรียนการสอนและไดมีการนํามาประยุกต
ออกแบบใหอยูในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เพื่อสรางสื่อการ
เรียนการสอน และสรางความพึงพอใจในการเรียนใหนาสนใจมากข้ึน อีกทั้ง
เปนการเพิ่มบทบาทใหกับอินโฟกราฟกในการสรางปฏิสัมพันธและการมีสวน
รวมในการเรียนรู มุงเนนประโยชนของเนื้อหาเปนสําคัญ รวมถึงยังเปนแรง
บันดาลใจที่มี อิทธิพลในการนําเสนอและการสื่อสารขอมูลเชิงซอนใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชกับงานไดจริง 

จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยมีความคิดที่จะศึกษาการออกแบบ
และพัฒนาขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟกสําหรับสื่อการสอน ประกอบรายวิชา 
2031121 หลักการออกแบบโฆษณา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาใหมีความนาสนใจ สรางความโดดเดนดานขอมูล กราฟก สี เทคนิค 
แนวความคิด และพัฒนากราฟกใหอยูในรูปแบบของอินโฟกราฟกบนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (e-book) อีกทั้งยังสามารถนํามาใชในการเผยแพรขอมูลเชิง
คุณภาพที่มีประโยชนตอไป 
 
คําถามการวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก และหาประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการออกแบบและพัฒนาขอมูลเชิงภาพอินโฟ
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กราฟก สําหรับสื่อการสอน ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบ
โฆษณา เปนอยางไร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
    1. เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก
สําหรับสื่อการสอน ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบโฆษณา   
  2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการออกแบบและ
พัฒนาขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก สําหรับสื่อการสอน ประกอบรายวิชา 
2031121 หลักการออกแบบโฆษณา 

ขอบเขตของการวิจัย  
ขอบเขตของการวิจัย เร่ือง การออกแบบและพัฒนาขอมูลเชิงภาพ

อินโฟกราฟกสําหรับสื่อการสอน ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการ
ออกแบบโฆษณา ประกอบดวย    

ขอบเขตดานเน้ือหา 
1. ออกแบบและพัฒนาขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟกสําหรับสื่อการสอน 

ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบโฆษณาประชากรและกลุม
ตัวอยางไดแก รูปแบบเนื้อหาประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบ
โฆษณา ดังนี้ บทที่ 1 ความหมายของการโฆษณาบทที่ 2 ประเภทของสื่อ
โฆษณาบทที่ 3 กลยุทธในการสรางสรรคสื่อโฆษณา   

2. เนื้อหาสาระสําคัญ ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบ
โฆษณา ในรูปแบบขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก องคประกอบรูปแบบของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)  

ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดประชากรในการศึกษาคือ

นักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 สาขาออกแบบนิเทศศิลป 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 12 
คน  
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          ขอบเขตของพ้ืนที่การศึกษา  
          พื้นที่เปาหมายของการวิจัยคร้ังนี ้เลือกหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย   

1. เปนแนวทางพัฒนาการออกแบบขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก
สําหรับสื่อการสอน ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบโฆษณา   

2. ไดสื่อการสอนดวยขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก ประกอบรายวิชา 
2031121 หลักการออกแบบโฆษณา  

3. เปนการกระตุนใหไดใชสื่อการสอนดวยขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก 
ผานกระบวนการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน 

4. ผูเรียนสามารถนําสื่อการสอนดวยขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก ไป
ใชรวมบูรณาการกับศาสตรวิชาอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยจะถูกสรางข้ึนมาเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ
การเรียนการสอน ประกอบไปดวย 
          1. เก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร สื่อมัลติมิเดีย และ
งานวิจยัที่เก่ียวของ โดยสรุปสาระและประเดน็ความสาํคัญที่ตองการและ
บันทึกเนื้อหาไว เพื่อนาํไปใชในการสรางเคร่ืองมือ 
  2. การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน โดยใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ (Questionnaire) ประกอบดวยพฤติกรรมการรับรู 3 ดาน คือ 
ดานเนื้อหา ดานเทคนิคการผลิตสื่อ ดานประสิทธิภาพของสื่อ จัดทําเปน
แบบสอบถามแบบมาตรฐานประเมินคา 5 ระดับ (Rating scale) (บุญชม ศรี
สะอาดและบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 23-24) ดังนี้  
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 4.51-5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
  3.51-4.50  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  2.51-3.50  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง  เหมาะสมนอย 
  1.00-1.50  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 
   3. เคร่ืองมือที่ใชในการสรางสรรคผลงาน 
  ดวยรูปแบบของอินโฟกราฟก ตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามา
ชวยในการสรางสรรค คือ โปรแกรม Adobe illustrator และเคร่ือง
คอมพิวเตอร   
 
การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยการหาคาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม ((IOC : Index of item objective congruence)  ประเมิน
ความเหมาะสม 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานเทคนิคการผลิตสื่อ และดาน
ประสิทธิภาพของสื่อ ใหกับผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ทาน  ไดตรวจสอบและหา
คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงค จากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงจาก
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ นําไปตรวจสอบความถูกตองตรงตามเนื้อหา 
และนํากลับไปแกไขปรับปรุง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในข้ันตอนการเก็บขอมูล ผูวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
1.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื่อพัฒนา

และโดยการหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) จากนั้นนาํกลบัมา
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหไดแบบสอบถามที่ครอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคของ
การวิจัย  

   2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหกลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ใช
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ศึกษา คือ นักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 12 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ดวย
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชขอมูล เชิงภาพอินโฟกราฟก
สําหรับสื่อการสอน ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบโฆษณา 
เปนการวัดผลดานการรับรูเนื้อหา ดานเทคนิคการผลิตสื่อ และดาน
ประสิทธิภาพของสื่อ จากนัน้รวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสูข้ันตอนการวิเคราะห
ขอมูลในข้ันตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหจากประชากรและกลุม
ตัวอยาง แลวขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม นํามาทําการวิเคราะหขอมูล
คํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 

1. แบบสอบถามเพื่อหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) 
จากผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นนําแบบสอบถามกลับมาแกไข ปรับปรุง เพื่อใหได
แบบสอบถามที่ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
  ต อ น ที่  1  ข อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 

  ตอนที่ 2 การหาคา IOC ของผูทรงคุณวุฒิจากการใหผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย (IOC) คือ คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือเนื้อหา จํานวน 

3 ทาน ในการตรวจสอบโดยใหเกณฑในการตรวจพิจารณาขอคําถาม 

2. แบบสอบถามเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ผูวิจัย
นําแบบสอบถามไปใหกลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา 
           ตอนที่ 1 นําเสนอขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในการประเมิน
หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน โดยแจกแจงความถ่ี หาคาเฉลี่ยรอย
ละ และนําเสนอในรูปแบบตารางและแปรผลโดยการบรรยาย วา
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          ตอนที่ 2 หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ดวยแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ของสื่อการสอนขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟกสําหรับสื่อการสอน 

ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบโฆษณา ในการแปลความหมาย

คาคะแนนเฉลี่ยของขอมูล ใชหลักในการแปลคาของระดับความตองการ โดยมี

มาตรฐานประเมินคา 5 ระดับ (Rating scale) คือ เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย เหมาะสมนอยที่สุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเนื้อหาสาระสําคัญทั้งหมด พบวา
ไดผลการศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  ผลการศึกษาขอมูลเนื้อหาประกอบรายวิชา 2031121 หลักการ
ออกแบบโฆษณา  

บทท่ี เนื้อหาสาระสําคัญของบท ออกแบบอินโฟกราฟก 
บทท่ี 1 
ความหมาย
ของการ
โฆษณา 

คําวาโฆษณา (Advertising) 
หมายถึงอะไร 

1. โฆษณาเปนการสื่อสาร
เพ่ือโนมนาวใจ     

2. การโฆษณาเปนการ
สื่อสารท่ีมีคาใชจาย 

3. โฆษณาเปนการสื่อสาร
ผานสื่อมวลชน 

4. การโฆษณาเปนการ
สื่อสารกับกลุมเปาหมาย 
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 ความสําคญัของการโฆษณา 

1. เพ่ือกระตุนใหเกิดการ
รับรู  

2. เพ่ือชักจูงใจ
กลุมเปาหมาย 

3. เพ่ือสรางสรรคภาพพจน
ท่ีดี  

 
 
 

 สรุปความสําคญัของโฆษณา 
คือ 

1. โฆษณาเปนการสื่อสารท่ี
ตองมีการชําระเงินคา
พ้ืนท่ีหรือเวลาในการ
เผยแพร 

2. โฆษณาเปนการสื่อสาร
ผานสื่อมวลชน 

3. โฆษณาเปนการสื่อสาร 
เพ่ือมุงหวังในการโนม
นาวใจ 

4. โฆษณาเปนการสื่อสารท่ี
นําเสนอสาระสําคญั 

5. โฆษณาเปนการสื่อสารท่ี
ตองมีการระบุช่ือผู
โฆษณา 
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ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลเน้ือหาประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบ

โฆษณา (ตอ) 

บทท่ี เนื้อหาสาระสําคัญของ
บท 

ออกแบบอินโฟกราฟก 

บทท่ี 2 
ประเภท
ของสื่อ
โฆษณา 

ประเภทของสื่อโฆษณา 
1. หนังสือพิมพ 

(Newspapers) 
นิตยสาร 
(Magazines) 

 

 

 

 ประเภทของนิตยสาร 
1. นิตยสารทั่วไป 

(Genaral 
Magazine) 

2. นิตยสารเฉพาะกลุม 
(Specialized 
Magazine) 

3. นิตยสารธุรกิจ 
(Business 
Magazine) 

4. นิตยสารสมาคม 
(Association 
Magazine) 

5. นิตยสารการ
ประชาสัมพันธ 

6. นิตยสารเฉพาะวาระ
ประเภทของส่ือ
โฆษณา 
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 2. วิทยุกระจายเสียง 
(Radio) 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลเนื้อหาประกอบรายวิชา 2031121 หลักการ
ออกแบบโฆษณา (ตอ) 

บทท่ี เนื้อหาสาระสําคัญของบท ออกแบบอินโฟกราฟก 
 ประเภทของสื่อโฆษณา 

3. วิทยุโทรทัศน 
(Televisions) 

 
 ประเภทของสื่อโฆษณา 

4. สื่อโฆษณาอ่ืนๆ (Other 
Advertising Media) 

 
 สื่อโฆษณาอ่ืนๆ (Other 

Advertising Media) 
สามารถแบงไดเปนหลาย
ประเภท 

1. สื่อโฆษณากลางแจง 
(Outdoor Advertising) 

2. สื่อโฆษณาเคลื่อนท่ี 
(Transport 
Advertising) 

3. สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ 
(Printing 
Advertising) 

4. สื่อโฆษณาในรานคา 
(Point of Purchase 
Advertising) 

5. โฆษณาบนไดเร็คทอรี่ 
(Directory) 

 
 

 

วา
รส
าร
พกิุ
ล
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลเนื้อหาประกอบรายวชิา 2031121 หลักการ

ออกแบบโฆษณา (ตอ) 

บทท่ี เนื้อหาสาระสําคัญ            
ของบท 

ออกแบบอินโฟกราฟก 

 สื่อโฆษณากลางแจง 
(Outdoor Advertising) 
แผนปายโปสเตอร (Poster 
panels) เปนแผนปายท่ีมี
ขนาดเล็กกวาแผนปาย
ขนาดมาตรฐาน 

 

 
 ปายเขียน (Painted 

bulletins) ผลิตโดนใหจิตร
กรเขียนขอความโฆษณา
และเขียนภาพประกอบ
โดยตรงลงบนแผนปาย 
(Billboard) 
  

 ปายจัดทําเปนพิเศษ 
(Spectaculars) เปนปาย
ขนาดใหญพิเศษ จัดทํา
มุงเนนความหรหูราโดดเดน
เปนเอกลักษณ 
 
 
 
 
 

 

 วา
รส
าร
พกิุ
ล
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 สื่อโฆษณาเคลื่อนท่ี 
(Transport 
Advertising) 

2.1 ปายโฆษณาภายในตวั 
(Inside cards) เปน
ปายโฆษณาท่ีติด
แสดงไวภายใน
ยานพาหนะ 

 
 

 
 2.2 ปายโปสเตอรนอกตัว

รถ (Outside 
posters) เปนการ
นําปายโปสเตอร
โฆษณาไปตดิไว
ภายนอกขาง
ยานพาหนะขนสง
มวลชนตางๆ 

 

 
  

วา
รส
าร
พกิุ
ล
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลเนื้อหาประกอบรายวิชา 2031121 หลักการ
ออกแบบโฆษณา (ตอ) 

บทท่ี เนื้อหาสาระสําคัญ
ของบท 

ออกแบบอินโฟกราฟก 

 2.3 ปายโปสเตอรท่ี
สถานีชานชาลาและท่ี
พักผูโดยสารทาอากาศ
ยาน  

 
 สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ  

3.1 แผนปลิว เปนแผน
โฆษณาเล็กๆ ผลิต
รูปแบบการโฆษณาได
สวยงามและมีเน้ือหาท่ี
นาสนใจ 

 
 3.2 แผนพับ มีลักษณะ

คลายใบปลิวผสมจลุ
สาร บางครั้งสามารถ
พับใหเปนตัวซอง
จดหมายไดในตัว 

 วา
รส
าร
พกิุ
ล
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 3.3 ภาพรายการ
รูปแบบสินคา เปนสื่อ
โฆษณาท่ีแสดงรูปแบบ
รายการสินคาใน
เทศกาลพิเศษ 

 
บทท่ี 3     
กลยุทธการ
สรางสรรค
สื่อโฆษณา 

วัตถุประสงคหลักของ
การสรางสรรคโฆษณา
เพ่ือสื่อสารตราสินคาสู
ผูบริโภคโนมนาวใจ
หรือจูงใจใหผูบรโิภค
เกิดความตองการการ
สินคา “An ad is not 
creative unless it’s 
sells” การสรางสรรค
โฆษณาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตองทํา
หนาท่ีขายสินคา 

 
 
 

 

วา
รส
าร
พกิุ
ล
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลเนื้อหาประกอบรายวชิา 2031121 หลักการ

ออกแบบโฆษณา (ตอ) 

บทท่ี เนื้อหาสาระสําคัญของบท ออกแบบอินโฟกราฟก 
 การเลือกกลยุทธโฆษณา  

1. ขอเสนอขายท่ีเปน
เอกลักษณ 
2. เนนภาพลักษณของสินคา  
3. จุดครองใจ (Positioning) 

 

 
 ลักษณะแนวคดิโฆษณา 

1. เปนความคิดท่ีจับใจเมื่อได
เห็น 
2. เปนความคิดท่ีเมื่อผูอ่ืนได
เห็นแลว ก็คิดวาตนก็นาจะคดิ
ได 

 

 
 3. เปนความคิดท่ีมเีอกลักษณ  

4. เปนความคิดท่ียั่งยืนไป 
อยางนอย 30 ป 
5. เปนความคิดท่ีสมบูรณแบบ
เหมาะสมกับกลยุทธโฆษณา 

 

 วา
รส
าร
พกิุ
ล
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 กระบวนการคดิสรางสรรค 
สรุป 5 ข้ันตอน คือ 

1. การรวบรวมวัตถุดิบ 
2. การยอยความคดิ  
3. การบมเพาะความคิด  
4. กําเนิดความคดิ  
5. การสอบทําความคดิ 

 

 

วา
รส
าร
พกิุ
ล
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลเนื้อหาประกอบรายวชิา 2031121 หลักการ

ออกแบบโฆษณา (ตอ) 

บทท่ี เนื้อหาสาระสําคัญของ
บท 

ออกแบบอินโฟกราฟก 

 - สรุปหัวใจการ
สรางสรรคสื่อโฆษณา 
1. ขอเสนอขายท่ีเปน

เอกลักษณ 
2. เนนภาพลักษณของ

สินคา 
3. จุดครองใจ 

- กระบวนการคิด
สรางสรรค 

1. การรวบรวมวัตถุดิบ 
2. การยอยความคดิ 
3. การโฆษณาความคดิ 
4. กําเนิดความคดิ 
5. การทดสอบความคิด 

 
 
 
 

 

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการออกแบบและพัฒนาขอมูลเชิง

ภาพอินโฟกราฟก สําหรับสื่อการสอน ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการ

ออกแบบโฆษณา 

ผลประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาตอการออกแบบและพัฒนา

ขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก สาํหรับสื่อการสอน ประกอบรายวชิา 2031121 

หลักการออกแบบโฆษณา จากกลุมประชากร 12 คน ไดผลการวิเคราะห ดังนี้ 

 
 
 

วา
รส
าร
พกิุ
ล
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ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลทั่วไป รายละเอียด จํานวน เปอรเซนต 

1. เพศ ชาย 
หญิง 

7 
5 

58.33 
41.66 

รวม 12 100 
2. อาย ุ 18-22 ป 

23-27 ป 
28 ปข้ึนไป 

12 
0 
0 

100 
0 
0 

รวม 12 100 
จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด 12 คน สวนใหญ

เปนเพศชาย จาํนวน 7 คน คิดเปน 58.33% รองลงมาคือเปนเพศชาย จาํนวน 
5 คน คิดเปน 41.66 % อายุสวนใหญอยูในชวงอายุ 18-22 ป จํานวน 12 คน 
คิดเปน 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วา
รส
าร
พกิุ
ล
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ตารางที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการออกแบบและพฒันา
ขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก สาํหรับสื่อการสอน ประกอบรายวชิา 2031121 
หลักการออกแบบโฆษณา 

 
ประเดน็คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ  
คา 

เฉล่ีย 

x  

 
S.D 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ดานเนื้อหา 
1.1 เน้ือหามี
ความยากงาย
เหมาะสมกับ
ผูเรียน 

58.33 
(7 คน) 

41.66 
(5 คน) 

0 0 0 4.58 0.51 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

1.2 มี
ความสัมพันธ
ตอเน่ืองของ
เน้ือหาในแตละ
บท 

41.66 
(5 คน) 

58.33 
(7 คน) 

0 0 0 4.41 0.51 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

1.3 ผูเรียนเรียน
แลวสามารถ
นําไปประยุกตใช
ได 

25.00 
(3 คน) 

58.33 
(7 คน) 

16.66 
(2 คน) 

0 0 4.08 0.66 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

1.4 ความถูกตอง
ของเน้ือหาท่ีใช 

33.33 
(4 คน) 

41.66 
(5 คน) 

25.00 
(3 คน) 

0 0 4.58 0.79 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

1.5 เน้ือหามี
ความกะทัดรัด 
ชัดเจน งายตอ
การทําความ
เขาใจ 

58.33 
(7 คน) 

41.66 
(5 คน) 

0 0 0 4.58 0.51 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

2. ดานเทคนิค
การผลิตส่ือ 

2.1 หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส 
(E-book) ใชงาน
สะดวก 
 

58.33 
(7 คน) 

41.66 
(5 คน) 

0 0 0 4.58 0.51 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด วา

รส
าร
พกิุ
ล
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2.2 หนังสือ
อิเล็กทรอนิก
ส  
(E-book) 
เหมาะท่ีจะ
ใชเปน
หนังสือเรื่อง
ประกอบกา
รสอน 

 
 

58.33 
(7 คน) 

33.33 
(4 คน) 

8.33 
(1 คน) 

0 0 4.25 0.61 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

2.3 การใช
สัญลักษณ
เหมาะสม 
สามารถ
เขาถึงขอมูล
ไดไมสับสน 

41.66 
(5 คน) 

41.66 
(5 คน) 

16.66 
(2 คน) 

0 0 4.25 0.75 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

2.4 
ภาพประกอ
บท่ีใชสื่อ 
สอดคลอง
กับเน้ือหา 

25.00 
(3 คน) 

66.66 
(8 คน) 

16.66 
(2 คน) 

0 0 4.16 0.57 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

2.5 ลักษณะของ
ขนาด สี 
ตัวอักษร
ชัดเจน
สวยงาม 

75.00 
(9 คน) 

16.66 
(2 คน) 

41.66 
(5 คน) 

0 0 4.08 0.51 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

2.6 ภาษาท่ีใชสื่อ
ไดตรงกับ
เรื่องท่ีเรียน 

16.66 
(2 คน) 

75.00 
(9 คน) 

8.33 
(1 คน) 

0 0 4.08 0.51 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

3. ดาน
ประสิทธิภา
พของส่ือ 

3.1 ความพึง
พอใจของ
ผูใชงาน 

50.00 
(6 คน) 

41.66 
(5 คน) 

41.66 
(5 คน) 

0 0 4.41 0.66 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด วา

รส
าร
พกิุ
ล
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3.2 ขอมูลเชิง
ภาพอินโฟ
กราฟกชวย
กระตุนใหผูเรียน
สนใจเน้ือหา 

33.33 
(4 คน) 

66.66 
(8 คน) 

0 0 0 4.33 0.49 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

3.3 หลังจาก
ศึกษาจบเน้ือหา
แลวผูเรียนมี
ความเขาใจเรื่อง
หลักการ
ออกแบบโฆษณา 

50.00 
(6 คน) 

50.00 
(6 คน) 

0 0 0 4.50 0.52 
เหมาะสม 
มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจดานเนื้อหา เนื้อหามีความยาก
งายเหมาะสมกับผูเรียน มีถูกตองของเนื้อหาที่ใช และเนื้อหามีความกะทัดรัด 
ชัดเจน งายตอการทําความเขาใจ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย คือ ( x = 
4.58) ในดานเทคนิคการผลิตสื่อ พบวา ความพึงพอใจหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(E-book) ใชงานสะดวก อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( x = 4.58) รองลงมา 
พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เหมาะที่จะใชเปนหนังสือเ ร่ือง
ประกอบการสอน และการใชสัญลักษณเหมาะสม สามารถเขาถึงขอมูลไดไม

สับสน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x = 4.25) และดานประสิทธิภาพของสื่อ 
พบวา หลังจากศึกษาจบเนื้อหาแลวผูเรียนมีความเขาใจเร่ืองหลักการออกแบบ

โฆษณา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( x = 4.50)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการศึกษาการออกแบบและพัฒนาขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก
สําหรับสื่อการสอน ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบโฆษณา 
สามารถสรุปผลไดวา การสรางเนื้อหาสาระสําคัญบนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-
book) ทั้งหมด 3 บท คือ บทที่ 1 ความหมายของการโฆษณา ไดแก 
ความหมายของการโฆษณา ความสําคัญของการโฆษณา ตัวอยางงานโฆษณา 
บทที่ 2 ประเภทของสื่อโฆษณา ไดแก สื่อโฆษณาที่นิยมใชมีอะไรบางใน
ปจจุบัน  บทที่ 3 กลยุทธในการสรางสรรคสื่อโฆษณา  

วา
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าร
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 2.  ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสื่อการสอนดวยขอมูล
เชิงภาพอินโฟกราฟก ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบโฆษณา 
จากประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดประชากรในการศึกษาคือ
นักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 สาขาออกแบบนิเทศศิลป 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 12 
คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 12 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 7 
คน คิดเปน 58.33% รองลงมาคือเปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปน 41.66 % 
อายุสวนใหญอยูในชวงอายุ 18-22 ป จํานวน 12 คน คิดเปน 100% และ
ประเมินความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจดานเนื้อหา เนื้อหามีความยากงาย
เหมาะสมกับผูเรียน มีถูกตองของเนื้อหาที่ใช และเนื้อหามีความกะทัดรัด 
ชัดเจน งายตอการทําความเขาใจ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย คือ ( x = 
4.58) ในดานเทคนิคการผลิตสื่อ พบวา ความพึงพอใจหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(E-book) ใชงานสะดวก อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( x = 4.58) รองลงมา 
พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เหมาะที่จะใชเปนหนังสือเ ร่ือง
ประกอบการสอน และการใชสัญลักษณเหมาะสม สามารถเขาถึงขอมูลไดไม

สับสน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x = 4.25) และดานประสิทธิภาพของสื่อ 
พบวา หลังจากศึกษาจบเนื้อหาแลวผูเรียนมีความเขาใจเร่ืองหลักการออกแบบ

โฆษณา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( x = 4.50)  
 
ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสามารถแปลความ ขยายความ 
และเขาใจสิ่งที่ไดเรียนรูมาดวยการอธิบาย ยกตัวอยาง และสรุปผล ซึ่งสื่อการ
สอนจะชวยพัฒนาความรูและความอยากรูอยากเห็นผานขอมูลเชิงภาพอินโฟ
กราฟก ทําใหนักศึกษาเรียนรูและพัฒนาพหุปญญาของพวกเขามีสวนรวมใน
กิจกรรมที่พัฒนาความเขาใจใหลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

2. การออกแบบและพัฒนาขอมูลเชิงภาพอินโฟกราฟก สําหรับสื่อ
การสอน ประกอบรายวิชา 2031121 หลักการออกแบบโฆษณา ตองคํานึงถึง
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เนื้อหาสาระสําคัญ และองคประกอบศิลปอ่ืนๆ เชน โทนสี รูปแบบ รูปราง 
ลําดับเนื้อหา สัญลักษณ ภาพประกอบ เปนตน เพื่อใหงานออกแบบมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสาระการเรียนรูมากข้ึน 

3. ฐานขอมูลของการจัดการเรียนรูที่เกิดจากความพึงพอใจของ
นักศึกษา ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานเทคนิคการผลิตสื่อ ดาน
ประสิทธิภาพของสื่อ สวนหนึ่งเปนการแสดงถึงประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอนได 
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แรงงานตางดาวในประเทศไทย :  
ปญหา ผลกระทบ และแนวทางแกไขปญหา 
Foreign Workers in Thailand :  
the problem of impact and the Solution 
 

โชติ บดีรัฐ1  
Chot Bodeerat  

 
บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา ผลกระทบและแนว
ทางแกไขปญหาที่เกิดจากแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย ผล
จากการศึกษาพบวา 1. ปญหาแรงงานตางดาว ไดแก (1) ปญหาการอพยพของ
แรงงานตางดาว ซึ่งมีทั้งสาเหตุที่เกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจในประเทศของผู
อพยพไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน (2) ปญหาในการทํางานของแรงงานตางดาว 
สรางความเสียหายใหแกนายจาง เนื่องจากหนีหรือละทิ้งงาน ขาดความ
รับผิดชอบ/แรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาอยางผิดกฎหมายสวนใหญขาด
ทักษะฝมือและเปนแรงงานระดับลาง  2. ผลกระทบที่เกิดจากแรงงานตางดาว 
ไดแก (1) ผลกระทบทางสังคม แรงงานตางดาวบางสวนวางงาน จึงมักจะมีการ
ลักทรัพยเกิดข้ึนในชุมชนกลายเปนปญหาดานอาชญากรรมและยาเสพติด (2) 
ผลกระทบทางดานสาธารณสุข จํานวนแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาโดยผิด
กฎหมาย ซึ่งทําใหเกิดความยากลําบากในการเขาถึงบริการสาธารณสุข 3. แนว
ทางการแกไขปญหา ไดแก (1) ดานการแกไขและปองกัน ไมควรใหนายจางเอา
เปรียบแรงงานตางดาว ควรเพิ่มสวัสดิการในสวนที่เหมาะสมใหเพียงพอตอคา
ครองชีพ (2) ดานแนวทางปฏิบตัิในการจางแรงงานตางดาว ไมเลือกปฏิบัติ โดย
ตองดูแลแรงงานตางดาวในลักษณะเดียวกับแรงงานไทย  

 
1รองศาสตราจารย ดร., ประจาํหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยการจัดการ

และพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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คําสําคัญ : แรงงานตางดาว, ประเทศไทย, ปญหา,  ผลกระทบ และแนวทาง
แกไขปญหา 
 
Abstract 
The purpose of this article is to study the problem of impact and 
solutions to problems that arise from the foreign workers that 
come to work in Thailand as a result of the study found that : 1. 
The foreign workers problem: (1) the problem of migrating foreign 
workers which are the cause of the condition from the economy 
in the country of immigrants is not conducive to the (2) the issue 
in the operation of the foreign workers cause damage to the 
employer because it away or discard the lack of responsibility/ 
foreign workers that smuggled into illegal most of the lack of 
skilled and labor. The lower level. 2. The effect of the foreign 
workers: (1) The impact of social workers strange part of 
unemployment, it is often a theft occurs in the community has 
become a problem with the crime and drugs. (2) The impact of 
the Health Department Number of foreign workers that 
unauthorized access to by the law which caused the difficulty in 
access to health services. 3. Solutions to problems: (1) the editing 
and prevent should not be the employer to take advantage of 
the foreign workers shareholding should increase the benefits in 
the appropriate section enough to the cost of living (2). The 
Guidelines in the labor employment foreign workers not by the 
need to maintain the labor foreign shareholding in the same 
manner as the Thai Labor 
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Keyword : foreign workers, Thailand, the problem of impact and 
the Solution. 
 
บทนํา 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ที่ยังคงนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนปรัชญานําทางใน
การพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
9-11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยยืนหยัดอยูไดในชวงที่
สถานการณโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนา ฉบับที่ 12 จึงเปนจุเปลี่ยนที่สําคัญของการปรับโครงสรางประเทศ
ไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ และให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมชองภาคีการพัฒนาทุกสวนทั้งระดับกลุมอาชีพ 
ระดับภาคและระดับประเทศ ทําใหประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงและ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อน
บาน จนทําใหประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ปญหาเหลานี้จึงเปนปจจัยสําคัญทําใหมีแรงงานตางดาวเดิน
ทางเขามาทํางาน เพื่อแกไขสภาพการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย 
การศึกษาขอมูลจากฝายทะเบียนและขอมูลสารสนเทศ กลุมพัฒนาระบบ
ควบคุมการทํางานของคนตางดาว สํานักบริหารแรงงานตางดาว พบวา 
แรงงานขามชาติสวนใหญมาจากประเทศสหภาพพมา รองลงมาคือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา การหลั่งไหลของแรงงานตาง
ดาวที่เดินทางเขามาทํางานในประเทศไทย เปนผลมาจากความแตกตางของ
สภาพเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน ที่สวนใหญประสบ
ภาวะยากจนไมมีงานทําและขาดรายได ในขณะที่ประเทศไทยมีความตองการ
แรงงานเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีแรงงานตางดาวเดินทางเขาสู
ประเทศไทย ซึ่งมีทั้งแรงงานตางชาติผิดกฎหมายที่ลักลอบเขามาหางานทําและ
เดินทางเขามาอยางถูกตองตามกฎหมาย 
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ดังนั้น ผูเขียนจึงมีความสนใจในการศึกษาเร่ือง “แรงงานตางดาวในประเทศ
ไทย : ปญหา ผลกระทบ และแนวทางแกไขปญหา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการวิเคราะหปญหาแรงงานตางดาว  ผลกระทบที่เกิดจากแรงงานตาง
ดาว แนวทางแกไขปญหา เพื่อนําความรูที่ไดไปใชในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหมีความพรอมและสามารถปฏิบัติงานภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจางงานจากแรงงานตางดาว 

คนตางดาว (aliens) หมายถึง บุคคลซึ่งพํานักอยูในรัฐที่ตนมิไดเปน
คนสัญชาตินั้น หรือเปนพลเมืองของรัฐนั้น พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ.2508 
มาตรา 4 บัญญัติวา "คนตางดาว หมายถึง ผูซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย"คนตางดาว ที่
เขามาอาศัยในดินแดนของรัฐใด ยอมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายของรัฐ
เชนเดียวกับพลเมืองของรัฐนั้นโดยทั่วไปคนตางดาวที่เขามาทํางานจะถูกจํากัด
สิทธิ และหนาที่บางประการ ซึ่งตองแยกการพิจารณาออกเปน 2 ประการ คือ 
สิทธิตามกฎหมายเอกชน และสิทธิตามกฎหมายมหาชน ในสวนของแรงงาน
ตางดาวสิทธิตามกฎหมายเอกชนไมมีปญหาแตอยางใดและถือวาคนตางดาวมี
สิทธิเชนเดียวกับพลเมืองของรัฐ ตามหลัก กฎหมายระหวางประเทศ ที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติตอคนตางดาวนั้น ถือหลักวาคนตางดาวไมวาจะเปนในฐานะ 
นักทองเที่ยว หรือในฐานะผูอยูประจําก็ตาม ยอมไมมีสิทธิเหนือพลเมืองของรัฐ 
และไมมีสิทธิทางการเมือง คนตางดาว ยอมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายของ
รัฐทุกประการ หากเขาถูกละเมิดจะตองใชกฎหมายของรัฐนั้นใชบังคับ และเขา
ก็มีสิทธิ ที่จะขอรับความยุติธรรมจากรัฐเชนเดียวกับพลเมืองของรัฐนั้น (ณภัทร 
นิ่มสะอด, 2556, หนา 23) 

 
สภาพปญหาและความจําเปนในการจางแรงงานตางดาว 

จากการที่ประเทศไทยไดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศมาตั้งแต พ.ศ.2505 จนถึงปจจุบัน ไดสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงในรูปการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและกิจการดาน
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การบริการเพิ่มมากข้ึนอยางเปนรูปธรรม จึงสงผลใหความตองการแรงงานทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมีเพิ่มมากข้ึน แมวาความตองการแรงงานจะ
มีเพิ่มมากข้ึน แตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําให
โครงสรางการผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ มีการสงเสริมทั้งการลงทุน
ในประเทศ และสงเสริมใหนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศ
ไทย มีการปรับปรุงระบบการผลิต สินคาและบริการ สงผลใหเกิดความไมสมดุล
ของการจางงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความตองการ
แรงงานมากข้ึน แตขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ บางพื้นที่แรงงาน ที่มี
อยูทักษะไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  

ประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทําให อัตราคาจาง คา
ครองชีพของแรงงานไทยสูงข้ึนมาก กิจการธุรกิจที่ใชแรงงานระดับลาง เกิด
ปญหา ขาดแคลนแรงงาน ผูประกอบการจึงจําเปนตองหาแรงงานจากที่อ่ืนเขา
มาทดแทนแรงงานที่ตองการ และจากจากปญหาเศรษฐกิจที่ขาด แคลนปจจัย
การผลิตของประเทศเพื่อนบาน ทําใหประเทศไทยไดเปรียบในเร่ืองตนทุนการ
ผลิต  ขณะเดียวกันแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน เชน สหภาพพมา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา มีอัตราคาจางที่
ต่ํากวาไทย จึงมีการนําแรงงานเหลานี้เขามาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน 
 
ความเปนมาของการควบคุมแรงงานตางดาว 
 ความเปนมาของการควบคุมแรงงานตางดาว เกิดข้ึนจากองคประกอบ 
2 ประการ ไดแก การเดินเขามายังประเทศไทยของชาวตางชาติ และการเดิน
ทางเขามาทํางานของตางดาวในประเทศไทย ทั้ง 2 องคประกอบเปนปจจัย
สําคัญของการควบคุมแรงงานตางดาว ซึ่งรายละเอียดในการเดินทางทั้ง 2 
ลักษณะมีความแตกตางกัน ดังนี้ 
 1. การเดินทางเขามาในประเทศไทยของชาวตางชาติ 
 การเดินทางเขามายังประเทศไทยของคนตางดาว ดวยเหตุผลทางดาน
ความมั่นคงของแตละประเทศ จึงมีหลักในการถือปฏิบัติรวมกันวา การเดินทาง
ระหวางประเทศตองมีเอกสารประจําตัว เพื่อแสดงใหทราบสถานะของบุคคล
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นั้นวาเปนคนสัญชาติใด มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลงอยู ณ ที่ใด และเอกสารที่
ประจําตัวที่ใชสําหรับการเดินทางระหวางประเทศ ยังมีสิทธิขอจํากัดในการ
เดินทางที่แตกตางกันออกไป โดยหลักการจะแบงเอกสารออกเปน 3 ประเภท
ใหญๆไดแก 

1.1 หนังสือเดินทาง (Passport) 
1.2  เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (Travel Document) 
1.3 บัตรผานแดน (Border Pass) 

2. การเดินทางเขามาทํางานของตางดาวในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยเปน

จํานวนมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะเนื่องจากประเทศไทย มีโครงสรางทางการเมือง
และเศรษฐกิจที่อํานวยใหคนตางดาวไดเขามาอาศัยประกอบอาชีพไดอยาง
อิสระ จึงเห็นไดวาในอดีตคนตางดาวมีบทบาทอยางมากตอเศรษฐกิจการคา
ของประเทศไทย โดยเขามาในลักษณะติดตอทําการคาหรือเปนเจาของกิจการ 
ไมไดเขามาใชแรงงานหรือรับจางแรงงาน เนื่องจากภาพรวมของแรงงานไทยใน
อดีต มีแรงงานจํานวนมากเกินความตองการของตลาดแรงงาน จนทําใหเกิด
ปญหาผูวางงานในอัตราที่สูง ดังนั้นแรงงานตางดาวในอดีตจึงไมจําเปนสําหรับ
ตลาดแรงงานในประเทศไทย 

ปจจุบันประเทศไทย มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร ทําใหระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเปลี่ยนแปลงไป มีการ
ติดตอธุรกิจการคากับตางประเทศ มีการลงทุนรวมกันและรัฐบาลมีโครงการ
สงเสริมการลงทุน การสงออก และการทองเที่ยว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานอุตสาหกรรม ภาพรวมของตลาดแรงงานไทยอัตราการวางงานลดลง
อยางรวดเร็ว ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหตลาดแรงงานของไทยอยูในภาวะขาดแคลนแรงงานเปนอยาง
มาก ประกอบกับปญหาขาดแคลนแรงงานไทยในบางอาชีพเนื่องจากคนไทยไม
นิยมทํางานที่ตรากตรํา สกปรก และเสี่ยงอันตราย ปญหาเหลานี้กลายเปน
ปจจัยทําใหมีแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานซ่ึงระดับความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจต่ํากวา และไมมีชองทางแสวงหารายได เดินทางเขามา
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ทํางานในประเทศไทยเปนจํานวนมาก มีทั้งถูกกฎหมายและลักลอบเขามาแบบ
ไมถูกตอง 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานตางดาว 
ประเทศไทยไดมีการแกไขกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เพื่อให

เหมาะสมกับสภาวการณของบานเมืองโดยมีการยกเลิกพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง รวมทั้ งมีการแก ไขเพิ่ม เติมอยูหลายฉบับ ล าสุดไดประกาศใช
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2522 โดยมีผล
บังคับใช เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2522 และไดยกเลิกพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง พ.ศ.2493 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติคนเขาเมืองที่ใชมายาวนานถึง 29 ป 
และมีการกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทําไวทายบัญชีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ.2522 ไว 39 
อาชีพเพื่อสงวนไวสําหรับแรงงานไทย และตามมติคณะรัฐมนตรีไดผอนผันให
แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ ไดแก พมา ลาว และกัมพูชา ทํางานได 2 อาชีพ 
คือ งานกรรมกร และงานบาน 

ตอมาพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวฉบับเดิม ไดถูกยกเลิก
โดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 ซึ่งพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2551 เปน
ตนไป  และตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 
กําหนดใหคนตางดาวทํางานได 2 ลักษณะใหญๆ คือ  
 1. ทํางานในฐานะผูลงทุนหรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนคนตางดาวสัญชาติ
อะไรก็ได 
 2. การทํางานในฐานะแรงงาน ที่ตองทํางานโดยใชแรงเปนหลัก ซึ่ง
จะตองเปนคนตางดาวสัญชาติ ลาว กัมพูชา และพมา เทานั้น ซ่ึงสามารถ
ทํางานไดในประเภทงานตอไปนี ้1) งานประมง (ประมงทะเล,เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
หรือสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา) 2) งานตอเนื่องประมงทะเล 3) งานเกษตรและปศุสัตว
4) งานกอสราง 5) งานลูกจางครัวเรือน (ผูรับใชในบาน) 6) งานกิจการอ่ืนๆ 
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(ตามความจําเปนพื้นฐานของความเปนจริง และจําเปนในการใชแรงงานขาม
ชาติ) 

การทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดเก่ียวกับแรงงานขามชาต ิ
การขามชาติ (Transnationalism) ถือไดวาเปนกิจกรรมที่สัมพันธกับ

โลกาภิวัตนและรัฐชาติ เนื่องจากมักมองวาการขามชาติเปนกิจกรรมที่ทํา ใหรัฐ
แตละรัฐเปลี่ยนแปลงและลดความสําคัญลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
เศรษฐกิจ ที่ถูกกํากับโดยบรรดาบรรษัทขามชาติ อยางไรก็ตามแนวคิด การขาม
ชาติมิใชมีมิติเดียวที่ผานความรวมมือกันทางเศรษฐกิจเทานั้น แตการขามชาติ
ยังเก่ียวโยงถึงการอพยพยายถ่ินของผูคนโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
รวมทั้งกิจกรรมการคาทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายดวยเชนกัน นํา มาซึ่ง
การดํา เนินการที่เขมงวดมากข้ึนของรัฐในบริเวณเสนเขตแดนและจุดผานแดน
ตางๆ (จันทรา ธนะวัฒนาวงศ, 2553, หนา 21) โดยการยายถ่ินเปนการ
เคลื่อนยายของประชากรจํานวนมากจากถ่ินพํา นักของตนไปยังบริเวณอ่ืน โดย
ผูยายถ่ินมีความตั้งใจจะไปพํานักในถ่ินใหมเปนการชั่วคราวหรือถาวร และอาจ
เปนการยายขามชาติหรือภายในประเทศ (สุภางค จันทวานิช, 2540, หนา 36) 
นอกจากนี้การยายถ่ินยังเปนกระบวนการทางสังคม (Social Process) ที่มี
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในตัวของมันเอง ดังนั้นจึงมีความจํา 
เปนที่ตองเขาใจขบวนการยายถ่ินถึงความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ 
การเมืองและการผสมผสานวัฒนธรรมของระบบโลก ซึ่งอาจนํา ไปสูปญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายหลังไดสาเหตุของการยายถ่ินระหวาง
ประเทศนั้น จําแนกไดเปนปจจัยผลักและดึง โดยปจจัยผลัก ไดแก การวางงาน 
ความยากจน และความดอยพัฒนาของประเทศที่สงออกแรงงาน สําหรับปจจัย
ดึง ไดแก ขนาดและโครงสรางของแรงงานในทองถ่ิน 

การปรับระบบการศึกษาภาคบังคับ ทําใหการเขาสูตลาดแรงงานของ
คนรุนหนุมสาวตองชะลอเวลาออกไป เกิดชองวางสําหรับแรงงานตางชาติไร
ทักษะเขามาทํางานแทน ซึ่งประเทศที่มีประชากรยายออกเหลานี้ จะมีการ
เจริญเติบโตของประชากรสูงการวางงานสูงและรายไดเฉลี่ยตอหัวต่ํา การยาย
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ถ่ินไมชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสําหรับภูมิภาคที่ยากจนแตจะทํา ใหคง
สภาพดอยพัฒนาและยังตองพึ่งพาศูนยกลางของลัทธิทุนนิยมในอุตสาหกรรม
อยู ซึ่งปจจัยการยายถ่ินดังกลาวนั้น ไดสอดคลองกับจิระ บุรีคํา (2537 หนา 
20-23) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนยายแรงงานของไทยมี 2 ปจจัย คือ 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยที่ไมใชทางเศรษฐกิจ โดยปจจัยทางเศรษฐกิจ 
ไดแก รายได ตอเดือน การวางงาน ความเพียงพอของพื้นที่ทํากิน สําหรับ
ปจจัยที่ไมใชทางเศรษฐกิจ ไดแก ขนาดของประชากรทั้งหมด ระดับการศึกษา
ของแรงงาน อายุของแรงงาน เพศของแรงงานและสถานภาพการสมรส เปนตน  
 
การวิเคราะหปญหาแรงงานตางดาว  

1. ปญหาการอพยพของแรงงานตางดาว 
 จากการวิเคราะหปญหาแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองมาโดยผิด
กฎหมาย ซึ่งสงผลกระทบตอสังคมไทยในดานตางๆ นั้น มีแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวของในเร่ืองนี้ไดแก ทฤษฎีการยายถ่ิน    
 การยายถ่ิน หมายถึง การเคลื่อนยายของประชากรจานวนมากจากถ่ิน
พํานักของตนไปยัง บริเวณอ่ืน โดยผูยายถ่ินมีความตั้งใจจะไปพํานักในถ่ินใหม
เปนการชั่วคราว หรือถาวร การยายถ่ินระหวางสังคมตางๆภายในประเทศ หรือ
อาจเปนการยายถ่ินขามชาต ิ
 แนวคิดนี้สอดคลองมูลเหตุแหงการเขามาหางานทําในประเทศไทย
ของแรงงานตางดาว ซึ่งลักษณะการยายถ่ินของแรงงานตางดาวแบงไดเปน 5 
ลักษณะ คือ 
 1. การอพยพยายถ่ินเพื่อการดํารงชีวิต เปนการแสวงหาวิธีการ
ดํารงชีวิตใหมีชีวิตที่ดีข้ึน  
 2. การอพยพยายถ่ินโดยถูกบังคับจากรัฐบาลหรือผูมีอิทธิพลบางกลุม  
 3. การอพยพโดยถูกบีบค้ัน แตผูที่ถูกบีบค้ันยังมีสิทธในการตัดสินใจ
วาจะอยูหรือไป    

4. การอพยพโดยเสรี อาจจะเกิดจากแรงจูงใจ เชนโดยตําแหนงงาน 
หรือรายไดที่มากข้ึน  
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 5. การอพยพ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุจูงใจใหชนจํานวน
มากอพยพยายถ่ิน  

จากการวิเคราะหปญหาการอพยพมีสาเหตุที่แตกตางกัน ซึ่งมีทั้งการ
อพยพแบบถาวร และ แบบชั่วคราว เขามาอยางถูกตองตามกฎหมาย และ
ลักลอบหลบเขาเมืองมาอยางผิดกฎหมาย การอพยพของแรงงานขามชาติสวน
ใหญ มีทั้งสาเหตุที่เกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจในประเทศของผูอพยพไม
เอ้ืออํานวยตอการ ทํางาน รายไดไมพอสําหรับการดํารงชีพ หรือเกิดภาวะ
แรงงานมีมากเกินไป ภายในประเทศมีปญหาการเมืองการปกครอง ทําให
ประชาชนไมมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และไมมีมาตรฐานการ
ควบคุมการอพยพ ทําใหการออกนอกประเทศทําไดงาย 

2. ปญหาในการทํางานของแรงงานตางดาว  
 การวิเคราะหปญหาในการทํางานของแรงงานตางดาวที่อพยพเขามา
ทํางานในประเทศไทย  แบงปญหาการทํางานออกเปน 2 กลุม ไดแก 

2.1 ปญหาการทํางานของแรงงานที่เขาเมืองมาอยางถูกกฎหมาย   
แรงงานขามชาติที่เขา เมืองโดยถูกกฎหมายมีอยูดวยกัน 4 ประเภท ไดแก 1) 
ประเภทตลอดชีพ หมายถึง แรงงานขามชาติที่ไดรับใบอนุญาตที่สามารถใชได
ตลอดชีวิต ของแรงงานขามชาติ ตามอาชีพที่แรงงานขามชาติ เคยทําอยูกอน
ออกใบอนุญาต 2) ประเภทชั่วคราว คือ แรงงานขามชาติที่ไดรับอนุญาตใหเขา
มาในราชอาณาจักรเปนการ ชั่วคราว 3) ประเภทสงเสริมการลงทุน คือการ
ออกใบอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรประเภท สงเสริมการลงทุน เชน 
พระราชบัญญัตินิคม อุตสาหกรรม  4) ประเภทที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา 
13 ของพระราชบัญญัติ การทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.2551 ซ่ึงไดแก
แรงงานขามชาติที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศแรงงานขามชาตทิี่
เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
และอยูใน ระหวาง รอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร  
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ปญหาที่เกิดจากแรงงานตางดาวที่เขามาอยางถูกกฎหมาย  
 1. ปญหาคุณภาพในการผลิต เนื่องจากแรงงานตางดาวเปนจํานวน
มาก ทํางานโดยยินดีรับคาจางต่ํากวาที่กฎหมายกําหนด ทําใหผูประกอบการ
เลือกจางแรงงานตางดาว เนื่องจากราคาคาแรงถูกเพื่อความไดเปรียบในการ
แขงขัน ทําใหนักลงทุนไมสนใจปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  

2. สงผลกระทบแรงงานไทย นอกจากเปนการแยงแรงงานคนไทย 
แรงงานไทยยังไดรับผลกระทบในดานคาจางแรงงานที่ถูกกดในระดับต่ํา รวมทั้ง
โอกาสที่จะไดรับสวัสดิการและสภาพการจางที่ดีมีนอยลง เพราะมีแรงงานตาง
ดาวเปนทางเลือก 
 3. อาจสรางปญหาความแตกแยก ความขัดแยงและการไมยอมรับของ
คนในชาติ สงผลกระทบตอความมั่นคงและความปลอดภัย ทําใหเกิดความ
วุนวายในสังคมไทย 
 4. กอใหเกิดปญหาวัฒนธรรม แรงงานตางดาวที่เขาไปขายแรงงาน 
นําวัฒนธรรมหรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตนเองเขาสูประเทศไทย 
ไมวาโดยทางตรงหรือ ทางออม เชน วัฒนธรรมในการกิน การอยูอาศัย และ
ประเพณีตางๆ  
 5. ทางดานประชากร อาจสงผลตอการอยูรวมกันหรือการกระจาย
ตัวอยางประชากร มี การพักอาศัยอยางแออัดกอใหเกิดปญหาสลัมในทองถ่ิน 
กระทบถึงสุขภาพอนามัยความเปนอยูที่ต่ํากวามาตรฐานทําใหเกิดโรคระบาดได
งาย 
 2.2 ปญหาการทํางานของแรงงานที่ลักลอบเขาเมืองมาอยางผิด
กฎหมาย   
 แรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย หมายถึง คนตาง
ดาวที่เขา มาในประเทศไทยโดยไมถูกตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และ
ไมมีใบอนุญาตประกอบอาชีพของกองงานคนตางดาวกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม  
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สาเหตุที่ตองจางแรงงานผิดกฎหมาย 
แรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายเปนกลุมที่ไมมีทักษะฝมือ

ทํางาน อยูในกลุมตลาดแรงงานระดับลาง สาเหตุที่ตองจางแรงงานกลุมนี้มี 2 
ประการ คือ 1) ขาดแคลนแรงงานไทย เนื่องจากบางอาชีพแรงงานไทยไมสนใจ
ทํา และในชวงฤดูกาลเกษตรแรงงานในภาคเอกชน บางสวนจะถอนตัวไป
ชวยงานในครัวเรือนเกษตร 2) ราคาคาแรงต่ํา แรงงานขามชาติมีคาจางที่ต่ํา
กวาแรงงานไทยมาก จึงเปนเหตุจูงใจใหนายจางนิยมจางแรงงานขามชาติที่
ลักลอบเขาเมืองมาอยางผิดกฎหมายมากข้ึน 

ปญหาที่เกิดจากแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาอยางผิดกฎหมาย 
1. ทําใหเกิดปญหาดานอาชญากรรมและยาเสพติด เนื่องจากควบคุม

ไดยาก และไมสามารถตรวจสอบประวัติได 
2. สรางความเสียหายใหแกนายจาง เนื่องจากหนีหรือละทิ้งงาน ขาด

ความรับผิดชอบ    
3. แรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาอยางผิดกฎหมายสวนใหญขาด

ทักษะฝมือ และเปนแรงงานระดับลาง ทําใหการทํางานขาดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

4. มีผลกระทบในดานคุณภาพชีวิต เขาถึงบริการสาธารณสุขไดยาก 
เพราะตองอยูอยางหลบซอน 

5. ทําใหเกิดความวุนวายในสังคม ที่เกิดจากการแยงงานกันเอง
ระหวางแรงงานที่ตางดาวที่เขามาอยางถูกกฎหมายและลักลอบเขามาอยางผิด
กฎหมาย 
 
ผลกระทบที่เกิดจากแรงงานตางดาว 
 ประเด็นปญหาที่เกิดจากแรงงานตางดาวในประเทศไทย ก็คือการ
ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งกอใหเกิดปญหาและเกิดผลกระทบตางๆ 
สามารถแบงผลกระทบไดเปน 3 ดาน (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2546, หนา 4-5) 
ดังนี้ 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                วารสารพิกุล ปที ่17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 307 

 1. ผลกระทบทางสังคม แรงงานตางดาวบางสวนวางงาน จึงมักพบวา 
มีการลักทรัพยเกิดข้ึนในชุมชนที่มีแรงงานตางดาวผิดกฎหมายอยูจานวนมาก 
กลายเปนปญหาดานอาชญากรรมและยาเสพติด 
 2. ผลกระทบทางดานสาธารณสุข แมวาแรงงานตางดาวที่ข้ึนทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมาย จะไดรับการตรวจสุขภาพและไดรับบัตรประกันสุขภาพ 
แตก็มีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ จํานวนแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขา
มาโดยผิดกฎหมาย ซึ่งทําให เกิดความยากลําบากในการเขาถึงบริการ
สาธารณสุข   
 3. ผลกระทบดานความมั่นคง เนื่องจากแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขา
มาทํางานในประเทศ ไทยมีจํานวนมาก และกระจัดกระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ
ทั่วประเทศ ทําใหยากแกการควบคุม จึงสงผลกระทบตอความมั่นคงของ
ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งเปนความกังวลใจหลักของประเทศปลายทาง
และประชาชนทองถ่ินรวมทั้งสื่อมวลชนดวย คือ การเพิ่มข้ึนของจํานวนคนที่รัฐ
ตรวจสอบไมไดเพราะไมมีระบบควบคุมจํานวนและที่อยูอาศัย อาจกอใหเกิด
กิจกรรมนอกระบบอันไมอาจควบคุมไดของรัฐ เชน การจางงานนอกระบบ การ
รับรักษาโรคคลินิกผิดกฎหมาย รวมถึง การเพิ่มข้ึนของจํานวนอาชญากรรมที่
กอโดยคนเถ่ือนเปนตน 

4. ผลกระทบดานประชากร คือ ผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดและ
โครงสรางของประชากร อัตราการพึ่งพิงทางประชากร อัตราเกิดและอัตราตาย 
อัตราความแออัดการเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลานี้อาจมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
จํานวนและคุณลักษณะของผูยายถ่ิน เชน เพศ อายุ การศึกษาและสถานภาพ
การสมรส เปนตน 

5. ผลกระทบดานแรงงานและอัตราการมีงานทํา ในดานบวกแรงงาน
ตางชาติอาจเขามาชวยทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในภาคการผลิตตางๆ ที่คน
ทองถ่ินหลีกเลี่ยงที่จะทํา ในดานลบ การมีแรงงานตางชาติทํา ใหเกิดภาวการณ
กดคาแรงของแรงงานทองถ่ินและอํานาจในการตอรองรวมถึงสิทธิแรงงานของ
คนงานทองถ่ินนอยลงเพราะนายจางมีตัวเลือกมากข้ึน ซึ่งอาจสงผลถึงเงื่อนไข
การทํา งานและการจางงานที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบดวย 
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6. ผลกระทบตอการแพรกระจายทางวัฒนธรรม กอใหเกิดการ
ปฏิสัมพันธและการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา  

7. ผลกระทบตอระบบสุขภาพ เกิดจากการแพรกระจายโรคที่ผูยาย
ถ่ินอาจนําติดตัวมา และสังคมปลายทางตองแบกรับภาระคาใชจายในการ
ปองกันและเฝาระวังโรคระบาด นอกจากนี้พบวาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มอัตรา
ปวยและอัตราตายในกลุมผูอพยพยายถ่ิน คือ 1) ปญหาในการถูกเลือกปฏิบัติ
ดวยอคติและความกลัว 2) ปญหาความยากลําบากในการเขาถึงบริการสุขภาพ
และการศึกษา 3) ความแตกตางในสภาวะแวดลอม4) การอยูอาศัยใน
สภาพแวดลอมที่แออัด ขาดระบบสุขาภิบาลที่สะอาด และ 5) การมีรายไดต่ํา 
 
แนวทางแกไขปญหาแรงงานตางดาว 
 สําหรับแนวทางแกไขปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาทาํงานในประเทศ
ไทย ควรยึดแนวทางในการแกไขปญหา ทั้ง 2 ดาน ไดแก 
ดานการแกไขและปองกัน 
 1. หาแนวทางปองกันไมใหนายจางเอาเปรียบแรงงานตางดาว เพิ่ม
สวัสดิการในสวนที่เมาะสม เพื่อสรางความมั่นคงใหแรงงานตางดาว ซึ่งจะสงผล
ใหลดปญหาลักลอบเขามาทํางานอยางผิดกฎหมาย 
 2. เพิ่มคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาว ลดความหวาดกลัวในการอยู
อยางหลบซอน ซึ่งอาจนําไปสูปญหาอาชญากรรมและปญหาสังคม 
 3. ปองกันผลกระทบตอความมั่นคงของแรงงานไทย เพื่อไมใหเกิดการ
แยงงานโดยกําหนดกรอบและประเภทการทํางานของแรงงานตางดาวไวอยาง
ชัดเจน 
 4. เพิ่มหลักเกณฑ การจางแรงงานตางดาว โดยใหผูที่ใชแรงงานตาง
ดาวยอมเปนผูรับผิดชอบ ทั้งในดานกฎระเบียบและการเดินทางเขามาทํางาน
อยางถูกกฎหมาย 
 5. กําหนดใหผูที่ใชแรงงานตางดาว เปนผูรับผิดชอบคุณภาพชีวิตและ
บริการสาธารณสุข 
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ดานแนวทางปฏิบัติในการจางแรงงานตางดาว 
 1. ไมเลือกปฏิบัติ คือ ตองดูแลแรงงานตางดาวในลักษณะเดียวกับ
แรงงานไทย ในกลุมที่เดินทางเขามาอยางถูกกฎหมาย เชน ในเร่ืองของการ
คุมครองแรงงาน 
 2. มีแนวทางในการพัฒนาแรงงานตางดาวอยางชัดเจน เชน แรงงาน 
สมาชิก/ครอบครัว บุตร ของแรงงานตางดาว มีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา 
ฝกอบรมทักษะใหมไดเพียงใด 
 3. สรางความรวมมือกับประเทศตนทางของแรงงานตางดาว เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการจัดสงแรงงานโดยไมมีภาระคาใชจาย 
 
บทสรุป 

ปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง  เปนปญหาที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทยมานานและตอเนื่องจนกลายเปนปญหาที่มีความสําคัญยิ่งและมี
แนวโนมขยายตัวเพิ่มมากข้ึนทั้งจํานวนที่เขามาใหมและมีการกระจายออกไป
อาศัยและลักลอบทํางานในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งทําใหสงผลกระทบอยาง
รุนแรงทั้งในดานสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง  และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไดมีความพยายามกําหนดนโยบาย และ
มาตรการการแกไขปญหาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ในการศึกษาในคร้ัง
นี้จึงมุงไปที่   ปญหาแรงงานตางดาว ผลกระทบที่เกิดจากแรงงานตางดาว และ
แนวทางการแกไขปญหา มีบทสรุปดังนี้ 

1. ปญหาแรงงานตางดาว ไดแก 1) ปญหาการอพยพของแรงงานตาง
ดาว ซึ่งมีทั้งสาเหตุที่เกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจในประเทศของผูอพยพไม
เอ้ืออํานวยตอการ ทํางาน รายไดไมพอสําหรับการดํารงชีพ 2) ปญหาในการ
ทํางานของแรงงานตางดาว สรางความเสียหายใหแกนายจาง เนื่องจากหนีหรือ
ละทิ้งงาน ขาดความรับผิดชอบ/แรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาอยางผิด
กฎหมายสวนใหญขาดทักษะฝมือและเปนแรงงานระดับลาง ทําใหการทํางาน
ขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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2. ผลกระทบที่เกิดจากแรงงานตางดาว ไดแก 1) ผลกระทบทางสังคม 
แรงงานตางดาวบางสวนวางงาน จึงมักจะมีการลักทรัพยเกิดข้ึนในชุมชน
กลายเปนปญหาดานอาชญากรรมและยาเสพติด 2) ผลกระทบทางดาน
สาธารณสุข จํานวนแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาโดยผิดกฎหมาย ซึ่งทําให
เกิดความยากลําบากในการเขาถึงบริการสาธารณสุข 3) ผลกระทบดานความ
มั่นคง เนื่องจากแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทยมีจํานวน
มาก ทําใหยากแกการควบคุม จึงสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  
 3. แนวทางการแกไขปญหา ไดแก 1) ดานการแกไขและปองกัน ไม
ควรใหนายจางเอาเปรียบแรงงานตางดาว ควรเพิ่มสวัสดิการในสวนที่
เหมาะสม/เพิ่มหลักเกณฑการจางแรงงานตางดาว โดยใหผูที่ใชแรงงานตางดาว
ยอมเปนผูรับผิดชอบ ทั้งในดานกฎระเบียบและการเดินทางเขามาทํางานอยาง
ถูกกฎหมาย 2) ดานแนวทางปฏิบัติในการจางแรงงานตางดาว ไมเลือกปฏิบัติ 
โดยตองดูแลแรงงานตางดาวในลักษณะเดียวกับแรงงานไทย/มีแนวทางในการ
พัฒนาแรงงานตางดาวอยางชัดเจน เชน แรงงาน สมาชิก/ครอบครัว บุตร ของ
แรงงานตางดาว มีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา ฝกอบรมทักษะใหมไดเพียงใด  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. แรงงานตางดาวมีความสําคัญและจําเปนตอภาคอุตสาหกรรมไทย 
และจําเปนตอการพัฒนาประเทศ จึงยังตองมีการจางแรงงานตางดาวอยู แนว
ทางการจัดระเบียบแรงงานตางดาวที่ดีที่สุด ไดแก การนําแรงงานตางดาวที่ผิด
กฎหมายมาจดทะเบียนแรงงาน และเพิ่มโทษผูวาจางเพื่อไมใหมีการจาง
แรงงานที่ลักลอบเขาประเทศอยางผิดกฎหมายอีกตอไป  

2. จัดใหมีสายดวนรับเร่ืองราวรองทุกขแรงงานตางดาวที่ถูกละเมิด
หรือถูกเอาเอาเปรียบจากผูวาจางไดตลอดเวลา 
3. ควรจะมีกฎหมายโดยตรงเก่ียวกับการควบคุมแรงงานคนตางดาว ที่อาจจะ
เรียกวา เปน “ประมวลกฎหมาย” นั่นคือ ตองมีบทบัญญัติครบถวนในทุกแงมุม
ของการใหความคุมครองแรงงานคนตางดาวอยางเปนระบบ 
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 4. ยกระดับใหความสําคัญกับนโยบายเก่ียวกับแรงงานคนตางดาวให
เปนนโยบายระดับชาติ ตลอดจนสรางทัศนคติที่ ถูกที่ควรใหเกิดข้ึนกับ
สาธารณชนตอประเด็นปญหา 
 5. ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลแรงงานคนตางดาวดวยการ
ประสานงานกับผูประกอบการ ทั้งนี้ ภาครัฐอาจเปดโอกาสใหข้ึนทะเบียน
แรงงานคนตางดาวทุกป เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันและนาเชื่อถือ 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสือ
อานนอกเวลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมของเยาวชนในดานคุณธรรมของตัวละครในหนังสืออานนอกเวลา  
ผลการวิจัยพบวามงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลามีทั้งหมด 24 
ประการสวนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของเยาวชนในดานคุณธรรมของตัว
ละครในหนังสืออานนอกเวลาพบวา มีปจจัยสถาบันครอบครัวและปจจัย
สถาบันทางศาสนามากที่ สุ ด  ป จ จั ยที่ พบรองลงมา คือ  ป จ จั ยด า น
สถาบันการศึกษา ปจจัยดานกลุมเพื่อน และปจจัยเร่ืองเพศ  สวนปจจัยเร่ือง    
อายุและปจจัยดานสื่อสารมวลชนไมพบวาปรากฏในหนังสืออานนอกเวลาเร่ือง
ใดเลย 
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Abstract 
This research aimed to study the enlightened living presented in 
outside reading books for high school level according to Core 
Curriculum Basic Education 2008 and to analyze the factors 
affecting on youth behaviors related to the morals of the 
characters in outside reading books.  
The results revealed that there were twenty-four steps towards 
enlightened living presented in the outside reading books. In 
terms of the factors affecting on youth behaviors related to the 
morals of the characters, the factors of family and religions were 
found the most. The following factors were related to friends and 
genders. The factor of mass communication was not presented in 
any outside reading books.   

Keywords: Mongkhol jivit, Thai external reading books, Senior high  
    school 

บทนํา 
 สังคมไทยตองเผชิญหนากับกระแสโลกาภิวัตนเปนระยะเวลาหลายป
จนกระทั่งปจจุบัน ความเจริญงอกงามทางดานเทคโนโลยีกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายดานทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
ตาง ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอใหเกิดประโยชนที่สงผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของผูคนในสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ซึ่งจะเห็นวา อิทธิพลของความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในหลาย ๆ ดาน นอกจาก
ความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตตามปกติแลว ความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยียังสงผลตอกระบวนการทํางานขององคกรตาง ๆ นอกจากนี้ในดาน
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ของการติดตอสื่อสาร ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีก็เปนสวนสําคัญที่ทํา
ใหมนุษยติดตอสื่อสารกันไดสะดวก อยางไรก็ตาม นอกจากความเจริญกาวหนา
ที่เปนประโยชนแลว ยังมีผลกระทบอีกดานที่เปนโทษ อันเนื่องมาจากคานิยมที่
ไมเหมาะสมไดเขามามีอิทธิพลและกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย 
ปญหาเก่ียวกับเยาวชนที่อยูในวัยเรียนนับเปนปญหาสําคัญที่ตองการการแกไข
อยางเรงดวน ทั้งนี้หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ไดเห็น
ความสําคัญในการแกปญหานี้อยางมาก 
 น โยบายหนึ่ ง ที่ ต อบสนองกา รแก ไ ขปญหานี้ อ ย า ง มาก คื อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 6 ไดระบุไววา 
“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” (ราชกิจจานุเบกษา, 
2542, หนา 3)  
 นโยบายที่กล าวมาขางตนมีความสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะสรางสังคมไทยใหมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพควบคู
ไปกับการมีคุณธรรมและเปนพลเมืองที่ดี กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายใน
การกําหนดหนังสืออานนอกเวลาไวในหลักสูตร เพื่อประกอบการเรียนวิชา
ภาษาไทยนอกเหนือจากหนังสือเรียน หนังสืออานนอกเวลาจะชวยใหเยาวชน
รักการอาน พรอมทั้งปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม การจะปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหกับเยาวชน ผูวิจัยไดเล็งเห็นวา คุณลักษณะของมงคลชีวิต 38 
ประการ สามารถชวยพัฒนาคุณธรรมของเยาวชนและสามารถนํามาปรับใชใน
ชีวิตจริงได เนื่องจากมงคลชีวิต 38 ประการเปนหลักธรรมพื้นฐานแหงความสุข
และความเจริญกาวหนาของชีวิต สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และสามารถสรางคุณธรรมใหกับเยาวชนไดอยางแทจริง  
 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา 
หนังสืออานนอกเวลาที่นํามาเปนสื่อกลางในการพัฒนาทั้งดานการศึกษาและ
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนนั้นมีเนื้อหาที่สอดคลองกับ
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มงคลชีวิต 38 ประการอยางไร ซึ่งจะสามารถชวยครู อาจารยผูสอนหนังสือ
อานนอกเวลาเหลานี้ใหมีคูมือในการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก
และเยาวชน โดยผูวิจัยเลือกศึกษาขอมูลจากเยาวชนที่กําลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษามงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
  2. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของเยาวชนในดาน
คุณธรรมของตัวละครในหนังสืออานนอกเวลา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานขอมูล 
 ศึกษาจากหนังสืออานนอกเวลา 12 เร่ือง ไดแก ฉากญี่ปุน ชีวิตทนง 
เจานอยฟอนเติลรอย นิทานการเงิน พอ: พระยาอนุมานราชธน แวงที่รัก 
มิตรภาพตางสายพันธุ  ไม รู เลยวา รัก สองแขนที่กอดโลก เรไร ไลลา      
หนาตางบานแรก และเสาหินแหงกาลเวลา โดยผูวิจัยนํามงคลชีวิต 38 ประการ
เขามาเปนกรอบในการวิเคราะห 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษามงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยผูวิจัยนํามงคลชีวิต 38 ประการมาเปนกรอบการวิจัย 
สวนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรมของตัวละครที่เปน
เยาวชนในหนังสืออานนอกเวลา ผูวิจัยนําปจจัยดานตัวบุคคลและปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมมาเปนกรอบการวิจัย การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ นําเสนอ
แบบพรรณนาวิเคราะห ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
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 1. รวบรวมและศึกษาเนื้อหาหนังสืออานนอกเวลาทั้ง 12 เลม 
 2. รวบรวมและศึกษาเนื้อหามงคลชีวิต 38 ประการ 
 3. วิเคราะหมงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 จํานวน 12 เลม 
 4. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของเยาวชนในดานคุณธรรม
ของตัวละคร ซึ่งปรากฏในหนังสืออานนอกเวลาทั้ง 12 เลม 
 5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา แลวนําเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะห 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษามงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลา ผลการวิจัย
พบวา มงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลามี 24 ประการ ซึ่งได
เรียงลําดับมงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสือจากมากไปหานอย ดังนี้ 
 1.  มงคลชีวิตที่ 12 เลี้ยงดูบุตรมีจํานวน 5 เร่ือง ไดแก เร่ืองแวงที่รัก 
เร่ืองพอ : พระยาอนุมานราชธน เร่ืองหนาตางบานแรก เร่ืองชีวิตทนง และ
เร่ืองเจานอยฟอนเติลรอย 
 2. มงคลชีวิตที่ 18 ทํางานไมมีโทษมีจํานวน 5 เร่ือง ไดแก เร่ือง
มิตรภาพตางสายพันธุ เร่ืองแวงที่รัก เร่ืองนิทานการเงิน เร่ืองชีวิตทนง และ
เร่ืองพอ : พระยาอนุมานราชธน 
 3. มงคลชีวิตที่ 24 มีความสันโดษมีจํานวน 5 เร่ือง ไดแก เร่ือง
มิตรภาพตางสายพันธุ เร่ืองไมรูเลยวารัก เร่ืองเจานอยฟอนเติลรอย เร่ืองชีวิต
ทนง และเร่ืองพอ : พระยาอนุมานราชธน 
 4. มงคลชีวิตที่ 15 บําเพ็ญทานมีจํานวน 4 เร่ือง ไดแก เร่ือง      แวง
ที่รัก เร่ืองเจานอยฟอนเติลรอย เร่ืองพอ : พระยาอนุมานราชธน และเร่ืองชีวิต
ทนง 
 5. มงคลชีวิตที่ 25 มีความกตัญูมีจํานวน 4 เร่ือง ไดแก เร่ือง   แวง
ที่รัก เร่ืองเจานอยฟอนเติลรอย เร่ืองเรไร ไลลา และเร่ืองชีวิตทนง 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



        วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบบัที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 

 
318 318 

 6. มงคลชีวิตที่ 2 คบบัณฑิต มีจํานวน 3 เร่ือง ไดแก เร่ืองแวงที่รัก 
เร่ืองมิตรภาพตางสายพันธุ และเร่ืองชีวิตทนง 
 7. มงคลชีวิตที่ 5 มีบุญวาสนามากอน มีจํานวน 3 เร่ือง ไดแก เร่ือง
เสาหินแหงกาลเวลาเร่ืองเจานอยฟอนเติลรอย และเร่ืองชีวิตทนง 
 8. มงคลชีวิตที่ 19 งดเวนจากบาป มีจํานวน 3 เร่ือง ไดแก เร่ือง
มิตรภาพตางสายพันธุ เร่ืองแวงที่รัก และเร่ืองเรไร ไลลา 
 9. มงคลชีวิตที่  27 มีความอดทน มีจํานวน 3 เร่ือง ไดแก เร่ือง
มิตรภาพตางสายพันธุ เร่ืองสองแขนที่กอดโลก และเร่ืองชีวิตทนง 
 10. มงคลชีวิตที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา มีจํานวน 2 เร่ือง ไดแก เร่ือง
แวงที่รักและเร่ืองพอ : พระยาอนุมานราชธน 
 11. มงคลชีวิตที่ 4 อยูในถ่ินที่เหมาะสม มีจํานวน 2 เร่ือง ไดแก เร่ือง
แวงที่รักและเร่ืองไมรูเลยวารัก 
 12. มงคลชีวิตที่ 7 พหูสูตมีจํานวน 2 เร่ือง ไดแก เร่ืองชีวิตทนงและ
เร่ืองพอ : พระยาอนุมานราชธน 
 13. มงคลชีวิตที่ 11 บํารุงบิดามารดามีจํานวน 2 เร่ือง ไดแก เร่ืองพอ 
: พระยาอนุมานราชธนและเร่ืองชีวิตทนง 
 14. มงคลชีวิตที่ 16 ประพฤติธรรมมีจํานวน 2 เร่ือง ไดแก เร่ือง    ไม
รูเลยวารักและเร่ืองเรไร ไลลา 
 15. มงคลชีวิตที่ 22 มีความเคารพมีจํานวน 2 เร่ือง ไดแก เร่ือง   แวง
ที่รักและเร่ืองฉากญี่ปุน 
 16. มงคลชีวิตที่ 33 เห็นอริยสัจมีจํานวน 2 เร่ือง ไดแก เร่ือง       ไม
รูเลยวารักและเร่ืองเสาหินแหงกาลเวลา 
 17. มงคลชีวิตที่ 35 จิตไมหวั่นไหวในโลกธรรมมีจํานวน 2 เร่ือง ไดแก 
เร่ืองไมรูเลยวารักและเร่ืองสองแขนที่กอดโลก 
 18. มงคลชีวิตที่ 9 มีวินัยมีจํานวน 1 เร่ือง ไดแก เร่ืองแวงที่รัก 
 19. มงคลชีวิตที่ 10 มีวาจาสุภาษิตมีจํานวน 1 เร่ือง ไดแก เร่ือง   
สองแขนที่กอดโลก 
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 20. มงคลชีวิตที่ 13 สงเคราะหภรรยา (สามี) มีจํานวน 1 เร่ือง ไดแก 
เร่ืองพอ : พระยาอนุมานราชธน 
 21. มงคลชีวิตที่ 20 สํารวมจากการดื่มน้ําเมามีจํานวน 1 เร่ือง ไดแก 
เร่ืองแวงที่รัก 
 22. มงคลชีวิตที่ 28 เปนคนวางาย มีจํานวน 1 เร่ือง ไดแก        เร่ือง   
แวงที่รัก 
 23 .  มงคลชี วิ ตที่  2 9  เ ห็นสมณะ  มี จํ าน วน  1  เ ร่ื อง  ไ ด แก              
เร่ือง    ชีวิตทนง 
 24. มงคลชีวิตที่ 36 จิตไมโศกมีจํานวน 1 เร่ือง ไดแก เร่ืองชีวิตทนง 
 จากมงคลชีวิต 24 ประการที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลาขางตน 
ผูวิจัยขอยกตัวอยางมงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลามากที่สุด       
3 ประการ ไดแก 
 1. มงคลชีวิตที่ 12 เลี้ยงดูบุตร คือ การสงเสริมทั้งทางดานรางกาย 
จิตใจ และสติปญญาใหบุตรเติบโตอยางมีคุณภาพ จากการวิเคราะหขอมูล
พบวา มงคลชีวิตที่ 12 เลี้ยงดูบุตรปรากฏในหนังสืออานนอกเวลาจํานวน 5 
เร่ือง โดยจะขอยกตัวอยางหนังสืออานนอกเวลา เชน เร่ืองแวงที่รัก เปน
เร่ืองราวของครอบครัวหนึ่งที่มีถ่ินฐานในอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ตัวละคร
สําคัญในเร่ืองประกอบไปดวย นอย ซึ่งเปนตัวละครเอกของเร่ือง พี่แมะ พี่สาว
ของนอย พอและแมของนอย นอกจากนี้ก็มีตัวละครที่เปนเพื่อน ผูใหญใน
หมูบาน รวมไปถึงครูของนอยที่จะปรากฏในบางตอนของเนื้อเร่ืองดวย เร่ือง
แวงที่รักปรากฏมงคลขอนี้ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 เมื่อนอยเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลอําเภอแวง 
โดยสอบไดทุนรัฐบาลใหไปเรียนตอที่จังหวัดสงขลานั้น พอและแมพาเธอไป
กราบลาชางขางอยผูเฒาแหงอําเภอแวง พอย้ําใหเธอจําพระคุณของทานไว 
อยาไดลืมเลือนตลอดชีวิต 
 “จําไวนอย คนอ่ืนในอําเภออาจจะมองวาเขาเปนเพียงชางขางอยผู
ยากจน หาเชากินคํ่า แตสําหรับลูก ชางทําตะเกียงไมใชเปนเพียงผูชวยเหลือใน
ยามที่ลูกไดรับบาดเจ็บและกลัวเทานั้นนะ เขายังมีพระคุณอยางอ่ืนดวย เขา
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เปนตะเกียงที่สองสวางใหลูกไดอานไดเขียนมาตลอด 4 ป เขาจึงมีสวนใน
ความสําเร็จของลูกในวันนี้และในวันหนาดวย คนที่รูสํานึกในพระคุณของผูมี
คุณเทานั้นที่จัดวาเปนคนด”ี     
       (ชบาบาน, 2554, หนา 179) 
 เนื้อเร่ืองดังกลาวเปนตอนที่พอสอนนอยใหรูจักพระคุณของคน โดย
เปนตอนที่นอยเรียนจบชั้นประถมศึกษาและจะตองไปเรียนตอระดับสูงข้ึนใน
จังหวัดสงขลา พอและแมพานอยไปกราบลาชางทําตะเกียงที่เคยชวยนอยจาก
การถูกคมมีดบาด พอสอนนอยวา ใหระลึกถึงบุญคุณของเขาที่เคยชวยเหลือ
นอยไว พรอมกับบอกวา คนที่รูสํานึกในพระคุณของผูมีคุณเทานั้นที่จัดวาเปน
คนดี แสดงใหเห็นวาถึงพอและแมไดปลูกฝงในสิ่งดีใหกับนอย 
 2.  มงคลชีวิตที่ 18 ทํางานไมมีโทษ คือการทํางานไมมีโทษ หมายถึง 
ประกอบอาชีพที่ไมเบียดเบียนใคร ประกอบอาชีพสุจริต ไมผิดกฎหมาย ไมผิด
ประเพณี ไมผิดศีล ไมผิดธรรม รวมทั้งการมีความซื่อสัตยในการทํางาน จาก
การวิเคราะหขอมูลพบวา มงคลชีวิตที่ 18 ทํางานไมมีโทษปรากฏในหนังสือ
อานนอกเวลา 5 เร่ือง โดยจะขอยกตัวอยางหนังสืออานนอกเวลา เชน เร่ือง
ชีวิตทนง เปนเร่ืองราวเก่ียวกับการตอสูชีวิตของศิลปนผูใชปากจับพูกันวาดรูป 
เขามีชื่อวาทนงหรือบุญทิ้ง รางกายของเขาพิการ แตสามารถใชชีวิตไดอยางคน
ปกติและดูแลครอบครัวของเขาไดอยางดี แตในตอนที่ยกมานี้จะขอกลาวถึงแม
และพี่สาวของบุญทิ้งหรือทนง ผูอยูเคียงขางและคอยดูแลทนงเสมอมา เร่ือง
ชีวิตทนงปรากฏมงคลขอนี้ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 เชานี้ยังเปนเชาที่หนาวเหนบ็เชนทุกวัน แมยังออกไปรับจางเก่ียว 
ขาวกับพี่สาว                    
           (ทนง โคตรชมพู, 2557, หนา 81) 
 เนื้อเร่ืองกลาวถึงอาชีพของแมและพี่สาวของบุญทิ้ง นั่นคือ การ
ออกไปรับจางเก่ียวขาว ซึ่งเปนอาชีพที่ไมเบียดเบียนใคร เปนอาชีพสุจริต ไมผิด
กฎหมาย และไมผิดศีลธรรม  
 3. มงคลชีวิตที่ 24 มีความสันโดษ คือการรูจักความพอดี รูจัก
ประมาณตน ดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู จากการ
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วิเคราะหขอมูลพบวา มงคลชีวิตที่ 24 ทํางานไมมีโทษปรากฏในหนังสืออาน
นอกเวลา 5 เร่ือง โดยจะขอยกตัวอยางหนังสืออานนอกเวลา เชน เร่ืองพอ : 
พระยาอนุมานราชธน นําเสนอประวัติที่สําคัญของทาน นําเสนอเนื้อหาตั้งแต
ชีวิตในวัยเยาว การศึกษา การทํางาน ชีวิตครอบครัว ผลงานมากมาย พรอม
วิธีการใชชีวิตซ่ึงสมควรอยางยิ่งที่จะเปนแบบอยางแกอนุชนรุนหลัง เร่ืองพอ : 
พระยาอนุมานราชธนปรากฏมงคลขอนี้ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 ในชีวิตของพอ พอไมเคยมีสวนเกิน มีทุกอยางเทาที่จําเปน พอแยก
ความตองการกับความจําเปนไดเด็ดขาด 
     (สมศรี สุกุมลนันทน, 2554, หนา 110) 
 เนื้อเร่ืองขางตนกลาวถึงชีวิตของพระยาอนุมานราชธนที่ดําเนินชีวิต
บนพื้นฐานของความพอเพียง ไมฟุมเฟอยในทุกๆ เร่ือง ทานมีทุกอยางตาม
ความจําเปนเทานั้น ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงความพอดีและความพอเพียงใน
การดําเนินชีวิตของทาน 
 ในสวนของมงคลชีวิตอีก 14 ประการนั้น เปนมงคลชีวิตที่ไมปรากฏใน
หนังสืออานนอกเวลาเร่ืองใดเลย ซึ่งประกอบไปดวย ไมคบคนพาล ตั้งตนชอบ 
มีศิลปะ ทํางานไมค่ังคาง สงเคราะหญาติ ไมประมาทในธรรม มีความถอมตน 
ฟงธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล บําเพ็ญตบะ ประพฤติพรหมจรรย ทํา
นิพพานใหแจง จิตปราศจากกิเลส และจิตเกษม 
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรมของ
ตัวละครที่เปนเยาวชนในหนังสืออานนอกเวลา โดยจําแนกปจจัยเปน 2 สวน 
คือ ปจจัยดานตัวบุคคล ไดแก สถาบันครอบครัว เพศ อายุ และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม ไดแก สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา กลุมเพื่อน และ
สื่อสารมวลชน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรมของ
ตัวละครที่เปนเยาวชน ไดแก สถาบันครอบครัว เพศ สถาบันทางศาสนา 
สถาบันการศึกษา และกลุมเพื่อน สวนปจจัยที่ไมปรากฏวาสงผลตอพฤติกรรม
ดานคุณธรรมของตัวละครที่เปนเยาวชน ไดแก อายุและสื่อสารมวลชน ผูวิจัย
จะขอยกตัวอยางปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของตัวละครที่เปนเยาวชนใน
หนังสืออานนอกเวลา ดังนี้ 
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 1. ปจจัยดานตัวบุคคลที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลามากที่สุด 
ไดแก สถาบันครอบครัว ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลา 7 เร่ือง เขน ในเร่ือง
แวงที่รัก ในหลายเหตุการณพอและแมของนอยแสดงพฤติกรรมดานคุณธรรมที่
เปนตัวอยางหรือตนแบบใหกับเยาวชนอยางนอยและพี่แมะไดเปนอยางดี จาก
เหตุการณในตอนหนึ่งที่มีพระภิกษุสองรูปผานมาทางบานของนอย ครอบครัว
ของนอยแสดงความเคารพบูชาดวยการแสดงตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี โดย
การกราบไหวและทําอาหารใสบาตรในตอนเชา แสดงใหเห็นวา ครอบครัว   
ของนอยเคารพบูชาสถาบันศาสนา โดยการเคารพบูชาพระสงฆ ซ่ึงเปนดัง
ตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เนื้อเร่ืองในตอนนี้มีอยูวาบายวันหนึ่ง แม
กําลังนั่งคุยกับเพื่อนบาน รวมทั้งโตะชารีที่มานั่งคอยมามุกลับจากโรงเรียน
พรอมนอย เจาขวัญ ซึ่งบานอยูหนาวัดเขาเข็มทองก็เดินนําหนาพระภิกษุสอง
รูปมาหา แมรีบลุกตามพอมาจากหลังบานพอและแมกราบพระ ซึ่งเจาขวัญ
แนะนําวาทานเดินทางมาจากหาดใหญและจะพักที่วัดราง ชื่อวัดเขาเข็มทองสัก
ระยะหนึ่ง เผื่อจะไดมีโอกาสแสดงธรรมเทศนาแกคนไทยพุทธในอําเภอแวง 
                     (ชบาบาน, 2554, หนา 238-239) 
 จากเนื้อเร่ืองที่ยกมานี้แสดงใหเห็นวา พอและแมมีความสําคัญกับการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับลูกไดอยางดีที่สุด โดยการปฏิบัติตนเปน
ตนแบบและการอบรมสั่งสอนโดยตรง 
 2. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลามากที่สุด 
ไดแก สถาบันศาสนา ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลา 7 เร่ือง เขน ในเร่ืองพอ : 
พระยาอนุมานราชธน ผูแตงเร่ืองนี้เลาถึงพฤติกรรมดานคุณธรรมของพระยา
อนุมานราชธนคือ การบําเพ็ญทาน ในตอนที่ลูกของพระยาอนุมานราชธนที่ชื่อ
วา มัลลี ไดเขียนในหนังสือเร่ืองฟนความหลังวา พระยาอนุมานราชธนจะเดิน
ออกกําลังกายทุกเชา บางคราวมัลลีก็ไปดวย แตถาแตงกายไมเรียบรอย พระยา
อนุมานราชธนจะไมใหไปเด็ดขาด และระหวางทางที่เดินออกกําลังกายจะมี
ขอทานหนึ่งคน พระยาอนุมานราชธนจะใหเงินกับขอทานหนึ่งบาททุกวัน เมื่อ
พระยาอนุมานราชธนไมอยูแลว มัลลีก็ยังคงใหเงินขอทานคนนั้นอยู แสดงให
เห็นวาพระยาอนุมานราชธนเลี้ยงดูบุตรไดดีโดยวิธีการทําตนเองเปนตัวอยาง
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ใหกับลูกในดานของการประพฤติตนเปนคนดี มีศีลธรรม รูจักชวยเหลือผูอ่ืนที่
เดือดรอนกวา โดยเนื้อเร่ืองในตอนนี้มีอยูวาพอไมเคยสั่งสอนแบบเทศนาและ
ไมไดสงเสริมใหลูกเขาวัดฟงเทศนฟงธรรม ตัวพอเองก็ไมไดเขาวัดเพื่อความ
ประสงคนั้น พอมีธรรมะในตัวพอ แสดงออกมาที่การประพฤติปฏิบัติ แลวสาธิต
ใหลูกดู ทั้งหมดลูกเรียนและเลียนไดจากการดําเนินชีวิตประจําวันของพอ ตอน
เด็กๆ ลูกไมรู โตแลวจึงรู ที่ไมรูเพราะเห็นวาเปนของธรรมดา บางเร่ืองเห็นวา 
พอทําอะไรแปลกไปจากคนอ่ืนๆ ลุกๆ มาฟนความหลังกันคนละเร่ืองสองเร่ือง 
แลวจึงรูวาพอสอนอะไร มัลลีเขียนวา 
 “พอเดินออกกําลังกายตอนเชาทุกวัน ประมาณตีหากวาๆ และกลับ
ราวเจ็ดนาฬิกา บางคร้ังขาพเจาก็ตามไปดวย ถาแตงตัวไมเรียบรอย พอจะไม
ยอมใหไปดวย ตามทางที่พอเดิน มีขอทานหนึ่งคนนั่งคอย พอใหเงินหนึ่งบาท
ทุกวัน ขากลับพอห้ิวขนมครกหรือปาทองโกมาฝากพวกเรา ปจจุบันขาพเจาก็
ออกเดินตอนเชาและใหเงินขอทาน” 
           (สมศรี สุกุมลนันทน, 2554, หนา 119-121) 
 จากเนื้อเร่ืองที่ยกมานี้แสดงใหเห็นวา ตัวละครที่เปนพอไดนําหลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในชีวิตนั่นคือ การบําเพ็ญทาน นอกจากนี้ก็
ไดสอนลูกของตนดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหลูกไดปฏิบัติตาม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษามงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 มงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลามีจํานวนทั้งหมด 24 
ประการ ไดแก คบบัณฑิต บูชาบุคคลที่ควรบูชา อยูในถ่ินที่เหมาะสม มีบุญ
วาสนามากอน พหูสูต มีวินัย มีวาจาสุภาษิต บํารุงบิดามารดา เลี้ยงดูบุตร 
สงเคราะหภรรยา (สามี) บําเพ็ญทาน ประพฤติธรรม ทํางานไมมีโทษ งดเวน
จากบาป สํารวมจากการดื่มน้ําเมา มีความเคารพ มีความสันโดษ มีความ
กตัญู มีความอดทน เปนคนวางาย เห็นสมณะ เห็นอริยสัจ จิตไมหวั่นไหวใน
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โลกธรรม และจิตไมโศก สวนมงคลชีวิตที่ไมปรากฏในหนังสืออานนอกเวลามี
จํานวน 14 ประการ ไดแก ไมคบคนพาล ตั้งตนชอบ มีศิลปะ ทํางานไมค่ังคาง 
สงเคราะหญาติ ไมประมาทในธรรม มีความถอมตน ฟงธรรมตามกาล สนทนา
ธรรมตามกาล บําเพ็ญตบะ ประพฤติพรหมจรรย ทํานิพพานใหแจง จิต
ปราศจากกิเลส และจิตเกษม  
 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรมของตัวละครที่เปน
เยาวชนในหนังสืออานนอกเวลา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของตัวละครที่เปน
เยาวชนมากที่สุด ไดแก ปจจัยดานสถาบันครอบครัวและสถาบันทางศาสนา 
พบในหนังสืออานนอกเวลา 7 เร่ือง รองลงมาเปนปจจัยดานสถาบันการศึกษา 
พบในหนังสืออานนอกเวลา 3 เร่ือง ปจจัยดานกลุมเพื่อน พบในหนังสืออาน
นอกเวลา 2 เร่ือง และปจจัยดานเพศ พบในหนังสืออานนอกเวลา 1 เร่ือง สวน
ปจจัยดานสื่อสารมวลชนและอายุ ไมพบในหนังสืออานนอกเวลาเร่ืองใดเลย 
 
การอภิปรายผล 
 หนังสืออานนอกเวลามีความสําคัญในการสรางนิสัยรักการอานและ
ปลูกฝงคุณธรรมอันดีงามใหกับเยาวชน การที่มงคลชีวิตทั้ง 24 ประการนี้
ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลา แสดงวามงคลชีวิตทั้ง 24 ประการนี่เปนสิ่งที่
ควรจะปลูกฝงใหกับเยาวชนและเปนเพราะวามงคลชวีิตขางตนเปนสิ่งทีเ่ยาวชน
สามารถประพฤติปฏิบัติได เนื้อหาและความลึกซ้ึงของมงคลชีวิตทั้ง 24 
ประการเปนระดับที่เยาวชนสามารถเขาใจไดงาย 
 สวนมงคลชีวิต 14 ประการที่ไมปรากฏในหนังสืออานนอกเวลาเร่ือง
ใดที่กลาวมาขางตน เนื่องมาจากวามงคลชีวิต 14 ประการ สวนมากเปนการ
รับรูคุณธรรมในเชิงลึก ซึ่งขัดแยงกับชวงการรับรูของเยาวชน ดังนั้นมงคลชีวิต
ดังกลาวจึงไมปรากฏในหนังสืออานนอกเวลาเร่ืองใด 
 จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรมของตัวละครที่
เปนเยาวชน ปจจัยที่พบมากที่สุดคือ ปจจัยดานสถาบันครอบครัวและปจจัย
ทางดานศาสนา รองลงมาเปนปจจัยดานสถาบันการศึกษา กลุมเพื่อน และเพศ 
เหตุผลที่เปนเชนนี้เพราะวา เยาวชนจะมีความใกลชิดกับครอบครัวมากที่สุด 
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ดังนั้น ความประพฤติหรือการปฏิบัติตนก็ยอมเปนไปในลักษณะเดียวกับบุคคล
ในครอบครัวและเกิดจากการอบรมสั่งสอนเปนคําพูดโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของดลใจ ถาวรวงศ ตันเจริญ (2553) ไดศึกษากระบวนการขัดเกลา
คุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนตนแบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลการศึกษา
พบวา สถาบันครอบครัวมีความสําคัญในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมมาก
ที่สุด โดยมีลักษณะการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางพอแมและตัวเยาวชน พอ
แมมีความรักและเอาใจใส สนใจในทุกรายละเอียด เปนที่ปรึกษาและดูแล
เสมือนเพื่อน ใหอิสระในการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลที่มีรวมกัน และพอ
แมเปนแบบอยางที่ดีในเร่ืองตางๆ  
 ในสวนของปจจัยดานสถาบันทางศาสนาเปนอีกปจจัยที่พบมาก 
เนื่องจากธรรมชาติของสังคมไทยที่มีความใกลชิดกับพระพุทธศาสนา ดังนั้น
หลักคําสอนตางๆ จะถูกปลูกฝงใหกับเยาวชนมาชานาน หนังสืออานนอกเวลา
จึงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา พระพุทธศาสนามีความสําคัญกับ
สังคมไทยตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดลใจ   
ถาวรวงศ ตันเจริญ (2553) ไดศึกษากระบวนการขัดเกลาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชนตนแบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา บุคคลจากสถาบัน
ศาสนา คือ พระภิกษุ มีสวนโดยตรงในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนอย 
บุคคลที่ถายทอดแนวคําสอนและหลักคิดหลักปฏิบัติทางศาสนาที่สําคัญคือ พอ
แม พอแมจึงเปนสวนสําคัญในการปลูกฝงทางศาสนาใหกับเยาวชน คือ การ
สอนใหสวดมนต นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมประจําวันและการพาเยาวชนเขาวัด
ทําบุญ ตักบาตรในวันสําคัญ 
 เมื่อถึงชวงอายุที่กาวเขาสูการเปนวัยรุน เยาวชนจะใชชีวิตใน
สถานศึกษาและอยูกับกลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว ดังนั้นทั้งสองปจจัยจึงมีผล
กับพฤติกรรมดานคุณธรรมของเยาวชนมากทีเดียว ดังเชนในหนังสืออานนอก
เวลาก็เชนกันที่จะพบบทบาทของครู อาจารย และเพื่อนที่ขัดเกลาใหตัวละครที่
เปนเยาวชนมีพฤติกรรมดานคุณธรรมเปนอยางไร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พระมหาอาจริยพงษ คําตั๋น (2554) ไดศึกษาการปฏิบัติตนดานคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
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จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครปฐมมีระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงคโดยภาพรวมในระดับมาก อาจเปนเพราะโดยสวนมากไดรับการอบรม
สั่งสอน ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมจากพอแม ครูอาจารย ซึ่งถือวาเปนตัวแบบ
ที่ดี ใหปฏิบัติตนในขอบเขตตามกฎระเบียบและขอบังคับของสถานศึกษาและ
สังคม  
 สวนปจจัยดานเพศ พบวา ตัวละครที่เปนเพศหญิงจะมีการรับรูและ
ปฏิบัติตนดานคุณธรรมที่ดีกวาเพศชาย ที่เปนเชนนี้เพราะวา เพศหญิงมีความ
ออนโยนและอบรมสั่งสอนงายกวาเพศชาย สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหา
อาจริยพงษ คําตั๋น (2554, หนา 30) ซึ่งมีขอสรุปวา นักเรียนที่มีเพศตางกัน    
มีระดับการปฏิบัติตนดานคุณธรรมตางกัน โดยพบวา เพศหญิงจะมีระดับ
คุณธรรมมากกวาเพศชาย อาจเปนเพราะวา เพศหญิงมักไดรับการอบรมเลี้ยงดู
ใหมีพฤติกรรมที่ออนโยน เรียบรอย ใหมีความเปนกุลสตรีซึ่งแตกตางจากเพศ
ชาย จึงเปนสาเหตุที่ทําใหการปฏิบัติตนดานคุณธรรมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการวิเคราะหมงคลชีวิตที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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การพัฒนากลยุทธการตลาดเพ่ือสรางความไดเปรียบ          
ทางการแขงขันของผูประกอบการสมุนไพร ที่ไมใชอาหาร 
จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก 
Competitive Advantage Marketing Strategy   
of  Herb (Non Food) Entrepreneurs  in Kamphaeng 
Phet and Tak 
 

จิระ ประสพธรรม1 
      Jira prasoptham 

บทคัดยอ 
 การวิจัย การพัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และ

จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานกลยุทธ

การตลาดของผูประกอบการสมุน ไพรที่ ไม ใชอาหาร 2)  เพื่ อพัฒนา

ความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัด

กําแพงเพชร และจังหวัดตาก จากกลุมผูประกอบการชุมชนผลิตภัณฑสมุนไพร

ที่ไมใชอาหาร ในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก จํานวน 7 ราย เปน การ

วิจัยเชิงคุณภาพ  ในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติ ที่จะเร่ิมตนจากเปาหมายสําคัญ

ของการรวบรวมขอมูล หรือศึกษาในเชิงคุณภาพ เพราะตองการรวบรวมชุด

ความรูที่เปนสาระ และประเด็นสําคัญ ตลอดจนขอมูล  ที่คาดวาเก่ียวของกับ

ผูประกอบการ การวิจัยเชิงปฏิบัติ  เปนลักษณะนําไปสูการพัฒนา สําหรับการ

พัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัด

กําแพงเพชร จังหวัดตาก ที่พัฒนาข้ึนจากงานวิจัยนี้   ซึ่งประกอบดวย           

 1อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกําแพงเพชร 
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1) กลยุทธพัฒนาหนวยงานการตลาดสมุนไพรจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก 

2) กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑดานสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  3) กลยุทธการ

ประชาสัมพันธสมุนไพรภายใตกระแสเครือขายสังคมออนไลน  4) กลยุทธ

พัฒนาบุคลากรดานสมุนไพรการใหบริการแกผูบริโภค และการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ 5) กลยุทธเจาะตลาด (กลุมผูบริโภคปจจุบัน) 6) กลยุทธพัฒนาตลาด 

(กลุมผูบริโภคกลุมใหม) 7) กลยุทธการตลาดเชิงกิจกรรม 8) กลยุทธการสราง

มูลคาเพิ่มโดยเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ 9) กลยุทธสรางความสัมพันธ

ดานสมุนไพร และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกับหนวยงานภายในประเทศ และ

ตางประเทศ 

คําสําคัญ : สมุนไพรที่ไมใชอาหาร, ศักยภาพทางการตลาด, กลยุทธการตลาด

,ความไดเปรียบทางการแขงขัน 

Abstract 

This research had purposes to 1) analyze commercial and 

competitive potential of non-dietary herbal product entrepreneur 

in Kamphaeng Phet and Tak province, 2) develop the marketing 

strategies of non-dietary herbal product entrepreneurs in 

Kamphaeng Phet and Tak province. The participants were 7 

community enterprise groups of non-dietary herbal product 

entrepreneur in Kamphaeng Phet and Tak province. The research 

was qualitative. To start from the important goal of collecting 

information, or study the qualitative. Because they want to collect 

a set of knowledge and important issues as well as information วา
รส
าร
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that is expected to be relevant to the operator practical research 

Is a style leading to development. 

For the development of marketing strategy for Herb (Non Food) 

Entrepreneurs in Kamphaeng Phet Province and Tak Province. 

Developed from this research. Consisting of 1) strategy to develop 

marketing agency herbs of Herb (Non Food) Entrepreneurs in 

Kamphaeng Phet Province and Tak Province. 2) product 

development the Herb (Non Food). 3) public relations strategy 

under the current social network Herb (Non Food) 4) develop 

herbal personnel strategy to provide services to consumers and 

health tourism. 5) strategy penetrate the market (consumer groups 

present). 6) strategy to develop market (consumer group). 7) 

strategy marketing activities. 8) strategy to create added value by 

linking networks of cooperation. 9) strategic relationship of herbs 

and health tourism agencies within the country and abroad. 

Keywords :  non-dietary herbal product, commercial potential, 

marketing strategies, competitive advantage 

บทนํา 

ปจจุบันกระแสนิยมการบริโภคอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติและ
สมุนไพรมีมากข้ึน ประกอบกับสมุนไพรไทยสามารถแปรรูปไดหลากหลายเชน 
อาหารเสริมสุขภาพที่มีสวนผสมสมุนไพร เคร่ืองสําอางสมุนไพร เคร่ืองดื่ม
สมุนไพรและยาสมุนไพรเพื่อบํารุงสุขภาพ ตลอดจนความเชื่อของผลิตภัณฑ
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ออนและไมมีผลขางเคียงตอผูบริโภค ราคาต่ํากวาและหาซื้อได
ทั่วไป ทําใหความตองการผลิตภัณฑจากสมุนไพรสูงข้ึนทั้งในระดับประเทศและ
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ตางประเทศ (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2559) ทําใหมีการสงเสริมจากรัฐบาล
ไทยกําหนดเปนยุทธศาสตรสงเสริมและสนับสนุนประเทศไทยเปนศูนยกลาง
สมุนไพรในภูมิภาคอาเซียน (Medical hub) ภายในป ค.ศ. 2025 มีการกําหนด
แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาสมุนไพรไทยชัดเจนและมีเปาหมายสงเสริมให
สมุนไพรไทยเปนสินคาโลกในป พ.ศ. 2556-2560 มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัย
และคนหาสมุนไพรเดนของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการใชสมุนไพรไทยอยาง
แพรหลายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2559)   

ธุรกิจสมุนไพรไทยสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 
โดยสวนหนึ่งเปนผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน มีความคลองตัวสูง มีการจางงาน
ไมมาก ขยายตัวไดในภายหลัง โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความ
งาม เชน เคร่ืองสําอาง บริการสุขภาพและความงาม (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม, 2560) สามารถแขงขันกันภายในประเทศ และสงออก
ผลิตภัณฑสมุนไพรไปประเทศตางๆ ได อยางไรก็ตาม ธุรกิจเหลานี้ยังประสบ
ปญหาการผลิตไมไดคุณภาพ สงผลตอความมั่นใจในการบริโภค ปญหาการผลิตมี
จํานวนไมพอตอความตองการของตลาด ปญหาตนทุนการผลิตสูงเกินไป 
ตลอดจนปญหาเทคนิคการผลิต และปญหาการกําหนดกลยุทธการตลาดที่ชัดเจน 
(สุจินดา เจียมศรีพงษ,2557) เปนตน ทําใหธุรกิจ SMEs และผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน ไมสามารถกําหนดกลยุทธที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันได
ในตลาดภายในประเทศและตลาดโลก ดังนั้น งานวิจัยนี้จะ ทําการศึกษาการ
พัฒนากลยุทธการตลาดเพื่ อสร างความได เปรียบทางการแข งขันของ
ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันผูประกอบการสมุนไพร โดย
ศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก โดยกําหนดคําถามในการวิจัย คือ 
ศักยภาพทางการตลาดและโอกาสของธุรกิจผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่ไมใชอาหาร 
สงผลตอการกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ
ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ในจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก             

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                วารสารพิกุล ปที ่17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 333 

เปนอยางไร งานวิจัยนี้จะทําการ ศึกษากลุมผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ระดับผูประกอบการชุมชน ในจังหวัดกําแพงเพชรและ
จังหวัดตาก โดยมุงเนนในผลิตภัณฑสมุนไพรในกลุมเคร่ืองสําอางสมุนไพร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานกลยทุธการตลาดของผูประกอบการ
สมุนไพรทีไ่มใชอาหารจงัหวัดกําแพงเพชร และจงัหวัดตาก 
 2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ
สมุนไพรทีไ่มใชอาหารจงัหวัดกําแพงเพชร และจงัหวัดตาก 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตทางดานเนื้อหา  

   1.1 เปนการศึกษาภาพรวมของศักยภาพทางดานการตลาด

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม

การตลาด  

 1.2 เปนการศึกษาความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ

สมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตากโดยการวิเคราะห

การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของ

ผูประกอบการและ Business Model Canvas (BMC)  

 2. ขอบเขตทางดานประชากร และกลุมตัวอยาง ทําการศึกษา

ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร 5 ราย และจังหวัด

ตาก 2 ราย 

วิธีดําเนินการวิจัย  

โดยการวิจัยเร่ือง“การพัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน ของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดตาก” เปนการศึกษาศักยภาพดานการตลาดและ
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ศักยภาพดานการแขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดตาก และผูที่เก่ียวของในธุรกิจ ผูวิจัยใชระเบียบวิจัย 
คือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติ (Action Research) ที่จะเร่ิมตนจากเปาหมายสําคัญของการรวบรวม
ขอมูล หรือศึกษาในเชิงคุณภาพ เพราะตองการรวบรวมชุดความรูที่เปนสาระ 
และประเด็นสําคัญ ตลอดจนขอมูล (Information) ที่คาดวาเก่ียวของกับ
ผูประกอบการ การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) เปนลักษณะนําไปสูการ
พัฒนา (Development) โดยเนื้อหาจากแบบสัมภาษณที่ไดพัฒนาจากชุด
ความรูของการวิจัยเชิงคุณภาพจะเปนขอมูลที่สําคัญที่จะนํามาใชในการพัฒนา
เปนตัวแปร ที่จะนําไปสูการวิเคราะหแบบจําลอง (Model) เพื่อจะ สามารถ
ชี้ใหเห็นวาเปนการพัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน ของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร และ
จังหวัดตาก ที่ใชวิธีการศึกษาในลักษณะการวิเคราะหและปฏิบัติการ และ
ข้ันตอนตามกระบวนการของการเก็บขอมูล โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ
วิจัย ดังนี้ 
 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบกรณีศึกษา ผูวิจัยจึงใชขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เปนเคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ โดยศึกษา
รูปแบบการดําเนินธุรกิจแลววิเคราะห ขอมูลตาม 9 องคประกอบหลักของ
แมแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และแบบสัมภาษณจากการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อวิเคราะหศักยภาพดาน
การตลาดและศักยภาพดานการแขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใช
อาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตากดวยวิธีการ focus group เคร่ืองมือ
การวิเคราะหการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
และ Business Model Canvas (BMC) ประกอบดวย ทีมผูวิจัย 
ผูประกอบการ ผูเชียวชาญดานสมุนไพรประเภทไมใชอาหาร 
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การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาและวิเคราะหศักยภาพดานการตลาดการศึกษา และ
วิเคราะหและศักยภาพการแขงขัน 
 1. ศึกษาศักยภาพดานการตลาดและการแขงขันของผูประกอบการ
สมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 2. การวิเคราะหศักยภาพดานการตลาดและการแขงขันของ
ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 3. ทําแผนโมเดลธุรกิจ BMC การพัฒนาศักยภาพดานกลยุทธ
การตลาดของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และ
จังหวัดตาก 
 4. พัฒนาศักยภาพดานกลยุทธการตลาดของผูประกอบการสมุนไพรที่
ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตากตามโมเดลธุรกิจ  
 5. สรุปการใชแผนโมเดลธุรกิจดานกลยุทธการตลาดและการแขงขัน
และประเมินผล 
 โดยทั้งหมดมีการรวบรวม ขอมูลจากการสํารวจเอกสาร โดยทบทวน
วรรณกรรมแนวคิดทฤษฏี งานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความเอกสารรายงาน 
รายงานขอมูลสถิติตางๆ ขอสรุปปญหา และขอเสนอแนะ ขาวสาร วารสารทาง
วิชาการ และการสนทนากลุมแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) โดย
ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีคําถามหลัก เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกที่
สอดคลองกับ วัตถุประสงคในการศึกษาดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อวิเคราะห
ศักยภาพดานการตลาดและศักยภาพดานการแขงขันของผูประกอบการ
สมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตากดวยวิธีการ focus 
group เคร่ืองมือการวิเคราะหการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 
(SWOT Analysis) และ Business Model Canvas (BMC) ประกอบดวย ทีม
ผูวิจัย ผูประกอบการ ผูเชียวชาญดานสมุนไพรประเภทไมใชอาหาร  
 2) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อจัดทําแผน
โมเดลธุรกิจดานการตลาดจากผลิตภัณฑเดิมใหมีกลุมลูกคาที่ชัดเจน และรับรู
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ถึงในสวนของตราสินคา บรรจุภัณฑ คุณภาพของสินคา ใหมีความโดดเดนและ
เปนเอกลักษณที่ผูบริโภคตองการ ที่มีความเหมาะสมกับราคา และชองทางการ
จัดจําหนาย ที่สอดคลองกับการสงเสริมการตลาด และโมเดลการแขงขันของ
ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก ที่ได
ขอมูลจากการวิเคราะหศักยภาพดานการตลาดและศักยภาพดานการแขงขัน
ของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
จากเคร่ืองมือ Business Model Canvas (BMC)   
 3) ดําเนินการตามโมเดล Business Model Canvas (BMC) เพื่อทํา
การดําเนินตามแผนการตลาดและการแขงขัน เพื่อพิจารณาสรุปผลตาม
แผนการตลาดและศักยภาพดานการแขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใช
อาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 
ผลการวิจัย 

1.1 ผลการวิเคราะหศักยภาพดานการตลาดและการแขงขันของ

ผูประกอบการสมนุไพรทีไ่มใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจงัหวัดตาก 

 จากความตองการผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางสมุนไพรเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง

ตามกระแสนิยมผลิตภัณฑธรรมชาติทําใหตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรของไทยเติบโต

ข้ึนอยางตอเนื่องและกาวกระโดดทั้งตลาดในประเทศ ปจจัยสภาพแวดลอม

ภายในของธุรกิจที่เปนจุดแข็ง ดานสภาวะปจจัยการผลิตในสวนของ กิจการมีองค

ความรูสามารถจัดการวัตถุดิบดานสมุนไพร และมีเคร่ืองมืออุปกรณและพื้นที่ใน

การเพาะปลูกสมุนไพรเพียงพอ ดานโครงสรางองคกร นโยบาย และกลยุทธ ใน

สวนของโครงสรางการบริหารงานของกิจการอยูในรูปแบบของกลุมวิสาหกิจ โดย

มีการมอบหมายความรับผิดชอบใหสมาชิกในครอบครัวแยกกันดูแลในแตละสวน 

ดานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของและสนับสนุนในสวนของ ในพื้นที่มี กลุมสมุนไพร

อินทรียบานเขาวังเยี่ยม จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งอยูในโครงการ สงเสริมสมุนไพร
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อินทรียของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีความพรอมในการปลูกสมุนไพรใหกับกิจการ

อยางตอเนื่อง เพียงพอตอการดําเนินกิจการแปรรูปเปนเคร่ืองสําอาง  

 ปจจัยสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจที่เปนจุดออน ดานสภาวะปจจัย

การผลิตในสวนของการขาดเคร่ืองมือ และไมมีโรงเรือนในการแปรรูปการผลิตที่

ถูกตองตามหลักของ สํานักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึง

ไมสามารถข้ึนทะเบียนขอเลขที่จดแจงได ดานโครงสรางองคกร นโยบาย และกล

ยุทธในสวนของในการขับเคลื่อนธุรกิจ และผูประกอบการไมไดวางแผนในการใช

บุคลากรมืออาชีพจากภายนอก เขามาชวยบริหารงาน ดานสถานภาพของอุปสงค

ผูประกอบการขาดการพัฒนาสินคาที่หลากหลายเพื่อรองรับความตองการของ

ลูกคา การขยายตลาดของกิจการ ขาดการขยายตลาดที่ชัดเจน ไมมีการระบุตรง

ไป กลุมลูกคาที่เปนผูสูงอายุ หรือวัยทํางาน โดยสวนใหญระบุวากลุมลูกคา

เปาหมายเปนลูกคาทั่วไป 

 สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาสของธุรกิจ ดานสภาพแวดลอมทาง

การเมือง มีนโยบายรัฐบาลใหการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพร ทําใหมีหนวยงาน

ภาครัฐหลายหนวยใหการชวยเหลือทั้งดานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต สภาพแวดลอมดานสังคมผูบริโภคกลุมที่เปนผูสูงอายุ เพิ่มมากข้ึน  นับเปน

โอกาสของกิจการ  สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีในกระบวนการ

ผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนโอกาสของกิจการในการพัฒนากระบวนการ

ผลิตขนาดเล็กที่มีคุณภาพได ดวยเงินทุนไมมากในข้ันเร่ิมตน รวมทั้งการจําหนาย

โดยตรงสูลูกคาเปาหมายในชองทางออนไลน 

 ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่ เปนอุปสรรคของธุรกิจ ไดแก

สภาพแวดลอมทางดานการเมือง ในสวนของการสนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับ

กิจการไมเพียงพอ โดยเฉพาะดานเงินทุนเนื่องจากกําลังขยายการผลิต และการวา
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สนับสนุนดานการวิจัย สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภายในประเทศ

สงผลกระทบตอการเปดตลาดใหมในการยกระดับตลาดข้ึน 

 ความพรอมในการแขงขันของปจจัยภายในของผูประกอบการสมุนไพรที่

ไมใชอาหาร ดานสภาวะปจจัยการผลิตที่มีความพรอมในการแขงขันนอย ในสวน

ของมีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานภายในประเทศและการ

สงออกฯ มีกระบวนการสกัดสมุนไพรเพื่อให ไดสารออกฤทธิ์ที่สําคัญใน

กระบวนการผลิต และไดการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพที่สําคัญ ดาน

โครงสรางองคกร นโยบาย กลยุทธ ในสวนของ ทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน 

นโยบาย กลยุทธและโครงสรางองคกรเหมาะสมกับสภาวะการแขงขันอยาง

ตอเนื่อง ดานการสนับสนุนของกิจการ ในสวนของจํานวนอุตสาหกรรมเกษตร

อินทรียที่ไดรับการรับรองมีความพรอมในการสนับสนุนกิจการ ดานสถานภาพ

ของอุปสงคของกิจการ พรอมรองรับในระดับนอยเมื่อผูบริโภคในตางประเทศมี

ความตองการสินคาสมุนไพรเพิ่มข้ึนโอกาสสงออกมากข้ึน 

 ความพรอมในการแขงขันของปจจัยภายนอกของผูประกอบการ

สมุนไพรที่ไมใชอาหารที่ความพรอมมากที่สุด ดานการเมืองในสวนของความ

พรอมในการสนับสนุนจากนโยบายและมาตรการของหนวยงานในพื้นที่ ดาน

เศรษฐกิจในสวนของการไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ประเทศ ดานสังคมในสวนของรูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันเอ้ือตอ

การเปดโอกาสใหกับธุรกิจ และผูบริโภคใหการยอมรับและสนใจผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติมากข้ึนดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีปจจุบันสามารถชวยใหปรับปรุงและ

พัฒนาสินคา ลดตนทุนการผลิต การเขาถึงลูกคาใหมๆ และเพิ่มยอดขายไดดี
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 1.2 ผลการพัฒนากลยุทธการตลาดของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใช

อาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก ตามแบบจําลองธุรกิจ ( Business 

Model Canvas : BMC)  

ประเด็นปญหาดานการตลาด 

Customer Segments (CS)  จากปญหาที่มีการกําหนดกลุมลูกคาที่

กวาง ไมมีการระบุถึงชวงอายุ ทําใหมีกลุมเปาหมายที่ไมชัดเจน ทําใหภาพรวม

กลุมผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 

ไมสามารถนําเสนอสินคา และบริการไดตรงกับความตองการ 

Value Propositions (VP) สินคา มาตรฐานผลิตภัณฑ การสรางแบ

รนดและบริการ ของผูประกอบการที่นําเสนอยังไมสอดคลองกับพฤติกรรมและ

ความตองการของผูบริโภค มีการนําเสนอใหผูบริโภครับรูถึงคุณคาเพียงพอ

สําหรับลูกคาในระดับที่นอย ของคุณคาของสินคาและบริการดังกลาว  

Channels (CH) มีการกําหนดชองที่ไมครอบคลุม โดยทําการ

ออกจําหนายขายเพียงชวงงานเทศกาลประจําจังหวัดเทานั้นทําใหมียอดขายที่

ไมคงที่  

Customer Relationships (CR) ขาดวิธีการในการสรางสายสัมพันธ

กับลูกคา เชนการอํานวยความสะดวกแกลูกคา ในเร่ืองสถานที่การจัดจําหนาย 

ขาดการใชบริการทางออนไลน มีการสรางชุมชน (Community) นอยที่ทําให

เกิดการพูดคุยและรูจักกันของลูกคา  

Revenue Streams (RS) รายไดที่เกิดจากจําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก โดยขาดการ

ประมาณการหรือพยากรณยอดขายลวงหนา ไมมีการบันทึกที่ชัดเจนของ

ยอดขายจริง  
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ประเด็นปญหาดานการดําเนินงาน 
Key Partnerships (KP) พันธมิตรหลักยังมีจํานวนนอย ทําใหขาด

การเชื่อมโยงเครือขายและการพัฒนาผูประกอบในทุกดานอยางสมดุล 
 Key Activities (KA) มีกิจกรรมหลักของกลุม ทั้งการผลิต การตลาด 

แตขาดความสอดคลองและความตอเนื่องในการทํากิจกรรม 

Key Resources (KR) วัตถุดิบที่ทําการผลิตสามารถหาซื้อไดภายใน

ชุมชน ขาดการลงทุน และสนับสนุนในสถานที่ผลิตเพื่อปรับปรุงใหไดรับการ

รับรองมาตรฐาน 

Cost Structure (CS) โครงสรางตนทุน ขาดการบันทึกอยางเปน

ระบบ ดานคาวัตถุดิบคาแรง  คาใชจายในการผลิต คาใชจายทางการตลาด  

คาใชจายทางการบริหาร ยังไมสามารถบอกสัดสวนไดชัดเจน 

 1.3 การพัฒนากลยุทธการการตลาดสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัด

กําแพงเพชร และจังหวัดตาก 

 การจัดทําการจัดทํากลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และ

จังหวัดตาก โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ

สภาพแวดลอมภายนอกของการตลาดของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร

จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก ตามกระบวนการวิเคราะห SWOT โดย

รวมกันสรุปเปน จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรคในตอนที่ 1  มาใชใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในข้ันตอนนี้

ประกอบดวย  ผูประกอบการสมุนไพร หนวยงานภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญดาน

สมุนไพรประเภทไมใชอาหาร จากผลการประเมินปจจัยสภาพแวดลอม

การตลาดของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชรและ

จังหวัดตาก ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดระดมสมองจัดทํากล

ยุทธการตลาด ดังนี้ 
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 1. กลยุทธพัฒนาหนวยงานการตลาดสมุนไพรจังหวัดกําแพงเพชร 

จังหวัดตาก มี 3 มาตรการ  

 2. กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑดานสมุนไพรที่ไมใชอาหาร มี 2 มาตรการ 

 3. กลยุทธการประชาสัมพันธสมุนไพรภายใตกระแสเครือขายสังคม

ออนไลน (Social Network) มี 2 มาตรการ 

 4. กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานสมุนไพรการใหบริการแกผูบริโภค และ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มี 2 มาตรการ 

 5. กลยุทธเจาะตลาด (กลุมผูบริโภคปจจุบัน) มี 3 มาตรการ        

 6. กลยุทธพัฒนาตลาด (กลุมผูบริโภคกลุมใหม) มี 1 มาตรการ      

 7. กลยุทธการตลาดเชิงกิจกรรม มี 1 มาตรการ       

 8. กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่มโดยเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ มี 3 

มาตรการ 

 9. กลยุทธสรางความสัมพันธดานสมุนไพรและการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพกับภายในประเทศ และตางประเทศ มี 2 มาตรการ 

 ผู เชี่ยวชาญไดพิจารณาขอมูลประกอบการจัดทํากลยุทธความ

เหมาะสมของกลยุทธ และความสอดคลองของวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

กลยุทธ มาตรการ กับการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอก  ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญวิพากษ สรุปไดวา

โครงสรางกลยุทธมีความเหมาะสม ที่มาของจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค มี

ความชัดเจน  

 ผลการประเมินความสอดคลอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และ

ความเปนประโยชน ของกลยุทธโดยผูบริหาร นักวิชาการที่มีคุณวุฒิดาน

การตลาดสมุนไพร และผูที่มีสวนไดสวนเสียกับสมุนไพร จังหวัดกําแพงเพชร 

จังหวัดตาก พบวา กลยุทธทั้ง 9 กลยุทธในภาพรวมมีความเปนประโยชนอยูใน
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ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.63)  กลยุทธมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

ที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.62) และกลยุทธมีความเปนไปไดอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

= 4.39)   ซึ่งพิจารณาตามเกณฑประเมินแสดงวา กลยุทธการตลาดสมุนไพรที่

ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก ทั้ง   9 กลยุทธ มีความเหมาะสม 

มีความเปนไปได และมีความเปนประโยชน 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้จากจุด

แข็งในพื้นที่ใหบริการความรับผิดชอบดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

(มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก มีบุคลากรวิจัย

ดานวิทยาศาสตรและบุคลากรซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เก่ียวของ

กับอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง ประกอบกับในพื้นที่มีวัตถุดิบ สมุนไพร สารตั้ง

ตนเชิงเกษตรกรรมที่มีคุณภาพดี บวกกับโอกาสของกระแสความสนใจในเร่ือง

สุขภาพ (Health&Fitness) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมา

สนใจในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน ผูบริโภคตางใหความสนใจและใสใจในการดูแล

ตัวเอง ทั้งดานอาหาร ความงามและผิวพรรณกระแสความใสใจในสิ่งแวดลอม 

(Environmental Concerns) ปจจุบันกระแสความใสใจในสิ่งแวดลอมและ

ความตองการอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และปราศจากการปนเปอน

ของสารเคมีทองถ่ินตาง ๆ สมุนไพรไทยลวนมี       อัตลักษณเฉพาะถ่ิน 

(Characters) และสามารถนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มในเร่ืองราว (Story) ของ

ผลิตภัณฑได จึงมีการกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อความสามารถทางการ

แขงขัน  

ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัด

ตาก มีความพรอมที่จะสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน
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ตางๆ ทางธุรกิจไดเปนอยางดี Business Model Canvas แบบแยกสวน 

(การตลาดการสรางสรรคผลิตภัณฑ, และการดําเนินงาน) ทําใหผูประกอบการ

สามารถลงรายละเอียดของแบบจําลองทางธุรกิจไดละเอียดข้ึน ทําใหเราเห็นถึง

ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบไดอยางชัดเจนข้ึนโดยไมสับสน 

โดยในแตละองคประกอบมีความสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโตและอยู

รอดในสภาพการแขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งผลการศึกษามี

ความสอดคลองกับ สมบูรณ ขันธิโชติ (2558) ที่ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนา

ศักยภาพดานการตลาด กลุม OTOP จังหวัดนนทบุรี: ประเภทสมุนไพรที่ไมใช

อาหาร ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการ OTOP ขาดความรู ความเขาใจการ

พัฒนาผลิตภัณฑ-บรรจุภัณฑและการสรางแบรนด ขาดความรู ความเขาใจ 

ดานการตลาด เครือขาย OTOP ไมเขมแข็งขาดความรวมมือของบุคคลใน

เครือขาย ขาดเงินทุนในการดําเนินงาน การไดรับการสงเสริม สนับสนุนจาก

รัฐบาล หนวยงานภาครัฐ และเอกชนจากสวนกลางและภายในจังหวัดยังไม

ตอเนื่อง การพัฒนาศักยภาพ ผูประกอบการรวมกันจัดตั้งเครือขาย

ผูประกอบการกลุม OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร เพื่อเพิ่มอํานาจใน

การตอรองกับผูจัดจําหนายและหนวยงานตาง ๆ ที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ OTOP สินคาของกลุมมีลักษณะคลายกัน ตองมีการคัดเลือกสินคา

เดนของกลุมเพื่อทําการประชาสัมพันธในลักษณะของกลุมหรือเครือขาย โดย

สินคาที่มีลักษณะเหมือนกันตองเลือกสินคาที่เดนที่สุดในการนําเสนอ จัดทํา

ฐานขอมูลผูประกอบการ OTOP สมุนไพรที่ไมใชอาหารของจังหวัดนนทบุรีเพื่อ

ใชเปนฐานขอมูลในการปรึกษาหารือ หรือใหขอมูลเก่ียวกับแหลงในการ

จําหนายสินคา ตองสรางตราสินคาเพื่อใหเปนที่รูจักกับผูบริโภค และสอดคลอง

กับ วิโรจน เจษฎาลักษณ (2560)  ไดทําการศึกษากลยุทธการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา: 
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บานลูกประคบสมุนไพร อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวาธุรกิจ

มีจุดแข็งคือ สินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ราคาตนทุนการผลิตถูกกวา

เจาอ่ืน สวนจุดออนคือ ยังไมคอยเปนที่รูจักในสังคมเทาไหร และโอกาสของ

ธุรกิจลูกประคบสามารถขยายฐานการคาไปยังตางประเทศไดแลว แตยังมี

อุปสรรคในเร่ืองของการขนสงสินคาในจํานวนมาก ธุรกิจยังไดนําเอากลยุทธ

ความแตกตาง กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน กลยุทธการจัดจาหนาย และกล

ยุทธการสงเสริมการขายมาใชเปนแบบอยางในการดําเนินธุรกิจ จึงทําให

สามารถดําเนินธุรกิจใหมีความอยูรอดและประสบความสําเร็จเปนผูครองตลาด

สามารถเขาถึงและครองใจผูบริโภคไดเปนอยางดี ซ่ึงจากการศึกษา

ผูประกอบการสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการการดําเนินงานของธุรกิจลูกประคบสมุนไพรโดยใชกล

ยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน และสอดคลองกับ 

พิมพพิสุทธิ์ อวนล้ํา (2558) ไดทําการศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของกลุม

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑOTOP ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารตามโครงการ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผลการศึกษา พบวา 1) ดานศักยภาพการดําเนินงาน

ของกลุม OTOP พบวา ลักษณะการกอตั้งกลุม 3 ลักษณะคือผูผลิตชุมชนที่เปน

กลุม ผูผลิตชุมชนที่มีเจาของรายเดียวและ ผูผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม(SMEs) ประเภทของผลิตภัณฑสมุนไพรที่จําหนายมี 2 ประเภทคือ 

สมุนไพรที่ใชภายใน และ สมุนไพรที่ใชภายนอก มีการลงทะเบียน OTOP และ

ผานการคัดสรรตามโครงการคัดสรรหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเมื่อป 2553 การ

บริหารงานมีโครงสราง 2 ระดับคือ ระดับสวนกลาง และระดับสวนภูมิภาค 

โดยมีการดําเนินงานของกลุม 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการ

ผลิตและเทคโนโลยี ดานการตลาด และดานการบริหารการเงิน 2) การศึกษา

ความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร 
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พบวามีความตองการเก่ียวกับผลิตภัณฑ 5 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ ดานผูผลิต

ชุมชน ดานกระบวนการผลิต ดานความเชื่อ และดานเทคโนโลยีในการผลิต 

ขอเสนอแนะ 

จากการอภิปรายผลของการวิจัย มีขอเสนอแนะสําหรับการนํา

ผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

    1.1 ขอเสนอแนะสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียและผูประกอบการดาน

สมุนไพรของจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก 

           1.1.1 ผูมีสวนไดสวนเสียดานสมุนไพร และผูประกอบการ ของจังหวัด

กําแพงเพชร และจังหวัดตาก ควรนํา กลยุทธการตลาดสําหรับผูประกอบการ

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก ที่พัฒนาข้ึนจาก

งานวิจัยนี้ไปใชในการดําเนินงานดานการตลาดสมุนไพร จังหวัดกําแพงเพชร 

จังหวัดตากตอไป 

          1.1.2 ผูมีสวนไดสวนเสียดานสมุนไพร และผูประกอบการ ของจังหวัด

กําแพงเพชร จังหวัดตาก สามารถเลือกใชกลยุทธที่เหมาะสม หรือจําเปน 

เพื่อใหสามารถดําเนินงานดานการตลาดสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัด

กําแพงเพชร จังหวัดตาก ประกอบดวย 9 กลยุทธดังนี้ 1) กลยุทธพัฒนา

หนวยงานการตลาดสมุนไพรจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก 2) กลยุทธพัฒนา

ผลิตภัณฑดานสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  3) กลยุทธการประชาสัมพันธสมุนไพร

ภายใตกระแสเครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  4) กลยุทธพัฒนา

บุคลากรดานสมุนไพรการใหบริการแกผูบริโภค และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

5) กลยุทธเจาะตลาด (กลุมผูบริโภคปจจุบัน) 6) กลยุทธพัฒนาตลาด (กลุม

ผูบริโภคกลุมใหม) 7) กลยุทธการตลาดเชิงกิจกรรม 8) กลยุทธการสราง
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มูลคาเพิ่มโดยเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ 9) กลยุทธสรางความสัมพันธ

ดานสมุนไพรและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกับภายในประเทศ และตางประเทศ  

1.1.3 ผูมีสวนไดสวนเสียดานสมุนไพรและผูประกอบการ ของจังหวัด

กําแพงเพชร จังหวัดตาก ควรใหมีหนวยงานดานการตลาด ข้ึนมาดําเนิน

กิจกรรมเพื่อปฏิบัติงานดานการตลาด ซึ่งประกอบดวย 1)  การวิเคราะหความ

ตองการของลูกคา  2)  การวางแผนการตลาด  3) การนําแผนไปปฏิบัติ       

4) การควบคุมการปฏิบัติงานดานการตลาดสมุนไพร จังหวัดกําแพงเพชร  

     1.2 ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐที่มีสวนชวยสนับสนุน

การตลาดดานสมุนไพร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก 

           1.2.1  หนวยงานภาครัฐที่มีสวนชวยสนับสนุนระบบสมุนไพรครบ

วงจร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก สามารถนํากลยุทธการตลาดสําหรับ

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ที่พัฒนาข้ึนจากงานวิจัยนี้ไปใชในการบูรณาการการ

ดําเนินงานดานการตลาดสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัด

ตาก 

2. ขอเสนอสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

     ควรมีการวิจัยประสิทธิภาพของการใชกลยุทธการตลาดสําหรับ

ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก ที่

พัฒนาข้ึนจากงานวิจัยนี้ ซึ่งประกอบดวย ไดแก 1) กลยุทธพัฒนาหนวยงาน

การตลาดสมุนไพรจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก 2) กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ

ดานสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  3) กลยุทธการประชาสัมพันธสมุนไพรภายใต

กระแสเครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  4) กลยุทธพัฒนาบุคลากร

ดานสมุนไพรการใหบริการแกผูบริโภค และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 5) กล

ยุทธเจาะตลาด (กลุมผูบริโภคปจจุบัน) 6) กลยุทธพัฒนาตลาด (กลุมผูบริโภค

กลุมใหม) 7) กลยุทธการตลาดเชิงกิจกรรม 8) กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่มโดย
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เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ 9) กลยุทธสรางความสัมพันธดานสมุนไพรและ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพกับภายในประเทศ และตางประเทศ 
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กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยว จังหวัดกําแพงเพชร 
MARKETING STRATEGY OF KAMPHAENG PHET 

PROVINCE's TOURIS 

อิสรีย ดอนคราม1 

Itsaree Donkram 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. สภาพปญหาการบริหาร

จัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร 2. ความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร 3. การพัฒนากลยุทธ 

การตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา 

แหลงขอมูลประกอบดวย ประชาชนบุคคลที่เปนตัวแทนจากชุมชนตางๆ ที่อยูใน

พื้นที่แหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว ผูประกอบการที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว 

หนวยงานภาครัฐ นักวิชาการดานการตลาดและยุทธศาสตร สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย วิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย 

พบวา 1. หนวยงานที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยวไมไดดําเนินงานตาม

กระบวนการบริหารจัดการดานการตลาด 2. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอ

แหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 

2.93) สามารถจัดอันดับ ไดดังนี้ 1) ราคาของแหลงทองเที่ยว 2) ผลิตภัณฑ

แหลงทองเที่ยว 3) บุคลากรทองเที่ยว 4) กระบวนการใหบริการการทองเที่ยว 

5) การสงเสริมการตลาด 6) สภาพแวดลอมทางกายภาพการทองเที่ยว และ   

7) สถานที่ตั้งและชองทางจัดจําหนาย 3. กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยว 

 1ผูชวยศาสตราจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 9 กลยุทธ คือ กลยุทธพัฒนาหนวยงานการตลาด

การทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว 

กลยุทธ การประชาสัมพันธ การทองเที ่ยวภายใตกระแสเครือขายสังคม

ออนไลน กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการการทองเที่ยว กลยุทธเจาะ

ตลาด (นักทองเที่ยวกลุมปจจุบัน) กลยุทธพัฒนาตลาด (นักทองเที่ยวกลุมใหม) 

กลยุทธการตลาดทองเที่ยวเชิงกิจกรรม กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่มโดยเชื่อมโยง

เครือขายความรวมมือ กลยุทธสรางความสัมพันธดานการทองเที ่ยวกับ

ตางประเทศ ผลการประเมินกลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร ดานความสอดคลอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปน

ประโยชน อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ    

คําสําคัญ : กลยุทธการตลาด การทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร  

Abstract 

A research on marketing strategies for Kamphaeng Phet province’s 

tourism had purposes to 1. study about the problems in 

marketing management of Kamphaeng Phet province’s tourism, 2. 

study about the tourists’ satisfaction towards Kamphaeng Phet 

province’s tourist attractions, and 3. develop marketing strategies 

for Kamphaeng Phet province’s tourism. This research used the 

research and development methodology to investigate in all 

aspects. Data sources consisted of tour operator, community clients, 

government agencies, and academic for marketing and strategy. 

The findings indicated that 1. Stakeholders with tourism did not 

operate according to the marketing management process. 2. Tourists 
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are satisfied with Kamphaeng Phet province's tourism products. 

The overall score was moderate (mean = 2.93), can be ranked as 

follows: 1) the price 2) the product 3) the people 4) the process 

5) the promotion 6) the physical evidence and 7) the place. 3. There 

were nine marketing strategies for Kamphaeng Phet province’s 

tourism including Kamphaeng Phet province’s tourist marketing 

department development strategy, tourism product development 

strategy, on-line social media advertising development strategy, 

tourism service personnel developmental strategy, customer 

assessment strategy (for current tourists), partner network market 

development strategy (for new tourists), recreational marketing 

strategy, value-added strategy tourism international relationship 

strategy. Considering of the marketing strategy for Kamphaeng Phet 

province’s tourism. Concordance with vision, mission, objective, 

possibility, and usefulness of the strategies, acts and key performance 

indicators, it was at high level of concordance. And the evaluation of 

possibility, usefulness, measure, and indicators was at high to highest 

level. 

Keywords: Marketing strategies, Kamphaeng Phet province’s tourism 

บทนํา 

 แหลงทองเที่ยวจะประสบผลสําเร็จไดถาแหลงทองเที่ยวนั้นสามารถ

ดึงดูดนักทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหทองถ่ินมีรายได

และเกิดการพัฒนาดานปจจัยพื้นฐานในการผลิตเพื่อสนองความตองการในดาน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวมีขีดจํากัดในการรับ
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นักทองเที่ยว ดังนั้น การพัฒนาแหลงทองเที่ยวจึงตองมีการวางแผนเพื่อปองกัน

ผลเสียที่อาจเกิดข้ึน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เมื่อได

มีการวางแผนอยางรัดกุมแลวจึงมีการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อใหแหลงทองเที่ยว

ไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมการทองเที่ยวและทําใหแหลงทองเที่ยวพัฒนา

ไปไดอยางยั่งยืน (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2546, หนา 42) สืบเนื่องจากผลการวิจัย เร่ือง

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมจังหวัด

กําแพงเพชร เมืองมรดกโลก เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของธารทิพย  ธรรมสอนและ

คณะ (2552) ที่พบวา นักทองเที่ยวที่ เขามาเที่ยวชมงานนั้นสวนใหญเปน

นักทองเที่ยว หรือประชาชนในจังหวัดกําแพงเพชรนั่นเอง ดังนั้น การลงทุนใน

การจัดงานแตละครั้งหรือแตละคราวไมสามารถที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวจาก

ภายนอกจังหวัดมาได ผูประกอบการที่นําสินคามาจําหนายสวนใหญเปน

ผูประกอบการที่มาจากตางถ่ิน ที่มีผูบริหารจัดการงานเปนผูหามาจําหนาย แต

ผูประกอบการในทองถิ่นจะไมคอยมา โดยใหเหตุผลวาสู คาใชจายไมไหว 

นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยว สวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา ที่มีอํานาจซื้อไมสูง 

เพราะรายไดมีจํากัด แตมีความพึงพอใจในรูปแบบของการจัดงาน โดยใหเหตุผล

วาเหมือนกับการจัดงานตลาดนัดเพราะมีของมาขายมาก โดยที่ธารทิพย 

ธรรมสอนและคณะ (2552) ไดใหความเห็นวา ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและมี

สวนเกี่ยวของคงตองรวมกันพิจารณา ทบทวน และหาแนวทางแกไข เพื่อการ

วางแผนการพัฒนาใหเกิดข้ึนจริง เพราะจัดงานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว แตใน

สถานการณจริงกลับไมมีนักทองเที่ยวจากตางจังหวัด หรือนักทองเที่ยวตางชาติ

เขามาเที่ยวเลย จึงเห็นสมควรที่จะตองพิจารณาวางแผนพฒันาในทกุดาน ไมวา

จะเปนในเร่ืองของการสงเสริมการตลาด ที่เปนองคประกอบสําคัญของการ

ทองเที่ยว การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทองเที่ยว การวางแผน การ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับนักทองเที่ยว การใหความรูความเขาใจ

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                วารสารพิกุล ปที ่17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 353 

ในเรื ่องของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ ่น ทําการตลาดเครือขายกับพื ้นที่

จังหวัดอ่ืนกับจังหวัดกําแพงเพชร โดยใชกลยุทธเชิงรุกทางการตลาด 

สุประภา สมนักพงษ (2551) ไดทําการวิจัย เร่ือง การจัดการการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ผลการศึกษา 

พบวา การจัดการพื้นที่ยังไมชัดเจน ซึ่งจะมีผลกระทบตอการจัดการของอุทยานฯ 

ในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่แสดงความเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมไทยหรือ

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น การเขาถึงอุทยานฯ ก็คอนขางจํากัดใน

การเดินทางไมสะดวก สวนการพัฒนาอยางยั่งยืน พบวา การอนุรักษโดยใช

ทรัพยากรคอนขางดี แตควรมีการประสานความรวมมือของภาครัฐและเอกชน 

อุทยานประวัติศาสตรมีจุดแข็ง คือ ความเปนมรดกโลก ซึ่งทําใหอุทยานฯ เปนที่

รูจักและเปนที่ดึงดูดใจสําหรับผูมาเยี ่ยมชม แตมีจุดออน คือ ดานการตลาด

และการประชาสัมพันธที่ยังมีนอยและการจัดการพื้นที่ยังไมดีเทาที่ควร โอกาส 

คือ ยุทธศาสตรของจังหวัดกําแพงเพชรที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แตอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการจัดการดานการทองเที่ยว คือ ขาดความรวมมือ

ทางการทองเที่ยวระหวางประชาชนทองถ่ินและกลุมผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว 

นอกจากนั้น ตลาดการทองเที่ยวที่คอนขางจํากัด การโฆษณาและกิจกรรม

ประชาสัมพันธที่ไมประสานกันและไมพอเพียง ซึ่งความเปนจริงแลวประชาชน

ในทองถ่ิน ตองการเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวของอุทยาน

ประวัติศาสตรอยางมาก ดวยเหตุและที่มาจากประเด็นที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นวา การสงเสริมการทองเที่ยวในแตละพื้นที่ในแตละถิ่น

จะประสบความสําเร็จไดนั้น การมีสวนรวมของชุมชนและกลยุทธการตลาดที่จะ

นํามาใชในการสงเสริมการทองเที่ยวนั้นมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ที่จะมี

สวนสําคัญที่ทําใหการทองเที่ยวในแตละพื้นที่นั้นประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะ

จังหวัดกําแพงเพชร ที่ผลการวิจัยตางๆ ที่ออกมานั้นพบวา มีปญหาในเร่ืองของ
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การทําการตลาดที่ทําใหการทองเที่ยวไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการทําวิจัย เร่ือง กลยุทธการตลาดสําหรับการ

ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร จึงเปนเร่ืองที่สําคัญที่จะตองดําเนินการใหผูมีสวน

ไดสวนเสียกับการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร ไดนําไปใชในการพัฒนาการ

ตลาดใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการการตลาดการทองเที่ยว

ของจังหวัดกําแพงเพชร 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยว

ของจังหวัดกําแพงเพชร 

 3. เพื่อพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร 

ขอบเขตการวิจัย 

       1. ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
 1.1 ประชาชนบุคคลที่เปนตัวแทนจากชุมชนตางๆ ที่อยูในพื้นที่อําเภอ

คลองลานพัฒนา อําเภอเมือง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอโกสัมพีนคร จํานวน 20 
คน และตัวแทนผูประกอบการที่เก่ียวกับธุรกิจทองเที่ยว ผูใหขอมูลหลักจากสวน
ราชการ และหนวยงานที่เก่ียวของกับชุมชน เก่ียวของกับการทองเที่ยว ระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด รวม 40 คน 
  1.2 นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตามแหลงทองเที่ยว อําเภอคลอง

ลานพัฒนา อําเภอเมือง อําเภอขานุวรลักษบุรี และอําเภอโกสัมพีนคร โดย

ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ โคชเรน (W.G. Cochran, 1953, 

อางจากยุทธ ไกยวรรณ, 2548, หนา 77) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางเมื่อไม

ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จากประชากร รอยละ 40 ณ ระดับความ
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เชื่อมั่นรอยละ95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 ไดขนาด

ตัวอยาง 403 คน และใชการสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental Selection) 

 1.3 ผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับการจัดการการตลาดการทองเที่ยว

กําแพงเพชร จํานวน 17 คน 

            1.4 ผูตรวจสอบกลยุทธการตลาดการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรที่

ไดจากการวิจัย จํานวน 9 คน 

       2. ขอบเขตดานตัวแปร 
 2.1 สภาพปญหาการบริหารจัดการการตลาดการทองเที่ยวของ

จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย การวิเคราะหความตองการลูกคาที่จะเขา

มาทองเที่ยวฯ การวางแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยว

ฯ การนําแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการตลาดการทองเที่ยวฯ ไปปฏิบัติ และ

ดานการควบคุมการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของ

จังหวัดกําแพงเพชร 

 2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ

แหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย ผลิตภัณฑแหลงทองเที่ยว 

ราคาของแหลงทองเที่ยว สถานที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาด บุคลากรการทองเที่ยว กระบวนการใหบริการการทองเที่ยว และ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพการทองเที่ยว 

            2.3 กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 

ประกอบดวย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคของการจัดการ

การตลาดการทองเที่ยวฯ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ

และตัวชี้วัดของกลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 
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การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา มีวิธีการดําเนินการวิจัยตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการตลาดดาน        

การทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร แหลงขอมูลประกอบดวย ประชาชนบุคคล

ที่เปนตัวแทนจากชุมชนตางๆ ที่อยูในพื้นที่อําเภอคลองลานพัฒนา อําเภอเมือง 

อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอโกสัมพีนคร จํานวน 20 คน และตัวแทน

ผูประกอบการที่เก่ียวกับธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจโรงแรม รีสอรท รานอาหาร 

การขนสงรานขายของฝากของที่ระลึก จํานวน 10 คน ผูใหขอมูลหลักจากสวน

ราชการ และหนวยงานที่เก่ียวของกับชุมชน เก่ียวของกับการทองเที่ยว ระดับ

ชุมชน ระดับจังหวัด จํานวน 10 คน ใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work 

Shop)  วิเคราะหขอมูลดวยการสังเคราะหเนื้อหา 

            ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลง

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร แหลงขอมูล คือ นักทองเที ่ยว โดยใช

แบบสอบถามกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตามแหลงทองเที่ยว อําเภอ

คลองลานพัฒนา อําเภอเมือง อําเภอขานุวรลักษบุรี และอําเภอโกสัมพีนคร 

โดยผูวิจัย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ โคชเรน (W.G. Cochran, 

1953, อางจากยุทธ ไกยวรรณ, 2548, หนา 77) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางเมื่อ

ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จากประชากร รอยละ 40  ณ ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหเกิด ความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 ไดขนาด

ตัวอยาง 403 คนและใชการสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental Selection) ใช

วิธีการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด 

กําแพงเพชร โดย 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม
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ทางการตลาดเพื่อพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูมีสวนไดสวนเสียกับการ

ทองเที่ยวฯ คร้ังที่ 1 ประกอบดวย ประชาชนบุคคลที่เปนตัวแทนจากชุมชน

ตางๆ ที่อยูในพื้นที่อําเภอคลองลานพัฒนา อําเภอเมือง อําเภอขาณุวรลักษบุรี 

อําเภอโกสัมพีนคร จํานวน 20 คน และตัวแทนผูประกอบการที่เก่ียวกับธุรกิจ

ทองเที่ยว จํานวน 40 คน มีเนื้อหาประกอบดวย จุดแข็ง (Strengths) จุดออน  

(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่เก่ียวของ

กับการดําเนินงานการตลาดสําหรับการทองเที่ยวฯ ใชเทคนิคการวิเคราะห 

SWOT 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวฯ 

แหลงขอมูลประกอบดวย ประชาชนบุคคลที่เปนตัวแทนจากชุมชนตางๆ ที่อยูใน

พื้นที่ที่มีแหลงทองเที่ยวตั้งอยู จํานวน 7 คน ตัวแทนผูประกอบการที่เก่ียวกับ

ธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจโรงแรม รีสอรท รานอาหาร การขนสง รานขาย

ของฝากของที่ระลึก จํานวน 5 คน ผูใหขอมูลหลักจากสวนราชการและ

หนวยงานที ่เกี ่ยวของกับชุมชนที ่เกี ่ยวของกับการทองเที ่ยว ระดับชุมชน 

ระดับจังหวัด จํานวน 5 คน รวม 17 คน เพื่อจัดทํารางกลยุทธการตลาดการ

ทองเที่ยวฯ 3) ตรวจสอบความถูกตองและประเมินความสอดคลอง ความ

เหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนกลยุทธการตลาดสําหรับ

การทองเที่ยวฯ โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยว

ของจังหวัดกําแพงเพชร 

  1.1 ดานการวิเคราะหความตองการลูกคาที่จะเขามาทองเที่ยวใน

สถานที่ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แหลงทองเที่ยวในจังหวัด

กําแพงเพชร มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน เชน กรมศิลปากร 
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รับผิดชอบดูแลอุทยานประวัติศาสตร กําแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถาน

กําแพงเพชร กรมปาไมรับผิดชอบดูแลอุทยานแหงชาติคลองลาน อุทยานแหงชาติ

แมวงก และอุทยานแหงชาติคลองวังเจา องคการบริหารสวนตําบลคณฑี

รับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑพื้นบานคณฑี องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร

รับผิดชอบดูแลบอนาพุรอนพระรวง และเกาะเสือ เปนตน สงผลใหการบริหาร

จัดการตลาดแหลงทองเที่ยวขาดเอกภาพและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมได

ดําเนินการรวมกันในการวิเคราะหความตองการลูกคาที่จะเขามาทองเที่ยวใน

สถานที่ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร  

   1.2 ดานการวางแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการตลาดดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แหลงทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร 

มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน จึงขาดการวางแผนเก่ียวกับการ

บริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรรวมกัน จังหวัดขาด

กลยุทธในการกระตุนดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเดินทางเขามาทองเที่ยว

ในจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนนักทองเที่ยวที่จะมีการ

ใชจายมากกวานักทองเที่ยวชาวไทย และเปนกลุมที่สามารถสรางงานและสราง

รายไดใหกับประชาชนจังหวัดกําแพงเพชร สงผลใหการบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยวขาดเอกภาพและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 1..3 ดานการนําแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรไปปฏิบัติ พบวา การดําเนินงานดานการ

ทองเที่ยว มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน แตละหนวยงานจะ

ดําเนินงานเก่ียวกับการทองเที่ยวไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

 1.4 ดานการควบคุมการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการตลาดดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แตละหนวยงานที่ตางฝายตาง

ดําเนินงานจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ไมไดดําเนินงาน
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ดานบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรอยางแทจริง 

จึงไมมีการควบคุมการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยว

ของจังหวัดกําแพงเพชร 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยว

ของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา   

2..1 นักทองเที่ยวจําแนกตามขอมูลทั่วไป พบวา สวนใหญเปนหญิง รอย

ละ 67.50 โดยมีอายุสูงกวา 60 ป รอยละ 28.30 รองลงมาอายุ 51-60 ป รอย

ละ 26.10 มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/เทียบเทามากที่สุดรอยละ 50.40 

รองลงมาต่ํากวาระดับ ปริญญาตรี รอยละ 43.70 ประกอบอาชีพเปนพนักงาน

เอกชน เปนสวนใหญ รอยละ 33.30 รองลงมาอาชีพขาราชการ/ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ รอยละ 20.80 สวนใหญมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001- 

40,000 บาท รอยละ 25.80 รองลงมารายไดคาเฉลี่ยตอเดือน 10,001- 

20,000 บาท รอยละ 23.10 

 2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว ที่มาทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร 

พบวา นักทองเที่ยวมีวัตถุประสงคหลักของการมาทองเที่ยวเพื่อการพักผอน 

มากที่สุดรอยละ 85.1 รองลงมาคือ เพื่อเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน รอยละ 36.7 

นักทองเที่ยวสวนใหญมาทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร คร้ังที่ 2 รอยละ 

70.20 รองลงมาคือ มาเที่ยวเปนคร้ังแรก รอยละ 19.10 มีลักษณะการเดินทางมา

ทองเที่ยว ดวยการนําเที่ยวของหนวยงาน มากที่สุด รอยละ 46.20 รองลงมา มา

กับครอบครัว/ เพื่อน รอยละ 41.90 โดยครอบครัวเปนผูที่ทําหนาที่ในการ

ตัดสินใจมาทองเที่ยว มากที่สุด รอยละ 65.30 รองลงมา คือ ตนเอง เปนผูที่

นําหนาที่ตัดสินใจ รอยละ 16.60 สวนเหตุผลที่นักทองเที่ยวเลือกมาทองเที่ยว

ในจังหวัดกําแพงเพชร เพราะสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติมีความสวยงาม 

มากที่สุด รอยละ 65.00 รองลงมา คือ มีความสะดวกในการขับรถเขาถึง
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สถานที่ทองเที่ยว รอยละ 50.60 สวนใหญ พาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว 

เปนรถยนตสวนตัว รอยละ 84.90 นักทองเที่ยวมีขอมูลทองเที่ยวบางสวนและ

ตองการเพิ่มเติม มากที่สุด รอยละ 58.60 รองลงมา คือ มีขอมูลทองเที่ยว

เพียงพอ รอยละ 27.50 สวนใหญรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวจาก

อินเตอรเน็ต รอยละ 30.50 รองลงมา คือ จากเพื่อน/ ญาติ รอยละ 29.80 ชวง

เดือนที่นักทองเที่ยวเลือกมาทองเที่ยว สวนใหญชวงเดือนพฤศจิกายน-

กุมภาพันธ รอยละ 59.80 รองลงมา คือ ชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน รอยละ 

36.20 ระยะเวลาที่มาเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร มากที่สุด นอยกวา 3 วัน รอย

ละ 86.10 รองลงมา คือ ตั้งแต 3-6 วัน รอยละ 12.90 สวนคาใชจายที่ใชใน

การมาทองเที่ยว สวนใหญต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 94.30 รองลงมา คือ 

ตั้งแต 5,000-10,000 บาท รอยละ 5.00 โดยนักทองเที่ยวสวนใหญมีความคิดวา

จะกลับมาเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร รอยละ 96.50 เหตุผลที่นักทองเที่ยวสวน

ใหญเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร เพราะเปนชวงวันหยุดราชการ/ 

วันหยุดระยะยาว รอยละ 42.70 รองลงมา คือ เพราะความประทับใจจากการ

มาเที่ยวคร้ังที่ผานมา รอยละ 41.70 สิ่งที่ประทับใจในการเดินทางมาทองเที่ยว 

เพราะแหลงทองเที่ยวสวยงาม/ หลากหลายมากที่สุด รอยละ 51.40 รองลงมาคือ 

บรรยากาศในการทองเที่ยว รอยละ 26.30 แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเดินทาง

มาทองเที่ยว คือ วัดพระบรมธาตุนครชุม รอยละ 86.40 รองลงมา คือ ตลาด

ยอนยุคนครชุม รอยละ 85.60 

  2.3 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวจังหวัด
กําแพงเพชร ดังแสดงไวในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงแสดงคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ 
พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยว จังหวัดกําแพงเพชรใน
ภาพรวม 
 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร 

Χ  S.D. ความหมาย 

   ดานผลิตภัณฑแหลงทองเที่ยว 
3.19 .20 ปานกลาง 

  

   ดานราคาของแหลงทองเที่ยว 
3.46 .32 ปานกลาง 

  

   ดานสถานทีต่ั้งและชองทาง 

การจัดจําหนาย 
2.63 .47 ปานกลาง 

   ดานการสงเสริมการตลาด 
2.74 .47 ปานกลาง 

   ดานบุคลากรทองเที่ยว 
3.02 .63 ปานกลาง 

   ดานกระบวนการใหบริการการ

ทองเที่ยว 
2.75 .93 ปานกลาง 

   ดานสิง่แวดลอมทางกายภาพ 

การทองเที่ยว 
2.73 .66 ปานกลาง 

รวม 
2.93 .29 

  ปานกลาง 

  
จากตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ

พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรในภาพรวม
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ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.93) สามารถจัดอันดับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรไดคือ 1) ดานราคาของ
แหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ย = 3.46) 2) ดานผลิตภัณฑแหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 
= 3.19) 3) ดานบุคลากรทองเที่ยว (คาเฉลี่ย = 3.02) 4) ดานกระบวนการ
ใหบริการการทองเที่ยว  (คาเฉลี่ย = 2.75) 5) ดานการสงเสริมการตลาด 
(คาเฉลี่ย = 2.74) 6) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพการทองเที่ยว (คาเฉลี่ย = 
2.73) และ 7) ดานสถานที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย = 2.63)   
 3. ผลการพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร พบวา  

 3.1 ผลการวิเคราะหปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก เพื่อจัดทํากลยุทธ

การตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร                           

 3.1.1 ปจจัยภายในของการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร พบวา มีจุด

แข็ง (Strengths) ประกอบดวย 5 รายการคือ 1) จังหวัดมีแหลงทองเที่ยวที่

หลากหลาย 2) มีแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนที่เปนมรดกโลก โดยมีการรวมกลุม

เสนทางมรดกโลกกับจังหวัดในเขตภูมิภาคเดียวกัน ไดแก อยุธยา อุทัยธานี 

กําแพงเพชร สุโขทัยและอุตรดิตถ 3) จังหวัดมีงานประเพณีที่มีเอกลักษณ อาทิ 

งานสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงเพชร งานนบพระเลนเพลง 4) ความเขมแข็ง

ของภาคประชาชนในการจัดการการทองเที่ยวในรูปแบบชุมชน 5) อัตรา

คาบริการในการมาทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรไมแพง มีความคุมคา จุดออน 

(Weaknesses) ประกอบ ดวย 12 รายการคือ 1) ขาดการวางแผนเก่ียวกับการ

บริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรรวมกันของ

ผูรับผิดชอบดูแลแหลงทองเที่ยว 2) แหลงทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร มี

หนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน สงผลใหการบริหารจัดการตลาดแหลง

ทองเที่ยวขาดเอกภาพและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 3) จังหวัดขาดการบูรณา

การระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบริหารจัดการการ
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ทองเที่ยวรวมกัน สงผลใหการบริหารจัดการการทองเที่ยวขาดเอกภาพทั้งดาน

นโยบายและแนวปฏิบัติ 4) แหลงทองเที่ยวขาดอุปกรณและเคร่ืองมือที่ทันสมัย 

รวมทั้ง สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการการทองเที่ยว 5) ปจจัยพื้นฐาน

ดานการบริการทองเที่ยวจังหวัดไมมีความพรอม 6) ขาดการสงเสริมการตลาด

และประชาสัมพันธอยางมีวิสัยทัศนภายใน 5-10 ปขางหนา ไมมีการ

ประชาสัมพันธในหลายชองทางและหลายรูปแบบ 7) ขาดการสรางสินคาของที่

ระลึกที่เปนเอกลักษณเฉพาะจังหวัดกําแพงเพชร 8) ขาดบุคลากรดาน

การตลาดด านการท องเที ่ยว  และด านอื ่นย ังขาดความชํานาญในการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 9) ระบบการขนสงไมมีประสิทธิภาพ 10) ไมมี

จุดศูนยรวมบริการนักทองเที่ยวที่สะดวกและหางาย 11) ขาดการรวมสราง

เครือขายการทองเที่ยวผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ผูมีสวนได

สวนเสีย 12) ขาดการสรางจิตสํานึกรวมปกปองผลประโยชนแหลงทองเที่ยว

และการเปนเจาบานที่ดีของ ภาคประชาชนและองคกรทองถ่ินในฐานะเปนผูที่

อาศัยอยูในพื้นที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย 

 3.1.2 ปจจัยภายนอกของการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร พบวา มี

โอกาส (Opportunity) ประกอบดวย 6 รายการ คือ 1) การตื่นตัวของ

นักทองเที่ยวในการทองเที่ยวภายในประเทศ และการสงเสริมของภาครัฐ การ

รวมพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2) กระแส

ความนิยมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวโดยชุมชนขยายตัวเพิ่ม

มากข้ึน 3) โอกาสในสวนของนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มมากข้ึนจากการสงเสริม

ของภาครัฐ 4) นักทองเที่ยวเลือกมาทองเที่ยวจังหวัดภาคเหนือในชวงฤดูหนาว 

(เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ) 5) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาค

ตางๆ ของโลก (GMS BIMSTEC ACMECS) เชน การรวมตัวของกลุมสมาชิก

อาเซียน เปนตน สงผลดีตอการพัฒนาโครงขายการคมนาคมเชื่อมโยงระหวาง
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ประเทศและสงผลดีตอการทองเที่ยว 6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ

สื่อสาร กอใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการทองเที่ยว อุปสรรค (Threats) 

ประกอบ ดวย 7 รายการ คือ 1) จังหวัดกําแพงเพชรมีการเปลี่ยนแปลง

ผูบริหารระดับสูงบอยคร้ังจึงเปนอุปสรรคตอการดําเนินนโยบายการพัฒนาการ

ทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยางตอเนื่อง 2) หนวยงานกลางดานการทองเที่ยวโดยสวน

ใหญอยูจังหวัดรอบขาง ทําใหการดูแลการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวของ

จังหวัดกําแพงเพชรไมทั่วถึง 3) ภาครัฐขาดการสงเสริมและพัฒนาในเรื่อง

ของโครงการ กิจกรรมและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวอยางจริงจัง 

4) ภาครัฐขาดการสงเสริมการลงทุนที่เปนการกระตุนการลงทุนของนัก

ลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 5) สภาพการแขงขันดานการทองเที่ยว

จากแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 6) เทคโนโลยีที่

มีอยูปจจุบันขาดการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของดานการทองเที่ยว 

7) มีแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในจังหวัดใกลเคียงที่มีชื่อเสียงและเปนที่

นิยมของนักทองเที่ยวมากกวา 8) พฤติกรรมการนิยมทองเที่ยวตางประเทศของ

คนไทยสงผลใหการเดินทางทองเที่ยวในประเทศลดลง 

 3.2 กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่ง

กลยุทธตกอยูในกลยุทธเชิงรับ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน : แหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร เปนที่รูจัก ยอมรับและ

มาทองเที่ยว 

          พันธกิจ 

           1. พัฒนาระบบการบริหารการตลาดและการเขาถึงนักทองเที่ยวไทย

และนักทองเที่ยวตางชาติ  

          2. สรางยอดขายบริการการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรดวยการ

ดําเนินงานการตลาดการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 
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          3. สงเสริมความรวมมือดานการลงทุน การแลกเปลี่ยนเครือขายดาน

การตลาด และการพัฒนาระหวางองคกรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งในและ

ตางประเทศ เพื่อมุงสูการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ 

        เปาประสงค  

          1. ผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว จังหวัดกําแพงเพชร

มีสวนรวมในระบบการบริหารการตลาดและการเขาถึงลูกคาที่มีประสิทธิภาพดวย

การดําเนินงานการตลาดการทองเที่ยวของจังหวัด 

          2. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร

เพิ่มข้ึนจากการดําเนินงานการตลาดการทองเที่ยว 

          3. เกิดความรวมมือดานการลงทุน การแลกเปลี่ยนเครือขายดาน

การตลาด และการพัฒนาระหวางองคกรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งในและ

ตางประเทศ เพื่อมุงสูการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ 

         กลยุทธ 

           1. กลยุทธพัฒนาหนวยงานการตลาดการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 

มี 3 มาตรการ 3 ตัวชี้วัด     

          2. กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว มี 2 มาตรการ 2 ตัวชี้วดั     
         3. กลยุทธการประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายใตกระแสเครือขาย

สังคมออนไลน (Social Network) มี 2 มาตรการ 2 ตัวชี้วัด                                                                           

         4. กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการการทองเที่ยว มี 2 

มาตรการ 2 ตัวชี้วัด                         

         5. กลยุทธเจาะตลาด (นักทองเที่ยวกลุมปจจุบัน) มี 4 มาตรการ 4 
ตัวชี้วัด     
          6. กลยุทธพัฒนาตลาด (นักทองเที่ยวกลุมใหม) มี 2 มาตรการ 2 

ตัวชี้วัด  

          7. กลยุทธการตลาดทองเที่ยวเชิงกิจกรรม มี 1 มาตรการ 1 ตัวชี้วัด     
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           8. กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่มโดยเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ มี 3 
มาตรการ 3 ตัวชี้วัด     
           9. กลยุทธสรางความสัมพันธดานการทองเที่ยวกับตางประเทศ มี 2 
มาตรการ 2 ตัวชี้วัด     
       3.3 ผลการประเมินกลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด
กําแพงเพชร ดานความสอดคลอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปน
ประโยชน อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ    

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้

 1. ผลการศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการตลาดดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา การบริหารจัดการดานการตลาดซึ่ง

ประกอบดวย 1) ดานการวิเคราะหความตองการลูกคาที่จะเขามาทองเที่ยวใน

สถานที่ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แหลงทองเที่ยวในจังหวัด

กําแพงเพชร มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน เชน กรมศิลปากร 

รับผิดชอบดูแลอุทยานประวัติศาสตร กําแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถาน

กําแพงเพชร กรมปาไมรับผิดชอบดูแลอุทยานแหงชาติคลองลาน อุทยานแหงชาติ

แมวงก และอุทยานแหงชาติคลองวังเจา องคการบริหารสวนตําบลคณฑี

รับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑพื้นบานคณฑี องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร

รับผิดชอบดูแลบอนาพุรอนพระรวง และเกาะเสือ เปนตน สงผลใหการบริหาร

จัดการตลาดแหลงทองเที่ยวขาดเอกภาพและไมเปนไปในทิศทางเดียวกันไมได

ดําเนินการรวมกันในการวิเคราะหความตองการลูกคาที่จะเขามาทองเที่ยวใน

สถานที่ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 2) ดานการวางแผนเก่ียวกับการบริหาร

จัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แหลงทองเที่ยวใน

จังหวัดกําแพงเพชร มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน จึงขาดการวางแผน
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เก่ียวกับการบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรรวมกัน 

จังหวัดขาดกลยุทธในการกระตุนดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเดินทางเขามา

ทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนนักทองเที่ยวที่จะ

มีการใชจายมากกวานักทองเที่ยวชาวไทย และเปนกลุมที่สามารถสรางงานและ

สรางรายไดใหกับประชาชนจังหวัดกําแพงเพชร 3) ดานการนําแผนเก่ียวกับ

การบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรไปปฏิบัติ 

พบวา การดําเนินงานดานการทองเที่ยวมีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลาย

หนวยงาน แตละหนวยงานจะดําเนินงานเก่ียวกับการทองเที่ยวไมเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน และ 4) ดานการควบคุมการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการ

ตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แตละหนวยงานที่ตาง

ฝายตางดําเนินงานจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ไมได

ดําเนินงานดานบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร

อยางแทจริง จึงไมมีการควบคุมการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการตลาดดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งสอดคลองกับเทิดชาย ชวยบํารุง (2557, 

ออนไลน) ที่ไดกลาวถึง แนวทางการปฏิรูปการทองเที่ยวไทยในประเด็นสภาพ

ปญหา คือ ในการพัฒนาการทองเที่ยวสูความยั่งยืนนั้น มีมิติการพัฒนาที่ตอง

จัดการใหเกิด "ความสมดุล" ที่สําคัญอยู 4 มิติ กลาวคือ มิติเจาบาน/ อุปทาน 

(Host) มิติผูมาเยือน (Guest) กลไกการบริหารจัดการการทองเที่ยว (Tourism 

Mechanism) และมิติดานคุณภาพ การบริการ (Service Quality) หาก

วิเคราะหอยางลึกซึ้งถึงปญหาการพัฒนาการทองเที่ยวของไทยตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน พบวา ปญหาของการทองเที่ยวของประเทศไทยไมได อยูที่ "จํานวน" 

ของผูมาเยือน (นักทองเที่ยว-Demand) สังเกตไดจากจํานวนของนักทองเที่ยว

ที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง แมประเทศไดเผชิญกับวิกฤติตางๆ มากมาย หากแต

ปญหาคือ "คุณภาพ" ของนักทองเที่ยว อยางไรก็ตามปญหาสําคัญที่ถูกมองขาม
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มาโดยตลอด และปญหานี้เองสงผลกระทบโดยตรงตอการไดมาซึ่งนักทองเที่ยว

คุณภาพ คือ การจัดการฐานทรัพยากรและผลิตภัณฑการทองเที่ยว (Supply) 

ที่ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากอํานาจในการพัฒนาและจัดการ Supply 

กระจายไปยังหนวยงานตางๆ มากมาย อาทิ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) กระทรวงและหนวยงานตางๆ สงผลใหการจัดการอุปทาน ทางการ

ทองเที ่ยวไรทิศทาง ไมมีเอกภาพมากนัก รวมทั้ง เกิดการกระจายตัวของ

อํานาจในการบริหารจัดการ ซึ่งสวนทางกับนโยบายการพัฒนาและการตลาด

ของหนวยงานทางการทองเที่ยวหลัก สะทอนภาพของการพัฒนาและการ

จัดการที่ "ขาดองครวม" (Holistic) และ "ขาดการบูรณาการ" (Integration) 

อีกทั้ง อัศวิน แสงพิกุล (2547, หนา 2-15) กลาววา การศึกษาถึงลักษณะของ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวสิ่งที่จะทําใหเราเขาใจในภาพรวมของอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวไดชัดเจน คือ การศึกษาลักษณะของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน

เชิงอุปสงคและอุปทานการทองเที่ยว ซึ่งการศึกษาเปนเร่ืองจําเปนและเนนสิ่ง

สําคัญตอผูประกอบการธุรกิจของตน การวางแผน การตลาด สําหรับ

ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวนั้น หากผูประกอบการไมเขาใจลักษณะของอุปสงค

และอุปทานการทองเที่ยวอยางถองแทแลว อาจไมสามารถวิเคราะหถึงปญหา

และหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยวของธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองกับความตองการของนักทองเที่ยวไดอยาง

เหมาะสม และสอดคลองกับรัชนีวรรณ  บุญอนนท (2555, หนา 317-318) 

วิจัย เ ร่ือง การพัฒนายุทธศาสตรการบริหารการทองเที่ยวของจังหวัด

กําแพงเพชร พบวา ดานการตลาดการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรมีปญหาที่

สําคัญ ไดแก 1) ขาดการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธดานการ

ทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกจังหวัดอยางแทจริงและ

ตอเนื่อง อาทิ ปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยวมีนอย และยังขาดการสื่อสารดวย
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ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล เปนตน รวมทั้งขาดสื่อและชองทางการ

ประชาสัมพันธที่เขาถึงกลุมนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 2) ขาด

การจัดทําการประชาสัมพันธดวยภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล 3) จังหวัดขาด

การจัดทําฐานขอมูลดานการทองเที่ยวของจังหวัดอยางเปนระบบและเปน

เอกภาพ ที่ จะใช ในการประชาสัมพันธการทองเที่ ยว 4)  ไมมี เว็บไซต

ประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวของจังหวัดโดยตรงและไมมีการสรางเครือขาย  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวของ

จังหวัดกําแพงเพชร พบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในจังหวัด

กําแพงเพชร มีวัตถุประสงคหลักของการมาทองเที่ยวเพื่อการพักผอน  เรียนรู

วัฒนาธรรมทองถ่ิน ลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยวดวยการนําเที่ยวของ

หนวยงาน และมากับครอบครัว/ เพื่อน โดยครอบครัวเปนผูที่ทําหนาที่ในการ

ตัดสินใจมาทองเที่ยว เหตุผลที่นักทองเที่ยวเลือกมาทองเที่ยวในจังหวัด

กําแพงเพชร เพราะสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติมีความสวยงาม มีความ

สะดวกในการขับรถเขาถึงสถานที่ทองเที่ยว โดยใชพาหนะที่เปนรถยนตสวนตัว  

นักทองเที่ยวมีขอมูลทองเที่ยวบางสวน และตองการเพิ่มเติมการรับทราบขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวจากอินเตอรเน็ต จากเพื่อน/ ญาติ ชวงเดือนที่

นักทองเที่ยวเลือกมาทองเที่ยว สวนใหญชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ 

ค า ใ ช จ า ยที่ ใ ช ใ นกา รมาท อ ง เที่ ย ว  ต่ํ า กว า  5 ,000 บาท มา ในช ว ง

วันหยุดราชการ/ วันหยุดระยะยาว สิ่งที่ประทับใจในการเดินทางมาทองเที่ยว 

เพราะแหลงทองเที่ยวสวยงาม/ หลากหลายมากที่สุด บรรยากาศในการ

ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว คือ วัดพระบรมธาตุ

นครชุม ตลาดยอนยุคนครชุม และพึงพอใจตองปจจัยสวนประสมทางการตลาด

การทองเที่ยว ดังนี้ นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชรในภาพรวม ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.93) ดานผลิตภัณฑแหลง
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ทองเที่ยว ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.19) ดานราคาของแหลงทองเที่ยว

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.46) ดานชองทางการจัดจําหนายของแหลง

ทองเที่ยว ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.63) ดานการสงเสริมการตลาดของ

แหลงทองเที่ยว ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.74) ดานบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

แหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.02) ดาน

กระบวนการใหบริการ ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.75) และดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.73)  จะพบวา 

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาเยือนสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด

กําแพงเพชร ยังอยูในระดับปานกลาง ซึ่งถือวายังอยูในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของรัชนีวรรณ บุญอนนท (2555, หนา 317-318) วิจัยเร่ือง การ

พัฒนายุทธศาสตรการบริหารการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา 

นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอศักยภาพการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร 

ดานการตลาดการทองเที่ยว ยังอยูในระดับต่ํา เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละ

ดาน พบวา ดานทรัพยากรการทองเที่ยว ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก จังหวัด

กําแพงเพชรมีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่ทรงคุณคาและสวยงาม 

รองลงมาคือ จังหวัดกําแพงเพชรมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 

แหลงทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชรมีคุณคาควรแกการศึกษาหาความรู และ

จังหวัดกําแพงเพชรมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย และจังหวัดกําแพงเพชรมี

แหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาหรือมีเอกลักษณพิเศษที่ตางจากที่อ่ืน ตามลําดับ ดาน

การบริการการทองเที่ยว พบวา ทุกดานมีศักยภาพอยูในระดับมาก โดยดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานที่พัก รองลงมาคือ ดานรานอาหารและบันเทิง และ

ดานการขนสง ตามลําดับ สวนดานการตลาดการทองเที่ยว พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชรมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธที่สามารถ

สื่อสารภาษาตางประเทศได เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ รองลงมาคือ 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



                                วารสารพิกุล ปที ่17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 371 

จังหวัดกําแพงเพชรมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักโดยผานสื่อ

ตางๆ เชน แผนพับ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต ฯลฯ ตามลําดับ สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยต่ําสุดและมีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร

จัดใหมีการใหขอมูลความรู คําแนะนําและกฎกติกาตางๆ เก่ียวกับแหลง

ทองเที่ยวในจังหวัด 

3. ผลการพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร พบวา กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 

ประกอบดวย 9 กลยุทธดังนี้ 1) กลยุทธพัฒนาหนวยงานการตลาดการทองเที่ยว

จังหวัดกําแพงเพชร 2) กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว 3) กลยุทธ

การประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายใตกระแสเครือขายสังคมออนไลน (Social 

Network) 4) กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการการทองเที่ยว 5) กลยุทธ

เจาะตลาด (นักทองเที่ยวกลุมปจจุบัน) 6) กลยุทธพัฒนาตลาด (นักทองเที่ยวกลุม

ใหม) 7) กลยุทธการตลาดทองเที่ยวเชิงกิจกรรม 8) กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่ม

โดยเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ 9) กลยุทธสรางความสัมพันธดานการ

ทองเที่ยวกับตางประเทศ ที่ผานกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่

บอกถึงจุดแข็ง จุดออน สภาพแวดลอมภายนอกที่บอกถึง โอกาส และอุปสรรค

ที่สงผลตอการดําเนินงานสรางกลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร กลยุทธที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ สอดคลองกับ กองกลยุทธการตลาด

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2560, ออนไลน) ที่กลาวถึง "ทองเที่ยวไทยในป 

2560 Thailand as a preferred destination" โดยกลาววา หัวใจของ

แผนการตลาดป 2560 มุงสูการเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม (Preferred 

Destination) อยางยั่งยืน ดวยการเพิ่มรายไดทางการทองเที่ยวควบคูกับการ

สรางความยั่งยืนทางการทองเที่ยว โดยเนนสรางความเขมแข็งภายในประเทศ 

แลวจึงเชื่อมตอเศรษฐกิจไทยเขากับเศรษฐกิจโลกอยางมีประสิทธิภาพดวยวิถีไทย 
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ผานการสงมอบประสบการณเอกลักษณเฉพาะถ่ิน (Local Experience) ที่

สามารถเพิ่มคุณคาและสรางมูลคาใหกับการทองเที่ยวไทย อันจะเปนฟนเฟอง

สําคัญในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายไดสู

ทองถ่ิน เพื่อใหคนในทองถ่ินเกิดความรูสึก เปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยว ซึ่งเปน

หัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การสงเสริมตลาด

ตางประเทศตลาดระยะใกลและระยะกลาง คือ ตลาดเอเชียและแปซิฟกใต และ

ตลาดระยะกลางและระยะไกล คือ ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และ

แอฟริกา มุงเนนใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดหมายปลายทาง

ยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยวทั่วโลก ปรับโครงสรางตลาดนักทองเที่ยว สูกลุม

ตลาดระดับกลาง-บน และสรางรายไดอยางยั่งยืนจากการเติบโตของคาใชจาย

มากกวาจํานวนของนักทองเที่ยว ดวยการตอยอดวิถีไทย โดยใช Content 

Marketing นําเสนอเร่ืองราวประสบการณวิถีทองถ่ินไทยสูเวทีโลก ภายใต

แคมเปญ ‘Discover Amazing Stories in Amazing Thailand’ โดยจะ

ดําเนินงานภายใต 4 ทิศทางหลัก ประกอบดวย 1) เจาะตลาดนักทองเที่ยวใหม

ในเชิงกลุมตลาดเพื่อปูพื้นสรางฐานลูกคากลุมใหมแทนที่ลูกคาเดิม โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ตลาดหลัก เชน กลุมนักเรียน และนักศึกษา กลุม Gap Year กลุมผูเร่ิม

ทํางานใหม กลุม Young Executive และกลุมมุสลิม 2) ขยายฐานตลาดที่มี

ศักยภาพในการใชจาย ในกลุมตลาดนักทองเที่ยวทั่วไปที่มีรายไดระดับ กลาง-

บน (รายไดตอคนตั้งแต 20,000 เหรียญ สหรัฐตอคนตอปข้ึนไป) ซึ่งเปนกลุม

ตลาดที่มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง 3) กระตุนการใชจายและรักษาฐานตลาด

เดิม โดยเฉพาะในกลุมตลาดระดับกลางข้ึนไป ไดแก กลุมผูหญิงซึ่งเปน

ตลาดแรงงานสําคัญของโลกที่กําลังเติบโตสูง มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อและมี

แนวโนมใชจายสูง รวมทั้ง กลุมครอบครัวและกลุมสูงวัย (Baby Boomers) 4) 

สงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ ใน AEC โดยดึงคนอาเซียนเดินทาง
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ทองเที่ยวในอาเซียน โดยเฉพาะกลุม CLMV รวมทั้ง ประสานความรวมมือกับ

พันธมิตรในอาเซียนดึงนักทองเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาเขามาทองเที่ยว

ประเทศไทย แบบเชื่อมโยงในเสนทาง AEC Connectivity 6) การสงเสริม

ตลาดในประเทศ : กําหนดเปาหมายรายไดจากการทองเที่ยวของคนไทยทั้ง

ประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 10  7) สรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength From 

Within) ใหการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือทําใหคนไทยมองเห็นคุณคาความเปนไทย 

จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในประเทศ สรางความรูสึกการเปนเจาของ 

(Sense of Belonging) ที่จะรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม คงเอกลักษณความ

เปนไทย และเปนเจาบานที่ดี ซึ่งสอดคลองกับไพฑูรย ปุนสุวรรณ (2549, 

หนา175-180) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

คุณภาพที่ยั่งยืนของเกาะพะงัน พบวา ยุทธศาสตรประกอบดวย 1) ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความสะดวกและมีสภาพแวดลอมที่ดี 2) ยุทธศาสตร

พัฒนาประสิทธิภาพของบริการและบุคลากร 3) ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพ

ของมัคคุเทศก 4) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว 5) ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว และ 6) ยุทธศาสตร

พัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการทองเที่ยว 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชงาน 

 ผูที่เก่ียวของกับการจัดการการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรควรนํา

กลยุทธที่ไดพัฒนาข้ึนไปใชในการพัฒนาการตลาดสําหรับการทองเที่ยวของจังหวัด

กําแพงเพชร เพื่อใหจังหวัดกําแพงเพชรเปนที่ที่นักทองเที่ยวมาเยือนมากข้ึน 

และสงผลใหเกิดรายไดแกชุมชนในจังหวัด 
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 2. ขอเสนอสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรมีการศึกษาผลการนํากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชรที่พัฒนาข้ึนจากงานวิจัยนี้ไปใชตอไป  
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพพื้นที่รูปแบบ
การค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรี และนโยบายการวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศและระดับ
จังหวัด และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เศรษฐกิจ และเมืองท่องเที่ยวชายแดน ซึ่งวิธีการ
ศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า จังหวัด
จันทบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาการค้าการลงทุน เศรษฐกิจ และการ

                                                           
1 นักศกึษาปรญิญาเอก, สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร,์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 ศาสตราจารย์, ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั, มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 ศาสตราจารย์, ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ท่องเที่ยวชายแดน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่เหมาะสม คือ รูปแบบยุทธศาสตร์ “HUB THLIC”  
ค าส าคัญ: การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า, ศูนย์กลางการลงทนุ, เมืองท่องเที่ยว
ชายแดน 

Abstract 
 The purpose of this research was to: 1) study the 
conditions of border trade patterns in Chanthaburi Province And 
policies on economic and social development planning in 
Thailand according to the national and provincial economic and 
social development plans and 2) study the development of 
Chanthaburi province to be a city of trade, investment, economy 
and border cities Which the study method is qualitative research 
Study from documents The research found that Chanthaburi 
Province is a target area for trade, investment, economic 
development and border tourism. According to the National 
Economic and Social Development Plan. The appropriate 
development approach is the "HUB THLIC"  
Keywords: Trade economic development, investment center, 
border tourism city 

บทน า 

 การที่ภาครัฐมีแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ย่อมจะเป็นการลงทุนทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งพัฒนาและเชื่อมโยง การขนส่งในแต่ละประเภท 
เพื่อให้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นไปอย่างไม่สะดุด และหากการ
พัฒนาส าเร็จตามแผนที่รัฐบาลก าหนดไว้ จะช่วยให้ทุกอย่างเกิดความ
เชื่อมโยงถึงกัน เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับจ านวนแรงงานที่เพิ่มขึ้ น 
รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลตามมาด้วย (ศูนย์วิจัย
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กสิกรไทย, 2560) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันหลากหลาย อีกทั้งตั้งอยู่ไม่
ไกลจากกรุงเทพมหานคร ศักยภาพที่โดดเด่นดังข้างต้นจะท าให้ “จันทบุรี” 
ก้าวสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
ประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยไม่ใช่
ประเทศ “ชนบท” อีกแล้ว มีหลายเมืองที่เรียกว่าเป็น “มหานครหรือนครของ
โลก” เป็นเมืองอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก มีผู้มาเยือนจากโลกมากที่สุดคือ 
กรุงเทพมหานคร อันดับ 9 คือ จังหวัดภูเก็ต อันดับ 13 คือ เมืองพัทยา เป็น
ต้น (ส านักข่าวอิศรา, 2559) ผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดและความภาคภูมิใจใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย หากพิจารณาจากด้านต่าง ๆ แล้วของจังหวัด
และที่ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกของประเทศไทย ท าให้เห็นถึง
มุมมองในการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไปได้ในทางด้านเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคนี้ที่ก าลังก้าวหน้าไปอย่างมากและเพื่อให้เกิดเต็มประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นจากพื้นที่ของภาคตะวันออกที่จะก้าวหน้าพัฒนาจากเมืองใหญ่ ๆ 
โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1) เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่รูปแบบการค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรี และ
นโยบายการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมระดับประเทศและระดับจังหวัด   

2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้ เป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เศรษฐกิจ  และเมืองท่องเที่ยวชายแดน   
 
ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

1. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา  
ไมเคิลโทดาโร (Michael, 1994) ได้สรุปไว้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่

สองเป็นต้นมา ทฤษฎีการพัฒนาที่ส าคัญดังนี้  (Michael 1994, pp. 66-89) 
ได้แก่ 1) ทฤษฎีการพัฒนาตามขั้นตอน ทฤษฎีนี้ยึดประเทศอุตสาหกรรมเป็น
แม่แบบ 2) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจากภาคเกษตรเป็น
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ภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตได้มูลค่ามากกว่า อาจมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ภาคเกษตรไปภาคอุตสาหกรรม 3) ทฤษฎีพึ่งพาระหว่างประเทศ 4) ทฤษฎี
เสรีนิยมใหม่ เป็นหลักในการก าหนดนโยบาย เศรษฐศาสตร์มหภาค ปรับปรุง
ทางการผลิตมากกว่าการบริโภค แปรรูป ลดขนาดของรัฐ  5) ทฤษฎีความ
เจริญเติบโตแนวใหม่ เป็นการเติบโตจากภายใน การเติบโตที่ยั่งยืน มี
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างทุนกับแรงงาน ไม่ใช่เป็นเพียงการเคลื่อนย้ายทุน 
เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนในปัจจุบัน  (สมชัย จิตสุชน , 
2547, น. 77-78) 

2. แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (จุมพล หนิม
พานิช, 2550) ได้แก ่1) การน าเทคนิคและเครื่องมือทางการบริหารที่ใช้ได้ผล
ในภาคเอกชนมาใช้บริหารงานงานภาคราชการ 2) การให้มีหน่วยงานแบบอื่น
เข้ามาด าเนินการ การใช้กลไกตลาดเข้ามาช่วยจะท าให้การจัดการภาครัฐดีขึ้น  

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง     
  ไกรสิทธิ์ ชุลุยรัตน์ (2551) ได้ศึกษากรณีอุดรธานี: ศักยภาพและ
โอกาสในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอีสานตอนเหนือ พบว่า จังหวัด
อุดรธานีมีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานตัวเองเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนสง่
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน     
 พรสุดา เชี่ยวชาญพานิชย์ (2540) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาที่ตั้ง
ศูนย์กลางและโครงข่ายเพื่อการส่งออกผลไม้ในภาคตะวันออก โดยพบว่า การ
ก าหนดที่ตั้งศูนย์กลางและโครงข่ายเพื่อการส่งออกผลไม้ ในภาคตะวันออก
จากพื้นที่  55 อ าเภอ 8 กิ่งอ าเภอ ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ระยอง นครนายก จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
   

วิธีด าเนินการวิจัย      
 แนวทางการศึกษานี้ ได้ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการศึกษางานวิจัยและเอกสาร (Documentary Research) 
จากเอกสารและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้อ้างอิง
ประกอบการท าวิจัย เมื่อได้รับข้อมูลและการตรวจสอบจากทั้งสองแนวทาง 
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ผู้วิจัยจึงน าผลที่ได้ มาศึกษาถึงความเป็นไปได้ในจากการท าวิจัย เรื่อง 
“จันทบุรีเมืองศูนย์กลางการกระจายสินค้า เมืองเศรษฐกิจการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวชายแดน”  

ผลการวิจัย  

1. สภาพพื้นที่ รูปแบบการค้าชายแดน นโยบายการวางแผนพัฒนา 

การกระจายตัวของสินค้าตามแนวชายแดนจะมีลักษณะเหมือนกัน
ในทุกสินค้า ได้แก่ พื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด่านถาวรบ้านแหลม เป็นด่านที่มี
ตลาดการค้าคึกคักที่สุดในจังหวัดจันทบุรี มีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ มา
ลงทุนในการส่งสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศกัมพูชาและเวียดนามเพิ่มขึ้น
รวมทั ้งการแลกเปลี ่ยนด้านการท่องเที ่ยวและบริการที ่ส าคัญในเรื ่อง
แรงงาน  ด่านบ้านแหลมมีลักษณะพิเศษที่สินค้าส่วนมากเป็นสินค้าของคน
ในท้องถิ่น ประเด็นที่สนใจคือ เป็นตลาดกลางการค้าผลผลิตทางการเกษตร
ที่ส าคัญของภาคตะวันออกในอนาคต 2) ด่านถาวรบ้านผักกาด เป็นด่าน
ผ่านแดนเล็ก ๆ ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว เป็นด่านสากล บริเวณชายแดนบ้าน
ผักกาดนั้นมีสินค้าที่น ามาจ าหน่ายบริเวณชายแดนค่อนข้างน้อย ด่านนี้เป็น
ด่านที่ให้รถขนส่งสินค้าเดินทางมายังจังหวัดจันทบุรีได้สะดวก 3) ด่านถาวร
บ้านหาดเล็ก ตราด ด่านชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทยที่อยู่
ตรงกันข้ามกับ อ าเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง มีท่าเรือรองรับการขน
ถ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขนส่งทางรถยนต์มาจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย  

นโยบายและความพร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านการค้า การท่องเที่ยวชายแดน การพัฒนา
ส่งเสริมรูปแบบท่องเที่ยวใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่น
และมีศักยภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการและมีการ
ประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในทุกด้านควบคู่กันไปด้วย 
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนด้านการค้าชายแดน การ
พัฒนาการค้า การลงทุน จังหวัดจันทบุรีมีจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด และจุด
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ผ่อนปรน 3 จุด เป็นศูนย์กลางการค้าขายชายแดนที่เชื่อมโยงกับจังหวัด
พระตะบองและไพลินของประเทศกัมพูชา ที่มีศักยภาพพร้อมจะพัฒนาให้
เป็นเมืองศูนย์การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคม เชื่อมโยงไปยัง
ประเทศเวียดนามถึงประเทศจีนในการกระจายสินค้าส่งออกผลไม้ ผลผลิต
การเกษตร ใช้เส้นทางผ่านกัมพูชา ไปเวียดนามและจีน ส่วนด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม พบว่า มีความพยายามร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
ทั้งสองฝั่งประเทศ ความร่วมมือด้านแรงงาน  การค้า การลงทุน การขนส่ง  
 2. แนวทางพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุน เศรษฐกิจ และเมืองท่องเที่ยวชายแดน ยุทธศาสตร์ “HUB THLIC”  
ตาราง: รูปแบบ HUB THLIC เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองศูนย์กลางกระจาย
สินค้า เมืองเศรษฐกิจการลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน ด่านบ้าน
แหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
รูปแบบ/ยุทธศาสตร์ แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนา 
HUB : HUB of 
Agriculture 

เป็นศูนย์กลางด้าน
การ 
กระจายสินค้า
ผลผลิต 
ทางการเกษตร 

การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ
การส่งออกและน าเข้าสินค้า
การเกษตรแบบครบวงจร สู่
การเป็นมหานครผลไม้โลก 
ประสานความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

T : Tourism การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
พร้อมทั้งสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
อาคารสถานที่ ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานตลอดจน
ระบบสาธารณูปโภค และ
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

H : Hub of Gem เป็นศูนย์กลาง
การค้าอัญมณีและ

การพัฒนาส่งเสริมธุรกิจ
การค้าอัญมณีเครื่องประดับ
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เครื่องประดับ แบบครบวงจร ให้เป็น
เมืองอัญมณีระดับโลก 

L : Logistics and 
communication 

การขนส่งและการ
คมนาคม 

การพัฒนาระบบโครงข่าย
การขนส่งเพื่อรองรับการ
คมนาคมระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้านและขยายตัวทาง
เศรษฐกิจการค้าการลงทุน
การท่องเที่ยวเมืองชายแดน 

I : Integration of 
Public sector and 
Private sector 

การบูรณาการการ
ท างาน 
ของภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

การพัฒนาความร่วมมือและ
บูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 
ภาคประชาชน ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการท างานเพื่อ
มุ่งเน้นให้เกิดผลส าเร็จ 

C: Culture and 
Destination 
management 

การใช้วัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาสร้าง
แรงดึงดูด
นักท่องเที่ยว และ
เตรียมพร้อมใน
การเป็นพื้นที่
เป้าหมายของ
การค้ารายใหญ่
และรายย่อย 

การน าวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นมาสร้างแรงดึงดูดแก่
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างประเทศ การเตรียม
ความพร้อมให้เป็นพื้นที่
เป้าหมายของศูนย์การค้า
ขายการลงทุน การเป็นเมือง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ที่ส าคัญของภาคตะวันออก 

รูป: ศักยภาพของของจันทบุรีตอ่การที่จะเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าเมือง
เศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดน  
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 
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สรุปผลการวิจัย 
ด่านชายแดนของจันทบุรี มีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาให้เป็น

“เมืองศูนย์กลางกระจายสินค้า เมืองเศรษฐกิจการลงทุน และเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน” ที่ส าคัญของภาคตะวันออก เนื่องจากด่านบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ า
ร้อน จังหวัดจันทบุรี มีศักยภาพและจุดเด่นหลายด้าน มี เขตพื้นที่ติดต่อกับ
กัมพูชา เปรียบเสมือนประตูชายแดนที่มีศักยภาพในการกระจายสินค้าทั้ง
ส่งออกและน าเข้าสินค้า จันทบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาการค้าการ
ลงทุน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวชายแดน  ตามแผนวางแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จาก
ความพร้อมและการมีศักยภาพข้อได้เปรียบในเชิงพื้นที่ ได้แก่ โครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ าที่เชื่อมอย่างเป็นระบบ มีแหล่งแร่รัตน
ชาติที่มีคุณภาพและชื่อเสียง เป็นแหล่งเจียระไนอัญมณีที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศ พรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชา มีโอกาสกับการลงทุนในกัมพูชา 
(การค้าชายแดน) โดยเฉพาะด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ คือ ด่านถาวรบ้าน
แหลม ด่านถาวรบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี และด่าน
ถาวรบ้านหาดเล็ก  
 
การอภิปรายผล 

ด้านผลผลิตทางการเกษตร ประเด็นที่น่าสนใจ จังหวัดจันทบุรีมี
โอกาสเป็นตลาดกลางการค้าสินค้าและผลผลิตทางเกษตรในอนาคตสู่การเป็น
“นครแห่งผลไม้โลก” ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การรับรองมาตรฐานสินค้า พัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีการขยายฐานลูกค้า
ในระดับกลางและระดับสูง เพื่อให้เป็น “นครแห่งอัญมณี” ด้านการท่องเที่ยว 
สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ  เพื่อคงสภาพแวดล้อมที่
สวยงาม ปราศจากมลพิษ ด้านการค้าชายแดน  มีจุดเด่นเฉพาะคือ สินค้า
ท้องถิ่น สินค้าอุปโภคบริโภคและราคาไม่แพง เป็นตลาดที่ มีความคึกคัก 
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ  ประเพณีที่ เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน การ
พัฒนาการค้า การลงทุน และเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและประเทศ
เวียดนาม   
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1)   ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคเอกชน 
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ผู้น า ชุมชนและประชาชนทั่วไป นักวิชาการ และ
นักการเมืองท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่อ าเภอโป่งน้ าร้อน และอ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี ที่มีต่อยุทธศาสตร์ HUB THLIC  
 2)  ควรมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการน ายุทธศาสตร์ HUB 
THLIC ไปใช้กับพื้นที่การค้าชายแดนอื่น ๆ ในประเทศไทย  
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 วรรณกรรมหรืองานเขียนเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยฝีมือ
ของมนุษย์ซึ่งผู้เขียนจะสามารถเลือกได้ว่าจะน าเสนอหรือไม่น าเสนอสิ่งใด
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและมุมมองของตนมากที่สุด ดังนั้นวรรณกรรมที่มี
ส่วนผสมระหว่างจินตนาการกับประวัติศาสตร์อาจน าเสนอเรื่องราวหรือ
ภาพลักษณ์ของสิ่งที่สอดคล้องตรงกับความรับรู้ของผู้เสพหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็
ตามวรรณกรรมนั้นอาจแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ค่านิยมบางอย่างของผู้เขียนที่
สอดแทรกอยู่ อีกทั้งยังสามารถส่งผลกระทบต่อความนึกคิดหรือการรับรู้ของ
ผู้อ่านได้ ดังเช่นนวนิยายเรื่อง “คู่กรรม” วรรณกรรมประเภทนวนิยายรักแนว
โศกนาฏกรรมและวีรคติที่อาศัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นฉากและเหตุการณ์
ส าคัญในการด าเนินเรื่องซึ่งถูกประพันธ์โดยทมยันตี ทั้งนี้ผู้ประพันธ์ได้รับแรง
บันดาลใจจากการเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีและเข้าเยือนสุสานนานาชาติ
ของเหล่าทหารสัมพันธมิตรเมื่อราวปี พ.ศ.2508 คู่กรรมได้ถูกเขียนขึ้นในปี 
พ.ศ.2508 โดยตีพิมพ์เป็นตอนในนิตยสารศรีสยามและรวมเล่มเป็นครั้งแรกใน
ปี พ.ศ.2512 แล้วถูกตีพิมพ์มาหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน คู่กรรมถือเป็นบท
ประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเร่ืองหนึ่งของทมยันตี 
____________________________________________ 
1 นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ดร.  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

บทวิจารณ์หนังสือ 
วรรณกรรม เร่ือง คู่กรรม 
Book  Review 
“Sunset at Chaophraya” Literature 
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เนื้อเรื่องย่อ 
 เรื่องย่อโดยสรุปของเรื่องคู่กรรมมีดังนี้คือ อังศุมาลิน ชลาสินธุ์ เป็น
นักศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เติบโตมาท่ามกลาง
ความรักของแม่อรกับยายที่บ้านริมคลองบางกอกน้อยโดยปราศจากความใยดี
ของพ่อที่เป็นนายทหารระดับสูงแห่งกองราชนาวีไทย ชื่อหลวงชลาสินธุราช      
ที่ไปมีครอบครัวใหม่เพื่อความก้าวหน้าทางการงาน อังศุมาลินมีเพื่อนชายที่   
สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็ก คือ วนัส ก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษวนัสได้ขอ
ความรักจากอังศุมาลินแต่เธอขอให้ค าตอบในวันที่เขาเรียนจนกลับมาเสียก่อน
โดยทั้งคู่สัญญาว่าจะรอกัน 
อังศุมาลินเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ หมอโยชิ ทันตแพทย์ชาวญี่ปุ่นแถวตลาดใกล้
บ้าน แต่พอเกิดสงครามเขากลับแต่งเคร่ืองแบบทหารและประกาศตัวว่าเป็นคน
ของกองทัพญี่ปุ่นผู้รกรานท าให้อังศุมาลินผิดหวังและโกรธแค้น  วันหนึ่งอังศุมา
ลินก็ได้พบกับโกโบริเรือเอกหนุ่มประจ ากองทัพเรือญี่ปุ่นที่มาประจ าอยู่ที่อู่ต่อ
เรือใกล้บ้าน อังศุมาลินประกาศตนเป็นศัตรูกับกองทัพญี่ปุ่นเมื่อโกโบริสั่ง
ลงโทษกรอกน้ ามันตาบัวกับตาผลคนในชุมชนชาวสวนที่อังศุมาลินรู้จัก ซึ่งไป
รับจ้างท างานแต่กลับช่วยกันขโมยน้ ามันของกองทัพญี่ปุ่น โกโบริรู้สึกรักอังศุมา
ลินตั้งแต่แรกพบเค้าพยายามแสดงไมตรีจิตกับครอบครัวของ อังศุมาลินมา
ตลอด เช่น เม่ือยายของเธอป่วยเป็นไข้มาลาเรียเขาก็พาหมอ ทาเคดะมารักษา 
ด้วยเหตุนี้แม่กับยายเอ็นดูมองเห็นถึงน้ าใจไมตรีและเรียกขานว่า พ่อดอกมะลิ 
บ่ายวันหนึ่งขณะที่อังศุมาลินอยู่บ้านคนเดียวก็มีสัญญาณระเบิดดังขึ้นโกโบริมา
หาเธอที่บ้านพอดีจึงพาเธอไปหลบที่ท้องร่องในสวนพอดีระเบิดลงใกล้บริเวณ
นั้นโกโบริเอาตัวก าบังอังศุมาลินไว้และเอ่ยปากบอกรักอังศุมาลิน ก่อนที่เขา
และเธอจะหมดสติพร้อมกัน หลังเหตุการณ์สงบแม่กับยายกลับมาจากท าบุญที่
วัดพร้อมด้วยยายเมี้ยนและชาวบ้านพวกเขามาพบโกโบรินอนทับ อังศุมาลินอยู่
ในท้องร่อง ยายเมี้ยนน าเร่ืองนี้ไปโพนทะนาจนข่าวแพร่กระจายไปในทางเสื่อม
เสียอย่างมาก พอดีหลวงชลาสินธุราช พ่อของอังศุมาลินก าลังมีปัญหาทาง
การเมืองเพราะถูกสงสัยว่าเป็นขบวนการเสรีไทยและสถานการณ์ทางการเมือง
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก าลังอยู่ในช่วงกระทบกระทั่งกันเองพอดี อีกทั้งโกโบริเป็น
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ตัวอย่างของนายทหารญี่ปุ่นที่ มีความสัมพันธ์อันดีกับคนไทย ดั งนั้น
ความสัมพันธ์ของทั้งสองหนุ่มสาวจึงถูกดึงให้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการแก้ไข
บรรยากาศความขัดแย้ง หลวงชลาสินธุราชจึงมาเจรจาขอให้อังศุมาลิน  ยอม
แต่งงานกับโกโบริด้วยตนเองเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งหมด เมื่อทุกอย่างบีบ
คั้นอังศุมาลิน จึงยอมตกลงปลงใจแต่งงานกับโกโบริ แต่ในวันหมั้น โกโบริจับได้
ว่าอังสุมาลินและพวกพ้องถือโอกาสพาร้อยโทไมเคิล วอร์เด็น เชลยชาว
อเมริกันหนีกองทัพญี่ปุ่นไปพบพวกขบวนการเสรีไทยได้ส าเร็จ จึงท าให้เขารู้สึก
เสียใจกับการกระท าครั้งนี้ของอังศุมาลินเป็นอย่างมาก แต่เพราะความรักที่มี
ต่ออังศุมาลินโกโบริจึงยอมเก็บเรื่องทุกอย่างไว้เป็นความลับทั้ง ๆ ที่สิ่งที่เกิดขึ้น
นั้นอาจเป็นภัยร้ายแรงกับกองทัพญี่ปุ่น โกโบริรู้ดีว่าอังศุมาลินมีวนัสอยู่แล้วเขา
ตัดสินใจไปหารือกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่เพื่อจะขอยกเลิกการแต่งงาน แต่ก็ไม่
เป็นผลการแต่งงานของโกโบริกับอังศุมาลิน จึงเป็นไปตามก าหนดการเดิม และ
ในคืนส่งตัวโกโบริก็ปฏิบัติตนเป็นสุภาพบุรุษไม่คิดที่จะล่วงเกินอังศุมาลินเลย
แม้แต่น้อย 
ตาบัวกับตาผลหาความเดือนร้อนมาใส่ตัวอีกจนได้ด้วยการไปพาฝรั่งเยอรมันมา
ที่กระท่อมในสวนเพราะนึกว่าฝรั่งทุกคนคือศัตรูญี่ปุ่นไปหมดแต่เยอรมันคนนั้น
ไปแจ้งต ารวจและกองทัพญี่ปุ่นว่าในสวนนี้มีกระท่อมที่ให้ที่พักกับฝรั่งชาติ
พันธมิตรจนพวกก านันซึ่งเป็นพ่อของวนัสกับชาวบ้านต้องช่วยกันรื้อกระท่อม
นั้นและจัดงานร าวงขึ้นเพื่อบังหน้าโกโบริเองก็พลอยร่วมมือไปกับเขาด้วยทั้ง ๆ 
ที่รู้สึกเจ็บปวดในใจ เขาจึงดื่มเหล้าอย่างหนักและร่วมร าวงอย่างสนุกสนานจน
ขาดสติ ในคืนนั้นเองโกโบริก็ปลุกปล้ าขืนใจอังศุมาลินทั้งเพราะความเมาความ
รักและความน้อยใจท าให้อังศุมาลิน ยิ่งแสดงความเย็นชาเกลียดเขามากขึ้น โก
โบริรู้สึกผิดที่ล่วงเกินอังศุมาลิน เค้าจึงมุท างานอย่างหนักไม่กลับมาค้างที่บ้าน
พร้อมกับท าเรื่องขอย้ายไปประจ าการที่พม่าเพราะสถานการณ์ที่นั่นก าลังตึง
เครียด จากนั้นไม่นานอังศุมาลินก็รู้ตัวว่าตนได้ตั้งท้องลูกของโกโบริ หมอทาเค
ดะตรวจพบอาการและบอกข่าวดีทุกคนและโกโบริ     ดีใจมาก แต่แล้วก็มีข่าว
ว่าวนัสเป็นหนึ่งในขวบการเสรีไทยจากอังกฤษที่กระโดดร่มเข้ามาในประเทศ
ไทยและโดนญี่ปุ่นจับได้ อังศุมาลินรู้ว่าโกโบริจะได้เป็นหนึ่งในคณะทหารญีปุ่น่ที่
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จะท าหน้าที่สอบสวนวนัสเธอจึงเอาลูกมาขู่ว่าหากวนัสมีอันตรายอะไรโกโบริ
จะต้องตอบแทนอย่างสาสมก่อนทิ้งตัวให้ตกบันไดที่สูงชันลงมาโชคดีที่เธอและ
ลูกปลอดภัยแต่โกโบริเสียใจมากเขาพยายามเร่งให้ตัวเองได้ย้ายไปพม่าเร็วขึ้น
และพูดว่าหากอังศุมาลินไม่ต้องการเด็กก็ให้ส่งไปให้พ่อแม่เขาที่ญี่ปุ่นเลี้ยงก็ได้
ส่วนตัวเธอเขาจะปล่อยให้เป็นอิสระได้กลับไปรักกับวนัสตามเดิม อังศุมาลินเร่ิม
ได้คิดและรู้ใจตนว่าที่แท้แล้วคนที่มีความหมายที่สุดส าหรับเธอก็คือโกโบริและ
ลูกในท้องต่างหาก เธออยากบอกให้เขารู้ว่าเธอรักเขาที่สุดและขอให้เขาเลิกล้ม
ความคิดที่จะย้ายไปจากเมืองไทยเสียแต่ก็มีอันต้องคลาดกันตลอดเพราะโกโบริ
เอาแต่หักโหมท างานเพื่อลืมความทุกข์ในใจทั้งสองจึงไม่ได้ปรับความเข้าใจกัน 
ในที่สุดวนัสก็พ้นจากการจองจ าเพราะความช่วยเหลือของโกโบริ วนัสรีบมาพบ
อังศุมาริน เธอดีใจมากเพราะเธอจะได้ให้ค าตอบแก่วนัสตามสัญญาเสียทีว่าเธอ
รักโกโบริคนเดียวและจะขอคืนอิสระจากวนัส วนัสบอกว่าโกโบริเป็นคนดีและ
อวยพรในความรักของเธอกับโกโบริ พร้อมก าชับให้อังศุมาลินบอกโกโบริว่าอย่า
ไปสถานีรถไฟบางกอกน้อยเพราะพันธมิตรมีแผนจะทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ที่นั่น ทั้ง
สองไม่รู้ตัวเลยว่าการลักลอบพบกันครั้งนี้อยู่ในสายตามของโกโบริแต่เขาไม่ได้
ยินสิ่งที่ทั้งสองคนบอกต่อกันภาพที่เห็นจึงท าให้โกโบริเข้าใจผิด จากนั้นอังศุมา
ลินก็รีบจะไปบอกข่าวดีกับโกโบริว่าเธอเป็นอิสระจากวนัสแล้วและจะขอเป็น
ภรรยาที่ดีของเขาคนเดียว แต่ไม่ทันการเพราะโกโบริได้ออกเรือตรงไปที่สถานี
รถไฟบางกอกน้อยพอดี อังศุมาลินรีบตามไปที่สถานีรถไฟบางกอกเมื่อเธอไปถึง
ปรากฎว่าสถานีรถไฟบางกอกน้อยโดนระเบิดถล่มเสียหายยับเยินมีทหาร
บาดเจ็บล้มตายมากมาย อังศุมาลินขอพรลูกในท้องให้ช่วยคุ้มครองพ่อและตาม
หาโกโบริอย่างร้อนใจจนในที่สุดก็พบเขาบาดเจ็บสาหัสนอนจมซากปรักหักพัง
อยู่เธอพยายามท าทุกวิธีอย่างสุดก าลังที่จะช่วย ให้เขามีชีวิตรอดและไม่จากเธอ
ไปแต่โกโบริรู้ตัวดีว่าเขาไม่รอดจึงฝากให้ อังศุมาลินช่วยดูแลลูกแทนเขาด้วย 
ฉากในตอนจบก็คือเมื่อไฟดับลงทีละดวง จะเห็นทางช้างเผือกทอดยาวอังศุมาลิ
นกอดโกโบริไว้ในอ้อมแขนและครวญเพลงภาษาญี่ปุ่นเธอบอกรักโกโบริก่อนที่
เขาจะสิ้นลมบนตักของเธอนั่นเอง งานศพของโกโบริทุกคนร่ าไห้เสียใจอังศุมา
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ลินให้สัญญาต่อหน้าศพโกโบริว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อลูกและจะดูแลลูกให้
ดีที่สุดเพื่อโกโบริผู้ชายที่เธอรักสุดหัวใจ 
วิจารณ์ 
 เร่ืองคู่กรรมนี้ได้น าเสนอภาพลักษณ์ของทหารญี่ปุ่นที่มาบุกรุกแผ่นดิน
ไทยในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งต่างกับงานชิ้นอื่น ๆ กล่าวคือสร้างให้พระเอก
ของเรื่องเป็นตัวละครชาวญี่ปุ่น โดยน าเสนอภาพลักษณ์ในด้านบวกของทหาร
ญี่ปุ่นผ่านทางตัวละครชื่อ “โกโบริ” ทั้งๆ ที่บุคลิกลักษณะหลายอย่างขัดกับ
ภาพของทหารญี่ปุ่นในงานเขียนทางประวัติศาสตร์ชิ้นอื่น ๆ เช่น “หลั่งเลือดที่
นานกิง” ที่บรรยายเร่ืองทหารญี่ปุ่นสังหารโหดชาวจีนจ านวนมากที่เมืองนานกงิ 
หรือเหตุการณ์เกณฑ์เชลยศึกต่างชาติให้ท างานหนักถึงวันละ 16 ชั่วโมง เพื่อ
ก่ อสร้ า งทาง รถไฟจากไทยข้ าม ไปยั งพม่ าที่ ป ร ากฏให้ เห็น ใน เรื่ อ ง  
“ The Bridge over the River Kwai” สิ่งเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ดีถึงความ
โหดร้ายของทหารญี่ปุ่นอันเป็นผลมาจากการหล่อหลอมปลูกฝังจิตส านึกเรื่อง
ชาตินิยมและความจงรักภักดีต่อสถาบันจักรพรรดิให้ประชาชนอย่างหนักแน่น
ตั้งแต่วัยเยาว์จนพัฒนาไปสู่ลัทธิทหารนิยม 
 จากบทประพันธ์ผู้เขียนได้สร้างประวัติศาสตร์อีกชุดหนึ่งขึ้นมาค้านกับ
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับญี่ปุ่นที่พบเห็นในตัวบทวรรณกรรมอื่นเพื่อสถาปนาวิธี
คิดของตนให้ผู้อ่านเกิดความยินยอมและคล้อยตาม โดยผู้เขียนได้เลือกสรร
อย่างตั้งใจว่าจะน าเสนออะไรบ้างและเลือกน าเสนอเฉพาะในมุมมองด้านบวก
ของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์และไมตรีจิตของทหาร
ญี่ปุ่น ความมีอุดมการณ์รักชาติของคนญี่ปุ่นอันเป็นคุณลักษณะที่ดีของ
ประชากรทุก ๆ ชาติ ความอ่อนหวานงดงามละเมียดละไมของวัฒนธรรมญี่ปุ่น
โดยไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนใดเลยที่แสดงถึงความโหดร้ายหยาบคายและ
ต่ าช้าของทหารญี่ปุ่น ดังเช่นที่ปรากฏอย่างมีหลักฐานชัดเจนในงานเขียนทาง
ประวัติศาสตร์ชุดอื่น 
 ทมยันตีได้สร้างตัวละครโกโบริให้เป็นทหารญี่ปุ่นที่มีภาพลักษณ์
แตกต่างออกไปจากทหารญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่สองคนอื่น ๆ ในการรับรู้
ของคนไทยโดยทั่วไปเพื่อให้ผู้อ่านเกิดทัศนคติและมุมมองที่ดีต่อทหารญี่ปุ่น 
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โดยบรรยายถึงตัวละครเอกฝ่ายชายซึ่งก็คือ “โกโบริ” อย่างพิถีพิถันเป็น       
ตัวละครที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้อ่านและกลายเป็นอัตลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น 
ตัวละครโกโบรินั้นบิดเบือนไปจากลักษณะโดยทั่วไปของทหารญี่ปุ่น โดยผู้เขียน
มีวิธีการประกอบสร้างดังนี้ 

- สร้างภาพของโกโบริให้มีรูปลักษณ์ทางกายภาพงดงามตามแบบ
ฉบับของชายชาติทหารและพระเอกในนวนิยายไทย 

- จงใจสร้างภาวะแวดล้อมจัดฉากให้โกโบริได้แสดงความแข็งแกร่ง
และกล้าหาญ 

- ผู้เขียนเสริมแต่งให้โกโบริแข็งแกร่งตามลักษณะของชายชาติ
ทหารแต่ในขณะเดียวกัน โกโบริเป็นสุภาพบุรุษที่อ่อนโยนและ
นุ่มนวล 

- ท าให้โกโบริพบกับความผิดหวังเรื่อยไปเพื่อให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกสงสารและเห็นใจ 

- โกโบริความสามารถในหลาย ๆ ด้าน นอกจากโกโบริจะเป็น
นักรบที่เสียสละเพื่อชาติแต่อ่อนโยนแล้วเขายังสามารถเป็นได้ทุก
อย่างตามลักษณะแบบอย่างชายในอุดมคติของสตรี  เช่น 
ท าอาหาร เล่นดนตรี จัดดอกไม้ มีความรู้ด้านการแพทย์ 

- สร้างโกโบริในฐานะตัวละครญี่ปุ่นโดยบูรณาการกับความเป็น
ชายไทยเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกไม่แปลกแยกและรู้สึกถึงความ
ใกล้เคียงกับธรรมชาติของผู้อ่านที่มักจะนิยมอะไรที่เหมือน ๆ กัน
กับตัวเรา จึงสร้างให้โกโบริมีรสนิยมหรือความคิดแบบคนไทย 
เช่น โกโบริสามารถที่จะกินอาหารไทย พูดภาษาไทย เล่นดนตรี
ไทย และมีความนิยมชมชอบในสตรีไทย รวมทั้งมีบุคลิกยิ้มแย้ม
แจ่มใสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามคุณสมบัติที่ดีของชาวไทยมากกว่าจะ
เป็นญี่ปุ่น สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโกโบริถูกบูรณาการกับความ
เป็นไทย คือ โกโบริมีแนวคิดชาตินิยมแบบไทยซึ่งไม่รุนแรงและวา
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ฝังแน่นในจิตส านึกแบบชาติที่ถูกปลูกฝังและเพาะบ่มกันมา
ยาวนานในสังคมญี่ปุ่น 

 ในส่วนของการสร้างโครงเรื่อง (plotting) เพื่อตอกย้ าแนวคิด
สันติภาพหากยิ่งท าให้ผู้อ่านรักโกโบริได้มากแค่ไหนผู้อ่านจะยิ่งมีทัศนคติและ
ความรู้สึกเกลียดสงครามมากเท่านั้น ดังนั้นการที่จะช่วยโกโบริให้รอดชีวิตก็
กระเทือนพล็อตที่ร้อยประสานกันอยู่ไม่น้อยเพราะแก่นเรื่องที่ได้อันเป็นสาระที่
ถูกขับเคลื่อนโดยการสร้างความรู้สึกสะเทือนใจต่อคนอ่านอาจเสียรูปไป โกโบริ
เหมือนฝุ่นเล็ก ๆ ที่ถูกพัดปลิวโดยพายุสงครามเพื่อการพบและการพลัดพราก 
นวนิยายเร่ืองนี้เป็นเหมือนเวทีโศกนาฏกรรมที่พวกเราคนอ่านไดร้ัก สัมผัสจิตใจ 
และสงสารตัวละครตัวเล็ก ๆ ที่หนีไม่รอดจากชะตากรรมที่ผู้เขียนได้วางกับดัก
เอาไว้ 
ส าหรับคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาติที่ไม่สอนในเรื่องความยืดหยุ่นแต่สอนให้เป็นนักสู้
ย่อมรับไม่ได้กับการแพ้ ความผิดพลาด และการอยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรี โกโบริถูก
หล่อหลอมในสังคมญี่ปุ่นที่เน้นเร่ืองการเคารพ เชื่อฟัง การมีวินัย และเคร่งครัด
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ส าคัญคือมีความเด็ดเดี่ยว รักศักดิ์ศรี และ         นี่
อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่โกโบริหลงรักอังศุมาลินเพราะเธอคือเงาสะท้อนของ 
ตัวเขาเองแถมยังไม่เหมือนผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่ตรงที่แทนที่จะเคารพผู้ชาย  
อังศุมาลินกลับมีสิ่งที่ต่างไปกว่า ในแง่ที่กล้าท้าทาย โต้แย้ง ถกเถียง มีทั้งพลัง
ความมีชีวิตชีวาและความนุ่มนวลอ่อนไหวด ารงอยู่ในตัวซึ่งเป็นบุคลิกที่มีมิติ 
จุดเด่น 
 ประการแรก ความสนุกในการอ่านและอินไปกับเรื่อง ทมยันตี ท าให้
เราหลงใหลกับส านวนภาษาที่สละสลวย เนื้อเรื่องที่ชวนติดตามท าให้เราอ่าน
อย่างต่อเนื่องจนวางไม่ลงถึงแม้เราจะรู้ตอนจบแต่ก็ไม่ได้ท าให้อรรถรสการอ่าน
ลดน้อยลงเลย 
 ประการที่สอง นวนิยายนี้มีคุณค่าในหลายแง่มุมในด้านการใช้ภาษา
และส านวนถ้อยค าที่ปรากฏในนวนิยายเล่มนี้หาได้ยากแล้วในยุคสมัยปัจจุบัน 
ในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมเราได้เห็นวิถีชีวิตและสภาพสังคมของคนไทยใน
สมัยก่อนที่แตกต่างไปจากในปัจจุบันอย่างมาก ในขณะที่ขนบธรรมเนียม คติ
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ความเชื่อ และค่านิยมของคนไทยยังค่อนข้างคงเดิม นอกจากนี้ภาพ
ประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่สองที่ญี่ปุน่ได้เข้ามาในประเทศไทยเร่ือง
ของขบวนการเสรีไทยและสภาพความเป็นจริงในภาวะสงครามก็ได้ถูกน าเสนอ
ในเร่ืองอย่างลงตัว 
 ประการที่สาม สิ่งที่ได้จากคู่กรรมก็คือในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยใน
เรื่องจะเห็นได้ว่าครอบครัวของอังศุมาลินอยู่กันเพียงแค่ผู้หญิงสามคนแต่พวก
เธอก็สามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุข ซึ่งบางทีเราอาจคิดว่าถึงอย่างไรผู้หญิงก็
จะต้องมีผู้ชายมาคอยปกป้อง แต่หลังจากอ่านเรื่องนี้แล้วท าให้รู้สึกว่าจริง ๆ 
แล้วผู้หญิงเราก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้เช่นกัน 
 ประการสุดท้าย คู่กรรมท าให้คิดได้อีกว่าในเรื่องที่ไม่ดีก็มันมีสิ่งที่ดี
แฝงไว้บ้าง อย่างเช่น สงครามเป็นสิ่งโหดร้าย รุนแรง เป็นอุปสรรค และความ
พลัดพราก แต่สงครามก็เป็นสิ่งที่ชักน าทั้งคู่ให้ได้มาเจอกัน เพราะอย่างไรก็ตาม
เวลาที่ท้อแท้หรือเจอเรื่องแย่ในชีวิตก็ขอให้มองให้เห็นโอกาสที่แฝงอยู่ในวิกฤต
นั้น และนอกจากนี้ก็จะพบแง่คิดได้อีกว่า 

 วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามนั้นนับวันจะยิ่งเลือนรางมากขึ้น
ในสังคมไทย 

 ความรักของโกโบริที่มีต่ออังศุมาลินนั้นงดงามเหลือเกินเป็นความ
รักที่เป็นการให้จริง ๆ 

 ทิฏฐิมานะไม่เคยส่งผลดีกับใคร 
 ความตายเป็นธรรมดาของชีวิต เผชิญมันอย่างกล้าหาญและมี      

ชิวิตอยู่กับปัจจุบัน 
จุดด้อย 
แนวของเรื่องอาจไม่ realistics นัก กล่าวคือ ยังไม่ค่อยสมเหตุสมผลหรือยังไม่
ท าให้เรา “เชื่อ” นั่นเอง เพราะในตอนแรกเราไม่เชื่อว่าโกโบริจะรักอังศุมา
ลินจริง ๆ ด้วยสถานการณ์ของสงครามในขณะนั้น หากทหารญี่ปุ่นจะมาเกี่ยว
ดองกับผู้หญิงขาวไทยเขาย่อมต้องมีจุดประสงค์อื่นแน่ไม่ใช่เพราะความรัก แต่
พอดูจากการกระท าของโกโบริที่เอาใจใส่  อังศุมาลินเป็นอย่างมากก็สงสัยว่า
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เขาไปรักเธอตั้งแต่ตอนไหน รวมไปถึงนิสัยใจคอของอังศุมาลินเองที่ถือทิฐิมานะ
สูงมากจนเราอดคลางแคลงใจไม่ได้ว่าคนที่ เป็นแบบนี้จะมีอยู่จริงในโลก  
ส่วนโกโบริเองเราก็สงสัยว่าในสถานการณ์ที่บีบคั้นโกโบริเลือดออกเยอะมาก
และรอบข้างเต็มไปด้วยศพและความวุ่นวาย เหตุใดทั้งสองคนจึงสามารถ
รวบรวมสมาธิและคุยกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว อังศุมาลินสามารถถ่ ายทอด
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตรวมถึงความรู้สึกในใจของเธอได้ครบถ้วน ส่วนโกโบริ     
ก็สนทนาโต้ตอบได้อย่างเป็นปกติ 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าคู่กรรมเป็นนวนิยายที่มีลักษณะที่ผู้เขียน
พยายามจะเบี่ยงประเด็นความคิดของผู้รับสารให้มองข้ามเหตุการณ์บางอย่าง
ในประวัติศาสตร์และไม่เกิดการตั้งค าถามเกี่ยวกับการปกครองที่เป็นอยู่ของ
ไทยในขณะนั้น แต่ต้องการให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการปกครองในแบบทหารเผด็จ
การอ านาจนิยมนั้นเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ดีพร้อมอยู่แล้วและทหาร
เหมาะสมแก่การเป็นผู้ปกครองมากที่สุดเนื่องจากปลูกฝังในเรื่องของความรัก
และเสียสละเพื่อชาติสูงโดยมีญี่ปุ่นเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้เขียนจึงได้น าเสนอถึง
วัฒนธรรมประเพณีและจิตใจที่งดงามของชาวญี่ปุ่นผ่านทางนวนิยายเรื่อง 
คู่กรรม 
พุทธปรัชญา 
วรรณกรรมของทมยันตี เรื่อง คู่กรรม ท าให้สามารถอธิบายตามหลักทางพุทธ
ปรัชญาในประเด็นของความจริง (สัจธรรม) เพื่อให้เรานั้นท าความเข้าใจใน
ความหมายของชีวิตและการด ารงอยู่เพื่อให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับความจริง
เพื่อหาแนวทางเพื่อสร้างหลักปฏิบัติ (จริยธรรม) ด้วยพื้นฐานที่ดี ซึ่งจากงาน
วรรณกรรมของทมยันตี เรื่อง คู่กรรม ได้มีประเด็นตามแนว พุทธปรัชญาที่
น่าสนใจ ดังนี้ 
1) การที่โกโบริสั่งลงโทษกรอกน้ ามันตาบัวกับตาผลชาวสวนที่ขโมยน้ ามันของ
กองทัพญี่ปุ่น นั่นแสดงให้เห็นได้ว่าโกโบรินั้นมีหลักจริยธรรม ถ้าเรามองจาก
มุมมองของอภิปรัชญาที่ให้เหตุผลว่าความเห็นใจ สงสาร นอกเหนือไปจาก
หน้าที่ที่ปฏิบัตินั้นท าให้เกิดความวุ่นวายและน าภัยมาสู่ตนเองได้มากกว่าการ
เห็นใจแก่ผู้ที่กระท าผิดแล้วไม่ท าการลงโทษ ดังนั้นการที่โกโบริได้ลงโทษด้วย
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การกรอกน้ ามันเท่ากับเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู และถือว่ามีความเมตตามากกว่า
ทารุณ เพราะอีกมุมหนึ่งถ้าโกโบริไม่ท าการลงโทษกับผู้ที่ขโมยน้ ามันนั่นจะท า
ให้โกโบริต้องกลายเป็นผู้ที่บกพร่องต่อหน้าที่และลูกน้องจะไม่ให้ความเคารพย า
เกรงต่อโกโบริ และชาวบ้านชาวไทยที่เหลือนั้นจะได้รับรู้ถึงโทษของการขโมย
น้ ามันอีกด้วย 
2) ความรักที่โกโบริให้กับอังศุมาลินและการแสดงไมตรีจิตกับครอบครัวของ
อังศุมาลิน นอกจากนี้โกโบริเอาตัวก าบังอังศุมาลินไว้จากระเบิด แสดงให้เห็นได้
ว่ามีความเสียสละจากความรัก และความเสียสละในที่นี้คือการเสียสละตนเอง
เพื่อปกป้องอังศุมาลินจากระเบิด แต่กระนั้นผลของการเสียสละน ามาซึ่งเหตุผล
ที่จะสร้างความโมหะในจิตใจได้จากการที่ยายเมี้ยนและชาวบ้านน าเรื่องโกโบริ
นอนทับอังศุมาลินอยู่ในท่องร่อง (หลังการทิ้งระเบิด) ไปโพนทะนาจนข่าว
แพร่กระจายไปในทางเสื่อมเสีย ในด้านนี้ถือว่าโกโบริจะต้องอดทนต่อค านินทา 
ก า ร ว่ า ร้ า ย ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สื่ อ ม เ สี ย ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม รู้ สึ ก  
แต่ทว่าเสียงติฉินนินทาเหล่านั้นก็ไม่สามารถท าให้โกโบริเกิดโทสะขึ้นได้ นั่นคง
เพราะโกโบริมีความอดทนต่อเสียงนินทา และอาจจะเพราะความรักต่อ 
อังศุมาลินและครอบครัวของอังศุมาลินจึงเกิดความอดทนต่อข้อกล่าวหาที่ 
ไม่เป็นจริงเช่นนั้นด้วย 
3) โกโบริเป็นตัวอย่างของนายทหารญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคนไทย 
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงถูกดึงให้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการแก้ไขบรรยากาศ
ความขัดแย้งของชาวบ้านกับทหารญี่ปุ่น ตามหลักของอภิปรัชญาด้านจริยธรรม
นั้นถือว่าโกโบรินั้นมีความดีเป็นพื้นฐานในการครองตน ทั้งที่ตนเองนั้นเป็น
ทหารญี่ปุ่นและต้องท าหน้าที่ของตนเองในฐานหัวหน้าการสร้างความสัมพันธ์
กับคนไทยในท้องที่จึงเป็นไปได้ด้วยความล าบอกเพราะชาวบ้านนั้นต่อต้าน
ทหารญี่ปุ่นอย่างมาก แต่โกโบริก็ใช้ความดีของตนเองฝ่าภาพลักษณ์ของการ
เป็นทหารญี่ปุ่นออกไปได้และท าให้ชาวบ้านเกิดการยอมรับ เชื่อใจ และไว้ใจโก
โบริเป็นอย่างมากอีกด้วย 
4) ความรักที่มีต่ออังศุมาลินท าให้โกโบริยอมเก็บเรื่องทุกอย่างไว้เป็นความลับ
ทั้ งๆ ที่ สิ่ งที่ เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นภัยร้ายแรงกับกองทัพญี่ปุ่น  ในส่วนนี้ 
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ถ้ายึดตามหลักอภิปรัชญาด้ายจริยธรรมก็ถือว่าโกโบริบกพร่องในหน้าที่ของ
ทหารญี่ปุ่น หน้าที่ของหัวหน้าและหน้าที่ของคนญี่ปุ่นต่อชาติ แต่โกโบริมีความ
รักที่มากเพียงพอที่จะเอาตนเองเข้าไปแลกกับผลที่จะได้รับหากทางกองทัพ
ญี่ปุ่นรับรู้ว่าโกโบริปกปิดข้อมูลเพื่อช่วยคนไทยจากการลงโทษของทหารญี่ปุ่น  
สรุปคือประเด็นนี้โกโบริบกพร่องต่อหน้าที่ของตนเองแต่ไม่บกพร่องต่อความ
เป็นมนุษย์คนหนึ่งบนโลก 
5) โกโบริเสียใจที่อังศุมาลินช่วยเหลือมนัสเขาจึงพยายามย้ายให้ตัวเองไปพม่า 
และบอกว่าหากอังศุมาลินไม่ต้องการเด็กในท้องก็ให้ส่งไปให้พ่อแม่เขาที่ญี่ปุ่น
เลี้ยงก็ได้ ส่วนตัวเธอ (อังศุมาลิน) เขาจะปล่อยให้เป็นอิสระได้กลับไปรักกับวนสั
ตามเดิม จนในที่สุดอังศุมาลินเริ่มได้คิดและรู้ ใจตนว่าที่แท้แล้วคนที่มี
ความหมายที่สุดส าหรับเธอก็คือโกโบริและลูกในท้อง ประเด็นนี้ในเชิง
อภิปรัชญานั้นมองได้ว่า จริยธรรม (หลักปฏิบัติ) มีความหมายต่อการด ารงชีวิต
ส าคัญไม่ต่างไปจากสัจธรรม (ความจริงแท้) เพราะว่าการยอมรับความจริงนั้น
คือการเข้าใจชีวิตมากกว่าพยายามฝืนให้มันเป็นไป เพราะความจริงแท้นั้นคือสิ่ง
ที่เราต้องเข้าใจและยอมรับมากกว่าที่จะต้องฝืนให้เกิดความทุกข์ และด้วย
ความสุขนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากการครองครองแต่อาจจะเกิดจากการเข้าใจ
มากกว่า เช่นเดียวกับการที่วนัสพ้นจากการจองจ าเพราะความช่วยเหลือของโก
โบริ และวนัสบอกว่าโกโบริเป็นคนดีและอวยพรในความรักของเธอกับโกโบริ 
จนวนัสก าชับให้อังศุมาลินบอกโกโบริว่าอย่าไปสถานีรถไฟบางกอกน้อยเพราะ
พันธมิตรมีแผนจะทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ ในประเด็นนี้ถือว่าเป็นกรรม (ดี) ที่โกโบริ
ได้กระท าไว้กับวนัส จนท าให้วนัสนั้นได้สติและมองเห็นคุณค่าของโกโบริว่าเป็น
คนดีจนท าให้เกิดความเข้าใจกันได้ในที่สุด 
6) ในงานศพของโกโบริทุกคนร่ าไห้เสียใจอังศุมาลินให้สัญญาต่อหน้าศพโกโบริ
ว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อลูกและจะดูแลลูกให้ดีที่สุดเพื่อโกโบริ จากมุมมอง
ของอภิปรัชญาในพุทธปรัชญานั้น พบว่า อังศุมาลินเข้าใจกับความจริงที่ตนเอง
ได้รับนั่นคือการมีบุตรคือสัญลักษณ์ของความเป็นแม่ที่ต้องมีความรับผิดชอบ 
(สัจธรรม) ส่วนในด้านของจริยธรรม (หลักปฏิบัติ) นั้น อังสุมาลินก็เข้าใจและ
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เลือกที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมตามความเป็นจริงที่เกิดด้วยการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุด 
สรุปได้ว่าพุทธปรัชญาในแนวทางอภิปรัชญานั้นเน้นความจริง (สัจธรรม) ควบคู่
ไปกับหลักการปฏิบัติ (จริยธรรม) และสิ่งที่คู่กรรมที่เป็นเร่ืองราวความรักของโก
โบริกับอังศุมาลินนั้นมีประเด็นที่ให้ความหมายที่สื่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือสัจ
ธรรมของชีวิตและถ้าชีวิตนั้นคือชีวิตของเรานั่นก็หมายถึงเราจะต้องใช้  หลัก
ปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะชีวิตคือความจริงที่มีหลักการปฏิบัติ
ที่แตกต่างไปตามแต่ละสถานการณ์นั่นเอง. 
 
เอกสารอ้างอิง 
ทมยันตี. (2514). คู่กรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศิลปาบรรณา
คาร 
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ประวัติผู้แต่ง 
 

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย 

 นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 Plutthawus Vongpiriyachai is a Docteral student for the 
Master of Public Administration and Docter of Public 
Administration program College of Innovation Management 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin. In his current 
position as Krisdika Legal Affairs of the Office of the Council of 
State. 

พระมหาประพันธ์  สิริปัญโญ,ดร.  

 พระมหาประพันธ์  สิริปัญโญ,ดร. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปัจจุบันด ารงต าแหน่งอาจารย์อาจารย์ประจ า , สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย มี
ความสนใจด้านการวิจัยนโยบายสาธารณะ การปกครองท้องถิ่น และ
พระพุทธศาสนา 
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 Phramahapraphan  Siripanyo, Ph.D. obtained his Ph.D. 
in Public Administration from Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University, Thailand. He is currently a lecturer in Department of 
Public Administration and Local Government (M.P.A.), Faculty of 
Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Loei 
Buddhist College. His research interests involve public policy, 
public administration, local government and Buddhist. 

จิรกิตต์ภณ  พิริยสุวัฒน์ 

 จิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมคธ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
อาจารย์อาจารย์ประจ า , สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย มีความสนใจด้าน
การวิจัยนโยบายสาธารณะ การปกครองท้องถิ่น และพระพุทธศาสนา 

 Jirakitpon Phiriyasuvat, Ph.D. obtained his Ph.D. in 
Buddhist from MAGADH University, India. He is currently a lecturer 
in Department of Buddhist, Faculty of Buddhist, and 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Loei Buddhist College. 
His research interests involve public policy, public administration, 
local government and Buddhist. 
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ปิณฑิรา  พรหมเทพ 

 ปิณฑิรา  พรหมเทพ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สั งกัดเทศบาลต าบลบ่อหลวง           
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

 Pintira Promthep has graduated  Master’ Degree the 
Education Administration from North-Chiangmai University, 
Chiangmai, Thailand.  She is currently government officer as 
Educator, Practitioner Level under Hot Sub-District municipality, 
Chiang Mai Province.   

ปิยะนุช ไสยกิจ 

  ปิยะนุช ไสยกิจ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความสนใจด้าน
การวิจัยด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบอัตลักษณ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

  Piyanoot Saiyakit received a master's degree in Visual 
Arts and Design from the Faculty of Fine and Applied Arts from 
Burapha University. Currently, She is a professor of 
Communication Arts & Design, Faculty of Humanities and Social 
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Sciences, Uttaradit Rajabhat University. Her research interests 
involve Communication art design Identity design, Product design 
and graphic design on packaging. 

น้้าฝน  กันมา 

 น้ าฝน  กันมา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา มีความสนใจด้านการวิจัยทางการศึกษา 

 Namfon Gunma. obtained her Ph.D. in Education 
Research and Evaluation from Faculty of Education, Naresuan 
University. She is currently work a Lecturer in Department of 
Education. School of Education, University of Phayao. Her research 
interest in education. 

ฐิติมาศ จันทราภิรมย์  

 ฐิติมาศ จันทราภิรมย์  ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี 
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล คณะการสื่อสาร
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  

 Thitimas Juntrapirom, graduated the Master of 
Communication Arts (Business Communication Arts) from Drurakij 
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Pundit University, Bachelor of Science (Socail Psychology) from 
Ramkhamhaeng University. She is currently in the role of lecturer 
in Digital Media and Broadcasting Department, College of Digital 
Communication, Rattana Bundit University, Bangkok Thailand. 

วาสนา อาจสาลิกรณ์ 

 วาสนา อาจสาลิกรณ์ ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความสนใจด้านการวิจัยนโยบายสาธารณะ 
การปกครองท้องถ่ิน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 Watsana Atsalikorn. Currently studying Ph.D. 
Department of Public Administration Rangsit University, Thailand. 
She is currently a lecturer in Department of Public 
Administration,Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Kamphaeng Phet Rajabhat University. His research interests 
involve public policy, public administration, local government and 
local wisdom. 

ไอศูรย์ ดีรัตน์ 

 ไอศูรย์ ดีรัตน์ ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา วิชา
บริหารการศึกษาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง  จากมหาวิทยาลัยอีสเทริ์นวา
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เอเชีย ปัจจุบันด ารงต าแหน่งท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร มีความสนใจด้านการ
ปกครองท้องถิ่น การบริหารงานสาธารณะ 

 Isoon Derat obtained his Ph.D. in Educational 
Administration and Change Leaders from Eestern Asia University, 
Thailand. He is currently a Director of Local Kamphaeng Phet 
Province. His research interests involve local government 
Administration and public administration.  

พรรณชนก ศรีสกุล 

 พ ร ร ณ ช น ก  ศ ร ีส ก ุล  ส า เ ร ็จ ก า ร ศ ึก ษ า ร ะ ด ับ ป ร ิญ ญ า ต รี 
สาขาวิชาการบริหารทั ่ว ไป  จากมหาวิทยาลัยบูรพา มีความสนใจด้าน       
การวิจัยด้านการปกครองท้องถิ่น ระบบราชการ และหลักธรรมาภิบาล 

 Phanchanok Srisakun obtained her bachelor of  Public  
Administration Program in General Administration from Burapha 
University, Thailand. Her research interests involve local 
government, bureaucracy and Good governance. 

เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี 

 เสริมสิทธิ ์ สร้อยสอดศรี ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  จากมหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งประธานสาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (รป.บ.การบริหารทั่วไป) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วา
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มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีความสนใจด้านการวิจัยนโยบาย
สาธารณะ การปกครองท้องถิ่น และการจัดการสาธารณะ 

 Sermsit Soisodsri obtained his Ph.D. in Public 
Management from Burapha University, Thailand. He is currently a 
Chairman of General Administration of Bachelor Public 
Administration Program (B.P.A. General Administration), Faculty of 
Science and Social Sciences, Burapha University. His research 
interests involve public policy, public administration, local 
government and Public Management.  

จิระ ประสพธรรม   

นายจิระ ประสพธรรม  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลยัเกริก  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งอาจารย ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความสนใจท างาน
วิจัยด้านการตลาด บริหารธุรกิจ  

         Mr. Jira Prasoptham Educational has Master of Business 
Administration Krirk University. Current workplace is Faculty of 
Management Sciences, Kamphaemg Phet Rajabhat University. My 
research interested to do marketing research, business 
management, strategic management and development. 
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หลักเกณฑ์และข้อแนะน าส าหรับการเขียนบทความและการส่งต้นฉบบั 
 

 
 

 

วารสารพิกุล เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 
ฉบับ: ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)  
โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

1. ประเภทของบทความ    
 1.1 บทความทางวิชาการ เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์
วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการหรือเป็นบทความทาง
วิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้แก่บุคคลทั่วไป 

1.2 บทความวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ เป็นบทความที่มีรูปแบบ
ของการวิจัยตามหลักวิชาการ กล่าวคือ มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการก าหนด
ปัญหาที่ชัดเจนระบุวัตถุประสงค์ที่แน่นอน มีการค้นคว้าอย่างมีระบบ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลตีความและสรุปผลตรงตามวัตถุประสงค์ 

2. รูปแบบของบทความ 
2.1 ลักษณะโดยทั่วไป ต้นฉบับของบทความควรมีความยาว 15-20 

(รวมภาพประกอบ) หน้าขนาดกระดาษ A5 แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 
15 ระยะขอบด้านบน 2.41 ซม.ด้านล่าง 1.70 ซม. ดา้นซ้าย 2.41 ซม. ด้านขวา 
1.70 ซม. (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ http://huso.kpru.ac.th/)  

2.2 ภาษา เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ 
ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความ
มายังกองบรรณาธิการ 

2.3 ชื่อเรื่อง ควรกะทัดรัด ไม่ยาวเกินไปชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษต้นฉบับ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทย ตามด้วยภาษาอังกฤษ 
ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 20 ตัวหนา  วา
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2.4 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด ให้ระบุชื่อนามสกุลของผู้เขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต้องระบุต าแหน่งหรือค าน าหน้าชื่อ แต่ให้
ระบุงานประจ าและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ 

2.5 บทคัดย่อ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ให้มีจ านวนค าควรอยู่ระหว่าง 200-250 ค า ควรเป็นบทคัดย่อ 
ที่สั้น ใช้ค ากระชับและให้สาระส าคัญตรงประเด็น ไม่ควรเขียนตามบทคัดย่อ
ตามแบบที่เขียนในงานวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

2.6 ค าส าคัญ ก าหนดค าส าคัญที่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เป็น
ค าค้นในระบบฐานข้อมูล ที่ผู้ค้นหาบทความสามารถหาได้ง่าย ให้ระบุค าส าคัญ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษาอย่างละไม่
เกิน 5 ค าส าคัญ  

2.7 บทน า อธิบายถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา กรณีที่เป็น
บทความวิจัยให้แสดงเหตุผลที่น าไปสู่การศึกษาวิจัยพร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่
เก่ียวข้องรวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย    

2.8 วิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (ส าหรับบทความ
วิจัย) ให้อธิบายกระบวนการด าเนินการวิจัยวิธีการศึกษาสิ่งที่น ามาศึกษา             
จ านวน ขนาด ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาอธิบายแบบแผนการวิจัย การเลือกตัวอย่าง 
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

2.9 ผลการวิจัย (ส าหรับบทความวิจัย) ให้เสนอผลวิจัยอย่างชัดเจน 
ตรงประเด็น ตามล าดับขั้นตอนของการวิจัย โดยต้องมีการแปลความหมายและ
วิเคราะห์ผลที่ค้นพบและสรุปเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ถ้ามี) 

2.10 การอภิปรายผล การวิพากษ์ วิจารณ์ สรุป และข้อเสนอแนะ 
(ส าหรับบทความวิจัย) ให้ชี้แจงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ สมมติฐาน หรือ
ข้อค าถามวิจัย อภิปรายให้เห็นถึงความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลวิจัยของ
ผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และให้จบด้วยบทสรุป
และข้อเสนอแนะที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือทิ้งประเด็นค าถามการ
วิจัย ซึ่งเป็นแนวทางส าหรับการท าวิจัยต่อไป เป็นต้น    
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2.11 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ให้ระบุสั้น ๆ ถึงผู้ให้การสนับสนุนหรือ
ผู้มีส่วนช่วยท าให้งานวิจัยหรือบทความส าเร็จสมบูรณ์ 
3. การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม     
 ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format)    
 3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา (In text citation)  
  ภาษาไทย (ชื่อ นามสกุล, ปีพ.ศ., หน้า) 
  ภาษาอังกฤษ (นามสกุล, ปี ค.ศ.) 
 

3.1.1 อ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ต ารา เอกสาร)  
ผู้แต่งคนเดียว 

            การอ้างอิงให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรือนามสกุลผู้แต่ง 
(ภาษาอังกฤษ) ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายจุลภาค (,) 
ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ใส่ไว้ในวงเล็บท้ายข้อความที่อ้างอิง 
เช่น 
       (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544, หน้า 57)     
  - กรณีที่สรุปเนื้อหามาหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วน
หนึ่งไม่ต้องระบุเลขหน้า เชน่ 
       (บุญศักดิ์ แสงระว,ี 2546) 
                   - กรณีที่ผู้แต่ง ใช้ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ น าหนา้ 
ให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ เช่น 
       (พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540)  
                     - กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ต ารวจ ต าแหน่งทางวชิาการ      
ค าเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่ เชน่ ศาสตราจารยน์ายแพทย์ประเวศ วะส ีเป็น 
       (ประเวศ วะส,ี 2540) 
                   - การอ้างอิงเอกสารหลายเร่ือง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้
เขียนชื่อผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก เช่น 
       (ประเวศ วะส,ี 2544; 2545)  
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 ผู้แต่ง 2-3 คน  
ให้ลงรายการด้วยชื่อ นามสกุล ของผู้แต่งทั้ง 2-3 คน เช่น 

       (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และสุชาต ิกิจพิทักษ์, 2545)  
       (Shah & Ratcliffe, 2003) 
       (วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์, อมรรัตน์ พันธ์งาม และชนาธิป ทุ้ยแป, 2545) 

       (Kotler, Bowen & Makens, 1999) 
       Page & Dowling (2002) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศไวไ้ด้อย่างน่าสนใจวา่……… 
 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน  
      ให้ลงรายการด้วยชื่อ-นามสกุลของผู้แต่งคนแรกและตามด้วยค าว่า 
“คนอื่น ๆ ” หรือ “et al” ในภาษาอังกฤษ เช่น 
       (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคนอื่น ๆ, 2545)  
       (Shah, et al, 2003) 
 ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน 
 ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับ
รองลงมา เช่น 
       (มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ บัณฑติวิทยาลัย, 2544)  
    เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  
 ให้ลงชื่อเรื่องแล้วตามด้วยปีทีพ่มิพ์ และเลขหน้า เชน่ 
       (การค้าชายแดน, 2544, หน้า 15) 
 ไมใ่ช่ผู้เขียน  
 กรณีเป็นผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการ
ด้วยชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ายว่าเป็น “ผู้รวบรวม” 
“เรียบเรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล” เช่น 
 (ดวงสมร อรพินท,์ บรรณาธิการ, 2546)  
 (Frase & Rose, editor, 1980)  
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3.1.2 อ้างอิงในเนื้อหา จากโสตทัศนวัสดุ 
 ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ผลิต ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 
และปีทีผ่ลิต เชน่ 
 (ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2544) 
 

 3.1.3 การอ้างอิงในเนื้อหา จากระบบสารสนเทศออนไลน์ (www.) 
 ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้นข้อมูล เช่น 
 (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2547) 
  (Singh, 2002) 
 

3.1.4 การอ้างอิงเสริมความ 
 ในกรณีที่จะอธิบายหรือขยายความเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งเพื่อให้
รายละเอียดขยายความเพิ่มเติม ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือตัวเลขยก 
(1 2 3 ...) ไว้ท้ายข้อความนั้น และอธิบายหรือขยายความ เพิ่มเติมไว้ในเชิงอรรถ
ท้ายหน้านั้น เช่น  
 การค้าชายแดนที่มีรอยต่อกับประเทศในกลุ่มลุ่มน้ าโขง1 ในปีที่ 2540 
ที่ผ่านมา........................... 

 
1การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านจังหวัดเชียงรายที่ผ่านพิธีการทาง
ศุลกากร ในปี 2540 มีมูลค่ารวม ทั้งสิ้น 3,306.17 ล้านบาท 

 3.2 บรรณานุกรม/ เอกสารอ้างอิง  
 บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี
ที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ มีแบบแผนการลงรายการอ้างอิงโดยใช้
ระบบแบบ American Psychological Association (APA) ดังนี้  
ภาษาไทย  
ชื่อ นามสกลุ./ (ปทีี่พิมพ์)./ ชื่อเรื่อง./ (ครั้งที่พิมพ์)./ ชื่อเมืองที่พิมพ์:/  
//////// ส านักพิมพ์. 
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ภาษาอังกฤษ  
นามสกุล,/ อักษรย่อชื่อแรก./ ตัวอักษรย่อชื่อกลาง./ (ปีที่พิมพ)์./ ชื่อเรื่อง./ 
//////// (คร้ังที่พิมพ์)./ ชื่อเมืองที่พิมพ:์/ ส านักพิมพ์. 
 

 3.2.1 การใช้ลงรายการชื่อผู้แต่ง 
  

ผู้แต่งที่เป็นบุคคล 

 - ส าหรับผู้แต่งคนไทย ให้ใส่ชื่อ-นามสกุล ไม่ว่าผลงานจะเป็นภาษาไทย
หรือภาษาต่างประเทศ ไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาวศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ ดร. ฯลฯ *ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ ให้คงไว้ และคั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น 

             แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. 
 - ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ข้ึนต้นด้วยนามสกุล ตามด้วยตัวอักษร
แรกของชื่อต้น ตามด้วยตัวอักษรแรกของชื่อกลาง (ถ้ามี) คั่นด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) ระหว่างนามสกุล และชื่อต้น เครื่องหมาย (.) และชื่อกลาง เครื่องหมาย 
(.) เช่น 
             Hackett, D. A. 
 - ส าหรับหนังสือที่ผู้แต่งใช้นามย่อ หรือ นามแฝง ให้ใช้ตามที่ปรากฎ
ในหน้าปกใน หากทราบชื่อจริงให้วงเล็บต่อท้าย เช่น 
     ทมยันตี (วิมล ศิริไพบูลย์) 

ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน 
  - ผู้แต่งที่ปรากฏชื่อเป็นหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
เอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ ให้ลงรายการชื่อหน่วยงาน
ใหญ่ก่อนและตามด้วยหน่วยงานย่อย โดยให้ลงชื่อตามด้วยประเภทหน่วยงาน เช่น  
             แม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัย. ส านักวิชาวทิยาศาสตร์. 
             มหาดไทย, กระทรวง. กรมการปกครอง. 
 ไม่ทราบผู้แต่ง 
 - ให้ลงรายการแรกด้วยชื่อหนังสือหรือชื่อบทความแทน           
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3.2.2 การลงรายการปีที่พิมพ ์
  ให้ใส่ปีที ่พิมพ์ล่าสุดที่ปรากฏในหนังสือในวงเล็บตามหลังชื่อผู ้แต่ง 
และตามด้วยเครื่องหมายจุด (.) ถ้าหนังสือไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ ม.ป.ป.  
(ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์) หรือ n.d. (no date) เช่น 
             (2446). 
             (ม.ป.ป.). 
             (n.d.) 
 

3.2.3 การลงรายการชื่อหนังสือ ต ารา เอกสาร 
ให้เขียนตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ ทั้งชื่อเรื่องหลักและ

ชื่อรอง จบข้อความให้ใส่เครื่องหมายจุด (.) และให้ท าตัวเป็นตัวอักษรเข้ม เช่น 
ศาสตร์-ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ. 

 

3.2.4 สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์  
ให้ระบุเมืองที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ ตามด้วยส านักพิมพ์ หรือ

โรงพิมพ์ หากมีทั้งส านักพิมพ์และโรงพิมพ์ให้ใส่ส านักพิมพ์แต่ถ้ามีโรงพิมพ์อย่าง
เดียว ใส่ชื่อโรงพิมพ์ ถ้าไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ ให้ใส่ว่า ม.ป.ท. 
(ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) หรือ N.P. (No Place) และ ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏ
ส านักพิมพ์) หรือ n.p. (no publisher) หลังสถานที่พิมพ์ให้ใส่เครื่องหมาย
มหัพภาคคู่ (:) หลังส านักพิมพ์ให้ใช้เคร่ืองหมายจุด (.) เช่น 
  กรุงเทพฯ: นานมีพบัลชิชิ่ง. 
  London: Financial Times. 
   New York: n.p. 
  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. หรือ ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
  กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ N.P.: n.p. 
ตัวอย่างการลงรายการเอกสารอ้างอิง/ บรรณานุกรม  
1. อ้างอิงจากหนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อเรื่อง./ (ครั้งที่พิมพ์)./ เมืองที่พิมพ์:/ ส านักพิมพ์. 
 เช่น 
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  มลฤดี ใจม่วง. (2555, สิงหาคม 5). มะเร็ง. วารสารหมอชาวบ้าน,  
  2(112), 21-30. 
  Bekerian, D. A. (1993, June). In search of the typical eyewitness.  
 American Psychologist, 48, 574-576. 

 

 

    ศักดา ธนิตกุล. (2544). กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์: ทรัพย์สิน สัญญา 
            และละเมิด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.  
      
Marek, P. (1996). Simulation-based Reliability Assessment  
   for Structural Engineers/ Pavel Marek, Mialan Gubstar,  
   Thalia Anagnos. New Delhi: New light.  

 
 

2. อ้างอิงจากบทความในวารสาร 
ชื่อผู้แต่ง./ (ปี,/ เดือน,/ วันที่)./ ชื่อบทความ./ ชื่อวารสาร,/ ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.   
    เช่น 
              

 
 
 
 
 
 
 
3. อ้างอิงจากรายงานการประชุม 
ชื่อผู้แต่ง./ (ปทีี่ประชุม)./ ชื่อเรือ่ง./ วันที่ เดือน พ.ศ.(หน้า)./ เมืองที่พิมพ์:  
////////ส านักพิมพ์.  
 เช่น 
    
   นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการ 
             ประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 15. วันที่ 27-28 มิถุนายน 
             พ.ศ. 2540 (หน้า 19-35). กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชี.  
   Sinlarat, P. (1995). Success and failure of facility in Thai  
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             University. In Somwang Pitiyanuwat, et al. (Eds), 
             Preparing teachers for all the World’s children:  
             Proceedings of International Conference, Bangkok. 
   August 24, 1992 (pp. 217-233). Bangkok: UNICEF. 
             
 

4. การอ้างอิงจากเว็บไซต์ (WWW.) 
ชื่อผู้แต่ง./ (ปทีี่เผยแพร่ข้อมูล)./ ชื่อเรื่อง./ เข้าถึงเมื่อ/ เดือน/ วันที่,/ ปีพ.ศ.,             
//////// จาก http://www.  
 เช่น 

 
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้, ศูนย์. (2555). กล้วยไม้. เข้าถึงเมื่อ สิงหาคม 5, 

  2556, จาก http://www.orchidtropical.com.  
    Education, Ministry of. (2005,). The Regional Seminar on 

Higher Education in Southeast Asian Countries. 
Retrieved January 5, 2012, from http:// www.inter.mua.go.th.   
 

 

 
5. อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ 
 

    ชื่อผู้แต่ง หรือชื่อคอลัมน์./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อบทความ./ ชื่อหนังสือพิมพ์,/  
//////// วนัที่/ เดือน/ ปี./ หน้า.   
 เช่น 
 
ดิเรก น าชัย. (2556). การเมืองการปกครองของไทยในยุคปัจุบัน. ไทยรัฐ,  

 20 สิงหาคม 2556. หน้า 5.  
Krishman, E. (2007). Rebuilding self-esteem. Bangkok Post,  

 26 June 2007. pp. 12. 
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6. อ้างอิงจากจุลสาร 
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต./ (ปี)./ ชื่อเรื่อง./ [แผ่นพบั]./ สถานที่พิมพ:์ 
/////// ผู้แต่งหรือหน่วยงานทีผ่ลิต.  
 เช่น 
 

 
    สมาคมผู้สงูอายุต าบลท่าเรือ. (2556). หลักการดูแลสุขภาพส าหรับ 
             ผู้สูงวัย. [แผ่นพับ]. ก าแพงเพชร: สมาคมผูสู้งอายุต าบลท่าเรือ. 
    Research and Training Center on Independent Living. (1993).  
             Guidelines for reporting and writing about people  
             with disabilities. [Brochure]. Lawrence: Research and  
             Training Center on Independent Living. 
 
 
7. การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./ (ปี,/ เดือน/ วันที่)./ ต าแหน่ง./ สัมภาษณ์.  
 เช่น 
     
    วิทยา นาคสม. (2556, มกราคม 9). นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
             ท่าพุทรา. สัมภาษณ.์ 
    Page, O. (1991, March 5). President, Austin Peary State  
             University. Interview. 
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8. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์/ ปริญญานิพนธ์ 
ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อเรื่อง./ วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ชื่อปริญญา 
///////สาขาวิชา(ถ้ามี) ชื่อสถาบันหรือมหาวิทยาลัย./ เมืองที่พิมพ์:/  
///////ชื่อมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบ. 
 เช่น 
 
 

    สุกัญญา คมสนั. (2540). กลวิธีเผชิญภาวะเครียดและพฤตกิรรมการ    
 บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น. ปริญญานิพนธ์ 
 การศึกษามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. กรุงเทพฯ: 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
    Suppasetseree, S. (2005). The development of an Internet- 
  based instructional system for teaching remedial  
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ระเบียบการตีพิมพ์วารสารพิกุล 
 

 
 
 

กองบรรณาธิการวารสารพิกุลได้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการเขียน
บทความและการส่งต้นฉบับ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้เขียนไว้ เพื่อให้การ
พิจารณาบทความที่จะตีพิมพ์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ หรือ
บทวิจารณ์หนังสือ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่รวมถึง บทความด้าน
การศึกษา เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ เป็นต้น 

2. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่าง
การเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน 

3. ต้องเป็นบทความที่มีรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อแนะน า
ส าหรับการเขียนบทความและการส่งต้นฉบับวารสารพิกุล กรณีกองบรรณาธิการ
ได้รับบทความและได้ตรวจสอบพบว่ายังไม่ถูกต้องตามรูปแบบ กองบรรณาธิการ
จะส่งคืนให้ผู้เขียนไปท าการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการตีพิมพ์ 

4. กรณีที่กองบรรณาธิการเห็นว่าบทความมีความถูกต้องตามรูปแบบ
วารสารพิกุลแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความนั้นไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
ที่กองบรรณาธิการก าหนด 

5. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
กลั่นกรองและประเมินคุณภาพเสร็จแล้ว หากมีการแก้ไขใด ๆ กองบรรณาธิการจะ
ส่งบทความนั้นไปให้ผู้เขียนด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง  
โดยก าหนดระยะเวลาภายใน 7 วัน 

6. กองบรรณาธิการจะตอบรับให้ผู้เขียนทราบภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่กองบรรณาธิการได้รับบทความที่ได้ด าเนินการแก้ไข ตามข้อ 5. เรียบร้อย
แล้ว และกองบรรณาธิการจะตีพิมพ์บทความนั้นในฉบับปัจจุบันหรือฉบับถัดไป
ตามล าดับของการได้รับบทความที่สมบูรณ์ 
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ใบสมัครสมาชิกวารสารพิกุล  
 
 
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์..............................โทรสาร.................................E-mail............................................... 
 
    ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารพิกุล  

ปีท่ี....... พ.ศ. ............  อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (2 เล่ม) เป็นเงิน 250 บาท 
เล่มที่ 1 พ.ศ. ............  อัตราค่าสมาชิก 1 เล่ม เป็นเงิน 130 บาท 

         เล่มที่ 2 พ.ศ. ............  อัตราค่าสมาชิก 1 เล่ม เป็นเงิน 130 บาท 
  โดยข้าพเจ้าได้จัดส่ง 

ผ่านบัญชีธนาคาร เลขทีบั่ญชี……………………………...................…….............…… 
ธนาณัติ เลขที่……………........................................................................................ 
เงินสด ให้กับผู้รับช่ือ.......................................................................................... 
การจัดส่งใบเสร็จรับเงินในนาม 
ข้าพเจ้า  
หน่วยงานราชการ/ นิติบุคคล
ช่ือ……….………………………………………………………….........................……………… 
ทีอ่ยู่……….…………………………………………………………..….................................... 
………………………………….………………………………………………………………………. 
การจัดส่งวารสารในนาม…………............……............................……….…….……… 

ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
  

ลงช่ือ....................................................ผู้สมัครสมาชิก 
  (................................................)........../ ........
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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิถีใหม่ สังคมสูงวยั ก้าวไกล อย่างย่ังยืน” 
วันท่ี 22-23 ธันวาคม 2563 

ณ ห้องประชุม 530 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
และทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

  
ISBN (e-Book): 978-616-488-153-2 
จัดโดย        ปีที่พิมพ ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ธันวาคม 2563 
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1. บทน ำ 
 ปัจจุบันประเทศไทย มีประชากรผู้สูงอายุ มากกว่า ร้อยละ10 ของประชากรทั้งประเทศ ท าให้ประเทศ
ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย เช่นเดียวกับหลายๆประเทศทั้งในอาเซียน ยุโรป และอเมริกา การเป็นสังคมสูงวัยท าให้
ประเทศต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ และการขาดแรงงานในภาคส่วนต่างๆ 
นอกจากนี้ในยุคที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปทั่วโลก  ผู้สูงวัยยิ่งได้รับผลกระทบอย่างมากและ
มากกว่าคนวัยอ่ืน ทั้งด้านความรุนแรงของโรค ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากครอบครัว และการแยกห่างทาง
สังคมท าให้ปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึง
อย่างมาก หากมีการพัฒนา สนับสนุน และช่วยเหลือให้ประชากรผู้สูงวัยและผู้ที่ก าลังเข้าสูงความสูงวัย ได้
ปรับตัว เข้าสู่วิถีใหม่ในทุกด้าน ทั้งการท างาน การเก็บออม การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค รวมทั้ งการดูแล
ช่วยเหลือสังคมส าหรับผู้ที่ยังคงมีศักยภาพ ก็จะช่วยให้ประเทศไทยในยุคสังคมสูงวัยได้ก้าวผ่านวิกฤต และน าไปสู่
โอกาสในการพัฒนาประชากรสูงวัยและผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่ความสูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความแข็งแกร่ง
ในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน และสังคมประเทศชาติต่อไป รวมทั้งหากมีการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติ
ต่างๆอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวิถีใหม่ ก็จะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศในยุคสังคมสูงวัย 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชากรสูงวัยใน
มิติด้านสุขภาพ สังคม และความปลอดภัย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้สนในการพัฒนาผู้สูงอายุ จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ เพ่ือเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับงานวิชาการด้านผู้สูงอายุ ในรูปแบบ
ของการน าเสนอผลงานวิชาการ เวทีเสวนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความสู งวัย 
ทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน” 
ระหว่างวันที่ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 530 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผ่านทาง
ระบบออนไลน์ Zoom เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้มา
แลกเปลี่ยนความรู้ น าเสนอผลงานวิจัย น าไปสู่การสร้างความร่วมมือความรู้ทางวิชาการและแนวทางการรองรับ
เตรียมความพร้อมของสังคมผู้สูงอายุต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือจัดประชุมวิชาการด้านผู้สูงอายุ ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานทางวิชากร การจัดเวทีเสวนา  
และประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2.2 เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ส่งเสริม และ ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร ภาคีต่างๆร่วมเป็นเครือข่ายผู้ท างานด้านผู้สูงอายุมากขึ้นและพัฒนาระบบ
เครือข่ายให้เป็นรูปธรรม 
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3. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 3.1 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 3.2 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานประชุม 
 3.3 เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตะหนักและเห็นถึงความส าคัญของงานวิจัย อันน าไป 
สู่วัฒนธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
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คณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุม 
 
ที่ปรึกษา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
2. อาจารย์ ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร ส าเภาทอง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองประธานกรรมการ    
5. อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ แก้วดอก    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
7. รองศาสตราจารย์ นพ.เพชร รอดอารีย์   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ   ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สธุีร์ รัตนะมงคลกุล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธกิร สุมาลี    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญงิ ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
12. อาจารย์ พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา อีวาโนวิช  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
14. อาจารย์ ดร.สรรพัชญ์ ศิริสวัสดิ์   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
15. ดร.ดรุณี คุณวัฒนา     โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
16. นางสาวอุบลวรรณา  เรือนทองดี   โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
17. นางสาวเปรมวดี ศิริพัฒน์พงศ์พร   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครชุม  

       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
18. นายสุพัฒน์ สมจิตรสกุล    โรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม 
19. นางรุ่งทิวา พลอยสุวรรณ์    โรงพยาบาลแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
20. นายกิตติ์  บุญเย็น     สถาบันอาศรมศิลป์    
21. นางพีรภาว์ สุขสว่าง     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
22. นางสาวพิศมัย มากแพทย์    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
23. นางสาวอุษา ป้องจิตใส    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
24. นางสาวจริยาภรณ์ อัตตโรจนกุล   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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คณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณาบทความ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร ส าเภาทอง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ หน่อแก้ว  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4.  อาจารย์ พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา อีวาโนวิช  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5.  อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ แก้วดอก    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6.  อาจารย์ ดร.สรรพัชญ์ ศิริสวัสดิ์    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอ่ียมตระกูล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต ์  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
10. รองศาสตราจารย์ นพ.เพชร รอดอารีย์   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี สุทธินรากร  คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ   ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ ธนะภพ   ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สปุรีชา แก้วสวัสดิ์  ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
16. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ ค ามณีจันทร์   ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
17. รองศาสตราจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิสิษฐ์  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
19. ดร.กิตศราวุฒิ ขวัญชารี    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
21. อาจารย์ ร.อ.หญิง ดร.จิรวรรณ อินคุ้ม   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
22. อาจารย์ ดร.อริสรา สุขวัจนี    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
23. อาจารย์วิไลรักษ์ สันติกุล     คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชารีย์ ใจค าวัง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
25. ดร.เฉลิมศรี ราชนาจันทร์    โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
26. ดร.ดรุณี คุณวัฒนา     โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
27. ดร.สมเกียรติ สุทธินรากร    สถาบันอาศรมศิลป์ 
28. นายสุพัฒน์ สมจิตรสกุล    โรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม 
29. นายอู่ทอง นามวงษ์     โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย 
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หน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดประชุมวิชาการ 
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. สถาบันอาศรมศิลป์ 
3. เครือข่ายพฤฒาวิทยาชุมชน 
4. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7. ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
8. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
9. บจก. เยือนเย็น วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
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ก ำหนดกำร ประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้ำวไกล อย่ำงย่ังยืน” 
วันอังคำรที่ 22 ธันวำคม 2563  

 

 
 

เวลำ ก ำหนดกำร 
08.30 – 09.00 น. เปิดระบบออนไลน์ 

09.00 - 09.25 น. กล่ำวรำยงำน  
     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 
     ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กล่ำวเปิดงำน  
     โดย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ 
     อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แนะน ำเครือข่ำยผู้ร่วมจัดกำรประชุม  
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร ส าเภาทอง 
     ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ 
ถ่ำยภำพหมู่ร่วมกัน 

09.25 – 09.30 น. วิดีทัศน์ เชิดชูเกียรติ นำยแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกสร 
(ผู้ก่อตั้ง เครือข่ายพฤฒาวิทยาชุมชน) 

09.30 - 10.15 น. การบรรยายพิเศษ “สังคมสูงวัย ก้ำวอย่ำงไร ให้ย่ังยืน” 
     โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง  
     ประธานกรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส 
     ด าเนินรายการโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์  รัตนวรางค์ 
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10.15 - 10.30 น. รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 
 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/99471698961?pwd=akZQQmZaUTVPb3loZTgwM
0ZuYkV6QT09 
Meeting ID: 994 7169 8961 
Passcode: 954622 

https://zoom.us/j/99471698961?pwd=akZQQmZaUTVPb3loZTgwM0ZuYkV6QT09
https://zoom.us/j/99471698961?pwd=akZQQmZaUTVPb3loZTgwM0ZuYkV6QT09
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เวลำ ก ำหนดกำร 
10.30 - 11.15 น. กำรเสวนำ “เสียงจริงจำกพฤฒพลัง สูงวัย ใจแบ่งปัน สร้ำงสรรค์สังคมเกื้อกูล”  

     โดย กลุ่มผู้สูงอายุ จาก 3 พื้นที่ของประเทศ  
1. ดาบต ารวจอุทัย นามเสนาะ 

ประธานสภาสาขาผู้งสูงอายุ จังหวัดปทุมธานี 
2. คุณเรวดี แจ้งไพร 

ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้า 
3. คุณจาตุรงค์ ณรงค์มี 

วิทยากร First Advance ในการอบรมสร้างสุขภาพในชุมชน เพื่อป้องกันการ
หกล้มและสมองเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดนนทบุรี 

         ด าเนินรายการโดย  พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ   
         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11.15 - 12.15 น. Show case of multi-sectoral collaboration :  ร่วมกันทุกภำคส่วนเพื่อผู้
สูงวัย ครอบครัว ชุมชน สำธำรณสุข และท้องถิ่น  
     โดย เทศบาลต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
     และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
     ด าเนินรายการและอภิปรายแลกเปลี่ยน  
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีม  

12.15 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 - 14.30 น. อภิปรำยหมู่  “สังคมสูงวัย วิถีใหม่ในมิติของภำคประชำชน และ นักวิชำกำร”  
     ผู้รว่มอภิปราย   
     ภำคประชำชน 2 ท่ำน   

1. คุณวราเทพ ภู่คงพันธุ์ 
นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอ้ืออาทรท่าอิฐ 

2. คุณกรรณิการ์ บันเทิงจิตร 
อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

     นักวิชำกำร 2 ท่ำน  
1. นายแพทย์ชูชัย ศรช านิ “วิถีใหม่ในมิติทางสุขภาพ” 

อดีตรองเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ “วิถีใหม่ในมิติทาง 

สภาพแวดล้อมและการอยู่อาศัย” 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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เวลำ ก ำหนดกำร 
     ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร ส าเภาทอง  
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

14.30 - 15.20 น บรรยาย 1 “ใช้ชีวิตเต็มท่ี กับวิถีชีวำภิบำล”  
     โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร  
     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ด าเนินรายการโดย อ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา อีวาโนวิช 
     คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

15.20 – 16.10 น. บรรยาย 2 "กำรริเริ่มกระบวนกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยชุมชน"  
     โดย สถาบันอาศรมศิลป์ 
     ด าเนินรายการโดย ดร.ธีรพันธ์  แก้วดอก 
     คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16.10 – 17.00 น. บรรยาย 3 “ดูแลผู้สูงวัยด้วยหัวใจที่เบิกบำน”  
     โดย ทันตแพทย์หญิงอารยา พรายแย้ม 
     ศูนย์การเรียนรู้บ้านพินทุ 
     ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร ส าเภาทอง  
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำมวิจัยด้วยวำจำ 
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้ำวไกล อย่ำงยั่งยืน” 

วันที่ 23 ธันวำคม 2563 ผ่ำนระบบ online 
 

 
 
(ห้องน ำเสนอ ที ่1)  
คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรประจ ำห้องที่ 1 ภำคเช้ำ เวลำ 09.00- 12.10 

1. อ.ดร.อริสรำ สุขวัจนี                   ประธำน 
2. อ. ดร. ธีรพันธ์ แก้วดอก               รองประธำน 
3. ร.อ.หญิง ดร.จิรวรรณ อินคุ้ม          กรรมกำร 
4. อ.วิไลรักษ์ สันติกุล                      กรรมกำร 

เวลำ หัวข้อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 
08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน  

หัวข้อ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับผู้สูงวัย 

09.00 น. – 09.30 น. การพัฒนาเครื่องมือประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่อง
ปากส าหรับผู้สูงอายุไทย ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 

นายพนม สัมพัดสิม 

09.30 น. – 10.00 น. ประสิทธิผลนวัตกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์ม “Teleageing 
Healhcare Service ผู้ป่วยสงูอายุแผนกกายภาพบ าบัด” ยุค
สุขภาพวิถึใหม่ 

นางวิไล พึงผล 

10.00 น. – 10.30 น. สถานการณ์ ปัญหาและแนวทางการพัฒนากลไกธุรกิจบริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 

น.ส.ศิริทร ดวงสวัสดี 

10.30 น. – 10.40 น. พักเบรก 
 
 

 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/98670925134?pwd=UUFxa1plQ2pDR29KSkto
aTI3L3REdz09 
Meeting ID: 986 7092 5134 
Passcode: 101531 
 
Facebook: FPH Thammasat 

https://zoom.us/j/98670925134?pwd=UUFxa1plQ2pDR29KSktoaTI3L3REdz09
https://zoom.us/j/98670925134?pwd=UUFxa1plQ2pDR29KSktoaTI3L3REdz09
https://www.facebook.com/FPH.Thammasat/
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10.40 น. – 11.10 น. การคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอุดตันด้วย
เทคโนโลยีการตรวจหลอดเลือด แดงแคโรทิดด็อพเพลอร์อัลต
ร้าซาวด์ในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 

น.ส.วชัรา แก้วมหานิล 

11.10 น. – 11.40 น. โครงการอบรมการพัฒนาผ้าพอกสมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการ
ปวดเข่า 

ผศ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล 

11.40 น. – 12.10 น. แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุด้วยเสียงผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

นายชนปพัทธ์ รัตนจันทร์ 

12.10 น. – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรประจ ำห้อง  ที่ 1 ภำคบ่ำย   13.00 -15.30 
1. รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ                                  ประธำน 
2. ผศ. ดร. เกษร ส ำเภำทอง                            รองประธำน 
2. รองศำสตรำจำรย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิสิษฐ์      กรรมกำร 
3. ดร.สมเกียรติ สุทธินรำกร                             กรรมกำร 

เวลำ หัวข้อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 
13.00 น. – 13.30 น. แพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ น.ส.สวุรรณี อัศวกุลชัย 

หัวข้อ : กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในผู้สูงวัย 

13.30 น. – 14.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ น.ส.อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ 
14.00 น. – 14.30 น. พัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องส าหรับ ผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ใน

ภาวะพ่ึงพิง 
นางนันทิกานต์ หวังจิ 

14.30 น. – 14.40 น. พักเบรค  

หัวข้อ : สุขภำวะองค์รวมในวันปลำย (Later Life) 

14.40 น. – 15.10 น. ผลการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเทศบาลต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

นายเกียรติภูมิ จันเต 

15.10 น. – 15.30 น. สรุปผลกำรน ำเสนอ  
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(ห้องน ำเสนอ ที่ 2)  
คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรประจ ำห้องที่ 2 ภำคเช้ำ เวลำ 09.00- 12.10 

1. ผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล    ประธำน 
2. พ.ต.ต หญิง ดร. คัติยำ  อีวำโนวิช  รองประธำน 
3. ดร.ดรุณี คุณวัฒนำ                    กรรมกำร 
4. ผศ.ดร.ณิชำรีย์ ใจค ำวัง               กรรมกำร 

เวลำ หัวข้อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 
08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน  

หัวข้อ : วิถีใหม่ กับสังคมสูงวัย 

09.00 น. – 09.30 น. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง
เพ่ือเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย กรณีศึกษาต าบลแสนสุข 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.จีราพร ทิพย์พิลา 

09.30 น. – 10.00 น. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาล: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา 

น.ส.สิรวิิมล ไชยมงคล 

หัวข้อ : พฤติกรรมสุขภำพ (กำรออกก ำลังกำย อำหำร อำรมณ์) และผลกระทบในยุคโควิด 

10.00 น. – 10.30 น. การพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

นางรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้ 

10.30 น. – 10.40 น. พักเบรค  
10.40 น. – 11.10 น. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน

บ้านโคกกระชาย ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก 
 

น.ส.ปิยนุช ยอดสมสวย 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/98232547255?pwd=aDRHMk9jQStXdENyWU
VNZGRGRVdzZz09 
Meeting ID: 982 3254 7255 
Passcode: 750603 
 
Facebook: FPH Thammasat 

https://zoom.us/j/98232547255?pwd=aDRHMk9jQStXdENyWUVNZGRGRVdzZz09
https://zoom.us/j/98232547255?pwd=aDRHMk9jQStXdENyWUVNZGRGRVdzZz09
https://www.facebook.com/FPH.Thammasat/
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เวลำ หัวข้อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 
11.10 น. – 11.40 น. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ใน

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่หมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

นายภัทธกร บุบผัน 

11.40 น. – 12.10 น. การใช้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อของผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

น.ส.ยุวดี ศิริเขตร ์

12.10 น. – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน  

คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรประจ ำห้องที่ 2 ภำคบ่ำย  เวลำ 13.00-15.30 
1.  รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรำกร           ประธำน 
2. อ. ดร. สรรพัชญ์  ศิริสวัสดิ์            รองประธำน 
3. ดร.เฉลิมศรี รำชนำจันทร์              กรรมกำร 
4. อ. ดร.กิตศรำวุฒิ ขวัญชำรี            กรรมกำร 
5. พ.ต.ต หญิง ดร. คัติยำ  อีวำโนวิช   กรรมกำร  
หัวข้อ : ควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ อำชีพ และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุ 

เวลำ หัวข้อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

13.00 น. – 13.30 น. พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานของ
ชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

น.ส.อาภัสรา อินทมาศ 

13.30 น. – 14.00 น. โอกาสและความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ
สมบูรณ์ของผู้ประกอบการในประเทศไทย 

นายธัชชัย อินทะสุข 

14.00 น. – 14.10 น. พักเบรค  

หัวข้อ : ผู้สูงวัยกับครอบครัว และ Inter-generation 

14.10 น. – 14.40 น. ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะประชากรกับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ของประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-
59 ปี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายนเรศักดิ์ แก้วห้วย 

14.40 น. – 15.30 น. สรุปผลกำรน ำเสนอ  

 
 
 
 
 
 
 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ  “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย กา้วไกล อย่างยั่งยืน” 
 

 

1 | พนม สัมพัดส้ม และคณะ 
 

การพัฒนาเครื่องมือประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ 
The development of oral health literacy instrument for the Southern border  

Thai elderly (OHL-TE)  
พนม สัมพัดสิม1 และ สุภาวดี  เนาว์รุ่งโรจน์2, * 

Panom Samphatsim1, Supawadee Naorungroj2, * 
 

1คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 90110 

1Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla 90110 (samphatsim@gmail.com) 
2สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 90110 

2Department of Conservative Dentistry, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla 90110  

*Corresponding author: supawadee.n@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ: ที่มาของปัญหา การสูงวัยอย่างมีพลังช่วยลดการพึ่งพาหรือการเป็นภาระของครอบครัวและสังคม การส ารวจสภาวะ
สุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 พบว่าผู้สูงอายุไทยจ านวนมากมีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก รายได้ การศึกษา สถานภาพ
ทางสังคมและระดับความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและปัญหาสุขภาพช่อง
ปาก วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องมือต้นแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ 
วิธีการศึกษาวิจัย เครื่องมือต้นแบบพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่มโดยอาสาสมัครผู้สูงอายุ จ านวน 
18 คน และการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  จ านวน 84 คน เกี่ยวกับองค์ประกอบของความ
แตกฉานด้านสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุไทยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 ด้านคือ พื้นฐาน เชิงปฏิสัมพันธ์ด้านการสื่อสารและเชิง
วิพากษ์ ผลการศึกษาวิจัย เครื่องมือต้นแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุไทยในพื้นที่ชายแดนใต้
ประกอบด้วย 23 ค าถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ประเมินความแตกฉานพื้นฐาน จ านวน 14 ข้อ ส่วนท่ี 2 ประเมินความแตกฉาน
เชิงปฏิสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร จ านวน 3 ข้อ และส่วนที่ 3 ประเมินความแตกฉานเชิงวิพากษ์ จ านวน 6 ข้อ วิจารณ์และสรุป 
เครื่องมือต้นแบบวัดระดับความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากมีความครอบคลุมในทุกมิติ การศึกษาขั้นต่อไปคือ การตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญและประเมินความถูกต้องและแม่นย าของเครื่องมือในภาคสนาม 
 

ค าส าคัญ: “ความแตกฉานด้านสุขภาพ, ความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปาก, ผู้สูงอายุ”   
 
ABSTRACT: Introduction: Active aging reduces family and society dependency burden. The 8th National Oral 
Health Survey in 2017 reported that many Thai elderly people had oral health problems. Income, education, 
social status, and health literacy of the elderly are associated with access to the health service system and 
oral health problems. Objectives: To develop a prototype of Oral Health Literacy instrument for the Southern 
border Thai Elderly (OHL-TE) Methods: The prototype tool of OHL-TE was developed from a review of relevant 
literature, group discussions which included 18 elderly volunteers, and feedback responses from 84 public 
health practitioners regarding the OHL-TE prototype’s content. The OHL-TE assessed 3  aspects, which were 
basic/functional, communicative, and critical literacy. Results: The OHL-TE prototype for the Southern border 
Thai elderly comprises of 23 questions, 3 parts. Part 1  has 14 questions to assess the functional oral health 
literacy. Part 2 includes 3 questions, assessing communicative oral health literacy, and Part 3 has 6 questions 

mailto:supawadee.n@psu.ac.th


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ  “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย กา้วไกล อย่างยั่งยืน” 
 

 

2 | พนม สัมพัดส้ม และคณะ 
 

for assessing critical oral health literacy having. Discussion and Conclusion: A developed tool measures of the 
oral health literacy level covered all dimensions. Further study is an evaluation content validity of the tool by 
the experts and evaluate validity and accuracy of the OHL-TE prototype in the field. 
 

Keywords: health literacy, oral health literacy, elderly 
 
 

1.บทน า 
องค์การอนามัยโลกกล่าวถึงการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active aging) ว่าเป็นกระบวนการของการสร้างโอกาสที่ดีที่สุด

เพ่ือการมีสุขภาพ การมีส่วนร่วมและความมั่นคงในการยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ เกิดความ
ตระหนักถึงการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านกาย จิต และสังคม เป็นตัวของตัวเอง และเป็นอิสระ ซึ่งจะลดการ
พ่ึงพาหรือการเป็นภาระของครอบครัว สังคมและรัฐ [1] ในปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ โดยรายได้ การศึกษา สถานภาพ เศรษฐานะ ของผู้สูงอายุล้วนมีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพและปัญหาสุขภาพช่องปาก [2] จากผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 พบว่า
ผู้สูงอายุไทยจ านวนมากมีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก โดยกลุ่มวัยสูงอายุ 60-74 ปี  ร้อยละ 56.10 มีฟันถาวรใช้งานได้
อย่างน้อย 20 ซี่ ร้อยละ 40.20 มีฟันหลังสบกันอย่างน้อย 4 คู่สบ การสูญเสียฟันทั้งปาก ในผู้สูงอายุ 60-74 ปี  
พบร้อยละ 8.70 แต่เมื่ออายุ 80-85 ปี เพ่ิมสูงถึงร้อยละ 31.00 ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบการบดเคี้ยวในช่องปาก  
ในส่วนของภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยฟันถาวรที่มีในช่องปาก ฟันถาวรใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ มีฟันหลังสบกันอย่างน้อย 4 คู่
สบ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ คือ ร้อยละ 37.50 [3]  ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งไม่เคยเข้ารับบริการทันตกรรม ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์กับระดับของความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปาก (Oral Health Literacy: OHL)   

ความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปาก หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลที่จะประมวลผลและท าความเข้าใจ
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสุขภาพช่องปากและบริการที่จ าเป็น มีการตัดสินใจด้านสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม [4]  หรือ 
ความสามารถของบุคคลต่อแหล่งข้อมูล กระบวนการ และการท าความเข้าใจข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก  ความแตกฉานด้านสุขภาพและสุขภาพช่องปากในระดับที่ต่ าส่งผลให้มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
ร่างกายและช่องปากที่ไม่ดี เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี [5-9] การประเมิน
ความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการสูงวัยอย่างมีพลังในผู้สูงอายุ
ไทย ในงานวิจัยนี้แบ่งความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปาก เป็น 3 ด้าน ตามแนวคิดของ Nutbeam [10] ดังนี้  
1) ความแตกฉานพ้ืนฐาน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ ความรู้และความเข้าใจ และความมั่นใจ 
2) ความแตกฉานเชิงปฏิสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร ได้แก่ การส่งต่อและความโน้มน้าวใจ และ 3) ความแตกฉานเชิง
วิพากษ์ ได้แก่ การวิเคราะห์แหล่ง การวิเคราะห์สาร การปรับใช้ความรู้กับตัวเอง และการจัดการเมื่อเกิดปัญหา ซึ่ง
ปัญหาด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การสูญเสียฟันและปัญหาที่เกี่ยว 
ข้องกับการใส่ฟัน ฟันผุและรากฟันผุ แผลในช่องปากและมะเร็งในช่องปาก น้ าลายแห้ง ฟันสึก และโรคปริทันต์ เป็น
ต้น 2) สภาวะในช่องปากอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง 
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โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและโรคสมองเสื่อม เป็นต้น  และ 3) พฤติกรรมทันตสุขภาพ เช่น 
การสูบบุหรี่ การเคี้ยวหมาก และการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น เครื่องมือที่สามารถวัดระดับความแตกฉานด้านสุขภาพ
ช่องปากที่ครอบคลุมทุกมิติของความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากดังที่กล่าวมาแล้วยังมีจ านวนน้อย ผู้วิจัยจึงพัฒนา
เครื่องมือต้นแบบเพ่ือประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุไทยในพ้ืนที่ภาคใต้ ผลการศึกษาที่ได้
จะน ามาใช้สร้างมาตรการ ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้าง ป้องกัน ฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ช่องปากของผู้สูงอายุ (ภาพที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาเครื่องมือประเมินความแตกฉานดา้นสุขภาพช่องปากส าหรับผูสู้งอายุไทยในพ้ืนท่ีชายแดนใต ้

2. วัสดุและวิธีการศึกษา 
งานวิจัยนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับการท าวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามใบรับรองการตรวจสอบจริยธรรม (เลขที่โครงการ EC6207-026) คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กระทรวงสาธารณสุข (เลขที่โครงการ 07/2562) 
การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบ ประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่ม และการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากส าหรับ
ผู้สูงอายุไทยในพ้ืนที่ชายแดนใต้ สถานที่ด าเนินงานวิจัย คือ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพราะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่
มีการด ารงชีวิตแบบสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนการถ่ายทอดวิถีชีวิตของผู้สูงอายุไทยในพ้ืนที่ชายแดนใต้
เพราะมีหลายกลุ่มมาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ ในเดือนธันวาคมปี 2563 โครงสร้างประชากรของอ าเภอรือเสาะ มีจ านวน 
64,188 คน นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 93 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 6 และนับถือศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 1 ในกลุ่ม
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปี พบว่ามจี านวน 3,738 คน 
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การสนทนากลุ่ม: ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่มีการสุ่มด้วยการก าหนดโควตา อาสาสมัครเป็นผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ภายในเขตพ้ืนที่อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จ านวน 
6-8 คนต่อกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 อาสาสมัครผู้สูงอายุเพศหญิงและชาย นับถือศาสนาพุทธ กลุ่มที่ 2 อาสาสมัครผู้สูงอายุ
เพศชายนับถือศาสนาอิสลาม และกลุ่มท่ี 3 อาสาสมัครผู้สูงอายุเพศหญิงนับถือศาสนาอิสลาม  

การตอบแบบสอบถาม: ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณ 
สุข) และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไปและมีประสบ 
การณ์การท างานด้านทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็การศึกษา จ านวน 70 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
ทันตกรรมจากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 12-15 คน  ใช้วิธีเลือกตัวอย่างตามความสะดวก โดยเชิญชวนผู้ที่เข้าเกณฑ์การศึกษาแต่ละกลุ่ม 
จนครบตามจ านวนที่ก าหนด แบบสอบถามมีจ านวน 34 ข้อ โดยมีรูปแบบค าตอบที่แสดงถึงระดับความเห็นด้วย
เกี่ยวกับองค์ประกอบของค าถามประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปาก 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเกี่ยวข้องมาก 
เกี่ยวข้อง ค่อนข้างเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้อง และค าถามปลายเปิด  

การวิเคราะห์ข้อมูล: ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มโดยใช้การบันทึกเสียงและวิดีโอ ถอดเทปการ
สนทนาของผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละรายแบบค าต่อค า สรุปข้อมูลเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ โดยอ้างอิงตามกรอบแนวคิ ด
การวิจัย ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ค านวณค่าความถี่ และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS 
for Windows เวอร์ชั่น 20  

3. ผลการศกึษา 
การสนทนากลุ่ม: อาสาสมัครผู้เข้าร่วมสนทนาจ านวน 18 คน ให้ความเห็นดังนี้ 
ด้านความแตกฉานพ้ืนฐาน ผู้เข้าร่วมสนทนาเห็นว่า ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพช่อง

ปากที่ดี คือ เรื่องประเภทอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ ฟันสึก พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเคี้ยว
หมาก การสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งและรอยโรคในช่องปาก การเลือกใช้แปรงสีฟัน ยาสีฟัน  วิธีแปรงฟัน 
กรณีใส่ฟันเทียม สามารถท าความสะอาดฟันเทียมอย่างถูกวิธี การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก การสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงในช่องปากของตนเองเพ่ือน ามาปรึกษากับทันตแพทย์ได้ การทราบถึงโรคทางระบบของตัวเองซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับสภาวะในช่องปาก การนัดหมายทันตกรรมและการรับประทานยาตามค าแนะน าของทันตแพทย์  

ด้านความแตกฉานเชิงปฏิสัมพันธ์ด้านการสื่อสาร ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าผู้สูงอายุที่มีความแตกฉานด้าน
สุขภาพช่องปากนั้นต้องมีความสามารถที่จะเข้าใจค าแนะน าเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากสามารถสื่อสารกับ  
ทันตบุคลากร ผู้น าทางจิตวิญาณ ผู้ดูแลและผู้น าชุมชนได้ เนื่องจากเป็นบุคคลหลักในบริบทชุมชนชายแดนใต้ที่ช่วยให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลทันตสุขภาพท่ีมีความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น 

ด้านความแตกฉานเชิงวิพากษ์ ผู้เข้าร่วมสนทนาเห็นว่าผู้สูงอายุที่มีความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากนั้น ต้อง
สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อความจากสื่อทันตสุขภาพ ในเรื่องความน่าเชื่อถือ เพ่ือน ามาปรับใช้กับตัวเองและ
ชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมให้กับชุมชน สามารถตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหากมีปัญหาสุขภาพช่องปาก
ของตนเอง และเป็นผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการปฏิบัติตนกับผู้สูงอายุอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมพบปะ
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สังสรรค์ การเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ นอกจากนี้ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อด้านทันตสุขภาพว่า ควรมี
ความสวยงาม สร้างความน่าสนใจ และเข้าใจง่าย 

การตอบแบบสอบถาม : ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 84 คน เป็น ทันตแพทย์ 39 คน (ร้อยละ 46.40) 
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 10 คน (ร้อยละ 11.90) และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 35 คน (ร้อยละ 
41.70) ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ 56 คน (ร้อยละ 66.70) และมีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป (46 คน หรือร้อยละ 56.00) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่าในทุกหัวข้อของความ
แตกฉานด้านสุขภาพช่องปากพ้ืนฐาน มีความเกี่ยวข้องมากและเกี่ยวข้อง โดยหัวข้อที่มากกว่าร้อยละ 50.00 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่าเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากคือ การปรึกษาแพทย์และทันตแพทย์ทุกครั้งก่อนหยุดยา 
(ร้อยละ 52.40) และใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ (ร้อยละ 52.40) หัวข้อที่มากกว่าร้อยละ 50.00 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความเห็นว่าเกี่ยวข้อง ได้แก่ ได้รับความรู้ค าแนะน าเกี่ยวกับสิทธิ์การรักษาปัจจุบันจากเจ้าหน้าที่ (ร้อย
ละ 57.10) ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลอย่างไร (ร้อยละ 52.40) ทราบถึง
สิทธิ์การรักษาพยาบาลของตัวเอง (ร้อยละ 51.20) โดยร้อยละ 20.02 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า วิธีการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ไม่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 1) ในด้านความแตกฉานเชิงปฏิสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร 
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 82.10 ให้ความเห็นว่าการเข้าใจค าแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปากของทันตบุคลากร มี
ความเกี่ยวข้องมากหรือเกี่ยวข้อง ขณะที่ การให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองแก่ผู้ อ่ืน มีความ
เกี่ยวข้องมากหรือเกี่ยวข้องเพียงร้อยละ 59.50 ในความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 2) ส าหรับด้านความ
แตกฉานเชิงวิพากษ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าแต่ละหัวข้อมีความเกี่ยวข้องมากหรือเกี่ยวข้องอยู่
ในช่วงร้อยละ 51.20 ถึง 72.90 (ตารางที่ 3) 

 

ตางรางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ที่มีต่อหัวข้อด้านความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปาก
พ้ืนฐาน  

หัวข้อ ระดับความเกี่ยวข้อง คน (ร้อยละ) 

เกี่ยวข้อง
มาก 

เกี่ยวข้อง ค่อนข้าง
เกี่ยวข้อง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

1.ทราบถึงสิทธ์ิการรักษาพยาบาลของตัวเอง 27 (32.10) 43 (51.20) 14 (16.70) 0 (0.00) 
2.ได้รับความรู้ค าแนะน าเกีย่วกับสทิธ์ิการรักษาปัจจุบันจากเจ้าหน้าที่ 23 (27.40) 48 (57.10) 13 (15.50) 0 (0.00) 
3.ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ใน
โรงพยาบาลอย่างไร 

16 (19.00) 
 

44 (52.40) 23 (27.40) 1 (1.20) 

4.หากมีปัญหาในช่องปากทราบว่าปัญหาที่เป็นอยู่ควรจะไปท่ี รพ.สต 
คลินิกทันตกรรมหรือโรงพยาบาล 

21 (25.00) 
 

41 (48.80) 18 (21.40) 4 (4.80) 

5.ทราบว่าอาหารชนิดใดเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ ฟันสึก  39 (46.40) 25 (29.80) 18 (21.40) 2 (2.40) 
6.รู้จักโรคฟันผุ คอฟันสึก และโรคร ามะนาด 32 (38.10) 29 (34.50) 19 (22.60) 4 (4.80) 
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7.ทราบว่าการดืม่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การเคี้ยวหมาก การสูบ
บุหรี่ส่งผลต่อการเกิดโรค รอยโรคในช่องปาก 

33 (39.30) 
 

28 (33.30) 20 (23.80) 3 (3.60) 

8.ทราบถึงแหล่งข้อมูลด้านทันตสขุภาพท่ีน่าเชื่อถือ 22 (26.20) 25 (29.80) 31 (36.90) 6 (7.10) 
9.ทราบวิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลได ้ 17 (20.20) 28 (33.30) 22 (26.20) 17 (20.20) 
10.อ่านและฟังความรู้เกีย่วกับการดูแลสุขภาพช่องปากได ้ 21 (25.00) 26 (31.00) 35 (41.70) 2 (2.40) 
11.อ่านฉลากยาและรับประทานยาตามที่ทันตแพทย์แนะน าได้ เช่น 
ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ ยาฆ่าเชื้อ 

31 (36.90) 
 

31 (36.90) 22 (26.20) 0 (0.00) 

12.อ่านใบนัดทันตกรรมได ้ 34 (40.10) 29 (34.50) 19 (22.60) 2 (2.40) 
13.อ่านค าแนะน าหลังถอนฟัน อุดฟันได ้ 23 (27.40) 28 (33.30) 31 (36.90) 2 (2.40) 
14.ปรึกษาแพทย์และทันตแพทยท์ุกครั้งก่อนหยุดยา 44 (52.40) 20 (23.80) 16 (19.00) 4 (4.80) 
15.แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 38 (45.20) 28 (33.30) 17 (20.20) 1 (1.20) 
16.กรณีใส่ฟันปลอม สามารถท าความสะอาดฟันปลอมอย่างถูกวิธ ี 36 (42.90) 29 (34.50) 19 (22.60) 0 (0.00) 
17.ใช้ยาสีฟันที่ส่วนผสมของฟลูออไรด ์ 44 (52.40) 26 (31.00) 13 (15.50) 1 (1.20) 
18.เข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 35 (41.70) 23 (27.40) 21 (25.00) 5 (6.00) 
19.สังเกตการเปลี่ยนแปลงในช่องปากของตนเองเพื่อน ามาปรึกษากบั
ทันตแพทย์ได ้

35 (41.70) 
 

26 (31.00) 16 (19.00) 7 (8.30) 

20.ทราบถึงโรคทางระบบของตัวเอง คือ โรคอะไร เช่นโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีความเกีย่วข้องกับสภาวะในช่องปาก 

39 (46.40) 27 (32.10) 16 (19.00) 2 (2.40) 

21.ทราบว่าการเคี้ยวหมาก สูบบหุรี่เป็นความเสี่ยงของโรคมะเร็งและ
การเกิดรอยโรคในช่องปาก 

34 (40.50) 26 (31.00) 22 (26.20) 2 (2.40) 

 

ตางรางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ที่มีต่อหัวข้อด้านความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากเชิง
ปฏิสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร 

หัวข้อ ระดับความเกี่ยวข้อง คน (ร้อยละ) 

เกี่ยวข้อง
มาก 

เกี่ยวข้อง ค่อนข้าง
เกี่ยวข้อง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

1.สามารถร้องขอให้ทันตบุคลากรแจ้งข้อมูลจากการตรวจให้เข้าใจได้  25 (29.80) 38 (45.20) 18 (21.40) 3 (3.60) 
2.มีความกล้าที่จะซักถามข้อสงสัยในการดูแลสุขภาพช่องปากจาก
ทันตบุคลากร 

28 (33.30) 
 

39 (46.40) 16 (19.00) 1 (1.20) 

3.เข้าใจค าแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปากของทันตบุคลากร 38 (45.20) 31 (36.90) 15 (17.90) 0 (0.00) 
4.สามารถสอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาทางทันตกรรมและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมในแต่ละครั้ง 

25 (29.80) 
 

41 (48.80) 15 (17.90) 3 (3.60) 

5.สามารถแจ้งทันตบุคลากรได้ว่ามีการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ตนเองอย่างไรบ้าง 

23 (27.40) 
 

45 (51.20) 16 (19.00) 2 (2.40) 

6.ให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองแก่ผู้อื่นได้ 23 (27.40) 27 (32.10) 30 (35.70) 4 (4.80) 
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ตางรางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ที่มีต่อหัวข้อด้านความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากเชิง
วิพากษ์ 

หัวข้อ ระดับความเกี่ยวข้อง คน (ร้อยละ) 

เกี่ยวข้อง
มาก 

เกี่ยวข้อง ค่อนข้าง
เกี่ยวข้อง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

1.สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลทันต
สุขภาพท่ีสื่อน าเสนอได้ ก่อนตัดสินใจปฏิบัติตาม  

19 (22.60) 
 

35 (41.70) 23 (27.40) 7 (8.30) 

2.สามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและคนอ่ืนได้ โดยไม่เช่ือหรือปฏิบัติตามทันที 

19 (22.60) 
 

24 (28.60) 34 (40.50) 7 (8.30) 

3.สามารถประเมินข้อความสื่อเพื่อช้ีแนะแนวทางให้กับชุมชนได้ 11 (13.10) 37 (44.00) 27 (32.10) 9 (10.70) 
4.ก าหนดทางเลือกและปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการปฏิบัติเพื่อ
การมีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

14 (16.70) 
 

37 (44.00) 30 (35.70) 3 (3.60) 

5.สามารถแสดงทางเลือกที่เกิดผลกระทบต่อตัวเองและผู้อื่นน้อยที่สุด 18 (21.40) 37 (44.00) 25 (29.80) 4 (4.80) 
6.ใช้เหตุผลหรือวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย เพื่อทางเลือกและปฏิเสธ/
หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพช่องปากท่ีดี  

19 (22.60) 
 

38 (45.20) 24 (28.60) 3 (3.60) 

7.มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการปฏิบัติตนกับผู้สูงอายุ
อื่น  

18 (21.40) 43 (51.20) 20 (23.80) 3 (3.60) 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม การสนทนากลุ่ม และการส ารวจความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
ผู้วิจัยน าข้อมูลมามาพัฒนาเครื่องมือต้นแบบในการประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุไทยใน
พ้ืนที่ชายแดนใต้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่1 ประเมินความแตกฉานพ้ืนฐาน จ านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 2 ประเมิน
ความแตกฉานเชิงปฏิสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร จ านวน 3 ข้อ และส่วนที่ 3 ประเมินความแตกฉานเชิงวิพากษ์ จ านวน 
4 ข้อ (ภาพที่ 2) 

4. วิจารณ ์
การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุไทยในพ้ืนที่ชายแดน

ใต้ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน ามาเป็นแนวคิดในการ
พัฒนาข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ พบว่าเครื่องมือส่วนใหญ่ใช้วัด
คุณลักษณะด้านความจ า การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การค านวณตัวเลข และการประเมินการรับสื่อ มีการเริ่มใช้วิธี
จ าแนกความแตกฉานด้านสุขภาพอ้างอิงตาม Nutbeam [10] 
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ภาพที่ 2 เครื่องมือต้นแบบในการประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากส าหรับผูสู้งอายุไทยในพื้นที่ชายแดนภาคใต ้

 

ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพเครื่องมือที่ใช้ประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่อง
ปากที่ได้รับความนิยม เช่น 1) ด้านการจดจ าค า เพ่ือใช้วัดความสามารถในการจดจ าค า คือ Rapid Estimate of 
Adult Literacy in Dentistry เช่น REALD-99 [11] (การจดจ าค า) จ านวน 99 ข้อ และ REALD-30 [12] (การจดจ า
ค าท่ีพบบ่อยทางทันตกรรม) จ านวน 30 ข้อ  2) ด้านการอ่านและการคิดค านวน เพ่ือใช้วัดการอ่านและการคิดค านวณ
ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก เช่น Test of Functional Health Literacy in Dentistry (ToFHLiD) [13 ] ซึ่ ง
ประกอบด้วย การอ่านและการคิดค านวน (68 ข้อ เป็นการอ่านและ 12 ข้อ เป็นการค านวน) 3) ด้านความรู้ด้าน
สุขภาพช่องปาก เพ่ือใช้วัดความรู้ด้ านสุขภาพช่องปาก เช่น Comprehensive Measure of Oral Health 
Knowledge (CMOHK) [14] ซึ่งประกอบด้วย 44 ข้อ ที่เป็นแนวคิด ความรู้ แบบประเมินวัดความแตกฉานด้าน
สุขภาพช่องปาก เครื่องมือส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากการดัดแปลง การแปลภาษา จากเครื่องมือ Rapid Estimate of 
Adult Literacy in Dentistry (REALD) และ Test of Functional Health Literacy in Dentistry (ToFHLiD) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่มุ่งวัดความสามารถในการเข้าใจค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก การศึกษาของ Ueno 
M. และคณะ [16]  ในปี พ.ศ 2556 ในผู้ใหญ่จ านวน 589 คน ที่ประเทศญี่ปุ่น พบว่าความแตกฉานด้านสุขภาพช่อง
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ปากในระดับที่ต่ ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพช่องปากที่ไม่ดี ได้แก่ ไม่แปรงฟัน ไม่เคยตรวจสุขภาพช่อง
ปากผ่านกระจกส่องฟันด้วยตนเอง ไม่ได้มาพบทันตแพทย์เพ่ือตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจ ารวมถึงมีความสัมพันธ์
กับสภาวะอนามัยช่องปากไม่ดี โรคฟันผุและการสูญเสียฟันและการศึกษาของ Swift และคณะ [15] ในปี 2557 พบว่า
ความแตกฉานด้านสุขภาพและสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพช่องปากและการมีคุณภาพชีวิตที่
ดี เช่น ระดับความแตกฉานด้านสุขภาพจะเพ่ิมข้ึนเมื่อมีระดับการศึกษาและรายได้ครัวเรือนสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสรุป
เนื้อหาที่ได้จากการสนทนากลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม  

ปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาเครื่องมือวัดความแตกฉานด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ในกลุ่มวัยและ
กลุ่มโรคต่าง ๆ ขณะที่เครื่องมือใหม่ที่พัฒนาขึ้นพยายามน าข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การปฏิบัติตนเอง 
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และแนวทางในการใช้บริการมาร่วมประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปาก 
เพ่ือให้ครอบคลุมความหมายของ OHL มากขึ้น เช่น จากการศึกษาของ Tippanart และคณะ [17]  ในปี พ.ศ 2557 
ได้พัฒนา OHL test ขึ้นเพ่ือประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากในมารดาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ แตกฉานพ้ืนฐาน 
ความแตกฉานเชิงปฏิสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร และความแตกฉานเชิงวิพากษ์ ซ่ึงเป็นแบบประเมิน จ านวน 25 ข้อ 

หลายการศึกษาได้พัฒนาและสร้างแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากเป็นภาษาสเปน [18] รัสเซีย
[19] ฮ่องกง [20] อารบิก [21] เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในกลุ่มประชากรเด็ก ผู้ใหญ่และผู้ปกครองเด็ก 
ข้อจ ากัดของผู้สูงอายุในการตอบค าถามเพ่ือประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปาก ควรพิจารณาการเลือกชนิด
ของแบบสอบถามให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพราะมีผลต่อวิธีคิดในการออกแบบประเมิน เช่น แบบประเมินที่ให้
ผู้สูงอายุอ่านเอง หรือแบบประเมินที่ใช้การสังเกตร่วมด้วย ในงานวิจัยนี้ออกแบบ แบบประเมินให้มีทั้งเป็นค าถาม
ปลายปิด ค าถามปลายเปิด และใช้รูปภาพประกอบ 

การศึกษาขั้นตอนต่อไปของเครื่องมือต้นแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุไทยใน
พ้ืนที่ชายแดนใต้ จ านวน 17 ข้อนี้ คือการปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง ด าเนินการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 13-15 ท่าน และตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในอาสาสมัครผู้สูงอายุต่อไป 

5. สรุปผลการศกึษา  
การวิจัยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในการพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพ่ือ

ประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปาก ทั้งด้านพ้ืนฐาน เชิงปฏิสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร และเชิงวิพากษ์ที่มีความ
เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุไทยในพ้ืนที่ชายแดนใต้  

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ  “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย กา้วไกล อย่างยั่งยืน” 
 

 

10 | พนม สัมพัดสิม และคณะ 
 

6. กิตตกิรรมประกาศ  
งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของผู้สูงอายุในอ าเภอรือเสาะและทันตบุคลากร จังหวัดนราธิวาส ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านทันตกรรม สาขาต่าง ๆ ขอขอบคุณทันตแพทย์นาริม โตะกานี ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี ที่เสียสละเวลามาเป็นผู้ด าเนินงานในการสนทนากลุ่มตลอดระยะเวลาการท าวิจัยนี้ 
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บทคัดย่อ 
 จากการที่ผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมเพิ่มจ านวนมากข้ึน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
ผู้ป่วยสูงอายุที่มารับบริการที่แผนกกายภาพบ าบัด ผู้ร่วมวิจัยจ านวน 25 คน ประกอบด้วย แพทย์ นักกายภาพบ าบัดและผู้ช่วย 
เจ้าหน้าท่ีแผนกกายภาพบ าบัด (8 คน) เจ้าหน้าที่ผู้ป่วยนอกและประชาสัมพันธ์ (4 คน) พยาบาลคัดกรอง (2 คน) หัวหน้าและ
เจ้าหน้าที่การเงิน (3 คน) หัวหน้าและเภสัชกร (3 คน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (1 คน) ผู้ป่วยสูงอายุและญาติ (4 คน)
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ โมเดลของแพลตฟอร์ม Teleageing Healthcare Service: THS จากเทคโนโลยี Video Calling ส าหรับ
แผนกกายภาพบ าบัด แบบประเมินประสิทธิผลของแพลตฟอร์ม และแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้แพลตฟอร์ม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ Independent sample t-test และ Chi-Square ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการท างานภาพรวมของ
แพลตฟอร์ม THS ตรงความต้องการของแผนกกายภาพบ าบัดและผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากที่สุด  แพทย์และเจ้าหน้าที่
กายภาพบ าบัดรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้แพลตฟอร์ม THS ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งประสิทธิผลการออกแบบของแพลตฟอร์ม 
การทดสอบและมีช่องทางส าหรับข้อมูลป้อนกลับเหมาะสมและมีความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก และ McNemar Test Chi-
Square = 8.333, df = 1, p-value = 0.004 แสดงผลความน่าเช่ือถือของการใช้แพลตฟอร์มนี้ได้อย่างเกิดประสิทธิผล และ
ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้แพลตฟอร์ม THS อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

ค าส าคัญ: แพลตฟอร์ม, กายภาพบ าบัด, ผู้สูงอาย,ุ สุขภาพวิถีใหม่ 

ABSTRACT 
 From the increasing number of elderly osteoarthritis patients, it is necessary to develop a platform 
to optimize the care of elderly patients who used the physical therapy department service. There were 25 
key informants, namely doctors, physical therapists, and assistances and officers (8 persons), OPD officers, 
and public relations (4 persons), Screening Nurses (2 persons), financial head and officers (3 persons), head 
of Pharmacist and team (3 persons) , director of the hospital (1 person) , elderly patients, and relatives (4 
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persons).  Research tools are the platform model of Teleageing Healthcare Service: THS from video calling 
technology at the physical therapy department, efficiency platform of assessment template, and 
satisfaction questionnaire for platform usage. Data analysed were used an independent sample t-test and 
Chi-Square statistics. The research results showed the perspective of the THS platform meets the needs of 
the physical therapy department and relatives at the highest level.  Doctors and physical therapists, and 
relatives can use the THS platform properly, including effective design, a feedback channel for platform 
test, and security are at a high level. McNemar Test Chi-Square = 8.333, df = 1, p-value = 0.004 showed 
the platform usage is reliable. The overall satisfaction for THS Platform usage is at the highest level. 
 

KEYWORDS: Platform, Teleageing healthcare service, Physical therapy, Elders, New normal health 

 

1. บทน า 
 ปัจจุบันมีจ านวนผู้สูงอายุ 962 ล้านคนจากประชากรโลก 7,550 ล้านคน ส าหรับจ านวนผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยมีจ านวน 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 จากประชากร 65.5 ล้านคน และมีจ านวนสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาส าคัญของผู้สูงอายุคือโรคข้อเข่าเสื่อมและมักเกิดอุบัติเหตุจากการหกล้มที่ต้องเข้ารับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์ม THS คือ ซอฟแวร์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้รับการรักษาที่บ้านโดยไม่จ าเป็นต้อง
มาโรงพยาบาลที่ต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้น จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น จากการใช้ THS ติดต่อกับแพทย์และเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายและการแออัดในโรงพยาบาลที่ผู้สูงอายุอาจติดโรคต่าง ๆ 
โดยเฉพาะช่วงโรคระบาดโควิด-19 รวมทั้งในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่บุตรหลานในวัยท างานไม่มีเวลาดูแล
ผู้สูงอายุไดต้ลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องให้ผู้สูงอายุสามารถใช้นวัตกรรมดูแลตนเองได้ [1] 

 จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย The Foundation of Thai Gerontology Research and 
Development Institute (2017) พบว่า ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมและหกล้มต้องท ากายภาพบ าบัดที่มีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น [2] รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการติดตามผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังหลัง
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ดังนั้น THS แพลตฟอร์มที่
พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี video calling มีความจ าเป็นอย่างมากที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรึกษากับแพทย์
หรือนักกายภาพบ าบัดได้ท่ีบ้านอย่างรวดเร็วเพ่ือบ าบัดอาการข้อเข่าเสื่อมเรื้อรังหรือได้รับอุบัติเหตุหกล้มรุนแรง
อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีผู้วิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มนี้จ านวนน้อยมาก หากมี
การพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ได้ส าเร็จจะสามารถช่วยชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างทันท่วงทีและลดค่าใช้จ่ายส าหรับ
ผู้สู งอายุที่มีรายได้น้อยด้วย [3] จึงท าให้คณะผู้วิจัยสนใจท าวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์ม THS ที่แผนก
กายภาพบ าบัดเพ่ืออ านวยความสะดวกอย่างครบวงจรได้ที่บ้านของผู้สูงอายุด้วยแพลตฟอร์มของเทคโนโลยี 
video calling ที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งแพลตฟอร์มที่พัฒนาใหม่นี้สามารถให้บริการผู้สูงอายุที่สะดวก
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และใช้งานได้ง่าย ตั้งแต่แผนกผู้ป่วยนอก พยาบาลคัดกรอง แผนกกายภาพบ าบัด แผนกการเงินช าระผ่าน e-
payment และสุดท้ายแผนกเภสัชกรรม อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยจ าเป็นต้องท าวิจัยครั้งนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนา
แพลตฟอร์มใหมใ่ห้สามารถใช้งานเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมเรื้อรังหรือหกล้มที่จ าเป็นต้องรับ
การรักษาอย่างเร่งด่วน แพลตฟอร์ม THS ที่พัฒนาใหม่นี้มีความแตกต่างจากเดิม คือ แพลตฟอร์มใหม่นี้
พัฒนาขึ้นส าหรับแผนกกายภาพบ าบัดใช้กับผู้สูงอายุที่ใช้งานง่ายตั้งแต่ติดต่อจุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายที่มีความ
รวดเร็วและแม่นย าสูงกว่าแพลตฟอร์มเดิม ทีช่่วยลดการสูญเสียชีวิตผู้สูงอายุอยู่ล าพังที่บ้านอย่างปลอดภัย 

2. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์ม THS ส าหรับดูแลผู้ป่วยสูงอายุทีแ่ผนกกายภาพบ าบัด 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม THS  
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม THS  

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ พนักงานแผนกประชาสัมพันธ์ลูกค้า 2 คน เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 2 คน พยาบาล      
คัดกรอง 2 คน เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัด 2 คน นักกายภาพบ าบัด 2 คน ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 2 คน 
แพทย์ 2 คน หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่การเงิน 3 คน หัวหน้าและเภสัชกร 3 คน และผู้อ านวยการที่มี
อ านาจตัดสินใจใช้แพลตฟอร์ม 1 คน ผู้ป่วยสูงอายุ 2 คน ญาติผู้ป่วยสูงอายุ 2 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่มีผู้ป่วยสูงอายุแผนกกายภาพบ าบัดในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลาในการท า
วิจัย 8 เดือน และทดสอบแพลตฟอร์ม 2 เดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม 2563) 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาแพลตฟอร์ม THS ส าหรับผู้สูงอายุที่มารับบริการที่แผนกกายภาพบ าบัด ได้ด าเนินการ 
ต่อไปนี้ 

3.1 ผู้เข้าร่วมวิจัย ได้แก่ พนักงานแผนกประชาสัมพันธ์ลูกค้า 2 คน เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 2 คน  
พยาบาลคัดกรอง 2 คน เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัด 2 คน นักกายภาพบ าบัด 2 คน ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 2 
คน แพทย์ 2 คน หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่การเงิน 3 คน หัวหน้าและเภสัชกร 3 คน และ ผู้อ านวยการที่มี
อ านาจตัดสินใจใช้แพลตฟอร์ม 1 คน ผู้ป่วยสูงอายุ 2 คน ญาติผู้ป่วยสูงอายุ 2 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ก าหนด
เกณฑ์การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และด าเนินการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยน าแพลตฟอร์มไปด าเนินการทดลองกับ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ที่ต้องใช้แพลตฟอร์มคล้ายคลึงกัน ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกด้วยวิธีแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยกลุ่มทดลองมีจ านวน 12 คนที่มีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
และใช้แพลตฟอร์มได้ จ าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมแพลตฟอร์มใหม่จ านวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09:00-
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16:00 น. ส่วนกลุ่มควบคุม มีจ านวน 12 คน มีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและยังคง
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตามปกติ โดยทั้งสองกลุ่มไม่มีค่าความแตกต่างของ Side Effect และ Respondent 
Effect มากนักและรับผิดชอบภายในแผนกของตนและท างานร่วมกับแผนกอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการใช้
แพลตฟอร์ม 

3.2 เครื่องมือในการวิจัย  

3.3 ใช้แพลตฟอร์ม THS  ที่พัฒนาขึ้น ตรวจสอบคุณภาพของแพลตฟอร์มโดยใช้ Agile  
Software Development Life Cycle: ASDL [4] ผู้วิจัยบูรณาการแนวทางการด าเนินการวิจัยของ ดาวรถา 
วีระพันธ์ (2561) [5] มีข้ันตอนต่อไปนี้ 
    1) คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบ าบัดและแผนกที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ด้วยดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: 
CVI) ไดเ้ท่ากับ 0.92 [6] และตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงด้วยวิธีสามเส้า (Saturation)  
    2) วิเคราะห์และออกแบบแพลตฟอร์ม เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยลงทะเบียน ช าระเงินและรับยาก่อน
กลับบ้าน โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ค านึงถึงมาตรการ Social Distancing ใช้กระบวนการสื่อสาร
แบบทันที (Real Time) ผู้ป่วยสามารถฝึกกายภาพบ าบัดเองที่บ้าน และหากมีอาการผิดปกติก็สามารถติดต่อ
แพทย์ได้ทันที แพทย์สามารถเห็นอาการและให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถ
ให้บริการแบบ Face to Face ได้แก่ การลงทะเบียน การนัดแพทย์ การระบุความจ าเป็นที่ต้องมาพบแพทย์ 
การช าระเงิน และสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ แพทย์ และเภสัช การขอค าปรึกษาเรื่องการใช้ยารวมทั้งรอรับ
ยาที่บ้านได ้นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้แพทยส์ามารถติดต่อแพทย์เฉพาะทางกรณีผู้ป่วยมีอาการฉุกเฉิน 
    3) จัดท าแพลตฟอร์มตรวจสอบการใช้งานไดจ้ริง  
    4) ทดสอบแพลตฟอร์มก่อนน าไปใช้ โดยขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้และความสามารถด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยเทคนิค White box Testing และเชื่อมต่อกับระบบ
เดิมตามที่ผู้ใช้งานต้องการ [7]  
    5) ฝึกอบรมการใช้งานระบบส าหรับเจ้าที่ที่เก่ียวข้องและด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจ 
    6) ก าหนดแนวทางบ ารุงรักษา (Maintainance) หลังจากการใช้งานจริงหรือเมื่อเกิดปัญหา
การใช้งาน 
 3.3.1 แบบประเมินประสิทธิผลของแพลตฟอร์ม เป็นการประเมินด้านความถูกต้องในการท างาน
ความต้องการของผู้ใช้งานและความปลอดภัย ประเมินด้วยเทคนิค White Box Testing พัฒนาจาก Budu 
(2020) [8] ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ มุ่งเน้นความถูกต้องในการท างาน 2) ภาพรวมที่ตรงความต้องการของ
การใช้แพลตฟอร์ม 3) การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบและมีช่องทางส าหรับข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม 
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และ 4) ความปลอดภัยของการใช้แพลตฟอร์ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
 3.3.2  คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มมาจากการขั้นตอนการใช้งานแพลตฟอร์มใหม่ที่คณะผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นเป็นคู่มือ แบ่งออกเป็น คู่มือส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) เนื้อหาประกอบด้วย 1) การใช้
แพลตฟอร์มของผู้ป่วย 2) การใช้แพลตฟอร์มของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายแบ่งออกเป็น แพทย์ด้านกายภาพบ าบัด 
นักกายภาพบ าบัดและผู้ช่วยฯ เวชระเบียน พยาบาลคัดกรอง การเงิน และเภสัขกรรม 3) ตัวอย่างการใช้แอพลิ
เคชั่น 4) แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้แพลตฟอร์ม 5) ข้อจ ากัดในการใช้งาน 6) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับ 
Help Desk 7) ค าถามและค าตอบที่พบบ่อย ส่วนคู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบ (System Manual) เนื้อหา
ประกอบด้วย 1) การติดตั้งระบบ 2) การส ารองข้อมูล 3) แนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา การตรวจสอบ
เนื้อหาของคู่มือทั้งสองประเภทโดยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของการใช้
ภาษาเพ่ือความสมบูรณ์ และได้น าไปทดสอบกับเจ้าหน้าที่ที่มิใช่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 3 คนเพ่ือปรับให้
เหมาะสมกับผู้ใช้คู่มือมากที่สุดก่อนน าไปใช้ฝึกอบรมต่อไป ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบการใช้คู่มือแพลตฟอร์ม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Independent Sample t-test และ Chi-Square  
 3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้แพลตฟอร์ม  พัฒนาจาก Asadullah, Faik and 
Kankanhalli (2018) [9] ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความถูกต้องของการใช้งาน 2) การติดตั้งที่ถูกต้อง        
3) ความสามารถในการท างาน 4) ความสะดวกต่อการใช้งาน และ 5) ความปลอดภัยของการใช้ ประเมินค่า
ด้วย Likert Scale  5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมากที่สุด (5) พึงพอใจมาก (4) พึงพอใจปานกลาง (3) พึงพอใจ
น้อย (2) พึงพอใจน้อยที่สุด (1) ได้น าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการ
ใช้ภาษาก่อนน าไปใช้งานจริง [10] วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เช่น ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

3.4 ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีใบรับรองจากส านักงานมาตรฐานการวิจัยในคน 
รับรองวันที่ 27/04/2562 และหมดอายุวันที่ 27/04/2565  

1) คณะผู้วิจัยได้แนะน าแนวทางการใช้แพลตฟอร์ม THS แก่ผู้ป่วยสูงอายุแผนกกายภาพบ าบัด 
ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และแจ้งวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลวิจัยกับผู้ใช้แพลตฟอร์มนี้ 
เริ่มตั้งแต่แผนกแรก ถึง สุดท้าย ได้แก่ พนักงานแผนกประชาสัมพันธ์ลูกค้า 2 คน เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 2 คน  
พยาบาลคัดกรอง 2 คน เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัด 2 คน นักกายภาพบ าบัด 2 คน ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 2 
คน แพทย์ 2 คน หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่การเงิน 3 คน หัวหน้าและเภสัชกร 3 คน และ ผู้อ านวยการที่มี
อ านาจตัดสินใจใช้แพลตฟอร์ม 1 คน ผู้ป่วยสูงอายุ 2 คน ญาติผู้ป่วยสูงอายุ  2 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน 
คณะผู้วิจัยยึดหลักจริยธรรมในการสัมภาษณ์โดยไม่เปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อมูล ท าการสัมภาษณ์จนกว่า
จะไม่พบข้อสงสัยที่เรียกว่า ข้อมูลอ่ิมตัว (Data Saturation) จึงยุติการสัมภาษณ์ การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านทีมผู้วิจัยและผู้วิเคราะห์  ( Analyst/ Investigator 
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Triangulation) ตรวจสอบจากการเปลี่ยนตัวผู้วิจัยจ านวน 2 คนรวมตัวผู้วิจัยด้วย เพ่ือให้มั่นใจในการรวบรวม
ข้อมูล จึงได้น าข้อมูลมาเปรียบเทียบและปรึกษาร่วมกันและน ามาวิเคราะห์และตรวจสอบความตรงกันของ
ข้อมูลซึ่งพบว่ามีความหมายตรงกัน แสดงว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือสามารถน ามาใช้
ในการวิจัยนี้ได้อย่างสมบูรณ์ [11] 

2) จัดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม วัตถุประสงค์การอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ 
งานแพลตฟอร์มอย่างเกิดประสิทธิภาพส าหรับเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบ าบัด แผนกเวชระเบียน แผนก       
ประชาสัมพันและแผนกอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จ านวนผู้เข้าอบรม 12 คน ระยะเวลา 1 วัน ประมาณ 6 ชั่วโมง (09:00-
16:00 น.)  หัวข้อการอบรมและกิจกรรม ประกอบด้วย ช่วงเช้า 3 ชั่วโมง ได้แก่ 1) การท าแบบทดสอบความรู้
ก่อนอบรม (Pre-Test) (30 นาที) 2) การกล่าวเปิดการอบรม โดยผู้อ านวยการของโรงพยาบาล (15 นาที)      
2) การชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (15 นาที) 3) หลักการเบื้องต้นของการใช้
งานแพลตฟอร์ม THS และความปลอดภัยของการใช้งาน (30 นาที) 4) หลักการเปิด-ปิดแอพลิเคชั่นบนมือถือ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 5) ส าหรับผู้ป่วย การเลือกปุ่มใช้งาน การกดปุ่ม video call หลักการใช้กล้องและล าโพง 6) 
หลักการเปิดประวัติผู้ป่วยและบันทึกรายงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์  (1.30 ชั่วโมง) ช่วงบ่าย 3 ชั่วโมง ได้แก่ 
7) หลักการใช้งานส าหรับแผนกเวชรเบียน แผนกการเงิน และเภสัชกรรม (30 นาที) 8) ฝึกรูปแบบ 
Simulation พร้อมกันทุกคนเพ่ือใช้งานต่อเนื่องกัน (1.30 นาที) 9) ถาม-ตอบ (15 นาที)  9) แบบทดสอบ 
Post-Test (30 นาท)ี และประเมินความพึงพอใจในการอบรม (15 นาท)ี  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิผลการใช้แพลตฟอร์มในการน าคู่มือไปใช้ด้วยสถิติ Indipendent 
sample t-test (Pre-Post-Test) และ Chi-Square ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา     
(Descriptive Statistic) น าเสนอด้วยค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 

ผลการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์ม THS ส าหรับดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่แผนก 
กายภาพบ าบัด โดยน าผลมาพัฒนาแพลตฟอร์ม THS ด้านขั้นตอนการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่แพลตฟอร์ม 
เพ่ือนัดหมายการพบแพทย์กับแผนกเวชระเบียน พยาบาลคัดกรอง และจุดรักษาที่แผนกกายภาพบ าบัด (ภาพ
ที ่1) และจุดการเงิน ถึง จุดเภสัชกรรม (ภาพที ่2)  
 

ผลการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม THS คณะผู้วิจัย 
น าเสนอผลวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลภาพรวมของแพลตฟอร์มตรงความต้องการของผู้ใช้ อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 (ตารางท่ี 1) 
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 ส่วนที่ 2) ผลคะแนนความเข้าใจก่อนและหลังการใช้แพลตฟอร์มของกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value = .006) โดยผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้แพลตฟอร์มจะมีทักษะดีกว่าก่อนฝึกอบรม 
และคะแนนความเข้าใจการใช้แพลตฟอร์มของกลุ่มทดลองเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p-value < 0.001) (ตารางท่ี 2) 
 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการใช้แพลตฟอร์มกับโทรศัพท์มือถือตั้งแต่จุดแรก - แผนกกายภาพบ าบัด   
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการใช้แพลตฟอร์มจุดการเงินถึงจุดเภสัชกรรม 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม 

หัวข้อประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม ค่าเฉลี่ย 
(MEAN) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD) 

ระดับ
ประสิทธิผล 

1. มุ่งเน้นความถูกต้องในการท างาน                   4.42 0.52 มาก 

2. ภาพรวมตรงความต้องการของผู้ใช้แพลตฟอร์ม 4.52 0.57 มากที่สุด 

3. การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบและมี
ช่องทางส าหรับข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม 

4.31              0.46 มาก 

4. ความปลอดภัยของระบบ 4.00 0.77 มาก 
รวม 4.31 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 2 คะแนนความเข้าใจก่อนและหลังการใช้แพลตฟอร์ม 

กลุ่ม /
จ านวน 

Post-Test 
Mean 
Rank 

Pre-Test 
Mean 
Rank 

Different t-test p-value 
Mann-

Whitney 
U 

p-
value Mean SD Mean SD 

กลุ่มทดลอง  
12 คน  

17.42 3.09 8.38 13.50 3.18 63.16 3.92 -3.06 0.006 

3.5 <0.001 กลุ่ม
ควบคุม 
12 คน 

7.67 1.83 10.46 6.58 1.88 14.54 1.09 -1.43 0.17 

 

 ส่วนที่ 3) ผลประเมินความน่าเชื่อถือของคู่มือการใช้แพลตฟอร์มของกลุ่มทดลองด้วยสถิติ Chi-
Square วิธี McNemar Test = 8.333, p-value = 0.004 (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 คะแนนแพลตฟอร์มการใช้ความน่าเชื่อถือของคู่มือ  

McNemar Test ของกลุ่มทดลองเพื่อประเมินความ

น่าเชื่อถือของคู่มือการใช้แพลตฟอร์ม 
Chi-Square 

 

df p-value 

8.333 
 

1 0.004 

 
 ผลการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้แพลตฟอร์ม พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้แพลตฟอร์มอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 50.4, SD = 0.46) ส่วนรายข้อ
อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด (Mean = 4.00-4.58, SD = 74.0-00.0) (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้แพลตฟอร์ม  

หัวข้อประเมินความพึงพอใจของผู้ใชแ้พลตฟอร์ม ค่าเฉลี่ย 
(MEAN) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ      
พึงพอใจ 

1. การใช้งานเป็นไปตามหน้าที่และความถูกต้อง  4.58 0.52 มากที่สุด 

2. การติดตั้งท่ีถูกต้องตามสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
อ่ืน ๆ    

4.42 0.52 มาก 

3. ความสามารถในการท างานของแพลตฟอร์มอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.50              0.52 มากที่สุด 

4. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม        4.00 0.74 มาก 
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หัวข้อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แพลตฟอร์ม ค่าเฉลี่ย 
(MEAN) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ      
พึงพอใจ 

5.ความปลอดภัยของการใช้งานแพลตฟอร์ม 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.46 มากที่สุด 
  

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลของการวิจัยการพัฒนาแพลตฟอร์ม THS ส าหรับผู้ป่วยสูงอายุที่แผนกกายภาพบ าบัดได้ใช้แนวทาง 

System Agile Development Life Cycle: SDLC Model เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและ
ความปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และป้องกันความ
แออัดของผู้รับบริการสอดคล้องกับการศึกษาของ Steindal, et al. (2020) [12] พบว่า แพลตฟอร์มต้อง
ออกแบบให้สามารถรองรับระบบเดิมที่มีอยู่ โดยค านึงถึงความปลอดภัยตามดุลยพินิจของแพทย์ในการใช้งาน
ด้วยแพลตฟอร์มที่พัฒนานี้สามารถตอบสนองความสะดวกและปลอดภัยในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการฝึกทักษะ
จากนักกายภาพบ าบัด และสามารถปรึกษาและท ากายภาพบ าบัดเองที่บ้านได้ หากหกล้มก็สามารถติดต่อ
ฉุกเฉินเพ่ือรับการรักษาเบื้องต้นอย่างปลอดภัย  

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบแพลตฟอร์มก่อนใช้งานจริง ตรวจสอบความถูกต้องและปลอดภัยใน
ระบบภาพรวมก่อนเชื่อมต่อกับระบบเดิมอย่างราบรื่น รวมทั้งประเมินลงมือปฏิบัติเพ่ือหาข้อผิดพลาดและ
ปรับแก้ไขให้แพลตฟอร์มสมบูรณ์มากที่สุด โดยได้น าแพลตฟอร์มให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญแนะน าอย่าง
ละเอียดท าให้แพลตฟอร์มทุกขั้นตอนในภาพรวมมีประสิทธิผลมากถึงมากที่สุดตามหลักสถิติ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Appleman (2020) [13] ที่กล่าวถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ใช้งานได้จริงตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน โดยผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลควรอยู่ในระดับดีมากเท่านั้น นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยได้จัดท าคู่มือผู้ใช้
แพลตฟอร์ม และได้ทดสอบความรู้และความน่าเชื่อถือของคู่มือของผู้ใช้งานสอดคล้องกับการศึกษาของภูริชญา 
วีระศิริรัตน์ และคณะ (2558) ทีก่ล่าวว่า แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นต้องผ่านการทดสอบอย่างมั่นใจจึงจะน าไปใช้
งานกับผู้ป่วยสูงอายุอย่างปลอดภัย [14] นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้แพลตฟอร์ม ที่
พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับ Huang และคณะ (2017) ที่กล่าวถึงแพลตฟอร์มที่ดี
จ าเป็นต้องได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด [15] อย่างไรก็ตาม Liu, et al. (2014) ได้กล่าวขัดแย้งว่า 
ความพึงพอใจมิใช่ประเด็นหลักของการใช้งานแพลตฟอร์ม ซึ่งแพลตฟอร์มที่ดตี้องง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [16] ขณะทดสอบ
พบประเด็นส าคัญ คือ 1) ระบบอินเตอร์เน็ตในมือถือบางระบบไม่มีความเสถียรท าให้การใช้งานแพลตฟอร์ม
เกิดความล่าช้าจากเครือข่าย 4G กลุ่มทดลองบางคนเสนอความเห็นว่าควรมีระบบรองรับแพลตฟอร์ม
คณะผู้วิจัยได้น าข้อคิดเห็นทดสอบแพลตฟอร์มใช้กับเครือข่าย 5G ที่พบว่าสามารถลดปัญหาได้ ดังนั้น 
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โรงพยาบาลที่ต้องการใช้แพลตฟอร์มนี้ควรปรับเครือข่ายเป็น 5G จึงจะสามารถลดปัญหาดังกล่าว 2) มีความ
แตกต่างกันด้านประสบการณ์ใช้งานแอพลิเคชั่นของผู้เข้าอบรมในกลุ่มทดลอง จึงควรจัดท า Pre-Test เพ่ือ
แบ่งแยกระดับความรู้ความสามารถก่อนอบรม และ3) การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นแต่เนื้อหา ท าให้ผู้เข้าอบรมบาง
คนเดินออกจากห้องบ่อยส่งผลให้ฝึกทักษะไม่ต่อเนื่อง  จึงควรออกแบบกิจกรรมละลายพฤติกรรมแทรกกับการ
เรียนรู้เนื้อหาจะท าให้การอบรมเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น ดังนั้น แนวทางปรับแก้ไขในการอบรมครั้งต่อไป 
คณะผู้วิจัยได้น าเสนอเพ่ิมเติมจากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืน คือ 1) ควรอบรมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สร้างความมั่นใจกับผู้เข้าอบรมก่อน เนื่องจากผู้เข้าอบรมบางคนไม่มีทักษะการใช้งานบนมือถือ 2) ก าหนดให้
ผู้เรียนรู้ได้รวดเร็วเป็นพี่เลี้ยงสอนผู้ที่เรียนรู้ไม่ทันเพ่ือจูงใจให้เกิดการแบ่งปันความรู้กัน  

6. ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้ 
1. การประเมินประสิทธิผลการใช้แพลตฟอร์มควรประเมินทั้งช่วงปกติและในช่วงที่มีคนไข้เป็น 

จ านวนมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่สะดวกทดสอบในช่วงมีคนไข้น้อยเท่านั้น อาจท าให้ประสิทธิผลการใช้งาน
คลาดเคลื่อน 

2. เนื่องจากระยะเวลาการท าวิจัยมีจ ากัดและแผนกกายภาพบ าบัดมีเงื่อนไขมิให้ติดต่อกับผู้ป่วยหรือ 
ญาติอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอยู่ในช่วงโควิด-19 ท าให้การวิจัยครั้งนี้ มิได้จัดท าคู่มือดังกล่าว การท าวิจัยครั้งต่อไป
ควรท าคู่มือการใช้แพลตฟอร์มส าหรับผู้สูงอายุหรือญาติ     

3. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้แพลตฟอร์มนี้กับผู้ป่วยสูงอายุและญาติที่มาใช้บริการ 
เพ่ือความครบถ้วนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการใช้แพลตฟอร์ม 
 4.  ติดตามผลการใช้แพลตฟอร์มหลังสิ้นสุดงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน  6 เดือน และ 12 เดือน 
 5.  เสนอแนะให้น าแพลตฟอร์มใช้กับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในในโรงพยาบาลชุมชนที่มีผู้ป่วยอยู่ห่างไกล
โรงพยาบาลเพื่อลดความแออัดในการมาใช้บริการ 
 

7. กิตตกิรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร แพทย ์และเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และ
ให้ความร่วมมือท าให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ: “การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
2535 ปัจจุบันยังไม่สามารถน าไปสูก่ารบังคับใช้ได้อย่างเป็นรปูธรรม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนากลไกธุรกิจ
บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  พื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานคร โดยส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ
และผู้รับบริการด้วยแบบสอบถาม ร่วมกับการสนทนากลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานดูแลผู้สูงอายุ สัมภาษณ์เจาะลึกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คืนข้อมูลด้วยการประชุมแบบมีส่วนร่วม พิทักษ์สิทธิอาสาสมัครโดยขอรับรองจริยธรรม ผลการศึกษา ด้านคุณสมบัติ
ผู้ประกอบการพบไม่มีผลตรวจสุขภาพจิต (ร้อยละ 63.3) ไม่เคยอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ร้อยละ 13.3) ด้านการปฏิบัติพบรับ
พนักงานฯที่มีวุฒิต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 20) มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 20) ไม่ตรวจสุขภาพกาย (ร้อยละ50) 
และสุขภาพจิตพนักงานฯ (ร้อยละ 86.7) ไม่ติดตามการปฏบิัติงาน (ร้อยละ 23.4) ส่วนพนักงานฯ พบการละเลยเข้าอบรมตามหลักสูตร
ที่ก าหนด ขาดการตรวจสุขภาพกายและจิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอการบูรณาหลักสูตรอบรมให้เป็นหนึ่งเดียว การรับจดทะเบียน
ธุรกิจให้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนวทางพัฒนา 1.พัฒนาสถานประกอบการ 2.พนักงานดูแล
ผู้สูงอายุ 3.ผู้รับบริการ 4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการ พนักงาน
ดูแลผู้สูงอายุ ที่ผู้รับบริการเข้าถึงและตรวจสอบคุณสมบัติได้ รวมถึงระบบรายงานติดตามผลการปฏิบัติงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
ค าส าคัญ  : ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535, ค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุขฯ 
  

ABSTRACT: “Providing in-home elderly care services” is a business that is detrimental to health, referred to 
Section 31 of the Public Health Act B.E. 2535 (1992). At present, this section still cannot lead to concrete 
enforcement. This research aims to develop guidelines for in-home elderly care services business mechanism 
according to the Public Health Act B.E. 2535 (1992) in the Bangkok Education Area. The study was conducted by 
surveying data of entrepreneurs and clients with questionnaires mutually with a focus group of entrepreneurs 
and elderly care workers, in-depth interviews with relevant agencies, retrieving information with cooperative 
meetings and protecting the rights of volunteers by requesting an approval from ethical committees. The results 
of the study on entrepreneurial qualifications indicated as follows: no results of mental health check (63.3%), 
never passed training courses on the elderly care (13.3%), hired operational workers with their educational 
background lower than secondary education level (20%), possessed less than one year of work experience (20%), 
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no physical check for workers (50%), no mental health check for workers (86.7%) and did not follow up on tasks 
(23.4%). In terms of workers, there could be found the omission of attending training courses specified and lack 
of physical and mental health checks. Relevant agencies proposed a unified integration of training courses. For 
business registration, there must the pass of qualification examination from relevant agencies. Recommendations 
for the development: the development should be implemented with 1. Workplace 2. Elderly care workers 3. 
Clients 4. Related agencies 5. Local government organizations. Moreover, the development should be conducted 
with an establishment database and elderly care workers that clients can accessed to ensure their qualifications 
including an operation tracking system for relevant persons. 
 
Keywords: In-home elderly care services business, Public Health Act, B.E. 2535 (1992), recommendations from the Board of Public 
Health 

 

1.  บทน า 
การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aged Society) เป็นปรากฏการณ์ทางประชากรและสังคมที่ก าลังเกิดขึ้นทั่วโลก 

โดยจ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าหรือประมาณ 1,200 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2,000 
ล้านคน ในปี พ.ศ. 2593  ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา มีแนวโน้มขาดการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับมือกับการเพ่ิมจ านวนประชากรผู้สูงอายุในสังคม [1] ส าหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ตั้งแต่ปี 
2548 โดยมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดหรือราวๆ 11 ล้านคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Complete aged society) และจะก้าวกระโดดถึง 14.4 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 หรือร้อยละ 27 ของ
พลเมืองทั้งประเทศ [2] อย่างไรก็ตามการมีอายุขัยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นกลับไม่ได้สะท้อนถึงภาวะสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุเสมอ
ไป เพราะผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ยังคงเผชิญหน้ากับภาวะพ่ึงพาและต้องอาศัยการดูแลต่อเนื่องในระยะยาว  ด้วยเหตุนี้ 
“การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” ที่เกิดขึ้นโดยการด าเนินงานของเอกชน จึงเป็นธุรกิจสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของครอบครัวไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย เขต
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ ที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ พบว่ามีจ านวน
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งหมด 138 แห่ง ร้อยละ 49.28 ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นสถาน
บริบาลที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ร้อยละ 45 [3] จะเห็นได้ว่าการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นที่ต้องการของ
ครอบครัวไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

เพ่ือสร้างมาตรฐานการดุและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ออก
ประกาศให้ “การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และได้ออกค าแนะน าจากคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนว
ทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านขึ้นในปี พ.ศ.2553 [4] เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก าหนดของท้องถิ่นเพ่ือควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ประกอบการและพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถน าข้อแนะน าลงสู่การปฏิบัติหรือ
บังคับใช้ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม จากช่องว่างของสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของงานวิจัยเพ่ือแสวงหา
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แนวทางพัฒนากลไกธุรกิจผู้สูงอายุที่บ้านในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนากลไกธุรกิจบริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

2. วัสดแุละวิธกีารศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   ประกอบด้วย (1) 
ผู้ประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (2) พนักงานดูแลผู้สูงอายุ (3) ผู้รับบริการ (4) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข EC รหัสโครงการที่ 242 

การวิจัยเชิงปริมาณ : ด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากทีมวิจัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจังหวัดปทุมธานี 
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา เก็บข้อมูลเพ่ือส ารวจแบบแผนการด าเนินงานของผู้ประกอบการ (30 
ราย)  ด้วยการเลือกแบบเจาะจงจากจากฐานข้อมูลและโอกาสการมีส่วนร่วม และประสบการณ์ของผู้รับบริการ (50 
ราย) ทีส่มัครใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและน าเสนอด้วยค่าเฉลี่ยและร้อยละ  

การวิจัยเชิงคุณภาพ: เป็นการเก็บข้อมูลระดับลึกจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนากลไกในล าดับต่อไป ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ ม  (Focus Group Discussion) 
ผู้ประกอบการ (10 ราย) กลุ่มพนักงานดูแลผู้สูงอายุ (จ านวน 50 ราย) และ สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่ควบคุมและก ากับนโยบาย (10 ราย) ข้อมูลที่ได้ถอดเทปและเรียงพิมพ์ จากนั้น
จัดล าดับความส าคัญ แล้วจึงเรียบเรียงและวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยอาศัยค าอรรถาธิบายของ
ผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก และวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ  

การจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: เป็นขั้นตอนการพัฒนากลไกการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยน าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นที่ได้จากการเก็บข้อมูล จากนั้นร่วมกันวิพากษ์ผล
การศึกษา ประชุมกลุ่มย่อยของผู้ประกอบการ พนักงานดูแลผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือแนวทาง
พัฒนากลไกการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  

3.  ผลการศกึษา 
1. สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคในมุมมองของผู้ประกอบการ 

 

1.1 ด้านคุณสมบัติ ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.7) 
โดยส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนในลักษณะนิติบุคคล (ร้อยละ 86.7) และจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ 83.3) ร้อยละ 70 มีประสบการณ์ด าเนินกิจการมากกว่า 3 ปี  โดยร้อยละ 96.7 เป็น
ผู้ด าเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการเอง ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60) และในจ านวนนี้มีเพียง
ร้อยละ 6.7 เท่านั้น ที่ส าเร็จการศึกษาทางด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าประมาณร้อยละ 
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13.3 ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ มีผลการตรวจสุขภาพกาย ร้อยละ 90 มีผลการตรวจ
สุขภาพจิต ร้อยละ 36.7 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ให้รายละเอียดระดับลึกถึงเงื่อนไขที่ส่งผลต่อช่องว่างของการด าเนินงาน อันเป็นผลมา
จากการประสานงาน การตรวจสอบ และการส่งต่อข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพันธกิจและหน้าที่หลัก เช่น
การข้ึนทะเบียนธุรกิจการค้าจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการศึกษาหรือประสบการณ์ของพนักงานได้ ดังค ากล่าวที่ว่า 
“รู้ว่าต้องตรวจสุขภาพนะ แต่ตอนไปย่ืนจดทะเบียน เขาไม่ได้ขอตรงนี้นะ มีแค่บัตรประชาชน” (A1 ผู้ประกอบการ
, 50ปี) นอกจากนั้นตัวพนักงานให้ความส าคัญกับประสบการณ์มากกว่าหลักฐานทางการศึกษา“คือพื้นฐานมันไม่พอ
อยู่แล้ว..แต่พื้นฐานคือเรามีประสบการณ์การดูแลมาแล้ว” (A4 ผู้ประกอบการ, 53ปี) อย่างไรก็ตาม การอบรม
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ถือเป็นความตระหนักในตัวพนักงาน หากแต่เงื่อนไขของการ
ท างานที่ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เปิดอบรม “ก็ไปสมัครเรียนกับโรงเรียนบริบาล หรือถ้ามีเปิดอบรมระยะสั้น 2-3 
วัน ก็ไปนะ เพราะเรายังใหม่อยู่” (A5 ผู้ประกอบการ, 46ปี) ขณะที่บางรายระบุว่าจากข้อก าหนดที่มุ่งให้พนักงาน
ผ่านการอบรมนั้น อาจเปรียบไม่ได้กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงที่ผ่านมา หรือไม่มีผลโดยตรงกับทักษะหรือ
ความเชี่ยวชาญที่เพ่ิมขึ้น หากแต่เป็นเพียงองค์ประกอบเสริมสร้างโอกาสในการหางานและเป็นช่องทางในการเพ่ิม
ค่าแรง “ส่วนใหญ่เป็นคนดูแลมาอยู่แล้ว แล้วไปเรียนเพื่อที่จะได้ใบตรงนี้มาเป็นเหมือนใบเบิกทาง” (A10 
ผู้ประกอบการ, 51ปี)  ซึ่งข้อก าหนดนี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนที่พนักงานต้องลงทุนด้วยตัวเองและขาดโอกาสใน
การท างานเนื่องจากต้องลาไปเรียนหรืออบรม   

1.2 ด้านการปฏิบัติ เมื่อพิจารณากรอบแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตามค าแนะน าจาก
คณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (พ.ศ.2553) พบว่า ผู้ประกอบการมีรูปแบบและ
วิธีการด าเนินการเป็นของตัวเอง บางส่วนมีความสอดคล้องกับค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุขฯ เช่น ร้อยละ 
96.7 มีระบบติดตามก ากับการปฏิบัติงานพนักงานฯอย่างน้อยทุก 3 เดือน มีการเชื่อมโยงระบบเพ่ือส่งต่อผู้สูงอายุใน
กรณีฉุกเฉิน (ร้อยละ 80) และมีกลไกเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานผ่านการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ระหว่างปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ 80) อย่างไรประเด็นที่ยังไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับทิศทางที่ พระราชบัญญัติก าหนด  กล่าวคือ 
ขาดการตรวจสอบและประเมินสุขภาพจิตของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ (ร้อยละ 86.7) ขาดการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ (ร้อยละ 50) และขาดรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานทีส่ามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา 
(ร้อยละ 23.4) นอกจากนั้นยังพบว่า ร้อยละ 6.7 มีการจ้างผู้เยาว์ที่มีอายุต่ าว่า 18 ปี มาเป็นพนักงานดูแลผู้สูงอายุ 
โดยวุฒิการศึกษาและมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 1 ปี (ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 1)   

ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ สะท้อนให้เห็นประเด็นที่สถานประกอบการยังไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุม
ตามที่พระราชบัญญัติเสนอแนะไว้ คือ พนักงานมีการหมุนเปลี่ยนตลอดเวลาและยากต่อการควบคุม “เด็กเขาจะ
ชักชวนกันมาต่อๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง คนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามา” (A6 ผู้ประกอบการ, 48ปี)  อีกท้ังแนวคิดที่เชื่อ
ว่าประสบการณ์เป็นเครื่องพิสูจน์และมีความหมายมากกว่าประกาศนียบัตร ดังค ากล่าวที่ว่า “ของเราไม่ได้ดูว่าต้องมี
ใบอะไร คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ แต่ว่าต้องมาทดสอบให้ผ่านมาตรฐานของที่เราเซ็ตไว้” (A1 ผู้ประกอบการ, 50ปี)  หรือ
บางสถานประกอบการอาจมีกลไกการจัดฝึกอบรมจากสถานประกอบการของตัวเอง “พนักงานของพี่จะอบรมเองฝึก
ที่บ้าน ก่อนจะปล่อยเคส” (A10 ผู้ประกอบการ, 51ปี) หรือให้ค าแนะน าสถานที่ฝึกอบรมให้แต่พนักงานเป็นผู้เสีย
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมด้วยตัวเอง “พี่ไม่ได้ส่ง แต่จะแนะน าให้เด็กเขาไปอบรมเอง เพราะเราไม่มีเวลาหาให้” (A9 
ผู้ประกอบการ, 49ปี) นอกจากนั้นในกรณีผู้ประกอบการบางรายที่มีความรู้ด้านการพยาบาลจะใช้การสังเกตสุขภาวะ
ทางกายและจิตใจด้วยตัวเอง แทนการส่งตรวจยืนยันจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ “คือเรามีประสบการณ์ 
มองดูก็รู้แล้ว เบาหวานความดันไม่เอาเลย” “สุขภาพจิตคุยก็รู้ พูดซ้ าๆ ตอบไม่ตรง พูดไม่หยุด จะรู้เลยตอนมา
พักกับเราก่อนส่งตัวออก” (A2 ผู้ประกอบการ, 47ปี)   

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถานประกอบการส่วนใหญ่จะยังไม่มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน แต่กลไกตาม
ธรรมชาติระหว่างผู้รับบริการและสถานประกอบการจะส่งถึงกันผ่านระบบโทรศัพท์ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยตรง “แป๊บเดียวนายจ้างเขาก็โทรมาแล้ว ถ้าไม่ดี  ท าไมเช็ดก้นไม่เป็นเลย แบบนี้ก็ มี ” (A7 
ผู้ประกอบการ, 52ปี) กิจกรรมการติดตามยังคงรวมถึงการเยี่ยมบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตามด้วยวาจามากกว่า
เป็นเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม “พี่มีเยี่ยมติดตาม สามสี่เดือนเยี่ยมที แล้วแต่ส้นทางผ่าน” 
“รายงานอะไร.. ไม่ได้ให้ท าส่ง ถ้ามีอะไรก็ให้เขาจดไว้ ถือว่าแจ้งแล้วทางโทรศัพท์” (A2 ผู้ประกอบการ, 47ปี)   

เหนือสิ่งอ่ืนใด สถานประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพ แต่ยังขาดความเชื่อมั่น
ต่อหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากไม่มีเจ้าภาพหลักที่เป็นจุดเชื่อมโยงข้อมูลหรือให้ค าแนะน าเมื่อผู้ประกอบการประสบ
ปัญหา ตลอดจนการออกข้อกฎหมายที่ละเลยการมีส่วนร่วม เพราะมีผู้ประกอบการเกินกว่าครึ่งจากการสนทนากลุ่มที่
ไม่รู้จักประกาศค าแนะน าจากคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (พ.ศ.2553) นี้  

 

“คนออกกฎหมายเขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการจัดส่ง...ก่อนจะออกมิได้สอบถามความเห็น เรายอมรับไม่ได้” 
(A6 ผู้ประกอบการ, 48ปี)   
 

“โดยธรรมชาติ มันมี Structure ของมันอยู่ โดยไม่ต้องมีการควบคุม วันหนึ่งบอกว่าต้องมาควบคุม คือ มันไปแล้ว 
ผมว่ามันยากเกินไป ยากจะตอบว่าควรเป็นแบบไหน เราอยากให้มันดี แต่ปัญหามันซับซ้อน” (A4 ผู้ประกอบการ, 
53ปี) 
 

“การข้ึนทะเบียนก็น่าจะโอเคหรือมีระบบส่วนกลางแล้วลูกค้าสามารถเช็คได้ว่าผ่านก็โอเค...แต่เจ้าภาพก็ยังไม่
ชัดเจน” (A1 ผู้ประกอบการ, 50ปี) 

 

ตางรางที่ 1 ผลการประเมินตามกรอบแนวทางควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (พ.ศ.2553) 

การประเมินการด าเนินงานในปัจจุบัน 
ตามกรอบแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ 

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (พ.ศ.2553) 

สถานประกอบการ 
(30 แห่ง) 

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระบบการประเมินสุขภาพและความต้องการของผู้รับบริการ  27 90.0 3 10.0 
ทะเบียนรับส่งและประวัติพนักงาน 30 100 0 0 
ระบบติดตาม ก ากับการปฏิบัติงานพนักงานฯอย่างน้อยทุก 3 เดือน  29 96.7 1 3.3 
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การประเมินการด าเนินงานในปัจจุบัน 
ตามกรอบแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ 

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (พ.ศ.2553) 

สถานประกอบการ 
(30 แห่ง) 

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระบบการส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน   24 80.0 6 20.0 
ระบบการจัดหาผู้ปฏิบัติงานแทนกรณีพนักงานดูแลหยุดงาน 28 93.3 2 6.7 
ระบบรายงานผลการด าเนินงานและสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา   23 76.6 7 23.4 
ระบบสัญญาจ้างกับผู้รับบริการที่ชัดเจน   28 93.3 2 6.7 

การอบรมฟื้นฟูพนักงานดูแลผู้สูงอายุระหว่างปฏิบัติงาน อย่างน้อยทุก 2 ปี หรือ
ศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุ 

24 80.0 6 20.0 

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ มีอายุมากกว่า 18 ปี 28 93.3 2 6.7 

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ มีคุณวุฒิตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น  24 80.0 6 20.0 
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ มีประสบการณ์การดูแลไม่น้อยกว่า 1 ปี    24 80.0 6 20.0 

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ มีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  15 50.0 15 50.0 
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ มีการตรวจสุขภาพจิต  4 13.3 26 86.7 

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ มีการตรวจประวัติอาชญากรรม 27 90.0 3 10.0 
 

2. สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคในมุมมองของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ 
 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มพบว่าพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่บ้านสามารถ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) พนักงาน
ดูแลผู้สูงอายุสังกัดศูนย์หรือสถานประกอบการที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ และ (2) พนักงานดูแลผู้สูงอายุที่เป็นอิสระ 
(Freelance) เป็นกลุ่มที่รับงานโดยตรงกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการท างานสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 ในมุมมองของพนักงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับประสบการณ์และการท าด้วยใจที่จะดูแลผู้สูงอายุมากกว่า
การพยายามดันตัวเองเข้ารับอบรมตามหลักสูตรเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติก าหนด อย่างไรก็ตามบาง
ศูนย์หรือสถานประกอบการที่สังกัดจะให้การอบรมความรู้พ้ืนฐาน การดูแลทั่วไปให้โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 3, 5 และ 7 วัน 
ก่อน เช่น การเปลี่ยนผ้าอ้อม การให้อาหารทางสายยาง ฯลฯ เมื่อเข้าสู่อาชีพแล้วมีบ้างที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร 
แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากไม่มีเวลาและสูญเสียรายได้ โดยถือว่าตนเองมีประสบการณ์ท างาน
แล้ว ส่วนผู้ที่ผ่านการอบรมพบน้อยมากจากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนั้นเสียงสะท้อนของพนักงานยังแสดงให้เห็นภาพได้
ว่า นายจ้างให้ความส าคัญกับประสบการณ์ หน้าตาและบุคลิกภาพของพนักงานที่จะมีผลด้านจิตวิทยาและความพึงพอใจ
กับผู้สูงอายุ มากกว่าวุฒิบัตร ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ และผลตรวจสุขภาพจิต  

จากการสนทนากลุ่ม ในส่วนของพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่เป็นอิสระ (Freelance) พบว่ามีอิสระและมีโอกาส
ต่อรองเลือกรับงานได้มากกว่าพนักงานที่สังกัดศูนย์ฯ โดยสามารถประเมินความเป็นไปได้ในการให้บริการและปฏิเสธการ
จ้างงานได้อย่างเป็นอิสระ ในขณะที่พนักงานที่สังกัดศูนย์ฯ จะมีสัญญา ที่ครอบคลุมถึงความปลอดภัยและได้รับการ
คุ้มครองแต่จะถูกหักค่าด าเนินการจากสังกัด ขณะที่พนักงานอิสระต้องเผชิญหน้าและจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคใน
การท างานเองโดยล าพัง แต่ก็จะมีกลุ่มไลน์เพ่ือเป็นพื้นที่ให้สมาชิกปรึกษาหารือการดูแลผู้สูงอายุหรือแจ้งแหล่งงาน โดย 
ในกลุ่มจะมีพยาบาลให้ค าปรึกษาแก่สมาชิก ส่วนพนักงานฯ ที่สังกัดศูนย์ฯ การขอค าแนะน าการดูแลได้จากหัวหน้าศูนย์ฯ 
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ด้านการอบรมทวนทวนซ้ า พนักงานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าต้องมีการด าเนินการ และเมื่อไรถึงเวลาที่
ต้องอบรม หน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลักในการอบรม ระยะเวลาในการอบรมเป็นเท่าใด และค่าใช้จ่ายใครรับผิดชอบ 
นอกจากนี้มีมุมมองว่าการท างานถือเป็นการทบทวนอยู่แล้ว และเป็นประสบการณ์ท่ีได้รับที่ดีกว่าการอบรมซ้ า 

ประเด็นอ่ืนๆ การอบรมตามหลักสูตรใช้เวลานานเกินไป ท าให้ส่วนใหญ่ขาดโอกาสเข้ารับการอบรมและหลักสูตร
อบรมฟรีที่ภาครัฐจัดให้เปิดจ านวนไม่กี่ครั้งต่อปี นอกจากนี้มองว่าเนื้อหาการอบรมเป็นภาคทฤษฎีมาก ภาคปฏิบัติมีน้อย
ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง และการออกหนังสือรับรองประสบการณ์จากสถานประกอบการ นายจ้างมักไม่ออกให้ เป็น
ข้อจ ากัดส าหรับผู้ที่ผ่านการท างานแล้ว และเสนอให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพจิตใจพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ซึ่ง
จ าเป็นต่อการจัดการความเครียดจาการท างาน  และให้มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักดูแลวิชาชีพนี้ มีการขึ้นทะเบียน มี
ฐานข้อมูลที่นายจ้างสามารถเข้าตรวจสอบได้ นอกจากนี้อยากได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากการท างาน และการ
ประกันสุขภาพ  

“เยอะเกินไปบางครั้งต้องท ามาหากิน มันไม่มีเวลา และเน้นแต่ทฤษฎี จบมายังท าไม่ได้ก็เยอะ” 
(B14 พนักงาน, 39ปี) 
“อบรมฟรี ก็สมัครไม่ทันทุกที ตอนเขาเปิดเราก็ติดงาน” (B26 พนักงาน, 42ปี) 
“ถามว่าใครเป็นเจ้าภาพหลัก ถ้ามีการขึ้นทะเบียนไว้ก็จะดีกับเราด้วย ดีกับผู้สูงอายุด้วย”(B30 พนักงาน, 44ปี) 

 
 

3 เสียงสะท้อนของผู้รับบริการ:  

 สถานะของผู้รับบริการ พบว่าผู้สูงอายุที่ใช้บริการเป็นเพศชาย ร้อยละ 90 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 76-80 ปี 
ร้อยละ 60 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 40 อาศัยอยู่กับลูกหลานในลักษณะครอบครัวขยาย ร้อยละ 40 โดยร้อยละ 50 
สามารถเข้าถึงบริการสถานพยาบาลในกรณีฉุกเฉินรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร มีสถานะเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 54 มี
ปัญหาในเรื่องความจ า การกลั้นปัสสาวะ สุขภาพจิต การมองเห็น การได้ยิน ในสัดส่วนร้อยละ 64, 60, 46, 30 และ 24  
ตามล าดับ ร้อยละ 90 ใช้บริการฯ จากค าแนะน าและการบอกต่อๆกัน  โดยเป็นการจ้างผู้ประกอบการอิสระ 
(Freelance) ร้อยละ 70 และ ร้อยละ 56 มีการท าสัญญาจ้างระหว่างผู้ประกอบการและผู้รับบริการ  

เสียงสะท้อนของผู้รับบริการที่ใช้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ได้จากการตอบแบบสอบถาม พบว่าร้อยละ 100 
พนักงานดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 56 และไม่พบว่ามีพนักงานฯที่มีอายุน้อย
กว่า 18 ปี ด้านการศึกษาของพนักงานฯจบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 10 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ปวท.) 
ร้อยละ 40 มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 26) โดยร้อยละ 54 ไม่มีผลตรวจสุขภาพกาย และ ร้อยละ 76 ไม่มี
ผลตรวจสุขภาพจิต ด้านศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฯ พบว่า ร้อยละ 80 เป็นผู้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ
ตามกิจวัตรประจ าวันได้อย่างถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 96 มีศักยภาพในการสังเกตพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง
สุขภาพของผู้สูงอายุ ร้อยละ 70 มีวุฒิภาวะเหมาะสม มีจิตใจดี ขยัน อดทน อ่อนโยนและมีเมตตา ร้อยละ 54 เห็นถึง
การพัฒนาตนของพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่มีการเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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4. เสียงสะท้อนของหน่วยงานระดับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง:  

จากการสัมภาษณ์เจาะลึกหน่วยงานหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน พบประเด็นที่ เป็นข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานและได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนากลไก ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 บทบาทหน้าที่และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานระดับ
โครงสร้าง 

บทบาทหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
จากหน่วยงาน 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
(สช.) 
 

1. ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ 
(1.1) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ปี 2536 และ
ฉบับปรับปรุ งใหม่  ปี  2556 จ านวน 420 
ช่ัวโมง  
(1.2) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ปี 
2561 จ านวน 510 ช่ัวโมง 
2. ก ากับการปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติ
โรงเรียนเอกชน ที่เปิดการสอนตามหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ  
3. ก าหนดมาตรการช่วย เหลือ  ส่ งเสริม
สนับสนุน  โรงเรียน  ครู  และบุ คลากรที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตการดูแลผู้สูงอายุ 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องน ามาอ้างอิงในการพัฒนาหลักสูตร 
เก่า ล้าสมัยไม่เอื้อกับสภาพปัจจุบัน  
2. การด าเนินงานของหลายหน่วยงานทับซ้อนกัน เช่น 
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการบูรณาการในการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรเดียว และใช้ทั่วประเทศ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 
 

1. ส่งเสริม  พัฒนาระบบและรูปแบบการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
(หลักสูตร 420 ช่ัวโมง) ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ 
2. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้
ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน  สาขาพนักงานดูแล
ผู้สูงอาย ุ

1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่น ามาอ้างอิงในการพัฒนาหลักสูตร 
เก่า ล้าสมัย ไม่เอื้อกับสภาพปัจจุบัน  
2. การด าเนินงานของหลายหน่วยงานทับซ้อนกัน เช่น 
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุมีหลายหลักสูตรจากหลาย
หน่วยงานจะท าให้ประชาชนสับสน 
 3. เสนอให้ภาคเอกชนที่น าหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานไปใช้ ช่วยก ากับดูแลและออกใบวุฒิบัตร ควบคุม 
เนื่องจากพบปัญหาข้อร้องเรียน  

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า  

 

รับจดทะเบียนพาณิชย์ ในรูปแบบนิติบุคคล  การจดทะเบียนปัจจุบัน ใช้ส าเนาบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ไม่อาจรู้ได้ว่ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์หรือมีการ
น าบุคคลอื่นมาร่วมเป็นกรรมการ เสนอแนะให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถท าหนังสือขอให้การขอจดทะเบียนธุรกิจ
ต้องผ่านความเห็นชอบหรือตรวจสอบคุณสมบัติจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อนได้ 

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (สคช.) 
 

1. จั ดท ามาตรฐานอาชีพพนักงานดู แล
ผู้สูงอายุ ช้ัน 1 ถึง ช้ัน 4 
2. รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

1. เสนอให้บรรจุเรื่องสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพ ของ
อาชีพพนักงานดู แลสู งอายุ ไว้ ใน  ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 
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หน่วยงานระดับ
โครงสร้าง 

บทบาทหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
จากหน่วยงาน 

อาชีพพนักงานดูแลผู้สูงอายุ  
3. รั บ รอ งห น่ วย งาน ให้ เป็ นห น่ วยสอบ
มาตรฐานอาชีพพนักงานดูแลผู้สูงอายุ 

2. ผนวกสมรรถนะวิชาชีพอาชีพพนักงานดูแลสูงอายุใน
หลักสูตรการเรียนการสอนหรือการอบรม เพื่ อ ให้ มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ยังไม่มีการด าเนินการควบคุมกิจการนี้  เนื่องจากยังไม่ได้ประกาศให้ “การ
ประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 

5. การคืนข้อมูลงานวิจัยสู่ท้องถิ่นและการวิพากษ์เพื่อพัฒนากลไกในอนาคต : เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากข้อค้นพบงานวิจัยสู่การพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การประชุมเชิงปฏิบัติการได้ถูกจัดขึ้น ภายใต้การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้รับบริการ 
(ผู้สูงอายุ/ญาติ) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 60 คน ผ่านการระดมความคิดเห็น
ด้วยการประชุมกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย พบแนวทางที่สามารถพัฒนากลยุทธ์และกลไกการพัฒนาการให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านที่ต้องมีการบูรณาการใน 5 มิติ ที่ครอบคลุม (1) พัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน (2) พัฒนา
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ (3) พัฒนาผู้รับบริการ (4) พัฒนาบทบาทหน่วยงานระดับโครงสร้าง (5) พัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  
 

ตารางท่ี 3 กลยุทธ์และกลไกในการพัฒนาการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
กลยุทธ ์ กลไกการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1  
พัฒนาสถาน
ประกอบการใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

1. กลไกการพัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติได้มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด  
2. กลไกการพัฒนาฐานข้อมูล ทะเบียนรับส่งและประวัติพนักงานฯให้ตรงตามกฎหมายก าหนดสามารถเรียกดูได้
ตลอดเวลา 
3. กลไกการพัฒนาศักยภาพพนักงานฯ การส่งเสริมการอบรมตามหลักสูตร การอบรมทวนซ้ า  
4. กลไกการพัฒนาระบบติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง การให้ ค าปรึกษา
แนะน า และการออกแบบระบบส่งต่อกรณีฉุกเฉิน 
5. กลไกการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบ เพื่อเป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และรับการประเมิน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาพนักงาน
ดูแลผูสู้งอาย ุ
 

1. กลไกการพัฒนาตัวเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการ
พัฒนาตนและสังคมผู้สูงอายุ 
2. กลไกการพัฒนาระบบรายงานผลการดูแลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อสถานประกอบการหรือแม่ข่ายเพื่อใช้
เป็นหลักฐานในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดและการฟ้องร้อง 
3. กลไกการพัฒนาระบบเพื่อนช่วยเพื่อน การสร้างสหภาพแรงงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาผู้รับบริการ 
 

1. กลไกการพัฒนาการเข้าถึงฐานข้อมูลสถานประกอบการและพนักงานดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. กลไกการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่ออาชีพพนักงานดูแลผู้สูงอายุ  
3. กลไกการพัฒนาช่องทางส่งเรื่องร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการรับบริการ 

กลยุทธ์ที่ 4  1. กลไกการพัฒนาหน่วยงานกลางให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่ผู้รับบริการค้นหาและเลือกรับบริการได้ 
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กลยุทธ ์ กลไกการพัฒนา 

พัฒนาบทบาท
หน่วยงานระดับ
โครงสร้าง 
 

2. กลไกการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางที่ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านทฤษฏีการปฏิบัติ 
3. กลไกการพัฒนาสภาองค์กรวิชาชีพ ให้มีบทบาทในการควบคุมก ากับดูแล 
4. กลไกพัฒนาระบบการจ้างงาน การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการที่ชัดเจนและเป็นธรรม 
5. กลไกการพัฒนาบทเฉพาะกาลที่เอื้อประโยชน์ต่อสถานประกอบการและพนักงานที่มีประสบการณ์ยาวนานที่
อาจไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดกฎหมาย 

กลยุทธ์ที่ 5  
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

1. กลไกการพัฒนาประกาศและบังคับใช้ข้อก าหนดท้องถิ่น กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน เพื่อควบคุมการ
อนุญาตการประกอบกิจการให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
2. กลไกการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมการอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ระบบ
ออนไลน์ หรือระบบ co-payment โดยเฉพาะการอบรมฟื้นฟู  
3. กลไกการจัดการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยกรณีเกิดปัญหา 
4. กลไกการเสริมสร้างกระบวนการตรวจประเมินรับรอง การติดตามเฝ้าระวัง การก าหนดบทลงโทษและการ
บังคับใช้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 

4. วิจารณ ์
จากผลการศึกษาพบแนวทางพัฒนากลไกธุรกิจบริการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งมีความครอบคลุมถึง

ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้ประกอบการ พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงการพัฒนาควรท าทุกกลไกไปพร้อมกันเพ่ือให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการ พนักงานดูแลผู้สูงอายุ  การพัฒนาเครือข่ายและการให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด รวมถึงและกลไกการสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาให้มี
ระบบฐานข้อมูล การติดตาม การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

5. สรุปผลการศึกษา  
แนวทางพัฒนากลไกธุรกิจบริการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในส่วนของผู้ประกอบการต้องด าเนินการขอ

อนุญาตและขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด ตลอดจนมีผลการตรวจสุขภาพกายและจิต 
จัดท าทะเบียนประวัติพนักงานรวมถึงการจัดให้พนักงานได้รับการอบรมทบทวนซ้ า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วย
ออกแบบพัฒนาระบบสาระสนเทศติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ รวมถึงระบบการให้ค าปรึกษา
การปฏิบัติงานพนักงาน สร้างเครือข่ายผู้ประกอบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางพัฒนาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ควรก าหนดให้มีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติ
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนฐานข้อมูลการการพัฒนาตัวเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและการอบรมทบทวนซ้ า 
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน แนวทางพัฒนาผู้รับบริการ ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้กฎหมาย มาตรฐานคุณสมบัติผู้ประกอบกิจการและ
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาการเข้าถึงฐานข้อมูลสถานประกอบการและพนักงานดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง พัฒนาทัศนคติที่ดีต่ออาชีพพนักงานดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาช่องทางส่งเรื่องร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิด
จากการรับบริการ 

แนวทางพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดให้การจดทะเบียนธุรกิจประเภทนี้ต้องผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติหรือได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน และบูรณาการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรเดียวที่มี
ความครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีการฝึกปฏิบัติในทักษะที่จ าเป็นที่พนักงานสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และ
บรรจุเรื่องสมรรถนะวิชาชีพในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าดูและตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการออกข้อก าหนดท้องถิ่น/เทศบัญญัติ เรื่องกิจการ“การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน” ส ารวจ และติดตามสถานประกอบการให้มีการขออนุญาต ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตลอดจนตรวจสอบควบคุมกิจการให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการและพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนพัฒนาระบบรับและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 

6. กิตตกิรรมประกาศ  
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความอนุเคราะห์ของสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทยที่ประสานเครือข่าย

ผู้ประกอบการและพนักงานดูแลผู้สูงอายุร่วมให้ข้อมูล และขอขอบคุณอาจารย์ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ที่ชี้แนะแนวทางการ
เสนอผลการศึกษาวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
7. ข้อจ ากัดของการศึกษา 
  เนื่องจากปัจจุบันไม่มีหน่วยงานหลักที่รับขึ้นทะเบียน จึงไม่มีฐานข้อมูลกลาง ต้องใช้ข้อมูลกลุ่มศึกษาจาก
สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย โดยแนะน าจากผู้ประกอบการที่สมัครใจและมีเวลาให้ข้อมูล  และ
ผู้ประกอบการแนะน าพนักงานดูแลผู้สูงอายุในสังกัด และพนักงานฯแนะน าผู้รับบริการที่ว่าจ้างร่วมให้ข้อมูล 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  พิสิษฐ ์พิริยาพรรณ เวธกา กลิ่นวิชิต พวงทอง อินใจ รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ และ วารี กังใจ. การพัฒนามาตรฐานการดูล 
          สุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์การให้บริการแบบพักค้าง. บูรพาเวชสาร; 2558 ; สืบค้นจาก 
          file:///C:/Users/Windows%208.1PRO/Downloads/119286-Article%20Text-309175-1-10-20180419%20(1).pdf 
[2] กระทรวงสาธารณสุข. โครงการศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย.สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุขและ มูลนิธ ิ
          สถาบันวิจัยและพัฒนา สังคมไทย พ.ศ. 2552. สาระสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ; 2554. 
[3]  ศิริพันธุ์ สาสัตย์, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์, เตือนใจ ภักดีพรหม, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ และ ผ่องพรรณ อรุณแสง. "การศึกษาสถาน 
          ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย." สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2009 ; สืบค้นจาก 
          https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2716?locale-attribute=th 
[4]  กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับท่ี 6) การประกอบกิจการ 
         ให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน และ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ   
         ให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน พ.ศ.2553. (พิมพ์ครั้งท่ี 2) นนทบุรี: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2553. 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ  “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย กา้วไกล อย่างยั่งยืน” 
 

 

35 | วัชรา แก้วมหานิล และคณะ 
 

ส ำรวจควำมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเร่ิมต้นด้วยเทคโนโลยตีรวจหลอดเลือด 
แดงแคโรทิดด็อพเพลอร์อัลตร้ำซำวด์ในกำรตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุประจ ำป ี
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บทคัดย่อ: โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเป็นสาเหตสุ าคญัของความพิการและเสียชีวิตในผู้สูงอายุซึ่งสามารถคัดกรองความเสี่ยงในระยะ
เริ่มต้นจากการประเมินระดับการอุดตันของหลอดเลือดแดงแคโรทดิซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงที่คอโดยท าหน้าส าคญัคือน าเลือดจากหัวใจ
ไปเลีย้งสมองท้ังหมด ดังนั้นถ้าเกดิการอุดตันจะเพิม่ต่อโรคสมองขาดเลือดมากยิ่งข้ึนในผูสู้งอายุ  จึงน าไปสู่วตัถุประสงค์ของงานวิจัยนี้
คือ เพื่อประเมินหลอดเลือดแดงแคโรทิดด้วยเทคโนโลยีด็อพเพลอร์อัลตร้าซาวด์ในการตรวจสุขภาพประจ าปีของผูสู้งอายุในจังหวัด

พิษณุโลก โดยท าการคัดเลือกผูสู้งอายุ  60 ปีขึ้นไปตามเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก จากนั้นด าเนินการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจ
เลือด และตรวจหลอดเลือดแดงแคโรทิดด้วยเครื่องด็อพเพลอร์อลัตร้าซาวด์  จากผลวิจยัพบว่า อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
210 คน อายุเฉลี่ย 69.13 ± 6.54 ปี มีผลการตรวจหลอดเลือดแดงแคโรทิดอุดตัน 41.42 % โดยมีการอุดตัน 2 ระดับ คือ ระดับต่ า 
37.14 % และระดับปานกลาง 4.28 % นอกจากน้ียังพบผลประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (NSA; National stroke 
association risk score) ในระดับความเสีย่งต่ าพบมากทีสุ่ด 57.14% รองมาคือกลุ่มเฝ้าระวัง 25.23% และพบน้อยที่สุดในกลุ่มความ
เสี่ยงสูง 17.63% จากผลวิจัยนี้จึงสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุท่ีเขา้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีมรีะดับแคโรทิดอุดตันในระดับต่ าและปานกลาง
ร่วมกับพบคะแนนความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ระดับต่ าไปจนสูง ดังนั้นในการตรวจสุขภาพประจ าปีของผูสู้งอายุจึงควรตดิตาม
อย่างต่อเนื่องและควบคมุความเสีย่งเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
 
ค าส าคัญ : โรคสมองขาดเลือด, หลอดเลือดแดงแคโรทิด, ด็อพเพลอร์อัลตร้าซาวน์ 
 
 ABSTRACT: Ischemic stroke is the major cause of disability and mortality in ageing people.  In the earlier stage 
of ischemic stroke can be early detection from carotid stenosis which are located at neck and very important 
vessels of blood flow from heart to brain.  As a result, carotid stenosis will increase risk of ischemic stroke in 
elderly people.  The study aimed to evaluate carotid stenosis in ageing population by using Doppler ultrasound 

technology in annual health checkup.  The initiation of method recruited ageing volunteers age  60 years and 
following by inclusion and exclusion criteria.  All subjects were interviewed history taking, physical examination, 
blood test and carotid Doppler ultrasound measurements.  Two hundred and ten ageing peoples who aged 69.13 
± 6.54 years and showed carotid stenosis overall 41.42% with 2 levels, mild stenosis 37.14%, and moderate 
stenosis 4.28%.  In addition, NSA score showed low risk 57.14%, caution 25.23%, and high risk 17.63%.  In 
conclusion, according to results report low to moderate carotid stenosis and NSA score are low to high risk.  
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Therefore, annual health checkup in elderly people should be always continue monitoring and control risk factors 
of ischemic stroke. 
 
Keywords: Ischemic stroke, carotid artery, Doppler Ultrasound 
    

1. บทน ำ 
จากข้อมูลขององค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก ( World Stroke Organization) ได้รายงานถึงสถานการณ์โรค

หลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของประชากรอายุมากกว่า 60 ปี และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าในอนาคตจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบระหว่างปี 1990 
ถึงปี 2020 ทั้งนี้พบว่าในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีจ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมมากกว่าใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว [1] ดังนั้นโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุจึงเป็นปัญหาส าคัญที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงควรเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่เกิดจากโรคนี้เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ 
 โรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดสมองอุดตันและน าไปสู่สมองขาดเลือด ( Ischemic stroke) เป็นชนิดที่
พบมากที่สุดในผู้สูงอายุโดยมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดแดงแข็งตัว (Arteriosclerosis) [2] โดยสามารถประเมินความ
เสี่ยงพ้ืนฐานจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจ าปีตามมาตรฐานซึ่งไม่มีการประเมินความเสี่ยงหลอดเลือดสมองที่
จ าเพาะเจาะจง  จากข้อจ ากัดนี้ท าให้อุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมากและมีความ
รุนแรงมากขึ้นจากการขาดแคลนการประเมินโรคในระยะเริ่มต้นและท าให้เกิดการรักษาล่าช้าตามมา  จากหลาย
งานวิจัยที่ผ่านมาสนับสนุนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุควรประเมินในระยะเริ่มต้นเพ่ิมเติมจากการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินหลอดเลือดแดงแคโรทิดอุดตัน (carotid stenosis) [3] ก่อนที่
สมองจะมีพยาธิสภาพจากการขาดเลือดโดยใช้หลักการด็อพเพลอร์อัลตร้าซาวด์ (Doppler ultrasound) ร่วมกับการ
ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (NSA; national stroke association risk score) [4] ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไม่
รุกล้ าเข้าไปในร่างกาย (non-invasive technology) จึงมีความความปลอดภัยสูงไม่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการ
ติดเชื้อและภาวะเลือดออก  มากไปกว่านั้นยังเป็นเทคโนโลยีที่สามารถประเมินระดับการอุดตันตามความรุนแรงของ
โรคได้อย่างถูกต้องและแม่นย า รวมทั้งมีราคาไม่แพงจึงมีความเหมาะสมต่อการประเมินสุขภาพประจ าปีเพ่ือป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองได้อย่างทันท่วงทีและลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น [5]  แต่อย่างก็ตามยังไม่มีงานวิจัยใดที่ประเมิน
ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุร่วมกับการตรวจสุขภาพประจ าปีรวมทั้งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการยังไม่มี
อาการของโรคหลอดเลือดสมอง 
 ดังนั้นจากประเด็นปัญหานี้จึงน ามาสู่วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ เพื่อส ารวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
ในระยะเริ่มต้นโดยตรวจ carotid Doppler ultrasound ร่วมกับคะแนน NSA ในผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีที่ยังไม่มีอาการและไม่มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน   
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2. วัสดแุละวิธกีำรศึกษำ 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Research study) โดยได้ผ่านการ

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ IRB No.290/56 
ด าเนินการให้การรับรองโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมในคนที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ Declaration of 
Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline และ  International Conference of Harmonization in 
Good Clinical Practice หรือ ICH-GCP 
 2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง    
 ประชำกร 
 ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยไม่จ ากัดเพศ ที่มีภูมิล าเนาอยู่ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลก  จ านวน 1,000 คน ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยโดยใช้การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างและได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังสูตรของ Taro 
Yamane (1967) ดังนี้ 
  
 สูตร Yamane        [10] 
 

เมื่อ     n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
            N  แทน ขนาดของประชากร 
             e   แทน ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ .05 
 แทนค่าสูตร    
 
 
 
ดังนั้น ขนาดของตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 286 คน 
 
 2.2 วิธีกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

เกณฑ์กำรคัดเข้ำ (Inclusion)  
- ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป  
- สามารถฟังและสื่อสารภาษาไทยได้ 
- ยินยอมเข้าร่วมวิจัย 

  

 21 eN

N
n


  

 205.0000,11

000,1


n  

n  = 286 คน 
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เกณฑ์คัดออก (Exclusion)  
- ผู้ที่มีอาการและหรือได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 
- ผู้ที่ไม่ได้อดอาหารก่อนตรวจหรืออดอาหารน้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

 

 
ภำพที่ 1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้า 

 
 2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล    
 ในการวิจัยนี้ทางคณะผู้วิจัยได้ด าเนินงานเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. หลังจากได้รับการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จึงเริ่มเก็บข้อมูล 
2. ติดต่อประสานงานกับอสม. ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
3. ส ารวจจ านวนของผู้สูงอายุในต าบลท่าโพธิ์ และค านวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ของTaro Yamane (1967) 
4. จากนั้นสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานวิจัยตามแบบประเมิน โดยแบ่ง 2 ส่วน 

4.1 ส่วนแรกข้อมูลทั่วไปของผู้อายุ  เช่น ชื่อ-สกุล, อายุ,เพศ, น้ าหนัก, ส่วนสูง, รอบเอว, รอบสะโพก, ความดัน
โลหิต, โรคประจ าตัว, การประเมินอาการโรคหลอดเลือดสมองจาก FAST   

4.2 ส่วนที่สองการประเมินภาวะสมองขาดเลือดจากแบบประเมินอาการภาวะสมองขาดเลือด National stroke 
risk score โดยใช้แบบส ารวจข้อมูลที่ออกแบบขึ้น 

5. ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุด้วย carotid Doppler ultrasound โดยวางหัวตรวจ
หลอดเลือดแบบเส้นตรง (linear probe ) ความถี่ 5-10 MHz. ที่ต าแหน่ง internal carotid artery (ICA) จาก
ค่า peak systolic frequency (PSV; kHz) โดยประเมินระดับการอุดตันเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับอุดตันต่ า 
<50% 2) ระดับอุดตนปานกลาง 70-90% 3)ระดับอุดตันรุนแรง >90% 

6. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้ทั้งหมด เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลรวบรวมข้อมูลที่ได้มา
แปลผลทางสถิติ 
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 2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล   
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS version 17  
- ค่าสถิติวิจัย ซึ่งมีล าดับขั้นการวิเคราะห์ คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ น ามาหาค่าร้อยละ , ค่าเฉลี่ย(Mean), 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้วิเคราะห์การแจกแจงความถี่ของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

3.  ผลกำรศึกษำ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี จ านวน 
210 คน ของต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงลักษณะข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ (n=210) 

ตัวแปร   Mean ± SD 
     อายุ , ป ี
     เพศหญิง, จ านวน (ร้อยละ) 
     BMI , kg/m2 
     WHR (ชาย/หญิง) 
     Systolic blood pressure , mmHg 
     Diastolic blood pressure , mmHg 
Serum lipids , mg/dL 
     Total cholesterol 
     Triglycerides 
     HDL cholesterol 
     LDL cholesterol 
โรคประจ ำตัว,จ านวน (ร้อยละ) 
     โรคเบาหวาน  
     โรคความดันโลหิตสูง  
     โรคหัวใจ   
     โรคอ่ืนๆ 

69.13 ± 6.54 
152 (72.38%) 
23.85 ± 4.58 

0.91 ± 0.05 / 0.89±0.05 
135 ± 18.75 
71 ± 9.34 

 
194.97 ± 35.03 
169.93 ± 76.16 
54.36 ± 27.62 
117.58 ± 38.21 

 

66 (31.43) 
114 (54.29) 
19 (9.05) 
33 (15.14) 

 จากตารางที่ 1 แสดงลักษณะข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 69.13 ปี แบ่งเป็นเพศชาย 58 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.62% เพศหญิง 152 คน คิดเป็นร้อยละ 72.38, ดัชนีมวลกายมีค่า 23.85 kg/m2 ซึ่งแสดงถึงน้ าหนัก
เกินมาตรฐาน, สัดส่วนของรอบเอวต่อรอบสะโพกของเพศชายมีค่า 0.91 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส าหรับเพศหญิงมีค่า 0.89 
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แสดงถึงมีภาวะอ้วน,  มีความดันช่วงหัวใจบีบตัวเฉลี่ย 135 mmHg. ซึ่งอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง ส่วนความดันช่วงหัวใจ
คลายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 71 mmHg ซึ่งอยู่ในช่วงปกต ิ
 ในส่วนของระดับไขมันในเลือด พบว่าระดับไตรกลีเซอไรด์สูง โดยมีค่า  (mean±SD) อยู่ระหว่าง 169.93 ± 
76.16 mg/dL, ระดับ HDL อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 54.36 ± 27.62 mg/dL และระดับ Total 
cholesterol, LDL cholesterol มีค่าปกติ โดยมีค่า 194.97 และ 117.58 ตามล าดับ 
 นอกจากนี้ยังพบโรคประจ าตัวอ่ืนๆ ร่วมด้วย โดยพบโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.29, รองลงมาคือโรคเบาหวาน จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 และพบน้อยที่สุด คือโรคหัวใจ มีจ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.05 ในส่วนของโรคอ่ืนๆ ได้แก่ ข้อเข้าเสื่อม, อัลไซเมอร์ , ไทรอยด์, มะเร็ง, นิ่วในท่อไต, เกาต์, 
ปลายประสาทอักเสบ, กรดไหลย้อน, กระดูกพรุน, หอบหืด, หูตึง, กระเพาะ, รูมาตอยด์ และกระดูกทับเส้น มีจ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.14 
 
ตำรำงที ่2 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ( n=210 ) 

ตัวแปร,  จ ำนวน (ร้อยละ) 

National stroke risk score 
     เสี่ยงต่ า 
     เฝ้าระวัง  
     เสี่ยงสูง 
 

 
120 (57.14) 
53 (25.23) 
37 (17.63) 

 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมิน National stroke risk score โดยพบผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าเป็นจ านวนมาก

ที่สุด 120 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14, รองลงมาอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23 และพบเป็น
จ านวนน้อยที่สุดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.63 
  
ตำรำงที่ 3 แสดงผลการตรวจระดับการอุดตันโดย carotid Doppler ultrasound 

ระดับ 
ผล (MeanSD) จ ำนวน (ร้อยละ) 

(n=210) Left ICA (kHz) Right ICA (kHz) 

ปกติ 
ระดับต่ า (>50%) 
ระดับปานกลาง (>70%) 
ระดับรุนแรง (>90%) 

3.04  0.97 
6.11  0.94 
9.01  0.48 

- 

3.11  1.02 
5.93 ± 0.85 
9.14 ± 0.69 

- 

127 (60.48) 
78 (37.14) 
9 (4.28) 

- 

  
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจ internal carotid artery โดยพบว่าในระดับปกติ ค่า  peak systolic 
frequency ทางด้านซ้ายเฉลี่ย 3.04 kHz และด้านขวาเฉลี่ย 3.11 kHz มีจ านวน127 คน คิดเป็นร้อยละ 60.48  บ่ง
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บอกถึงเส้นเลือด internal carotid artery ปกติ, ในระดับต่ า ค่า  peak systolic frequency ทางด้านซ้ายเฉลี่ย 
6.11 kHz. และด้านขวาเฉลี่ย 5.93 kHz จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14  บ่งบอกถึงเส้นเลือด internal carotid 
artery มีการตีบ 50, ในระดับปานกลาง ค่า  peak systolic frequency ทางด้านซ้ายเฉลี่ย 9.01 kHz และด้านขวา
เฉลี่ย 9.14 kHz จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28  บ่งบอกถึงเส้นเลือด internal carotid artery มีการตีบร้อยละ 
70 แต่ไม่พบการอุดตันระดับรุนแรง 
 

4. วิจำรณ ์
ในงานวิจัยนี้พบว่าลักษณะข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอินเตอร์นอลแคโรทิดตีบ ได้แก่ 

มีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.85 kg/m2 ซึ่งมีน้ าหนักเกินมาตรฐาน, สัดส่วนของรอบเอวต่อรอบสะโพกในเพศหญิงเฉลี่ย 
0.89 แสดงถึงมีภาวะอ้วน, มีความดันช่วงหัวใจบีบตัวเฉลี่ย 135 mmHg ซึ่งอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง (Prehypertension) 
และพบโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุดร้อยละ 54.29 รองลงมา คือโรคเบาหวานร้อยละ 31.43 และโรคหัวใจ 9.05%  
ในส่วนของระดับไขมันในเลือด พบว่ามีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงกว่าปกติ โดยมีค่าเฉลี่ย 169.93 ± 76.16 mg/dL และ
HDL อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง โดยมีค่าเฉลี่ย 54.36 ± 27.62 mg/dL ส่วน Total cholesterol และ LDL cholesterol มี
ค่าปกติ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาในปี 2011ของ Junya Aoki และคณะ [6] ได้รายงานไว้ว่า ปัจจัยเสี่ยง
เหล่านี้ท าให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้น ผู้สูงอายุในงานวิจัยนี้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว อาจมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรค
หลอดเลือดสมองได้ในอนาคต 

ผลการศึกษาในส่วนการประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ National stroke risk score รว่มกับการ
ประเมินอาการ ระดับความเสี่ยงที่พบในกลุ่มตัวอย่าง พบทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับความเสี่ยงต่ าพบจ านวนมากท่ีสุด 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ ระดับเฝ้าระวัง มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23 และพบเป็นจ านวน
น้อยที่สุดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.63 ซึ่งจาก Guideline ขององค์กรโรคหลอด
เลือดสมองโลก (National stroke association) [5] รายงานว่า ผู้ป่วยที่มี NSA risk score = Low risk แสดงว่ามี
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้ดี, NSA risk score = Caution  ควรเริ่มลดปัจจัยเสี่ยง และ NSA risk 
score = High risk ควรมีการป้องกันทันที ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุต าบลท่าโพธิ์ส่วนใหญ่ มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรค
หลอดเลือดสมองได้ดี ซึ่งถ้ามีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ดีอย่างต่อเนื่องจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ 

ผู้วิจัยจึงได้ท าการแยกระดับการตีบของ Internal carotid artery เป็น 3 ระดับตามความรุนแรง จากผล
การศึกษาพบการตีบเพียง 2 ระดับ คือ ระดับต่ า จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14  บ่งบอกถึงเส้นเลือด internal 
carotid artery มีการตีบร้อยละ 50 และระดับปานกลาง  มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28  บ่งบอกถึงเส้นเลือด 
internal carotid artery มีการตีบร้อยละ 70 แต่ไม่พบการอุดตันในระดับรุนแรง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมี 
Internal carotid artery ที่ปกติมากกว่า Internal carotid stenosis ซึ่งจาก Guideline ของสมาคมโรคหลอดเลือด
สมองอเมริกัน (American stroke association) [5] พบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการ แต่พบการตีบระดับมากกว่าร้อยละ 50 
มีโอกาสเกิด Event rate (Death, TIA, Stroke) ร้อยละ 9.23 เมื่อติดตามภายใน 33-38 เดือน และการตีบระดับร้อย
ละ 60-90 มีโอกาสเกิด Event rate (Death, TIA, Stroke) ร้อยละ 3.1 ดังนั้นผู้สูงอายุที่พบการตีบตันของหลอดเลือด
อินเตอร์นอลแคโรทิดในงานวิจัยนี้ อาจจะมีโอกาสพบ Event rate ภายใน 3 ปี และในงานวิจัยนี้เสนอว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่ตรวจพบความผิดปกติว่ามีการตีบ ควรได้รับการรักษาต่อไป เพ่ือลดระดับความรุนแรงในอนาคต ส่วนการประเมิ น
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ปัจจัยเสี่ยงและอาการ Stroke fast tract เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยอาการเบื้องต้นเพ่ือความ
แม่นย ายิ่งขึ้น   

ข้อจ ากัดของงานวิจัยนี้คือไม่สามารถเก็บข้อมูลครบตามที่ค านวณไว้เนื่องจากผู้สูงอายุบางคนมีประวัติโรคหลอด
เลือดสมองมาก่อนซึ่งตรงกับเกณฑ์คัดออก รวมทั้งมีบางคนไม่ปฏิบัติตามตัวให้ถูกต้องก่อนเจาะเลือด เช่น ต้องงดน้ าดื่ม
และอาหารก่อนอย่างน้อย 12 ชั่วโมง  ดังนั้นในการศึกษาหน้าควรประชาสัมพันธ์เกณฑ์คัดเข้า คัดออก รวมทั้งข้ันตอน
ก่อนการเจาะเลือดให้ละเอียดมากขึ้น  นอกจากนี้ในการศึกษาหน้าควรเพิ่มการส ารวจในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ มี
ภาวะความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, ระดับไขมันในเลือดสูง, มีประวัติญาติสายตรงเคยเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมอง หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจ, ภาวะน้ าหนักเกินหรืออ้วน, ไม่ออกก าลังกาย, สูบบุหรี่ เป็นต้น  

 

5.  สรุปผลกำรศึกษำ  
จากผลตรวจสุขภาพประจ าปีในผู้สูงอายุที่ยังไม่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองในงานวิจัยนี้ได้มีการตรวจ

ประเมิน carotid Doppler ultrasound และคะแนนความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง NSA ซึ่งเป็นการคัดกรองโรค
หลอดเลือดสมองที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยพบว่าระดับแคโรทิดอุดตันในระดับต่ าและปานกลาง ส่วน
คะแนนความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ระดับต่ าไปจนสูง ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับผู้สูงอายุจึงควร
เพ่ิมการเฝ้าระวังและติดตามระดับหลอดเลือดแดงแคโรทิดอุดตันอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี เพ่ือป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองได้อย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ:  การวิจัยนี้มีวัถุประสงค์เพื่อพัฒนาผ้าพอกสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ เป็นการพัฒนานวัตกรรมและการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนบ้านบุ่งเข้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ผ้าพอกเข่าได้อย่างถูกต้อง  เบื้องต้นท าการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีอาการปวดเข่าโดยใช้แบบประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ  ( Basic Geriatric Screening : BGS ) และการคัดเลือกแบบเจาะจง
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด จ านวน 35 คน  จากนั้นด าเนินการพัฒนาผ้าพอกเข่าสมุนไพร  และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าผ้าพอก
เข่าสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเพื่อถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่อาสาสมัครในชุมชนบ้านบุ่งเข้  และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต
บันทึกผลลงในแบบสังเกตและแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่ามีสัดส่วนผู้ที่ผ่านเกณ์ในการน าสมุนไพรบรรจุใส่ผ้าพอกสมุนไพรได้
อย่างถูกต้องและบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม (ร้อยละ 97.1) และสามารถใช้ผ้าพอกเข่าสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 97.1)  
นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมผ้าพอกสมุนไพรอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.35±0.52)  รวมถึงมีความพึง
พอใจในด้านสถานท่ีหรือระยะเวลาในการจัดโครงการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.33±0.46)   ความพึงพอใจในด้านความเข้าใจนวัตกรรม
ในระดับมาก (4.11±0.47)   และความพึงพอใจในด้านการน าความรู้ไปใช้ในระดับมากท่ีสุด (4.35±0.61)   ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรม
นี้ควรมีการศึกษาและติดตามต่อไป เพื่อต่อยอดนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ABSTRACT: This study aims to develop Herbal Poultice Bandage for relieve the knee pain of elderly people. An 
innovation development and knowledge transfer to Ban Bung Khae community to help target people to 

correctly use herbal poultice bandage. In preliminary, screening of 35 participants with knee pain was done by 
using the Basic Geriatric Screening (BGS)  health screening assessment and purposive sampling. Then, herbal 
poultice bandages were developed, following by knowledge transferring via a workshop for the participants in 
the Ban Bung Khae community. The data were collected by observation and questionnaires. The result showed 
the percentage of total participants who could correctly fill  herbal plants into the poultice bandage in  
appropriate amount (97.1%), and  who could correctly use the herbal poultice bandage (97.1%) In addition, the 
participants had the highest level of satisfaction in using the herbal poultice bandage innovation (4.35±0.52),  
including satisfaction in workshop location or duration at the highest level (4.33±0.46), satisfaction in innovation 
comprehension at  high level ( 4.11±0.47), and satisfaction in knowledge application at the highest level 
(4.35±0.61). Therefore, this innovation should be further  studied and  followed up to continually improve its 
efficiency. 
 
Keywords: Knee Herbal, poultice bandage, Knee pain relief 
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1. บทน า 
ปัจจุบันอัตราประชากรผู้สูงวัยในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  ท าให้ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ซึ่งเมื่อมีประชากรสูงวัยมากขึ้น ก็ย่อมส่งผลให้มีปัญหาสุขภาพที่หลากหลาย หนึ่งในนั้น คือ โรคข้อเสื่อม ซึ่งเป็นภาระ
โรคที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น และท าให้พบอัตราอุบัติการณ์โรคเรื้อรังของระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อเพ่ิมขึ้นด้วย [1] ซึ่งโรคข้อเข่าเสื่อมมักจะมีสัญญาณเตือนในระยะเริ่มแรก คือ อาการปวดเข่า หากรุนแรงก็
จะมีอาการปวดที่รุนแรงมากขึ้น เหยียดหรืองอข้อเข่าได้ไม่สุด ข้อเข่าโก่ง บิดเบี้ยวผิดรูป อาจท าให้การเดินหรือใช้
ชีวิตประจ าวันได้ล าบาก [2] ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นผลกระทบที่ท าให้ เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงของผู้ป่วย  และ
เนื่องจากเป็นโรคที่ต้องใช้การดูแลรักษาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายในการรักษาจึงมากข้ึนตามไปด้วย            

จากแบบประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ( Basic Geriatric Screening : BGS ) ในผู้สูงอายุชุมชน หมู่ 8 บ้านบุ่ง
เข้ ปีพ.ศ. 2561 ผลการคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมพบว่า ผู้สูงอายุมีอาการปวดเข่าร้อยละ 11.7  ซึ่งกลุ่มที่มีอาการปวด
เข่ามีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม และจากการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ( Basic 
Geriatric Screening : BGS ) ในผู้สูงอายุชุมชนหมู่ 8  บ้านบุ่งเข้ ปีพ.ศ. 2563 ผลการคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม พบว่า
ผู้สูงอายุมีอาการปวดเข่าร้อยละ 18.2 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นจากเดิม นอกจากนั้นการส ารวจชุมชนหมู่ 8 บ้านบุ่งเข้ พบว่า
ปัญหาด้านสุขภาพผู้สูงอายุที่พบมาก คือ ปัญหาปวดข้อเข่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพ เช่น การท างาน
หนักหรือยืนเป็นเวลานาน การยกของหนักครั้งละ หลายกิโลกรัมเป็นประจ า รวมถึงการมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ส่งผลให้มีอาการปวดที่บริเวณข้อเข่าและอาจท าให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในอนาคตได้  อย่างไรก็ตามภายในชุมชนหมู่ 8 
บ้านบุ่งเข้ ยังอุดมไปด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้านหลากหลายชนิด เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ อัญชัน  รางจืด ไพล ฟ้าทะลายโจร 
ขมิ้นชัน และ ใบเตย เป็นต้น โดยสมุนไพรท้องถิ่นบางชนิดมีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดและสามารถหาได้ง่ายใน
ชุมชน   อีกทั้งยังมีปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรต่างๆ การนวด การท าลูกประคบอีกด้วย  ดังนั้นเพ่ือการ
พัฒนานวัตกรรมในเบื้องต้นและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน  ทางคณะผู้จัดท านวัตกรรมจึงมีความสนใจที่จะ
ประยุกต์สมุนไพรเพ่ือพัฒนาผ้าพอกบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุในชุมชนชุมชนหมู่ 8  บ้านบุ่งเข้ และท าการ
ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผ้าพอกสมุนไพรให้กับผู้สูงอายุในท้องถิ่น    เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการน าสมุนไพรไปใช้
ประโยชน์ทางสุขภาพต่อไป  

 

2. วัสดแุละวิธกีารศึกษา 
      การเตรียมตัวอย่าง 
          สมุนไพรที่น ามาใช้มีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ ไพล ใบรางจืด ขิง ข่าและการบูร โดยใบรางจืดเป็นพืชสมุนไพร
ท้องถิ่นที่หาได้ในหมู่บ้านบุ่งเข้ หมู่8 ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ส่วนไพล ขิง ข่าและการบูร 
ผู้วิจัยได้ท าการจัดซื้อจากตลาด เมื่อได้สมุนไพรมาครบตามที่ต้องการ น าสมุนไพรทั้งหมดไปท าความสะอาดผ่านการ
ล้างน้ าเปล่าแล้วน าไปผึ่งให้แห้ง จากนั้นชั่งน้ าหนักของสมุนไพรแต่ละชนิด ดังนี้ ไพล 500 กรัม  ขิง 500 กรัม  ข่า 500 
กรัม  ใบรางจืด 200 กรัม และการบูร 200 กรัม หั่นไพล ขิง ข่าและใบรางจืดเป็นชิ้นเล็กๆ และน าไปบดให้เนื้อของ
สมุนไพรมีความละเอียดด้วยเครื่องปั่น จากนั้นน าสมุนไพรทุกชนิดที่ผ่านการบดแล้วมาคลุกเคล้ากับการบูรให้เข้ากัน 
เมื่อเสร็จก็น าสมุนไพรใส่ถุงพลาสติก และแช่ตู้เย็นในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกระทั่งถึงเวลาใช้ 
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      การท าผ้าพอกเข่าสมุนไพร 
      ท าการออกแบบรูปแบบของผ้าพอกเข่า โดยตัดผ้าดิบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 15x70 ซม.  และเย็บใหมี้
กระเป๋ารูดซิปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงกลางขนาด 15x15 ซม. ดังภาพที่ 1  เพ่ือใช้ส าหรับบรรจุสมุนไพร และในส่วน
ของชายผ้าจะเป็นชายปล่อยเพ่ือใช้ผูกกับข้อเข่าตามขนาดข้อเข่าของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคน 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 1  ขนาดของผ้าพอกสมุนไพร 

การบรรจุสมุนไพรและการน าไปใช้ 
      น าสมุนไพรบดที่ผสมการบูรแล้ว ปริมาณ 75 กรัม บรรจุลงในผ้าพอกเข่า แล้วรูดซิปปิดให้เรียบร้อย หลังจาก
นั้นน าผ้าพอกเข่าสมุนไพรไปนึ่งเป็นเวลา 2 นาที จากนั้นน าผ้าพอกเข่าสมุนไพรพอกบริเวณท่ีปวด และผูกชายผ้ากับ
ข้อเข่าตามขนาดข้อเข่าของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคน  จากนั้นทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที (ภาพที่ 2) 

                                               
                                              ภาพที่ 2  การใช้ผ้าพอกเข่า 
      เครื่องมือเก็บข้อมูล 
         เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสังเกตการใช้ผ้าพอกเข่า แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
นวัตกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งสองส่วน
ได้รับการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม
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ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม และความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เป็นข้อค าถามแบบมาตรส่วน
แบบประมาณค่า ( rating scale ) ประเมินค่า 5 ระดับ เกณฑ์การตอบมี 5 ระดับ ดังนี้ [3] 

5 หมายถึง พอใจมากที่สุด 
4 หมายถงึ พอใจมาก 
3 หมายถึง พอใจปานกลาง 
2 หมายถึง พอใจน้อย 
1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 
 พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 
 พึงพอใจมาก  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 
 พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 
 พึงพอใจน้อย  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 
 พึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 
     การถ่ายทอดความรู้ 

ท าการถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มอาสาสมัคร อายุ   45   ปี  ขึ้นไป   ที่มีอาการปวดข้อเข่า ในชุมชนบ้านบุ่งเข้ หมู่ 8 
ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จ านวน 35 คน ที่ได้จากคัดกรองโดยใช้แบบประเมินคัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุ ( Basic Geriatric Screening : BGS ) โดยวิทยากรบรรยายมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  1. มีความ
เชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรม 2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และ 3. มีความคิดสร้างสรรค์   และมีขั้นตอนการ
ถ่ายทอดความรู้ดังต่อไปนี้  1) การให้ความรู้สถานการณ์ปัญหาและความรุนแรงโรคข้อเข่าเสื่อม   2) การอธิบาย
สรรพคุณของสมุนไพรที่น ามาใช้ พร้อมทั้งแจกแผ่นความรู้เรื่อง “สมุนไพรพอกเข่าบรรเทาปวด”  3) สาธิตขั้นตอนการ
ท าสมุนไพรเพ่ือบรรจุในผ้าพอก   4) แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน   5) ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการลงมือปฏิบัติการจัดเตรียมสมุนไพรเพื่อบรรจุสมุนไพรลงในผ้าพอกเข่า และทดลองใช้ผ้าพอกเข่า 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพ่ือแสดงคะแนนและระดับ
ความพึงพอใจ  และใช้จ านวนและร้อยละ เพ่ือแสดงจ านวนและค่าสัดส่วนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์การ
ปฏิบัติด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป  โดยค่าร้อยละของตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของโครงการ ต้องมีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 

3.  ผลการศกึษา 
ผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาปวดชุมชนบ้านบุ่งเข้ในอาสาสมัคร โดยการ

ประเมินโครงการโดยการสังเกตการใช้ผ้าพอกเข่าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จากผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน พบว่า  มี
จ านวนคนที่ใช้ผ้าพอกเข่าผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 34 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1 และมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.9  (ตารางที่ 1)  ดังนั้นการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร มีสัดส่วนผู้ที่ผ่านเกณ์ใน
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การน าสมุนไพรบรรจุใส่ผ้าพอกสมุนไพรได้อย่างถูกต้องและบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และสามารถใช้ผ้าพอกเข่า
สมุนไพรได้อย่างถูกต้องกับบริเวณที่มีอาการปวด  มากกว่า ร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ที่ผู้ให้การอบรมก าหนดไว้ 
 

ตารางที่ 1 การสังเกตการใช้ผ้าพอกเข่าสมุนไพร 

พฤติกรรม 
จ านวนคนที่ผ่านเกณฑ ์

(ร้อยละ) 
จ านวนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

(ร้อยละ) 
รวม 

(ร้อยละ) 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าสมุนไพรบรรจุใสผ่้าพอก
สมุนไพรได้อย่างถูกต้องและบรรจใุนปริมาณทีเ่หมาะสม 

34 
(97.1) 

1 
(2.9) 

35 
(100) 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ผ้าพอกเข่าสมุนไพรได้อย่าง
ถูกต้องกับบริเวณที่มีอาการปวด 

34 
(97.1) 

1 
(2.9) 

35 
(100) 

 

นอกจากนั้นผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมการใช้นวัตกรรมผ้าพอกสมุนไพร  พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดในการใช้นวัตกรรมผ้าพอกสมุนไพรอยู่ในระดับมากที่สุด  (4.35±0.52)  
โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของประโยชน์ในการใช้นวัตกรรม (4.49±0.56) และความปลอดภัยในการใช้
นวัตกรรม (4.49±0.70) รองลงมาคือความสอดคล้องของนวัตกรรมกับจุดประสงค์ในการน าไปใช้งานจริง (4.31±0.72) 
ความสะดวกในการใช้นวัตกรรม (4.31±0.68)  และนวัตกรรมมีความเหมาะสมกับผู้ใช้  (4.17±0.75) ตามล าดับ 
(ตารางที ่2) 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมผ้าพอกสมุนไพร 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนอาสาสมัคร 

คน (ร้อยละ) 
คะแนนความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1. ผ้าพอกเข่าสมุนไพรสามารถบรรเทาอาการปวดข้อเข่าได ้ 35 (100) 4.31±3.72 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2.  ความเหมาะสมของนวัตกรรมกับผู้ใช้นวัตกรรม 35 (100) 4.17±0.75 พึงพอใจมาก 

3. ประโยชน์ของนวัตกรรม 35 (100) 4.49±0.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. ความสะดวกในการใช้ 35 (100) 4.31±0.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. ความปลอดภยัในการใช้ 35 (100) 4.49±0.70 พึงพอใจมากท่ีสุด 
ภาพรวมทั้งหมด 35 (100) 4.35±0.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

ทั้งนี้ ยังได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการของอาสามัครที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
มีความพึงพอใจในด้านสถานที่หรือระยะเวลา อยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.33±0.46) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง
ของสถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม (4.49±0.66) รองลงมาคือระยะเวลาในการท ากิจกรรม ( 4.29±0.67) และ
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (4.23±0.65) ตามล าดับ 
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 ส าหรับความพึงพอใจในด้านความเข้าใจ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึง
พอใจมากที่สุดในเรื่องสามารถบอกประโยชน์ได้ (4.37±0.60) และสามารถบอกข้อดีได้ (4.37±0.65) รองลงมาคือ
ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม (4.31±0.76) และความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรบ (3.40±0.95) ตามล าดับ 
 ส าหรับความพึงพอใจในด้านการน าความรู้ไปใช้  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.35±0.61) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้  (4.57±0.56) รองลงมาคือ 
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ (4.31±0.72) และสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ (4.17±0.82) 
ตามล าดับ (ตารางที ่3) 
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ 
ประเด็นความคดิเห็น คะแนนความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา 

1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.49±0.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์ 4.23±0.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 4.29±0.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.33±0.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 
ด้านความเข้าใจ 

1. ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรบ 3.40±0.95 พึงพอใจมาก 
2. ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม 4.31±0.76 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. สามารถบอกประโยชนไ์ด ้ 4.37±0.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4. สามารถบอกข้อดไีด ้ 4.37±0.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.11±0.47 พึงพอใจมาก 
ด้านการน าความรูไ้ปใช้ 

1. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ 4.57±0.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2. สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ 4.31±0.72 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. สามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได ้ 4.17±0.82 พึงพอใจมาก 

รวม 4.35±0.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

 

4. วิจารณ ์
 1. จากผลการประเมินโดยการสังเกตการใช้ผ้าพอกเข่าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า
มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงครึ่งซีก จึงไม่
สามารถใช้ผ้าพอกเข่าด้วยตนเองได้ แต่ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบสังเกต คือสามารถใช้ผ้า
พอกเข่าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งการเตรียมสมุนไพรได้อย่างถูกวิธีและพอกเข่าด้วยผ้าพอกสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง 
จ านวนทั้งสิ้น 34 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1 เนื่องจากเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จึงมีการแจกแผ่นพับความรู้
เรื่อง “สมุนไพรพอกเข่าบรรเทาปวด” ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าพอกเข่าสมุนไพรทั้งหมด ตั้งแต่สรรพคุณของ
สมุนไพรแต่ละชนิด วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ วิธีการเตรียมและวิธีการพอก อีกท้ังยังมีวัสดุอุปกรณ์จริงประกอบการสาธิต
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วิธีการท าและเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติการเตรียมผ้าพอกเข่าสมุนไพร มีการให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ทดลองใช้ผ้าพอกเข่าด้วยตนเอง อีกท้ังยังมีคณะผู้จัดโครงการคอยสอนวิธีการเตรียมและการใช้ผ้าพอกเข่า
สมุนไพรอย่างละเอียดในระหว่างการจัดโครงการอีกด้วย หากใครมีข้อสงสัยสามารถยกมือสอบถามได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในข้อที่ว่าเพื่อให้กลุ่มเปา้หมายสามารถใช้ผ้าพอกเข่าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และยังสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิ
สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P 
Excellence) เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีด้วยการบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สู่การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพภายใต้กลยุทธ์ PIRAB ตามแนวคิด Bangkok Charter [4] 
 2.ด้านความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมผ้าพอกสมุนไพร พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อผ้าพอก
สมุนไพรอยู่ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 97.1 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายระหว่างที่ท าการพอกเข่าด้วยผ้าพอกเข่า
สมุนไพรให้ความเห็นว่า หลังจากพอกเสร็จรู้สึกเบาสบายและอาการตึงหรือปวดบริเวณข้อเข่าลดลง ชี้ให้เห็นว่าผ้าพอก
สมุนไพรอาจมีความสามารถลดอาการปวดข้อเข่าได้ รวมถึงมีวิธีการในการเตรียมที่สะดวก ไม่ยุ่งยาก วัสดุอุปกรณ์หา
ง่ายในครัวเรือน ต้นทุนต่ า สามารถน าไปใช้ได้จริง และเป็นสมุนไพรที่มีมากในชุมชน  ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานการวิจัย
ที่เคยรายงานมาพบว่า ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คน ระบุระดับความเจ็บปวดก่อนและหลัง
การพอกเข่าด้วยสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบ ปวดบวม ฟกช้ า ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของความเจ็บปวดใน
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมทั้ง 20 รายมีค่าลดลง [5] 
 3.ด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ อยู่
ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 97.1  ซึ่งภาพรวมของโครงการแบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านแรกเป็นด้านสถานที่และระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสถานที่ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยมีการท าความสะอาด
พ้ืนที่บริเวณที่ใช้จัดโครงการ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีการทดสอบเสียงก่อนเริ่มโครงการเพ่ือ
ตรวจสอบระดับความดังและความชัดของเสียงในแต่ละจุดที่ผู้เข้าร่วมโครงการนั่ง รวมถึงมีการซักซ้อม เรียบเรียงล าดับ
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมจึงท าให้ใช้ระยะเวลาไม่มากหรือน้อยเกินไป ด้านที่สองเป็นด้านของความเข้าใจ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรรวมถึงขั้นตอนการเตรียมและการใช้มาก
ขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ สามารถบอกประโยชน์และข้อดีของการใช้ผ้าพอกเข่าสมุนไพรได้ โดยความรู้ความเข้าใจ
ต่างๆเกี่ยวกับผ้าพอกสมุนไพรได้ถูกถ่ายทอดผ่านการน าเสนอโดยผู้จัดโครงการและถูกรวบรวมไว้ในแผ่นพับความรู้
เรื่องสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาปวด ที่แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และด้านสุดท้ายเป็นเรื่องของการน าความรู้ไป
ใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าพอกเข่าสมุนไพรเป็นอย่างดี 
จึงสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่น ถ่ายทอดหรือน าความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนได้ ทั้งนี้ยังสามารถน าผ้าพอกเข่าสมุนไพร
ไปปรับประยุกต์ใช้กับสมุนไพรชนิดอ่ืนๆที่มีในชุมชนของตนเองหรือปรับรูปแบบของนวัตกรรมผ้าพอกเข่าให้สามารถใช้
งานง่ายและเข้ากับผู้ใช้แต่ละบุคคลมากข้ึน เช่น การติดแถบตีนตุ๊กแกแทนการผูกหรือมัดด้วยผ้าเพียงอย่างเดียว 
  ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรมผ้าพอกสมุนไพรและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน  สามารถ
น าไปใช้เพ่ือการวิจัยและพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 
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5.  สรุปผลการศึกษา  
จากการพัฒนานวัตกรรมผ้าพอกสมุนไพรและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน   ท าให้ได้ผ้าพอกสมุนไพรที่มีฤทธิ์

บรรเทาอาการปวด ใช้สะดวก และมีความปลอดภัย และส่วนใหญ่ผู้ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถท า
และใช้ผ้าพอกสมุนไพรได้ รวมถึงมีความพึงพอใจในนวัตกรรมผ้าพอกสมุนไพร และการถ่ายทอดความรู้ในระดับมาก
ที่สุด 

 

6. กิตตกิรรมประกาศ  
คณะผู้จัดท าขอขอบคุณนางรุ่งรัตน์ ทวีวงษ์ ซึ่งเป็นผู้อ านวยการโรงพยาบางส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุ่งเข้  และ

นางสมคิด วงษา พยาบาลวิชาชีพ ที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือด้านสถานที่และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน  
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บทคัดย่อ: การท่องเที่ยวนับเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีผู้สูงอายุช่ืนชอบ ท่ีผ่านมาพบข้อจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยว การศึกษาครั้งน้ี จึง
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันค าสั่งเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือส าหรบันักท่องเที่ยวสูงอาย ุกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน เครื่องมือ
วิจัยประกอบด้วยแอปพลิเคชันค าสั่งเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างถึงความต้องการระบบสืบค้นข้อมูลการเดินทางและความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน  ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง สามารถใช้แอปพลิเคชันเลือกสถานท่ีท่องเที่ยวและวิธีการเดินทาง ด้วยค าสั่งเสียง ผลการประเมินความ
พึงพอใจรวมอยู่ในระดับดี (4.49 คะแนน) 
  
ABSTRACT: Traveling becomes preferable among elders but limited data accessibility has affected tourism 
industry. Therefore, this study aim to develop a smartphone voice application for elder tourists. There were 15 
participants in this project. The instruments were voice application, interview protocol, and satisfactory survey. 
According to the interview, participants were able to use the application to select their destination and 
transportation by voicing. Moreover, the satisfactory survey result displayed in a “good” level with an average 
score = 4.49 
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1. บทน ำ 
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุ 10.73 ล้านคน คิดเป็น

ร้อยละ 15.8 ของประชากรไทยทั้งหมด คาดการณ์ว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564[1] ในปี 
2558 นักท่องเที่ยวสูงอายุ สร้างรายได้ให้ประเทศไทยรวม 195,891 ล้านบาท(8.66%) ของรายได้จากการท่องเที่ยว
[2] นักท่องเที่ยวสูงอายุนิยมเที่ยวกับเพื่อน ร้อยละ 46.25 กิจกรรมที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 78 ชอบมากท่ีสุด ได้แก่ 
การท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน[3] หรือเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ เน้นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ไม่เร่งรีบ 
เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ ปลอดมลพิษ เน้นอาหารสะอาดเพ่ือสุขภาพ ปัญหาที่พบคือ การไปท่องเที่ยวเอง เกิดความ
ยากล าบากในการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ ทั้งนี้ ยังไม่มีแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุ เช่น เส้นทางการเดินทาง 
ทางไปห้องน้ า เป็นต้น การใช้สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตท าให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวในเทศกาลต่างๆ 
[4] 

mailto:khunchonpapathz@gmail.com


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ  “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย กา้วไกล อย่างยั่งยืน” 
 

 

52 | ชนปพัทธ์ รัตนจันทร์ และคณะ 
 

เทคโนโลยี เสียง (Voice Search) เข้ามามีบทบาทต่อนักท่องเที่ ยวมากขึ้น  จากรายงานการส ารวจ
ของ “Global Digital Traveler Research 2018” พบว่า นักท่องเที่ ยวร้อยละ 69 จาก 16,000 คน จาก 25 
ประเทศ ได้ใช้เทคโนโลยีเสียงศึกษาข้อมูลการวางแผนการเดินทาง [5] จากการศึกษาพบว่าการใช้งานระบบปฏิบัติการ 
ลายละเอียดฟังชั่นต่างๆ ที่สมาทโฟนสามารถท าได้นั้นมีความซับซ้อนของขั้นตอนการท างานมากเท่าไร กระบวนการ
เข้าถึงก็จะมากขึ้นตาม ยากต่อการเข้าใจของผู้สูงอายุ[6] และปัญหาการใช้งานของผู้สูงอายุที่มีต่อขนาดและรูปร่างของ
ปุ่ม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการมองเห็น ซึ่งมีผลต่อการใช้งานปุ่มบนหน้าจอสมาร์ทโฟน[7] แต่การติดต่อ
ที่เป็น ธรรมชาติมากที่สุดคือ การใช้เสียงพูด การติดต่อด้วยเสียงพูดนั้นช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้งาน แม้
ผู้สูงอายุที่ไม่มีความช านาญในด้านการใช้งานก็สามารถใช้งานได้รวมไปถึงผู้ที่มีความทุพพลภาพทางร่างกาย ได้แก่ ผู้
พิการทางมือ และผู้พิการทางสายตา[8] จึงท าให้เทคโนโลยีเสียงมีความจ าเป็น ที่ผ่านมาแม้มีแอปพลิเคชันค าสั่งเสียง 
แต่แอปพลิเคชันส่วนใหญ่แล้วถูกออกแบบมาเพ่ือคนทั่วไปในสังคม ไม่ได้เจาะจงที่ผู้สูงอายุ งานวิจัยนี้จึงพัฒนาแอป
พลิเคชันค าสั่งเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ ที่เน้นการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งแตกต่าง
จากแอปพลิเคชันค าสั่งเสียงของเดิมที่ผู้สูงอายุบางกลุ่มใช้งาน ที่จะเน้นไปในด้านการสื่อสารโดยการแปลงเสียงเป็น
ข้อความ (speech to text)  

จากศึกษาพบว่าหากไม่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันค าสั่งเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 
ผู้สูงอายุจะท าการศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวแบบเดิม อาทิ การโทรศัพท์หาเพ่ือนหรือคนรู้จักที่ เคยไปยังสถานที่นั้น
มาแล้ว ให้ลูกหลานช่วยหาข้อมูล หรือค้นหาในห้องสมุดและร้านหนังสือ ซึ่งท าให้ต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล
ค่อนข้างนานและหากไม่พบข้อมูล ผู้สูงอายุก็เลือกที่จะไม่ท่องเที่ยวไปยังสถานที่นั้น ดังนั้น แอปพลิเคชันค าสั่งเสียง
ผ่านโทรศัพท์มือถือส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ในด้าน ข้อมูลการท่องเที่ยว ความ
สะดวกในการหาข้อมูลและใช้เวลาน้อยลงเมื่อเทียบกับการค้นหาแบบเดิม หากไม่พัฒนาแอปพลิเคชันค าสั่งเสียงผ่าน
โทรศัพท์มือถือส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ อาจท าให้เทคโนโลยียากต่อการเข้าถึ งผู้สูงอายุและอาจตัดโอกาสในการ
ท่องเที่ยวอันเนื่องมาจาก การเข้าถึงข้อมูลได้ยาก ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาต้นแบบแอปพลิเค
ชันค าสั่งเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 

 
2. วัสดุและวิธีกำรศึกษำ 

กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันค าสั่ งเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือใช้หลักการพัฒนาซอฟท์แวร์ (Software 
Development Life Cycle : SDLC)[9] ดังนี้ 
1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 

1.1 การจัดท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วย User Centered Design (UCD) โดยมีวิธีการ ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน(context 

of use) ท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการ (requirement) พัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ(prototype) และ
ประเมินการออกแบบ (evaluate designs) เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

3. พัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันค าสั่งเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้ Adobe XD และ Thunkable  เป็นเครื่องมือส่ง
ข้อมูลผ่าน API ของ Google โดยมีวิธีการดังนี้ 
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3.1 ออกแบบการสนทนา 
3.2 ออกแบบเครื่องมือ โดยเลือกใช้ Adobe XD ในการออกแบบหน้าจอต้นแบบ และ Thunkable ส าหรับใช ้

งานเสียงภาษาไทยจาก Google Voice Search 
3.3 การพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) โดยใช้โปรแกรม Adobe XD เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลและผลกระทบ 

จากผู้ใช้งานก่อนน าไปพัฒนาระบบ 
3.4 พัฒนาระบบ (Implementation) เลือกใช้โปรแกรม Thunkable ท าให้สามารถส่งข้อมูลผ่าน API ของ  

Google Voice Search มายังระบบ ท าให้แอปพลิเคชันสามารถรับค าสั่งเสียงภาษาไทยได้ 
4. ทดสอบระบบการใช้งานแอปพลิเคชัน 
5. ประเมินผล 

 
2.1 กลุ่มตัวอย่ำง: นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทย อายุ 60 – 69 ปี เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุเกิน 70 ปี ส่วน

ใหญ่พบว่าไมน่ิยมใช้สมารท์โฟน 
 

2.2 เครื่องมือวิจัย: แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
2. แบบสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการใช้สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและแหล่ง

ในการรับข้อมูลข่าวสาร 
3. แบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินความสามรถในการใช้งาน โดยจะให้คะแนนแต่ละหัวข้อระหว่าง 

1 - 5 คะแนน ตามรูปมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) ในการประเมินผล 
 

2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล: การจัดท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาปัญหาและความต้องการ  

ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ วิเคราะห์และออกแบบระบบ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาและทดสอบ 
 

2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล: ใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบร้อยละในด้านความสามารถด้านการใช้
งานและความความต้องการ 
 

3. ผลกำรศึกษำ 
3.1 ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกพบปัญหำและควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวสูงอำยุ สรุปได้ดังนี้ 

3.1.1 พฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ มักจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 2-3 ครั้งต่อเดือน นิยม
ท่องเที่ยววัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3.1.2 ข้อมูลการท่องเที่ยว ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางหรือวิธีการเดินทาง มักได้รับข้อมูลจากเพ่ือนใน
กลุ่ม line 
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3.1.3 กรณีที่เพ่ือนไม่ทราบการเดินทาง ส่วนใหญ่จะไม่ไป มากกว่าที่จะค้นหาด้วยตัวเอง เนื่องจากเทคโนโลยี
ปัจจุบันซับซ้อน และขนาดหน้าจอแสดงผลหรือตัวหนังสือขนาดเล็ก ยากต่อการค้นหาข้อมูล 

3.1.4 การเดินทาง หากท่องเที่ยวในจังหวัด หรือสถานที่ใกล้เคียงนิยมที่จะเดินทางด้วยตนเอง หากออกนอก
จังหวัดหรือมีระยะทางที่ไกลนิยมที่จะให้มีผู้ติดตามไปด้วย 

3.1.5 วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ส่วนมากเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ นิยมไปที่มีความเป็นมาในด้าน
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ความต้องการ แอปพลิเคชันในการท่องเที่ยวที่ใช้งานง่าย ไม่
ซับซ้อน 

 

3.2  ผลกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบของแอปพลิเคชัน 
ออกแบบการรับข้อมูลค าสั่งเสียง (Voice Command) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มายัง voice interface จากนั้น

ค าสั่งเสียงจะถูกระบบประมวลผลเป็นตัวข้อความ (Text) เพ่ือเปรียบเทียบค าสั่งกับฐานข้อมูล จากนั้นก็จะประมวลผล
และแสดงผลการโต้ตอบด้วยเสียง (Voice Response) กลับไปยังผู้ใช้งาน(ภาพที่ 1) 

 

 
ภำพที่ 1 การท างานของแอปพลิเคชันค าสั่งเสียงส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 

 
ผลการออกแบบ voice user interface (VUI) ตั้งค่าค าสั่งเสียงและตอบโต้เป็นภาษาไทย เช่น “ไปเที่ยวไหน

ดี อยากรู้พูดเลยค่ะ” เมื่อโปรแกรมรับค าสั่งเสียงแล้ว จะท าการแสดงผลการโต้ตอบด้วยเสียง (Voice Response) 
เพ่ือแนะน าหรือให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวสูงอายุ(ภาพที่ 2) 
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ภำพที่ 2 การตั้งค่าค าสั่งเสียงเป็นภาษาไทยและการแสดงผล 

 

วิธีกำรใช้งำน ผู้ใช้งานสามารถ download My Trip จาก Google play ซึ่งจะแสดงปุ่มค าสั่งเสียงเป็นรูป
ไมโครโฟน (ภาพที่ 3 (ขวา) เมื่อผู้ใช้กดค าสั่งเสียงแอปพลิเคชันจะแสดง “ก าลังฟัง” เมื่อผู้ใช้พูด “วัดพระแก้ว” แอป
พลิเคชันจะแสดงสถานะของค าสั่งเป็นตัวอักษรและท างานตามค าสั่ง จากค าสั่งเสียงแอปพลิเคชันก็จะแสดงข้อมูลการ
เดินทางไปวัดพระแก้ว เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า (ภาพที่ 4) 
 

 
ภำพที่ 3 หน้าจอเริ่มต้น (ซ้าย) และหน้าจอหลัก (ขวา)  
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         ภำพที่ 4 การเรียกใช้ค าสั่งเสียง (ซ้าย) และแสดงผลข้อมูลจากค าสั่งเสียง (ขวา) 

 

3.3  ผลกำรทดสอบระบบแอปพลิเคชัน 
ผลการทดสอบ ระบบแอปพลิเคชันพบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี = 4.49 ซึ่งการ

กดปุ่มไมค์โครโฟนเพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเสียงอยู่ในระดับดีมาก = 4.73 อยู่ในระดับที่ดีมาก(ตารางที่ 1) 
 
ตำรำงที่ 1 ผลการทดสอบระบบแอปพลิเคชัน 

แบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้งำน จ านวน ค่าเฉลี่ย 

1. กดปุ่มไมค์โครโฟนเพ่ือค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเสียง 15 4.73 

2. พูดสถานที่ท่องเที่ยว “วัดพระแก้ว” เพ่ือค้นหา 15 4.47 

3. ค้นหารายการสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ พูด “ไปไหนดี” เพ่ือค้นหา 15 4.47 

4. 
กดปุ่มไมค์โครโฟนเพ่ือค้นหาวิธีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ พูด 
“ไปวัดพระแก้วอย่างไรดี” เพ่ือค้นหา 

15 4.53 

5. พูด “ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุที่วัดพระแก้ว” เพ่ือใช้งานฟังก์ชั่นเสริม 15 4.33 

6. 
พูด “จุดเช็คอินใกล้วัดพระแก้ว” เพ่ือค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง หรือ 
สถานที่ระหว่างเดินทาง 

15 4.40 

เฉลี่ย 4.49 
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3.4 ผลกำรทดสอบควำมพึงพอใจผู้ใช้แอปพลิเคชัน 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวสูงอายุต่อการใช้แอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก = 4.52 ซึ่งค าสั่ง

ด้วยเสียงช่วยอ านวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 4.93 (ตารางที ่2) 
 

ตำรำงท่ี 2 ผลการประเมินความพึงใจด้านการตรงความต้องการ (Functional Requirement Test) 

แบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนควำมต้องกำร จ านวน ค่าเฉลี่ย 

1. ข้อมูลการท่องเที่ยวและค าแนะน าการเดิน มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ 15 4.33 

2. ระบบน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวและค าแนะน าการเดิน ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 15 4.53 

3. ค าสั่งด้วยเสียงพูดช่วยอ านวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการ 15 4.93 

4. การแสดงผลข้อมูลการท่องเที่ยวสามารถอ่านได้ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการ 15 4.07 
5. ความพึงพอใจ ต่อภาพรวมทั้งหมดของระบบ 15 4.73 

เฉลี่ย 4.52 
 

4. อภิปรำยผล 
 จากผลการทดสอบแอปพลิเคชันพบว่า ในระหว่างการใช้งานผู้สูงอายุในบางครั้งเมื่อกดปุ่มใช้งานค าสั่ง

เสียงแล้ว พูดไม่ทันกับเวลาในการรับเสียง เกิดความคลาดเคลื่อนท าให้ระบบไม่ได้รับค าสั่งเสียง นอกจากนี้
พบว่า ส าเนียงในการพูด น้ าเสียง ที่แตกต่างกันระบบยังรับค าเสียงได้ แต่ถ้าหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียง
รบกวนจะท าให้ค าสั่งเกิดความผิดพลาด เนื่องจากรับเสียงพูดอื่นๆ จากสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

 ปัญหาทางด้านปริมาณค าสั่งเสียง เนื่องจากผู้สูงอายุในแต่คนมีการใช้ค าสั่งที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะ
ต้องการทราบข้อมูลชนิดเดียวกันจึงท าให้ในแต่ละข้อมูลจะต้องบันทึกค าสั่งลงไปในระบบเป็นจ านวนมาก  
 ในการพัฒนาครั้งต่อไปควรแก้ไขเรื่องช่วงเวลาในการรับค าสั่งเสียงควรปรับให้มีระยะเวลาในการรอรับค าสั่ง
เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากผู้สูงอายุพูดได้ช้าลงกว่าปกติ และควรเพ่ิมภาษาที่ใช้ส าหรับค าสั่งเสียงเพ่ือรองรับผู้สูงอายุจากทั่ว
ประเทศ อาทิ ภาษาเหนือ ใต้ และ อีสาน นอกจากนี้ควรเพ่ิมระบบส าหรับช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อาทิ ค าสั่ง
เรียกรถพยาบาล ค าสั่งโทรขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

 
5. สรุปผลกำรศึกษำ 

ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันค าสั่งเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุพบว่านักท่องเที่ยว
สามารถใช้งานได้ด้วยตนเองโดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง จุดแวะพักต่างๆ ด้วยค าสั่งเสียง ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อความสามารถของระบบพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก(  = 4.52) โดย
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจค าสั่งด้วยเสียงที่ช่วยอ านวยความสะดวกมากที่สุด (  = 4.93) ผลการประเมินด้านความ
ถูกต้องในการรับค าสั่งเสียง พบว่าแอปพลิเคชันสามารถแสดงผลและตอบโต้ด้วยเสียงได้อย่างถูกต้อง แอปพลิเคชัน
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ช่วยอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตาที่ไม่สะดวกต่อการพิมพ์เพ่ือค้นหา แอปพลิเคชันจะ
ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้งานง่ายเป็นการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุและเพ่ิมรายได้การท่องเที่ยวให้กับประเทศ
มากขึ้นด้วย 
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ผทคบดุ่อ: งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยน์ เพื่อให้
ตอบสนองสภาวะสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในการศึกษาครั้งนี้ พัฒนาแพลตฟอร์มจอง
ผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุภายใต้ ด้วยภาษา HTML5 มีโครงสร้างรูปแบบของแพลตฟอร์ม ใช้ CSS ร่วมกับ Bootstrap ในการจัดการ 
Frontend Framework ออกแบบเว็บไซต์ และใช้โปรแกรม PHP ร่วมกับ Visual Studio ในการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL การ
พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นไปตามกรอบของวงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟท์แวร์ทุกขั้นตอน ผลสัมภาษณ์ความต้องการของบุตรหลาน 25 คน 
ที่มีผู้สูงอายุ 60-80 ปี และต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ต้องการเพศหญิง ช่วงอายุ 31-40 ปี มาดูแลช่วงเวลา 3-4 ช่ัวโมง ในราคา 
350 บาท ต่อ ช่ัวโมง และรูปแบบในการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดี ผลจากการ
ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ จากบุตรหลานจ านวน 25 คน พบว่า เพิ่มความ
สะดวกต่อครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในการจองผู้ดูแลมาดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และ กระบวนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ง่าย และเหมาะสม 
โดยค่าเฉลี่ย 4.76 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดี 
  

ABSTRACT: The main objective of this research aims to develop the reservation platform for elderly caregiver 
under Android operating system. Due to Thailand becomes the aging society completely then the planform is 
very beneficial for elderly person.  In this study, towards the development of caregiver for elderly reservation 
platform using HTML5 for web design and CSS is joined by Bootstrap to manage the frontend framework. In 
addition, using PHP and Visual Studio program connect with MySQL. The platform development under the 
software development lifecycle concept. The results from interview 25 users who take care the elderly aged 60-
80 years old that the requirement are as following: the gender of caregiver is female with aged 31-40 years old 
for 3-4 hours per day with 350 baht per hour and payment via credit or debit card including data security. The 
appraisal of performance and satisfaction of caregiver for elderly reservation platform from interviewing 25 
customers who will reserve the caregivers that comfortable, ease to use, with score 4.76 from total 5 that 
satisfaction of the users is good. 
 

Keywords: mobile banking, elderly, reservation platform, caregiver  
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1. ผทน ำ 

ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ รายงานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า 
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 8.4 ล้านคน และคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ.2573 จะ
เพ่ิมขึ้นเป็น 12.2 ล้านคน และ 17.7 ล้านคนตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบกับประชากร วัยเด็ก (อายุ 0 -14ปี) และ
วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) พบว่า ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากอัตราการเกิดของทารก และอัตรา
การเสียชีวิตของผู้สูงอายุลดลง [1,2] 
 ส าหรับประเทศไทย สังคมไทยก็มีการปรับเปลี่ยน เช่น สังคมมีลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ท าให้การ
เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันน้อยลง การทดแทนบุญคุณด้วยการดูแลบิดามารดาใกล้ชิดลดลง ท าให้บุตรหลานอาจจะไม่ดูแล
บิดามารดาเมื่อแก่ชรา ขณะที่สมาชิกในครอบครัว ต้องท างานเพ่ือหาปัจจัยมาให้ชีวิตด ารงอยู่  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐาน เมื่อสมาชิกในครอบครัวต้องท างานนอกบ้าน จึงท าให้เวลาการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกภายใน
ครอบครัวน้อยลง [3,4] 
 Home care เป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุในสังคมไทยที่นิยมอยู่บ้าน 
โดยที่ธุรกิจยังมีแนวโน้มพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งการบริการพ้ืนฐานที่ดูแลด้านสุขภาพไปสู่
การบริการที่ครบวงจร ซึ่งรูปแบบธุรกิจแบบแฟรนไชส์เป็นการขยายธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่ องจากใช้เงินลงทุนต่ า ให้
ผลตอบแทนสูง และยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องจากจ านวนผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีการจัดการที่
เป็นระบบ ตั้งแต่การคัดกรองผู้ดูแลและมีโรงเรียนจัดอบรมผู้ดูแลให้มีมาตรฐานในการบริการที่เหมือนกัน [5,6] 
 ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้สูงอายุจ านวนมาก เพ่ือมารองรับความต้องการแบ่ง
เบาภาระช่วยดูแลของครอบครัวที่มีสมาชิกผู้สูงอายุภายในบ้าน และท าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่
ทั่วถึง ซึ่งเป็นการบริการผู้สูงอายุแบบรายวัน รายเดือน [7,8] ยังไม่มีระบบผู้ดูแลแบบรายชั่วโมง นอกจากนั้นยังไม่มี
ระบบการตรวจสอบประวัติผู้ดูแล รวมถึงการช าระเงินผ่านระบบโดยตรง  
 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้  จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที ่และระบบช าระเงินผ่านแพลตฟอร์มได้โดยตรงด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต 
 

2. วบสด และวิธีกำรศึกษำ 
ตามหลักวงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟท์แวร์ (Software Development Life Cycle : SDLC) มีข้ันตอนดังนี้ 
 
2.1 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ  

ออกแบบสอบถามเพ่ือสัมภาษณ์ บุตรหลานที่มีผู้สูงอายุ 60-80 ปี และต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุแบบชั่วคราว อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี จ านวน 25 ครอบครัว เพ่ือให้ได้ความต้องการของระบบการจอง ซึ่ง
แบบสอบถาม ประกอบด้วย สิ่งที่ บุตรหลานต้องการ เช่น ข้อมูลของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ประวัติ เบื้องต้น 
ประสบการณ์การท างานของผู้ที่จะมีดูแลที่จะมาให้บริการ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเลือกผู้ดูแลตามความต้องการ 
และแบบสอบถามปลายเปิดร่วมด้วย 
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2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์  

 ในการพัฒนาระบบงาน ใช้ UML เพ่ิมความสามารถในการท างาน ช่วยในการสื่อสารระหว่างทีมผู้พัฒนา
ระบบงาน มีข้อก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ในการโปรแกรม ที่มีความหมายต่อการเขียนโปรแกรม (Coding) ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  Activity diagram แสดงขั้นตอนกิจกรรมการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของโปรแกรม
และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานจริง 
 2.3 การพัฒนาแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ  

ซอฟต์แวร์ที่ ใช้คือ ภาษา HTML5 ใช้  CSS ที่ ร่วม Bootstrap ในการจัดการ Frontend Framework 
ออกแบบเว็บไซต์ และโปรแกรม PHP ในการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL และโดยใช้ Visual Studio ภายใต้
ระบบปฏิบั ติการแอนดรอยน์  ส่ วนการรักษาความปลอดภั ยข้อมูล เป็ น  C I A  คือ การรักษาความลับ 
(Confidentiality) การก าหนดผู้มีสิทธิเท่านั้น ในการเข้าถึงข้อมูล มีการควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลเป็นความลับต้องไม่
เปิดเผยกับผู้ไม่มีสิทธิ ความถูกต้อง (Integrity) มีการป้องกันข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงการควบคุมไม่ให้
ผู้ไม่มีสิทธิเช้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไข และความสามารถพร้อมใช้เสมอ (Availability) การก าหนดให้ผู้มีสิทธิเท่านั้น
เข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ ควบคุมให้ระบบมีสมรรถภาพท างานอย่างต่อเนื่อง  

 
2.4 การทดสอบระบบ 
ผู้ศึกษาท าการทดสอบระบบ ปรับปรุงแก้ไข และทดสอบการประเมินประสิทธิภาพ ประเมินความถูกต้องของ

ระบบ รวมถึงประเมินการเข้าใช้งานผ่านช่องทางอ่ืนๆได้ และทดสอบระบบโดยการให้บุตรหลาน 25 คน ที่มีผู้สูงอายุ 
60-80 ปี และต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นผู้ทดสอบการใช้งาน 

 
2.5 การประเมินผล  

 ใช้หลักการทางสถิติ ในแบบรูปมาตราลิเกิรท (Likert scale) มาช่วยในการวิเคราะห์และสรุปผล จากแบบ
ประเมินด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ แบ่งได้ตามระดับของเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือน าไปปรับปรุงระบบ
ต่อไป 
 

3. ผลกำรศึกษำ 
ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของบุตรหลาน 25 คน ที่มีผู้สูงอายุ 60-80 ปี และต้องการผู้ดูแล

ผู้สูงอายุผลการสัมภาษณ์ความต้องการของบุตรหลาน 25 คน ที่มีผู้สูงอายุ 60-80 ปี และต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดย
การใช้แบบสอบถามความต้องการแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ แสดงในตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 ความต้องการแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ 
 

ประเด็นค าถาม ความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 

เพศของผู้ดูแล เพศหญิง 70 
อายุของผู้ดูแล 31-40ปี 60 

ช่วงระยะเวลาที่ต้องการรับบริการมากที่สุด 3-4 ชั่วโมง 60 
ราคาที่ต้องการรับบริการมากที่สุด 350 บาท ต่อ ชั่วโมง 100 

ความจ าเป็นในการใช้แพลตฟอร์ม ต้องการมาก 64 

รูปแบบในการช าระเงิน ผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต 88 

 
3.1 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

Activity Diagram เป็นแผนภาพแสดงถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานของแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ 
แสดงในภาพที่ 1 

 
จากภาพที่  1 Activity Diagram เป็นแผนภาพแสดงถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานของระบบการท างาน 

แพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุประกอบด้วย บุตรหลานท าการเข้าสู่ระบบ ด้วย user name/password น าไป
ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล หาก user name/password ไม่ถูกต้อง ระบบจะให้ท าการเข้าสู่ระบบใหม่ แต่เมื่อ
ถูกต้อง ระบบจะให้ท าการเลือกผู้ดูแล และไปสู่ขั้นตอนการจอง ท าการกรอกข้อมูลเพ่ือให้ครบถ้วน เพ่ือทราบ
รายละเอียดการขอรับบริการ ขั้นตอนถัดไปคือ การยืนยันการจอง และช าระเงิน เมื่อช าระเงินแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของ
เอกสารการจอง ระบบจะแสดงเอกสารยืนยันการช าระเงินและการจอง เป็นใบเสร็จ ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการท างาน 

 
 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ  “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย กา้วไกล อย่างยั่งยืน” 
 

 

63 | สุวรรณี อัศวกุลชัย และคณะ 

 
ภำพที่ 1 Activity Diagram ของแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ 

 

3.2 ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
หน้าหลักแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ แสดงขั้นตอนการพัฒนาแพลตฟอร์ม ในภาพที่ 2 
 

 

หน้าหลักแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ           การสมัครสมาชิกของผู้ดูแล 
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            การสมัครสมาชิกของผู้ขอรับบริการ      ข้อมูลผู้ดูแลส าหรับผู้ขอรับบริการ 

 

 
 

                   การค านวณค่าบริการ                                                     วิธีการช าระเงิน 

ภำพที่ 2 ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ 
 

จากภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนต่างๆของแพลตฟอร์ม ส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคนต้องกรอกข้อมูลใบสมัคร ชื่อ-
นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์ติดต่อ ประสบการณ์การท างาน แนบภาพถ่ายบัตร
ประชาชนคู่กับตนเอง เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ประวัติของผู้ดูแล จะถูกส่งข้อมูลเบื้องต้นไปตรวจประวัติอาญา
กรรมก่อน ผู้ขอรับบริการ (บุตรหลาน) กรณีรายใหม่ จ าเป็นต้องสร้าง user name และ  password เมื่อสร้างเสร็จ
แล้ว ก็ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เมื่อมีการจองผู้ดูแล ผู้ขอรับบริการสามารถเลือกผู้ดูแลตามความต้องการ ระบบก็จะ
ค านวณค่าบริการ และเลือกวิธีการช าระเงิน 

 
3.3 ผลการประเมินผล 

ผลการส ารวจจากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับ
ผู้สูงอายุ จ านวน 25 คน แสดงในตารางที่ 2 สรุปได้ว่าเพ่ิมความสะดวกต่อการจองผู้ดูแลมาดูผู้สูงอายุที่บ้าน และ 
กระบวนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ง่าย และเหมาะสม โดยค่าเฉลี่ย 4.76 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดี 
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ตารางที่ 2 ผลการส ารวจจากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ 
รายการประเมิน 

X  SD การแปลผล 

1. ความพึงพอใจความเข้าใจในการใช้งานแพลตฟอร์ม 
1.1 กระบวนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ง่าย และเหมาะสม 4.76 0.44 พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

1.2 สามารถเข้าใจและใช้งานแพลตฟอร์ม ได้อย่างรวดเร็ว 4.76 0.44 พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

1.3 กระบวนการช าระเงิน ง่าย และ สะดวก 4.52 0.65 พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 
1.4 ค าสั่งต่างๆในส่วนของเมนูมีความสะดวก 4.56 0.51 พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

2. ความพึงพอใจ ด้านความเหมาะสมในการใช้งานแพลตฟอร์ม 
2.1 ความง่ายต่อการใช้งานของแพลตฟอร์ม 4.68 0.56 พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

2.2 ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย 

4.6 0.71 พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

2.3 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 4.8 0.41 พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

3. ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม 
3.1 ความถูกต้อง แม่นย า ของข้อมูลที่แสดง 4.8 0.41 พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

3.2 ความเสถียรในการท างานของแพลตฟอร์ม 4.6 0.65 พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

3.3 ความพึงพอใจในภาพรวมด้านประสิทธิภาพของระบบต่อการ
ใช้งานแพลตฟอร์ม 

4.72 0.46 พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

 
4. วิจำรณ์ 

 การพัฒนาแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า การใช้งานให้ผู้ขอรับบริการใช้งานแพลตฟอร์มได้
ทั่วถึงนั้น ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มให้ง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด และบุตรหลาน ต้องมีช่องทางในการใช้งานแพลตฟอร์ม
ได้หลากหลายช่องทาง [9] เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์ภาพให้กับแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ มีแนวทางดังนี้  พัฒนา
ให้แพลตฟอร์มสามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่  ทั้ง IOS และ Android นอกจากนั้นยังต้อง
ครอบคุมความต้องการของผู้บริโภค เช่น ฟังชั่นการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล และ ติดตามช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่าง
การไปเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 

 

5. สร ปและอภิปรำุผล 
 ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่รองรับบุตร
หลานผ่านเว็บบราวเซอร์ต่างๆ ชื่อแพลตฟอร์มว่า Take Care  โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม จะใช้ HTML5, xampp, 
Visual Studio, PHP เป็นเครื่องมือ จากการประเมินคุณภาพต่อแพลตฟอร์มด้วยแบบประเมิน จากบุตรหลานที่
ต้องการจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพของระบบโดยบุตรหลานที่
ต้องการจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 25 คน ผลการประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์ม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
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ที่สุด เนื่องจากใช้งานง่าย ด้วยคะแนน 4.76 จากคะแนนเต็ม 5 สามารถน าไปใช้งานได้จริง และน าไปประยุกตใช้กับ
งานวิจัยอื่นๆ ได ้เช่น การต่อยอดการจองคิวนัดที่โรงพยาบาล เป็นต้น 
 

6 ข้อจ ำกบด 
แพลตฟอร์มจองผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุ ใช้ได้เฉพาะกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยน์ ดูแล

ผู้สูงอายุ ที่สามารถเดินได้ ไม่ได้ป่วยด้วยโรคติดต่อรุนแรง รับดูแลเป็น รายชั่วโมง รายวัน ไปเช้าเย็นกลับ เท่านั้น 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และระดับ
สมรรถภาพร่างกายก่อนและหลังการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิตชุดย่อฉบับภาษาไทย และการประเมินสมรรถภาพร่างกาย กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 132 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง เมื่อท าการ
ทดสอบสถิติคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพร่างกาย พบว่าหลังการอบรมผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพร่ างกายดีขึ้นกว่า
ก่อนการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ค าส าคัญ : โรงเรียนผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ 

 
ABSTRACT:  The purposes of this study were to compare a level of quality of life and physical fitness test for 
aging in elderly school. The participants of this study were the elderly who studying in elderly school and aged > 
60 years old totally 132 persons.  The instruments were the WHOQOL- BREF- THAI assessment tool and physical 
fitness test. The results of the study revealed that elderly in elderly school had moderate level of quality of life. 
It was found mean score for quality of life and physical fitness test better than before with statically significant 
at 0.05. 
 
Keywords : elderly school, quality of life, elderly 
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1. บทน า 
     การเข้าสู่สังคมสูงอายุในหลายประเทศทั่วโลกท าให้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ให้
ความมุ่งเน้นกับ Healthy Ageing  ที่มีเป้าหมายให้มนุษย์ทุกคนบนโลกมีโอกาสในการมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพที่ดี  
(live a long and healthy life) บนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมม่ันคงปลอดภัยและได้รับการดูแลจากสังคม Healthy 
Ageing เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและดูแลสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุให้สามารถใช้งานใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี เช่น การท ากิจวัตรประจ าวัน การเคลื่อนไหวร่างกาย การเรียนรู้ การคิดตัดสินใจ  การ
สร้างและรักษาความสัมพันธภาพ ตลอดจนความสามารถในการช่วยเหลือสังคม [1-3] 
            การส ารวจสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปี 2017 พบว่า ประชากรสูงอายุไทยมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เช่น 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมของตนตั้งแต่ก่อนวัยสูงอายุจนเป็นผู้สูงอายุ เช่น การ
รับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่อายุมาก (มากกว่า 
80 ปี) อยู่ในภาวะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีจ านวนถึงร้อยละ 19 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ที่ไม่สามารถประกอบกิจวัตร
ประจ าวันพ้ืนฐาน เช่น รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ า แต่งกาย  เดิน ลุกนั่ง เป็นต้น ส าหรับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเส้นความยากจนถึง 1 ใน 3 และมีแนวโน้มที่จะอยู่อาศัยเพียงล าพังสูงขึ้น
จากร้อยละ 6 ในปี 2000 เป็นร้อยละ 11 ในปี 2017  [4] จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจถูกมองว่าผู้สูงอายุจะเป็นภาระ
พ่ึงพิงให้บุตรหลานต้องดูแลในอนาคต เนื่องจาการเสื่อมสภาพทางร่างกาย ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวยังส่งผลต่อ
ทัศนคติเชิงลบที่มีต่อผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้สูงอายุอีกจ านวนมากที่มีสุขภาพดีมีความรู้ความสามารถและมี
คุณค่าต่อครอบครัวชุมชนและสังคม หากผู้สูงอายุมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม หรือเป็นผู้สูงอายุที่
ยังมีศักยภาพในการด าเนินชีวิตจะส่งผลดีต่อผู้สูงอายุเองและสังคมโดยรวม กล่าวคือ ถ้าผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สามารถ
สร้างรายได้ให้ตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว ในขณะเดียวกันเป็นการลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลจาก
ภาครัฐด้วย [5] 
             จากที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการรองรับสังคมสูงอายุ
เพ่ือให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีศักยภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ผู้รับหน้าที่หลักในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้ก าหนดแนวทางการสร้างเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุด้วยการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นทั่วประเทศ [6] ปัจจุบันในปี 2018 มีจ านวนโรงเรียนผู้สูงอายุ 1,100 แห่ง 
โดยอาศัยความร่วมมือจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสส. และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิด “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ในพ้ืนที่ต่างๆ 
2,600 แห่งทั่วประเทศ ในปี 2022 [7] ด้วยเหตุนี้ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัด
ภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีภาระกิจส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย จึงได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” หรือ โรงเรียนผู้สูงอายุ  โดยก าหนดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 106 
ชั่วโมง ระยะเวลา 3 เดือน ครอบคลุม 3 มิติ ในสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้ ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ การ
ฝึกกายภาพบ าบัด ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมอาชีพ และ
นันทนาการ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุขและมีคุณค่าในตนเองสามารถท าประโยชน์ให้แก่สังคมได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลจากการ
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เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมของผู้สูงอายุหลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลั งอบรมทั้งในมิติของระดับคุณภาพชีวิตและระดับ
สมรรถภาพร่างกาย ซึ่งจะน าเสนอในส่วนต่อไป 
 

1.2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

     1.2.1 พ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้าร่วมโรงเรียน
ผู้สูงอายุของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
           1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้าร่วมผู้สูงอายุ
ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 1.3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

แนวคิดโรงเรียนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับหน่วยงานที่สนใจจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ แนวคิดโรงเรียนผู้สูงอายุมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ พ่ึงตนเองได้ [6] จากคู่มือการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายนั้น 
ก าหนดกรอบหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ 1.วิชาชีวิต (ร้อยละ 
50) หมายถึง ความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 2.วิชาชีพ (ร้อยละ 30) หมายถึง แนวทางการส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 3.
วิชาการ (ร้อยละ 20) การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ทั้งนี้คู่มือการด าเนินการ
โรงเรียนผู้สูงอายุก าหนดจ านวนชั่วโมงตลอดหลักสูตรการเรียนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียน 3 เดือน เรียน
สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 4 ชั่วโมง จ านวนผู้เรียนไม่ควรเกินห้องละ 25 คน และได้ก าหนดวิธีการประเมินผลการจัด
โรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยการใช้แบบทดสอบ ดูผลงาน และวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่ก าหนดระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50  

แนวคิดโรงเรียนผู้สูงอายุสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นหัวข้อการ
อบรมที่ครอบคลุมวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมเมือง หัวใจส าคัญของการก าหนดหลักสูตรฯ ค านึงถึง
พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นหลัก เพื่อการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ เช่น การดูแลตนเอง การจ่ายตลาด การ
ท างานบ้าน การเล่นกีฬา การท่องเที่ยว เป็นต้น ให้สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ ดังนี้  1) การยกแบกและถือหิ้วของ, 
2) การเดินขึ้นบันไดและลุกออกจากเก้าอ้ี, 3) การเดินที่ปกติและการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว, 4) การเคลื่อนไหวที่ต้อง
ใช้ล าตัวส่วนบนและไหล่ เช่น การบิดหรือเอ้ียวตัวเพ่ือหยิบของ 5) การเคลื่อนไหวร่างการที่ต้องมีการเปลี่ยนทิศทาง
และการทรงตัวขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ 6) ระบบหัวใจและไหลเวียนของเลือด นอกจากนั้น ยังมีการก าหนดการ
ประเมินสมรรถภาพร่างกายก่อน/หลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุสถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 25 ครั้ง รวม 106 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ชุดการเรียน 3 มิติ 
ดังนี้ 
                        -ชุดการเรียนรู้ที่ 1 เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุ “ต้องรู้” ได้แก่ เรื่องสุขภาพ เช่น การดูแลสุขภาพองค์รวม
และการเปลี่ยนแปลงส าหรับผู้สูงอายุ โรคที่พึงระวังส าหรับผู้สูงอายุ โภชนาการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ  “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย กา้วไกล อย่างยั่งยืน” 

70 | อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ 

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ยาสมุนไพรไทยเพ่ือผู้สูงอายุ และโดยเฉพาะหัวข้อการฝึกกายภาพบ าบัดเพ่ือสุขภาพที่ดีนั้น ได้
ก าหนดเวลาเรียนเป็นจ านวน 25 ชั่วโมง  
                        -ชุดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องที่ผู้สูงอายุ “ควรรู้” ครอบคลุมเรื่องพ้ืนฐานทั้งสังคม เศรษฐกิจ และ
การเงิน ประกอบด้วยวิชา เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เกี่ยวกับการเขียน
พินัยกรรม (พินัยกรรมมรดก/พินัยกรรมชีวิต) เศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนด้านการเงิน สิทธิและสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุ พระพุทธศาสนาและมิติศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาจิต การบ าเพ็ญประโยชน์ (จิ ตอาสา) และเรียน
ประวัติศาสตร์ 
                        -ชุดการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งที่ผู้สูงอายุ “อยากรู้” โดยมีกิจกรรมนันทนาการ เช่น ตาราง 9 ช่อง ร าวง 
ลีลาศ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ เรียนท ากระเป๋า การจักสาน การเกษตร เช่น ปลูกผักออร์แกนนิก ท า
เมนูอาหาร รวมถึงการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม 
   หัวใจส าคัญของการก าหนดหลักสูตรฯ ทั้งนี้การออกก าลังกายค านึงถึงพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นหลัก 
เพ่ือการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ เช่น การดูแลตนเอง การจ่ายตลาด การท างานบ้าน การเล่นกีฬา การท่องเที่ยว 
เป็นต้น ให้สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ ดังนี้  1) การยกแบกและถือหิ้วของ, 2) การเดินขึ้นบันไดและลุกออกจาก
เก้าอ้ี, 3) การเดินที่ปกติและการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว , 4) การเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ล าตัวส่วนบนและไหล่ เช่น การ
บิดหรือเอ้ียวตัวเพ่ือหยิบของ 5) การเคลื่อนไหวร่างการที่ต้องมีการเปลี่ยนทิศทางและการทรงตัวขณะท ากิจกรรมต่าง 
ๆ 6) ระบบหัวใจและไหลเวียนของเลือด นอกจากนั้น การที่มีการประเมินสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนั้น 
เป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่ดีอย่างยิ่ง กล่าวคือการประเมินผลร่างกายได้เร็วจะช่ วยลดปัญหาด้านกายภาพและ
สามารถช่วยป้องกันความบกพร่องในการเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ ได้ [8] 
 

2.วัสดุและวิธีการศึกษา 
            ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตและระดับสมรรถภาพร่างกายของ
ผู้สูงอายุก่อนการเข้ารับการอบรมและหลังการเข้ารับการอบรม ในด้านคุณภาพชีวิตและด้านสมรรถภาพร่างกาย 
           2.1 กลุ่มประชากร 
            ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 132 คน ทั้งนี้มีการพิทักษ์
สิทธิ์ทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคน โดยได้รับยินยอมให้ข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 
            2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
            เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามและแบบประเมินเป็นเครื่องมือในการการเก็บรวมรวมข้อมูล 
จ านวน 2 ฉบับ คือ 
            1) แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ฉบับย่อภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) 
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2540) [9] 
            2) แบบประเมินสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้สูงอายุ Measuring functional fitness of older adults 
ของ Jones and Rikli (2002) [8] 
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    2.3 กระบวนการเก็บข้อมูล 
    เริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลก่อนการอบรมในเดือน พฤษภาคม 2561 (ก่อนการอบรม 1 วัน) 
   และด าเนินการเก็บข้อมูลหลังการอบรมในเดือน ตุลาคม 2561 (ภายหลังจากการอบรมครบหลักสูตร 1 
สัปดาห์) 
   ทั้งนี้ในส่วนของการประเมินสมรรถภาพทางกายทั้งก่อนและหลังด าเนินการโดยนักกายภาพบ าบัดจ านวน 6 
ท่าน และในส่วนของการประเมินคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยเป็นผู้แจกแบบสอบถามเอง 
           2.4 การแปลผลคะแนน  
            วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ
ด้วย Paired sample t-test ส าหรับการแปลผลแบบสอบถามและแบบประเมินดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
            1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตจากองค์การอนามัยโลก ฉบับย่อชุดภาษาไทย 
(WHOQOL – BREF – THAI) ของกรมสุขภาพจิต [9] มีทั้งหมด 26 ข้อ เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ 
                        ไม่เลย                 ให้         5  คะแนน 
                        เล็กน้อย              ให้         4  คะแนน 
                        ปานกลาง            ให้         3  คะแนน 
                        มาก                   ให้         2  คะแนน 
                        มากที่สุด             ให้         1  คะแนน 
  
ตารางที่ 1 การแปลผลคะแนนคุณภาพชีวิต 
องค์ประกอบ คุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี คุณภาพชีวิตกลาง ๆ คุณภาพชีวิตท่ีดี 

1.ด้านสุขภาพกาย 7-16 17-26 27-35 

2.ด้านจิตใจ 6-14 15-22 23-30 

3.ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 3-7 8-11 12-15 

4.ด้านสิ่งแวดล้อม 8-18 19-29 30-40 

คุณภาพชีวิตโดยรวม (คะแนน) 26-60 61-95 96-130 

 
            2) การวิเคราะห์ข้อมูลผลจากแบบประเมินสมรรถภาพร่ายกาย Measuring functional fitness of older 
adults ของ Jones and Rikli, 2002 [8] จ านวน 6 ท่าน โดยก าหนดเกณฑ์ผ่าน ดังนี้ 
            - ลุกนั่งเก้าอ้ีใน 30 วินาที ท าได้มากกว่า 8 ครั้ง 
                  - ย่ าเท้าอยู่กับที่ใน 2 นาที ท าได้มากกว่า 65 ครั้ง 
                 - ความยืดหยุ่นข้อไหล่ (ระยะห่าง – ซม.) เพศหญิง+-2 ซม. , เพศชาย+-4 ซม. 
                     - ความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน ท าได้มากกว่า 11 ครั้ง 
                   - ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อล าตัวซ้ายและขวา (ระยะห่าง – ซม.) เพศหญิง+-2 ซม., เพศชาย +-4 ซม. 
                     - เดินไป-กลับในระยะทาง 2.4 เมตร น้อยกว่า 9 วินาที 
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3. ผลการศึกษา 
            ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล 2) ผลการศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิต และผลการประเมินสมรรถภาพร่างกาย ก่อนและหลังการอบรม 3) ผลการทดสอบระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จ าแนกตามตัวแปรโดยใช้สถิติทดสอบ Paired Sample t-test 
             3.1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 74.2 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 60-64 ปี (อายุเฉลี่ย (mean) เท่ากับ 
65.69 ปี, ฐานนิยม (Mode) เท่ากับ  62 ปี, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 5.47) ปีมีค่า BMI อยู่ในภาวะโรคอ้วนร้อยละ 
37.1 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 45.7 พักอาศัยอยู่กับคู่สมรสและบุตรร้อยละ 28.7 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบ านาญร้อยละ 35.6 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-30,000 บาท (รายได้ต่อเดือนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 41,021 บาท, รายได้ต่ าสุด (Min) เท่ากับ 1,000 บาท, รายได้มากที่สุด (Max) เท่ากับ 180,000 บาท, ฐานนิยม 
(Mode) เท่ากับ 30,000 บาท ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 33,691 บาท) ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 67.8 

(โรคความดันโลหิตสูง) และไม่มีประวัติการแพ้ยา ร้อยละ 79.1 
 
   3.2 ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนและหลังการอบรม  

ผลการทดสอบสภาพร่างกาย ก่อนการอบรม 
(ร้อยละ) 

หลังการอบรม 
(ร้อยละ) 

1 ลุกนั่งเก้าอี้ใน 30 วินาที (จ านวนครั้ง) 
         -ผ่าน (ท าไดม้ากกว่า 8 ครัง้) 
         -ไม่ผา่น (ท าได้น้อยกว่า 8 ครั้ง) 

 
100.0 
0 

 
100.0 
0 

2 ย่ าเท้าอยู่กับท่ีใน 2 นาที (จ านวนครั้ง) 
         -ผ่าน (ท าไดม้ากกว่า 65 ครั้ง) 
         -ไม่ผา่น (ท าได้น้อยกว่า 65 ครั้ง) 

 
96.4 
3.6 

 
98.2 
1.8 

3 ความยืดหยุ่นข้อไหล่ (ระยะห่าง – ซม.) 
         -ผ่าน (+-2 ส าหรับเพศหญงิ, +-4 ส าหรับเพศชาย) 
         -ไม่ผา่น 

 
26.5 
54.5 

 
43.6 
56.4 

4 ความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน (จ านวนครั้ง) 
          -ผ่าน (มากกว่า 11 ครั้ง) 
          -ไม่ผ่าน (น้อยกว่า 11 ครัง้) 

 
86.6 
13.4 

 
99.1 
0.9 

5 ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อล าตัวซา้ยและขวา (ระยะห่าง – ซม.) 
         -ผ่าน (+-2 ส าหรับเพศหญงิ, +-4 ส าหรับเพศชาย) 
         -ไม่ผา่น 

 
33.3 
66.7 

 
52.3 
47.7 

6 เดินไป-กลับในระยะทาง 2.4 เมตร (ระยะเวลา – นาที) 
         -ผ่าน (น้อยกว่า 9 วินาที) 
         -ไม่ผา่น (9 วินาที ข้ึนไป) 

 
93.5 
6.5 

 
96.3 
3.7 
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   จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการอบรมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพร่างกาย4 ท่า 
ได้แก่ ลุกนั่งเก้าอ้ีใน 30 วินาที (ท าได้มากกว่า 8 ครั้ง) ร้อยละ 100, ย่ าเท้าอยู่กับที่ใน 2 (ท าได้มากกว่า 65 ครั้ง) ร้อย
ละ 96.4, ความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน (ยกได้มากว่า 11 ครั้ง) ร้อยละ 86.6 และเดินไปกลับในระยะทาง 2.4 เมตร 
(น้อยกว่า 9 วินาที) ร้อยละ 93.5 
            หลังการอบรมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพร่างกาย 5 ท่า ได้แก่ ลุกนั่งเก้าอ้ีใน 
30 วินาที (ท าได้มากกว่า 8 ครั้ง) ร้อยละ 100, ย่ าเท้าอยู่กับที่ใน 2 (ท าได้มากกว่า 65 ครั้ง) ร้อยละ 98.2, ความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อแขน (ยกได้มากว่า 11 ครั้ง) ร้อยละ 99.1, ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อล าตัวซ้ายและขวา  (+-2 ซม.
ส าหรับเพศหญิง, +-4 ซม.ส าหรับเพศชาย) ร้อยละ 52.3 และเดินไปกลับในระยะทาง 2.4 เมตร (น้อยกว่า 9 วินาที) 
ร้อยละ 93.5 
 

ตารางท่ี 3 แสดงระดับคุณภาพชีวิต เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน  
คุณภาพชีวิต   ระดับคุณภาพชีวิต (ร้อยละ) 

คุณภาพชีวิตไม่ดี คุณภาพชีวิตกลางๆ คุณภาพชีวิตดี 

1.ด้านสุขภาพ 
ก่อนอบรม 1.1 52.1 46.8 

หลังอบรม 1.2 35.3 63.5 

2.ด้านจิตใจ 
ก่อนอบรม - 36.8 63.2 

หลังอบรม - 19.0 81.0 

3.ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
ก่อนอบรม 4.4 69.2 26.4 

หลังอบรม 4.7 36.5 58.8 

4.องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม 
ก่อนอบรม - 41.5 58.5 

หลังอบรม 1.2 25.9 72.9 

5.ภาพรวม 
ก่อนอบรม - 44.0 56.0 

หลังอบรม - 22.6 77.4 

           จากตารางที่ 3 ระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ในภาพรวมก่อนการอบรม
กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีร้อยละ 56.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ก่อนการอบรมด้านที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่สุดคือด้านจิตใจร้อยละ 63.2 รองลงมาคือด้านองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 58.8 ส าหรับหลังการอบรมกลุ่ม
ตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 77.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หลังการอบรมด้านที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีที่สุดคือด้านด้านจิตใจ ร้อยละ 81.0 รองลงมาคือด้านองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 72.9 
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            3.3 ผลการทดสอบระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใช้สถิติทดสอบ Paired Sample t-test 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบทางสถิติระดับคุณภาพชีวิตก่อนและหลังอบรมของกลุ่มตัวอย่าง 

คุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ย t p-value 

ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

1.ด้านสุขภาพ 26.59 27.57 -2.210 <0.001* 

2.ด้านจิตใจ 23.22 24.82 -4.171 0.030* 

3.ด้านสัมพันธภาพสังคม 10.67 11.56 -3.982 <0.001* 

4.องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม 29.88 32.19 -4.387 <0.001* 

5.ภาพรวม 97.48 103.96 -4.711 <0.001* 

*Paired Samples t-test (ระดับนัยส าคัญที่ 0.05) 

    จากตารางที่ 4 พบว่า  ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพชีวิต ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับ
การอบรมมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบทางสถิติการประเมินผลสมรรถภาพร่างกายก่อนและหลังอบรมของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการประเมินร่างกาย ค่าเฉลี่ย t p-value 

ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

1.ลุกนั่งเก้าอี้ใน 30 วินาที (จ านวนครั้ง) 17.48 21.44 -7.061 <0.001* 

2.ย่ าเท้าอยู่กับท่ีใน 2 นาที (จ านวนครั้ง) 96.85 101.43 -2.248 0.027* 

3. -ความยืดหยุ่นข้อไหล่ ซ้าย 
-ความยืดหยุ่นข้อไหล่ ขวา 
(ระยะห่าง – ซม.) 

-9.39 
-4.28 

-3.09 
1.35 

-4.845 
-4.672 

<0.001* 
<0.001* 

4.ความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน (จ านวนครั้ง) 16.70 19.70 -3.237 0.002* 

5.-ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อล าตัว ซ้าย 
-ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อล าตัว ขวา 
(ระยะห่าง – ซม.) 

-.60 
-.40 

6.80 
6.46 

-7.551 
-6.656 

<0.001* 
<0.001* 

6.เดินไป-กลับในระยะทาง 2.4 เมตร 
(ระยะเวลา – นาที) 

6.70 6.36 0.629 0.531 

*Paired Samples t-test (ระดับนัยส าคัญที่ .05) 
 

           จากตารางที่ 5 พบว่า  ผลการเปรียบเทียบการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายก่อนและหลังการอบรม พบว่า 
ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ  0.05 ใน 5 ท่า ได้แก่ ลุกนั่งเก้าอ้ีใน 30 

วินาที, ย่ าเท้าอยู่กับที่ใน 2 นาที, ความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน, ความยืดหยุ่นข้อไหล่ และความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อล าตัว 
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4.วิจารณ์ 
          โรงเรียนผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น อยู่บนแนวทางตามคู่มือหลักสูตรของกรมกิจการผู้สูงอายุแต่
ต่างกันในส่วนที่การขับเคลื่อนและการด าเนินงานไม่ได้เริ่มจากชุมชนและไม่ได้มีลักษณะของการมีจิตอาสาในการท า
กิจกรรม แต่เน้นการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาจากผู้เชี่ ยวชาญ
โดยตรง ที่ประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในหัวข้ออบรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางในแต่ละด้าน องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจาก
ประสบการณ์การสอนและผ่านงานวิจัย ท าให้เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมมีความเข้มข้นถูกต้องตามหลักวิชาการและ
ทันสมัยต่อเหตุการณ ์

            ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก าหนดชั่วโมงการออกก าลังกาย
ไว้ถึงจ านวน 25 ชั่วโมง เป็นการน าการออกก าลังกายโดยนักกายภาพบ าบัด ท าให้ผู้สูงอายุสามารถออกก าลังกายได้
อย่างเหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับพ้ืนฐานของสุขภาพตนเอง และเมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลังการอบรมของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่าก่อนการอบรมผู้สูงอายุนั้นมีความ
ระดับสรรถภาพทางกายที่ผ่านเกณฑ์แล้ว แต่หลังการอบรมพบว่าผู้สูงอายุมีระดับสมรรถภาพทางกายดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นั่นหมายถึงว่าผู้สูงอายุสามารถมีระดับสมรรถภาพร่างกายที่ดีมากพอ
และดีขึ้นที่จะท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มที่ Active มี
ความสนใจดูแลร่างกายตนเองเป็นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุขององค์การอนามัย
โลกที่มุ่งเน้นการเป็น Healthy Aging ที่เน้นเรื่องความสามารถในการใช้ร่างกายให้สามารถเคลื่อนไหวท าหน้าที่ได้อย่าง
ปกติ [1] 

            เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรมผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ใน
ทุกด้าน ได้แก่ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพสังคม และองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนผู้สูงอายุของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนวัตกรรมการออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มคนเมือง เป็นกลุ่มที่
มีศักยภาพเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะ (รายได้เฉลี่ยมากกว่า 30,000 บาท) และมีระดับการศึกษาสูง (ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุของประเทศส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ าระดับ
ประถมศึกษา และกว่า 1 ใน 3 มีปัญหาด้านรายได้ที่ต่ ากว่าเส้นความยากจน ท าให้การด าเนินงานในโรงเรียนผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก าหนดรูปแบบและหัวข้อการอบรมบนพ้ืนฐานของความแตกต่างนี้ มุ่งเน้นพ้ืนฐานด้าน
สุขภาพเป็นส าคัญและเน้นสร้างเสริมการเรียนรู้ในลักษณะที่มีความพิเศษมากขึ้น เช่น หัวข้อการอบรมพินัยกรรมชีวิต 
(Living Will), การจัดการมรดก การปลูกผักออแกนิค การท ากิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น ดังนั้นการอบรมหลักสูตรเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ควรก าหนดหลักสูตรแบบยืดหยุ่น เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกเรียนในประเด็นหรือ
หัวข้อที่ตนเองสนใจ ตลอดจนจะต้องค านึงถึงคือ ผู้สูงอายุในเมืองที่มีบริบทของสภาพแวดล้อมและพ้ืนฐานความรู้ 
เศรษฐสังคมที่แตกต่างกันด้วยเพ่ือที่สุดท้ายแล้วจะช่วยท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิ ตทีดีอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ 
พ่ึงตนเองได้นานที่สุดและเหมาะสมที่สุดนั่นเอง 
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5.สรุปผลการศึกษา 
   การด าเนินหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีร่างหลักสูตรที่ด าเนินการตามแนวทางของกรมกิจการผู้สูงอายุ มีจุดเด่นคือวางหลักสูตรที่ค านึงถึง
สุขภาพผู้สูงอายุเป็นส าคัญเพราะเป็นพื้นฐานของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้วิทยากรเป็นอาจารย์/
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อ ท าให้ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และถ่ายทอดต่อให้กับผู้อ่ืนได้ ยิ่งไปกว่านั้น
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของสถาบันฯ ยังมีระบบการประเมินผลก่อนและหลังการอบรมทั้งในส่วนคุณภาพชีวิตและ
สมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุด้วยซึ่งยังไม่พบในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งอ่ืน อย่างไรก็ตามรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
ผู้สูงอายุของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและ
ชุมชนซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ควรจะต้องพิจารณาเพื่อปรับปรุงต่อไป 
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บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ น ามาพัฒนารูปแบบ และ
ประเมินผลลัพธ์ ด าเนินวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ 2) พัฒนารูปแบบ และ 3) ผลลัพธ์พัฒนารูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคีเครือข่าย ผู้ดูแล จ านวน 50 คน และ ผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้ดูแล จ านวน 60 คู่ ได้รูปแบบ
การพัฒนา 1) แนวปฏิบัติการดูแลต่อเนื่องแบบบูรณาการ 2) แบบฟอร์มวางแผนจ าหน่าย 3) แบบฟอร์มนัดและการส่งต่อ 4) คู่มือดูแล
สุขภาพที่บ้าน เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง 2) แบบประเมินความพึงพอใจของทีมพัฒนา 3) 
แบบประเมินความสามารถกิจวัตรประจ าวัน และ 4)แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่บ้าน ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.81, 0.80, 0.98 และ 0.82 ตามล าดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความแตกต่าง paired T-test 

ผลการวิจัยจากรูปแบบการพัฒนาทั้ง 4 ประเด็น 1) แนวปฏิบัติการดูแลต่อเนื่องแบบบูรณาการ 2) แบบฟอร์มวางแผน

จ าหน่าย 3)แบบฟอร์มนัดและการส่งต่อและ 4) คู่มือการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทีมในระดับพึงพอใจ ( = 

3.56, SD + 0.76) คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูสุขภาพที่บ้านอยู่ในระดับดี ( = 2.56, SD+ 0.52) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันก่อนและหลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t=-5.12, P<0.05) ผลการศึกษานี้จึงสรุปได้ว่า 
การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยสูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
ค าส าคัญ: พัฒนารูปแบบ, การดูแลต่อเนื่อง, ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 
 

ABSTRACT: This participatory action research aimed to analyze incidences in order to develop a Continuing Care 
Model for disabled older patients and evaluate the outcomes. The research process was divided into three 
phases: 1) analysis of incidences, 2) the development of the model and 3) the development outcomes. The 
participants were 50 public health officials and caregivers from caring networks as well as 60 pairs of disabled 
elderly patients and their caregivers. The development model included 1) the guideline for organization 
collaboration, 2) a discharge planning form, 3) an appointment and referral form, and 4) a home health care 
manual. The research instruments of this study included: 1) a semi-structured questionnaire, 2) a team 
satisfaction evaluation form, 3) an active living activities evaluation form, and 4) a home health care behavior 
evaluation form. Content validity were examined by 3 experts. Cronbach’s alpha coefficient of instruments were 
0.81, 0.80, 0.98 and 0.82 respectively. The data were statistically analyzed by descriptive statistics and paired t-
test. 

The results showed that the model development including 1) the organization collaboration guideline, 2) a 
discharge planning form, 3) an appointment and referral form, and 4) a home health care manual found the team 
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satisfaction mean score was at satisfactory level ( = 3.56, SD + 0.76). The mean score of home health care behavior 

was at a good level ( = 2.56, SD + 0.52). The comparison between before and after the evaluation of active 
living activities were statistically significant different (t =-5.12, P< 0.05). The results of the study provide an 
evidence to develop the continuing care model for disabled older patients to enhance their quality of life.  

Keywords: model development, continuing care, elderly patients with dependency 

 
1. บทน า 

ปัจจุบันจ านวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมขึ้น และคาดว่าจะเข้าสู่  “สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์” คือมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ในช่วงปี พ.ศ.2567-2568 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะเสื่อมถอยด้านสุขภาพจากอายุที่เพ่ิมข้ึน และ
การป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้จนท าให้เกิดพยาธิสภาพสูญเสียหน้าที่ตามระบบร่างกาย ท าให้เกิด
ข้อจ ากัดด้านร่างกาย และจิตใจน ามาสู่การสูญเสียความสามารถในการปฎิบัติกิจวัตรประจ าวัน  ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
ภาวะพ่ึงพิง ติดเตียง ติดบ้านเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) กล่าวว่า จากจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องพ่ึงพิงคนอ่ืนช่วยดูแลกว่า 1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้
หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย อาจ
ส่งผลให้ทั้งผู้ป่วยและญาติไม่สามารถดูแลตนเอง เกิดภาวะแทรกซ้อน และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง
ได ้เนื่องด้วยปัจจุบันศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุถดถอย จากขนาดครอบครัวที่เล็กลง อาจส่งผลต่อการ
ดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง ดังนั้นในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขก าหนดนโยบายในการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้ครอบคลุมทุกมิติเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย
ยึดหลัก ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช .) (2559) มีการวางระบบการดูแล
ตามกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยสูงอายุ โดย
การบูรณาการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยการวางระบบการดูแลระยะยาว (Long Term 
Care, LTC) ขึ้นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความเสมอภาคในการดูแล 

เครือข่ายอ าเภอโคกโพธิ์มีประชากรผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงสูงขึ้นในแต่ละปีสอดคล้องกับฐานข้อมูลของประเทศ 
ตั้งแตปี 2558-2560 จ านวนผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง 456, 422 และ 433 ราย ตามล าดับ เป็นอ าเภอที่อยู่ใน “สังคม
ผู้สูงอายุ” คิดเป็นร้อยละ 12, 10 และ13 (ประชากรอ าเภอโคกโพธิ์, 2560) ดังนั้นภายในพ้ืนที่ได้มีการสนองนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพโดย โรงพยาบาลมีการ
ดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวาชีพมีกระบวนการวางแผนจ าหน่าย การส่งต่อในโปรแกรมเยี่ยมบ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) เยี่ยมบ้านตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยบริการ และในปี 2559 ในบางพ้ืนที่ได้เริ่มมี
ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยบูรณาการการดูแลร่วมกันทุกภาคส่วนใน
ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต าบลละ 1 คน  พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตาม
เกณฑ์ 1:10 คน ได้ครบตามเกณฑ์เป้าหมายของกระทรวงสธารณสุข แต่ก็ยังพบว่า การด าเนินงานดูแลผู้ป่วยสูงอายุใน
ภาวะพ่ึงพิงในระบบหน่วยบริการ และชุมชน ยังมีการด าเนินงานที่แยกส่วนการท างาน ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ
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ยาวในพ้ืนที่จึงไม่ได้เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับตัวชึ้วัดการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลโคกโพธิ์ตั้งแต่ปี 2558-2560 ดังนี้ ผู้ป่วยและญาติได้รับการ
ติดตามเยี่ยมบ้านสามารถดูแลตนเองได้คิดเป็นร้อยละ 65 ,74 และ 75 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ7, 6และ 6.8 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงมีภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคปอดบวมและมีการ
นอนพักรักษาตัวซ้ าจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี  จ านวน 195 , 199และ201 รายตามล าดับ (ตัวชี้คุณภาพ 
โรงพยาบาลโคกโพธิ์, 2560) ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยกลุ่มนี้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ14.93, 
12.52 และ 9.76 ตามล าดับ ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงมากที่สุด 

จากการทบทวนวรรณกรรมรูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในชุมชน ต้องมีการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแล 
พัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่าย สนับสนุนการดูแลตนเอง สนับสนุนทางสังคม พัฒนาระบบติดตามเยี่ยมอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีแนวทางการส่งต่อแบบบูรณาทีมสหอาชีพต่าง ๆ (ณิสาชล, 2561; พิศมัย, เทอดศักดิ์และ ศุภวดี, 2559) 
ไม่แตกต่างกับการศึกษาของวิไล , ประไพวรรณและ สีนวล (2560) ศึกษารูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการโดยการติดสติกเกอร์
โทรศัพท์ที่สมุด การเยี่ยมบ้านโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน การให้ความรู้กับผู้สูงอายุ หลังการพัฒนารูปแบบ
พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบ ส่งผลต่อภาวะสุขภาพดีขึ้น แต่มีบางการศึกษาพบว่า การ
ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านเพียงอย่างเดียวอาจไม่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ ต้องมีการบูรณาการดูแลต่อเนื่อง
เชื่อมโยงตั้งแต่สถานบริการและชุมชน ควรตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และญาติผู้ดูแลโดย
ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล ผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง และญาติผู้ดูแลควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการประเมิน และดูแลตนเอง ควรมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรม
อย่างบูรณาการ (Ciccone, Celani, Chiaramonte, Rossi & Righetti, 2013) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการดูแล
ผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงไว้ซึ่งคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (สุมิตราและคณะ, 2560) ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับทัศนีย์และ จุไร (2554)และคอนคาลท์ บริดลี่และคณะ (Goncalve et al., 2017) กล่าวว่า 
ระบบบริการที่ดีที่จะส่งผลต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนคือ การพัฒนาระบบการ
ดูแลต่อเนื่องตั้งแต่สถานบริการชุมชนและครอบครัว ได้ศึกษาการดูแลต่อเนื่องในเด็กที่ป่วยเรื้อรัง พบว่า รูปแบบการ
ดูแลต่อเนื่องมี 3 ระยะคือ ระยะที่ดูแลโรงพยาบาลโดยการตอบสนองความต้องการของเด็ก การให้ความรู้กับ
ครอบครัว การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน ระยะที่ 2 การส่งต่อและ ระยะที่ 3 คือการดูแลที่บ้านโดยการดูแล
ร่วมกันกับครอบครัวและชุมชน ซึ่งผลการศึกษาไม่แตกต่างกับการศึกษาของขนิษฐาและ เกศณี (2556) พบว่าการดูแล
ต่อเนื่องเป็นแนวคิดการจัดการพยาบาลเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงของการดูแลสุขภาพทั้งในระยะที่เข้ารับบริการใน
โรงพยาบาล และหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยบูรณาการการดูแลทีมสหอาชีพต่างๆในชุมชน ส่งผลต่อผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ พบว่าการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในภาวะ
พ่ึงพิงในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ มีความแตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาพัฒนารูปบบการดูแลต่อเนื่อง
ส าหรับผู้ป่วยสูงอายุภาวะพ่ึงพิงขึ้นโดยการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ มาบูรณาการหลาย ๆ การศึกษา เพ่ือให้ผู้ป่วย
สูงอายุได้รับการดูแลต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลสู่ชุมชน รูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้จากการคิดวิเคราะห์ จากทีมที่
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ให้การดูแลในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
และผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงได้รับการบริการดูแลสุขภาพอย่าเสมอภาค เท่าเทียมกันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ส่งผลต่อความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนในระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในบริบทพ้ืนที่ต่อไป 
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์ ปัญหาและความต้องการ การดูแลต่อเนื่องส าหรับ
ผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 2) พัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง และ 3) 
ศึกษาผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 

 
2. กรอบแนวคิดการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงเครือข่าย ใช้กรอบแนวคิดการดูแล
ต่อเนื่องของส านักการพยาบาล (2557) ที่กล่าวไว้ว่า การดูแลต่อเนื่อง เป็นกระบวนการดูแลตั้งแต่ การวางแผน
จ าหน่าย การส่งต่อ และการดูแลสุขภาพท่ีบ้านเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปฎิบัติการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participation action 
research) ด าเนินการศึกษาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561- ธันวาคม 2561 

3.1 ประชากรและผู้ร่วมวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1) ทีมพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ ภาคีเครือข่ายการดูแลใน

ชุมชน อาสาสมัครในชุมชนที่ผ่านการพ ฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และญาติผู้ดูแลที่ผ่านการดูแลผู้ป่วย
สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง ไม่น้อยกว่า 1 เดือน อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี หรืออายุไม่เกิน 60 ปี จ านวน 50 ราย  

2) ผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงมีคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 11 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ านวน 60 ราย 

3) ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยประจ าที่โรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้านผู้ป่วยอาศ ยอยู่
กับผู้ดูแล จ านวน 60 ราย  

3.2 เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 
1) เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ (1)แนวค าถามที่ใช้ในการประชุมทีมพัฒนารูปแบบโดยมีประเด็นการ

ประชุมกลุ่มดังนี้ การวิเคราะห์สถานการณ์ ข้อจ ากัด ปัญหาและอุปสรรค สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
ในภาวะพ่ึงพิง และจะพัฒนาอย่างไรในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดระบบ/รูปแบบการดูแลผู้ป่วย (2) แนวปฎิบัติการดูแล
ต่อเนื่องแบบบูรณาการ (3) แบบฟอร์มวางแผนจ าหน่าย (4) แบบฟอร์มนัดและการส่งต่อ (5) คู่มือดูแลสุขภาพที่บ้าน 

2) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูล 3 ชุด ได้แก่ 
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิงประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ  โรคประจ าตัว อาศัยอยู่กับ สิทธิการรักษา 
ชุดที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยผู้วิจัยจัดท าข้ึนเองจากการทบทวนวรรณกรรม

ต่าง ๆ โดยปรับจากรูปแบบการวางแผนจ าหน่ายตาม METHOD จ านวน 6 ข้อ ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
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แบบ Rating Scale เป็น 3 ระดับ คือ 1  ปฏิบัติไม่ถูกต้อง, 2  ปฏิบัติถูกต้องบางส่วนและ 3  ปฏิบัติได้ถูกต้อง  การ
พิจารณาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ใช้การแบ่งระดับแบ่งอิงเกณฑ์ โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามทั้ง
ชุดซึ่งอยู่ระหว่าง 1-3 คะแนน และแบ่งค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดับ โดยค านวณช่วงคะแนนพิสัยจากสูตร(บุญชม, 
2556)  

ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด   x ช่วงคะแนน = 3 - 1  = 0.67 
                                           3                                           3     

แปลผลคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ได้ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย    การแปลผล 
2.34 – 3.00   มีคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่บ้านระดับดี่ 
1.67 – 2.33   มีคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่บ้านระดับปานกลาง 
1.00 – 1.66   มีคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่บ้านระดับต่ า 
 
ชุดที่ 3 แบบประเมินความสามารถกิจวัตรประจ าวัน (Activity Daily Living) ของกรมการแพทย์ (2557) 

เป็นการประเมินความสามารถของผู้ป่วยในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งบ่งบอกภาระที่ต้องพ่ึงพา โดยใช้แบบประเมิน
ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index) ประกอบด้วยข้อค าถาม 10 ข้อ ได้แก่ ความสามาถในการรับประทาน
อาหาร ล้างหน้า แปรงฟัน การเคลื่อนย้าย การใช้ห้องสุขา การเคลื่อนไหวภายในห้องหรือบ้าน การแต่งตัว การขึ้นลง
บันได เป็นต้น โดยมีการแปลระดับคะแนนดังนี้ 

0 – 4 คะแนน ติดเตียง แปลคะแนนเป็น ระดับ 1 
5 – 11 คะแนน ติดบ้าน แปลคะแนนเป็น ระดับ 2 
12 – 20 คะแนน ติดสังคม แปลคะแยยเป็น ระดับ 3 

ใช้ในการคานวณช่วงการวัด ดังนี้ (บุญชม, 2556)  ช่วงการวัด = ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนต่าสุด 
 จ านวนชั้น 

= 3 – 1  
 3 

ก าหนดคะแนนเฉลี่ยระดับความสามารถ ได้ดังนี้  
ติดเตียง  ช่วงคะแนน 1.00 – 1.60 
ติดบ้าน  ช่วงคะแนน 1.61 - 2.30 
ติดเตียง  ช่วงคะแนน 2.31 - 3.00 
 

ชุดที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ให้เลือกตอบตามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับคือ พอใจ
มาก พอใจ พอใจน้อยเกือบไม่พอใจ ไม่พอใจน้อย ไม่พอใจมาก โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนให้คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 
ตามล าดับ เกณฑ์ในการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจ ใช้ในการค านวณช่วงการวัด (บุญชม, 2556)   

ช่วงการวัด = ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่าสุด  = 5 – 1 = 0.8 
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 จ านวนชั้น  5  
ก าหนดคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังนี้ 
พอใจมาก    ช่วงคะแนน 4.21 - 5.00 
พอใจ     ช่วงคะแนน 3.41 - 4.20 
พอใจน้อยเกือบจะไม่พอใจ ช่วงคะแนน 2.61 - 3.40 
ไม่พอใจ    ช่วงคะแนน 1.81 - 2.60 
ไม่พอใจมาก    ช่วงคะแนน 1.00 - 1.80 
 

3.3 การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
น าเครื่องมือแบบประเมินความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) แบบประเมินพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพที่บ้าน แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง ผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่านมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index ofItem Objective Congruence: IOC) (บุญชม , 2556) 
ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ได้ค่าเท่ากับ 0.89, 0.85, 0.82และ 0.80 น าไปทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มี
คุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 15 คน และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา 
คอนบราดโดยได้ค่า เท่ากับ 0.98, 0.82, 0.80และ 0.81ตามล าดับ 

3.4 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 35/61 รับรองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2561 โดยผู้วิจัยปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของจริยธรรมวิจัยในคน 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม (SPSS เวอร์ชั่น 23 ) วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เพ่ือตอบค าถามตาม
วัตถุประสงค์งานวิจัยโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) เพ่ืออธิบายข้อมูลลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง น าเสนอข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความ
แตกต่างคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันก่อนและหลังวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired t-test 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล (Content 
Analysis) โดยน ามาวิเคราะห์และแปลผลร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเหตุผลใน
การศึกษา 
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4. ผลการศึกษา 
4.1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ทีมพัฒนารูปแบบคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคี

เครือข่ายและผู้ดูแล จ านวน 50 ราย 2) ผู้ป่วยสูงอายุภาวะพ่ึงพิง 60 ราย และ 3) ญาติที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุจ านวน 60 
ราย ซ่ึงผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้ 

1) ทีมพัฒนารูปแบบ จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 40.46 ปี (SD=5.71) รับราชการ
เป็นส่วนใหญ่ เป็นพยาบาล เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต .)และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี ค่าเฉลี่ย 13.42 (SD= 6.09)  

2) ผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ า 
5.52 (SD=2.99 ) เป็นกลุ่มติดบ้าน พบในกลุ่มเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 71.57 ปี (SD = 7.29) สถานภาพคู่ ไม่ได้รับ
การศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนใหญ่ มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด อาศัยอยู่กับบุ ตรหลาน ใช้สิทธิ์บัตร
ประกันสุขภาพ เป็นส่วนใหญ่ 

3) ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 44.93 ปี (SD = 10.27) นับถือ
ศาสนาอิสลาม สถานภาพคู่ ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือรับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน5,093 บาท มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยประมาณ 1 - 3 ปี ส่วนใหญ่เป็นบุตรของผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง  

4.2 ข้อมูลวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รูปแบบการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพึ่งพิง 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากทีมพัฒนาพบว่า จ านวนผู้ป่วยสูงอายุภาวะพ่ึงพิงอ าเภอโคกโพธิ์มีจ านวนเพ่ืมมากขึ้น 

ส่วนใหญ่มีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ปอดบวม แผลกดทับ มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่า
ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองที่บ้าน อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน ได้เพียงร้อยละ 64 และร้อยละ 7 
ตามล าดับ (ตัวชี้วัดโรงพยาบาลโคกโพธิ์, 2560) ผู้ป่วยกลุ่มนี้มานอนพักรักษาตัวซ้ าในโรงพยาบาลจ านวนเพ่ิมมากขึ้น
ในแต่ละปี ด้วยสาเหตุการติดเชื้อในกระแสเลือดมากที่สุด จากปัญหาต่างๆข้างต้น ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล 
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ิมเติม ตามกรอบ
แนวคิดการดูแลต่อเนื่อง (กองการพยาบาล, 2557) ได้ประเด็นดังนี้ 1) แนวปฎิบัติเดิมที่ใช้ดูแลต่อเนื่องไม่ครอบคลุม
ตามกระบวนการดูแล ควรจะมีแนวปฏิบัติที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่ายตามกระบวนการและมาตรฐานการดูแล
ต่อเนื่องตั้งแต่การวางแผนจ าหน่าย ส่งต่อและ การดูแลสุขภาพที่บ้าน และที่ส าคัญควรมีแนวทางติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานองค์กรนอกเครือข่ายบริการอย่างชัดเจนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงในการดูแลผู้ป่วยระหว่างทีมสหอาชีพ
ต่าง ๆ 2) การวางแผนจ าหน่าย พบว่า ผู้ป่วยสูงอายุภาวะพ่ึงพิงไม่ได้รับการวางแผนจ าหน่ายอย่างครอบคลุม 
เนื่องจากแบบฟอร์มวางแผนจ าหน่ายที่ใช้ในปัจจุบันมีลักษณะการใช้งานที่ยุ่งยาก 3) ญาติผู้ดูแลหลักไม่มีความมั่นใจใน
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 4) ผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในชุมชนส่วนใหญ่ปฏิเสธการมารับบริการที่โรงพยาบาลเมื่อมีอาการ หรือ
การมาตามนัด เนื่องจากปัญหาอุสรรคจากการเดินทาง การลืมนัด และการใช้ระยะเวลารอคอยระหว่างที่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาล 6) การประสานงานระหว่าทีมสหอาชีพต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจนเช่น ระหว่างพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขยังมีการท างานแยกส่วน 
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จากการวิเคราะห์ปัญหาตามบริบทของเครือข่าย อ าเภอโคกโพธิ์ ทีมมีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
ในภาวะพ่ึงพิงดังนี้ 1) พัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลต่อเนื่อแบบบูรณาการ 2) พัฒนาแบบฟอร์มการวางแผนจ าหน่าย  
3) พัฒนาใบนัดและการส่งต่อผู้ป่วยและ 4) พัฒนาสมุดคู่มือการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้าน 

4.3. ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง  
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันในผู้ป่วยสูงอายุภาวะพ่ึงพิงจ านวน 60 ราย, 

ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่บ้านในญาติผู้ดูแลจ านวน 60 ราย และวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบการดูแลต่อเนื่องในทีมพัฒนารูปแบบจ านวน 50 ราย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามตารางดังนี ้
 เมื่อวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ก่อนและหลัง
พัฒนารูปแบบด้วยสถิติ paired t-test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) โดยหลังการ
พัฒนารูปแบบ คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันสูงกว่าก่อนพัฒนารูปแบบ และเปรียบเทียบ
รายข้อพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) คือการรับประทานอาหาร  
ล้างหน้า หวีผม โกนหนวด การเคลื่อนไหวภายในห้อง การแต่งตัวหรือสวมใส่เสื้อผ้า ตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่ ก่อนและหลังพัฒนาด้วยสถิติ 
paired t-test (n = 60) 
รายการประเมิน ก่อนการพฒันา หลังการพัฒนา t-test p-value 

Mean SD   Mean SD   
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน  5.43 2.80 7.00 2.88 -5.12 0.00 
 
การรับประทานอาหารสามารถตักอาหารและ ช่วยเหลือ
ตัวเองได ้
การสามารถล้างหน้า หวีผม โกนหนวดในระยะเวลา24 – 
48 ช่ัวโมง 

 
0.73 
 
0.77 

 
0.45 
 
0.43 

 
1.13 
 
0.97 
 

 
0.57 
 
0.33 

 
-2.84 
 
-2.69 
 

 
0.01 
 
0.01 

การเคลื่อนไหวภายในห้อง หรือบา้นสามารถเดินหรือ
เคลื่อนที่ได ้

0.53 0.50 1.07 
 

0.69 -4.28 0.00 

การแต่งตัวหรือสวมใส/่เสื้อผ้าสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 0.40 
 

0.49 
 

0.77 0.12 -3.00 0.01 

p < .05 
 
 เมื่อวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ก่อนและหลังพัฒนาด้วยสถิติ 
paired t-test พบว่าระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p> 
.05) ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าก่อนและหลังพัฒนาด้วยสถิติ paired t-test 
(n = 60) 

กลุ่มตัวอย่าง Mean SD   t p-value แปลผล 

ก่อนพัฒนา 1.67 0.48 -1.80 0.08 ติดบ้าน 

หลังพัฒนา 1.77 0.50   ติดบ้าน 

 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพหลังพัฒนารูปแบบ พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.56 

(SD=0.52) อยู่ในระดับดีตามตารางที่ 3 และมีบางข้อที่คะแนนพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง คือ การใช้ยา  
ที่ถูกต้อง และการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ 

 
ตารางท่ี 3 ค่าฉลี่ยคะแนนเพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ดูแล (n=60) 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ Mean SD แปลผล 
ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีบ้านของผู้ดูแล  2.56  0.52      ระดับด ี
การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับภาวะการเจ็บป่วยและการดูแล
ตนเองที่บ้าน 

2.63 0.49 ระดับด ี

การปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง เหมาะสม ตามภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วย การ
เฝ้าระวังและสังเกตอาการ/อาการแทรกซ้อนท่ีบ้าน 

2.60 0.49 ระดับด ี

การปฏิบัตติัวที่ถูกต้อง เหมาะสม ในกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน การขอความ
ช่วยเหลือ และการไปตรวจตามนดั 

2.83 0.38 ระดับด ี

การปฏิบัตติัวที่ถูกต้องในการฟื้นฟูสุขภาพท่ีบ้านการออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับวัย/โรคอย่างสม่ าเสมอ 

2.70 0.47 ระดับด ี

 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของทีมพัฒนาหลังได้รับการพัฒนารูปแบบ พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 

(SD= 0.76) อยู่ในระดับพอใจ ดังตารางที่ 4 
 
ตางรางที่ 4 ค่าฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของทีมพัฒนา (n=50) 

ความพึงพอใจ Mean SD แปลผล 

ความพึงพอใจของทีมพัฒนา   3.56        0.76   ระดับพอใจ 

 

5. วิจารณ์ 
การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือการพัฒนา

รูปแบบเกิดจากการพัฒนาจากข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติผ่านแนวทางการจัดการคุณภาพ และทฤษฎีการดูแลต่อเนื่อง
ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ จนท าให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมและน าไปปฎิบัติได้จริง เกิดผลลัพธ์ที่ดีมี
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ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ท าให้ทีมผู้ปฎิบัติมีแนวปฎิบัติการดูแล
ต่อเนื่องแบบบูรณาการที่ชัดเจน สามารถติดต่อประสานงานการดูแลทั้งในทีมสหวิชาชีพเครือข่ายสาธารณสุขและ
องค์กรอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพในผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิงซึ่ง
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาตร์ชาติ สาธารณสุข (2560) เน้นการดูแลผู้ป่วยสูงอายุให้มีสุขภาพดี ปลอดภัยและมี
ความร่วมมือในการดูแลร่วมกัน รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ใช้แนวคิดการดูแลต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงของการดูแล
สุขภาพทั้งในระยะที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล และภายหลังจากจ าหน่าย (ขนิษฐาและ เกศมณี, 2556) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของทัศนีย์และ จุไร (2554) ได้กล่าวว่า การดูแลต่อเนื่องประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่
ดูแลที่โรงพยาบาล ระยะส่งต่อ และระยะที่ 3 คือการดูแลสุขภาพที่บ้าน ในกระบวนการวิจัยมีการปรับแบบฟอร์ม
วางแผนจ าหน่ายให้สอดคล้องกับบริบท และเพ่ือสะดวกใช้ง่าย ตามมาตรฐานส่งผลให้ญาติผู้ดูแลมีพฤติกรรมสุขภาพที่
บ้านดีขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของบรรเทิง, ส าราญและ กิตติยาพร (2560) กล่าวว่า การวางแผน
จ าหน่ายที่ดี คือการดูแลตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยทีมสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการ
วางแผนจ าหน่าย มีการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและประสานงานในการดูแลแต่ละระยะ สอนทักษะต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยและ
ญาติผู้ดูแล ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้น ซึ่งผลการศึกษาไม่แตกต่างกับนันทกาญจน์, ยุพาพิน, สุปรีดาและ  
สิริรัตน์ (2559) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลือดสมอง และญาติผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจาก
โรงพยาบาลสู่บ้านต่อความพร้อมในการดูแล ความเครียด การปรับตัว และความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับของญาติ
ผู้ดูแล ใช้กระบวนการวางแผนจ าหน่ายก่อนกลับบ้านโดยการให้ความรู้เรื่องโรคสอนการฝึกทักษะ และประเมินความ
พร้อมก่อนกลับบ้านพบว่า การกลับเข้ามารักษาซ้ า วันนอนเฉลี่ย และค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมน้อย
กว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมเนื่องจากผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการดูแลตนเอง และการมีระบบส่งต่อ 
ติดตามการมาตามนัดและมีคู่มือการดูแลสุขภาพที่บ้านส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ ผู้ป่วยและญาติมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่บ้าน ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันดีขึ้น (พิศมัย, เทอดศักดิ์และ ศุภวดี, 2559)  

การศึกษานี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของวรรณวราและ กัญญา (2559) ที่พบว่าการพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดลือดสมอง โดยมีแผนการดูแล แนวปฎิบัติการพยาบาล และแนวปฎิบัติการส่งต่อเยี่ ยมบ้านส่งผลต่อ
ความสามารถในการปฎิบัติกิจวัตรประจ าวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้น และการศึกษาไม่แตกต่างกับ
การศึกษาของณิสาชล (2561) กล่าวว่า การการพัฒนาระบบการติดตามเยี่ยม การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
การสนับสนุนการดูแลตนเอง ส่งผลต่อการรับรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น และความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรสูงขึ้น 
การศึกษาวิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยโดยผู้ปฎิบัติมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาส่งผลต่อคุณภาพการดูแลที่ดีต่อผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงและ ความพึงพอใจต่อการปฎิบัติงาน 
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6. สรุปผลการศึกษา  
1. ผู้ป่วยสูงอายุภาวะพ่ึงพิงเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและการเสี่ยชีวิตมากที่สุดเนื่องจาก ผู้ป่วย

สูงอายุได้รับการวางแผนจ าหน่ายไม่ครอบคลุมผู้ป่วยและญาติขาดทักษะในการดูแลตนเอง การไม่มาตามนัดหรือไม่มา
รับการรักษาบริการในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการเนื่องจากอุสรรคและข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพ พาหนะใน
การมาและกลับโรงพยาบาล การลืมนัดซึ่งกราะบวนการส าคัญคือ การบูรณาการในการดูแลผู้สู งอายุร่วมกันระหว่าง
ทีมสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ 

2. รูปแบบที่ได้จากการคิดวิเคราะห์ จากทีมผู้ปฏิบัติตามบริบทปัญหาในพ้ืนที่ดังนี้ 1) แนวปฏิบัติการดูแล
ต่อเนื่องแบบบูรณาการ 2) แบบฟอร์มวางแผนจ าหน่าย 3) แบบฟอร์มนัดและการส่งต่อและ 4) คู่มือการดูแลสุขภาพที่
บ้าน 

3. เมื่อน ารูปแบบที่ได้จากการพัฒนาจากทีมผู้ปฎิบัติน ามาใช้ในกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง ญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทีมพัฒนา พบว่า ญาติมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในระดับดี ส่งผลต่อคะแนนความสามารถใน
การปฎิบัติกิจวัตรประจ าวันที่สูงขึ้น และผู้ปฎิบัติมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาเอง 

การศึกษาครั้งนี้ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิงเนื่องจากเป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการเชิงปฎิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมกับผู้ปฎิบัติงาน ท าให้รูปแบบที่ได้จากการพัฒนาสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทในพ้ืนที่ 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง 
 
7. กิตติกรรมประกาศ  

ผู้วิจัยขอบคุณกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิงทั้งในสถานบริการและในชุมชนทั้ง 50 
รายที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ ออกแบบรูปแบบการดูแลร่วมกันจนได้รูปแบบที่เหมาะสม 
สะดวกในการใช้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิงเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องขอบคุณ
กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ในการพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องจ านวน 30 คู่ผู้ป่วยและญาติทีให้ความร่วมมือในการใช้
รูปแบบที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจนครบระยะเวลา และส่งผลลัพธ์ที่ดีเพ่ือเป็นการพัฒนาเป็นแนวทางในการดูแล
ผู้ป่วยสูงอายุคนอ่ืนต่อไป 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและความพึงพอใจต่อการจัดบริการระยะยาว ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข (Care 
Manager) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (Care Giver) และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและญาติ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงบรรยาย  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า การจัดบริการดูแลระยะยาวประกอบด้วยการแสดงความ
จ านงเข้าร่วมการจัดบริการ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การจัดประชุม Case Conference and Setting Care Plan เพื่อจัดท า
แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) การจัดบริการในชุมชน และพบความพึงพอใจของผู้สูงอายุและญาติต่อการให้บริการดูแลระยะ

ยาวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.76 , S.D.=0.09) 
 
ค าส าคัญ : การจัดบริการดูแลระยะยาว, ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, เทศบาลต าบลปัถวี 

 
ABSTRACT: This research were mixed method aims to study the procedure and characteristics of long-term care 
services in public health for the elderly and satisfaction of elderly and their relatives towards the long-term 
health care services. Informants are community leaders, local government administrators. Local Health Security 
Fund Committee Subcommittee to Support the Provision of Long-Term Care Services for the Elderly, Health 
worker , Village health volunteers , Care Giver and the elderly with relatives. The research instruments were in-
depth interviews, focus group discussion recording form and a questionnaire on the satisfaction of long-term 
care services Public health for the elderly. The quantitative data was analyzed using descriptive statistics and 
qualitative data content analysis. The research found that the long-term health care services for the elderly 
starting from expressing the intention to join the service arrangement. Issuing an order to appoint a 
subcommittee. Organizing a Case Conference and Setting Care Plan to create an individual care plan. Services 
Long-term care in the community. It was found that the overall satisfaction of the elderly and their relatives 

towards long-term public health care services for the elderly was at a high level (x̄ =3.76 , S.D.=0.09)  
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1. บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีจ านวนผู้สูงอายุประมาณ 10 ล้านคน และจะเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องเป็นร้อยละ 24 ของประชากรรวมในอีก 14 ปีข้างหน้า จากการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจ านวน 6,394,022 
คน โดยกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ร้อยละ 21 เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงหรือกลุ่มติดบ้าน   
ติดเตียงและต้องการการดูแลทั้งด้านสุขภาพและสังคม [1] 

รัฐบาลมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยผู้สูงอายุทุกรายมีสิทธิได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ที่ผ่านมาระบบบริการสาธารณสุขให้บริการหลักแก่กลุ่มที่ไม่มีภาวะพ่ึงพิง ส าหรับกลุ่มผู้มีภาวะพ่ึงพิงมักเป็นในรูปการ
สงเคราะห์เป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุถดถอยลงจากขนาด
ครอบครัวที่เล็กลง การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง นอกจากนีค้่าใช้จ่ายด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึน 
จาก 60,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 เป็น 220,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ GDP 
ในปี พ.ศ. 2565 เหล่านี้คือความจ าเป็นที่ต้องมีระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care : LTC) ขึ้นมารองรับ [2] 

LTC เป็นการจัดบริการสาธารณสุขและบริการสังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบ
ภาวะยากล าบากเนื่องมาจากภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่าง ๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือมุ่งเน้นการฟ้ืนฟู บ าบัด และส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
เพ่ือให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถด าเนินชีวิตอย่างอิสระบนพ้ืนฐานการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ระบบ
การดูแลระยะยาวเกิดข้ึนจากเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้บรรจุวาระการพัฒนาระบบการ
ดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมติสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ต่อมาปี พ.ศ. 2559 
รัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณจ านวน 600 ล้านบาท ให้แก่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [3] ได้มีการ   
ลงนามบันทึกความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการระบบการดูแลระยะยาวแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในความรับผิดชอบ 

เทศบาลต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมจัดบริการดูแลระยะยาวแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงต่อมาส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ได้สนับสนุนงบประมาณจนถึง
ปัจจุบัน นับตั้งแต่การเข้าร่วมการจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเทศบาลต าบลปัถวียังไม่เคยถอด
บทเรียนการด าเนินงานและยังถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวสอบงบประมาณ เพ่ือให้มีการทบทบทวนและพัฒนาการ
จัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายก าหนด จึงมีความจ าเป็นต้องท า
วิจัยเรื่องการด าเนินงานการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขั้นตอนและลักษณะ
การจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และความพึงพอใจของผู้สูงอายุและญาติต่อการจัดบริการดูแล
ระยะยาวของเทศบาลต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
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2. วัสดแุละวิธกีารศึกษา 
1. เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับขั้นตอนและลักษณะการจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
สนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาความพึงพอใจผู้สูงอายุและญาติต่อการจัดบริการดูแลระยะยาวด้วยการทอด
แบบสอบถาม 

2. ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 53 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน จ านวน 6 คน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 5 คน พนักงานเทศบาล จ านวน 2 คน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน 4 คน 
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สู งอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 3 คน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข Care Manager จ านวน 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Giver) จ านวน 12 คน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและญาติ จ านวน 18 คน ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เฉพาะผู้น าชุมชน คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการฯ ใช้วิธีการฉับสลาก ส่วนผู้ให้ข้อมูลอ่ืนใช้การศึกษาในประชากร
ทั้งหมด 

3. พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย ได้แก่ เทศบาลต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่น าร่องการ
ด าเนินงานการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของจังหวัดจันทบุรี และมีผลการด าเนินงานระดับ A ของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

4. ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
5. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
 5.1 แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกเพ่ือศึกษาขั้นตอนการจัดบริการดูแลระยะยาว ในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง           

โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง มีค าถาม
เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5.2 แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพ่ือศึกษาขั้นตอนการจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ปัญหาอุปสรรคและความต้องการทรัพยากรด าเนินงาน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรังปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้สูงอายุและญาติต่อการจัดบริการดูแลระยะยาว น ามาจากการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยครอบครัวและชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอทรายมูล จังหวัด
ยโสธร ของ กฤติธัช ทองอบ [4] มีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
ผู้สูงอายุและญาติต่อการจัดบริการดูแลระยะยาว และข้อเสนอแนะต่อการจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง แต่ละข้อมีระดับคะแนน 5 ระดับ (Likert Scale) ดังนี้     

  5  หมายถงึ  ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
             4  หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับมาก 
  3  หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับน้อย 
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  1  หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
  จากนั้นน ามาหาค่าเฉลี่ยของคะแนน และแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายดังนี้ [5] 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 -  5.00  พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 -   4.50  พึงพอใจระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 -  3.50  พึงพอใจระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 -   2.50  พึงพอใจระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 -  1.50  พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 6.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยประสานงานกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยตรงและด าเนินการเก็บข้อมูลตามวัน เวลา 

และสถานทีท่ี่ก าหนด 
 6.2 การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยประสานผู้ให้ข้อมูลโดยท าเป็นหนังสือราชการเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม        

ณ อาคารสาธารณโภคิตาปัถวี (ชั้น 2) เทศบาลต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 6.3 การเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้สู งอายุและญาติต่อการจัดบริการดูแลระยะยาว ผู้วิจัยทอด

แบบสอบถามด้วยตนเอง ณ บ้านของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตามวันและเวลาที่ก าหนด   
7. การวิจัยนี้ไม่มีการขอรับรองจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

3.  ผลการศกึษา 
1. ขั้นตอนการจัดบริการและลักษณะการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของเทศบาลต าบลปัถวี อ าเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี  มีดังนี้ 
  1.1 แสดงความจ านงเข้าร่วมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้วยการท าเป็นหนังสือราชการถึงส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง  
  1.2 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว ตามค าสั่งที่ 179/2559   ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง จ านวน 12 คน มีอ านาจหน้าที่ จัดหาและก าหนดกรอบอัตราชดเชยบริการ เห็นชอบให้ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยบริการ หรือสถานบริการเข้าร่วมจัดบริการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่อการจัดบริการ 
 1.3 จัดการประชุมการด าเนินงานการดูแลระยะยาว  (Case conference and setting care plan) 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 35 คน เป็นผู้จัดการดูแลระบบ (Care Manager) 3 คน Care giver 12 คน พนักงาน
เทศบาล 2 คน มีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินให้ที่ประชุมทราบ และท าการสอบถามข้อมูลจากญาติผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป อาการเจ็บป่วย ความต้องการดูแลทางด้านสุขภาพร่างกาย การบริการทางการแพทย์ ที่อยู่อาศัย 
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การเดินทางไปรับบริการ ณ สถานบริการสาธารณสุข มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 18 คน แยกเป็น
ผู้สูงอายุติดเตียง 7 คน ผู้สูงอายุติดบ้าน 11 คน 
  1.4 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้จัดการ
ประชุมพิจารณาแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) มีมติอนุมัติจ านวน 18 ราย และมอบหมายให้ Care giver 
ด าเนินการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ภายใต้ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลต าบลปัถวี 
  1.5 ผลการจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ปี พ.ศ. 2561  
   ผู้ปฏิบัติการจัดการดูแลระบบ (Care Manager) และ Care Giver ร่วมกันด าเนินการจัดบริการดูแล
ระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ผลการดูแลปรากฏว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จ านวน 3 ราย 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอยู่ในกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพิงเท่าเดิม จ านวน 10 ราย ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอยู่ในกลุ่มที่มีภาวะ
พ่ึงพิงลดลง จ านวน 2 ราย และผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเสียชีวิต จ านวน 3 ราย 

  การเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่ Care Giver และผู้ปฏิบัติการจัดการดูแลระบบ (Care 
Manager) ด าเนินการเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 82,200 บาท และเทศบาลต าบลปัถวีได้รับรางวัลการประกวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ ภายใต้โครงการการจัดบริการดูแลระยะยาวใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ประจ าปี 2561 

 1.6 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของเทศบาล
ต าบลปัถวี มีดังนี้ 
  1.6.1 การริเริ่มด าเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงควรเป็นหน่วยงานใด
ระหว่างเทศบาล (กระทรวงมหาดไทย) กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (กระทรวงสาธารณสุข) ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรก าหนดหน่วยงานหลักและการประสานงานระหว่างหน่วยให้ชัดเจน 

  1.6.2 การเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน Care Giver ไม่มีระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน        
หากเทศบาลเป็นหน่วยจัดบริการจะใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย แต่หากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็น
หน่วยจัดบริการจะใช้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ควรมีระเบียบที่ให้หน่วยจัดบริการสามารถน าไปปฏิบัติที่เป็นแนว
เดียวกันทั้งหมด 

  1.6.3 การขาดวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กรณีที่ Care Giver ให้
การช่วยเหลือดูแลแล้ว ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ที่นอนลม 
เครื่องดูดเสมหะ ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เตียงผู้ป่วยที่ปรับระดับได้ ฯลฯ 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นญาติผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ร้อยละ 94.44 และ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ร้อยละ 5.56 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.22 และเพศชาย ร้อยละ 27.78 จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 77.78 รองลงมาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 16.67 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร้อยละ 5.56 (ตารางที่ 1)  
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N=18) ร้อยละ 

ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 1 5.56 
 ญาติผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 17 94.44 
เพศ 
 ชาย 5 27.78 
 หญิง 13 72.22 
ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 3 16.67 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 14 77.78 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 5.56 

 
 3. ความพึงพอใจผู้สูงอายุและญาติต่อการจัดบริการดูแลระยะยาว พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ =3.76 , S.D.=0.09) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเฉพาะข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง (Care Giver) สามารถระบุปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเมื่อปฏิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care 

Plan) เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การนอนหลับพักผ่อน (x̄ =3.94 , S.D.=0.70) รองลงมาคือ คือ ผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care Giver) ให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care 
Plan) อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เป็นไปตามหลักวิชาการ และเมื่อเหตุฉุกเฉิน เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเกิดขึ้นสามารถ

ส่งต่อตามระบบและด้วยวิธีการที่ถูกต้อง (x̄ =3.83 , S.D.=0.60) (ตารางที ่2)  
 

ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจของผู้สูงอายุและญาติต่อการจัดบริการดูแลระยะยาว 

ค าถาม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด x̄  S.D. แปลผล 

ผู้ จั ด ก า รร ะ บ บ ดู แ ล ระ ย ะย าวด้ า น
ส าธารณ สุ ข  (CM) ให้ ข้ อมู ล แก่ ท่ าน
เกี่ยวกับการจัดบริการระยะยาวด้ าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

1 
(5.56) 

9 
(50.00) 

8 
(44.44) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.61 0.59 มาก 

ผู้ จั ด ก า รร ะ บ บ ดู แ ล ระ ย ะย าวด้ า น
สาธารณ สุข  (CM) ป ระเมิ นคั ดกรอง
ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอลเป็นไปตามหลัก
วิชาการ 

1 
(5.56) 

9 
(50.00) 

8 
(44.44) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.61 0.59 มาก 

ผู้ จั ด ก า รร ะ บ บ ดู แ ล ระ ย ะย าวด้ า น
สาธารณสุข (CM) แจ้งข้อมูลการจัดท า

0 
(0.00) 

12 
(66.67) 

6 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.67 0.47 มาก 
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ค าถาม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด x̄  S.D. แปลผล 

แผนการดูแลรายบุคคล (care plan) ให้
ท่านทราบทุกครั้ง 
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
(CG) ให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ตามแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

2 
(11.11) 

11 
(61.11) 

5 
(27.78) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.83 0.60 มาก 

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
(CG) สามารถให้การดูแลผู้สู งอายุที่ มี
ภาวะพึ่งพิงเป็นไปตามหลักวิชาการ 

1 
(5.56) 

13 
(72.22) 

4 
(22.22) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.83 0.60 มาก 

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
(CG) สามารถระบุปัญหาของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงเมื่อปฏิบัติตามแผนการดูแล
ร า ย บุ ค ค ล  (care plan)  เ ช่ น  ก า ร
รับประทานอาหาร การขับถ่าย การนอน
หลับพักผ่อน 

4 
(22.22) 

9 
(50.00) 

5 
(27.78) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.94 0.70 มาก 

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
(CG) สามารถให้ค าปรึกษาแก่ท่านด้าน
การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการ
จัดสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้เหมาะสม 

1 
(5.56) 

12 
(66.67) 

5 
(27.78) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.78 0.53 มาก 

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
(CG) สามารถส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย หรือ
บาดเจ็บเกิดขึ้น ตามระบบการส่งต่อและ
วิธีการอย่างถูกต้อง 

2 
(11.11) 

11 
(61.11) 

5 
(27.78) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.83 0.60 มาก 

การจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้ สู งอายุที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ งของ
เทศบาลต าบลปัถวีท าให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงดีขึ้น 

3 
(16.67) 

8 
(44.44) 

7 
(38.89) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.78 0.71 มาก 

ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ
ระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงภาพรวมของเทศบาลต าบล
ปัถวีมากน้อยเพียงใด 

3 
(16.67) 

7 
(38.89) 

8 
(44.44) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.72 0.73 มาก 

รวม 3.76 0.09 มาก 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ  “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย กา้วไกล อย่างยั่งยืน” 
 

 

97 | เกียรติภูมิ จันเต และคณะ 
 

4. วิจารณ ์
การจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเทศบาลต าบลปัถวี  อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี            

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้สูงอายุและญาติอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริการดูแล
ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งของ ไพจิตรา ล้อสกุลทอง ซึ่ง
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลระยะยาวมีความพึงพอใจที่มีบุคลากรมาให้การดูแลช่วยเหลือที่บ้านและถึงใน
ชุมชนท าให้สามารถเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมตามปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ [6] 

ด้านผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care Giver) สามารถระบุปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเมื่อ
ปฏิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ได้แก่ การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การนอนหลับพักผ่อน 
สอดคล้องกับการวิจัย เรื่อง การวิจัยประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์กระบวนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอสู่ต าบล Long Term Care เขตสุขภาพที่ 9 ของ สุขุมาล 
พัฒนเศรษฐานนท์ ซึ่งพบว่าการจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยเริ่มจากโรงพยาบาลจังหวัดเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ คลินิกโรคเรื้อรัง และมีศูนย์ดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
ระยะยาว ให้การดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุร่วมกับทีมหมอครอบครัว ระบบการ สอน สาธิตญาติและผู้ดูแลมีระบบบันทึก
ข้อมูลการเยี่ยมบ้านด้วยโปรแกรม Thai COC (Thai continuing of care) มีการอบรม Care manager และ 
Caregiver เพ่ือช่วยดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุในชุมชน ซ่ึงสามารถระบุปัญหาของผู้สูงอายุตามแผนการดูแลรายบุคคล 
(Individual Care Plan) [7] 
  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน Care Giver ไม่มีระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับการวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ของ สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์ และคณะ ซึ่งพบว่า การขาดความชัดเจนของระเบียบการใชงบ Long Term Care และ
ระเบียบการใชงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการจัดบริการดานสังคมแกผูมีภาวะพ่ึงพิง กระบวนการ
และขั้นตอนการเบิกจายงบ Long Term Care ที่คอนขางซับซอนและตองเชื่อมประสานกัน ความสับสนของพ้ืนที่   
อันเนื่องจากค าสั่งกระทรวงเรื่องคาตอบแทน Care Giver ที่อิงกับระบบจิตอาสาแทนการจางงานการขาดความชัดเจน
ของบทบาทหนาที่ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง [8] 

5.  สรุปผลการศึกษา  
การจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเทศบาลต าบลปัถวี  อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี           

มีขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การแสดงความจ านงขอจัดบริการ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ การจัดประชุมเพ่ือ
จัดท าแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) และการอนุมัติให้ศูนย์ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลต าบล
ปัถวีเป็นผู้จัดบริการ ผลการจัดบริการมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงคุณภาพชีวิตดีขึ้นบางรายลงลดหรือเสียชีวิต 
  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของเทศบาลต าบลปัถวี ที่
ส าคัญคือหน่วยงานใดจะเป็นผู้ริเริ่มด าเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน Care Giver 
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ไม่มีระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงกรณีที่      
Care Giver ให้การช่วยเหลือดูแลแล้วปรากฏว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางการ
แพทยแ์ล้วไม่สามารถด าเนินการจัดหาให้ตามที่ต้องการได้ 
  แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดบริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ควรหารือกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการ
ปฏิบัติ ข้อระเบียบและกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน  อีก
ทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้งศูนย์กระจายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เพ่ือให้ไม่ถูกทักท้วงจาก
หน่วยงานตรวจสอบงบประมาณ 
   ส่วนความพึงพอใจผู้สูงอายุและญาติต่อการจัดบริการดูแลระยะยาวมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก        
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดบริการซึ่งจะต้องด าเนินการจัดบริการต่อเนื่อง และควรจะต้องมีการทบทวนและพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่ Care Giver เป็นประจ าทุกปใีนรูปแบบการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานพ้ืนที่ต้นแบบ 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจต ารับอาหารที่ผู้สูงอายุชื่นชอบโดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 50 คน น ามา
พัฒนาเป็นต ารับอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  และประเมินการยอมรับของผู้เช่ียวชาญร่วมกับปราชญ์ชุมชนในท้องถิ่นโดยใช้
ทดสอบทางประสาทสัมผัส นอกจากนี้หาคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าต ารับอาหารที่ผู้สูงอายุนิยมบริโภค แบ่งเป็น 2 
ประเภทได้แก่ อาหารคาว 7 ต ารับ และอาหารหวาน 7 ต ารับ จากนั้นน ามาพัฒนาเป็นต ารับอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้เครื่องปรุงรสลด
โซเดียม หญ้าหวาน และกะทิธัญพืช ทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9 Point hedonic scale โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน ท าการ
คัดเลือกต ารับท่ีได้คะแนนความชอบสูงสุด 10 ต ารับ ได้แก่ ทอดมันหัวปลี ย าใหญ่ ข้าวคลุกกะปิ ข้าวเหนียวปิ้ง  กล้วยบวชชี ขนมถ้วย
ฟู แฮมเบอร์เกอร์ไก่พริกไทยด า หม้อแกงเผือก ผัดไทยเส้นบุก และปอเปี๊ยะลุยสวน ซึ่งได้คะแนนความชอบอยู่ในระดับปานกลางจนถึง
มาก  มีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 7.04-8.32 น ามาทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้เชี่ยวชาญร่วมกับปราชญ์ท้องถิ่นจ านวน 5 คน ด้วยวิธ ี 5  
Point  hedonic scale  พบว่า ต ารับที่ได้คะแนนความชอบมากที่สุดคือ ทอดมันหัวปลี รองลงมาคือ ข้าวเหนียวปิ้ง  และ ข้าวคลุก
กะปิ ตามล าดับ อยู่ในระดับชอบมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.40, 4.20 และ 4.20 ตามล าดับ  เมื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของ
ต ารับอาหารทั้งหมดพบว่ามีพลังงานต่อหน่วยบริโภคอยู่ระหว่าง 35.02-365.00 กิโลแคลอรี่ มีคาร์โบไฮเดรต 5.50-91.00 กรัม โปรตีน 
0.89-36.00 กรัม ไขมัน 0.09-18.10 กรัม ซึ่งเหมาะที่จะน าไปใช้เพื่อจัดเป็นส ารับอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุต่อไป 
ค าส าคัญ : ต ำรับอำหำรเพื่อสุขภำพ ผู้สูงอำยุ คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
  
ABSTRACT: This research aimed to explore the popular local recipes by interviewing 50 elderly people and then 
modify to healthy recipes for elderly and to evaluate the sensory test by expert and knowledgeable people in 
this study area. Additionally, the nutritional value of recipes was calculated using the food composition table of 
Department of Health, Ministry of Public Health. All data were reported as mean and standard deviation. The 
results showed that the popular recipes were 14 recipes including 7 main dishes and 7 desserts. These recipes 
were modified using low sodium seasoning, stevia and cereal cream.  According to the 9 Point hedonic scaling 
test by 5 experts, top ten of the most acceptable recipes: Fried hau phee cake, Cucumber salad with egg, Rice 
seasoned with shrimp paste, Toasted sticky rice with taro, Bananas in coconut milk, Steamed cup cake, Black 
pepper chicken hamburger, Taro thai custard dessert, Pad Thai with konjac noodle and Fresh Vegetable Rice 
Wraps were accepted between moderate to high level (7.04-8.32).  Moreover, these 10 recipes were evaluated 
by 5 expert and knowledgeable people with 5 Point hedonic scaling test. The recipes obtained the highest 
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preference score were Fired hau phee cake, Toasted sticky rice with taro and Rice seasoned with shrimp paste 
with the average scores of 4.40, 4.20 and 4.20, respectively. The average nutrients value per 1 serving size were 
between 35.02-365.00 kcal of energy, 5.50-91.00 gram of carbohydrate, 0.89-36.00 gram of protein and 0.09-18.10 
gram of fat. All food recipes could be used for setting healthy meals for the elderly. 
Keywords: Healthy recipes, Elderly, Nutrition value 
 
 

1.  บทน า 
ปัจจุบันประชากรสูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก เมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรในวัยอื่น ประเทศไทยเป็น

อีกประเทศหนึ่งที่ก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน เนื่องจากมีแนวโน้มของสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง เกิดจากอัตราเกิดและอัตราตายที่ลดลงและอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวขึ้น จากการคาดการณ์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พบว่าในปี 2563 ประชากรผู้สูงอายุในวัย 60 ปีขึ้นไปมีจ านวน 11.1 ล้านคน โดยคิดเป็นร้อยละ 
16.7 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่า ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด [1] ด้วยความชราอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน
โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย หากไม่มีการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่าง เช่น โรค
อ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด จากข้อมูลการส ารวจสุขภาพประชาชนโดย
การตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5  พบว่าผู้สูงอายุในวัย 60 ปีขึ้นไป เป็นโรคความดันโลหิตสูง มากกว่าร้อยละ 50 และ
มากกว่าร้อยละ 10 เป็นโรคเบาหวาน [2] ซึ่งรูปแบบการบริโภคอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่สมดุลกับการใช้
พลังงานของร่างกาย มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้ [3] จากข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศ
ไทยปี 2559 พบว่าประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปบริโภคแหล่งของไขมันที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูงและเครื่องปรุงรสหลาย
ชนิดที่เป็นแหล่งของโซเดียมสูง [4]  นอกจากนี้ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยเฉพาะต่อมรับรสเสื่อมท าให้
มีการรับรู้ความอร่อยลดลง จึงต้องเพ่ิมความเข้มข้นของรสชาติให้มากขึ้น เช่น รสหวานและเค็ม ซ่ึงอาจส่งผลต่อปัญหา
โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงการท างานของตับอ่อนลดลงท าให้ฮอร์โมนอินซูลินหลั่งออกมาน้อย จึงอาจเป็นสาเหตุให้
ผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับการน าน้ าตาลในเลือดเข้าเซลล์ได้ช้า ท าให้น้ าตาลในเลือดสูง ซึ่งเป็นปัญหาของโรคเบาหวาน 
[5] 

ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพ้ืนที่ที่ห่างจากตัวเมืองเพียง 8 กิโลเมตร ท าให้เป็นชุมชนกึ่งเมือง
กึ่งชนบท การอยู่ใกล้ตัวเมืองจึงสามารถซื้ออาหารส าเร็จรูปได้จากตลาดหรือห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองได้อย่างสะดวก 
[6] อาหารบางต ารับอาจมีพลังงานสูง เนื่องจากมีส่วนประกอบของแป้ง น้ าตาล ไขมันจากกะทิ และมีการปรุงรสหวาน 
มัน เค็ม หากบริโภคเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูงอายุไ ด้ ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุมีปัจจัยเสี่ยงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา แต่เนื่องจากต าบลป่าเซ่ามีแม่น้ าน่านไหลผ่าน พ้ืนที่จึงมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน
การเกษตร จึงมีความหลากหลายของวัตถุดิบที่ใช้ในการบริโภคโดยเฉพาะผักพ้ืนบ้านหลากหลายชนิด อาหารพื้นบ้าน
เป็นอาหารที่ท าจากพืชผักจากธรรมชาติ [7] มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม หลากหลายรส และยังเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งชี้ถึง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งการใช้วัตถุดิบผักพ้ืนบ้านหลากหลายชนิดจะท าให้ได้รับ
สารอาหาร รวมทั้งสารส าคัญที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ [8]  หากรับประทานจะท าให้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการขจัด
สารอนุมูลอิสระในร่างกายได้ดีขึ้น ดังเช่นการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระจากผักพ้ืนบ้านท าให้ลดความ
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เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ [9] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ โดย
เลือกใช้วัตถุดิบที่มีพลังงานต่ า อีกทั้งปรุงรสแบบ ลดหวาน มัน เค็ม รวมถึงศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของต ารับ
อาหารดังกล่าว  

2. วัสดแุละวิธกีารศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ผู้สูงอายุ เกณฑ์คัดเข้า คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60   ปีขึ้นไปทั้งเพศ
ชาย และเพศหญิง มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ มีความคิด ความจ าปกติ ไม่มีปัญหาในการรับฟัง พูด และยินดีให้ความ
ร่วมมือในการศึกษา และอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าเซ่า จังหวัดอุตรดิตถ์  เกณฑ์คัดออก คือ ผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถสื่อสารได้ โดยท าการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 50 คนเพ่ือท าการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลต ารับอาหารพื้นบ้าน และ
มีการทดลองเพ่ือพัฒนาต ารับอาหาร ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้เชี่ยวชาญระดับห้องปฏิบัติการ งานวิจัยนี้ได้
ด าเนินการในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  เพ่ือให้การวิจัยและพัฒนาอาหารเพ่ือ
สุขภาพผู้สูงอายุต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ จึงก าหนดวิธีด าเนินงานและ
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาต ารับอาหาร ผักและวัตถุดิบในท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาต ารับอาหารพ้ืนบ้าน ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาต ารับอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาการยอมรับต ารับอาหารส าหรับผู้สูงอายุต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ

ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร 
ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของต ารับอาหารส าหรับผู้สูงอายุต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ ์ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
การวิเคราะห์ข้อมูลท าโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการประเมินทางทางประสาทสัมผัสของต ารับ

อาหาร ด้วยวิธี 9 Point และ 5 Point hedonic scale [10] โดยผู้เชี่ยวชาญระดับห้องปฏิบัติการร่วมกับปราชญ์
ชุมชนและผู้รู้ในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกอบการอาหารในชุมชน จ านวน 5 คน ประเมินคุณลักษณะในด้าน
ลักษณะภายนอก (รูปร่าง) สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ 
SPSS version 19 ท าการประมวลค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ภาพที่ 1 วิธีการศึกษา 

3. ผลการศึกษา 
3.1 ผลการศึกษาต ารับอาหาร ผักและวัตถุดิบในท้องถิ่น  
จากผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์และได้

สอบถามผู้สูงอายุจ านวน 50 คน พบว่าผักและวัตถุดิบในท้องถิ่นที่นิยมน ามาประกอบอาหาร ได้แก่  ข่า กระชาย  
มะกรูด ใบชะพลู มะนาว ตะไคร้ พริกขี้หนู หัวปลี ต าลึง มะเขือพวง หยวกกล้วย ขนุน สะระแหน่ กระเพรา ฟักข้าว 
ยี่หร่า พริกขี้หนู ขมิ้น ขมิ้นขาว ใบกุยช่าย ชะอม ใบชะพลู มะเขือเปราะ มะระขี้นก มะละกอ หน่อไม้ ผักปัง มะรุม 
สะเดา ใบโหระพา ใบแมงลัก ผักบุ้งจีน ผักบุ้งไทย ผักกรูด (ผักข้ีหูด) กะหล่ าดอก ใบขี้เหล็ก ใบย่านาง ตะลิงปลิง ผักชี 
ใบยอ หัวกระทือ 
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จากการสัมภาษณ์ พบว่า อาหารพ้ืนบ้านที่นิยมบริโภคในท้องถิ่น แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ประเภทแกง
แกงขี้เหล็ก แกงฮังเล แกงส้มมะรุม  แกงส้มผักรวม แกงหน่อไม้ แกงมัสมั่น เลียงผักปลัง แกงแค แกงป่า แกงเทโพ 
แกงบอนใส่ปลาย่าง แกงย ากล้วยแค่ ประเภทต้มย า ต้มย าหัวปลี ต้มข่าไก่ ประเภทต้มจืด ตุ๋นฟัก แกงจืดต าลึง พะโล้ 
แกงจืดวุ้นเส้น ประเภทเครื่องจิ้ม ปลาจ่อม ปลาร้าสับ เต้าเจี้ยวหลน ปูหลน น้ าพริกกะปิ น้ าพริกมะกอก น้ าพริก
มะขาม น้ าพริกผักต้ม น้ าพริกปลาทู น้ าพริกผัด ประเภทย า ย าขนุน ย ากล้วยตานี ย าชะอมใส่ผักบุ้ง ส้ามะละกอ ลาบ
หมู ลาบปลา ย าไก่ ย ารวมมิตร ย าทะเล ประเภทอาหารว่าง หมูสะเต๊ะ ประเภททอด ปลาทอด ปลาสมุนไพร กุ้งฝอย
ทอด ประเภทผัด ปลาสามรส ผัดหมี่ ประเภทนึ่ ง ปลานึ่ง ไข่ตุ๋น ประเภทย่าง ปลาดุกย่าง ประเภทขนมหวาน 
กล้วยบวดชี ขนมแตง ขนมกล้วย ฟักบวด บัวลอย กล้วยอบ กล้วยเชื่อม ข้าวเหนียวตัด ข้าวต้มมัด ขนมถ้วยฟู ขนม
เปี๊ยะ ขนมหม้อแกง ขนมเข่ง ข้าวเหนียวปิ้ง ถั่วแปป สาคูไส้หมู ขนมสอดไส้ 

 
 

ภาพที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ  
ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 

 

3.2 ผลการพัฒนาต ารับอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ 
จากการเก็บข้อมูลต ารับอาหาร ผักและวัตถุดิบพ้ืนบ้าน ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกต ารับยอดนิยมเพ่ือพัฒนาให้เป็น

อาหารเพ่ือสุขภาพ โดยการใช้เนื้อสัตว์ไขมันต่ า หญ้าหวาน กะทิธัญพืช เต้าหู้ทดแทนเนื้อสัตว์ เส้นบุกทดแทนเส้น
ก๋วยเตี๋ยว และใช้เครื่องปรุงลดโซเดียม พัฒนาได้ 14 ต ารับ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อาหารคาวและอาหารหวาน  
อาหารคาว 7 ต ารับ คือ ข้าวคลุกกะปิ เส้นบุกผัดไทยกุ้งสด ย าใหญ่ ปอเปี๊ยะลุยสวน ทอดมันหัวปลี ขนมจีบ สาคูไส้
ปลา อาหารหวาน 7 ต ารับ คือ ขนมแตง ขนมถั่วแปป ขนมสอดไส้ ข้าวต้มมัด ข้าวเหนียวปิ้ง หม้อแกงเผือก 
กล้วยบวดชี ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนด้วยวิธี 9 Point hedonic scale พบว่า 
ข้าวเหนียวปิ้ง ได้รับความนิยมสูงสุด อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 8.32±0.51) รองลงมาคือ ขนมถัวยฟู (มีค่าเฉลี่ย 
7.64±0.75) ส่วน ย าใหญ่ (มีค่าเฉลี่ย 7.52±0.41)  ข้าวคลุกกะปิ (มีค่าเฉลี่ย 7.46±0.66) แฮมเบอร์เกอร์ไก่พริกไทย
ด า (มีค่าเฉลี่ย 7.26±1.35)  ปอเปี๊ยะลุยสวน (มีค่าเฉลี่ย 7.40±0.65)  หม้อแกงเผือก (มีค่าเฉลี่ย 7.40±0.91) เส้นบุก
ผัดไทย (มีค่าเฉลี่ย 7.36±0.38)  กล้วยบวดชี (มีค่าเฉลี่ย 7.28±0.65) ทอดมันหัวปลี  (มีค่าเฉลี่ย 7.16±0.92) 
ตามล าดับ ส่วนขนมถั่วแปป (มีค่าเฉลี่ย 7.04±0.18) ขนมแตง (มีค่าเฉลี่ย 6.64±0.23) ข้าวต้มมัด (มีค่าเฉลี่ย 
6.32±0.78) สาคูไส้ปลา (มีค่าเฉลี่ย 6.38±0.49) ได้รับความมนิยมในระดับปานกลาง ส่วนต ารับที่ได้รับความนิยมน้อย
คือขนมจีบ (มีค่าเฉลี่ย 6.12±0.51) และขนมสอดไส้ (มีค่าเฉลี่ย 6.00±0.73)  
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3.3 ผลการศึกษาการยอมรับต ารับอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผลการประเมินการยอมรับต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  (ตารางที่ 1) พบว่า ทอดมันหัวปลี เป็น

ต ารับที่มีคะแนนเฉลี่ยการการยอมรับสูงที่สุด (อยู่ในระดับมาก) รองลงมาคือ ย าใหญ่ ข้าวคลุกกะปิ ข้าวเหนียวปิ้ง 
กล้วยบวชชี และ ขนมถ้วยฟู ตามล าดับ ส่วนปอเปี๊ยะลุยสวน มีค่าเฉลี่ยการยอมรับน้อยที่สุด (อยู่ในระดับปานกลาง) 

 
ตารางท่ี 1 คะแนนการยอมรับที่มีต่อต ารับอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ์ (N=5) 

ล าดับ รายการอาหาร 

ค่าเฉลี่ย (mean±SD) 
ระดับการ
ยอมรับ 

สี  กลิ่น รส เนื้อ 
การยอมรับ
โดยรวม ค่าเฉลี่ย 

1 ผัดไทยเส้นบุก 3.80±1.64 4.00±0.71  3.40±0.89 4.00±0.71 3.80±0.45 3.80±0.88 
มาก 

2 ปอเปียะลยุสวน 3.60±1.34 3.40±0.89 3.20±0.45 2.80±0.45 3.00±0.00 3.40±0.63 
ปานกลาง 

3 ทอดมันหัวปลี 4.40±0.89 4.40±0.55 4.40±0.55 4.20±0.84 4.60±0.55 4.40±0.67 
มาก 

4 
แฮมเบอร์เกอร์ไก่พริกไทย
ด า 4.60±0.55 3.80±0.84 4.00±0.71 4.00±0.71 3.80±0.45 4.04±0.65 

มาก 

5 ข้าวคลุกกะป ิ 4.80±0.45 4.20±0.84 3.80±0.84 4.00±0.71 4.20±0.84 4.20±0.73 
มาก 

6 ขนมถ้วยฟ ู 4.20±1.10 4.00±0.71 4.60±0.55 4.00±1.00 3.80±0.45 4.12±0.84 
มาก 

7 หม้อแกงเผือก 4.20±0.84 3.80±0.45 3.80±0.45 3.40±0.89 4.20±0.55 3.88±0.61 
มาก 

8 ข้าวเหนยีวปิ้ง 4.40±0.89 3.80±1.10 3.80±0.84 4.40±0.55 4.60±0.45 4.20±0.78 
มาก 

9 กล้วยบวดช ี 4.20±0.84 4.20±0.40 4.20±0.45 4.20±0.45 3.80±0.45 4.12±0.53 
มาก 

10 ย าใหญ ่ 4.40±0.89 4.00±1.22 4.40±0.89 4.60±0.89 4.40±0.55 4.36±0.82 
มาก 

หมายเหตุ : :  mean ± SD  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 

                        ภาพที่ 3 การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและปราชญ์ชาวบ้าน 
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   ภาพที่ 3 ทอดมันหัวปลี      ภาพที่ 4 ย าใหญ่            ภาพที่ 5 ข้าวคลุกกะปิ  
 

3.4 ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของต ารับอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
คุณค่าทางโภชนาการของต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุต่อ 1 หน่วยบริโภค พบว่ามีพลังงานอยู่

ระหว่าง 35.02-365.00 กิโลแคลอรี่ (192.09±111.15) มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตอยู่ระหว่าง 5.50-91.00 กรัม 
(35.57±26.97) มีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 0.89-36.00 กรัม (19.85±17.08)  มีปริมาณไขมันอยู่ระหว่าง 0.09-
18.10 กรัม (8.72±5.38) ต ารับที่มีพลังงานสูงที่สุด คือ ข้าวคลุกกะปิ รองลงมาคือผัดไทยเส้นบุก และย าใหญ่
ตามล าดับ ส่วนต ารับที่ให้พลังงานน้อยท่ีสุดคือขนมหม้อแกงเผือก รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 คุณค่าทางโภชนาการของต ารับอาหาร 

ล าดับ รายการอาหาร คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค 
พลังงาน 

(กิโลแคลอรี)่ 
คาร์โบไฮเดรต 

(กรัม.) 
โปรตีน 

(กรัม.) 
ไขมัน 

(กรัม) 
1 ผัดไทยเส้นบุก  319.00 57.00 5.80 6.80 

2 ปอเปี๊ยะลยุสวน  158.25 5.50 14.26 12.17 

3 ทอดมันหัวปล ี 193.45 91.00 36.00 8.00 

4 แฮมเบอร์เกอร์
อกไก่พริกไทยด า 

272.00 16.00 36.00 10.00 

5 ข้าวคลุกกะปิ  365.00 36.75 26.25 12.56 

6 ย าใหญ่  250.00 33.00 50.80 8.80 

7 ขนมถ้วยฟู  37.22 7.17 1.03 0.09 

8 หม้อแกงเผือก  35.02 58.30 20.40 18.10 

9 ข้าวเหนียวปิ้ง 120.00 15.65 0.89 9.96 

10 กล้วยบวชชี 171.00 35.32 7.10 0.75 

 

4. วิจารณ์ 
การพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลต าบลป่าเซ่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าผู้สูงอายุชอบบริโภคพืชผักพ้ืนบ้านหลายชนิด นอกจากนี้
ต ารับอาหารส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกับอาหารในภาคกลาง เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองสามวัฒนธรรม 
ประกอบด้วยกลุ่มวัฒนธรรมล้านนา วัฒนธรรมล้านช้าง และวัฒนธรรมไทยกลาง ซึ่งต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองเป็น
พ้ืนที่หนึ่งที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายกับชาวไทยภาคกลางซึ่งมักใช้กะทิเป็นส่วนประกอบในการปรุง
อาหาร รสชาติกลมกล่อม มีรสหวานเล็กน้อย ไม่เผ็ดมาก ใช้ผักพ้ืนบ้านและวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นส่วนผสมหลัก [11]  
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จากการคัดเลือกต ารับอาหารยอดนิยม 14 ต ารับ น ามาพัฒนาพัฒนาเป็นต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ พบว่าต ารับอาหารส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับอยู่ในระดับมาก ซึ่งต ารับที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือต ารับ 
ทอดมันหัวปลี รองลงมาคือ ย าใหญ่ และ ข้าวคลุกกะปิ ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ รวีโรจน์ อนันตธนาชัย 
และคณะพบว่า ส ารับอาหารไทยเพ่ือสุขภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน  ภาคอีสาน ภาคกลาง 
ภาคเหนือ และภาคใต้จ านวน 24 ส ารับ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในชุมชน โดยมีคะแนนการยอมรับอยู่ในระดับ
ชอบถึงชอบมาก [12] และคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ พิสมัย เอกก้านตรงที่พัฒนาต ารับอาหารท้องถิ่นส าหรับ
ผู้สูงอายุ จ านวน 40 ต ารับ พบว่าได้รับคะแนนการยอมรับจากผู้สูงอายุและคนในชุมชนอยู่ในระดับชอบถึงชอบมาก 
[13]  นอกจากนี้คุณค่าทางโภชนาการของต ารับอาหารที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยสารอาหารที่หลากหลาย เหมาะกับ
ความต้องการพลังงานของผู้สูงอายุเนื่องจากวัยสูงอายุต้องการพลังงานอยู่ระหว่าง 1,850-2,000 กิโลแคลอรี่ ตาม
ข้อก าหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวันส าหรับคนไทย [14] และต ารับอาหารที่พัฒนาขึ้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน รวมไปถึงวิตามินและแร่ธาตุที่เหมาะกับสุขภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากมี
การเลือกใช้เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ า เช่น เนื้ออกไก่ เนื้อหมูสันใน และเนื้อปลา รวมไปถึงใช้น้ ามันที่ดีต่อสุขภาพ เช่น 
น้ ามันมะกอก ใช้น้ าตาลจากหญ้าหวาน และเครื่องปรุงโซเดียมต่ า  รวมไปถึงมีส่วนประกอบของผักหลากหลากหลาย
ชนิด ได้แก่ หัวหอม กระเทียม พริก ตะไคร้ ข่า และผักพ้ืนบ้านในท้องถิ่น นอกจากวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่
ได้รับจากพืชผักแล้ว ใยอาหารยังเป็นสารอาหารที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยระบบทางเดินอาหารและการขับถ่าย
ตลอดจนน าสารพิษและโคเลสเตอรอลออกจากร่างกายสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศรี เจริญเกียรติกุล [9] พบว่า
อาหารไทยส่วนใหญ่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะที่จะเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ เนื่องจากมีปริมาณใยอาหารสูงช่วย
ระบบทางเดินอาหารและการขับถ่าย ตลอดจนน าสารตกค้างสารพิษและโคเลสเตอรอลออกจากร่างกาย สารส าคัญที่
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่ง สารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษาที่พบฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระของผักและสมุนไพรไทยหลายชนิด [15, 16] ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้น
การร่วมกันดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะด้านอาหารและโภชนาการควรจัดอาหารที่มีสารอาหารครบ 
5 หมู่และหลากหลาย ลดหวานมันเค็มโดยค านึงถึงรสชาติและความชอบ เพ่ือให้ผู้สูงอายุรับประทานได้ในปริมาณที่
เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เพ่ือไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยต่อไป 
 

5. สรุปการศึกษา 

 ต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญและปราชญ์ชุมชน  ที่ได้คะแนน
การยอมรับสูงสุดคือ ทอดมันหัวปลี รองลงมาคือ ข้าวเหนียวปิ้ง  และ ข้าวคลุกกะปิ ตามล าดับ คะแนนการยอมรับอยู่
ในระดับมาก ซึ่งต ารับอาหารเหล่านี้มีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ จึงสามารถน าไปจัดท าเป็นส ารับอาหาร 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารที่หลากหลายน าไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงและในการศึกษานี้นอกจากจะได้ต ารับ
อาหารเพ่ือสุขภาพแล้ว ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการประกอบอาหารไปใช้ในการ
ท าอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับบริโภคในครัวเรือนต่อไป 
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บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 22 คน กระบวนการที่ด าเนินการ มีดังนี้ 1). การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ความ
ต้องการการดูแลทางสุขภาพ รวมทั้งบริบทของคนในชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม 2). การวางแผนร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยการน าหลัก 3 อ. (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) ร่วมกับการพิจารณาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความเช่ือที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุมาวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิต ผลการวิจัย พบว่า  1). การสร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ท าให้ผู้สูงอายุเกิดการรับรู้ในศักยภาพของตนเอง 
และตระหนักในบทบาทหน้าท่ีในการดูแลสขุภาพ รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทีมสุขภาพ ที่เกิดจากการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2). การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูง ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะทางสุขภาพของตนเอง เกี่ยวกับ
ประเภทของอาหาร ปริมาณการบริโภคที่เหมาะสม  ข้อจ ากัดในการบริโภคอาหาร และจากการติดตามเยี่ยมบ้าน พบว่า ผู้สูงอายุ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การพัฒนาพฤติกรรม, ผู้สูงอายุ, โรคความดันโลหิตสูง, 
 
ABSTRACT: 

The objective of this study was to encourage participation to modification of health behavior affecting 
the health of 22 elderly with hypertension. The procedure of this study shown as follows: 1). Analyzing of health 
issues, health care needs, and the context of the people in the community which contribute the health 
promotion. 2). participate for health problems solution by using 3 Es (Eating, Exercise, and Emotion) together with 
the environment, culture, and beliefs factors which influencing the health behavior of the elderly for create a 
control blood pressure planning activity.  

The results found that 1). the elderly with hypertension who participate in the health behavior 
improvement program have self-efficacy and aware their own role in health care and co-operated with the 
health personnel team derived from participating in the whole process – from problem analysis to health 
improvement planning. 2). The health behavior improvement program lead to learned and understood an 
appropriate diet for their health condition - such as types of food, consumption amount, and dietary restrictions. 
During follow-up home visits, the elderly also found being able to change their behavior as well as open 
exchanging ideas with other hypertensive patients. 
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1. บทน า 
โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประชากรทั่วโลก ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคความดัน

โลหิตสูงถึง 7.5 ล้านคน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 1 พันล้านคนทั่วโลก คาดว่าในปี พ.ศ. 2568 ความชุก
ของผู้ป่วยจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย โรคความดันโลหิตสูงยังคงเป็นปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญเช่นกัน [1] 

ส าหรับประเทศไทย พบว่า ภาระจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีแม้จะมีการด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติที่สอดคล้องกับผลการส ารวจ
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่พบว่าประชาชนป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น 
โดยความชุกของความดันโลหิตสูงเพ่ิมข้ึนจาก 10 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 13 ล้านในปี พ.ศ. 2557  โดยที่เกือบ
ครึ่งไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคนี้  จากสถานการณ์และความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงก่อให้เกิดความ
สูญเสียด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นวัยท างาน และยังเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก  โรคความ
ดันโลหิตสูงมีสาเหตส าคัญจากการพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง (เช่น
ปลาร้า บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปและเครื่องดื่มเกลือแร่ เป็นต้น) รวมทั้งการขาดการออกก าลังกาย การมีกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอ  ประกอบกับการมีอายุมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้มีโอกาสเกิดโรคนี้มากขึ้น [1] 

จากข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหัวลิงใน จังหวัดนครนายก พบว่ามีประชาชน 
ในหมู่ 2 บ้านโคกกระชาย ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมดจ านวน 76 คน แบ่งตามช่วงกลุ่มอายุ 15-39 ปี ร้อยละ 
1.33 กลุ่มอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 2.63 กลุ่มอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 15.78 และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 80.26 [2] 
ตามล าดับ  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
เพ่ือควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงได้ด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
และร่วมกันวางแผนพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองให้กับผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง บนพื้นฐานของ
การเรียนรู้ร่วมกันและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ และน าไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและส่งต่อความรู้
ให้แก่คนในชุมชนได ้

 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูงและ 2) เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชุมชนบ้านโคกกระชาย หมู่ 2 
ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

 

2. วัสดแุละวิธกีารศึกษา 
   2.1 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action 
Research) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้สูงอายุในชุมชนเกิดความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและมีส่วนร่วมในการคิด
และตัดสินใจเลือกกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยน าแนวคิด 3 อ (อาหาร ออกก าลังกาย 
อารมณ์) มาเป็นหลักในการก าหนดวิธีการปรับพฤติกรรมเพ่ือควบคุมระดับความดันโลหิต ร่วมกับการพิจารณา
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สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความเชื่อที่มีอิทธิพลกับการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ   โดยระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 12 วัน คือวันที่ 9 กันยายน 2563 ถึง 20 กันยายน 2563 

2.2 กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านโคกกระชาย หมู่ 2 ต าบลหนองแสง 

อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่ติดสังคมและมีความยินดีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 22 คน 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน  

(Barthel Activities of Daily Living: ADL) 
2.3 กรอบแนวคิด 
การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการโดยน ารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research) เป็นกระบวนการที่มุ่งศึกษาผลที่ เกิดขึ้นจากการท างานร่วมกันของผู้วิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหานั้น โดยการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา 
วางแผนแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และติดตามประเมินผล เป็นการสะท้อนถึงวิธีการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์หรือการสร้างความสามารถของคนในชุมชน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง และในทุกขั้นตอนจะมีสมาชิกของ
ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเข้าร่วมด าเนินการ [3] ดังนั้นในการร่วมกันแก้ปัญหาชุมชนในปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อโรคความดันโลหิตสูง บ้านโคกกระชาย หมู่ 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผู้วิจัยจึง
ได้โดยดึงศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการพัฒนาสุขภาพร่วมกัน โดยใช้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมที่กล่าวว่า การให้
สมาชิกของชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ  ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติตามท่ีตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันประโยชน์จากการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพ่ือ
น ามาด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการค้นหาปัญหา โดยการท าประชาคมของคนในชุมชนบ้านโคกกระชาย หมู่ 2  จาก  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อสม.และผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและเป็นไปตามความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา
ของคนในชุมชน 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือค้นหาปัญหาที่แท้จริงและการวางแผน
เพ่ือออกแบบกิจกรรมส าหรับการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน โดยเป็นไปตามความต้องการของ
คนในชุมชน  

3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้อง ได้แก่ ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อสม.และ
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4. การมีส่วนร่วมในการสะท้อนการปฏิบัติกิจกรรม จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือพิจารณาสิ่งที่ได้รับจาก
การด าเนินกิจกรรม โดยจะมีการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินกิจกรรม 

5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือพิจารณาปัญหาและอุปสรรค จากการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขพัฒนากิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน 
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2.4 วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การศึกษาค้นคว้ าแหล่ งข้อมูลสุ ขภาพจาก คลั งข้อมูลสุ ขภาพ (Health Data Center - HDC)             

จังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือศึกษาข้อมูลความเจ็บป่วยหรือโรคที่หน่วยงานสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ให้ความส าคัญในการควบคุมโรคมากที่สุด ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ รวมทั้งบริบทของคนในชุมชนที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่
เหมาะสม ด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น และการท าประชาคม ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (KAP Survey) ใน 3 เรื่อง คือ ความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพด้วย เพ่ือร่วมกันค้นหาความต้องการหรือปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ และร่วมคัดเลือก
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  

3. ผู้วิจัย ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้ ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านหนองหัวลิงใน และครอบครัวของผู้สูงอายุ ร่วมกันเพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยประเด็นในการร่วมกันวางแผน คือ การรับรู้ในปัญหาของพฤติกรรมสุขภาพที่
มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิต ความสนใจและความสามารถในการปรับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ 

4. หลังจากสรุปข้อมูลและได้เป้าหมายร่วมกันแล้ว จึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินโครงการ และมีลักษณะ
ของกิจกรรม คือ การร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดูแลตนเองเพ่ือควบคุมความดันโลหิต โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

4.1 ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง  

และแบบประเมินความรู้ในการควบคุมการรับประทานอาหารหวาน มัน เค็มของตนเองก่อนเข้าร่วมโครงการ  
    4.2 กิจกรรม “การตรวจสุขภาพ” โดยการวัดความดันโลหิต และแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
สีชมพู และสีฟ้า เกณฑ์การแบ่ง มีดังนี้ ความดันโลหิตค่าบน ต่ ากว่า 140 มิลลิเมตรปรอท คือ สีชมพู 
ความดันโลหิตค่าบน มากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท คือ สีฟ้า เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงค่าความดันโลหิต
ของตนเองว่ามีแนวโน้มไปในระดับไหน และสามารถแบ่งกลุ่มในการท ากิจกรรมถัดไปได้ 

    4.3 ด าเนินกิจกรรม “บ้านโคกกระชาย ร่วมใจ ใส่ใจ 3 อ. ปรับปลี่ยนความดันโลหิต” 

         กิจกรรม อ.1 อาหาร“ท าความรู้จักปริมาณน้ าตาล ไขมัน เกลือ”  ในประเด็น ต่อไปนี้ 
  1) ปริมาณเครื่องปรุงที่ควรได้รับใน 1 วัน ได้แก่ น้ าตาล ไขมัน และเกลือ 
  2) รูปแบบอาหารที่ควรรับประทานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
          กิจกรรม อ2. ออกก าลังกายและ อ.3 อารมณ์ “กิจกรรม การออกก าลังกายแบบ SKT” 

1) การควบคุมระดับความดันโลหิตด้วยการออกก าลังกายแบบ SKT 
  2) ฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายแบบ SKT  
   5. หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและการน าความรู้และ

ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมไปปรับใช้กับตนเอง  
      6. ติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติในวิถีชีวิตของตนเอง โดยการลงไปเยี่ยมบ้านเพ่ือ

สังเกตและสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและสมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการเก็บข้อมูล และการท ากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยน ามาแยกประเภทของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอบเขตการศึกษาเ พ่ือตีความและ
อธิบายปรากฎการณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 

3. ผลการศกึษา 
 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 22 คน เพศชาย 5 คน เพศหญิง 17 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงระยะเวลาระหว่าง 5 – 10 ปี โดยมีโรคอ่ืนร่วมด้วยถึง 77.27 % อาทิเช่นโรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือด
สูง จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนมากมีประวัติการป่วยเป็น  โรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว แสดงข้อมูล  
ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ (จ านวน 22 คน) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
5 
17 

 
22.73 
77.27 

อายุ 
50-69 ปี 
70-79 ปี 
80 ปีขึ้นไป 

 
12 
6 
4 

 
54.55 
27.27 
18.18 

โรคประจ าตัว 
ความดันโลหิตสูง 
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง 
ความดันโลหิตสูงและเบาหวานและไขมันในเลือดสูง 

 
15 
3 
1 
3 

 
68.18 
13.64 
 4.54 
13.64 

 
1. การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 2 ระยะของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ขั้นตอนการค้นหาความต้องการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดท าประชาคม
ในผู้สูงอายุจ านวน 22 คน พบว่า มีการเลือกประเด็นที่เป็นปัญหาของชุมชนและต้องการที่จะแก้ไขปัญหา คือ โรค
ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันทุกบ้าน ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือในการซักถามในสิ่งที่สงสัย เช่น วิธีการควบคุม
ระดับความดันโลหิต และให้ความร่วมมือในการลงคะแนนเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  โดยผลจากการ
ลงคะแนนผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับการจัดการปัญหาในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูง และร่วมกันวางแผนเพ่ือจัด
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กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับความดันโลหิตสูงโดยเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่
กลุ่มผู้สูงอายุมีความสนใจ คือ การควบคุมอาหารและ 
การออกก าลังกาย 

ระยะที่ 2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3 อ (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการ
ควบคุมระดับความดันโลหิตสูง โดยจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
     กิจกรรมที่ 1 อ.1 อาหาร “ท าความรู้จักปริมาณน้ าตาล ไขมัน เกลือ”  

ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ในการเลือกใช้เครื่องปรุงอาหารเพื่อจะท าอาหาร
ในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วม
ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และการเลือกรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อภาวะสุขภาพ
ของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง เช่น การท าส้มต าโดยไม่ใส่น้ าปลาร้า การท าขนมบัว
ลอยโดยใช้นมจืดแทนการใส่กะทิ จึงท าให้เกิดการรียนรู้ร่วมกันและน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน 
      กิจกรรมที่ 2 อ.2 อารมณ์ และ อ.3 ออกก าลังกาย กิจกรรม การออกก าลังกายแบบ “SKT” [4] 
      ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในการออกก าลังกายไปพร้อมกับวิทยากรผู้น า และมีการ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลที่ได้จากการออกก าลังกายแบบสมาธิบ าบัด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และมีการช่วยเหลือ
แนะน ากับผู้เข้าร่วมคนอ่ืนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามท่าทางของผู้น าได้ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข้งของคนในชุมชนที่มี
การดูแลและช่วยเหลือกัน 
 

2. การปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ท่ีเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
ในการร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ผู้เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในความรู้เกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพ รวมทั้งพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้มากขึ้นหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 

     1) ประเภทของอาหาร ผู้สูงอายุสามารถอธิบายวิธีการปรุงอาหารที่เหมาะสมกับตนเองได้ เช่น อาหาร
ประเภทนึ่งท าให้สารอาหารอยู่ครบน้ ามันน้อย อาหารประเภทต้มสามารถท าได้ง่ายและดีต่อสุขภาพ  เป็นต้น  

2) ปริมาณการบริโภคที่ควรได้รับ ผู้สูงอายุสามารถอธิบายปริมาณการบริโภคที่ควรได้รับต่อวัน จากการจ า
สูตร 6 ต่อ 6 ต่อ 1 ในเรื่องของ น้ าตาล ไขมัน เกลือ รวมทั้งการใช้สารทดแทน เช่น หญ้าหวานแทนความหวานของ
น้ าตาล เป็นต้น  

3) ข้อจ ากัดในการบริโภค ผู้สูงอายุสามารถอธิบายได้ว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรรับประทานอาหารที่
มีน้ าตาล ไขมัน และเกลือ สูง เป็นต้น  

4) การติดตามเยี่ยมบ้าน หลังจากสิ้นสุดโครงการ เพ่ือติดตามผลการน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
พบว่า กิจกรรมที่ 1 อ.1 อาหาร “ปริมาณน้ าตาล ไขมัน เกลือ” ผู้สูงอายุมีการเลือกใช้วัตถุดิบทดแทนการใช้
น้ าตาลในการปรุงอาหาร ได้แก่ หญ้าหวาน ที่มีวางจ าหน่ายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล  และยังมี
การแนะน าวิธีการปรุงอาหารโดยใช้หญ้าหวานให้กับเพ่ือนที่สนใจ รวมทั้งมีการบอกข้อมูลความรู้ให้กับคนใน



รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ  “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน” 

118 | ปิยนุช ยอดสมสวย และคณะ 
 

ครอบครัวเกี่ยวกับประเภทของอาหารที่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพ่ือให้สามารถเลือกซื้อหรือ
ปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
กิจกรรมที่ 2 อ.2 อารมณ์ และ อ.3 ออกก าลังกาย การออกก าลังกายแบบ “SKT” ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติท่า

ออกก าลังกายแบบสมาธิบ าบัดได้อย่างถูกต้อง โดยท่าออกก าลังกายที่สามารถท าได้อย่างถูกต้อง คือ ท่านั่งผ่อนคลาย 
ประสานกายประสานจิต และท่าก้าวย่างอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต เนื่ องมาจากลักษณะของท่าทางมีการ
ปฏิบัติที่ง่ายและจดจ าได้ไม่ยาก โดยผลที่ได้จากการออกก าลังกายคือ เป็นการฝึกสมาธิร่วมกับการบริหารร่างกาย ท า
ให้รู้สึกสงบ ท าแล้วรู้สึกสบายตัว และจากการสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว พบว่า ผู้สูงอายุมีการสอนและแนะน ากับ
เพ่ือนบ้านและสมาชิกในครอบครัวให้มีการปฏิบัติตาม 

 

3. การวิจารณ์และอภิปรายผล 
จากกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ใน

ชุมชนบ้านโคกกระชาย ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้ 
1. การสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง  
พบว่าผู้สูงอายุให้ความร่วมมือในการ ด าเนินงานทั้ง   2 ระยะ ได้แก่   
ระยะที่ 1 การค้นหาปัญหาด้วยการสัมภาษณ์และร่วมจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปลี่ยนเหตุและผลในการ

เลือกปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน โดยเป็นปัญหาที่คนส่วนมากในชุมชนคิดว่ามีความส าคัญและคนในชุมชน
เลือกที่จะให้ความร่วมมือกับการท าประชาคมก่อนในการด าเนินกิจกรรมถัดไป  โดยพบว่าผู้สูงอายุและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชน ได้แก่ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อสม.และ
ผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยของตนเองเพ่ือที่จะน าเสนอปัญหาที่ตนเอง
ต้องการแก้ไขมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของจารุวรรณ วิถาทานัง [5] ที่ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมด้วยการ
จัดประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล นาดูน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นเทศบาลต าบลนาดูน จึงควรตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาคมเป็นอันดับ
แรกก่อนที่จะด าเนินการต่อไป เนื่องจากความคิดเห็นจากการประชาคมของหมู่บ้านเกิดจากปัญหาที่พบจริงและ
สามารถก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาได้จริง และยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มของผู้ป่วย สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงฤดี ลาศุขะ [6] ในการเสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า กระบวนการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และท าให้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนั้นประสบความส าเร็จ  เนื่องจากการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และน าเสนอข้อมูลที่ท าให้เกิดความ
เข้าใจในสภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจ ากัดและศักยภาพของแต่ละบุคคลที่เก่ียวข้อง [7] 

ระยะที่ 2 การด าเนินกิจกรรม ระหว่างด าเนินกิจกรรมใน อ .1 อาหาร ผู้สูงอายุจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท ากิจกรรมกลุ่มแบ่งกันประกอบอาหารส าหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยแต่ละคนจะร่วมแสดง
ความเห็นในการน าเครื่องปรุงและวัตถุดิบมาประกอบอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยผลที่ได้คือ ผู้สูงอายุสามารถระบุ
เครื่องปรุงในการน ามาประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องเพราะมีความเข้าใจจากข้อมูล ความรู้ที่ได้ฟังและได้ลงมือ
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ทดลองปฏิบัติจริง  จากการสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรม อ. 2 อารมณ์ และ อ .3 ออกก าลังกาย นั้น 
ผลที่ได้คือ ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติไปพร้อมกับวิทยากรได้ในทุกท่า อีกทั้งยังมีการสอบถามทันทีในท่าที่ไม่เข้าใจ และมี
การซักถามถึงประโยชน์ของการออกก าลังกายแบบสมาธิบ าบัด โดยท่าที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ดีมากที่สุดคือท่านั่ง
ผ่อนคลาย ประสานกายประสานจิต และท่าก้าวย่างอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต  เนื่องจากเป็นท่าที่ปฏิบัติได้
ง่ายและมีการปฏิบัติเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน  

2. การปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
ผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยรู้ว่าอาหารที่

เหมาะสมในการบริโภคส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง คือ หลีกเลี่ยงอาหารประเภท หวาน มัน เค็ม นอกจากนั้น
ยังพบว่า ผู้สูงอายุมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของอาหารหวานมันเค็มอย่างชัดเจน จากการที่ผู้สูงอายุสามารถ
อธิบายได้ว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรรับประทานอาหารในปริมาณท่ีมากเกินไป โดยแต่ละมื้อควรรับประทาน
ในปริมาณที่พอดีและมีความหลากหลายครบ 5 หมู่ ตามสัดส่วนที่ถูกต้องในธงโภชนาการ ลดหรือเลี่ยงการประกอบ
อาหารโดยวิธีที่ใช้น้ ามัน และบริโภคเกลือและน้ าตาลให้น้อยที่สุดในแต่ละวัน ด้วยการลดการใส่เครื่องปรุงที่มีรสเค็มใน
การประกอบอาหาร ลดการเติมเครื่องปรุงรสเค็มก่อนรับประทานอาหาร และให้ชิมอาหารก่อนปรุง โดยความรู้
ดังกล่าวเกิดจากมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตสูงให้อยู่ในระดับปกติเข้ามาร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สะท้อนถึงความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งการรับประทานอาหาร การ
รับประทานยาอย่างสม่ าเสมอ และการออกก าลังกาย และจากการสอบถามสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม พบว่า มีการน าความรู้และประโยชน์ที่ได้จากการออกก าลังกายแบบ SKT และการปรุงอาหารส าหรับผู้ที่ป่วย
เป็นโรคความดันโลหิตสูงมาบอกกับครอบครัวและเพ่ือนบ้านที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Adili et al. ที่พบว่า การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและการถ่ายทอดความรู้
ในกลุ่มผู้หญิงสูงอายุกับการมีชีวิตอยู่กับโรคเบาหวาน ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองและ
ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเสริมพลังให้มีการปรับตัวอยู่กับโรคเรื้อรังได้ [8]  
นอกจากนั้นการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่ออกแบบให้เกิดการเรียนรู้และการได้รับการชี้แนะจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชน ท าให้ของผู้สูงอายุสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ [9] และในการน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ สามารถท าท่าทางได้ถูกต้อง เนื่องจากท่าดังกล่าวเป็นท่าที่สามารถจดจ าได้ง่ายสามารถ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้เมื่อท าการวัดความดันโลหิตของผู้สูงอายุ พบว่า ค่าระดับความดันโลหิตลดลงจาก
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรอุมา และคณะ [10] ที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบระดับความดัน
โลหิตก่อนและหลังออกก าลังกายแบบสมาธิบ าบัด ที่พบว่า ค่าความดันโลหิตเฉลี่ยและค่าระดับน้ าตาลในกระแสเลือด
เฉลี่ยหลังการท าสมาธิบ าบัดลดลง  

ดังนั้นในการปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด วิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ เพ่ือร่วมกันวางแผนเพ่ือหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้อ งการของ
ตนเองนั้น ร่วมทั้งการมีต้นแบบที่เป็นสมาชิกของชุมชนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความส าเร็จในการดูแลสุขภาพ 
เป็นกระบวนการที่ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักและลงมือปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภาพที่
สอดคล้องตามบริบทของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
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4. สรุปผลการศึกษา  
การสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือค้นหาปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน และเปิดพ้ืนที่จัดประชาคมเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการระบุความ
ต้องการในการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือควบคุมระดับความดันโลหิตและเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม 
3 อ (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) ที่มุ่งให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยกิจกรรมที่
ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมนั้นมีลักษณะของการใช้สื่อการสอนเพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจและได้ลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้ได้เห็นแนวทางและต้นแบบเพ่ือน าความรู้
ไปปรับใช้ดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของตนเอง 

 

5. กิตตกิรรมประกาศ  
โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือและสละเวลาจาก นางรุ่งนภา บุญเขียน ผู้อ านวยโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านหนองหัวลิงใน และ นางนิภารัตน์ ซื่อขิ่ง ผู้ใหญ่บ้านประจ าหมู่ 2 บ้านโคกกระชาย รวมไปถึงพ่ีๆ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหัวลิงใน ที่ช่วยให้ค าแนะน าที่ดี และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการ
สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดท าโครงการในครั้งนี ้ 

สุดท้ายขอขอบคุณผู้สูงอายุทุกท่านที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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บทคัดย่อ :การวิจัยภาคตัดขวางครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานของ
ชาวประมงเรือพาณิชย์ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวประมงเรือพาณิชย์ 
จ านวน 250 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ระหว่างเดือน
สิงหาคม – กันยายน 2563  วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ binary logistic regression เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถท านาย
พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานของชาวประมงเรือพาณิชย์  

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาวะคุกคามในภาพรวมระดับสูงร้อยละ 74.4 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
การรับรู้ความเสี่ยงฯ ระดับสูงร้อยละ 82.8 และการรับรู้ความรุนแรงฯ ระดับสูง ร้อยละ 64.4 ส่วนพฤติกรรมฯ อยู่ในระดับไม่ดีร้อยละ 
61.6 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมฯ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลสามารถท านายพฤติกรรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-
value < 0.05 โดยเฉพาะอายุ ß = 0.916,  และสัญชาติ ß = 1.779 ส่วนการรับรู้ภาวะคุกคามภาพรวมสามารถท านายพฤติกรรมฯ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05, ß = -1.208 การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกในเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการ
ท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยง  

 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรม, การป้องกัน, การบาดเจ็บจากการท างาน, การรับรู้ภาวะคุกคาม, ชาวประมงเรือพาณิชย์ 

 
Abstract:  This Cross-sectional Study was to analyze the factor predicting work injury prevention behaviors 
among commercial fishermen in Thasala District Nakhon Sri Thammarat.  The study sample was 250 among 
commercial fishermen, they were random by simple random sampling technique.  Data collection was 
conducted with the interviewed questionnaire between August to September, 2020. Data analysis was done by 
descriptive statistic and binary logistic regression to analysis the factor predicting work injury prevention 
behaviors.     

The results showed that the majority of sample had threat perception was high level at rate 74.4, 
when considered each part found that perceived susceptibility was high level at rate 82.8  and  perceived 
severity was high level at rate 64.4. The behavior was a bad level at 61.6%  when analyzing the factors that 
could predict the work injury preventive behavior, it was found that the personal factors were able to predict 
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work injury preventive behavior with statistically significant p-value < 0.05, especially age ß =  0.916, and 
nationality ß =  1.779.  Statistically significant, p-value < 0.05, ß =  -1.208.  This study recommended that the 
relevant departments such as the Department of Labor Protection Welfare, Ministry of Public Health and 
Department of Disease Control should educate and raise awareness on the prevention of injury caused by work 

to all workers who work in risky area. 
 

Key words: Behaviors, Prevention, Work injury, Threat perception, Fishermen. 

 
1. บทน า 

ทั่วโลกมีผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการประมงพาณิชย์ประมาณ 35 ล้านคน และประมาณ 27 ล้านคน
อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา (เอเชียร้อยละ 83 แอฟริการ้อยละ 9 และอเมริกาใต้ร้อยละ 2.5)[1] ส่วนประเทศไทย มี
ประชากรที่ประกอบอาชีพประมงทั้งหมด 20,821,424 คน[2] ซึ่งผู้ประกอบอาชีพนี้มีโอกาสได้รับอันตรายจากการ
ปฏิบัติงานได้เสมอ พบว่าภาคประมงทะเลมีอัตราของแรงงานเสียชีวิตถึง 24,000 คนต่อปี และกว่า 24 ล้านคนต่อปีที่
ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมีอัตราที่สูงกว่าแรงงานในภาคการผลิตอื่นๆ เนื่องจากมีการใช้แรงงาน
จ านวนมาก  และเครื่องมือประมงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุ[3] 

การท าประมงเชิงพาณิชย์เป็นหนึ่งในอาชีพที่อันตราย หากสภาพการท างานไม่ได้เอ้ือต่อความความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน เช่น อันตรายจากสภาพแวดล้อมที่เกิดจากน้ าทะเลหรือฝุ่นละออง ความร้อน แสงสว่าง และควัน 
การสัมผัสกับอันตรายเหล่านี้ท าให้เกิดผลกระทบต่อการมองเห็นและท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง[4] การ
บาดเจ็บจากการท างาน[5] จากการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายเพ่ือจับปลา รวมถึงการใช้อวนขนาดต่างๆ การลื่นล้มขณะ
ปฏิบัติงาน[6] ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก[7] และการสัมผัสสารเคมี[3] ทั้งนี้ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ
ชาวประมงส่วนใหญ่เกิดจากชาวประมงเหล่านี้มีพฤติกรรมในการป้องกันการบาดเจ็บที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่สวม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือไม่เคารพกฎระเบียบของความปลอดภัยในการท างาน[8] 

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการประกอบอาชีพประมงพาณิชย์จ านวนมาก เนื่องจากมีพ้ืนที่ติด
กับฝั่งอ่าวไทย พบว่ามีผู้ประกอบอาชีพเป็นลูกเรือประมงพาณิชย์จ านวน 6,554 คน[9] ซึ่งลักษณะการท างานของ
ลูกเรือประมงพาณิชย์มีโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสกับสถานการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นในการท างานได้ เช่น การสัมผัสกับ
อากาศร้อน การยกของหนักที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อ เสียงรบกวน ชั่วโมงการท างานที่ผิดปกติและยาวนาน อาจท าให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพท่ีไม่พึงประสงค์และลดประสิทธิภาพการท างานได้[10]  
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานของ
ชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือประเมินระดับพฤติกรรมการป้องกัน
บาดเจ็บจากการท างานและวิเคราะห์ปัจจัย ส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะคุกคามที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการท างาน ที่
ท านายพฤติกรรมการป้องการบาดเจ็บจากการท างานของชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ผู้วิจัยได้ทบทวนจากเอกสารวิชาการต่างๆ พบว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
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พฤติกรรมป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน คาดว่าผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้วางแผนในการป้องกันบาดเจ็บ
ที่จะเกิดข้ึนกับแรงงานที่ปฏิบัติงานประมงเรือพาณิชย์ได้ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วัสดุและวิธีการศึกษา 

การวิจัยแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ (Cross-sectional Study) ด าเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง 
กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยคือ ชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 

645 คน (11 ท่าเทียบเรือ) ถูกค านวณเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ Krejcie and Morgan (1970) 
ก าหนดสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.3[11] มีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 219 คน และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  แต่เพ่ือป้องกันการสูญเสีย
แบบสอบถามที่ได้รับการตอบรับไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก 10%  เป็น 250 คน  

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling technique) 

โดยการจับสลากรายชื่อกลุ่มตัวอย่างแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีเกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) ประกอบด้วย 1) เป็น
ชาวประมงที่ข้ึนทะเบียนท างานกับเรือประมงพาณิชย์อย่างถูกกฎหมายซึ่งท างานมากกว่า 1 ปี 2) สมัครใจและยินยอม
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ส่วนเกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) เลิกการประกอบอาชีพเป็นลูกเรือ
ประมงพาณิชย์หรือเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานในขณะเข้าร่วมวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อายุ   
- การศึกษา 
- สัญญาต ิ
- ประสบการณ์การท างาน 

- ประสบการณ์การไดร้ับการบาดเจบ็จากการท างาน ตัวแปรตาม 

- พฤติกรรมการป้องกัน

การบาดเจ็บจากการ

ท างาน 

 

การรับรู้ภาวะคุกคามของการบาดเจ็บจากการท างาน 

- การรับรูโ้อกาสเสี่ยงของการเกดิการบาดเจ็บจากการ

ท างาน 

- การรับรูค้วามรุนแรงของการบาดเจ็บจากการท างาน 

ความรู้เร่ืองการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมให้

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับ อายุ สัญชาติ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน  ประสบการณ์การได้รับการบาดเจ็บจากการท างาน  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน ลักษณะข้อค าถามแบบ

เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว คือ ถูก หรือ ผิด จ านวน 15 ข้อ  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้ภาวะคุกคาม (การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดการบาดเจ็บจากการท างาน 

และการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดการบาดเจ็บจากการท างาน) จ านวน 40 ข้อ ของการเกิดการบาดเจ็บจากการ
ท างาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว แบบมาตรวัด
ประมาณค่า (Rating’s scale) 3 ระดับ (เห็นด้วย = 1, ไม่แน่ใจ = 2, และไม่เห็นด้วย = 3) มีเกณฑ์การให้คะแนน[12]  
ดังนี้ 

คะแนนตั้งแต่ร้อยละ     80-100   หมายถึง ชาวประมงเรือพาณิชย์มีการรับรู้ ระดับสูง 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ   80      หมายถึง ชาวประมงเรือพาณิชย์มีการรับรู้ ระดับต่ า 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (ปฏิบัติทุกครั้ง = 3, ปฏิบัติบ่อยครั้ง = 2, ปฏิบัตินานๆครั้ง = 1, ไม่ปฏิบัติเลย = 0) 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการ
แปลผลค่าคะแนน[13] ดังนี้ดังนี้ 

คะแนนตั้งแต่ร้อยละ     80-100  หมายถึง ชาวประมงเรือพาณิชย์มีระดับพฤติกรรมการป้องกันในระดับดี 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  80     หมายถึง ชาวประมงเรือพาณิชย์มีระดับพฤติกรรมการป้องกันในระดับไม่ดี 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง ความ

ตรงตามเนื้อหา ซึ่งดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่า 0.80 หลังจากนั้นน าเครื่องมือน าไป ทดลองใช้กับกลุ่มที่
มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้จ านวน 30 คน หลังจากผู้วิจัยได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 30 
หลังจากนั้น บันทึกข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
บาดเจ็บจากการท างาน วิเคราะห์ด้วยวิธี คูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 เพ่ือวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ได้ค่า 0.72 
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะคุกคามที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการท างาน ประกอบด้วยการรับรู้การรับรู้โอกาส
เสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดการบาดเจ็บจากการท างาน และพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน 
ได้ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ครอนบาคซ์ (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่า 0.88 ซึ่ง
โครงการวิจัยนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยว ลัยลักษณ์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ WUEC-20-207-01 วันที่ 30 ก.ค. 2563 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ลักษณะทางประชากร ระดับการรับรู้ภาวะคุกคาม (การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงและการรับรู้ความรุนแรง) ของการเกิดการบาดเจ็บจากการท างาน และพฤติกรรมการป้องกันการ
บาดเจ็บจากการท างาน น าเสนอด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ และร้อยละ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ปัจจัย (ปัจจัย
ส่วนบุคคล และการรับรู้ภาวะคุกคามที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการท างาน) ที่ท านายพฤติกรรมการป้องการบาดเจ็บ
จากการท างานของชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยสถิติ binary 
logistic regression ด้วยวิธี enter 
 
3. ผลการศึกษา 
3.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 59.2 ต่ ากว่าประถมศึกษาร้อยละ 72.0  
สัญชาติไทย ร้อยละ 71.6 ประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่มีประสบการตั้งแต่ 6-10 ปี ร้อยละ 26 และไม่เคยได้รับ
การบาดเจ็บจากการท างาน ร้อยละ 57.6 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(n=250) 
ร้อยละ 

อาย ุ   
     น้อยกว่า 40 ปี 102 40.8 
     40 ปีขึ้นไป 148 59.2 
ระดับการศึกษา   
     ต่ ากว่าประถมศึกษา 180 72.0 
     สูงกว่าประถมศึกษา 70 28.0 
สัญชาต ิ   
     ไทย 179 71.6 
     พม่า 56 22.4 
     กัมพูชา 12 4.8 
     ลาว 3 1.2 
ประสบการณ์การท างาน   
     1-5 ปี 40 16.0 
     6-10 ปี 65 26.0 
     11-15 ปี 46 18.4 
     16-20 ปี 43 17.2 
     21-40 ปี 56 22.4 
ประสบการณ์การไดร้ับการบาดเจบ็จากการท างาน   
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ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(n=250) 
ร้อยละ 

     เคยได้รับ 106 42.4 
     ไม่เคยไดร้ับ 144 57.6 

 

 
3.2 การรับรู้ภาวะคุกคาม (การรับรู้โอกาสเสี่ยง และความรุนแรง) ของการเกิดการบาดเจ็บจากการ

ท างาน และพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ภาวะคุกคามที่
สูง ร้อยละ 74.4 การรับรู้โอกาสเสี่ยงระดับสูง ร้อยละ 82.2 และการรับรู้ความรุนแรงระดับสูง ร้อยละ 64.4 และ
ระดับพฤติกรรมฯในระดับที่ไม่ดี ร้อยละ 61.6 ดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 ระดับการรับรู้ภาวะคุกคาม (การรับรู้โอกาสเสี่ยง และความรุนแรง) ของการเกิดการบาดเจ็บจากการ
ท างาน และพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน 
ข้อความ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การรับรู้ภาวะคุกคาม   
         ระดับสูง (> 80%) 186 74.4 
         ระดับต่ า (< 80%) 64 25.6 

การรับรู้โอกาสเสี่ยง   
         ระดับสูง (> 80%) 207 82.8 
         ระดับต่ า (< 80%) 43 17.2 

การรับรู้ความรุนแรง   
         ระดับสูง (> 80%) 161 64.4 
         ระดับต่ า (< 80%) 89 35.6 

พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน   
         ระดับดี (> 80) 96 38.4 
         ระดับไม่ดี (< 80%) 154 61.6 
 
 

 3.3 ระดับพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานในระดับดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ 

40 ปีขึ้นไป สัญชาติกัมพูชา ต่ ากว่าประถมศึกษา ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 16-20 ปี และเคยได้รับการบาดเจ็บ
จากการท างาน มีพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานในระดับดี ร้อยละ 44.6, 66.7, 39.4, 72.1 และ 
38.7 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 จ านวนร้อยละพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานของชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ระดับพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน 

ด ี
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่ด ี
จ านวน (ร้อยละ) 

อาย ุ   
     น้อยกว่า 40 ปี 29(28.4) 73(71.6) 
     40 ปีขึ้นไป 66(44.6) 82(55.4) 
สัญชาติ   
      ไทย 65 (36.3) 114 (63.7) 
      พม่า 20 (35.7) 36 (64.3) 
      กัมพูชา 8 (66.7) 4 (33.3) 
      ลาว 2 (66.7) 1 (33.3) 
ระดับการศึกษา   
      ต่ ากว่าประถมศึกษา 71 (39.4) 109 (60.6) 
      สูงกว่าประถมศึกษา 24 (34.3) 46 (65.5) 
อายุงาน   
      1-5 ปี 10 (25.0) 30 (75.0) 
      6-10 ปี 27 (41.5) 38 (58.5) 
      11-15 ปี 19 (41.3) 27 (58.7) 
      16-20 ปี 31 (72.1) 12 (27.9) 
      21-40 ปี 27 (48.2) 29 (51.8) 
ประสบการณ์การได้รับการบาดเจ็บจากการ
ท างาน  

  

      เคย 41 (38.7) 65 (61.3) 
      ไม่เคย 54 (37.5) 90 (62.5) 

 
 

3.4 ระดับพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน จ าแนกตามระดับการการรับรู้ภาวะคุกคาม 
(การรับรู้โอกาสเสี่ยง และความรุนแรง) ของการเกิดการบาดเจ็บจากการท างาน ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่มี
พฤติกรรมระดับดีจะมีการับรู้ภาวะคุกคามฯ ระดับต่ า ร้อยละ 48.4 การรับรู้โอกาสเสี่ยงฯระดับต่ า ร้อยละ 41.9 และ
การรับรู้ความรุนแรงฯ ระดับต่ า ร้อยละ 40.4 ดังตารางที่ 4   
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ตารางท่ี 4 พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน จ าแนกตาม การรับรู้ภาวะคุกคาม (การรับรู้โอกาสเสี่ยง 
และความรุนแรง) ของการเกิดการบาดเจ็บจากการท างาน และของชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อความ 
ระดับพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน 

ด ี
จ านวน(ร้อยละ) 

ไม่ด ี
จ านวน(ร้อยละ) 

การรับรู้ภาวะคุกคาม   
         ระดับสูง (> 80%) 64 (34.4) 122 (65.6) 
         ระดับต่ า (< 80%) 31 (48.4) 33 (51.6) 
    - การรับรู้โอกาสเสี่ยง   
            ระดับสูง (> 80%) 77 (37.2) 130 (62.8) 
            ระดับต่ า (< 80%) 18 (41.9) 25 (58.1) 
     - การรับรู้ความรุนแรง   
            ระดับสูง (> 80%) 59 (36.6) 102 (63.4) 
            ระดับต่ า (< 80%) 36 (40.4) 53 (59.6) 

 
3.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ท านายพฤติกรรมการป้องการบาดเจ็บจากการท างานของ

ชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขตพื้นที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยสถิติถดถอยโลจิสติคแบบทวิ 
(binary logistic regression) ด้วยวิธี Enter 

ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของประชากรด้านกลุ่มอายุ มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจาก
การท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี p-value < 0.05, ß = 0.916,  Exp(B) = 2.499   และสัญชาติ กัมพูชามีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี p-value < 0.05, ß = 1.779, Exp(B) = 
5.926 ดังแสดงในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ท านายพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานของชาวประมงเรือพาณิชย์ใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปัจจัยท านาย ß S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 
อาย ุ .916 .362 6.404 1 .011* 2.499 1.229 5.079 
ระดับการศึกษา .140 .326 .185 1 .667 1.151 .607 2.182 
สัญชาติ (Referent = ไทย) 
      ไทย   7.533 3 .057    
      พม่า .184 .353 .271 1 .602 1.202 .602 2.400 
      กัมพูชา 1.779 .700 6.458 1 .011* 5.926 1.502 23.376 
      ลาว 1.422 1.272 1.250 1 .264 4.144 .343 50.097 
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ปัจจัยท านาย ß S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 
ประสบการณ์การท างาน (Referent = 1-5 ปี) 
    1-5 ปี    7.558 4 .109    
    6-10 ปี .866 .489 3.135 1 .077 2.377 .912 6.200 
    11-15 ปี .681 .536 1.610 1 .205 1.975 .690 5.651 
    16-20 ปี -.081 .585 .019 1 .889 .922 .293 2.901 
    21-40 ปี .799 .547 2.136 1 .144 2.223 .762 6.487 
การได้รับบาดเจ็บ -.170 .292 .340 1 .560 .843 .476 1.495 
Constant -2.565 .908 7.980 1 .005 .077   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
3.6 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ภาวะคุกคาม (การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรง) ของการเกิดการ

บาดเจ็บจากการท างานที่ท านายพฤติกรรมการป้องการบาดเจ็บจากการท างานของชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขต
พื้นที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสถิติถดถอยโลจิสติคแบบทวิ (binary logistic regression) 
ด้วยวิธี Enter  

ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ภาวะคุกคามของการเกิดการบาดเจ็บจากการท างานชาวประมงเรือพาณิชย์ใน
เขตพ้ืนที่ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพรวมส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05, B= -1.208 Exp(B) = 0.299 ดังตารางที่ 6  

 
ตารางที่ 6 การรับรู้ภาวะคุกคาม (การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรง) ของการเกิดการบาดเจ็บจากการท างานที่
ท านายพฤติกรรมการป้องการบาดเจ็บจากการท างานของชาวประมงเรือพาณิชย์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ตัวแปรท านาย ß S.E. Wald df Sig. OR 
95%C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 
การรับรู้ภาวะคุกคาม -1.208 .527 5.246 1 .022* .299 .106 .840 
   - การรับรู้โอกาสเสี่ยง .192 .386 .246 1 .620 1.211 .568 2.583 
   - การรับรู้ความรุนแรง .659 .464 2.019 1 .155 1.933 .779 4.801 
Constant .169 .704 .057 1 .811 1.184   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
4. วิจารณ์ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน ได้แก่ อายุ และสัญชาติ 
ซึ่งอายุสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานของชาวประมงเรือพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ p-value < 0.05, ß = 0.967 ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ชาวประมงที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
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ป้องกันฯ เป็น 2 เท่า ของชาวประมงเรือพาณิชย์มากกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี เมื่อชาวประมงมีอายุเพ่ิมขึ้นจะมี
พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานที่ดี ดังการศึกษาของ ศิริพร ขัมภลิขิต และคณะ พบว่า อายุระหว่าง 
20-60 ปี ซึ่งวัยนี้จะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมีพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาอยู่ในระดับสูงสุด สามารถ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ดีและมีความรับผิดชอบต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพดีกว่าวัยอ่ืน [14] จึงท าให้
มีพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพได้ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ บุญมามณี ฟักสุวรรณ และคณะ พบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 [15] ส่วนสัญชาติ สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน คือ สัญชาติ
กัมพูชามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานของชาวประมงเรือพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ p-value < 0.05, ß = 1.673 ทั้งนี้อธิบายได้ว่า สัญชาติ
กัมพูชามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันฯของชาวประมงเรือพาณิชย์มากกว่าสัญชาติไทย เป็น 6 เท่า เนื่องจาก
แรงงานกัมพูชาจะมีความเคารพกฎระเบียบของความปลอดภัยในการท างาน มีความผูกพันกับองค์กร ซึ่งคุณภาพชีวิต
การท างานของแรงงานกัมพูชาด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยกับความผูกพันองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง[16] สอดคล้องกับแนวคิดของสเตียร์ Steer, 1977 และ March and  Mannari, 1997 ที่เสนอว่าความ
ผูกพันย่อมเกิดจากพนักงานมีความเต็มใจเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์มีการแสดงออกให้เห็นในรูปของ
พฤติกรรม เช่น การทุ่มเทกับการท างาน เป้าหมาย ทัศนคติ การยอมรับค่านิยมขององค์กร การปรารถนาเป็นสมาชิก
ขององค์กร[17,18]  

การรับรู้ภาวะคุกคาม (การรับรู้โอกาสเสี่ยง และการรับรู้ความรุนแรง) ของการเกิดบาดเจ็บจากการท างาน 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ p-value < 0.05, ß = -1.208 
ทั้งนี้อธิบายได้ว่า การรับรู้ภาวะคุกคามมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันฯ ลดลง ร้อยละ 70.1 เมื่อชาวประมงมีการ
รับรู้ภาวะคุกคามระดับสูงขึ้นจะมีพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานลดลง เนื่องจากชาวประมงเรือ
พาณิชย์มีการรับรู้ภาวะคุกคามระดับสูง ร้อยละ 74.4 แต่พฤติกรรมการป้องกันฯอยู่ในระดับที่ไม่ดี ร้อยละ 65.6 ซึ่ง
การรับรู้ภาวะคุกคามของการบาดเจ็บ มีอิทธิพลและสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการป้องกัน
การบาดเจ็บฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ[19] ถึงแม้บุคคลจะมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง และความรุนแรงที่ดีแล้วก็ตาม การ
รับรู้ผลดีของการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโดยไม่มีปัจจัยใดมาขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกัน ประกอบ
กับการรับรู้ความสามารถของตนเองซึ่งเป็นการเพ่ิมความเชื่อม่ันในตนเองร่วมกับการได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงาน 
ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลารวมถึงการได้รับการสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เพียงพอ ก็น่าจะมีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการท างานได้ [20] ซ่ึง Becker, 1974 
[21] ได้อธิบายว่า การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดๆ ในทางที่ดีได้นั้น เขาจะต้องมีความเชื่อในอันตรายและโอกาส
เสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ แต่หากว่าความเชื่อดังกล่าวไม่สามารถกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่ดีได้ การ
กระตุ้นการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคในการกระท า และการกระตุ้นด้วยความกลัวให้มากข้ึน บุคคลก็จะมีโอกาส
ในการปฏิบัติตัวในทางที่ดีขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วลัยลักษณ์ สิทธิบรรณ และคณะ[22] อธิบายว่า 
ความเชื่อในอันตรายและโอกาสเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะไม่สามารถท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ การจัด
สถานการณ์แห่งความกลัวให้บุคคลได้สัมผัสและมองเห็นก็จะท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 ชาวประมงเรือพาณิชย์ ส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย ระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา มี

ประสบการการท างานตั้งแต่ 6-10 ปี และไม่เคยได้รับการบาดเจ็บจากการท างาน การรับรู้ภาวะคุกคาม (การรับรู้

โอกาสเสี่ยง และความรุนแรง) ของการเกิดการบาดเจ็บจากกการท างานในระดับที่สูง และมีพฤติกรรมการป้องกันการ

บาดเจ็บจากการท างานในระดับที่ไม่ดี เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันฯ แล้ว พบว่า กลุ่มอายุ 40 ปี

ขึ้นไป สัญชาติกัมพูชา และการรับรู้ภาวะคุกคามสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการท างานของ

ชาวประมงเรือพาณิชย์ ซึ่งผลที่ได้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยในการท างาน เพ่ือให้

ชาวประมงเรือพาณิชย์ตระหนักถึงการมีพฤติกรรมป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล การใช้บริการ
คลินิกเรื้อรัง กับผลลัพธ์การรักษาของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จ านวน 363 คน ที่ใช้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง
โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม 2563  โดยการสุ่มอย่างเป็นระบบ เครื่องมือวิจัยเป็น
แบบบันทึกข้อมูลข้อมูลจากฐานข้อมูลสุขภาพรายบุคคล และแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ไคส
แควร์และสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี มีอาชีพเกษตรกร การศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้
มากกว่า 5,000 บาทต่อเดือนและมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถควบคุมอาการของโรคได้ ร้อยละ 66.11 และไม่ขาด
รายได้เมื่อมารับบริการ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการควบคุมอาการของโรคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ กลุ่มอายุและสิทธิประกัน
สุขภาพ ผู้สูงอายุควบคุมโรคได้ดีกว่าวัยผู้ใหญ่ การเข้าถึงสถานบริการไม่สัมพันธ์กับการควบคุมอาการของโรค 

สรุปการเข้าถึงบริการคลินิกโรคเรื้อรังของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่มีอุปสรรคในการใช้บริการที่สัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์การรักษา การออกแบบระบบการบริการที่ท าให้เกิดการเข้าถึงบริการจะท าให้เกิดประสิทธิผลการรักษาได้  

 
ค ำส ำคัญ : เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, การใช้บริการ, ผลลัพธ์การรักษา 

 
ABSTRACT:  

This cross- sectional descriptive research aims to analyze the relationships between personal 
characteristics, service utilization, and treatment outcomes of 3 6 3  patients with diabetes mellitus and 
hypertension who used the chronic disease clinic service at Lan Saka Hospital, Nakhon Si Thammarat Province. 
Data collected between September - October 2020 by systematic sampling. The research tool is a form of data 
recording from an individual health database and structured interviews.  Data were analyzed using descriptive 
statistics, Chi-square and Point Biserial Correlation. The test statistically significant at the .05 level. 

The results of the study showed that most of the patients were female, over 60 years old, were farmers 
and elementary education, income more than 5,000 baht per month and universal health insurance. The patient 
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66 . 1 1%  were success for disease control and had sufficient income for service accessibility.  Factors related to 
symptom control were gender and age group. The elderly had better disease control than adults. Accessibilities 
was not associated with symptom control. 

Conclusion: The diabetes mellitus and hypertension patient can access to clinical services without barriers 
related to treatment outcomes. The design of a service system that enables services accessibility can affects to 
treatment effectiveness. 

 

Keywords: Diabetes, Hypertension, Healthcare Utilization, Treatment Outcomes 

 
1.บทน า 

ปัจจุบันโรคเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทย ทั้งในมิติของจ านวนการเสียชีวิตและ
ภาระโรคโดยรวม ทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2557 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 [1] ความชุกของความดันโลหิตสูงร้อยละ 24.7 ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วย
ทั้งหมดได้รับการรักษาแต่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ตามเกณฑ์ (<140/90 มม.ปรอท) [2]  ความชุกของเบาหวาน
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.9 ใน พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 8.9 ใน พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็น
เบาหวานมีร้อยละ 2.7 ไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 43 ของผู้ที่เป็นเบาหวานที่ได้รับการรักษาสามารถควบคุมน้ าตาลใน
เลือดตามเกณฑ์ <130 มก./ดล. (หรือร้อยละ 23.5 ของผู้ที่เป็นเบาหวานทั้งหมด)  [2] กรมควบคุมโรครายงานอัตรา
ตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 -2561  เท่ากับ 13.84, 11.33, 10.86 ต่อแสน
ประชากร ตามล าดับ อัตราตายด้วยโรคเบาหวาน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ 2559 – 2561 เท่ากับ 16.99, 
16.74,13.75 ต่อแสนประชากร [3]    

โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เข้ารับการ
รักษาพยาบาล ปี 2560 จ านวน 4,659 ราย  ปี 2561 จ านวน 4,733 ราย ปี 2562 จ านวน 4,933 ราย   ซึ่งมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับ  การใช้บริการด้วยโรคความดันโลหิตสูงคิดเป็นร้อยละ 31 และ โรคเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 20 
ของการบริการในปี 2562  สูงเป็นล าดับต้นของแผนกผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ พ.ศ.2560-2562 จ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีคิดเป็นร้อยละ 40.51, 38.56, 44.79 ตามล าดับ และจ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีคิดเป็นร้อยละ 30.03, 48.78, 50.42 ตามล าดับ  [4]  ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่ท้าทายความสามารถ
และสมรรถนะในการแก้ปัญหาร่วมกันของการจัดการรายป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในระบบบริการคลินิกโรค
เรื้อรังของสถานพยาบาล 

ผลลัพธ์การรักษาบ่งชี้การมีสถานะสุขภาพของผู้ป่วย [5] ทั้งนี้สถานะสุขภาพและการใช้บริการด้านสุขภาพ
เป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุข  โดยที่คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ เป็นปัจจัย
ก าหนดหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการป้องกัน ควบคุม จัดการกับปัจจัยเสี่ยงและโรคเรื้อรัง ลดความพิการและการตาย
ก่อนวัยอันควร [6]  
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อย่างไรก็ตามการจัดการรายป่วย การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  สิ่งส าคัญคือการเรียนรู้และการท าความเข้าใจ
ข้อมูลการให้บริการพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่ผู้จัดบริการจะต้องศึกษาลักษณะ
บุคคล การใช้บริการและผลลัพธ์การรักษาที่บ่งชี้ภาวะสุขภาพ เพ่ือออกแบบและวางแผนการให้บริการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการทางสุขภาพและการด ารงชีวิตของผู้ป่วย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะการใช้บริการในมุมมองของ
การเข้าถึงสถานบริการและผลลัพธ์การรักษา และความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวของผู้ป่วย เพ่ือที่ผลจากการศึกษา
จะน าไปพัฒนาการจัดบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ต่อไป 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์กรอบแนวคิดการใช้บริการในประเด็นการเข้าถึงบริการ จากการทบทวน  

งานวิจัยของ Barbara Starfield [7] ดังนี้  
 
      คุณลักษณะส่วนบุคค 
-เพศ  -อายุ  - การศึกษา  -อาชีพ   

          -รายได้    -หลักประกันสุขภาพ            ผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Health Outcome)                                                                                                                                         
ควบคุมอาการได้ / ควบคุมอาการไม่ได้        

                     การใช้บริการ               
     - การเข้าถึงสถานบริการ (Accessibility)      

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 
2.วัสดุและวิธีการศึกษา 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Descriptive Cross-Sectional Research) ประชากร 
ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง) ที่รับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560 -2562 จ านวน 6,404 คน ค านวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Wayne W.,D.(1995) 

[8] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 363 คน  คัดเลือกตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ ในผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ที่ใช้บริการในเดือน กันยายน – ตุลาคม 2563 มีเกณฑ์คัดเข้าคือ ใช้บริการที่โรงพยาบาลลานสกาอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลลักษณะบุคคลและผลลัพธ์ทางสุขภาพบุคคลจากฐานข้อมูลสุขภาพ
รายบุคคล (HosXP) ประกอบด้วย หมายเลขประจ าตัวโรงพยาบาล ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สิทธิประกันสุขภาพ รหัส
วินิจฉัยโรค ระดับความดันโลหิตและค่า HbA1c  การแปลความหมายในเรื่องผลลัพธ์ทางสุขภาพ ได้แบ่งออกเป็น
ผู้ป่วยควบคุมอาการได้ คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วมและมีระดับ HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 ผู้ป่วย
เบาหวานที่มีโรคร่วมมีระดับ HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 8 และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดัน
โลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน <140/90 mmHg และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้น  [9]  ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 
คุณลักษณะทั่วไปส่วนบุคคล จ านวน 3 ข้อ มีลักษณะเป็นปลายปิด เลือกตอบได้ค าตอบเดียว ข้อค าถาม ได้แก่ อาชีพ 
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ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ส่วนที่ 2 การเข้าถึงบริการสุขภาพ จ านวน 4 ข้อ มีลักษณะเป็นปลายเปิด ข้อค าถาม
ได้แก่ระยะทางในการเดินทางมาโรงพยาบาล ระยะเวลาในการเดินทางมาโรงพยาบาล  ภาระค่าใช้จ่ายในการมา
โรงพยาบาลครั้งนี้ อุปสรรคหรือภาระในการมารับบริการ   

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content 
validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  มีความตรงเชิงเนื้อหาของแต่ละข้อค าถามอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ผู้วิจัยท าการทดลอง
ใช้ (try out) กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง) โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 
0.92 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถามระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 ณ คลินิกเรื้อรัง 
โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการวิจัยตามหลักความเคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์และไม่
ก่ออันตราย หลักยุติธรรม ผ่านการรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมในคนมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เลขท่ี WUEC-20-259-01 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และได้รับการอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 
20 นาทีต่อราย เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย ในวันเวลาราชการ  

 การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง โดยสถิติไคสแควร์ (Chi-square) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล 

(Point biserial correlation coefficient) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ α=0.05 
 

3.ผลการศึกษา  
3.1 คุณลักษณะประชากร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 363 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.5 อายุเฉลี่ย 66.48 ปี 

(SD=11.73) อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 37.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 57.6 รายได้เฉลี่ย 6,402.56 บาท/
เดือน (SD= 5,762.40) ส่วนใหญ่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 73.8   

 
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะประชากรของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (n=363 ) 

 คุณลักษณะประชากร จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 107 29.5 
 หญิง 256 70.5 
อายุ Mean=66.48 SD=11.73  Max=95 Min=37   
 ≤60 ปี 117 32.2 
 >60 ปี 246 67.8 

อาชีพ เกษตรกร 135 37.2 
 รับจ้างทั่วไป 84 23.1 
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 คุณลักษณะประชากร จ านวน(คน) ร้อยละ 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานรัฐ 20 5.5 
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 24 6.6 

อาชีพ ค้าขาย 51 14.0 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ 49 13.5 

การศึกษา ประถมศึกษา 209 57.6 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 46 12.7 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 46 12.7 
 อนุปริญญา 20 5.5 
 ปริญญาตรี 39 10.7 
 อ่ืนๆ (ไม่ได้ศึกษา) 3 0.8 

รายได ้ Mean 6,402.56 SD=5,762.40 Min=1,000 Max=44,000   
 ≤5000 บาท/เดือน 175 48.2 
 >5000 บาท/เดือน 188 51.8 
สิทธิ บัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 268 73.8 
 สวัสดิการข้าราชการ/จ่ายตรง 84 23.1 
 ประกันสังคม 8 2.2 
 ช าระเอง 3 0.8 

 
3.2 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะบุคคล การเข้าถึงบริการและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   

กลุ่มตัวอย่างที่ควบคุมอาการของโรคได้มากที่สุดอยู่ในกลุ่มเพศหญิง ร้อยละ 43.8 อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
47.66 ประกอบอาชีพร้อยละ 55.65 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 37.74  รายได้มากกว่า 5,000 บาทต่อ
เดือน ร้อยละ 35.26 และมีสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 46.55 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.25 ระบุว่า
ไม่ขาดรายได้เมื่อต้องมารับบริการโดยสามารถลาป่วย/ลากิจ/ไม่โดนหักค่าจ้าง/มีผู้อ่ืนช่วยดูแลกิจการแทน/ไม่ได้
ท างานหรือประกอบอาชีพอยู่แล้ว และร้อยละ 68.58 มารับบริการเพียงคนเดียวหรือไม่มีผู้ดูแล 

 
 ปัจจัยลักษณะบุคคลและการเข้าถึงบริการของกลุ่มตัวอย่างที่สัมพันธ์กับการควบคุมอาการ ได้แก่ เพศและ
กลุ่มอายุ โดยเพศหญิงมีสัดส่วนที่ควบคุมอาการได้มากกว่าเพศชาย และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี มีสัดส่วนที่ควบคุม
อาการได้มากกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะบุคคลและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คลินิกโรคเรื้อรัง 
โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (n=363) 

ปัจจัย 
การควบคุมอาการของโรค 

ค่าสถิต ิ p-value 
ควบคุมอาการได ้ ควบคุมอาการไมไ่ด ้

  (240) (123)   

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ   
เพศ ชาย 81 22.31 26 7.16 6.22* 0.01 
 หญิง 159 43.8 97 26.73   
อาย ุ ≤60 ปี 67 18.46 50 13.77 6.04* 0.01 

 >60 ปี 173 47.66 73 20.11   
อาชีพ ประกอบอาชีพ 202 55.65 112 30.85 3.31* 0.07 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ 38 10.47 11 3.03   
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 137 37.74 73 20.11 2.96* 0.23 

 มัธยมศึกษาตอนต้น 32 8.81 13 3.58   

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 34 9.36 12 3.30   
 อนุปริญญา 16 4.40 4 1.10   

 ปริญญาตรี 19 5.23 20 5.50   

 อื่นๆ (ไม่ได้ศึกษา) 2 0.55 1 0.27   
รายได้ ≤5,000 บาท/เดือน 112 30.85 63 17.36 0.68* 0.41 

 >5,000 บาท/เดือน 128 35.26 60 16.53   
สิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 169 46.55 99 27.27 4.27* 0.04 

 สิทธิอื่นๆ (นอกเหนือจาก UC) 71 19.55 24 6.61   
การขาดรายได้ ขาดรายได้ 84 23.14 53 14.60 2.27* 0.13 
 ไม่ขาดรายได้ 156 42.97 70 19.28   
ผู้ดูแล มี (มีญาติ, อสม. มาด้วย) 78 21.48 36 9.91 0.39* 0.53 

 ไม่มี (มาคนเดียว) 162 44.62 87 23.96   
ระยะทางในการเดินทางมารับบรกิาร (กิโลเมตร) (Mean=7.09, SD=4.03) 0.10** 0.05 

ระยะเวลาในการเดินทางมารับบรกิาร (นาที) (Mean=19.27, SD=9.3) 0.07** 0.18 
ภาระคา่ใช้จ่ายในการมาโรงพยาบาล (บาท) (Mean=100.50, SD=75.78) -0.1** 0.06 

หมายเหตุ * หมายถึง ค่าไคสแควร์, ** หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

 
4.วิจารณ์ 

การวิจัยครั้งเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสุขภาพ การใช้บริการคลินิกเรื้อรังในประเด็นการเข้าถึงบริการ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล การใช้บริการคลินิกเรื้อรังในประเด็นการเข้าถึงบริการกับผลลัพธ์ทาง
สุขภาพของโรคเรื้อรัง การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ bivariate analysis ท าให้พบว่าอายุและเพศของ
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ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความสัมพันธ์กับการควบคุมอาการของโรค โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและอายุมากกว่า 60 ปี 
สามารถควบคุมอาการของโรคได้มากกว่าเพศชายและวัยผู้ใหญ่ โดยเพศและอายุเป็นปัจจัยน าของบุคคลที่ส่งผลต่อ
การป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ทั้งต่อจ านวนโรคและความรุนแรงหากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ซึ่งแตกต่างกับ กุสุมา กัง
หลี [10] พบว่าเพศ อายุ ระยะเวลาการเกิดโรคมีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดโดยผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้มากกว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุ
น้อยกว่า 60 ปี เป็น 2.88 เท่า เนื่องจากปัจจัยด้านอายุดังกล่าว ทั้งนี้การศึกษาของสุขจันทร์ แหน่งน้อย และชูโชติ 
นารีรัตน์ [11] พบว่าแม้ผู้สูงอายุบางรายสามารถดูแลตนเองได้ดี แต่มีพฤติกรรมไม่ถูกต้องเช่นกัน เช่น การรับประทาน
ยา และไม่ออกก าลังกายสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตาม ปิยะวดี ทองโปร่ง  [12] พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือด อายุ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยที่เจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรังหลายโรค เช่น โรคเบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงร่วมกับความดันโลหิตสูง ไตเรื้อรังร่วมกับ
เบาหวาน [13] จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้มีโอกาสเจ็บป่วย และยังส่งผลต่อการควบคุมอาการของโรค 

เมื่อเทียบเคียงกับผลของการศึกษาครั้งนี้พบว่า การจัดบริการของโรงพยาบาลสามารถเอ้ือให้ผู้สูงอายุมี
ผลลัพธ์การรักษาที่ดีในสัดส่วนมากกว่าวัยผู้ใหญ่ อาจเนื่องจากมีการจัดระบบการเข้าถึงสถานบริการแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
ท าให้สามารถมาเข้ารับบริการได้สะดวกและลดอุปสรรค หรือการมีระบบการดูแลระยะยาวได้ โดยสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้ามีสัดส่วนที่ควบคุมโรคได้ดีมากกว่าสิทธิอ่ืนเช่นกัน นอกจากนี้ในการเข้าถึงสถานบริการของผู้ป่วย 
พบว่า ระยะทาง เวลา และภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการไม่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมอาการของโรค
เรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีระยะทางในการเดินทางมายังสถานบริการเฉลี่ย 7.09 กิ โลเมตร และมีภาระค่าใช้จ่ายในการ
มาโรงพยาบาลต่อครั้งเฉลี่ย 100.50 บาท 

โดยการศึกษาครั้งนี้ศึกษาในชุมชนขนาดเล็ก โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางที่สุด  ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่อาศัยในเขตพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เดินทางมารับบริการเพียงคนเดียว ใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ ย 19.27 นาที จึง
นับว่าไม่มีอุปสรรคต่อการมารับบริการตามนัดหมาย ทั้งนี้ความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพทางภูมิศาสตร์มีผล
โดยตรงต่อการใช้บริการ [14] ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้ตามแผนการรักษา ส่งผลต่อประสิทธิผลการรักษาเช่นกัน 

 
5.สรุปผลการศึกษา 
 โดยธรรมชาติของผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องรับการรักษาเป็นเวลานาน ผลวิจัยสรุปว่าการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์การรักษา โรงพยาบาลลานสกาสามารถจัดบริการให้
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้าถึงบริการในคลินิกโรคเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกัน 
ผู้ป่วยเพศหญิง ผู้สูงอายุ และมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีสัดส่วนการควบคุมอาการของโรคได้มากกว่าเพศ
ชาย วัยผู้ใหญ่และสิทธิอ่ืน ๆ สามารถน าผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีความแตกต่าง ของ
คุณลักษณะบุคคลเพ่ือการมีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีอย่างมีคุณภาพต่อไป การศึกษาครั้งต่อไปควรวิเคราะห์แบบสมการ
เชิงพหุตัวแปรเพ่ือแสวงหาปัจจัยร่วมของคุณลักษณะผู้ป่วยและการเข้าถึงบริการอธิบายผลลัพธ์ทางสุขภาพที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น Community Based Research (CBR) เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองเพื่อเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย โดยศึกษาในต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ กระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนารูปแบบ และน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลอง
ปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 6 เดือน ข้อมูลที่ได้จะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในแบบพรรณา ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองเพื่อเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย น้ัน ประชาชนในต าบลแสนสุขต้องการจัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนในต าบลมาร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากในบริบทของชุมชนเมือง ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่ติดบ้าน และติด
สังคม แต่หากขาดโอกาสหรือสถานที่ท่ีจะได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และท ากิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน 
จากผลการด าเนินงานในรูปแบบของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพบว่ารูปแบบการจัดตั้งเป็นศูนย์สามารถตอบโจทย์ ในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตได้ทั้ง 5 มิติ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสามารถน ารูปแบบโครงสร้างและกิจกรรมของศูนย์ไปท าการขยายผลและต่อ
ยอดในพื้นที่อ่ืนๆ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยท่ีจะมาถึงในไม่ช้าน้ีได้ 
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ABSTRACT: This research study is a form of Community Based Research (CBR) to develop a model for 
promoting the quality of life of urban communities to prepare for the aging society by studying in Saensuk sub-
district, Warinchamrap district, Ubon Ratchathani. research study. The tool was a group discussion process to 
develop model and it was tested for a period of 6 months. The data obtained were analyzed and presented in 
a descriptive form. The results of the study showed that the model for promoting the quality of life of urban 
communities to prepare for the aging society, people in Saensuk sub-district wanted to establish a quality of life 
promotion center as a place for people in the Tambon to participate in activities related promoting quality of 
life in 5  dimensions: physical health, mental health, society, economy and environment. Because in urban 
contexts, the elderly are home bound and social bound, but lacking opportunities or places to meet, discuss, 
exchange ideas and engage in recreational activities together. From the performance of the quality of life 
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promotion center, it was found that the center establishment model could meet the needs of promoting the 
quality of life of the elderly in all 5 dimensions. Therefore, the relevant departments are able to use the 
Center's structure and activities to expand and expand in other areas in order to prepare for the aging society 
that will be coming soon. 
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1. บทน า 
ปี พ.ศ. 2566 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ สาเหตุมาจากการที่ประชาชนมีอายุที่ยืนยาวขึ้น  

สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การรักษาโรคต่างๆ ท าได้ดีขึ้น มี
เครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น ท าให้มีอัตราการเสียชีวิตต่ า ขณะเดียวกันอัตราการเกิดของ
ประชากรก็ลดลง ประชากรกลุ่มวัยเด็กที่จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็น้อยลง จากการคาดประมาณ
ประชากรของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า อัตราการพ่ึงพิงของผู้สูงอายุ จะเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 50 ซึ่งหมายถึง ก าลังแรงงานลดลงเหลือ 2 คนต่อภาระที่ต้องดูแลผู้สูงอายุและเด็ก 1 คน [1] สาเหตุที่ท าให้
ผู้สูงอายุมีภาวะพ่ึงพิงจ านวนมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐขาดระบบรองรับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่วัยเตรียม
ก่อนเข้าสู่สูงอายุจนถึงวัยสูงอายุตามศักยภาพ ความสูงวัยที่ขาดการชะลอความเสื่อม อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  ท าให้ระบบการดูแลที่มี
อยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ทั้งหมด [2] นอกจากนั้นในสังคมกลุ่มผู้สูงอายุยังถูกจ ากัดการ
ท างาน ท าได้ในแค่บางงาน และบางส่วนที่ไม่ได้ท างานก็มีแนวโน้มที่จะอยู่โดดเดี่ยวมากขึ้น การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ การสร้างโอกาสในการท างานและประกอบอาชีพเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ การส่งเสริมเรื่อง
การออมเพ่ือวัยเกษียณ เพ่ือลดภาระของประเทศอย่างเป็นองค์รวมจึงมีความส าคัญยิ่ง [3] ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนา
ระบบและกลไกที่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการเฉพาะในด้านต่างๆ เพ่ือเตรียมการรองรับกลุ่มคนที่จะเข้าสู่การ
เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากปัญหาที่พบในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ มีความแตกต่างกัน การก าหนด
แผนงานเพ่ือการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยยังมีอยู่ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องขององค์ความรู้เฉพาะด้าน การขาดประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่  [4-5] หรือการขาดแคลนบุคลากรในการเข้าสู่
บทบาทผู้ดูแล [6] แม้กระทั่งการมีทัศนคติทางลบต่อความชราของกลุ่มคนทั่วไป ท าให้ส่งผลต่อการขาดความพร้อม
และปัญหาเมื่อสังคมได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว   

กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่อยู่ติดบ้าน เพราะในช่วงวันธรรมดาลูกหลานก็จะไปท างาน 
ทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงล าพัง สิ่งที่ตามมาคือความรู้สึก เหงา โดดเดี่ยว จากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย การถูก
ลดทอนบทบาททางหน้าที่การงาน หรือการต้องเสียบุคคลแวดล้อมไปทีละคน อาจท าให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจและ
พัฒนากลายเป็นภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ [7] สอดคล้องกับการศึกษาของเสน่ห์ แสงเงิน และถาวร มาต้น ที่มีการ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนเมือง กึ่งเมือง และชนบท ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยใน
เขตชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ต่ าในด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคมเมื่อเทียบกับในเขตชนบท เพราะผู้สูงอายุในเขตชนบทมี
ความผูกพันในครอบครัวสูงกว่า และมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้มากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเมือง 
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[8] ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 20 
หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 10,190 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 23,789 คน โดยมีผู้สูงอายุ จ านวน 2,918 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.26 ของประชากรในต าบล วัยท างานส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นข้าราชการ ค้าขายและรับจ้าง ท าให้ใน
ช่วงเวลาปกติผู้สูงอายุบางส่วนต้องอยู่บ้านเพียงล าพังขาดการดูแล การที่จะพัฒนาแนวทางในการพัฒนาการดูแล
ผู้สูงอายุโดยให้ชุมชนดูแลกันเอง จะเป็นการสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนเกิดการแก้ไขปัญหา ระดมความร่วมมือและ
พัฒนาบริการต่างๆ ให้แก่สมาชิกในชุมชนของตนระหว่างผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันทางสังคม
ต่างๆ ก็จะมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันตามแต่ละบริบทของพ้ืนที่ [9] ดังนั้น ทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองเพ่ือเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย เพ่ือหาแนวทางที่มี
ความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมือง โดยการจัดการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชนและการเก็บข้อมูลชุมชน 
รวมทั้งการร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนารูแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชน 
และศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 
2. วัสดุและวิธีการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองเพ่ือเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย กรณีศึกษาต าบล
แสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น Community Based Research (CBR) ที่
ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้ง
เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้าด้วยกัน เพ่ือได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง โดยคณะวิจัย ชุมชนและแกนน าชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอน ผ่านการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation)  

กลุ่มผู้ร่วมวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เป็นแกนน าและมีส่วนส าคัญในการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในต าบล ประกอบด้วย ทีมวิชาการ คือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 3 
ท่าน ผู้แทนจากเทศบาลต าบลแสนสุข จ านวน 2 ท่าน ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและโรงพยาบาล
ชุมชนจ านวน 4 ท่าน ผู้แทนชุมชนจาก 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2, 11,14, 15, 16, 17 และ 19  จ านวน 21 คน 
ประกอบด้วยแกนน าหมู่บ้านและปราชญ์ชาวบ้าน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะผู้ที่
จะมีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองโดยตรง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อค าถามเพ่ือใช้ในกระบวนการสนทนากลุ่ม ด าเนินการโดยการจัดประชุมและ
แบ่งกลุ่มเพื่อใช้กระบวนการระดมความคิดเห็น และการสัมภาษณ์เชิงลึก  

และกลุ่มที่เป็นผู้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ทดลองปฏิบัติการภายหลังการได้รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่าน
กิจกรรมภายใต้ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนในต าบลแสนสุข กลุ่มอายุ
ตั้งแต่ 18-82 ปี จ านวน 68 คน โดยมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะตลอดจนได้รับการประเมิน
คุณภาพชีวิตก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

กระบวนการท าวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ  
การด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 เป็นการเตรียมการ วางแผนร่วม ปฏิบัติร่วม สังเกตผลร่วม สะท้อนผล เพ่ือระดม

ความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ซึ่งมีกระบวนการดังนี้  เริ่มจาก
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ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการวิจัย จัดเวทีประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
ท าความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง และหาทีม
อาสาสมัครนักวิจัยในพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมเป็นทีมวิจัยชุมชน จากนั้นทีมวิจัยได้กลับมารวบรวมข้อเสนอแนะและจัดเวที
สรุปบทเรียนและก าหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ร่วมกับทีมวิจัยในพ้ืนที่  
สุดท้ายท าให้ได้รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การทดลอง
ด าเนินการเปิดศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
สถานที่ตั้ง ณ วัดแสนสุข ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่ร่วมกันพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองแล้ว จึงได้เริ่มขั้นการทดลองปฏิบัติการด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ศูนย์ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ซึ่งได้ร่วมกันก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารจัดการภายในศูนย์อันประกอบด้วย ผู้น า
ชุมชนท าหน้าที่เป็นประธานศูนย์ แกนน าจาก อสม.ท าหน้าที่บริหารจัดการเรื่องกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานต่างๆได้แก่ 
เทศบาล โรงพยาบาล วัด และมหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและทีมวิชาการเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้
ในด้านต่างๆ โดยก าหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมทดลองปฏิบัติการจากประชาชนในชุมชนที่
รับทราบข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านผู้น าหมู่บ้าน  โดยการทดลองปฏิบัติครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
– กันยายน 2562 ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้าน
เศรษฐกิจ : จัดท าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ เช่น ยางยืดเพ่ือสุขภาพ เหรียญโปรยทาน ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น 2) ด้านสังคม: 
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยมีวิทยากรหมุนเวียนมาให้ความรู้ ด้านสุขภาพและพาท ากิจกรรมอ่ืนๆ จาก
หน่วยงานเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชน ทีมอาจารย์และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น 3) ด้านสุขภาพ : การมีกิจกรรมออกก าลังกายด้วยโยคะ การใช้ยางยืดเพ่ือยืด
เหยียดกล้ามเนื้อ 4) ด้านจิตใจ : การสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา 5) ด้านสภาพแวดล้อม: จัดให้มีการปรับปรุงสถานที่
ให้เอ้ือต่อการท ากิจกรรมที่ศูนย์ของผู้สูงอายุ 

การด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงกิจกรรมที่มีการด าเนินงานในระยะที่ 1 ซึ่งมีผู้มีส่วนร่วมคือ 
คณะกรรมการศูนย์ ทีมที่ปรึกษาและหน่วยงานจากแหล่งทุนที่เข้ามาให้ค าแนะน าในการรปรับปรุงกิจกรรมให้สามารถ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ครบทั้ง 5 ด้าน ซึ่ง หลังจากด าเนินการไปได้ 3 เดือน ทีมวิจัยหลัก และทีมวิจัย
ชุมชน ได้ร่วมกันประชุมสรุปผลการด าเนินการทดลองปฏิบัติครั้งที่ 1 เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและน าไปทดลองปฏิบัติ
ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมที่มีการปรับเพ่ิมคือ การส่งเสริมการออมจากเงินปันผลของสมาชิก  และเน้นการตรวจคัดกรอง
สุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยความร่วมมมือจากโรงพยาบาลในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้าน
สุขภาพให้ชัดเจนมากขึ้น สุดท้ายทีมวิจัยหลัก และทีมวิจัยชุมชน ร่วมประชุมสรุปผลการน าไปปฏิบัติและจัดท าสรุป
กิจกรรมและกระบวนการในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง แบบมีส่วนร่วมในการรองรับ
สังคมสูงวัย และน าเสนอผลการจัดท าโครงการต่อผู้บริหารของเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ของต าบล และด าเนินการจัดท ารายงานผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลแนวทางในการด าเนินการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง วิเคราะห์ด้วยการ

วิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร (Content analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
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การศึกษาในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขท่ีโครงการ  UBU-REC-47/2561 

 
3.  ผลการศึกษา 

การด าเนินการวิจัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมมีผลการศึกษาดังนี้ 
3.1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

ต าบลแสนสุข ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอวารินช าราบ มีพ้ืนที่ประมาณ 32.45  ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย
หมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 10,190 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 23,789 คน โดยมีผู้สูงอายุ จ านวน 
2,918 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26 ของประชากรในต าบล  

ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนเมือง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแสนสุขเมื่อปี พ.ศ. 2548 ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลแสนสุขมีอาชีพที่หลากหลาย เช่น รับราชการ พนักงานราชการ พนักงานบริษัท ลูกจ้างในตลาดสด ค้าขาย
ในตลาดสด ซึ่งจากข้อมูลของเทศบาลต าบลแสนสุขได้ประมาณการสัดส่วนได้ดังนี้ ข้าราชการ 50 % ค้าขาย 20% 
รับจ้าง 20 % และเกษตรกรรม 10 % และในชุมชนประกอบไปด้วยสถานที่ส าคัญได้แก่ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่าย
สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก่อ โรงเรียนลือค าหาญวา
รินช าราบและโรงเรียนวิจิตราซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  และยังมีตลาดเจริญศรีที่เป็นสถานที่ค้าขายสินค้า
ทางการเกษตรขนาดใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี นอกเหนือจากนี้ยังมีสถานที่ส าคัญทางศาสนาที่เป้นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวต าบลแสนสุขและต าบบใกล้เครียงได้แก่ วัดแสนสุข และวัดใหม่ทองสวาง 
 การพัฒนาต าบลได้รับงบประมาณบางส่วนจากเทศบาลต าบลแสนสุขและ การได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการพัฒนาพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน โดยในปี พ.ศ.2559 มีโครงการ SML ปีพ.ศ. 2560 โครงการประชารัฐ ปี
พ.ศ. 2561 โครงการไทยนิยมยั่งยืน น ามาปรับปรุงสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน เช่น ศาลากลางบ้าน หอกระจาย
เสียง สนามกีฬา เป็นต้น  และยังมีการน างบประมาณมาจัดท าโครงการการพัฒนาทางด้านคุณภาพเช่นการสนับสนุน
การท าการเกษตรของคนในชุมชน การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้มีการ
ยืมเพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิต การจัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือให้เกิดการออมในหมู่บ้าน  ในด้านการพัฒนา
อาชีพ ในต าบลได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในการผลิตสินค้าของหมู่บ้านเอง อาทิเช่น หมู่ 2 ผลิตสินค้าที่เป็นน้ าพริก 
ดอกไม้ประดิษฐ์ของหมู่ 16 เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน  
 สถานที่ให้การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ หมู่ 2, 11, 17, 19 อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และส่วนหมู่บ้านอ่ืนๆ อยู่ในเขตพ้ืนที่ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลก่อ ซึ่งมีบริการหมอครอบครัว และมีแพทย์แผนปัจจุบันมาลงพ้ืนที่ให้บริการเป็นประจ า มีทีมที่ท าหน้าที่
ให้บริการด้านสุขภาพได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งสองแห่ง อาสาสมัครสาธารณสุข และนักบริบาล ได้ลงพ้ืนที่ให้
การดูแลผู้ป่วยติดเตียง เด็กอ่อน ผู้สูงอายุเป็นประจ า  นอกเหนือจากนั้นทางเทศบาลต าบลแสนสุขได้สร้างเครื่องออก
ก าลังกายในแต่ละหมู่บ้านเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายให้กับประชาชน  
 เทศบาลต าบลแสนสุขได้วางแผนในการพัฒนาต าบลทั้งแผนพัฒนาในรอบ 3 ปี และแผนพัฒนาประจ าปี ใน
ส่วนของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทางเทศบาลต าบลแสนสุข ได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาทั้งในมิติด้าน
เศรษฐกิจโดยเป็นการจัดการอบรมฝึกอาชีพส าหรับคนในชุมชน ในด้านสุขภาพเป็นการจัดท าโครงการตรวจสุขภาพ
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และสร้างสถานที่ออกก าลังกายให้แต่ละหมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้าน ด้านสังคม มีการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ รวมถึง
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพบปะซึ่งกันและกัน การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2560  เป็นต้น 

 
3.2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง 
 จากการด าเนินโครงการโดยการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตในพ้ืนที่เมืองร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การทดลองปฏิบัติการตามรูปแบบที่ชุมขนร่วมกันก าหนด จนได้ข้อสรุป
ถึงรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี ้

 3.2.1 ผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

 ผลจากการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในต าบล ประกอบด้วย ทีมวิชาการ ผู้แทนจากองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและโรงพยาบาลชุมชน ชมรมผู้สูงอายุและผู้แทน
ชุมชน  ได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าต าบลแสนสุขเป็นต าบลที่มีความพร้อมในการด าเนินการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยโดยการ
ด าเนินการของหน่วยงานภายในต าบลในเรื่องการจัดโครงการพัฒนาอาชีพและการจัดสวัสดิการต่างๆจากทางเทศบาล
ต าบลแสนสุข รวมทั้งในแต่ละหมู่บ้านได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของพ้ืนที่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และในด้านการ
ให้บริการทางด้านสุขภาพ ในพื้นที่มีนักบริบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Care giver อีกท้ังยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก่อที่สามารถให้บริการทางสุขภาพได้อย่างครอบคลุม 
การเป็นแหล่งที่ตั้งของตลาด ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและการเป็นสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือ
ว่ามีความพร้อมในการเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงวัยในประเด็นทางด้านการสร้างอาชีพและสวัสดิการ รวมทั้งด้านสุขภาพ
กาย แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าในด้านลักษณะทางสังคมประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นข้าราชการ ค้าขายและรับจ้าง 
การอยู่อาศัยจะเป็นครัวเรือนเดี่ยว ขาดการปฏิสัมพันธ์กันของคนในชุมชนเดียวกัน อีกทั้งลักษณะการประกอบอาชีพ
ของคนวัยท างาน ในช่วงเวลาปกติกลุ่มบุคคลอายุในวัยท างานจะออกนอกบ้านไปท างาน ท าให้ผู้สูงอายุบางส่วนต้องอยู่
บ้านเพียงล าพังขาดการดูแล ในช่วงที่ลูกหลานไปท างานหรือเดินทางไปต่างจังหวัด อันอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะอาการ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ในอนาคต 
 ภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการจัดท ากิจกรรมโครงการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยให้เป็นไปตาม
บริบทของชุมชนเมือง ซึ่งพบปัญหาที่ส าคัญคือการรวมกลุ่มทางสังคมและการอยู่ล าพังของผู้สูงอายุ ตลอดจนการ
ด าเนินการของกลุ่มชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องการออมส าหรับใช้เมื่อถึงวัยสูงอายุ 
ดังนั้นทางทีมวิจัยร่วมกับทีมวิจัยชุมชนและแกนน าชุมชนจึงได้ร่วมการวางแผนในการจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งศูนย์ Daycare เพ่ือเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังในช่วงเวลาที่ลูกหลานไปท างานนอกบ้าน  
 และผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นได้มีมติในการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบการเป็นศูนย์ดูแลและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยน าผลที่ได้จากการศึกษาดูงานมาออกแบบกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยและได้ทดลองปฏิบัติการ 
 รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้มีรูปแบบที่ประกอบด้วยโครงสร้างของคณะท างานที่ประกอบด้วยแกนน า
ในชุมชน ทั้งผู้น าหมู่บ้าน อสม.และทีมประชาชนในพ้ืนที่ ที่ร่วมกันด าเนินกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสถานที่ศูนย์ส่งเสริม
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คุณภาพชีวิตที่ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้ง 5 มิติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากคนในชุมชน
ทั้งวัยรุ่น วัยท างานจนถึงวัยผู้สูงอายุ อันเป็นรูปแบบที่มีการพัฒนาขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรมเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
  

3.2.2 การทดลองปฏิบัติการ 
  การทดลองปฏิบัติการเป็นการทดลองพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายใต้การด าเนิงานใน
รูปแบบศูศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลแสนสุข ซึ่งมีเป้าหมายของโครงการคือ เพ่ือสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ผู้สูงอายุเองและวัยต่างๆ เพ่ือการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  และเพ่ือจัด
สถานที่ดูแลให้เป็นต้นแบบ สถานที่สิ่งแวดล้อมดีและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ  โดยรูปแบบของการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยผ่านการด าเนินกิจกรรมของศูนยส์่งเสริมคุณภาพชีวิตมีดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างกิจกรรมการส่งเสริมและดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ และประชาชนในกลุ่ม

วัยต่างๆ เพ่ือการรองรับสังคมสูงวัย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น 
รูปแบบกิจกรรม : แบ่งฐานการเรียนรู้ กิจกรรม เน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก 5 มิติ โดย

ก าหนดกิจกรรมคร่าวๆ ดังนี้ 
  ช่วงเช้า : 1. กิจกรรมออกก าลังกาย  
   2. ฟังธรรมะ นั่งสมาธิ 
   3. ฐานกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ โดยวิทยากรจากหน่วยงานสุขภาพ ฐานการออกก าลังกาย ฐาน
นันทนาการเพ่ือการผ่อนคลายจิตใจ 
  ช่วงบ่าย : ฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอายุ เช่น ยางยืด หมอนสุขภาพ สมุนไพร 
เป็นต้น 

ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติการ 
   
 ระหว่างการทดลองปฏิบัติการ ได้มีการพูดคุยและประเมินผลกันเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่และสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งผลจากการประชุมเพื่อสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 

รูปแบบกิจกรรม : มีความสนุกสนาน มีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ยางยืด ฝึกสมอง ได้เจอเพ่ือน 
คลายความเหงา ได้สุขภาพที่ดี มีรายได้เสริมจากการท ากิจกรรม มีการพบปะ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เปิดศูนย์ลงทะเบียน 09.00 น. เริ่มกิจกรรม 09.30 น. 
ถึง 14.00 น.  
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการทดลองปฏิบัติการโครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยต าบลแสนสุข 

 
จากการด าเนินโครงการในช่วงการทดลองปฏิบัติการ พบว่ามีจ านวนผู้ที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกและร่วมใน

กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายใต้ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัยมากขึ้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 
2562 พบว่ามีจ านวนสมาชิก 78 คน ซึ่งประกอบไปด้วยคนในชุมชนจาก 8 หมู่บ้าน และจากหลากหลายรุ่นอายุไม่
เพียงแต่สมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่เพียงล าพังเท่านั้น แต่ภายในศูนย์ฯยังมีสมาชิกท่ีเป็นลูกหลานและวัยท างานที่
มาร่วมกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้เกิดความยั่งยืน 

 
 กิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยได้มีกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การพัฒนาความรู้และศักยภาพในการดูแลตนเองผ่านกิจกรรมการให้
ความรู้จากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ การพัฒนาฝีมือในการผลิตผลิตภัณฑ์จากทีมปราชญ์ชาวบ้านและทีม
วิทยากร เช่นการท ายางยืดเพ่ือสุขภาพ การท าขี้ผึ้งสมุนไพร การท าตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก การท าเหรียญโปรย
ทาน การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เป็นต้น ถือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้กับคนในชุมชนในอีกทางหนึ่ง 
 

 3.2.3 ผลการประเมินคุณภาพชีวิต  
ผลการประเมินคุณภาพชีวิตก่อนการด าเนินโครงการ 
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ตารางท่ี 1 จ านวน และร้อยละของผลการประเมินระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างในต าบลแสนสุข อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี (n= 48 คน) 
องค์ประกอบ ผลประเมินระดับคุณภาพชีวิต  

จ านวน (ร้อยละ) 

การมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ด ี คุณภาพชีวิตกลางๆ คุณภาพชีวิตที่ดี 
ด้านสุขภาพกาย 7 (14.6) 41 (85.4) 0 
ด้านจิตใจ 9 (18.7) 39 (81.3) 0 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 5 (10.4) 43 (89.6) 0 
ด้านสิ่งแวดล้อม 5 (10.4) 39(81.3) 4 (8.3) 
คุณภาพชีวิตโดยรวม 7(0.91) 41 (66.46) 0 

 
ผลการประเมินระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพชีวิตกลางๆ ร้อยละ 

81.3 เมื่อแยกตามองค์ประกอบพบว่า ด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 8.3  
 
ผลการประเมินคุณภาพชีวิตหลังการด าเนินโครงการ 
ตารางท่ี 2 จ านวน และร้อยละของผลการประเมินระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างในต าบลแสนสุข อ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี (n= 57 คน) 

องค์ประกอบ ผลประเมินระดับคุณภาพชีวิต  
จ านวน (ร้อยละ) 

การมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี คุณภาพชีวิตกลางๆ คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ด้านสุขภาพกาย 1 (1.8) 52 (91.2) 4 (7.0) 
ด้านจิตใจ 2 (3.5) 25 (43.9) 30 (52.6) 
ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม 

4 (7.0) 53 (93.0) 0  

ด้านสิ่งแวดล้อม 0  33 (57.9) 24 (42.1) 
คุณภาพชีวิตโดยรวม 1 (1.8) 43 (75.4) 13 (22.8) 

 
ผลการประเมินระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพชีวิตกลางๆ ร้อยละ 

75.4 รองลงมาอยู่ในระดับดี ร้อยละ 22.8 เมื่อแยกตามองค์ประกอบพบว่า ด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด คือ 
ด้านจิตใจ ร้อยละ 52.6 และด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 42.1  

 
 3.2.3 รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง 

 รูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านการด าเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ต าบลแสนสุข ที่ตั้ง ณ วัดแสนสุข ด าเนินงานโดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
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เพ่ือวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึงมิติด้านคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมออกก าลัง
กาย  กิจกรรมนันทนาการ การฟังธรรม เพ่ือพัฒนาด้านจิตใจ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัยของต าบลแสนสุข โดยได้เริ่ม
ด าเนินการเต็มรูปแบบภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยต าบลแสนสุขนี้  และการ
ด าเนินกิจกรรมภายในศูนย์มีการด าเนินงานโดยชุมชนเป็นหลักและมีหน่วยงานจากเทศบาลต าบลแสนสุข ทีมจาก
หน่วยงานสาธารณสุขคือโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก่อ เป็นพ่ีเลี้ยงและ
ผู้สนับสนุนในเรื่องวิทยากรและการจัดกิจกรรม นอกเหนือจากนี้ยังมีวัดแสนสุขท่ีเป็นสถานที่จัดกิจกรรมตลอดจนการ
ได้รับค าแนะน าจากท่านเจ้าอาวาสอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมที่เกิดขึ้นยังเกิดการมีส่วนร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
สถาบันการศึกษาคือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีอาจารย์ท าหน้าที่เป็น
ทีมวิชาการให้กับศูนย์ตลอดจนการน านักศึกษาเข้าไปเรียนรู้การท างานภายในศูนย์ฯ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน 

  จากรูปแบบข้างต้นทางทีมผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการและถอด
บทเรียนการด าเนินงาน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายและได้ข้อสรุปว่าการด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัยต าบลแสนสุขหากจะเกิดผลส าเร็จและถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยได้จริง จึงควรมี
การน าระบบการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ มาบูรณาการร่วมกันและร่วมกันด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จและ
ยั่งยืน ดังนั้นรูปแบบของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยต าบลแสนสุข จึงถือเป็นแบบบูรณาการ
เครือข่ายความร่วมมือ   

  
4. วิจารณ์ 

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาค
เครือข่ายในชุมชนพบว่าประชาชนในพ้ืนที่เขตเมืองมีข้อเสนอให้มีสถานที่หรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่  ส าหรับการพบปะและท ากิจกรรมร่วมกันส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวและผู้สูงอายุที่ติดสังคม เพ่ือสร้างให้มี
กิจกรรมร่วมกันได้พักผ่อนหย่อนใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าและเพ่ือการเสริมสร้าง
สุขภาพกาย ส าหรับวัยต่างๆและวัยผู้สูงอายุ โดยบุคลากรในทีมสุขภาพ ตลอดจนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนเพ่ือการเตรียมพร้อมบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ[10]ซึ่งจากการศึกษาที่เกี่ยวข้องของ
ปนัดดา พาลี [11] ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านโนนคูณและบ้าน
โนนค า ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเน้นในเรื่องการให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านส่งเสริม
สุขภาพและอาชีพ  และกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ [12]  ได้ศึกษาการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เมือง ชุมชนสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยพบว่าพ้ืนที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เมืองจะมีความพร้อมในด้านพ้ืนฐานของระบบสาธารณูปโภคและเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุมี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามบริบทของครอบครัว การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจึงต้องมีภาคี
เครือข่ายในการช่วยดูแล ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เน้นการรูปแบบการดูแลแบบเชิงรุก การมีภาคีเครือข่าย
ที่เป็นคนในพ้ืนที่ จะส่งผลให้การดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนเป็นไปอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง [13] และ 
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สมคิด แทวกระโทก [6] ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เขตอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ว่าควรสนับสนุนการปรับปรุงทางเดินส าหรับผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการในวันส าคัญต่างๆ ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของผู้สูงอายุ เช่น การเล่านิทานพ้ืนบ้านโดยผู้สูงอายุ และมีการอบรมที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
อย่างจริงจัง ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุจะต้องพิจารณาในเรื่องของกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ และสามารถสร้างความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน  

 
5. สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองเพ่ือเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่พบว่าการจัดให้มีสถานที่ท ากิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามบริบทของสังคมเมืองที่มีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และจากความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชนในการพัฒนาชุมชนเมืองผ่านการจัดกิจกรรมในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้ง 5 มิติตามบริบทของสังคมเมือง ถือเป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ตามความต้องการ
และบริบทขิงชุมชนโดยแท้จริง และ ทั้งหมดนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมวิจัยชุมชนและคนในชุมชนที่มี
เป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือการพัฒนาชุมชนในการรองรับสังคมสูงวัย 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้น าหมู่บ้าน ทีมวิจัยชุมชน 
ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ก่อ เจ้าอาวาสวัดแสนสุข เทศบาลต าบลแสนสุข และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแสนสุข ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณที่ปรึกษาโครงการและแหล่งทุนวิจัยจากส านักงานส่งเสริมการวิจัย 
คณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกท่าน ที่ได้ให้ค าแนะน าตลอด
ระยะเวลาในการท าวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของประชากรกับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ อายุระหว่าง 15-59 ปี ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 376 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 1) แบบสอบถามด้านปัจจัยคุณลักษณะประชากร 2) 
แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และ 3) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่าง เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนาน าเสนอด้วย จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของประชากรกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยการทดสอบไคสแควร์และและข้อมูล
คุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 71.0 อายุระหว่าง 30-44 ปีร้อยละ 50.5 มี
รายได้มากกว่า 10,000 บาทร้อยละ 74.2 และพบว่ามีระดับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุร้อยละ 94.4 การศึกษานี้
แนะน าว่าควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการสูงวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการลดภาระของรัฐบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
ทุกปี 
 
ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อม; วัยก่อนสูงอายุ; คุณลักษณะประชากร 
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Abstract:  This research was to study the relationship between demographic characteristic and pre-
aging preparedness aged between 15-59 years old living in Muang District, Suratthani Province. The 
study sample was 376 persons. The instruments consisted of 3 parts; 1) demographic characteristic 
factor questionnaire 2 )  pre- aging preparedness questionnaire and 3 )  interview form on opinions 
relating preparedness.  Data collection was conducted between April to June, 2020  and The data 
were analyzed by descriptive statistics presented by percentage, mean and standard deviation. The 
relationship between demographic characteristics and pre- aging preparedness was analyzed by chi-
square test and content analyzed with content analysis method. The results revealed that most of 
the sample were female (71.0%), aged 30-44 years (50.5%), had income more than 10,000 baht, 
(74.2%) and found that their preparedness level (94.4%).  
 This study recommended that there should promote and encourage preparation for ageing. 
Both the public and private sectors should support the elderly to have a good quality of life, able 
to live by themselves which reduce the government's burden on the elderly care that is increasing 
every year. 
 

Key words: Preparation; Pre-Aging; Demographic characteristics. 
 
1.บทน า 
 ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ “Aging Society” โดยคาดว่าภายในปี พ.ศ.2564 และ 
พ.ศ. 2593  จะมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น  1.2 พันล้านคน และ 2 พันล้านคน ของ
ประชากรโลกทั้งหมด 7,550 ล้านคน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ทุกทวีปบนโลกนี้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขร่วมกับอัตราเกิดลดลง ท าให้ประชากรผู้สูงอายุมี
อัตราเพิ่มสูงขึ้นทั้งในด้านปริมาณและสัดส่วนของประชากร(1) 
  ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่ผู้สูงอายุประสบมักจะเป็นโรคที่ไม่ติดเชื้อ เช่น โรคความดันโลหิตสูง พบว่าผู้สูงอายุ
ป่วยด้วยโรคนี้ร้อยละ 41(2) ท าให้สูญเสียวิถีการด าเนินชีวิตปกติไป จึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
ผู้สูงอายุเหล่านี้จะยังต้องประสบกับปัญหา โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 18 และ ร้อยละ 8 ตามล าดับ(3) การ
เจ็บป่วยดังกล่าวส่งผลต่อสถานภาพและบทบาทของวัยสูงอายุในสังคมนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเมื่อผู้สูงอายุเหล่านี้
เจ็บป่วย ก็ไม่สามารถประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เพ่ือเลี้ยงตัวเองได้ จึงท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตเช่นกัน 
 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ จึงมีความส าคัญกับบุคคลที่มีช่วงวัยที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี ที่
ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในอนาคต หากกลุ่มวัยดังกล่าวนี้เห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมก็จะไม่ประสบ
ปัญหาในด้านต่างๆ เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ(4) ซึ่งการเตรียมความพร้อม ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้านการเงิน 
ด้านที่อยู่อาศัย และด้านสังคม เป็นการเตรียมที่ส าคัญเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วจะได้ไม่ต้องประสบกับปัญหาต่างๆ 
จากการส ารวจบุคคลไร้ที่อยู่อาศัย จ านวน 2 ,719 คน พบว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 18 เป็น
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บุคคลไร้ที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ ร้อยละ14.9 ของผู้สูงอายุที่มีรายได้ทั้งหมดมีรายได้จากเบี้ ยยังชีพจากการ
ช่วยเหลือของรัฐบาล 
 จะเห็นได้ว่าปัญหาที่กล่าวมาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหากบุคคลที่มีช่วงวัยระหว่าง 
15-59 ปี ไม่มีการเตรียมความพร้อมเพียงพอก็จะประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง หาก
บุคคลเหล่านี้วางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมวัยสูงอายุก็จะไม่ต้องประสบกับปัญหาในการด ารงชีพและการ
ใช้ชีวิตประจ าวันตลอดถึงการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วย การเตรียมความพร้อมจึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการสร้าง
ความม่ันคงให้กับชีวิตเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมวัยสูงอายุสามารถใช้ชีวิตในช่วงวัยนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระของรัฐบาล
และสังคม 
 อ าเภอเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุจ านวน 24,915 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.35 ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด ซึ่งแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี และจ านวนที่เพ่ิมขึ้นเหล่านี้ส่งผลต่อ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การถูกทอดทิ้งให้อาศัยอยู่เพียงล าพัง ความยากจน สุขภาพ และที่อยู่อาศัยจากการส ารวจ 
ในโครงการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนพบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
ร้อยละ 5.65 ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือองค์กรเอกชนที่จะต้องช่วยเหลือดูแล ในด้านที่
อยู่อาศัย รายได้ สุขภาพ(5) 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุ 
ที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี ในพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวาง
แผนการเข้าสู่สังคมวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ  
 
2. วิธีการด าเนินวิจัย 
 2.1 รูปแบบการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ (Cross-Sectional Analytic Study)  
 2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรทั่วไป ทั้งเพศหญิงและเพศชายสัญชาติไทยที่มีอายุ ระหว่าง 15-59 ปี อาศัยอยู่ในต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ค านวณเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Krejcie และ Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 376 คน ซึ่งเกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) จะต้องเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี สมัครใจ
เข้าร่วมการศึกษา  ไม่มีภาวะทุพลภาพ สื่อสารภาษาไทยได้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) 
เป็นผู้เสียชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการวิจัยและการวิจัยครั้งนี้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ WUEC-20-091-01 ลงวันที่ 21 เมษายน  พ.ศ. 
2563 
 2.3 เครื่องมือในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านปัจจัยคุณลักษณะ
ประชากรประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และที่มาของรายได้โดยมีลักษณะค าถาม
เป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) จ านวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่ง
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ผู้วิจัยได้ประยุกต์มาจากงานวิจัยของภาณุวัฒน์ มีชะนะ(6) แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย สังคม และ
เศรษฐกิจ จ านวน 47 ข้อ เป็นข้อค าถามแบบมีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Questions)  ได้แก่ เตรียม 
และไม่เตรียม โดยก าหนดการให้คะแนนเป็น 1 และ 0 ตามล าดับ(7) ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เป็นประเด็นค าถาม
ปลายเปิด เกี่ยวกับความคิดเห็นของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้านสุขภาพ รายได้ สังคม และที่อยู่อาศัย 
 2.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
       ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  5 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content validity) ได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ.90 หลังจากนั้นน าไปปรับปรุงให้มี
ความชัดเจนเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน
จ านวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .93  
 2.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
      ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย เข้าพบกลุ่มตัวอย่างและอธิบายรายละเอียดของงานวิจัย แจ้ง
สิทธิ์ที่ควรจะได้รับในการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างและญาติทราบ เพ่ือท าการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ 
พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า
ร่วมวิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถยุติการให้ข้อมูล และถอนตัวได้ทุกเวลาถึงจะลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า
ร่วมการวิจัยแล้วก็ตาม หลังจากนั้นด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์ในเวลาที่กลุ่มตัวอย่างแต่
ละคน สะดวกและพร้อมที่จะให้ข้อมูล โดยการสร้างสัมพันธภาพก่อนแล้วด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
ด้วยตนเอง โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 15-30 นาที เมื่อเสร็จสิ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างและญาติ ซักถามข้อสงสัยอีกครั้งและตอบข้อซักถามให้กลุ่มตัวอย่างและญาติ และ
สุดท้ายผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาลงรหัส 
วิเคราะห์ข้อมูล   
 
3. ผลการวิจัย  
 3.1 ข้อมูลคุณลักษณะประชากร จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 376 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 71.0 มีอายุเฉลี่ย 41.64 ปี การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ร้อยละ 44.7 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 
81.9 มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดต่อเดือน 13,821 บาท และมีรายได้มาจากการประกอบอาชีพ ร้อยละ 96.8  
 3.2 การเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุในภาพรวมร้อยละ 94.4 แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุด้านสังคมร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ ด้านสุขภาพร้อยละ 55.9 
ดังแสดงตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ 
 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ 
ไม่เตรียม เตรียม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 ด้านรายได ้ 316 84.0 60 16.0 
 ด้านสุขภาพ 166 44.1 210 55.9 
 ด้านที่อยู่อาศัย 314 83.5 62 16.5 
 ด้านสังคม 159 42.3 217 57.7 

 
 3.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากร กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และที่มาของรายได้ มี
ความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  รายละเอียดดังแสดง
ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากร กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ 
 

คุณลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
ระดับการเตรียมความ

พร้อม X2 p-value 
ไม่เตรียม เตรียม 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
109 
267 

 
29.0 
71.0 

 
9.2 
4.1 

 
90.8 
95.9 

 
3.750 

 

 
0.08 

 
อาย ุ
 15-29 ปี 
 30-44 ปี 
 45-59 ปี 

 
45 
190 
141 

 
12.0 
50.5 
37.5 

 
24.4 
2.1 
4.3 

 
75.6 
97.9 
95.7 

35.188 0.000* 

ระดับการศึกษา 
 ไม่ได้เรียน 
 ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
8 

197 
171 

 
2.1 
52.4 
45.5 

 
25.0 
8.6 
1.2 

 
75.0 
91.4 
98.8 

15.503 0.000* 

สถานภาพ 
 โสด/หม้าย 
 คู ่

 
118 
258 

 
31.4 
68.6 

 
14.4 
1.6 

 
85.6 
98.4 

 
25.379 

 
0.000* 

รายได้ 
 ต่ ากว่า 10000 บาท 

 
97 

 
25.8 

 
18.6 

 
81.4 

41.713 0.000* 
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คุณลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
ระดับการเตรียมความ

พร้อม X2 p-value 
ไม่เตรียม เตรียม 

 10000 บาทขึ้นไป 279 74.2 1.1 98.9 
ที่มาของรายได้ 
 ไม่มีรายได้ 
 ได้จากการประกอบ-
 อาชีพ 

 
12 
 

364 

 
3.2 

 
96.8 

 
83.3 

 
3.0 

 
16.7 

 
97.0 

142.094 0.000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 4.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุร้อยละ 94.4 กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างได้เผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิถีการ
ด ารงชีวิตในวัยสูงอายุที่ขาดการเตรียมความพร้อมในการจัดการตนเองเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เช่น การถูกทอดทิ้งให้อาศัย
อยู่เพียงล าพังโดยไม่มีผู้ดูแล หรือผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่เพียงล าพัง โดยการด ารงชีพด้วยตัวเอง ท าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้อง
ประสบกับชะตากรรมในการด ารงชีวิตอยู่เพียงล าพังขาดคนดูแล ซึ่งพบว่ากลุ่มอายุที่มีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด
จะเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 30-44 ปี ร้อยละ 50.5 ซึ่งเป็นวัยท างานตอนกลาง ที่มีความสามารถในการหาเงินเลี้ยงชีพ
ได้ เป็นเพศหญิงร้อยละ 71.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 98.8 สถานภาพสมรสร้อยละ 68.6 รายได้
มากกว่า 10,000 บาทข้ึนไปร้อยละ 74.2 ท าให้กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีความสามารถในการเก็บออมเพ่ืออนาคตข้างหน้า
ได้ ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีอาชีพ ที่สามารถด ารงชีวิตได้ร้อยละ 96.8 และมีการวางแผนที่จะด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุขในวัยสูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเหล่านี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการเงิน สุขภาพ สังคมและที่อยู่
อาศัยท าให้ผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมระดับสูง จึงส่งผลให้มีความสามารถในการเตรียมความพร้อมที่
ดีก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของนาง B “พ่ีคิดว่าพ่ีต้องเตรียมตัวสิ เพราะถ้าพ่ีไม่เตรียมตัวพ่ีก็ไม่มีเงิน
ใช้ตอนแก่สิ (วัยสูงอายุ) เพราะพ่ีไม่มีลูก อยู่กัน 2 คนตายาย ถ้าไม่เก็บเงินฝากธนาคารไว้ก่อนเวลาเจ็บไข้ไม่สบายก็ไม่
มีมีเงินมารักษาตัวเอง เงินก็ได้มาจากการช่วยกันท างานของพ่ีกับแฟนพ่ีแหละ ช่วยกันเก็บทุกๆเดือน” ซึ่งการมีอาชีพ
เป็นตัวก่อให้เกิดความพอใจในชีวิตเพราะการมีอาชีพท าให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนมีคุณค่า ส่วนการออกจากงาน
เป็นการสูญเสียบทบาทของคน ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุของความพึงพอใจที่ต่ า และการประกอบอาชีพมีความส าคัญทั้ง
การหาค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว การปรับปรุงที่อยู่อาศัย การเก็บออมไว้ จึงท าให้การประกอบอาชีพมีผลต่อการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มตัวอย่างได้(8) 

 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับบุคคลกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ  จากการศึกษา
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และที่มาของรายได้มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 30-44 ปี มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ
ร้อยละ 97.9 ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ท าให้มี
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รายได้ที่มั่นคง มักจะมีการเก็บออมเพ่ือใช้ในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่เข้าร่วมศึกษานั้นมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุที่ดีซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุและได้รับการศึกษาจะมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้
รับการศึกษา ท าให้มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน(9) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นสถานภาพสมรสร้อยละ 
68.6 ซึ่งการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มนี้อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานภาพสมรสจะส่งผล
ให้มีผู้คอยช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ พร้อมทั้งต้องมีความรู้สึกม่ันคงในชีวิตซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากกว่าผู้สูงอายุ
ที่มีสถานภาพโสด หม้าย หย่าร้าง ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าสถานภาพสมรส เพราะเขาไม่ต้องอยู่เพียงล าพัง จึง
ท าให้มีก าลังใจในการด าเนินชีวิตอันจะท าให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  กลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปร้อยละ 74.2 ซึ่งการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มนี้อยู่ใน
ระดับสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากรายได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในด ารงชีวิตของมนุษย์เพ่ือสนองความต้องการต่างๆ และส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพ หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว 
 เพราะฉะนั้นควรส่งเสริมในเรื่องรายได้ของประชากรก่อนวัยสูงอายุ เช่น การฝึกอาชีพเสริม โดยเน้นหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้การประกอบอาชีพที่ถูกต้อง เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ควรที่จะมีการ
ฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นประจ าเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการใช้จ่ายในอนาคต และกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มี
อาชีพที่สามารถด ารงชีวิตได้ร้อยละ 96.8 ซึ่งการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มที่ประกอบอาชีพอยู่ที่
ร้อยละ 97.0 ทั้งนี้เนื่องมาจากการประกอบอาชีพมีความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งการใช้
จ่ายภายในครอบครัว การปรับปรุงที่อยู่อาศัย การเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในระดับสูงร้อยละ 94.4 
กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างได้เผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิถีการด ารงชีวิตในวัยสูงอายุที่ขาดการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการตนเองเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เช่น การถูกทอดทิ้งให้อาศัยอยู่เพียงล าพังโดยไม่มีผู้ดูแล หรือ
ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่เพียงล าพัง โดยการด ารงชีพด้วยตัวเอง ท าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องประสบกับชะตากรรมในการ
ด ารงชีวิตอยู่เพียงล าพังขาดคนดูแล ซึ่งพบว่ากลุ่มอายุที่มีการเตรียมความพร้อมมากที่สุดมีอายุระหว่าง 30-44 ปี ร้อย
ละ 50.5 เป็นวัยท างานตอนกลางที่มีความสามารถในการหาเงินเลี้ยงชีพได้ เพศหญิงร้อยละ 71.0 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 98.8 สถานภาพสมรสร้อยละ 68.6 รายได้มากกว่า 10 ,000 บาทขึ้นไปร้อยละ 74.2 ท าให้
กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีความสามารถในการเก็บออมเพ่ืออนาคตข้างหน้าได้ ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีอาชีพ ที่
สามารถด ารงชีวิตได้ร้อยละ 96.8 และมีการวางแผนที่จะด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในวัยสูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุ
เหล่านี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการเงิน สุขภาพ สังคมและที่อยู่อาศัยท าให้ผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้มีการเตรียม
ความพร้อมระดับสูง จึงส่งผลให้มีความสามารถในการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 
 
 
  



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ  “วิถีใหม่ สังคมสูงวัย กา้วไกล อย่างยั่งยืน” 
 

161 | นเรศักดิ์ แก้วห้วย และคณะ 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ควรมีการศึกษาการเตรียมความพร้อมในลักษณะของการศึกษาเชิงลึกควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
ลึกมากขึ้นโดยเน้นประเด็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในแต่ละด้านและการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
 6.2 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยในเขตพ้ืนที่ของต าบลเดียว หากต้องการข้อมูลที่ครอบคลุมควร
ท าการศึกษาวิจัยในเขตต าบลอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุในบริบทที่แตกต่าง  
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ศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก จ านวน 30 ราย เก็บข้อมูลรวบรวมระหว่าง วันท่ี 1-16 กันยายน 2563 เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส ของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ในผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก คิดเป็นร้อยละ 94.74 ผลการศึกษานี้จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายตุ่อไป 
 

ABSTRACT: The objective of this cross-sectional descriptive study is to know health literacy and health 
behaviors 3E 2S. The samples were 30 older in Moo 6,  Phra Ajahn Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon Nayok 
Province. Data were collected from 1-16 September 2020. The research tool was health literacy and health 
behaviors 3E 2S among older in Moo 6,  Phra Ajahn Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province. The 
results showed that 94.74% had health literacy. The results of this study are beneficial to further strengthening 
health literacy and health behaviors of public sector executives. 
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1.  บทน า 
     ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และในปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
คาดว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบรูณ์ (Completely Aged Society) โดยประชากร
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2583 
ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุจ านวน 20 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และเมื่อประชากร
ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ก าลังการผลิตทางด้านแรงงานลดลง และท าให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เพ่ิม
มากขึ้น ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาที่ส าคัญล าดับต้นของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อมถอย และเกิด
โรคต่างๆได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในปัจจุบัน มีแนวโน้มการเกิดโรคเพ่ิม และมี
ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จากสภาพร่างกาย และความ
เสื่อมตามวัยของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรังและเพ่ิมความเสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพ โดย
พบว่าสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ  ได้แก ่โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน 
โรคไต อัมพาต โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ซึ่งมีสาเหตุจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต ปัญหาโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูงอายุแล้ว ยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่งผลให้ค่าใช้จ่าย ใน
การรักษาพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน 

จากการลงไปศึกษาบริบทชุมชนในพ้ืนที่หมู่ 6 พบว่า ผู้สูงอายุในพ้ืนที่หมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ ส่วนใหญ่จะป่วย
เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และยังมีพฤติกรรมชอบรับประทานอาหารจ าพวกของมัน ของทอด แกงกะทิ รวมทั้งมี
พฤติกรรมไม่ค่อยออกก าลังกาย และสูบยาเส้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามหลัก 3อ.2ส. แก่ผู้สูงอายุในหมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่หมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และป้องกันโรคเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวผู้สูงอายุเองได้ 

 
2. วัสดแุละวิธกีารศึกษา 

1. ส ารวจปัญหาในพ้ืนที่หมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น 
2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในพ้ืนที่หมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
3. สืบค้นข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนที่หมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากการ

สืบค้นข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุในพ้ืนที่หมู่ 6 ส่วนใหญ่จะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และยัง
มีพฤติกรรมชอบรับประทานอาหารจ าพวกของมัน ของทอด แกงกะทิ รวมทั้งมีพฤติกรรมไม่ค่อยออกก าลังกาย และ
สูบยาเส้น 

4. เตรียมการด าเนินงานร่วมกับ อสม. เพ่ือให้ทราบรายละเอียดต่างๆ ก่อนการด าเนินการวิจัย 
 5. กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร้างความสนุกสนาน และสัมพันธภาพที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กิจกรรม
บริหารสมอง 
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 6. ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบประเมินความรอบรู้เกี่ยวกับหลัก 3อ.2ส. 

 7. สรุปผลการกิจกรรม 

3.  ผลการศกึษา 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 อายุ 64-75 จ านวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.33 มีสถานภาพคู่ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33  

 จากการวิเคราะห์ความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 94.74 โดยที่มีความรู้ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด เพียงแค่ 42.5 โดยแบ่งตาม
องค์ประกอบของแต่ละด้านได้ดังนี้  1) ด้านความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับถูกต้องบ้าง มีค่าเฉลี่ย 3.65 โดย มี
ความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับที่ไม่ดีมากท่ีสุดร้อยละ 50.0 2) ด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ อยู่ในระดับ
พอใช้ มีค่าเฉลี่ย 6.55 พบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.0 มีการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด 
3) ด้านการสื่อสารสุขภาพ อยู่ในระดับพอใช้มีค่าเฉลี่ย 9.35 พบกลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงการสื่อสารสุขภาพอยู่ใน
ระดับพอใช้มากที่สุดร้อยละ 47.0 4) ด้านการจัดการตนเอง อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 10.59 พบกลุ่มตัวอย่าง มีการ
จัดการตนเองอยู่ในระดับดีมากมากที่สุดร้อยละ 37.5 5) ด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
7.02 พบกลุ่มตัวอย่างรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอยู่ในระดับดีมากมากที่สุดร้อยละ 50.0 และ 6) ด้านการตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 9.84 พบกลุ่มตัวอย่าง สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง อยู่ใน
ระดับดีมากมากที่สุดร้อยละ 64.0 และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ2ส โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 
21.91 พบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.0 มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ร้อยละ 29.5 อยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 27.5 อยู่ในระดับพอใช้และร้อยละ 9.0 อยู่ในระดับไม่ดี 

 

4. สรุปผลการศึกษา  

คือ ผู้สูงอายุในพ้ืนที่หมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพอยู่ใน ระดับดีมาก ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และป้องกันโรคเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็น
การเพ่ิมโอกาสให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวผู้สูงอายุเองได้ 

5. กิตตกิรรมประกาศ  
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านบึงพระอาจารย์ ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ที่ช่วย

ในการท าการศึกษาวิจัยและตรวจสอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณผู้สูงอายุในพ้ืนที่หมู่ 6 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอ
องครักษ ์จังหวัดนครนายก ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ: ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และก าลังจะก้าวเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุ
สมบูรณ์ (Aged Society) ในปี พ.ศ.2565 จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ดังกล่าว ท าให้เกิดโอกาสและความท้าทาย
ต่อผู้ประกอบการในการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับเนื่องกับผู้สูงอายุ ทั้งโอกาสในการลงทุนในการก่อตั้งกิจการใหม่หรือการขยายกิจการ 
การด าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ ซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความท้ายทายใหมท่ี่ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่งสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อันจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้านี ้
 
ABSTRACT: Thailand has been an aging society since 2005 and is expected to become an aged society in 2022. 
Because of changing into aged society, there are many opportunities and challenges for entrepreneurs 
concerning in elderly business management such as the opportunities in investment in new ventures or business 
expansion, new business model, or service adaptation. These opportunities are the new challenges for 
entrepreneurs to change the business into the aged society. 
 
 
Keywords: “โอกาสและความท้าท้าย”, “ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ”, “สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์”  

 
1.  บทน า 

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาวิชาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ส่งผลให้การรักษาพยาบาล การบริโภคอาหาร การด าเนินชีวิตได้รับความสนใจและให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้น ท าให้
ประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดลดน้อยลง เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต และทัศนคติของคน
ในยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มที่จะมีชีวิตโสดเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการแต่งงานที่ช้าลง จากเหตุปัจจัยดังกล่าวเบื้องต้นท าให้
อัตราการส่วนของจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นทุกปี การเปลี่ยนแปลงสถิติประชากรของโครงสร้างอายุในสังคมไทยอัน
เนื่องมาจากอัตราของการตาย และการเจริญพันธุ์ที่ลดลง ท าให้จ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศและมีอัตราเพ่ิมขึ้น
ในปี พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 9.4 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 12.2 และในปี พ.ศ.
2557 เป็นร้อยละ 14.9 โดยในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งประเทศ 
เป็นชาย ร้อยละ 15.4 และหญิงร้อยละ 18.0 การแบ่งกลุ่มอายุของผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงวัยคือ วัย
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ต้น (อายุ 60-69 ปี) วัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) ผู้สูงอายุของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมี
อายุอยู่ในช่วงวัยต้น คือ ร้อยละ 57.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ดัชนีการสูงอายุ ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง คือ อัตราส่วนของจ านวนประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) 100 
คน เพ่ิมจากร้อยละ 22.6 ในปี  พ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ 97.0 ในปี พ.ศ. 2560 อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ คือ 
อัตราส่วนของจ านวนประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อประชากรวัยท างาน (อายุ 15-59 ปี) 100 คน เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากร้อยละ 18.1 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 22.3 ในปี พ.ศ. 2557 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อย
ละ 25.3 ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งหมายถึง ประชากรวัยท างาน 100 คน จะต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 25 คน แหล่ง
รายได้ที่ส าคัญที่สุดหรือแหล่งรายได้หลักในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.7 คือ รายได้จากบุตร 
รองลงมา คือ รายได้จากการท างาน ร้อยละ 31.0 เบี้ยยังชีพจากทางราชการ ร้อยละ 20.0 เงินบ าเหน็จ/บ านาญ ร้อย
ละ 5.9 คู่สมรส ร้อยละ 4.6 และดอกเบี้ยเงินออมที่ผู้สูงอายุได้เก็บออมเงินออม การขายทรัพย์สินที่มีอยู่ ร้อยละ 2.3 
(ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560)  

จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมอยู่สูงอายุนี้ ถือเป็นโอกาสทองที่ส าคัญของภาคธุรกิจใน
การสร้าง การขยาย และการต่อยอดทางธุรกิจของตน เนื่องจากผู้สูงอายุหรือกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ที่มี
จ านวนมากขึ้น และบางส่วนมีความพร้อมและความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการที่จะเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ  
(อมรรักษ์ สวนชูผล, 2561) ซึ่ง สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์ (2555)  ได้อธิบายว่าธุรกิจบริการส าหรับผู้สูงอายุ ถือเป็นธุรกิจที่
มีความส าคัญและน่าสนใจมากเพราะลูกค้าเป้าหมายกลุ่มนี่มีขนาดใหญ่มาก อีกท้ังผู้สูงอายุไม่ได้หมายความถึงเฉพาะผู้
ที่มีสุขภาพไม่ดีเท่านั้น แต่ผู้สูงอายุหมายความรวมถึงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีรวมอยู่ด้วยและยังรวมถึงผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ใน
ประเทศและจากต่างประเทศที่มาอยู่ในประเทศไทยด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เอ้ือประโยชน์ต่อการท า
ธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย อาทิ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้สมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม  ความสุข  
ความสงบ  มีวัฒนธรรม  และธรรมชาติที่สวยงาม  มีความพร้อมด้านความก้าวหน้าทางการแพทย์  อีกทั้ง คนไทยมี
นิสัยเอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่  อ่อนโยน  โอบอ้อมอารี  มีน้ าใจไมตรี  มีเมตตากรุณา จึงนับว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมใน
การท าธุรกิจบริการส าหรับผู้สูงอายุ  ด้วยเหตุนี้  ความเป็นสั งคมผู้สูงอายุของไทยจึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรธุรกิจควรให้ความส าคัญกับการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการให้ความส าคัญกับ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพ่ือเป็นการขยายหรือสร้างผลก าไรในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 
2. เนื้อหา 

นอกจากจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นแล้วปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปมีส่วนท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผู้สูงอายุเติบโตอย่างก้าวกระโดด จ านวนประชากรสูงอายุทั่วโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยว เนื่องกับ 
ผู้สูงอายุในต่างประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และสหราช อาณาจักร เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพท าให้อัตราการเสียชีวิต
ลดลงและอายุขัยของ ประชากรในประเทศเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ประเทศในฝั่งตะวันตกที่พัฒนาแล้วจะมีความต้องการธุรกิจ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า ประเทศในฝั่งตะวันออก เพราะลูกหลานจะให้ความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่
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ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม ประเทศในเอเชียเริ่ม มีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปมากขึ้น จากสถิติข้างต้นนั้น แหล่งรายได้ที่
ส าคัญที่สุดหรือแหล่งรายได้หลักในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ คือ รายได้จากบุตร ด้วยการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและลักษณะความเป็นเมืองที่สูงขึ้นท าให้วัยท างานโดยส่วนใหญ่มีเวลาในการดูแลพ่อแม่ที่ชราภาพน้อยลง 
เช่น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ โดยมีสัดส่วนจ านวนประชากร สูงอายุมากกว่า 20% ของ
ประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ จากเดิมผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะอยู่บ้านและมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว แต่ปัจจุบันกลับ
ต้องออกไปท างานนอกบ้านมากข้ึน สะท้อนจากสัดส่วนผู้หญิงที่ออกไปท างานเพิ่มขึ้น 3% ใน 10 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่
สัดส่วนผู้หญิงที่อยู่บ้านลดลงถึง 12% ส่งผลให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
(ลภัส อัครพันธ, 2558) ความตื่นตัวและการเตรียมเข้าสู่การเป็นสังคมอยู่สูงอายุของไทยและสังคมโลก ถือเป็นโอกาส
เติบโตและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก  โดยการท าธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
นี้ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์ธุรกิจจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ  การอ านวยความสะดวก  การ
คลายกังวลทั้งทางร่างกายและจิตใจ  รวมถึงการให้เกียรติและเคารพในความเป็นตัวตนของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวสามารถขยายผลออกไปได้หลากหลายแวดวงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น  ธุรกิจค้าปลีก,   ธุรกิจประกันภัย,  
ธุรกิจโลจิสติกส์,  ธุรกิจการบริการด้านการประกันสุขภาพหรือท่ีปรึกษาด้านสุขภาพ, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ,  ธุรกิจฟิตเนส
เทรนเนอร์,  ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ธุรกิจบริการเดลิเวอรี่, ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ  ทั้งนี้ กระบวนการ
ประยุกต์ว่าแต่ละองค์กรธุรกิจจะด าเนินการอย่างไรนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตัวโดยจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทของ
ธุรกิจนั้นๆเป็นส าคัญ (อมรรักษ์ สวนชูผล, 2561) ท าให้เกิดโอกาสและความท้าทายใหม่ๆต่อผู้ประกอบการในการ
จัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับเนื่องกับผู้สูงอายุ ทั้งโอกาสในการลงทุนในโดยธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ มีแนวโน้มของผู้ที่สนใจจัดตั้ง
ธุรกิจใหม่ เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปี ในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2562 ที่มีการขยายตัวของจ านวน
การจัดตั้งธุรกิจเพ่ิมขึ้นกว่า 50% เช่นเดียวกับมูลค่าทุนจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2562 ที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากปี 
พ.ศ. 2561 ถึง 2 เท่า และในปี พ.ศ. 2563 (ม.ค.-มี.ค.) มูลค่าทุนจดทะเบียน ยังคงขยายตัวถึง 82.53 % เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอาจเป็น ผลจากการที่ภาครัฐได้มีการออกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้ประกอบการ
ทราบหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ชัดเจน เป็นการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมความม่ันคงทางธุรกิจ การที่
ประชากรสูงวัยเพ่ิมขึ้นในขณะที่สังคมเป็นสังคมเมืองที่ไม่มี เวลาดูแลผู้สูงอายุ ส่งผลให้ธุรกิจนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทและ
เป็นที่นิยมใน สังคมปัจจุบันมากขึ้นสอดคล้องกับจ านวนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เริ่ม ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า, 2563) การก่อตั้งกิจการใหม่หรือการขยายกิจการ การด าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่หรือการปรับเปลี่ยน
รูปแบบผลิตตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความท้ายทายใหม่ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับผู้สูงอายุต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่งสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อันจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้านี้  ซึ่ง
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการประยุกต์ปรับตัวให้เข้ากับสังคมผู้สูงอายุของบางองค์กรธุรกิจ  ไว้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 
 รูปแบบที่ 1  การก่อตั้งกิจการใหม่หรือการขยายกิจการ 

 จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ท าให้ธุรกิจเดิมที่ให้บริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุอยู่แล้วมองหา
ช่องทางในการขยายกิจการเพ่ือรองรับอัตราการเพ่ิมขึ้นดังกล่าว โดยธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้มของผู้ที่สนใจจัดตั้ง
ธุรกิจใหม่เพ่ิมข้ึนต่อเนื่องทุกปี ในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2562 ที่มีการขยายตัวของจ านวนการ
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จัดตั้งธุรกิจเพ่ิมขึ้นกว่า 50% เช่นเดียวกับมูลค่าทุนจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2562 ที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ. 
2561 ถึง 2 เท่า และในปี พ.ศ. 2563 (ม.ค.-มี.ค.) มูลค่าทุนจดทะเบียน ยังคงขยายตัวถึง 82.53 % เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอาจเป็น ผลจากการที่ภาครัฐได้มีการออกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้ประกอบการทราบ
หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ชัดเจน  เป็นการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมความมั่นคงทางธุรกิจ การที่
ประชากรสูงวัยเพ่ิมขึ้นในขณะที่สังคมเป็นสังคมเมืองที่ไม่มี เวลาดูแลผู้สูงอายุ ส่งผลให้ธุรกิจนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทและ
เป็นที่นิยมใน สังคมปัจจุบันมากขึ้นสอดคล้องกับจ านวนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เริ่ม ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า, 2563) การมีธุรกิจที่ประสบความส าเร็จคือเป้าหมายของผู้ประกอบการรวมไปถึงการที่ยอดขายและก าไร
เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ถึงอย่างไรก็ตามประกอบการจะตกอยู่ในภาวะที่ต้องตัดสินใจว่าจะคงขนาดของธุรกิจเหมือนเดิม หรือ
จะลงทุนต่อยอดพัฒนาเพ่ิมให้ธุรกิจเติบโตไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งการท าให้ธุรกิจขยายตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียว เพราะ
ต้องอาศัยทักษะการบริหารที่เพ่ิมข้ึน การท างานหนักขึ้น และต้องสู้ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค รวมถึงต้องมีการเพ่ิมกลยุทธิ์
อ่ืนๆเข้ามาช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ ผู้ประกอบการอาจมองหาแหล่งเงินทุนเมื่อต้องการขยายกิจการ ผู้ประกอบการอาจ
ตัดสินใจขยายธุรกิจหรือกิจการได้จากสาเหตุหลักๆ 2 สาเหตุ คือ  1) การขยายกิจการเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
คือ ผู้ประกอบการอาจมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ หรือเพราะผู้ประกอบการเห็นว่า กิจการได้บรรลุเป้าหมายหรือ
ท ายอดขายได้ในระดับที่น่าพอใจแล้ว และต้องการเพ่ิมยอดขายให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็สามารถเป็นเหตุผลของการ
ขยายกิจการได้ และ 2) การขยายกิจการอาจจะมาจากการขยายก าลังการผลิตตามวัฏจักรของเศรษฐกิจคือ เมื่อ
เศรษฐกิจเข้าสู่วัฏจักรของการฟ้ืนตัวหรือขยายตัว (Expansion) หลังจากช่วงภาวะทดถอย (Recession) ช่วงเวลานี้
เองเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวจากการจ้างงานมากขึ้น รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนสูงขึ้น ความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนเพิ่มข้ึนท าให้ทิศทางการลงทุนมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นและการผลิตผลผลิตก็เพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดจากการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุคือธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้ 1) สถานดูแลผู้สูงอายุเฉพาะกลางวัน (Day care) 2) ธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว 3) สถานบริบาลผู้สูงอายุ (Nursing Home) 4) โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุ  

 
  รูปแบบที่ 2  การด าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการใหม ่
  จากการเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุ ท าให้เกิดสังคมของผู้สูงอายุซึ่งก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างธุรกิจและบริการ
ในรูปแบบใหม่มากมาย เพราะกลุ่มผู้สูงอายุกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรต้องให้
ความส าคัญ เพราะนอกจากกลุ่มผู้สูงวัยจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากผู้บริโภคกลุ่มอายุอ่ืนๆแล้ว ผู้สูงวัยในไทยก็ยังมี
ความต่างในแง่ของความคิดและการใช้ชีวิต ความต้องการรักษาความสดชื่นแข็งแรง รักษาสุขภาพ การอยู่ดีกินดี 
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ  การอ านวยความสะดวก  การคลาย
กังวลทั้งทางร่างกายและจิตใจ  รวมถึงการให้เกียรติและเคารพในความเป็นตัวตนของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวเหล่านี้สามารถขยายผลออกไปได้ให้เกิดการด าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่หลากหลายได้ เช่น เรื่องของอาหาร 
ที่ต้องผลิตให้ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การใช้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ 
ภาพถ่ายที่เน้นความสวยงาม จะดีกว่าการใช้ค าว่า “อาหารเพื่อผู้สูงอายุ” เพราะไม่มีใครต้องการเป็นผู้สูงอายุ หรือการ
ใช้ค าว่า “อาหารเพ่ือสุขภาพ” เพราะผู้บริโภคมักมีความเชื่อว่า อาหารเพ่ือสุขภาพมักจะไม่อร่อย โดยธุรกิจอาหาร
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เหล่านี้ไม่ใช่สินค้าส าหรับผู้สูงอายุเพียงกลุ่มเดียว แต่ยังมีกลุ่มของผู้รักสุขภาพอยู่ด้วย จึงท าให้เกิดธุรกิจ “อาหารเพ่ือ
ความห่วงใย (Care Food)“ เกิดขึ้น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2558) และจากแนวโน้มทั่วโลกและสังคมไทยที่ก าลังจะ
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้มีการด าเนินธุรกิจหรือบริการในรูปแบบใหม่หรือการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจบริการต่าง ๆ เข้ามาตอบโจทย์เพ่ือรองรับกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่มากขึ้น  ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็น 6 ธุรกิจ ดังนี้  
   1.  ธุรกิจอาหารเพ่ือความห่วงใย (Care Food) เพราะกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงกลุ่มอาหารเสริมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการพลังงานลดลงจากวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากปริมาณกล้ามเนื้อและมวลกล้ามเนื้อที่ลดลง   การลดลงของมวล
กล้ามเนื้ออาจเนื่องมาจากการใช้พลังงานส าหรับการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวันและอัตราการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ 
ๆ ลดลง อัตราการเผาผลาญอาหารลดลงตามอายุที่เพ่ิมข้ึน แต่ความต้องการสารอาหารอ่ืน ๆ รวมทั้งวิตามินและเกลือ
แร่ไม่ลดลง ยกเว้นความต้องการธาตุเหล็ก   ในการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุต้องค านึงถึงคุณภาพของอาหาร  โดยให้
พลังงานลดลง แต่ได้สารอาหารครบถ้วน   
  2. ธุรกิจดิจิตอล (Digital Lifestyle) การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้พฤติกรรมของคนทั่วโลก
และคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสิ้นเชิงจนกลายเป็น New Normal หรือ ชีวิตวิถีใหม่ ในทุกด้านของการด ารงชีวิต 
โดยเฉพาะสังคมกลุ่มผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดมากที่สุด การเว้นว่างระยะห่างทาง
สังคมท าให้กลุ่มผู้สูงวัยต้องอยู่กับบ้านมากขึ้น จากวิถีชีวิตเดิมต้องออกไปท ากิจกรรมนอกบ้านพบปะเพ่ือนฝูงในกลุ่ม
วัยเดียวกันเพ่ือคลายความเหงา แต่หลังจากนี้ความตระหนักด้านสุขอนามัยส าคัญมากขึ้น ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจากเดิม อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นจนแทบขาดไม่ได้ ทุกอย่างจะท างานผ่านระบบดิจิทัล
ทั้งหมด ทั้งการจ่าย การโอน หรือ การท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านออนไลน์จะกลายเป็นเรื่องปกติแทนที่การใช้เงินสด ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุแต่เดิมถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มีความเชื่องช้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันภายหลังล็อกดาวน์กลับ
ปรากฏว่าผู้สูงอายุในเมืองใหญ่มีความสามารถในการเข้าถึง และใช้เทคโนโลยีไม่ต่างจากคนกลุ่มอ่ืนเท่าไหร่นัก หรือจะ
เรียกได้ว่าเป็นวิถีใหม่ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการจึงมีการปรับรูปแบบของการบริการ รูปลักษณ์และฟังก์ชั่น
เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ 
   3. ธุรกิจการออกแบบและการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ส าหรับคนสูงอายุ  (Universal Designs) หมาย
รวมถึง การออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน ซึ่งต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ 
และวิถีการด าเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุที่สภาพร่างกายเริ่มถดถอย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรให้ความส าคัญมากที่สุดใน
การออกแบบหนือเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์คือ ความปลอดภัยในการใช้งานจริง 
   4. ธุรกิจน าเที่ยวผู้สูงวัย  กลุ่มผู้สูงอายุยังมีความต้องการท่องเที่ยวอาจไม่หักโหมมากเหมือนกับคนวัย
อ่ืน ผู้สูงอายุจะมีรสนิยมท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม ท าบุญไหว้พระ ตักบาตร ฟังเทศน์ ตามวัดวาอารามต่างๆ แต่
สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการด าเนินธุรกิจการน าเที่ยวคือความปลอดภัยและสะดวกสบายของผู้สูงอายุ 
  การด าเนินธุรกิจบริการผู้สูงอายุย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะแวดล้อมทั้งสิ้น โดย
สภาวะแวดล้อมอาจสร้างผลกระทบต่อการด าเนินงานได้ ดังนั้น ธุรกิจบริการผู้สูงอายุจึงควรท าการปรับปรุงตัวเองอยู่
เสมอ เพ่ือให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรสามารถตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสภาวะแวดล้อม
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อย่างเหมาะสมและเกิดผลดีแก่องค์กรธุรกิจของตนให้ได้มากที่สุด การวางต าแหน่งทางธุรกิจถือเป็นกุญแจส าคัญที่ท า
ให้ธุรกิจบริการสามารถพัฒนาความได้เปรียบเชิงแข่งขัน การวางต าแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เกี่ยวกับธุรกิจบริการส าหรับผู้สูงอายุนั้น จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบกิจการสามารถก าหนดและด าเนินธุรกิจได้
อย่างมีทิศทางและเป็นระบบ โดยการวางต าแหน่งธุรกิจบริการส าหรับผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกได้เป็นการเน้น
คุณภาพการให้บริการ  การเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  และการเน้นผลลัพธ์ (out put) ที่เกิดจากการรับบริการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กรธุรกิจ  ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจะเป็นกระบวนการสร้าง
แนวความคิด  การกลั่นกรองและประเมินความคิด  การพัฒนาและทดลองแนวความคิด  การพัฒนากลยุทธ์การตลาด  
การวิเคราะห์ทางธุรกิจ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การทดสอบตลาด  และการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่สามารถแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบแก่ธุรกิจของตน แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้บริหาร
หรือผู้ประกอบการจะมีการวางต าแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ใดก็ตาม การด าเนินธุรกิจบริการ
ส าหรับผู้สูงอายุจะสามารถประสบความส าเร็จ  ราบรื่น และยั่งยืนได้จะต้องมีการให้ความส าคัญกับค าว่า “คุณภาพ
การบริการ” 
 
3. สรุป 
  ธุรกิจบริการผู้สูงอายุคือธุรกิจหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้  โอกาสและความท้าทาย
ของผู้ประกอบการในประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์นั้นเกิดขึ้นมาจากอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องขอผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นหนึ่งกลุ่มที่ผู้ประกอบการเดิมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ผู้สูงอายุหรือผู้ประกอบการรายใหม่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้ง
กิจการใหม่หรือการขยายกิจการเดิม หรือ การด าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่ ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญคือความต้องการและความแตกต่างของกลุ่มผู้สูงอายุ ผ่าน
กระบวนการสร้างแนวความคิด  การกลั่นกรองและประเมินความคิด  การพัฒนาและทดลองแนวความคิด  การ
พัฒนากลยุทธ์การตลาด  การวิเคราะห์ทางธุรกิจ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การทดสอบตลาด   และการด าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่สามารถแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบแก่ธุรกิจของตนใน
สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทัศนะต่อความสูงวัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรวมถึงรูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาล 
โดยการศึกษาคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 45 – 59 ปี แบ่งการศึกษาเป็น 2 วิธ ีคือ การใช้แบบสอบถามจ านวน 72 ราย และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 19 ราย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าสถิติเชิงพรรณนา ค่าสหสัมพันธ์
ของ spearman และการถดถอยลอจีสติกเชิงอันดับ (Multivariable ordinal logistic regression และการวิเคราะห์เนื้อหา ผล
การศึกษาพบว่า พยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 54 ปี สถานภาพส่วนใหญ่สมรสและมีบุตร 2 คน จบการปริญญาตรี 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลปฏิบัติการผู้ป่วยใน มีประสบการณ์ในการท างาน 25 - 35 ปี เวลาการปฏิบัติงาน 35 - 45 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รายได้มากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน ไม่มีหนี้สิน สุขภาพโดยส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว การสนับสนุนทางสังคมทั้งด้านอารมณ์ สังคม 
ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร ส่วนใหญ่มากจากครอบครัวและเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน ท าให้ระดับการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับดี 
โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ อายุ 55 ปี ขึ้นไป (OR = 7. 33, 
95%CI : 1.47-36.46, p = 0.015) และการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน (OR = 71.16, 95%CI 
: 3.26-1552.05, p = 0.007) โดยพยาบาลผู้ให้ข้อมูลมีทัศนะต่อความสูงวัยเป็นเรื่องเดียวกันกับมุมมองและวัฒนธรรมในสังคมไทย
และการเป็นผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีการวางแผนในการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเองตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงเข้าสู่วัยสูงอายุ  ซึ่ง
น าไปสู่รูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลในด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านบทบาทในครอบครัว ด้านที่
อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ และด้านการใช้เวลาว่าง ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้คือ หน่วยงานควรให้ความส าคัญและวางแผนร่วมกับ
บุคลากรในก าหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาล เพื่อให้พยาบาลเป็นผู้ที่เข้าสู่วัยสูงอายุที่มีศักยภาพ
ต่อไป 
 

ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ, ผู้สูงวัยท่ีมีศักยภาพ, พยาบาล 
  
ABSTRACT: The study aims to explore attitude towards aging and factors related to the preparation for ageing 
among nurses, including pattern of the preparation for ageing. Participants of the study were nurses aged 45 - 
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59 years working at Payao Hospital. The study was conducted by using two methods; a survey of 72 nurses with 
questionnaires and a qualitative method which 19 nurses have been in-depth interviewed during February - 
April 2020. Data was analyzed by using descriptive statistics and determining relationships of variables by using 
correlation of spearman and multivariable ordinal logistic regression. The in-dept interview data was analyzed 
using content analysis technique. Results of this study found that most of the nurses were females, aged over 
54 years, most of them were married with bachelor's degree and had 2 children. They served as an inpatient 
operating nurse obtained work experiences for 25 - 35 years and worked for 35 - 45 hours per week. Their 
Income was more than 35,000 Baht per month with no debt, most of them had medical conditions. Social 
support, including emotional, social, information, and resources were largely from family, friends and 
colleagues. It was also revealed that the participants had a good level of preparation for ageing. The factors 
related to the readiness for active aging of this study were age over 55 years (OR = 7. 33, 95% CI: 1.47-36.46, p = 
0.015), social support and information from friends and colleagues (OR = 71.16, 95% CI: 3.26-1552.05, p = 0.007). 
The sample nurses expressed the same view of aging as the perspectives and culture of Thai society also the 
potential of aging. The participants planed their daily life from the present to the future of an old age that lead 
to a pattern of preparation for aging among them in terms of physical health and mental health, roles in the 
family, accommodation, economy and leisure time activities. The recommendations of this study are focused 
on the workplace that should pay more attention and set up guidelines with nurses in order to encourage and 
support them to prepare for an active ageing in the future. 
 
 
Keywords:  preparation for ageing, active aging, nurse 
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1. บทน า 

ในสังคมโลกปัจจุบัน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรก าลังเป็นที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะการ
เพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย ซึ่งหลายๆประเทศก าลังท่ีจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย บางประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วและมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่
สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แบบ และบางประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แบบและมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด นับว่า
เป็นความท้าทายที่หลายๆประเทศทั่วโลกต้องเผชิญโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยตอนนี้ก็ก าลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์สังคมสูงวัย 
โดยประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548(1) คาดการณ์ว่าจะกลายเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี พ.ศ. 
2564 และเป็นสังคมสูงวัยระดับสดุยอด (Super - aged society) ภายในปี พ.ศ. 2578  สาเหตุมาจากประเทศไทยประสบความส าเร็จ
ในการวางแผนครอบครัว ในช่วง พ.ศ. 2515 – 2538 ท าให้ประชากรเพิ่มช้าลงอย่างมาก(2) สัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและ
วัยเด็กลดลง ประชากรผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเตรียมตัว
เข้าสู่วัยสูงอายุก็มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุและด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการเข้าสู่วัยสูงอายุมาก
ขึ้น แต่จากการด าเนินงานและติดตามประเมินผลที่ผ่านมา พบว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปี ของการขับเคลื่อนแผนผู้สูงอายุแห่งชาติยัง
บรรลุผลตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายเพียงบางส่วน อีกทั้งยังพบว่ายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ  
ยังเป็นความท้าทายที่ยังต้องมีการเร่งรัดการด าเนินงานเพื่อให้ประชากรเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ(3) ประชาชนทุก
สาขาอาชีพ จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระมากจนเกินไปแก่ครอบครัว บุตร
หลาน สังคมและประเทศ พยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีตวามรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งด้านการด้านการเงิน ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านบทบาทในครอบครัว และด้านการใช้เวลาอยู่ใน
ระดับปานกลาง(4)  

เมื่อพิจารณาภาระงานและสภาพแวดล้อมของพยาบาลปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจะเห็นได้ว่างานพยาบาลเป็นงาน
เกี่ยวข้องกับชีวิตคนตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นการท างานบริการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง มีการปฏิบัติงานเป็น
ผลัดและต้องเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ซึ่งท าให้เกิดการพักผ่อนและนอนหลับไม่เพียงพอ จากการท างานท่ียาวนาน ท าให้เกิด
การอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อย ส่งผลต่ออารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายและความผิดพลาดขณะปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค นอกจากน้ันยังพบว่า
พยาบาลวิชาชีพมีการเจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อ กระดูกหรือข้อ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคไวรัสตับอักเสบ (5) 
และจากการศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล พบว่า การสร้างเสริมสุขภาพและการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง และการออกก าลังกายและการบริหารจัดการความเครียดอยู่ในระดับควรปรับปรุง(6) ซึ่งสาเหตุเหล่านี้มา
จากการที่ต้องท างานหนัก ขาดการวางแผนในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้การวางแผนเตรียมตัวท่ีจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนั้นลดลง
ตามไปด้วย สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า การท างานภายใต้
วิชาชีพพยาบาลเป็นทั้งปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพในหลายแง่มุม เช่น ลักษณะการ
ท างาน/ ภาระงานแบบผลัดกะ การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเตรียมตัวเข้าสู่ภาวะสูงอายุหรือการขาดความตระหนัก การอยู่ใน
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย การมีความรู้ด้านสุขภาพแต่ปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินชีวิต (7) โดย
ผลกระทบต่างๆ ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นกับพยาบาลได้   โรงพยาบาลพะเยาพื้นที่ในงานวิจัย มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพ 
โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุแต่ยังไม่มีแนวทางชัดเจน มีเพียงการด าเนินการตามแนวทางนโยบายในประเทศ ในด้านการเตรียม
ก าลังคนในการเข้าสู่สังคมสูงวัยเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนการเกษียณอายุจากงานของพยาบาล ท าให้การเตรียมตัวในด้านต่างๆยัง
ไม่ปรากฏความพร้อมในการเข้าสูว่ัยสงูอายุอย่างเป็นรปูธรรม ซึ่งการเริ่มเตรียมตัวตั้งแตอ่ายุยังน้อยจะช่วยท าให้การเข้าสู่วัยสูงอายุนั้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับพยาบาลเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่ประชาชนส่วน
ใหญ่ให้ความเช่ือถือด้านสุขภาพ และยังเป็นผู้มีความพร้อมท่ีจะสามารถเป็นผู้สูงวัยท่ีมีคุณภาพ เป็นต้นแบบของบุคคลผู้สูงวัยท่ัวๆไปใน
อนาคตได้ การพัฒนาแนวทางและการส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในกลุ่มพยาบาล จะเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพยาบาลเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ และเพิ่มประชากรต้นแบบด้านผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเข้าสังคมด้วย จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ
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สนใจที่จะศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลทั้งด้านแนวคิดส่วนบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการน า
ความรู้จากวิชาชีพพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางในการเตรียมตัว
เข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลเหล่านี้ และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุท่ีมีศักยภาพ
ของพยาบาลในโรงพยาบาลต่อไป 

 
2. วัสดุและวิธีการศึกษา 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาทัศนะต่อความสูงวัยและปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาล 
โรงพยาบาลพะเยา 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยผสมผสาน (Mixed method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  ท าการศึกษาในโรงพยาบาลพะเยา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
พ.ศ. 2563 ซึ่งสามารถอธิบายการด าเนินการวิจัยได้ ดังนี ้

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

 การด าเนินการครั้งนี้ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพะเยา ท่ีมีอายุระหว่าง 45 - 59 ปี 
ที่ปฏิบัติงานในแผนกๆต่าง ใช้การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยใช้สูตรของ Krejcie & Morgan และได้ขนาดผู้ให้ข้อมูลจ านวน 72 คน จาก
ทั้งหมด 156 คน หลังจากนั้นท าการการสุ่ม 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling)  และการสุ่มแบบระบบ 
(Systematic random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริง 

การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่ม
พยาบาล ประกอบด้วยแบบสอบถามทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ซึง่ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ค่าความตรงของเนื้อหา (Content Validity Index) (IOC) = 0.83 และความเช่ือมั่น
ด้วย Cronbach’s Alpha Coefficient ได้เท่ากับ 0.7 และน าไปวิเคราะห์ด้วยสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์ของ spearman และการถดถอยลอจีสติกเชิงอันดับ (Multivariable ordinal logistic regression) 
ในการหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
วิธีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล

แบบเจาะจงพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพะเยาที่มีอายุระหว่าง 45 - 59 ปี ท างานตั้งแต่ 1 ปีและยินยอมเข้าร่วมให้ข้อมูลด้วยความ
สมัครใจ จ านวนทั้งสิ้น จ านวน 19 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแนวค าถามส าหรับใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน ค่าความตรงของเนื้อหา (Content Validity Index) (IOC) = 0.68 แนวค าถามประกอบด้วย ประเด็นที่เกี่ยวกับทัศนะต่อความสูง
วัยและรูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกันกับการเก็บ
ข้อมูล เพื่อประเมินว่าขาดค าตอบใดตามประเด็นการวิจัยและก าหนดแนวค าถามในส่วนที่ต้องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบ
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ความน่าเช่ือถือของข้อมูลไปพร้อมกันกับการเก็บข้อมูล โดยการใช้หลักของการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในด้านข้อมูล (Data 
triangulation) และ ในด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) มาใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้ให้มีคุณภาพและ
น่าเชื่อถือ ซึ่งการเก็บข้อมูลกระท าไปจนกว่าข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ แล้วจึงน าข้อมูลมาจัดระบบ แยกเป็นหมวดหมู่ตามข้อ
ค าถามที่ต้องการทราบจากการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสร้างข้อสรุปเพื่อ
รายงานผลที่อยู่ภายในข้อมูลที่ได้มา  

 
3. ผลการศึกษา 

พยาบาลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 54 ปี สถานภาพส่วนใหญ่สมรสและมีบุตร 2 คน จบการ
ปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพยาบาลปฏิบัติการผู้ป่วยใน มีประสบการณ์ในการท างาน 25 - 35 ปี เวลาการปฏิบัติงาน 35 - 45 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ รายได้มากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน ไม่มีหนี้สิน สุขภาพโดยส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว การสนับสนุนทางสังคมทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร ส่วนใหญ่มากจากครอบครัวและเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน การเตรียมความพร้อมอยู่ใน
ระดับดี โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ คือ อายุ (OR = 7. 33, 95%CI : 1.47-36.46, p = 0.015) และ
การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน (OR = 71.16, 95%CI : 3.26-1552.05, p = 0.007) (ตาม
ตารางที่ 1)  

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุโดยการวิเคราะห์แบบ Multivariable ordinal logistic 
regression 

ปัจจัยท่ีศึกษา OR 95% CI of OR p-value 

ปัจจัยท่ัวไป    

     อายุ 55 ปี ขึ้นไป 7.33 1.47-36.46 0.015 

การสนับสนุนทางสังคม    

     การได้รับข้อมลูข่าวสารจากเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน 71.16    3.26-1552.05 0.007 

 

ทัศนะต่อความสูงวัยของพยาบาล พบว่า ทัศนะต่อความสูงวัยเป็นมุมมองที่มีทั้งทางด้านลบและด้านบวก โดยทางด้าน
ลบนั้นได้มองว่าเป็นผู้สูงวัยตามกาลเวลา ดังข้อมูลที่กล่าวว่า “…ร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสรีระเนาะ เนื้อหนังมังสาอาจจะ
เปลี่ยน มีลักษณะเหี่ยวย่น ผมงอก แข้งขา Activity อาจจะลดลง การเดินช้าลง สายตายาว มองเห็นบ่เห็นชัด ความคิดอ่านช้าลง ใน
บางคนจะมีน้อย ปานกลาง หรือปรกติ…” (กรณีศึกษาอายุ 54 ปี) รวมถึงเป็นวัยแห่งการพักผ่อน ดังข้อมูลที่กล่าวว่า “…เป็นวัยที่ 
อาจจะมีความสุขกับลูกกับหลาน เป็นวัยตี้ต้องพักผ่อนละ บ่มีเรื่องกังวลแล้ว เพราะเหนื่อยกับการท างานมาหลายสิบปี ได้ผ่อนคลายละ 
มะได้กังวลตี่ว่า อย่างพยาบาลนี่ก็ต้องผ่อแต่เวลา เช้ามาจะต้องท าหยั๋งแข่งขันกับเวลา ณ จุดนั้นมาเฮาอาจจะสบาย…” (กรณีศึกษาอายุ 
50 ปี) และเป็นวัยที่ต้องสูญเสียบทบาท ดังข้อมูลที่กล่าวว่า “…สูญเสียบทบาทหน้าที่ ขาดความเช่ือมั่น ศักยภาพลดลง ก็เลยยะหื้อ
บางครั้งหาอะหยั๋งมาทดแทนสิ่งตี่สูญเสียไป …” (กรณีศึกษาอายุ 49 ปี) ส่วนด้านบวกนั้นได้มองว่าการเป็นผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ ที่มี
สุขภาพดี ดังข้อมูล “…สุขภาพต้องแข็งแรงก่อน ต้องรักษาสุขภาพ ถ้าเราไม่แข็งแรงเราก็จะท างานไม่ได้ มีความคิดเงี้ยะ ถ้าเราต้องท า
อะไรให้เราสุขภาพแย่ เราก็ออกมา ท าตัวเองบาล้านซ์ให้ได้…” (กรณีศึกษาอายุ 56 ปี) ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น ดังข้อมูล “…ถ้าหื้อ
ลูกหลานเลี้ยงก่เสีย self น้อย (หัวเราะ) เฮาต้องดูแลตัวเฮาเอง ไม่อยากเป็นภาระของลูกหลาน คนอื่นอี๊แหน่…” (กรณีศึกษาอายุ 57 
ปี) ยังคงมีความสามารถท าประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ ดังข้อมูล “…มุมมองปัจจุบันนี้ค าว่าสูงวัย ก็คือผู้สูงวัย ถึงแม้เปิ้ลอายุจะเยอะแต่ก็
สามารถท างาน ท าอะหยั๋งได้อยู่ ท างานได้อยู่…” (กรณีศึกษาอายุ 59 ปี) 
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รูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ พบว่า มีการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ด้าน
บทบาทในครอบครัว ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ และด้านการใช้เวลาว่าง ซึ่งมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไปตามช่วงวัย โดย
แบ่งเป็น วัยก้าวย่างก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (45-54 ปี) และวัยพร้อมการเกษียณและเป็นผู้สูงสูงวัยเต็มตัว (55-59 ปี) โดยมีผลการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาดังนี ้

 
วัยก้าวย่างก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (45-54 ปี) 

วัยนี้เป็นวัยที่เริ่มจะมองเห็นความสูงวัยของตนเอง เนื่องจากเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ตลอดจนการท างานของ
ระบบภายในร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพลง จึงเริ่มมีการวางแผนตนเองเมื่อสูงวัยมากข้ึน โดยพยาบาลผู้ให้ข้อมูลยังคงท างานเพื่อสร้างความ
มั่นคงในชีวิต และส่วนใหญ่มีการปรับเปลีย่นบรบิทการท างาน รักษาสุขภาพ มีความสนใจในการเข้าสังคมและเรื่องต่างๆแบบลึกซึ้งมาก
เป็นพิเศษ เริ่มหางานอดิเรกต่างๆท า และจากการศึกษาพบว่า สถานภาพส่วนบุคคลมีความเกี่ยวโยงกับรูปแบบในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายใุนบางเรื่อง โดยคนโสดหรือใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวจะมีรปูแบบการวางแผนโดยตนเองเป็นที่ตั้งในเรื่องต่างๆ ต่างจาก
คนท่ีมีครอบครัวจะมีปัจจัยทางครอบครวัเข้ามาเกี่ยวข้องในการเตรยีมความพร้อม โดยการเตรียมความพร้อมจะเน้นครอบครัวเป็นหลัก
มากกว่าตนเอง ดังแสดงได้จาก  

ด้านสุขภาพ คนโสดหรือใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวและคนท่ีมีครอบครัวจะมีการดูแลตนเองให้มีความแข็งแรง โดยการออก
ก าลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่นเดียวกัน แต่ต่างกันตรงคนมีครอบครัวจะมีสามี หรือบุตรเป็นแรงสนับสนุนในการ
ดูแลตัวเองมากข้ึน ดังข้อมูล “…ออกก าลังกายประมาณ 3-5 ครั้งคะ พอดีแฟนมีโรคประจ าตัว เลยปากั๋นออก แล้วพอดีปีที่แล้วปี้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี แล้วทีนี้ไขมันบ่ดี สาเหตุก่เกิดจากกินพวกชา กาแฟกับเด็กๆไปนิดหน่อย เลยชวนสามี healty life กันเถอะ พากั๋นไป
ออกก าลัง โดยพากั๋นเดิน…”(กรณีศึกษาอายุ 54 ปี) ส่วนด้านการท างานเริ่มมีการวางแผนบริหารจัดการการท างาน โดยการลดภาระ
งานทีท า หลีกเลี่ยงเวรบ่ายและดึก ปรับเปลี่ยนมุมมองในการท างาน โดยเฉพาะคนโสดหรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจะเลิกบ้าพลัง ให้เวลากับ
ตัวเองในการท ากิจกรรมอื่นๆมากขึ้น เนื่องจากไม่มีภาระใดๆนอกจากตนเอง ดังข้อมูล “…เมื่อก่อนนี่จะแบบประเภทยะก๋านเนาะ จะ
มุ่งมั่น ชอบคิดไปตางหน้า ว่าคนไข้เฮาจะนั้นจะนี่ กลัวงานบ่เสร็จ ตะก่อนจะมีวิตกกังวลจะอี้สูงมาก บ่รู้เนาะเฮาเป็นคนย่อย คนถ่ีเนาะ 
กลับไปบ้านเฮาก็จะแบกงานปิ๊กไปท างาน น่าจะสัก 3-4 ปี ก่อนเนี้ยะ ซึ่งตอนนั้นเป็นงานเลขา ที่ป่ีต้องสรุปงาน ต้องพิมพ์งานทุกเดือน 
นั่งอยู่ก่าหน้าคอม ปอเป็นพวกเส้นประสาทกดทับ นอยด์อยู่ ด้วยงานเฮาเนาะ ตอนหลังมาก็เลยออกจากงานเลขากลุ่มการแล้วย้ายตัว
เก่าลงมาลุ่ม ก็ดีขึ้นอาการปวดก็เริ่มโอเคละ บ่เป็นหยั๋ง งานก็ปลงละ แล้วงานก็ปอเหียอาจจะมีเคลียงานผ่อนเล็กน้อย แต่พักหลังๆมาก็
รีบกลับบ้านละ ไปออกก าลัง ไปยะหยั๋งอย่างอื่นที่อยากท าเหีย…” (กรณีศึกษาอายุ 54 ปี)  

ด้านจิตใจ มีการรู้จักท่ีจะปล่อยวาง ใช้หลักธรรมมะเข้าช่วยในการจัดการอารมณ ์ดังข้อมูล “…เราอยูใ่นภาวะตรงนี้แล้ว
บางครั้งมันก็ไม่ได้ดั่งใจแต่ก็กลับไปมองในบางครั้งว่าเราก็ท าให้ได้ดัง่ใจ แม้แต่ตัวเราเองบางครั้งก็ท าไม่ได้ดั่งใจตัวเราเองเพราะฉะนั้นเขา
ก็ท าได้แค่นั้นแหละพี่ก็คิดประมาณนี้นะบางทีสุดท้ายมาพี่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรพี่ก็คิดว่าช่างมันเถอะเขาท าอย่า งไรก็ได้อย่างนั้น…” 
(กรณีศึกษาอาย ุ54 ปี)  

ด้านการเงิน มีการวางแผนในการออมและลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ า คนมีครอบครัวในวัยนี้หากมีบุตรที่ก าลังศึกษาจะ
วางแผนส าหรับบุตรเป็นหลัก ซึ่งต่างจากคนเป็นโสดหรือใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวจะวางแผนด้านนี้เพื่อตนเองได้ใช้เมื่อยามแก่ชราและคน
ข้างหลัง ดังข้อมูล “…เพราะว่าเราโสดก็กึดๆอยู่ ว่าเฮามะสบายมาต้องดูแลเฮาเมินๆ ก็กลัวเป็นภาระของคนอ่ืน คือถ้าเฮามีเงิน ก็ต้องมี
เงินส ารองไว้ของเฮา ถ้าเฮาคิดว่าคนท่ีมาเฝ้าเฮาอ่ะ เฮามีค่าตอบแทนหื้อเปิ้น เปิ้นก็คงจะ เรียกว่าหยั๋งเอ๊าะ ขอนมีเห็ดอี้เนาะ ก็คงจะมะ
มีปัญหา แต่ถ้าเขามีภาระ แต่กะไปอยู่บ้าน ผู้สูงวัย บ้านหยั๋งเก๊าะ ที่มีบ้านแบบเฉพาะ สมุมติว่าป่วยนักๆบ่มีใผ๋ดูแลอี้หนา ก็อยู่อั้นแตน 
ตอนนี้ก็ซื้อของหวย ธกส ไว้จ้าว แล้วก็เข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ เจียงฮาย หักไว้เดือนละ 5,000 บาท แล้วก็มีตี่เข้าเฉพาะของสหกรณ์ อีก
ต่างหากแหมก้อนหนึ่ง ประกันชีวิตนี้มีอยู่ ประกันชีวิตของ AIA ส่งปีละหมื่นกว่าบาท เล่มหนึ่ง ถ้าครบอายุ 60 ปี ก็จะได้เงินคืน 3 แสน 
แหมประกันหนึ่งก็คือ ผูกขาดไว้เลยจนเสียชีวิต ตี้ซื้อประกันก็เพื่อลดหย่อนภาษีตวย สุขภาพตวย ตอนนั้นเฮาอายุ 60-70 ที่ว่าหยุด
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สง่เฮาก็จะได้เงินคืนเนาะ  เฮาก็จะได้ตัวนี้ แล้วแหมเล่มหนึ่ง เสียชีวิตก็จะได้หื้อญาติเลย ถ้าตายก็ได้แสนหยั๋งอี้อ้ีเนาะ อันนี้ซื้อผูกขาด 
เผื่อไว้หื้อคนรุ่นหลังและของเฮา ส่วนของเฮาก็กั๋นไว้เผื่อเกษียณมาก็พอดีละ ก็จะได้เงินส่วนนั้นมาตวย…” (กรณีศึกษาอายุ 50 ปี) 

 ด้านบทบาทในครอบครัว ในด้านนี้คนมีครอบครัวจะมีความหลายหลายของช่วงวัยในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจึงมีการ
ปรับตัวบทบาทในครอบครัว ดังข้อมูล “…ป้าวัยกลางคนเนาะ กลางคนตอนต้น ลูกก็ 20-21 ปี คือทุกคนช่วงห่าง ประมาณ 30-40 ปี 
ป้าเกือบ 50 ปี ลูก 21 ปี ห่างกัน 30 ปี ยาย70ปี ก็ห่าง 20 ปี 3 เจน คืออยู่ตวยกัน ยายเปิ้นก็จะเป็นของเปิ้นเนาะ gen เปิ้ล ก็คือความ
สูงวัยนั้นเนาะ ป้าซึ่งเป็นคนกลาง ระหว่างลูกกับยาย ป้าจะต้องรับบทบาทท้ัง 2 ฝ่าย ป้าจะอยู่กับลูกเหมือนเพื่อน วัยรุ่นไปแอ่วไปหยั๋ง 
แต่อยู่กับยายเป็นคนใหญ่ ก็จะต้องปรับตัวอยู่เรื่อยๆ มีบางช่วงตี่เฮารู้สึกว่าเฮาขาดความเป็นตัวของตัวเอง อันนี้ก็ต้องตามใจ๋ลูก ไปแอ่ว
กับลูกไปช้อปปิ้ง อะไรท าไมกับลูก พอมาหายายก็จะฟัง ธรรมมะ ธรรมโม ก็ด้วยพื้นเพล ของทางบ้านจะรักสันโดษ ไม่ใช่คนแอ่ว
จี๊ดจ๊าดหยั๋ง ก็เลยอยู่กับ 2 วัยนี้ได้ แต่ก็มีนะนานๆครั้งจะเกิดความขัดข้องใจ อาจจะขาดเวลาส่วนตัวเนาะ ก็คือเฮาอยากจะปลีกเวลา
วิเวก ความเป็นส่วนตัวของเฮา มีหั้นน้อย อาจจะไม่ได้หมด เฮาก็ปรับตัวได้ ไม่ได้เครียดจนแบบอะไรท าไมอี้แนะ…” (กรณีศึกษาอายุ 
49 ปี) ส่วนคนโสดหรือคนที่อยู่ตัวคนเดียวจะเน้นการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว ดังข้อมูล “…ในความครอบครัวเนาะ ถึงจะไม่ได้อยู่ตวย
กันแต่เฮาก็จะมีนัดกิ๋นข้าวกั๋น ปะ กันอ้ีเนาะ มีงานมีหยั๋งหรือมีแม่ มาเป๊าะรวมญาติ ก็จะมีโอกาสจะอี้อยู่ คือหลานๆเฮาก็สนิทกับเฮาอยู่ 
บ่ถึงกับใกล้ห่างกัน ก็ยังอยู่ในแวดวงของปี้น้อง ก็เป็นแบบครอบครัวใหญ่ หลานปี้ ก็ไปมาหาสู่กันอี้แนะ ลูกปี้สาว ลูกน้องบ่าวก๋า…” 
(กรณีศึกษาอาย ุ54 ปี) 

 ด้านที่อยู่อาศัย ส าหรับคนที่มีครอบครัวในวัยนี้นั้นยังไม่ได้มองถึงการเตรียมที่อยู่อาศัยมากนัก เนื่องจากยังใช้ชีวิตได้
ตามปรกติ ยกเว้นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุจะมีการเตรียมสถานที่ไว้ส าหรับรองรับ ดังข้อมูล “…เป็นบ้านสองช้ัน ห้องนอนข้างบนมีห้อง
พระ ห้องลูกสาว และห้องยาย ข้างล่างเป็นห้องใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นห้องยายกับป้า ซึ่งเตรียมไว้เวลายายขึ้นบนบ้านบ่ได้ ปี้เตรียมไว้
เฉยๆ เตรียมไว้ส าหรับยาย ณ ตอนนี้ด้วยความตี่ว่า ความเชื่อของคนมะเก่าเนาะ ก็บอกว่าป่อแม่ต้องอยู่บนตี่สูง ต้องมีพิธ ีทิศทางหยั๋งอี้
หนาเฮาจะต้องปรับเปลี่ยน เข้ากับวิถีชีวิตเปิ้น บริบทของเปิ้น จะบอกว่ายายมานอนลุ่มเพ้ ทันทีบ่ได้แหละ เปิ้นเกยอยู่บน ปี่ต้องไปรีโน
เวทบ้านหมดเพื่อจะหื้อเหมาะสมกับยาย ก็ต้องรองรับไว้ทุกอย่างหมดเลย แป๋งห้องข้างล่าง ก็บอกหื้อแกหนาว่า หื้ออาบน้ าอาบท่าแล้ว
ก็ข้ึนไปนอนบนเลย วันไหนข้ีคร้านขึ้นไปก็อยู่ลุ่มนี่ ณ วันใดถ้าขึ้นไปบ่ได้ ยายก็มาอยู่นี่ …” (กรณีศึกษาอายุ 49 ปี) ซึ่งต่างจากคนที่เป็น
โสดหรืออยู่ตัวคนเดียวจะเตรยีมที่อยู่อาศยัไว้ตัง้แต่เริ่มต้น ดังข้อมูล “…บ้านเป็นตี๋ของป้อแม่เก่า แล้วเฮาก่มาสร้างบ้านแหมใหม่ ปี้ก็เป็น
บ้านช้ันเดียว บ่ได้ขึ้นสูง ก็คือ ณ ขณะที่สร้างบ้านก่คิดเผื่อไว้ล่ะ ว่าเฮาสูงวัยขึ้น ถ้าแป๋งบ้าน 2 ช้ัน การขึ้นเฮาก่จะล าบาก ก็คือวางแผน
ตั้งแต่แป๋งบ้านไปตอนแรกล่ะ ว่าอยู่เผื่อเฒ่ามันจะล าบาก…”(กรณีศึกษาอาย ุ47 ปี) 

 ด้านการใช้เวลาว่างส าหรับงานอดิเรก ส าหรับวัยนี้มองด้านนี้เป็นเรื่องการใช้เวลาว่างกับงานอดิเรกที่ตนเองชอบ มี
การการช่วยเหลือสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคมบ้างตามความเหมาะสม โดยคนที่มีครอบครัวจะมีปัจจัยทางครอบครัวมา
เป็นตัวก าหนดในการเตรียมด้านนี้ โดยเฉพาะคนท่ีมีภาระในการดูแลบุตร และบิดา มารดาที่แก่ชรา เวลาว่างส่วนใหญ่จะหมดไปกับสิ่ง
เหล่านี้มากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือท างานอดิเรกที่ชอบมากกว่าคนโสดหรือใช้ชีวิตตัวคนเดียว หรือไม่มีภาระใดๆ ดัง
ข้อมูล “…เฮามีกิจกรรมในครอบครัวเยอะกว่าหั้นแหน่ บ่สามารถปลีกตัวไปท าตรงหั้นได้ จิตอาสาเข้าใจ อยากเป็น แต่ภาระลูกตึงวันนี้
ต้องช่วยท าการบ้าน ดึกดื่นกึ่งคืน ต้องดูแลเขาลูกยังน้อย เฮาบ่มีเวลาเหลือ มันเป็นสิ่งดี ถ้าว่างก่ท าอยู่ ก็ไป แต่ก่ต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยโตยหนา…” (กรณีศึกษาอายุ 47 ปี)  

 
วัยพร้อมการเกษียณและเป็นผู้สงูวัยเต็มตัว (55-59 ปี)  

ในวัยนี้เป็นวัยกลางคนช่วงปลายทีเ่ตรียมเข้าสู่สูงอายุ สภาพร่างกายและระบบการท างานภายในมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน มี
ความเติบโตและประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน เริม่ส่งต่อการงานให้คนรุ่นหลังเริ่มปล่อยวางกับงาน และโฟกัสการเกษียณจาก
งานมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมจึงมีรูปแบบดังนี ้
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ด้านสุขภาพ ในวัยนี้เริ่มดูแลสุขภาพของตนเองให้มีความเสื่อมน้อยที่สุด ดังข้อมูล “…ในเรื่องของเฮลเนาะ สุขภาพ ปี่ก็
มีคอร์สของ โยคะ เนาะ อาทิตย์หนึ่งปี่ก็จะไป อาทิตย์ไป 4 วัน ปี่ก็จะไปเดินเร็วออกก าลัง ตี่ศาลากลางมะอั้นก็ประมง อย่างน้อย
อาทิตย์ละ 2 วันเนาะ เป็นเตรียมอันนี้ ปกติก็จะเป็นโยคะ เพราะปี่มีโรคประจ าตัวเป็นพารัสซีเมีย เรื่องของการซีด กระดูจะเปราะได้
ง่ายเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องมี กล้ามเนื้อที่แข็งแรง เวลาเราล้ม เราจะได้บ่ล้มง่าย อี้แนะ ถ้าล้มแล้วหักเลยเพราะด้านสุขภาพเราต้อง
ดูแล…” (กรณีศึกษาอายุ 56 ปี) มีการปรับเปลี่ยนเวลางานเพื่อความสมดุลในของชีวิต ดังข้อมูล “…ตอนนี้ขึ้นเป็นหัวหน้า เหมือนอะไร
มันก็สุมเข้ามาหมด ไม่ทันตั้งตัว ท าให้ชีวิตเสียศูนย์ไปเยอะ ก็เลยมีความรู้สึกว่า เครียด อยากลาออกจากงานนะ ก็พยายามปรับตัว
ตอนนี ้ก็พยายามบอกตัวเองว่า คือทุกวันนี้ท างานเลิก 2 ทุ่มจะไม่ไหวก็เลยบอกตัวเองว่า เลิกงานสี่โมงครึ่ง ก็จะเตรียมชุดมาแล้วไปวิ่งที่
ศูนย์แพทย์ 1 ชม ครึ่งชม แล้วก็ไปอาบน้ าบ้าน กลับมาเซ็นเอกสารหรืออะไรที่ไปท าที่บ้านได้ก็เอาไปท าที่บ้าน  แล้วก้จะท าแบบเนี้ยะ 
น่าจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น …” (กรณีศึกษาอายุ 56 ปี)  

ด้านจิตใจ ใช้หลักธรรมมะเข้าช่วย โดยเฉพาะปัญหาจากงานท่ีเติบโตขึ้น ดังข้อมูล “…เราท างานระดับบริหารเนาะ เฮา
จะไม่เอางานมาคิดในบ้าน จะไม่เอาเรื่องบ้านไปตี่งาน มันต้องแยกกั๋นมันก็จะมีความเครียดน้อยๆ มีวิธีก าลังความเครียดอยู่ มีการนั่ง
สมาธิตอนเจ้า ตื่นมา ก่อนนอน แล้วก็ฟังธรรมะก่อนนอน บางวันเพลียแก่ๆก็หลับ ปี่เป็นคนหลับง่าย ไม่มีความกังวล หัวถึงหมอนแล้ว
หลับ…”(กรณีศึกษาอายุ 56 ปี)  

ด้านการเงิน มีการวางแผนจัดการหนี้สิน และลงทุนเพิ่มมากขึ้นจากการออมในช่วงวัยที่ผ่านมา ดังข้อมูล “… เมื่อก่อน
ก็มีหนี้เพราะเฮาซื้อตึกท าธุรกิจ คือตอนนี้เฮาจุดประสงค์ หื้อปลอดหนี้สินเนาะ เดี๋ยวสามีเกษียณออกมาเปิ้นก็ได้เงินก้อนใหญ่ เฮาก็
เตรียมตัวถมเพื่อว่าตอนเกษียณเฮาจะได้เงินเดือนเต็ม พอตี้จะเลี้ยงชีพ เรื่องภาระลูกเฮาก็บ่มีละ ก็จะอยู่แบบพอเพียงของเฮาแล้ว เฮาก็
จะมีเงินก้อนหนึ่งไว้แอ่ว เงินออมก็มีบ้าง ซื้อพันธบัตรเนาะ IMF เฮาก็มีเป็นลดหย่อนภาษีตวย กรรมธรรม์ประกันชีวิตอะไรท าไว้เยอะ
อยู่ เพื่อคนรุ่นหลังเฮา เปิ้ลก็จะไม่ต้องเดือดร้อนกับเฮาอ่ะ เวลาเฮาเสียชีวิตไป เอาก็ไม่ประมาทเนาะ เรื่องสุขภาพ…” (กรณีศึกษาอายุ 
56 ปี)  

ด้านบทบาทในครอบครัว นอกจากปรับตัวในบทบาทที่แตกต่างในช่วงวัยภายในครอบครัวแล้ววัยนี้ยังคงเป็นที่พึ่ง
ช่วยเหลือบุตรหลาน ดังข้อมูล “…เรื่องการเงินก่าตึงวันน้ีก่ช่วยลูกหนาเดือนละหมื่นก่ารถเขาก็ยัง support ลูกอยู่ …” (กรณีศึกษาอายุ 
59 ปี) ด้านที่อยู่อาศัย ในบ้านคนที่ยังไม่ได้เตรียมด้านที่อยู่อาศัย เมื่อเริ่มสู่วัยนี้เริ่มมีการมองและปรับปรุงที่พักอาศัยเพื่อรองรับเมื่อ
ตนเองสูงวัย ดังข้อมูล “…ตอนนี้พี่อยู่ช้ันบนอยู่ แต่แพลนไว้มีห้องช้ันลุ่มแหม ถ้าในอนาคตเฮาเดินเหินบ่ค่อยได้ ก็ต้องอยู่ช้ันลุ่ม ห้อง
หั้นก่มีห้องน้ าอยู่ในตั๋ว ผ่ถึงกระเบื้องต้องบ่ลื่น พื้นบ้านก่บ่ลื่น…” (กรณีศึกษาอายุ 57 ปี) และอีกคนกล่าวว่า “…วันหน้าถ้าเกษียณจะ
ย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ ซึ่งที่บ้านนั้นยังไม่ได้เตรียมพื้นที่ พี่ก็จะเข้าไปเตรียมห้องเอง เตรียมให้ส าหรับพี่ตอนพี่อายุเยอะแล้ว อย่าง
ประตูห้องเปิดจากข้างนอกเดี๋ยวพี่เป็นลม ประตูห้องน้ าให้เปิดจากข้างนอกห้ามผลักจากข้างใน อันนี้ก็คิดไว้อยู่กะใส่ราว อายุขนาดนั้น
คงไม่มีใครท าให้ไงพี่ก็เลยคิดว่าพ่ีเกษียณอายุราชการพี่ก็จะได้เงินก้อนจากกบข. พี่ก็จะเอาเงินก้อนนี้แหละมาเตรียมบ้านส าหรับอายุ 70 
80 อาจจะต้องคิดเกี่ยวกับแปลนบ้านอยู่ว่าจะต้องท ายังไงที่แบบไม่ต้องเคลื่อนไหวเยอะพี่คิดถึงขนาดว่าจะต้องใช้วิลแชร์ด้วยนะ…” 
(กรณีศึกษาอายุ 55 ปี) นอกจากนั้นในวัยนี้เริ่มมองหาผู้ที่จะดูแลเมื่อตนเองสูงวัยอาจจะเป็นบุตร หลาน ญาติพี่น้อง หรือเข้าไปอยู่
บ้านพักคนชราหากไม่มีใครดูแล ดังข้อมูล “…สมมุติว่าถ้าลูกติดภาระ จะไปอยู่ศูนย์คนชรา ก็ได้ไม่น้อยใจ หมายถึงว่าไม่ต้องไปคิดอะ
หยังนะ เพราะชีวิตมีทางออกเสมอไป ไม่ต้องเครียดว่าต้องมาดูแลปี้ ถ้าไม่ว่างก็มาแอ่วหาเอา…” (กรณีศึกษาอายุ 56 ปี) 

 ด้านการใช้เวลาว่างส าหรับงานอดิเรก ส าหรับวัยนี้การใช้เวลาส่วนใหญ่จะเป็นการออกไปพบปะเพื่อนฝูงสมัยเด็ก
จนถึงปัจจุบัน ดังข้อมูล “…ก็เนี้ยะจะมีเพื่อนแต่ละกลุ่ม เวลาเฮาจะไป ไหนเฮาก็จะมีเพื่อนทุกกลุ่ม กลุ่มนี้ธรรมะ กลุ่มนี้แอ่ว เราก็มีคอน
เน็กช่ัน ทุกๆกลุ่ม มันจะมีมีตติ้งประจ าปี เพื่อนตั้งแต่ประถมปีละ1 ครั้ง มัธยมปีละ 1 ครั้ง รุ่นนี้เหนียวแน่น เพื่อนระดับปริญญานี่ก็จะปี
ละครั้ง เพื่อนประถามมี๊ตติ้งไม่ต่ ากว่า 50 คน มัธยมปีละไม่ต่ ากว่า 30-40 คน แล้วระดับปริญญา ปีละไม่ต่ ากว่า 50 ปี รุ่นปี้เหนียวแน่น
มาก ฮักกั๋น ตัวตั้งตั๋วตี ก็เปลี่ยนกั๋นเป็นเจ้าภาพเนาะ เป็นเหรัญญิก เป็นคนวางแผนโครงการ เป็นผู้ช่วยประธานบ้าง ถ้าเป็นประธานเฮา
ไม่ค่อยมีเวลาเนาะ เพราะงานเฮานัก เป็นประสานงาน เป็นหลายอย่าง กรุ๊ปของพะเยาเฮาก็นัดกั๋นเดือนละครั้ง แก่ไปบ่ต้องกลัวเหงาะ
เพราะปี่ชอบอยู่คนเดียว เงียบสงบ สันโดษ ชอบท าสมาธิ ชอบฟังธรรมะ ชอบปลูกผักงานอดิเรก ทุกวันนี้ก็จะมีปลูกเก๊าไม้ เฮามีเลี้ยง
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สัตว์เลี้ยงแมว ของเฮาเนี้ยะนะ  เปิ้นมาอยู่เฮาก็เลี้ยงๆจนมาเยอะ…” (กรณีศึกษาอายุ 56) และใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่ชอบ ดัง
ข้อมูล “…มะเดี่ยวนี้ก็ไปร้องเพลงที่หลังเทศบาลพะเยา เปิ้ลจะมีชมรมคนรักเพลงพะเยา เสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ไปร้องไปเต้นกั๋น 
จะมี 2 ชมรม ชมรมแรกจะเป็นแนวร้องสุนทราภรณ์ แล้วก่ชมรมคนรักเพลงก็จะร้องได้หมด ลูกทุ่ง ไทย จีน ร้องได้หมด ฝึกร้องเพลง มี
สันทนาการเต้นร าโตย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนี้ แต่พี่ก็ยะได้หลายอย่างหนา จัดดอกไม้หยั๋งก็ได้ แต่ว่าหว่างนี้ปวดมือเลยบ่อยากยะ…” 
(กรณีศึกษาอายุ 57 ปี) สร้างตัวตนใหม่หลังจากเกษียณ ดังข้อมูล “…ตอนนี้เตรียมอยู่ อย่างช่วงนี้ปี้เลี้ยงไก่ไว้โตย และสร้างฟาร์มเห็ด 
รอจังหวะฝนตกก็จะเอาเห็ดลงละ ถามว่าง่อมก่ ก่บ่กลัวง่อมเก่า หนึ่งมีหลานมาเลี้ยง สองก่ดูแลไก่ ดูอะหยั๋งๆ ก็พอจะ support เราหื้อ
มีหยั๋งยะ…”(กรณีศึกษาอายุ 59 ปี) พยาบาลอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “…ชอบขายของเป็นงานอดิเรกมากกว่าเนาะ ถ้าหลังเกษียณอาจจะ
ขายต่อสัก 2-3 ปี ถ้าอยู่ตัว คือไม่ได้คิดว่าจะออกไปท ามาหากินอย่างอื่นละนะ ถ้าจะให้ไปตั้งตัว ค้าขายใหญ่อี้ไม่ยะละ ขายได้ก็ขาย 
ขายเล็กๆน้อยๆไป แต่นี่จะไม่คิดละ คิดแต่มีความสุขไป จะท าไงให้ชีวิตตัวเองสมบูรณ์ มีความสุขแบบเรียบๆ…” (กรณีศึกษาอายุ 56 ปี) 

4. วิจารณ์ 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุนั้น จะมีการเตรียมความพร้อมเพิ่มมากข้ึนเมื่ออายุมากข้ึน(7) และการได้รับความ
รัก ความเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้างนั้นจะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี มีชีวิตที่
สมบูรณ์ขึ้น(8) โดยผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนะต่อความสูงวัยของพยาบาล สะท้อนให้เห็นว่า ทัศนะต่อความสูงวัยเกิดที่ขึ้นนั้น เกิดขึ้น
จากการประสบการณ์ตรงและความรู้เดิมที่มีในชีวิตประจ าวันต่อความสูงวัย ซึ่งสอดคล้องกับการมุมมองและวัฒนธรรมในสังคมไทย ที่
มองผู้สูงวัยตามข้อก าหนดที่ตั้งไว้ ทั้งด้านอายุ การครบก าหนดให้เกษียณจากงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย และการเปลี่ยนผ่าน

บทบาทต่างๆ(9),(10) ในขณะที่สังคมปัจจุบันผู้สูงวัยได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากข้อก าหนดของมุมมองและวัฒนธรรมในสังคม โดยผู้สูงวัย

ปัจจุบันมีความแข็งแรงมากข้ึน สามารถที่จะดูแลหรือพ่ึงพาตนเองได้ มีศักยภาพและความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆให้กับตนเอง
และต่อส่วนรวม และเริ่มปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ บทบาท หากิจกรรมต่างๆท า และเตรียมตัวเอง
ให้พร้อมมากท่ีสุดก่อนเข้าถึงผู้สูงวัย โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรมที่กล่าวถึงตัวบุคคลที่ท ากิจกรรมที่มี
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ร่วมท ากับเพื่อนฝูงและกลุ่มวัยต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มที่ มีความรู้หรือศักยภาพตนเอง(11) และ
เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้ดีกว่าผูสู้งอายุท่ีไม่ได้เข้ารว่มกิจกรรม มีทัศนคติด้านบวก มีความพึงพอใจในชีวิตสูง(12) น าไปสู่แนวคิดผู้สูงวัยท่ี
มีศักยภาพ (Active aging) ที่มองว่าผู้สูงวัยท่ีมีศักยภาพ คือผู้ที่ดึงเอาศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและ

สังคม ซึ่งด ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีที่สามารถพ่ึงพา ดูแลช่วยเหลือตนเองได้ รวมถึงมีหลักประกันที่มั่นคง(13),(14),(15)  
โดยทัศนะท่ีเกิดขึ้นของพยาบาลท าให้เกิดการรปูแบบในการเตรียมความพร้อมคือ การเตรียมความพร้อมในด้านสขุภาพ

ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านบทบาทในครอบครัว ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ และด้านการใช้เวลาว่าง (16, 17) ซึ่งในการเตรียมความ

พร้อมนั้นมีความแตกต่างกันออกไปตามช่วงอายุ โดยวัยก้าวย่างก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (45-54 ปี) จะมีการเตรียมความพร้อมที่เน้นในเรือ่ง
ความมั่นคงในชีวิตทั้งการงาน การเงิน ครอบครัว และสุขภาพของตนเอง ส่วนในวัยพร้อมการเกษียณและเป็นผู้สูงสูงวัยเต็มตัว (55-59 
ปี) จะเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดการสมดุลในชีวิตการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยลดภาระการท างาน เตรียมถ่าย
โอนงานต่างๆ จัดการหนี้สิน มองหาชีวิตตัวเองหลังจากเปลี่ยนแปลงบทบาทเมื่อตนเองสูงวัย ทั้งด้านสุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เริ่มเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูง หากิจกรรมต่างๆ รวมถึงวางแผนด้านที่อยู่อาศัยและผู้ดูแล  ตามแนวคิดผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ (Active aging) และทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) นอกจากนั้นยังค้นพบว่า ลักษณะการท างานและภาระงานที่ได้รับ 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ การสนับสนุนของส่วนกลางในการเตรียมความพร้อมเป็นอุปสรรคต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุที่มีศักยภาพของพยาบาล จึงจ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาและหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการเตรียมความพร้อมให้กับ
พยาบาลให้เข้าสู่วัยสูงอายุท่ีมีศักยภาพต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้และการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี ้
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1. ด้านการปฏิบัติงานของพยาบาล ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลในแต่ละด้านท่ีเหมาะสมส าหรับพยาบาลในแต่ละช่วงวัย และมีกิจกรรมที่เอื้อต่อการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่
วัยสูงอาย ุ

2. องค์กรวิชาชีพพยาบาล ควรก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 
ของพยาบาลในแต่ละกลุ่มวัย ให้กับโรงพยาบาลต่างๆปฏิบัติ เพื่อการเข้าสู่สูงวัยอย่างมีศักยภาพของพยาบาล 

3. ควรสร้างความตระหนักรู้แก่พยาบาลในแต่ละช่วงวัย โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารข่าวสารที่ส าคัญในการ
เตรียมตัว เพื่อเพิ่มการเตรียมตัวมากข้ึน 

4. จากการศึกษาเป็นการศึกษาในกลุ่มของพยาบาลในโรงพยาบาลเฉพาะบางกลุ่มอายุ ตัวอย่างการศึกษาจึงไม่อาจเป็น
ตัวแทนของพยาบาลทั้งหมดได้ ควรท าการศึกษาในกลุ่มช่วงอายุอ่ืนๆ เพื่อให้เห็นความแตกต่าง 

5. ควรท าการศึกษาในกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ focus group และแยกแต่ละช่วงวัย ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อมูลที่มี
ความหลากหลายและน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคมต่อไป 

5. สรุปผลการศึกษา  

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกับพยาบาลที่มีอายุตั้งแต่ 45-59 ปี ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับดี โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุของการศึกษาในครั้งนี้ คือ อายุ และการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน โดยพยาบาลผู้ให้
ข้อมูลมีทัศนะต่อความสูงวัยเป็นเรื่องเดียวกันกับมุมมองและวัฒนธรรมในสังคมไทย และการเป็นผู้สูงวัยท่ีมีศักยภาพและมีการวางแผน
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเองตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งน าไปสู่รูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของ
พยาบาลในด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านบทบาทในครอบครัว ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ และด้านการใช้เวลาว่าง 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้คือ หน่วยงานควรให้ความส าคัญและวางแผนร่วมกับบุคลากรในก าหนดแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาล เพื่อให้พยาบาลเป็นผู้ที่เข้าสู่วัยสูงอายุท่ีมีศักยภาพต่อไป 
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