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บทคัดย่อ 

      บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหลักการสื่อสารเชิงพุทธ เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาใน
สังคมไทย และเพ่ือศึกษาการสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการกับการใช้ภาษาในสังคมไทย การสื่อสารเชิงพุทธ
หมายถึง การสื่อสารที่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองและของแต่ละบุคคล มีความเชื่อมั่นใน
กฎของการกระท าดีซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่อการสื่อสารกับตนเอง และการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนเป็นการ
สื่อสารเชิงวัจนะและเชิงอวัจนะ ด้วยการเพียรสื่อสารไปในทางที่ดี ด้วยสติ ด้วยปัญญาในแต่ละขณะที่ท าการ
สื่อสาร เพ่ือให้ตนเองและผู้ อ่ืนมีความสุข หรือเพ่ือท าให้ชีวิตดีขึ้นเจริญขึ้นทั้ งในส่วนที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมโดยไม่เบียดเบียนกันไม่ว่าจะต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ส่วน
การบูรณาการหมายถึงการประสานกลมกลืนกระบวนการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนให้เป้าประสงค์ที่ส าคัญให้มี
ความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน และจะส าเร็จได้ก่อต่อเมื่อองค์ประกอบในระบบการจัดผลด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และส่วนการใช้ภาษาในสังคมไทยหมายถึง วัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตของเผ่าพันธุ์สังคมมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่เพียงล าพังได้ ชีวิตมนุษย์จึงต้องสัมพันธ์กับการ
สื่อสารเพ่ือความอยู่รอด 
ค าส าคัญ;  การสื่อสารเชิงพุทธ, การบูรณาการ ,การใช้ภาษาในสังคมไทย 
 

 
Abstract 

         This academic article are a purpose to study the principles of Buddhist 
communication to study the use of language in Thai society and to study Buddhist 
communication integrated with the use of language in Thai society. Buddhist communication 
means communication based on belief in oneself and individual potential. Confidence in the 
law of good deeds which is based on causal factors in communication with oneself.  and, 
communication with others is verbal and non-verbal communication. By diligently 
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communicating in the best way, with mindfulness and wisdom at each time of 
communication.  to make yourself and others happy or to make life better and prosper in 
both the concrete and the abstract. able to live together happily in society without 
harassing each other, whether for themselves or others Integration refers to the 
harmonization of analytical processes to support the harmonization of key objectives and to 
be achieved only when the elements in the performance management system are 
interconnected. one and the same and the use of language in Thai society means Culture in 
the living of the human society race because humans cannot live alone. Human life must be 
related to communication for survival. 
 
Keyword; Buddhist communication, Integration, language using in Thai society 
 
๑.บทน า 
      การสื่อสารเชิงพุทธคือการสื่อสารที่อาศัยหลักการและแนวทางปฏิบัติทางพุทธศาสนาเป็นแนว
ทางการสื่อสาร อยู่บนหลักการของเหตุและผลตามความจริงที่เป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกัน ผู้สื่อสารท าการ
สื่อสารบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและรับผิดชอบในการสื่อสารของตน  เป็นการสื่อสารที่แต่ละบุคคลสามารถ
ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มที่จากการสื่อสารภายในตนเองก่อนเป็นล าดับแรก การสื่อสารที่ประกอบด้วยสติอยู่
กับปัจจุบัน รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยความเห็นที่ถูกต้อง ความคิดที่ถูกต้องและมีสมาธิถูกต้อง 
ไม่ว่าผู้ท าการสื่อสารจะอยู่ในฐานะของผู้ส่งสารหรือผู้รับสาร และไม่ว่าจะเป็นการสื่ อสารกับตนเองหรือการ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืน เป็นการสื่อสารที่ก่อให้เกิดปัญญา การสื่อสารที่สร้างสรรค์ในทางที่ดีงามหรือการสื่อสารใน
ทางบวกน าไปสู่การกระท าที่ดีงามทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  วิธีการสื่อสารเชิงพุทธสามารถพิจารณาได้ทั้งในการ
สื่อสารกับตนเองและการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีหลายลักษณะคิดรูปแบบต่างๆ 
การนึก การระลึกได้ การรู้สึก การมีสติ การรู้อยู่ การระลึกถึงหรือระลึกได้ การเจริญสติ การก าหนดสติ การ
เข้าใจตนเอง การรู้จักตนเอง และการตระหนักรู้ วิธีการสื่อสารกับตนเองเป็นการสื่อสารเชิงพุทธ  การคิดแบบ
อุปมาเปรียบเทียบการตั้งค าถามกับตนเองการหารือหรือปรึกษากับ การสื่อสารกับบุคคลอ่ืนเป็นการสื่อสารเชิง
พุทธ การสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเชิงวัจนะหรือเชิงอวัจนะมุ่งให้เกิดประโยชน์ การสื่อสาร
กับตนเองและการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนคือการสื่อสารด้วยสติ โดยอาศัยการส ารวมเป็นเครื่องมือเมื่อเป็นผู้ส่งสาร
ต้องส ารวมรับรู้อย่างมีสติพิจารณาไตร่ตรองให้ดี ทิศทางการสื่อสารเป็นการพิจารณาในเชิงคุณค่าของการ
กระท า ส าหรับทิศทางการสื่อสารเชิงพุทธเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นกุศลเท่านั้น ทิศทางการสื่อสาก่อให้เกิด
ปัญญา  

  การสื่อสารเชิงพุทธคือการสื่อสารทางด้านปัญญาที่สามารถท าให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขน าไปสู่การแก่
ปัญหาและการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย สามารถแก่ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
โดยไม่เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ไม่ว่าจะต่อตนเองหรือผู้อ่ืนอันเป็นประโยชน์ในระดับโลกิยะที่เป็นประโยชน์ใน
โลกนี้ เมื่อความรู้ที่เป็นหลักธรรมอันประเสริฐนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นถึงประโยชน์อันจะพึงเกิดแก่ชาวโลก จึง
น าหลักธรรมมาสาธยายสื่อสารถึงพุทธบริษัทของพระองค์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปในชมพู
ทวีปซึ่งเป็นที่ประจักษ์ของความเจริญมั่นคงเป็นระยะเวลานาน ๔๕ ปี พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปทั่วโลก 
จนกระทั่งได้ถวายพระนามว่า พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ยอมรับนับถือใน
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หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งๆที่หลักธรรมของพระองค์มีความลึกซึ้งมากแต่พระองค์สามารถสื่อสาร
ได้เป็นอย่างดี พระองค์ใช้พุทธวิธีการสื่อสารเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ที่ต้องศึกการสื่อสารเชิงพุทธจึงเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ  การสื่อสารเชิงพุทธ จึงเป็นส่วนส าคัญต่อพระพุทธศาสนาที่
ประสบผลส าเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลายปัจจัย แต่ส่วนหนึ่งคือการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดย
พระองค์ได้ใช้พุทธวิธีที่เข้าถึงผู้คนในระดับต่างๆ สามารถใช้หลักค าสอนของพระองค์ได้เป็นอย่างดี ทั้งๆในสมัย
นั้นยังมีเจ้าลัทธิมากมาย ได้มีการโต้วาที ปะทะวาทะ จนพระองค์ได้ชื่อว่า สัตถาเทวะมนุสสานัง เป็นครูสอน
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย2 

๒. การใช้ภาษาในสังคมไทย  
วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพ่ือด ารงชีวิตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่เพียงล าพังได้ 

การด าเนินชีวิตของมนุษย์จึงต้องสัมพันธ์กับการสื่อสารเพ่ือความอยู่รอด ดาวรรณ หงลดารมภ์ และจันทิมา 
เสียมานนท์ ๒๕๕๙ : บทบรรณาธิการ กล่าวว่า“มนุษย์ไม่สามารถอยู่รอดได้โดยไม่มีภาษา ภาษาเป็นสิ่งที่หล่อ
หลอมมนุษย์ไว้ด้วยกันให้เป็นสังคม และเป็นเครื่องมือส าคัญที่สานสัมพันธภาพระหว่างคนกับคน มนุษย์ใช้
ภาษาเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ เล่าเรื่องราว การแก้ปัญหา การสื่ออารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนความขัดแย้ง
ในเรื่องต่างๆ ขณะเดียวกันมนุษย์ก็อาจถูกครอบง าหรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษาในสังคมนั้นๆลักษณะใด
ก็ลักษณะหนึ่ง จึงผูกโยงร้อยรัดเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องที่สัมพันธ์กันคือ เจตนา อุดมการณ์ อ านาจ อัตลักษณ์ 
และสิ่งที่หล่อหลอมความเป็นมนุษย์ สามารถรังสรรค์และสืบสร้างเป็นพลายแห่งสังคมที่เคลื่อนไป อย่างไม่
สิ้นสุด”ภาษาเป็นสิ่งที่เกิดจากข้อตกของคนในสังคมให้ใช้ร่วมกัน เราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคมคละ
สังคมผ่านภาษา ดังนั้นเราจะสามารถศึกษาสังคมผ่านภาษาหรือสามารถศึกษาภาษา เพ่ือค้นหาภาพสะท้อน
สังคมได้เช่นกัน สังคมใดก็ตามที่ให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาในการสื่อสาร ประสิทธิภาพของการสื่อสารใน
สังคมนั้นๆ ก็จะมีความเจริญขึ้น การเรียนรู้ภาษาจะเอ้ือให้มีการเรียนรู้ความคิดเพราะภาษาส่งผ่านความคิด 
ถ่ายทอดความคิด แม้แต่การใช้ภาษาเพ่ือแย้งหรือแสดงความคิดคัดค้านที่สามารถน าไปสู่ความคิดใหม่ๆได้ การ
ใช้ภาษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความคิดหรือวิทยาการใหม่ ๆ3   

   การจ าแหนกภาษาในสังคมไทย อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ๒๕๕๐ : ๓-๕๖) ภาษาต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
สังคมไทยจ าแหนกภาษาออกเป็นล าดับชั้น . ภาษาภายนอกเป็นภาษานอกสังคมไทย ไม่ใช่ภาษาแม่ของคนไทย 
ภาษาภายในเป็นภาษาที่คนไทยใช้เป็นภาษาแม่ในสังคมไทย สามารถจัดล าดับชั้น สูงสุดไปหาต่ าสุดคือ 
ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่มีความส าคัญมากที่สุดในสังคมไทย  ภาษาประจ าภาคชายแดนภาษาที่มี
ความส าคัญระดับภาค ภาษาพลัดถิ่น ( ภาษาพลัดถิ่นหมายถึง ภาษาตระกูลไทที่ผู้พูดจากดินแดนนอกประเทศ
ไทย  ภาษาในวงล้อม ภาษาในวงล้อม เป็นภาษาท่ีมีผู้พูดน้อยมากและมักเป็นภาษาที่อยู่ในดินแดน การจัดกลุ่ม
ภาษาย่อยของมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ แต่คนไทยประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความหลากหลาย  
ภาษาถิ่น อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (๒๕๔๐) กล่าวว่าภาษาถิ่น คือภาษาไทยที่พูดกันเฉพาะใน ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย. ภาษามาตรฐานจัดเป็นกลุ่มภาษาย่อยกลุ่มหนึ่ง
ของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาไทยที่พูดโดยผู้มีการศึกษาสูงส่วนใหญ่ภาษาสังคม กัลยา ติงศภัทิย์ (๒๕๒๕) ได้
แบ่งกลุ่มภาษาสังคมไว้ ที่ส าคัญ ได้แก่ ภาษาของผู้มีการศึกษาสูง วิธภาษาค าว่า “วิธภาษา”  เป็นค าที่มี
                                                           

2 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). การสื่อสารเพื่อเข้าถึงสัจธรรม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๔. 

3 อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ ๒๕๔๐  ภาษาในสังคมไทย  ความหลากหลาย พฯ  การเปีย่นแปลงและการพัฒนากรุงเท
ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ความหมายกว้างมาก ซึ่งเป็นเพ่ือใช้เรียกภาษาหนึ่ง ๆ ที่มีลักษณะต่างจาก ภาษาในรูปแบบอ่ืน ภาษาหน้าที่ 
คือการใช้ภาษาที่ต่างไปตามหน้าที่ของการใช้มีตัวอย่าง ภาษากฎหมาย ภาษาแพทย์ ภาษาของพระราชวงศ์ 
ภาษาราชการ เป็นต้น (กัลยา ติงศภัทิย์, ๒๕๒๕) ขณะที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (๒๕๔๐) เรียกกลุ่มนี้ว่า 
ท าเนียบภาษา  
ภาษากับสังคม การศึกษาภาษาในสังคมเราจะพบว่า ภาษามีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างแนบแน่น ถ้าใช้ ภาษา
เป็นหลักในการพิจารณาแล้วจะพบว่าสังคมจะเป็นสังคมขึ้นมาได้ก็เพราะภาษา  เชื่อมโยงกันท าให้สังคมนั้น ๆ 
สื่อสาร สืบทอดความคิด ความรู้ วัฒนธรรม และระเบียบการต่าง ๆ สังคมจะเจริญจะเสื่อมจนเปลี่ยนแปลงไป 
ย่อมมีภาษาเป็นปัจจัยหนึ่ง (ประพจน์ อัศววิรุฬหการ , ๒๕๔๖)การด ารงอยู่ของสังคมมนุษย์ การสืบต่อทาง
ความคิดวิทยาการของมนุษยชาติจะส่งต่อ สืบสานทางความคิด การปฏิบัติจนไปสู่การเก็บบันทึกที่ทันสมัยได้
นั้น ต่างต้องอาศัยสื่อกลางความส าคัญของภาษา 
๓. การบูรณาการการสื่อสารเชิงพุทธกับการใช้ภาษาในสังคมไทย 

 การบูรณาการหมายถึงการประสานกลมกลืนกระบวนการวิเคราะห์ สนับสนุนให้เป้าประสงค์ที่ส าคัญ
ให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน มีความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และส่วนการใช้
ภาษาในการสื่อสารเชิงพุทธหมายถึง การสื่อสารที่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองและของแต่
ละบุคคล มีความเชื่อมั่นในกฎของการกระท าดีซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่อการสื่อสารกับตนเอง และการ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืนเป็นการสื่อสารเชิงวัจนะและเชิงอวัจนะ ด้วยการเพียรสื่อสารไปในทางที่ดี ด้วยสติ ด้วย
ปัญญา การใช้ภาษาในสังคมไทยหมายถึง วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตของเผ่าพันธุ์สังคมมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่
สามารถอยู่เพียงล าพังได้ ชีวิตมนุษย์จึงต้องสัมพันธ์กับการสื่อสารเพ่ือความอยู่รอด i 
๔. รูปแบบการบูรณาการการสื่อสารเชิงพุทธกับการใช้ภาษาในสังคมไทย  

บทความนี้ ได้ท าการศึกษา ทฤษฎีของการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย หลักการสื่อสารเชิงพุทธ และการ
ใช้ภาษาในสังคมไทย เพ่ือน ามาหลอมรวมบูรณาการด้วยกันเพ่ือให้ได้รับแบบการสื่อสารพึงประสงค์ ส าหรับ
การใช้ภาษาในสังคมไทย ผู้เขียนบทความได้ศึกษารวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆดังนี้  ศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาจากต าราที่เกี่ยวข้องได้สรุปรูปแบบการบูรณาการการสื่อสารเชิงพุทธและการใช้ภาษาใน
สังคมไทย โดยผู้เขียนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแสดงเป็นเบื้องต้น 

- ระดับพ้ืนฐานของภาษาในสังคมไทยของของค าเมตตา คือ หลักธรรมในอันที่จะให้คนทั้งหลาย
เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันไมท าลาย ไม่เบียดเบียนกัน ยังคนทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสันติภาพใน
โลกนี้ 

 - ระดับกลางของภาษาในสังคมไทยของต าว่า เมตตา เป็นเป็นคุณธรรมที่ช่วยพัฒนาจิตใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ ลดกิเลส ลดปัญหาขจัดความทุกข์ให้เบาบางลง มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง ประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งตนเอง
และส่วนรวม 

- ระดับสูงของภาษาในสังคมไทยของค าว่า เมตตา เป็นคุณธรรมที่ยังคนให้หมดตัวตน หมดกิเลส หมด
ปัญหา ไม่มีอาสาวะเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นเมตตาที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีผู้ให้และผู้รับ หมายถึง
บรรลุนิพานเป็นเมตตาของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลาย เมตคานั้นเกิดขึ้นได้ 3 ทางคือ ทางกาย  ทาง
วาจาและทางใจถ้าบุคคลเจริญเมตตาอย่างสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องต่อเนื่องยอมได้รับอานิสงค์และคุณประโยชน์ 

ผู้เขียนบทความได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับการใช้ภาษาในสังคมไทยร่วมกัน 
จึงเกิดองค์ความรู้ด้านบูรณาการอีกส่วนหนึ่งและสรุปได้ดังนี้ 1.การใช้ภาษาในสังคมไทยมีส่วนส าคัญจะต้องใช้
ภาษาให้ถูกต้อง 2.การพิจารณาผู้รับและผู้ส่งสารจะต้องใช้ภาษาให้ตรงกับระดับบุคคลทางสังคม 3.การสื่อสาร
มีส่วนส าคัญจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารให้ถูกต้อง 
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ประเด็นที่น ามาเขียนบทความนี้  
การสื่อสานเชิงพุทธบูรณาการกับการใช้ภาษาในสังคมไทย มีดังนี้ 

๑. การสื่อสารเชิงพุทธ คือการสื่อสารที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองและของแต่ละ
บุคคล มีความเชื่อมั่นในกฎของการกระท าดีซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่อการสื่อสารกับตนเอง  

๒. การบูรณาการ คือการประสานกลมกลืนกระบวนการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนให้เป้าประสงค์ท่ีส าคัญ
ให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน  

๓. การใช้ภาษาในสังคมไทย คือวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตของเผ่าพันธุ์สังคมมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่
สามารถอยู่เพียงล าพังได้ ชีวิตมนุษย์จึงต้องสัมพันธ์กับการสื่อสารเพ่ือความอยู่รอด 

๔.  
๕. สรุป  

การสื่อสารเชิงพุทธ คือการสื่อสารบนพ้ืนฐานแห่งความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองและแต่ละบุคคล
เชื่อมั่นในกฎของการกระท าดี ซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย การสื่อสารทั้งตนเองและบุคคลอ่ืนเป็นการสื่อสาร
เชิงวัจนะและเชิงอวัจนะ ด้วยการเพียรสื่อสารเป็นไปในทางดี เพียรระวังจะไม่ท าการสื่อสารไปในทางที่ไม่ดี 
ด้วยสติ ด้วยปัญญา ในแต่ละขณะที่ท าการสื่อสารเพ่ือให้ตนเองและผู้อ่ืน ในแต่ละขณะที่ท าการสื่อสารมี
ความสุขและท าให้ชีวิตดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม การบูรณาการคือการประสานกลมกลืนกระบวนการ
วิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนให้เป้าประสงค์ที่ส าคัญให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อย่างสมบูรณ์  
                                                     
บรรณานุกรม 
กาญจนา แก้วเทพ. สื่อสารมวลชน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). การสื่อสารเพื่อเข้าถึงสัจธรรม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๔.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต). เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม,                   
๒๕๓๑ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช       
วิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๙. ) 
เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. พระนคร : บรรณาคาร, ๒๕๑๓.  
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. พุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช ๒๕๑๙. 
สวนิต ยมาภัย. การสื่อสารของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ๒๘ การพิมพ์, ๒๕๒๖.  
อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ๒๕๔๐  ภาษาในสังคมไทย  ความหลากหลาย พฯ  การเปี่ยนแปลงและการพัฒนากรุง
เทฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อวยพร พาณิช และ คณะ. ภาษาและหลักการเขียนเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
 
 



 
 

 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโควิด (Covid 19) ที่ส่งผลต่อความปลอดภัย           
จากเช้ือโควิด-19 (Covid-19) ในเขตอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
BEHAVIORS IN SELF-DEFENSE FROM COVID-19 AFFECT SAFFECT 

FROM COVID19 IN SONG PHI NONG DISTRICT SUPHANBURI PROVINCE 
 

ศศิพิมพ์มาศ หงษ์สมบัติ 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) การตระหนักต่อการสวมหน้ากากส่งผลต่อความปลอดภัยจาก
เชื้อโควิด (Covid 19) ในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) การเว้นระยะห่างส่งผลต่อความ
ปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) ในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้การสุ่มแบบมีระบบ โดยคัดเลือกจากประชากรในพื้นที่อ าเภอ
สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 399 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตรส่วนประมาณ 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าถอถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโควิด (โควิด 
19) การตระหนักต่อการสวมหน้ากาก และการเว้นระยะห่างส่งผลเชิงบวกกับความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 
(Covid 19) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 
ค าส าคัญ: การตระหนักต่อการสวมหน้ากาก, การเว้นระยะห่าง, ความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19  
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) Awareness to wearing masks affects 
safety from COVID-19 in Song Phi Nong District Suphanburi Province 2) Social distance 
affects safety from COVID-19 in Song Phi Nong District Suphanburi Province. This research 
is quantitative research. The samples used in the research using systematic 
randomization by selecting from the population in Song Phi Nong District Suphanburi 
Province, 399 people. The instrument used to collect data was approximately 5 scale 
questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and multiple regression. The study found that self-protection behaviors from 
COVID-19, awareness to wearing masks and social distancing had a statistically significant 
positive effect on safety from Covid 19 at 0.01 level, statistically significant at a level of 
0.01. 
 
Keywords: Awareness to wearing masks, Social distance, Safety from COVID-19 
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บทน า 
 การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ก่อให้เกิดความท้าทายที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
สังคมทั่วโลก ที่ท าให้เกิดสภาวะต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โควิด-19 มีต้นก าเนิดในหวู่ฮ่ัน 
ประเทศจีน วิวัฒนาการของโควิด-19 เกิดข้ึนเป็นพลวัตตามธรรมชาติและมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วใน
ประเทศจีนและอีกหลายประเทศ ท าให้เกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบติดเชื้อฉับพลัน ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจในระดับจังหวัดและระดับประเทศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น 
(Adam, 2020) น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโลนา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ทีต่ั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าอาจเกิดผลทั้งในเชิงบวกในเรื่องหนึ่งและอาจเเกิดผลทั้งในเชิงลบในอีกเรื่องหนึ่ง 
ในขณะที่การตัดสินใจของภาครัฐส าหรับการล็อกดาวน์ร่วมกันเพ่ือให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสช้าลง
อย่างเห็นได้ชัด  
 จากข่าวการเริ่มระบาดของไวรัสโคโรน่าตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคล ครอบครัว และชุมชนอีกด้วย (Jokovljevic and 
other, 2020) ท าให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างร่วมกันออกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันสกัดกั้นและ
ลดความเสี่ยงให้กับภาคประชาชนและภาคธุรกิจ อาทิเช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแพร่ระบาดของ
ไวรัส การรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตัวเองผ่านการรักษาความสะอาด เช่น การสวมหน้ากาก
อนามัยและการล้างมืออย่างถูกต้อง มาตรการการเว้นระยะห่าง การตั้งข้อก าหนดให้ท างานจากที่บ้านเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพ้ืนที่เสี่ยง การออกข้อก าหดนเพ่ือปิดพ้ืนที่ส่วนกลาง สถานที่สาธารณะ 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และจากมาตรการและเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น ส่งผลโดยตรงต่อการหยุดชะงัก
ของกลไกต่าง ๆ ของประเทศ ทั้งในแง่เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของผู้บริโภค จากผลวิจัย พบว่าคนไทยมี
ความกังวลมากข้ึนในเรื่องของสุขภาพของตนเองเพ่ิมข้ึน 
            พ้ืนที่อ าเภอสองพ่ีน้องจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในอ าเภอที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับผลกระทบ
จากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งหลายหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ให้ความรู้แก่
ประชาชนทั่วไป เพ่ือรับมือและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนั้นการหาความรู้และ
ความเข้าใจต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จึงมีความส าคัญในการสร้าง
ความตระหนักรู้เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเพ่ือไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปจนเกิดกระแสการ
ต่อต้านผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ ทั้งนี้การป้องกันตนเอง เช่น การล้างมืออย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหารที่
ปรุงสุกและสวมใส่หน้ากากอนามัยก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้ และติดอาวุธทาง
ความคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจและไม่ตื่นตระหนกในสถานการณ์ปัจจุบันจึงมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษางานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโควิด-19 
(Covid-19) ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) ในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. การตระหนักต่อการสวมหน้ากากส่งผลต่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) ในเขต
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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2. การเว้นระยะห่างส่งผลต่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) ในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1: พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโควิด (Covid 19) ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด  
          (Covid 19) ในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1: การตระหนักต่อการสวมหน้ากากส่งผลเชิงบวกต่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด  
                             (Covid 19) ในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สมมติฐานที่ 2: การเว้นระยะห่างส่งผลเชิงบวกต่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19)  
                             ในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในพ้ืนที่อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
127,382 คน (เว็บไซต์ : http://service.nso.go.th/ สืบค้นวันที่ 25 กันยายน 2563) 
                 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยใช้การสุ่มแบบมีระบบ โดยคัดเลือกจากประชากรในพ้ืนที่
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 399 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตร
ทาโร ยามาเน่ (Yamane. 1973:  725 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2540: 71) ดังนั้นการวิจัย
ครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 399 คน 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและ
แบง่เนื้อหาออกเป็น 4 ตอน 

พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
จากโควิด (Covid 19) 

- การตระหนักต่อการสวมหน้ากาก 
- การเว้นระยะห่าง 

ความปลอดภัย 
จากเชื้อโควิด (Covid 19) 
ในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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                ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ  
     ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโควิด (Covid 19) ได้แก่ 
(1) การตระหนักต่อการสวมหน้ากาก และ (2) การเว้นระยะห่าง 
     ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) ในเขตอ าเภอสองพ่ี
น้องจังหวัดสุพรรณบุรี 
       ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโค
วิด (Covid 19) ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) ในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
              การตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยท าการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบและมีค่า IOC โดยรวมทั้งฉบับ ≈ 0.84 นอกจากนี้ แบบสอบถาม จ านวน 30 
ชุดได้ท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่มีความคล้ายกัน ได้แก่ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีการครอนบาค (Cronbach 1974: 161) โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยดูจากค่า Cronbach’s Alpha จะต้องไม่ต่ ากว่า 0.6 
(Cohen, 1983: 251) ใน การศึกษาครั้งนี้ค่า Cronbach’s Alpha อยู่ระหว่าง 0.803-0.859 และความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผลจะดูที่ค่า Factor Loading ของแต่ละตัวแปรจะต้องมีค่าตั้งแต่ 
0.4 ขึ้นไป (Gustavo Carlo and Branddy Randall, 2002: 35) การศึกษาครั้งนี้ค่า Factor Loading 
อยู่ระหว่าง 0.683-0.852  
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีการรวบรวม
เอาไว้แล้ว อาทิหนังสือวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในและต่างประเทศ 
               3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรในพ้ืนที่อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 127,382 คน (เว็บไซต์: 
http://service.nso.go.th/ สืบค้นวันที่ 25 กันยายน 2563) 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมาน วิเคราะห์สมการถดถอย 
                4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร
ก่อนที่จะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษาเป็นดังนี้ การตระหนัก
ต่อการสวมหน้ากาก มีค่าสหสัมพันธ์กับการเว้นระยะห่าง เท่ากับ .604 การตระหนักต่อการสวมหน้ากาก 
มีค่าสหสัมพันธ์กับความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) เท่ากับ .761 การเว้นระยะห่างมีค่า
สหสัมพันธ์กับความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) เท่ากับ .750 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตัวแปรทั้งหมดใน
การศึกษามีความสัมพันธ์กันในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ข้อก าหนดหรือต่ ากว่า 0.8 (Nunnally, J. C. and 
Bernstein, I. H, 1994) ไม่ท าให้เกิดปัญหา Muliticollinearity 
 
ผลการวิจัย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 399 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
226 คน (ร้อยละ 56.60) เพศชาย จ านวน 173 คน (ร้อยละ 43.40) อายุ 20 – 30 ปี จ านวน 203 คน 
(ร้อยละ 50.90) รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 100 คน (ร้อยละ 25.10) ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา 
จ านวน 297 คน (ร้อยละ 74.40) รองลงมา ประถมศึกษา จ านวน 86 คน (ร้อยละ 21.60) สถานภาพ โสด 
จ านวน 251 คน (ร้อยละ 62.90) รองลงมา สมรส จ านวน 136 คน (ร้อยละ (34.10) อาชีพ รับจ้าง 
จ านวน 218 คน (ร้อยละ 54.60) รองลงมา ค้าขาย จ านวน 114 คน (ร้อยละ 28.60) รายได้ 5,000 – 
10,000 บาท จ านวน 254 คน (ร้อยละ 63.70) รองลงมา 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 131 คน (ร้อย
ละ 32.80)  

 
ตาราง 1 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
โควิด (Covid 19) ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) ในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโควิด  
(Covid 19) 

ความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 
(Covid 19) 

 
t 

 
p-value 

สัมประสิทธิ์ 
ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 
การตระหนักต่อการสวมหน้ากาก 
การเว้นระยะห่าง 

-3.131E-17 
0.485 
0.458 

0.027 
0.034 
0.034 

0.000 
14.345 
13.534 

1.000 
0.000*** 
0.000*** 

F = 490.223  p = 0.000  AdjR2 = 0.711    
*p<.10, **p<.05, ***p<.01, a Beta coefficient with standard errors in parenthesis. 

 จากตาราง 1 พบว่า พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโควิด (โควิด 19) การตระหนักต่อการสวม
หน้ากาก ส่งผลเชิงบวกกับความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) (b1 = -0.485, p < 0.01) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มี
การรับรู้ข่าวสาร ด้านรูปแบบการป้องกัน เอาใจใส่ตนเอง และผู้อ่ืน และกลัวตัวเองจะไม่ปลอดภัยจึงท าให้
มีความตระหนักต่อการสวมหน้ากาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) ดังนั้นจึงยอมรับ
ข้อสมมติฐานที่ 1 นอกจากนี้ พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโควิด (โควิด 19) การเว้นระยะห่างส่งผล
เชิงบวกกับความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (Covid 19) (b2 = -0.458, p < 0.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 จึงแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการรักษา
ระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม ไมไ่ปในสถานที่ชุมชนแออัด เช่น ตลาดนัด ห้างฯ และมีการปฏิบัติ
ตามกฎของสถานที่ นอกจากนี้ยังมีการกักตัวเมื่อมีการเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางไปต่างประเทศ 
ดังนั้นจึงยอมรับข้อสมมติฐาที่ 2 
 
อภิปรายผล 



 
1220 

 

 

 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโควิด-19 (Covid-19) ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-
19 (Covid-19) ในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการตระหนักต่อการสวมหน้ากาก ส่งผล
เชิงบวกกับความปลอดภัยจากเชื้อโควิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิญญ์ทัญญู บุญทัน และคณะ (2563) 
พบว่าผู้สูงอายุไทยมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) อยู่ในระดับดี อาทิ 
ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ ปัจจัยการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ ปัจจัยการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ปัจจัยอิทธิพลระหว่างบุคคล และปัจจัยอิทธิพลจากสถานการณ์ ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า 
ประชาชนในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความตระหนักต่อการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามค าแนะน าที่ได้รับข้อมูลมาที่ไม่ขัดต่อการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับแนวคิด 
Health Promotion Model ของเพนเดอร์ (Pender, Murdaugh and Parsons, 2006) ที่กล่าวว่า
บุคคลจะมีการปฏิบัติกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ เมื่อได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของ ตนเองในการมีพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อพิจารณาแล้วสามารถปรับให้เข้ากับการด าเนิน ชีวิตของตนเองได้จึงเกิดการ
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพขึ้น นอกจากนี้ การเว้นระยะห่างส่งผลเชิงบวกกับความปลอดภัยจากเชื้อโค
วิด-19 (Covid-19) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานี กล่อมใจ และคณะ (2563) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มีความรู้ และมีพฤติกรรมการป้องกันโรค และมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม เช่น 
ท าใจยอมรับสิ่ง ที่เกิดขึ้น ไม่เครียด อดทนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พยายามปรึกษาคนใกล้ชิดและเพ่ือน
บ้าน มีการรับฟังข่าวสารค าแนะน าจากภาครัฐ และระมัดระวังในการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยดีขึ้น รู้วิธี
ป้องกนัตนเองจากโรคระบาดโดยการเว้นระยะห่าง ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ประชาชนในเขตอ าเภอสอง
พ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการปรับตัวได้แล้วกับสถานการณ์โควิค -19 และเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
กลับมาท างานได้แบบเดิม และยังมีการป้องกันตนเองต่อไปโดยการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง
เวลาออกไปข้างนอกหรือออกไปท างาน ที่ส าคัญทุก ๆ คนมีก าลังใจที่ดี ในการเดินหน้าและต่อสู้กับ
อุปสรรคต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตไดอ้ย่างแน่นอน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะการน างานวิจัยไปใช้ 

      1.1) กระทรวงสารธารณะสุขควรมีการจดัสรรงบประมาณตามพ้ืนที่ในชุมชน และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ดูแล โรคโควิด-19 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  
                1.2) ควรมีงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
ใหก้ับประชาชนในชุมชน 
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ไวยาวัจกร : บทบาทที่ต้องเปลี่ยนในยุคนิวนอมอล 

TEMPLE AFFAIR MANAGER :  A TIME TO CHANGE ROLES IN NEW NORMAL ERA 

 

สว่างจิต ขันตี๑ 

บทคัดย่อ 

        ไวยาวัจกรมีส่วนช่วยใหพ้ระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงได้ ด้วยการท าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ๒๕๐๕(และแก้ไขเพ่ิมเติม) แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในปัจจุบันในการแพร่ระบาดของโรคโควิโท
(COVID-19) จึงท าให้ไวยาวัจกรต้องปรับตัวให้ทัน แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แต่หากน า
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ ตลอดถึงหากไวยาวัจกรได้ศึกษา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ทันกระแสโลก จักช่วยส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน 

ค าส าคัญ:ไวยาวัจกร พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โรคโควิโท  

 

ABSTRACT 

 Temple Affair Manager can help Buddhism Affair to sustainable by doing follow with 
Sangha Act(and adjustment). According to the spreading of the COVID-19 pandemic so they 
should adjust themselves to adopt with this crisis phenomena. If they bring doctrine in 
Buddhism by apply for suitable situation and educate in new technology  according to 
modern global trends,it will support Buddhism Affair to sustainable. 

Keywords:Temple Affair Manager,Sangha Act,COVID-19  

 

 สถานการณ์โรคโควิโท(COVID-19)ในปัจจุบันที่แพร่กระจายไปในทุกประเทศทั่วโลก อันมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศต้องปรับนโยบายในการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจหยุดชะงัก 
ผลกระทบดังกล่าวจึงส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศไทยเกิดการชะลอตัว กิจการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีการเลิก
กิจการจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการยกเลิกจ้างงาน เมื่อประชาชนมีรายได้ลดลง จึงกระทบต่อกิจการอ่ืนๆเป็น
ลูกโซ่ ดังนั้นกิจการพระพุทธศาสนาจึงได้รับผลกระทบตามไปด้วย เพราะรัฐบาลภายใต้การท างานของศูนย์

                                                           
๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑติวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 
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บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีประกาศให้งดกิจกรรมที่มีจ านวนคนมาก
เป็นระยะเวลานานตั้งแต่การแพร่ระบาดระลอกแรกจนถึงปัจจุบันนับเป็นระลอกที่สามท าให้จ านว น
พุทธศาสนิกชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาลดน้อยลง  

 ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติมาตั้งแต่อดีต กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธ
มามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔) เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ให้เสรีภาพในการ
นับถือศาสนาอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม และแม้จะได้มีการก าหนดให้พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพุทธมามกะ แต่ก็มิได้ละเลยศาสนาอ่ืน แม้ในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๖๐  จะไม่ระบุให้ศาสนา
พุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ผลส ารวจเมื่อพ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิตัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมพบว่า จ านวนศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๓  สะท้อนให้เห็นว่าชาว
ไทยส่วนใหญ่ยังคงนับถือพระพุทธศาสนา อันเนื่องจากความฉลาดของบรรพบุรุษไทยได้ก าหนดให้สถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชาติ ทั้งสามสถาบันต้องอาศัยเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก
การที่ชาวไทยเกือบทั้งประเทศมีความศรัทธาและรับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติและได้
ร่วมสนองงานเบื้องยุคลบาทในงานพระราชพิธีงานพระราชกุศล และงานรัฐพิธีต่างๆ  นับได้ว่าสถาบัน
พระพุทธศาสนามีส่วนส าคัญในการสร้างความเจริญ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและน าความสงบสันติให้แก่
ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่บรรพกาลจนถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนาจึงเป็นเสาหลักอันส าคัญยิ่ง
อันหนึ่งในการด ารงอยู่ของประเทศไทย 

การที่จะทราบว่า พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงเพียงใด สามารถพิจารณาหรือใช้
เกณ์ชี้วัดจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต โดยพระพุทธองค์ได้ตรัสถึง
เหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อมไว้ ๕ ประการ สรุปความได้ว่า ภิกษุ ๑) ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ ๒) ไม่เรียนธรรม
โดยเคารพ ๓) ไม่ทรงจ าธรรมโดยเคารพ  ๔) ไม่ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจ าไว้แล้วโดยเคารพ ๕) รู้อรรถรู้
ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ     พระพุทธองค์ตรัสถึงบุคคลที่ท าให้ศาสนาเสื่อม สรุป
ความได้ว่า ได้แก่ภิกษุพวกท่ีคัดค้านอรรถและธรรมโดยสูตรที่ตนเรียนไว้ไม่ดีด้วยพยัญชนปฏิรูป(พยัญชนะที่ ได้
สืบทอดมาโดยท าอักษรให้วิจิตร) ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก าลังประสบภัยทั้งภายในและ
ภายนอก  

ภัยภายในเกิดจากพุทธบริษัทไม่ท าหน้าที่ของตน ไม่ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ภัยภายนอกเกิด
จากศาสนาอ่ืนที่พยายามแสวงหาศาสนิกด้วยวิธีการต่างๆ พุทธบริษัทจึงต้องช่วยกันป้องกันภัยภายในด้วย
การศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกและปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์จึงสามารถป้องกันภัยภายนอกได้โดย
ปริยาย พระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญกับพุทธบริษัทเป็นอย่างมากเพราะเกี่ยวข้องกับการด ารงไว้ซึ่ง
พระพุทธศาสนา  ดังพุทธด ารัสที่ตรัสกับพญามาร สรุปความได้ว่า เราตถาคตจะยังไม่ปรินิพพานจนกว่าบริษัท 
๔ จะเป็น ๑) ผู้เฉียบแหลม แกล้วกล้า เป็นพหูสูต ๒) ปฏิบัติชอบ ๓) สอนหลักธรรมให้เข้าใจได้ง่าย ๔) 
สามารถปราบปรัปวาท(ค ากล่าวจาบจ้วงของลัทธิอ่ืน)โดยชอบธรรมได้  
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 พุทธบริษัท ๔ ก็คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ในส่วนของภิกษุและภิกษุณีนั้น  มีบทบาท
หน้าที่ชัดเจนอยู่แล้วคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นนาบุญของโลก  ว่าเฉพาะในฝ่ายของ
อุบาสกอุบาสิกานอกจากท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในการสนองงานคณะสงฆ์ด้วยใน
ฐานะตัวแทน ซึ่งบางทีเรียกว่า ศาสนพิธีกร, ไวยาวัจกร, กรรมการวัด, มัคนายก, มัคทายก แล้วแต่บทบาทที่
แสดงต่างกรรมต่างวาระว่าเฉพาะไวยาวัจกรถือว่าเป็นบทบาทส าคัญยิ่งเพราะมีกฎหมายรองรับเช่น 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕ กล่าวถึงไวยาวัจกรว่า ให้ถือว่าไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงาน
ตามความในประมวลกฎหมายอาญา และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ข้อ ๔  ได้ให้
ความหมายไวยาวัจกรไว้ว่าได้แก่คฤหัสถ์ที่เจ้าอาวาสแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัตและดูแลจัดการ
ทรัพย์สินของวัด สรุปแล้วไวยาวัจกร  มีบทบาทหน้าที่หลักคือ เป็นผู้ท ากิจธุระแทนสงฆ์ตามบทบัญญัติพระ
วินัยและกฎหมาย เช่น เบิกจ่ายนิตยภัต จัดการทรัพย์สินของวัดตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร 

การท างานของไวยาวัจกรต้องขับเคลื่อนและช่วยเหลืองานกิจการพุทธศาสนา อันหมายถึงการงานที่
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมี
องค์ประกอบหลัก ๘ ส่วน คือ ๑) การปกครองคณะสงฆ์ ๒) การศึกษาสงฆ์ ๓) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔) 
การปฏิบัติธรรม ๕) การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ๖) การศาสนาสถาน ๗) การศาสนสมบัติ และ ๘) 
การส่งเสริมพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่างานทั้งแปดส่วนต้องใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือเจ้า
อาวาสซึ่งมีผู้ท าการศึกษาวิจัยดังนี้ 

การปกครองคณะสงฆ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาและการส่งเสริม
พระพุทธศาสนานั้น ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (๒๕๖๓) ได้ท าการวิจัย“ปัจจัยการบริหารที่เกื้อหนุนการคงอยู่
ของพุทธศาสนาในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า ๑)สถานะการคงอยู่ของพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นไป
ในลักษณะการควบแน่นหลักพุทธธรรมกับความเชื่อดั้งเดิมในลัทธิพราหมณ์ พัฒนาเป็นวัฒนธรรมไทยที่อยู่ใน
รูปของจารีตประเพณี ๒)ปัจจัยการบริหารที่เก้ือหนุนการคงอยู่ของศาสนาพุทธในประเทศไทย ด้านการจัดการ
วัดเชิงพุทธ ขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสวัดในการบูรณาการหลักการบริหารกับหลักพุทธธรรม ด้านการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆ์ในกิจกรรมสงฆ์โดยแท้ยึดพระธรรมวินัย ยึดกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศ 
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม ด้านบทบาทหน้าที่พุทธบริษัท มีการศึกษาพระธรรม
วินัยให้รู้แจ้งเห็นจริงก่อนเผยแผ่ ปัจจุบันเป็นแบบตั้งรับแทนที่จะจาริกไปเผยแผ่ การเสื่อมของพุทธศาสนาเกิด
จากพุทธบริษัทส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเนื้อหาหลักพุทธธรรม และ ๓) แนวทางที่เกื้อหนุนการคงอยู่ของพุทธศาสนา
ในประเทศไทย ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม  

 การปฏิบัติธรรม กัลยลักษณ์ อยู่เย็นและคณะได้ท าการวิจัยเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง บทบาทของวัดป่า
กับกระบวนการพัฒนาคนและสังคม พบว่าผู้เข้าอบรมการปฏิบัติธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทั้งด้าน
พฤติกรรมจิตใจและปัญญา 

 ส าหรับการศาสนสถาน และการศาสนสมบัตินั้น ณดา จันทร์สม ได้เสนองานวิจัย ในปี ๒๕๕๕ เรื่อง 
การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทยให้ข้อมูลจากการวิจัยว่า การทุจริตและปัญหาการบริหารจัดการเงิน 
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สะท้อนให้เห็นปัญหาเชิงกฎหมายที่ไม่รัดกุมและมอบอ านาจให้กับเจ้าอาวาสมากเกินไป การแต่งตั้งไวยาวัจกร
หรือคณะบุคคล ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุล ไวยาวัจกรไม่มีก าหนดคุณสมบัติในเชิงบริหาร 

เธียรชัย เสาสามา และปวีนา กองจันทร์ (๒๕๖๓) ท าการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์กระบวนการจัดท า
บัญชีและการควบคุมภายในด้านบัญชี ของวัดในจังหวัดอุดรธานี ตามคู่มือไวยาวัจกร” ผลการวิจัยพบว่า วัด
ขนาดเล็ก เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดท าบัญชีและไม่มีการควบคุมภายในด้านบัญชีของวัดตามคู่มือไวยาวัจกร ส่วนวัด
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ไวยาวัจกรร่วมกับผู้ที่เจ้าอาวาสวัดมอบหมายเป็นผู้จัดท าบัญชีร่วมกัน โดยมีการ
ควบคุมภายในด้านบัญชีของวัดตามคู่มือไวยาวัจกร ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของวัดตามคู่มือ
ไวยาวัจกร พบว่า วัดขนาดเล็กไม่สามารถปฏิบัติตามคู่มือไวยาวัจกรมากที่สุด ส่วนวัดขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ ไม่ได้ท าการออกใบเสร็จรับเงินและใบโมทนาบัตรทุกครั้ งทุกรายการตามคู่มือไวยาวัจกรพระประจิรักษ์ 
มหาปญฺโญ (เมฆหมอก)และคณะ (๒๕๖๑) ท าการวิจัยเรื่อง“การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา”พบปัญหาดังนี้ 1) เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรบางวัดขาดความรู้ในการจัดการ
ทรัพย์สินที่ได้มาเป็นศาสนสมบัติของวัดตามที่ก าหนด2)เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรหรือผู้จัดผลประโยชน์ของวัด
มีการจัดท าแผนผังที่ดินไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด3)เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรบางวัดไม่มีการระบุ
วัตถุประสงค์ในสัญญาเช่าที่ดินของวัดชัดเจน4)เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรก าหนดค่าเช่าไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสงฆ์ 5) เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรหรือผู้จัดผลประโยชน์ของวัดขาดความรู้ด้านการจัดท าบัญชี
และการเก็บรักษาเงินวัด 

พระมหาดิลกรัศมี วุฒิยาและคณะ (๒๕๖๓) ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพย์สินของพระ
สังฆาธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินของพระสังฆาธิการ วางแผน
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ส ารวจข้อมูลทั่วไปก่อนการวางแผนยึดนโยบาย วัตถุประสงค์เป็นหลัก จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีโดยแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน
ปฏิบัติงานธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เก่งดีมีความสามารถการตัดสินใจสั่งการแบบชัดเจนในค าสั่ง ประสานงาน
โดยวิธีควบคุมและรายงานกัน ปัญหาอุปสรรคของการจัดการทรัพย์สิน คือ ขาดการวางแผนเรื่องการจัดการ
ทรัพย์สินในระยะยาว ขาดความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างแผนงาน นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ดังนั้นควร
ให้คณะกรรมการวัดเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการวัดให้มากขึ้นตั้งแต่การวางแผนตลอดจนแผนปฏิบัติ
การ และให้ความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พิจารณางบประมาณโดยคณะ
สงฆ์ระดับอ าเภอเป็นเจ้าภาพ ซึ่งต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 

 มนต์ชัย ปั้นงาม (๒๕๔๗) ได้เสนอบทความวิจัยเรื่อง“การจัดการงบประมาณของวัดในจังหวัด
อุตรดิตถ”์ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณของวัด เจ้าอาวาสวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์มีความรู้เข้าใจใน
ขั้นตอนการจัดท างบประมาณของมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46 อยู่ในระดับมาก และไวยาวัจกรวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์มี
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดท างบประมาณของวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.42 อยู่ในระดับ มาก เจ้าอาวาสที่มี
อายุ พรรษา การศึกษา แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของวัดทั้ง 4 
ขั้นตอนได้แก่ การจัดท างบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผล แตกต่างกัน และให้ความเห็นควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าอาวาสและไวยาวัจกร ในเรื่องการ
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บริหารจัดการงบประมาณ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรีเพราะมีความเข้าใจในการบริหาร
จัดการงบประมาณน้อยกว่าผู้ที่จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องมีการ
ให้ความรู้แก่เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัด ในการบริหารจัดการงบประมาณของวัด เพ่ือให้เกิด
การใช้เงินของวัดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนาในประเด็นเกี่ยวเนื่องกับบทบาทไวยาวั จกรใน
สถานการณ์ก่อนเกิดการแพร่กระจายของโรคโควิโท(COVID-19)นั้นจะเห็นได้ว่า ไวยาวัจกรมีส่วนช่วยกิจการ
พระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันการท างานภายใต้ยุคนิวนอมอลท าให้ไวยาวัจกรต้องปรับตัวเพ่ือช่วยให้
พระพุทธศาสนามั่นคง ยั่งยืน คงอยู่ในประเทศไทยตลอดไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการประสมอักษรในภาษาไทยกับศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ 
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPOUNDING OF THAI ALPHABETS AND 

THE WORDS FORRECITING BASIC MELODY OF GONG WONG YAI INSTRUMENT 
 

   บุญเลิศ  กร่างสะอาด, ดร.๑ 
ปัญจพร  อะโนดาษ๒ 

  
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประสมอักษร              
ในภาษาไทยกับศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ โดยใช้วิธีการประสมอักษร ๔ ส่วนเป็นหลักในการวิเคราะห์ 
ผลการศึกษาพบว่า การประสมอักษรในภาษาไทย  มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับศัพท์ท่อง                  
มือฆ้องวงใหญ่ ดังนี้ หน่วยเสียงของพยัญชนะต้นสัมพันธ์กับการใช้มือ มาตราตัวสะกดสัมพันธ์กับ           
การประคบมือ เสียงสระสัมพันธ์กับการท่องต่อเนื่อง และระดับเสียงวรรณยุกต์สัมพันธ์กับทิศทาง             
การเคลื่อนที่ของท านอง 

ค าส าคัญ  การประสมอักษร, ภาษาไทย, ศัพท์ทอ่งมือฆ้องวงใหญ่ 
 

 
ABSTRACT 

This research article objective is to study the relationship between words 
recite basic melody of Gong Wong Yai instrument and compounding alphabets of 
Thai language by using 4-ratio alphabet compounding method. The study results 
showed that Thai alphabet compounding was harmoniously related with words recite 
basic melody of Gong Wong Yai instrument, phoneme of alphabets was related with 
hand usage, spelling section was related with hand compression, vowel sound was 
related with continuous reciting, and level of tone marks was related with the way of 
melody movement. 

Keyword: Alphabet compounding, Thai language, words recite basic melody of Gong 
Wong Yai instrument. 

                                                           

๑ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.  

๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. 
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๑. บทน า 
การเรียนการสอนดนตรีไทยในอดีตมักใช้วิธีการแบบมุขปาฐะ มีการน าค าเฉพาะ                  

หรือเรียกได้ว่า ศัพท์เฉพาะทางด้านดุริยางคศิลป์ไทย มาใช้ส าหรับท่องท านองของเครื่องดนตรี           
ชนิดต่าง ๆ  เป็นการเฉพาะ เช่น ฆ้องวงใหญ่ น าค าว่า “โหนด, โหน่ง, ทิง-นัง-เนง” เป็นต้น มาใช้                    
ท่องท านอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการจากประสบการณ์ทางดนตรีได้หลายมิติ กล่าวคือ 
นอกจากจะเป็นการสื่อสารข้อมูลด้านเสียงสูง-ต่ าในท านองเพลงแล้ว ยังสามารถสื่อให้เห็นได้ว่า     
ท านองดังกล่าวนั้น เกิดจากการปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดใด และต้องปฏิบัติด้วยวิธีใดเพ่ือให้เกิดเสียง
ตามศัพท์เฉพาะที่ท่องนั้น ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จ าเป็นต่อการเรียนดนตรีไทยตามวิธีการแบบด้ังเดิม 
ต่อมาเมื่อการเรียนการสอนดนตรีได้เข้าสู่ระบบการศึกษา มีการน าวิทยาการใหม่ ๆ  มาใช้บันทึก 
ถ่ายทอดท านองเพลง ส าหรับการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ส่งผลให้วิธีการท่องท านองเพลง       
ด้วยค าเฉพาะ หรือ ศัพท์เฉพาะทางด้านดุริยางคศิลป์ไทยนั้น กลายเป็นสิ่งที่ยากต่อการท าความเข้าใจ  

ศัพท์เฉพาะทางด้านดุริยางคศิลป์ไทยที่เรียกว่า “ศัพท์สังคีต” นั้น ครูมนตรี ตราโมท 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมเขียนไว้             
เพ่ือให้ความรู้และใช้เป็นหลักในการศึกษาวิชาการดนตรีไทย ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ ๒ ส่วน           
คือ ส่วนที่  ๑  ศัพท์สังคีตที่ เป็น “ค าศัพท์หลัก” มีความหมายเกี่ยวข้องกับหลักการ ทฤษฎี 
องค์ประกอบ และวิธีปฏิบัติดนตรีไทย มีจ านวน ๘๖ ค า ส่วนที่ ๒ ศัพท์สังคีตที่เป็น “ค าบอก                 
หน้าพาทย์แผลง” ของคนพากย์เจรจาในการแสดงโขนและหนังใหญ่ มีจ านวน ๑๑ ค า  โดยพบ
ข้อเขียนกล่าวถึงเสียงที่เกิดจากการประคบเสียงฆ้องวงใหญ่ว่า “... การบรรเลงดนตรีไม่ว่าจะเป็น
ประเภทดีด สี ตี หรือเป่า นอกจากท่าเสียงสูงต ่าถูกท่านองแล้ว จะต้องท่าให้เสียงดังเหมาะสม                  
กับท่านองด้วย เช่น ตีฆ้องวงใหญ่ แม้เป็นฆ้องลูกเดียวกัน บางครั้งก็ต้องตีให้ดัง “หนอด” บางครั้ง               
ก็ต้องตีให้ดัง “หน่ง” … ซึ งในภาษาของดนตรีเรียกว่าประคบทั้งสิ้น …”๓ แต่ไม่ปรากฏศัพท์สังคีต           
และค าอธิบายที่เก่ียวกับการท่องท านอง ที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติเฉพาะของเครื่องดนตรีโดยตรง โดยผู้วิจัย
มีความเห็นว่า อาจเป็นเพราะศัพท์ดังกล่าวนี้มีเนื้อหาต่างไปจากศัพท์สังคีตที่เป็น “ค าศัพท์หลัก” และ 
“ค าบอกหน้าพาทย์แผลง” ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง
ก าหนดเรียกศัพท์ทีใ่ช้ท่องบอกการปฏิบัติเครื่องดนตรีนี้ว่า “ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่” 

จากการศึกษาพบค ากล่าวของพระยาภูมิเสวินว่า “สมควรจะวางหลักการใช้มือตีฆ้อง  
(มือฆ้อง) กับระนาด คือกิริยาที ตีฆ้องหรือระนาดลงเท่านั้น ตามศัพท์ของดนตรีไทยจะเรียกว่า “นอด, 
โหน่ง, ประคบ หรือโปรย ฯลฯ” อย่างใดขึ้นไว้ให้เป็นชื อเฉพาะ โดยแน่นอน จะได้เป็นทางสะดวก
ส่าหรับผู้ศึกษาในวันหน้าสืบไป” เป็นมูลเหตุส าคัญให้หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เขียน
เรื่อง “วิธีตีฆ้องวง”๔ จ านวน ๒๕ ลักษณะ ปรากฏศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ๒๐ ค า ได้แก่ ตะละเร็ง, 

                                                           

๓ มนตรี ตราโมท, ศัพท์สังคีต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๑),                 
หน้า ๑๗ 

๔ ประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง), หลวง, วิธีตีฆ้องวง, ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,                
ดนตรีไทยอดุมศึกษา  คร้ังท่ี ๒๘, (นครราชสีมา: สมบูรณ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๖๕-๗๘. 
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ตะละเร็ด, ติง, ติ่ง, ติง-ติง, ตืด, เตง-เต็ง-เต๋ง, เต่ง-เตง-เต๊ง, เต่ง-เตง-เต้ง-เต๊ง-เต๋ง, เท็ด, เทรียว, โทง, 
น๊อต, นอย-หน่อย, โน้ง-โนง,  โน้ง-โหน่ง, หนอต, หนอต-น๊อต-หนอต, โหน่ง, และ โหนด 

ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ได้เผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและ
เกณฑ์การประเมินเพ่ือทดสอบความรู้ด้านดนตรีไทย “ฆ้องวงใหญ่” ตามเกณฑ์ขั้นที่ ๑-๖๕  โดย      
ในเนื้อหาปรากฏศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ทั้งสิ้น ๑๑ ค า คือ ทิง, นัง, เนง, หนึบ, หนับ, หนอด, โหน่ง, 
แตะ, ตะ, ตีด, และ ติง โดยมีการจัดหมวดหมู่ตามการใช้ มือขวา  มือซ้าย และอธิบายวิธีการประคบ
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแม้ว่าข้อเขียนอธิบายดังกล่าวจะมีเนื้อหาต่างออกไปบ้าง แต่เมื่อพิจารณาควบคู่กับ
เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน พุทธศักราช ๒๕๔๔๖ ของส านักมาตรฐาน
อุดมศึกษา ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยแล้วพบว่า ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่มือซ้ายและมือขวา
ตามล าดับหัวข้อนั้น เป็นวิธีการประคบแบบเดียวกัน จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  นาคสวัสดิ์ ยังได้
เขียนเรื่อง “คู่ประสานของลูกฆ้อง” ในหนังสือทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย ภาค ๑ ว่าด้วยหลัก
และทฤษฎีดนตรีไทย กล่าวว่า “คู่เสียงแต่ละคู่นี้เขามีศัพท์เรียกต่าง ๆ  กัน เช่น คู่สองเรียกว่า 
“เที ยว” คู่สี เรียกว่า “ถ่ง” คู่ห้าเรียกว่า “ท้ง” ดังนี้เป็นต้น ศัพท์ที เรียกนี้เรียกตามส่าเนียงของคู่เสียง
ต่าง ๆ  เหล่านั้นนั นเอง”๗ 

จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว พบศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ที่หลากหลาย บางค าสะกด
ใกล้เคียงกัน บางค าสะกดเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน บางค าไม่ปรากฏค าอธิบาย ซึ่งยังไม่ปรากฏข้อเขียน      
ทางวิชาการใด อธิบายรายละเอียดของหลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการใช้ “ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่” ไว้ 
ส่งผลให้การศึกษาในเรื่องนี้ขาดหายไป ไม่สามารถใช้ “ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่” ในวิชาชีพได้                     
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประสมอักษรในภาษาไทย          
กับศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่นี้ขึ้น เพ่ือประโยชน์ทางด้านดนตรีศึกษา และสุนทรียภาพในการใช้ภาษา
ทางดนตรีไทย 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประสมอักษรในภาษาไทยกับศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา

ค้นคว้าทางเอกสารมีล าดับดังนี้ 

                                                           

๕ ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, ฆ้องวงใหญ่ , (สืบค้นจาก http://www.bhes. 
mua.go.th/catalog1.htm, ๒๕๕๖), หน้า ๓-๕. 

๖ ส านักงานมาตรฐานอุดมศึกษา, เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน พุทธศักราช 
๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑๗-๑๑๘. 

๗ อุทิศ นาคสวัสดิ์ , ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย ภาค 1 ว่าด้วยหลักและทฤษฎีดนตรีไทย ,             
พิมพ์ครั้งท่ี ๔,(กรุงเทพมหานคร: เทพนิมิตการพิมพ์, ๒๕๒๒), หน้า ๒๑-๒๒. 

http://www.bhes/


1231 

๑. รวบรวมข้อมูลเอกสาร ต าราทางวิชาการดนตรีไทย ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ องค์กร           
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านดนตรีไทย ที่ได้รับการยอมรับและใช้อ้างอิงในระบบการศึกษา         
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพดนตรีไทย แล้วประมวลค าศัพท์จัดเป็นหมวดหมู่ 

๒. น าหลักการประสมอักษร ๔ ส่วน ในภาษาไทย ได้แก่ พยัญชนะต้น ตัวสะกด สระ และ 
วรรณยุกต์ มาใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ในประเด็นส าคัญ คือ การใช้มือ 
วิธีการประคบมือ การท่องต่อเนื่อง และ การเคลื่อนที่ของท านอง ตามล าดับ 

๓. ตรวจสอบขอ้มูล ประมวลสรุปเป็นองค์ความรู้ และน าเสนอสู่สาธารณชน 

๔. ผลการศึกษา 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างพยัญชนะต้นกับการใช้มือ ผู้วิจัยใช้หน่วยเสียง (phonemes) 

ของพยัญชนะต้น ตามแนวทางของ วรวรรธน์ ศรียาภัย กล่าวโดยสรุปว่า พยัญชนะไทยมี ๔๔ รูป 
วิเคราะห์หาหน่วยเสียงได้  ๒๑ หน่วยเสียง โดยหน่วยเสียงพยัญชนะต้น สามารถจ าแนกได้ ๒ ชนิด 
คือ พยัญชนะต้นเดี่ยว และพยัญชนะต้นควบกล้ า๘ มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับศัพท์ท่องมือฆ้อง       
วงใหญ่ ในเรื่องการใช้มือหรือลักษณะการใช้มือซ้าย มือขวา ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่  
พบความสัมพันธ์ดังนี้ 

๑.๑ พยัญชนะต้นที่ใช้ประสมเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่มือซ้าย ปรากฏพยัญชนะ
ต้นเดี่ยว ๕ หน่วยเสียง คือ  (๑) หน่วยเสียง /t/ จ านวน ๗ ค า ได้แก่ ตะ ติง ติ่ง ตีด ตืด เตง และ แตะ  
(๒) หน่วยเสียง /th/ จ านวน ๑ ค า ได้แก่ค าว่า ทิง  (๓) หน่วยเสียง /n/ จ านวน ๒ ค า ได้แก่ค าว่า 
นอย และ หน่อย  (๔) หน่วยเสียง /r/ จ านวน ๑ ค า ได้แก่ค าว่า เร็ง  (๕) หน่วยเสียง /l/ จ านวน        
๑ ค า ได้แก่ค าว่า ละ  แสดงให้เห็นว่าพยัญชนะต้น หน่วยเสียง /t/ ที่ใช้รูปตัวอักษร ต ประสม        
เป็นศัพท์ มีความสัมพันธ์กับเสียงฆ้องวงใหญ่ที่เกิดจากการใช้มือซ้ายมากที่สุด ส่วนหน่วยเสียงอ่ืนนั้น 
ใช้เป็นบางโอกาส เช่น การสะบัด “ตะละเร็ง” ลงมาเสียงต่ า เป็นต้น 

๑.๒ พยัญชนะต้นที่ใช้ประสมเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่มือขวา  ปรากฏพยัญชนะ
ต้นเดี่ยว ๔ หน่วยเสียง คือ  (๑) หน่วยเสียง /t/ จ านวน ๘ ค า ได้แก่ค าว่า ตะ ติง เตง เต็ง เต่ง เต้ง 
เต๊ง และ เต๋ง  (๒) หน่วยเสียง /n/ จ านวน ๑๓ ค า ได้แก่ค าว่า น๊อต นอย นัง เนง โนง โน้ง หนอด 
หนอต หน่อย หนับ หนึบ โหน่ง และ โหนด (๓) หน่วยเสียง /r/ จ านวน ๑ ค า ได้แก่ค าว่า เร็ด          
(๔) หน่วยเสียง /l/ จ านวน ๑ ค า ได้แก่ค าว่า ละ แสดงให้เห็นว่าพยัญชนะต้น หน่วยเสียง /n/ ที่ใช้    
รูปตัวอักษร น และ หน ประสมเป็นศัพท์ มีความสัมพันธ์กับเสียงฆ้องวงใหญ่ที่เกิดจากการใช้มือขวา
มากที่สุด ส่วนหน่วยเสียงอ่ืนนั้นใช้เป็นบางโอกาส เช่น การสะบัด “ตะละเร็ด” ขึ้นสู่เสียงสูง เป็นต้น 

๑.๓ พยัญชนะต้นที่ใช้ประสมเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่สองมือตีลงพร้อมกัน  
ปรากฏพยัญชนะต้นเดี่ยว ๑ หน่วยเสียง คือ หน่วยเสียง /th/ จ านวน ๕ ค า ได้แก่ค าว่า ถ่ง ท้ง เท็ด 
เที่ยว และ โทง ปรากฏพยัญชนะต้นควบกล้ า ๑ หน่วยเสียง คือ หน่วยเสียง /thr/ จ านวน ๑ ค า 

                                                           

๘ วรวรรธน์ ศรียาภัย, ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (นนทบุรี: สัมปชัญญะ, ๒๕๕๖),               
หน้า ๗๓-๗๕. 
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ได้แก่ค าว่า เทรียว แสดงให้เห็นว่าพยัญชนะต้น หน่วยเสียง /th/ ที่ใช้รูปตัวอักษร ถ และ ท รวมถึง
หน่วยเสียง /thr/ ที่ใช้รูปตัวอักษร ทร ประสมเป็นศัพท์ มีความสัมพันธ์กับเสียงฆ้องวงใหญ่ที่เกิดจาก
การใช้สองมือตีลงพร้อมกัน อย่างเป็นการเฉพาะที่แตกต่างไปจากการใช้มือซ้ายและมือขวา 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวสะกดกับการประคบมือ ผู้วิจัยใช้มาตราตัวสะกดในภาษาไทย  
ซึ่งมีจ านวน ๘ มาตรา คือ แม่ กก กด กบ กง กน กม เกย เกวอ และ แม่ ก กา คือค าที่ไม่มีตัวสะกด
มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ในเรื่อง วิธีการประคบมือ               
หรือ วิธีการควบคุมคุณภาพเสียงในการปฏิบัติ เครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่  ให้ชัดเจน เบา ดัง                        
ตามความเหมาะสมของเพลง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้  พิจารณาที่ การใช้ หรือไม่ใช้การกดห้ามเสียง                   
และการสะบัด พบความสัมพันธ์ ดังนี้ 

๒.๑ มาตราที่ใช้ประสมเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ที่ใช้การกดห้ามเสียง ปรากฏ       
๓ มาตรา คือ  (๑) มาตราแม่ กด จ านวน ๗ ค า ได้แก่ค าว่า ตีด ตืด นอด น๊อต หนอด หนอต และ 
โหนด  (๒) มาตราแม่ กบ จ านวน ๒ ค า ได้แก่ค าว่า หนับ และ หนึบ  (๓) มาตรา แม่ ก กา จ านวน  
๒ ค า ได้แก่ค าว่า ตะ และ แตะ แสดงให้เห็นว่าตัวสะกดมาตราแม่ กด  มีความสัมพันธ์กับศัพท์ท่อง
มือฆ้องวงใหญ่ที่ใช้การกดห้ามเสียงมากที่สุด 

๒.๒ มาตราที่ใช้ประสมเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ที่ไม่ใช้การกดห้ามเสียง ปรากฏ 
๔ มาตรา คือ  (๑) มาตราแม่ กด จ านวน ๑ ค า ได้แก่ค าว่า เท็ด  (๒) มาตราแม่ กง จ านวน ๑๘ ค า 
ได้แก่ค าว่า ติง ติ่ง เตง เต็ง เต่ง เต้ง เต๊ง เต๋ง ถ่ง ท้ง ทิง โทง นัง เนง โนง โน้ง หน่ง และ โหน่ง           
(๓) มาตราแม่ เกย จ านวน ๒ ค า ได้แก่ค าว่า นอย และ หน่อย  (๔) มาตราแม่ เกอว จ านวน ๒ ค า 
ได้แก่ค าว่า เทรียว และ เที่ยว แสดงให้เห็นว่าตัวสะกดมาตราแม่ กง มีความสัมพันธ์กับศัพท์ท่องมือ
ฆ้องวงใหญ่ที่ไม่ใช้การกดห้ามเสียงมากที่สุด 

๒.๓ มาตราที่ ใช้ประสมเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ที่ ใช้การสะบัด ปรากฏ           
๓ มาตรา คือ  (๑) มาตราแม่ กด จ านวน ๑ ค า ได้แก่ค าว่า เร็ด ใช้ส าหรับจบการสะบัดขึ้น                 
(๒) มาตราแม่ กง จ านวน ๑ ค า ได้แก่ค าว่า เร็ง ใช้ส าหรับจบการสะบัดลง  (๓) มาตราแม่ ก กา 
จ านวน ๒ ค า ได้แก่ค าว่า ตะ และ ละ ใช้ส าหรับเริ่มการสะบัด  แสดงให้เห็นว่า มาตราแม่ ก กา                 
มีความสัมพันธ์กับศัพท์ท่องฆ้องวงใหญ่ที่ใช้การสะบัดมากที่สุด เป็นความสอดคล้องกันของความเร็ว  
ที่ใช้ในการท่องกับการปฏิบัติ 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างสระกับการท่องต่อเนื่อง ผู้วิจัยน าหลักการเรื่องสระ ของ 
มัณฑนา เกียรติพงษ์๙  กล่าวโดยสรุปว่า ภาษาไทยมีเสียงสระ ๒๑ เสียง ๓๒ รูป จ าแนกออกได้เป็น 
สระเดี่ยว สระประสม และสระเกิน มาใช้ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับศัพท์ท่อง     
มือฆ้องวงใหญ่ด้านการท่องต่อเนื่อง  โดยพิจารณาจากการใช้เสียงสระเดียวกัน หรือสระเสียงสั้น-ยาว

                                                           

๙ มัณฑนา เกียรติพงษ์, รู้ภาษาไทยให้ลุ่มลึก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ดวงกมลพับลิชช่ิง, 
๒๕๕๒), หน้า ๒๔-๒๗. 
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ต่อเนื่อง ในศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ๒ ระดับเสียง และศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่หลายระดับเสียง            
พบความสัมพันธ์ ดังนี้ 

๓.๑ สระที่ใช้ประสมเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ๒ ระดับเสียง ปรากฏการใช้          
สระเดี่ยว จ านวน ๔ ลักษณะ คือ  (๑) เสียงสระ อิ ได้แก่ค าว่า ติง-ติง และ ติ่ง-ติง  (๒) เสียงสระ โอ 
ได้แก่ค าว่า โน้ง-โนง และ โน้ง-โหน่ง  (๓) เสียงสระ ออ ได้แก่ค าว่า นอย-หน่อย  (๔) เสียงสระ เอาะ-
ออ ได้แก่ค าว่า หนอต-น๊อต-หนอต แสดงให้เห็นว่า เสียงสระ อิ โอ เอาะ และ ออ มีความสัมพันธ์กับ
การท่องเสียงต่อเนื่อง ๒ ระดับเสียง ใกล้เคียงกัน 

๓.๒ สระที่ใช้ประสมเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่หลายระดับเสียง ปรากฏการใช้ 
สระเดี่ยว จ านวน ๒ ลักษณะ คือ  (๑) เสียงสระ เอะ-เอ ได้แก่ค าว่า เตง-เต็ง-เต๋ง  (๒) เสียงสระ เอ 
ได้แก่ค าว่า เต่ง-เตง-เต๊ง และ เต่ง-เตง-เต้ง-เต๊ง-เต๋ง แสดงให้ เห็นว่า เสียงสระ เอะ และ เอ              
มีความสัมพันธ์ร่วมกันในการท่องเสียงต่อเนื่องหลายระดับเสียง 

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงวรรณยุกต์กับการเคลื่อนที่ของท านอง ผู้วิจัยได้น า
ข้อเขียนของ สมชาย ล าดวน ที่ใช้แผนภูมิแสดงให้เห็นถึงระดับเสียงสูงต่ าของวรรณยุกต์ เรียงล าดับ
แบบขั้นบันไดจากเสียงต่ าขึ้นไปหาเสียงสูงคือ เสียงวรรณยุกต์ โท เอก สามัญ ตรี และจัตวา๑๐ 
ตามล าดับ มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ในด้าน       
การเคลื่อนที่ของท านอง โดยพิจารณาทีเ่สียงแรกกับเสียงสุดท้ายของศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ๒ ระดับ
เสียง และ ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่หลายระดับเสียง พบความสัมพันธ์ ดังนี้ 

๔.๑ เสียงวรรณยุกต์เคลื่อนที่ไปทิศทางต่างจากท านอง ปรากฏ ๒ ท านองคือ       
(๑) ตะละเร็ง สะบัดลงต่ า แต่วรรณยุกต์เอก-ตรี-สามัญ เคลื่อนที่สูงขึ้น  (๒) ติง-ติง เคลื่อนที่ลงต่ า        
แต่วรรณยุกต์เสียงสามัญซ้ าอยู่ที่เดิม 

๔.๒ เสียงวรรณยุกต์เคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกับท านอง ปรากฏ ๙ ท านองคือ           
(๑) ตะละเร็ด สะบัดสูงขึ้น วรรณยุกต์เอก-ตรี-ตรี สอดคล้องกัน  (๒) ต่ิง-ติง เคลื่อนที่สูงขึ้น วรรณยุกต์
เอก-สามัญ สอดคล้องกัน  (๓) เตง-เต็ง-เต๋ง เคลื่อนที่สูงขึ้น วรรณยุกต์สามัญ-สามัญ-จัตวา สอดคล้อง
กัน  (๔) เต่ง-เตง-เต๊ง เคลื่อนที่สูงขึ้น วรรณยุกต์เอก-สามัญ-ตรี สอดคล้องกัน (๕) เต่ง-เตง-เต้ง-เต๊ง-
เต๋ง เคลื่อนที่สูงขึ้น วรรณยุกต์เอก-สามัญ-โท-ตรี-จัตวา สอดคล้องกัน (๖) นอย-หน่อย เคลื่อนที่ต่ าลง 
วรรณยุกต์สามัญ-เอก สอดคล้องกัน  (๗) โน้ง-โนง เคลื่อนที่ต่ าลง วรรณยุกต์ตรี-สามัญ สอดคล้องกัน 
(๘) โน้ง-โหน่ง เคลื่อนที่ต่ าลง วรรณยุกต์ตรี-เอก สอดคล้องกัน (๙) หนอต-น๊อต-หนอต เคลื่อนที่ขึ้นลง 
วรรณยุกต์เอก-ตรี-เอก สอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่าระดับเสียงวรรณยุกต์ส่วนใหญ่นั้นมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของท านอง 

 

 

                                                           

๑๐ สมชาย ล าดวน, ไวยากรณ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๖), หน้า ๖๐. 
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๕. บทสรุป 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการประสมอักษรในภาษาไทยกับศัพท์ท่องมือฆ้อง      

วงใหญ่ ครั้งนี้ พบว่า “ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่” เป็นส่วนหนึ่งของ “ศัพท์สังคีต” ใช้ท่องท านองเพลง
ของเครื่องดนตรี “ฆ้องวงใหญ่” บอกท านองเพลง บอกลักษณะการใช้มือ และการประคบมือ โดยมี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบในการประสมอักษร ๔ ส่วนในภาษาไทย ดังนี้ (๑) หน่วยเสียง /t/ รูป
ตัวอักษร ต เช่น ตะ ติง ติ่ง แตะ เป็นต้น มีความสัมพันธ์กับการใช้มือซ้ายมากที่สุด หน่วยเสียง /n/ 
รูปตัวอักษร น และ หน เช่น โน้ง โนง หนอด โหน่ง เป็นต้น มีความสัมพันธ์กับการใช้มือขวามากท่ีสุด 
หน่วยเสียง /th/ รูปตัวอักษร ถ และ ท หน่วยเสียง /thr/ รูปตัวอักษร ทร เช่น ถ่ง โทง เท็ด เทรียว 
เป็นต้น มีความสัมพันธ์กับการใช้มือซ้ายและมือขวาตีลงพร้อมกันเป็นคู่เสียงมากที่สุด (๒) มาตรา               
แม่ กด เช่น ตีด ตืด มาตราแม่ กบ เช่น หนึบ หนับ และ มาตรา แม่ ก กา เช่น ตะ แตะ เป็นต้น            
เป็นค าตายในภาษาไทย ใช้บอกการตีปิดเสียง หรือใช้การกดห้ามเสียงมากที่สุด มาตราตัวสะกด          
แม่ กง เช่น ทิง นัง เนง เต๊ง เตง  แม่ เกย เช่น หน่อย นอย และ  แม่ เกอว เช่น เทรียว เป็นต้น            
เป็นค าเป็น ในภาษาไทย ใช้บอกการตีเปิดเสียง หรือไม่ใช้การกดห้ามเสียงมากที่สุด กล่าวสรุปได้ว่า 
“ค าตายตีปิดค าเป็นตีเปิด” ส่วนมาตราแม่ ก กา ใช้ในการท่องเสียงสะบัด สอดคล้องกับความเร็ว         
ในการปฏิบัติเครื่องดนตรี (๓) เสียงสระ อิ โอ เอาะ และ ออ มีความสัมพันธ์กับการท่องท านองสั้น ๆ   
และท านองที่มีการประคบมือลักษณะต่าง ๆ  ส่วนเสียงสระเอะ และ เอ มักใช้ในการด าเนินท านอง
ต่อเนื่องและมีการผันเสียงวรรณยุกต์ตามท านอง (๔) ระดับเสียงวรรณยุกต์ที่เรียงจากเสียงต่ าไปหา
เสียงสูง ได้แก่ เสียงวรรณยุกต์ โท เอก สามัญ ตรี และ จัตวา นั้น บอกทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ท านองได้ โดยระดับเสียงวรรณยุกต์ เอก-สามัญ-ตรี ในการท่องศัพท์ว่า เต่ง-เตง-เต๊ง มีความใกล้เคียง
กับการไล่เรียงระดับเสียงดนตรีไทยมากที่สุด 

๖.ข้อเสนอแนะ 
๑. งานวิจัยนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการประสมอักษร ๔ ส่วน      

ในภาษาไทยกับศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรมครูด้านดนตรีไทย                 
ที่ขาดช่วงในการศึกษาสืบทอดไว้เป็นแนวคิด ทฤษฎีทางดนตรีไทย จึงควรน าหลักการนี้ไปวิพากย์           
ขยายผลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านดนตรีศึกษา และสุนทรียศาสตร์ต่อไป 

๒. งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยทางเอกสาร และมุ่งศึกษาเฉพาะเครื่องดนตรฆี้องวงใหญ่ จึงควร
มีการวิจัยโดยใช้การสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางดนตรีไทย รวมถึงขยายขอบเขตไปยัง
เครื่องดนตรีไทยอื่น ๆ  ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไว้สืบไป 
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บทน า 
 

  จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสย้ายที่ท างานจากการปฏิบัติงานด้านวิชาการทางการพยาบาล
ในโรงพยาบาลที่ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแห่งหนึ่งมาปฏิบัติงานด้านการพยาบาลใน
โรงพยาบาลที่ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่ง ท าให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าอบรมจากวิทยาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน  ได้เรียนรู้ “แนวคิด” ของศาสตร์การแพทย์แผนไทยในมุมมองที่ข้าพเจ้าไม่เคย
รู้มาก่อนในหลายๆ ด้าน  และโดยภาพรวมข้าพเจ้ามีความเห็นว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยไม่ใช่เรื่อง
ของ “ความโบราณ” “ความล้าหลัง” “ความไม่ทันยุคสมัย” หรือเป็น “สิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้” 
แบบทีบุ่คลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันบางส่วนมี “ความคิด หรือ ความเชื่อ” เช่นนั้น เพราะหาก
ว่าบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งแล้ว ก็จะพบว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์แผนปัจจุบันนั้น มีความ“สอดคล้อง” กัน และสามารถ “อธิบายซึ่งกันและกันได้” เช่น 
แนวคิดการก าเนิดโรค หลักเภสัชกรรมแผนไทย แนวทางการดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวม จะมีเพียงบาง
เรื่องหรือบางประเด็นที่มองต่างมุมกัน  หรือศาสตร์การแพทย์แผนไทยไม่สามารถจะพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้ เช่น การรักษาโรคโดยใช้ความเชื่อ การให้ความส าคัญต่อการเสียสมดุลของธาตุทั้ง ๔ 
ในร่างกายของคน  ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าก็ไม่ได้เป็นความ “แตกต่าง” กันเพราะอาจเป็นไปได้ว่ายังหา
ค าอธิบายที่ตรงกันไม่ได้ก็เท่านั้นเอง 
 
 แต่เดิมศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีการถ่ายทอดในรูปแบบมุขบาฐ (คือการบอกเล่าต่อๆ กัน
มาโดยมิได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร) จากบิดาสู่ลูกหลานหรือจากครูบาอาจารย์สู่ลูกศิษย์จึงท าให้
การเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้มีแนวคิดพ้ืนฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกันและเกิดข้อจ ากัดในการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าจะมี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นคัมภีย์ต่าง ๆ แต่ก็ต้องมีการแปลความและตีความอีกชั้นหนึ่ง  
หลักฐานที่บันทึกองค์ความรู้ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จ าเป็นต้องมีการช าระความถูกต้อง มี
การสังคายนาองค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งท าให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
อาจจะมองว่าและเกิดความรู้สึกว่าเป็นวิชาที่เข้าใจไดย้าก อ่านไม่รู้เรื่อง และไม่เป็นมาตรฐาน  แต่จาก
การที่ได้มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยในแห่งนี้   ข้าพเจ้าพบว่าในกลุ่มแพทย์แผน
ไทยปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยและพยายามปรับองค์ความรู้ทั้งหมดให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน พยายามอธิบายแนวคิดต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับหลักทางวิทยาศาสตร์หรือ
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หลักการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งนั่นก็ท าให้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้  “โบราณ” 
หรือ “ล้าหลัง ” แบบที่หลายคนเข้าใจอีกต่อไป 
 

ในบทความนี้ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะบอกเล่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้  ได้ศึกษา ได้พบเห็นและมี
ประสบการณ์ในการท างานจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันสู่การแพทย์แผนไทย และข้าพเจ้าได้
พยายามสรุปเป็นแนวทางบูรณาการทั้ง ๒ ศาสตร์เพ่ือการน าไปใข้ในการดูแลรักษาสุขภาพแก่
ประชาชนดังนี้ 
๑.  แนวคิดการเกิดโรค: ความสอดคล้องของทฤษฎีเวชกรรมแผนไทย(การตรวจ วินิจฉัย และบ าบัด
โรค รวมถึงการปูองกันโรคด้วยวิธีการแบบแผนไทย) กับแนวคิดการเกิดโรคในแพทย์แผนปัจจุบันตาม
ความเข้าใจของข้าพเจ้า  การเกิดโรคทางการแพทย์แผนไทยขึ้นกับ“การเสียสมดุล” ของธาตุทั้ง ๔ ใน
ร่างกายของคน ธาตุทั้ง ๔  ได้แก่ ก) ธาตุดิน (ปถวีธาตุ)  คือเป็นธาตุที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายหรือท าให้ร่างกายมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นรูปร่างขึ้นมาซึ่งประกอบกันทั้งสิ้น 20 ประการ คือ ผม 
ขน เล็บ เนื้อ ผิวหนัง เนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ล าไส้น้อย ล าไส้ใหญ่ 
อาหารเก่า (กาก) อาหารใหม่ และมันสมอง ถ้าจะเปรียบกับแพทย์แผนปัจจุบัน ธาตุดินเปรียบเสมือน
เซลล์หรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายนั่นเอง  ข) ธาตุน้ า (อาโปธาตุ) คือองค์ประกอบที่มีมากที่สุดใน
ร่างกายทั้งในเซลล์และนอกเซลล์ ประกอบด้วย 12 ประการ คือ น้ าดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น 
มันเหลว น้ าตา น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ น้ ามูตร (น้ าปัสสาวะ) แพทย์แผนปัจจุบันมีความคิดว่าน้ ามี
ความส าคัญต่อร่างกาย ท าให้ร่างกายท างานได้ตามปกติ เพราะน้ าเป็นสื่อในการพาอาหารไปตาม
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยให้เกิดความอ่ิมเอิบ ความตึงตัว ถ้าขาดน้ าผิวหนังจะเหี่ยวย่น ขาดความ
ตึงตัว  ค) ธาตุลม (วาโยธาตุ) คือ ลมส าหรับพัดตั้งแต่ปลายเท้าตลอดศีรษะ ลมพัดตั้งแต่ศีรษะตลอด
ปลายเท้า ลมพัดตั้งแต่ท้องแต่นอกล าไส้ ลมพัดในล าไส้ถึงกระเพาะ ลมพัดทั่วสรรพางค์กาย ลมหายใจ
เข้าออก แพทย์แผนปัจจุบัน หมายความถึงตัวควบคุมการเคลื่อนไหวทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการหายใจ 
การยืดหดของกล้ามเนื้อ การบีบตัว การสูบฉีดเลือดของหัวใจ การไหลเวียนเลือด หรือการเคลื่อนไหว
ของระบบทางเดินอาหาร การเคลื่อนไหวของเซลล์ หรือกระแสสัญญาณของระบบประสาท และ  
ง) ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) หมายถึง ธาตุที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ประกอบด้วย 4 ประการ คือ ไฟ
ส าหรับอุ่นกาย ไฟส าหรับร้อนระส่ าระสาย ไฟส าหรับเผาให้คร่ าคร่าและไฟส าหรับย่อยอาหาร ธาตุไฟ
คือกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายเพ่ือให้เกิดพลังงานขึ้นมา พลังงานนี้จะท าให้ธาตุดิน (เซลล์
และเนื้อเยื่อ) และธาตุน้ า(เลือดและน้ าเหลือง) ให้คงอยู่ ในมิติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน
ก็สอดคล้องกับการย่อยอาหาร การเมแทบอลิซึม และการเสื่อมของเซลล์   จากที่กล่าวนี้จะเห็นได้ว่า
แนวคิดเรื่อง ธาตุนั้นก็สอดคล้องกับหลักทางสรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และชีวเคมีซึ่งน่าจะน ามา
อธิบายองค์ความรู้ซึ่งกันและกันได้ การเกิดโรคจะมีขึ้นเมื่อธาตุต่ างๆ ที่กล่าวถึงดังข้างต้น มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนไปจากเดิม หรือได้รับผลกระทบจนท าให้เกิดการหย่อน พิการ หรือก าเริบ
ของธาตุเหล่านั้น เช่น หากมีการย่อยอาหาร ซึ่งเป็นธาตุดินไม่เหมาะสม คือธาตุไฟท าหน้าที่ไม่สมบูรณ์
ก็จะท าให้ลมมีลักษณะพิการ มีท้องร้อง มีลมแน่น ลมก็จะดันขึ้น ดันลง อาจจะรู้สึกพะอืดพะอมคล้าย
จะอาเจียนออกมาหรือรู้สึกอยากขับถ่าย เป็นต้น ๑  นอกจากนี้การแพทย์แผนไทยก็ยังมองเรื่องกาล
สมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน ประเทศสมุฏฐาน กล่าวคือ ก) กาลสมุฏฐาน เป็นช่วงเวลาแต่ละ
ช่วงเวลาในแต่ละวันจะส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน ข) อายุสมุฏฐาน เป็นช่วงวัยต่างๆ 
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ในชีวิต จะมีความเสื่อมหรือการเกิดโรคทีแ่ตกต่างกัน ค) อุตุสมุฏฐาน เป็นสภาพอากาศ หรือฤดูกาลที่
มีผลต่อการเจ็บปุวย และ ง) ประเทศสมุฏฐาน เป็นสภาพแวดล้อมหรือถ่ินที่อยู่มีผลต่อการเกิดโรค ๒ 
ในองค์ความรู้นี้ ข้าพเจ้าได้รับจากท่านอาจารย์ผู้สอนคือ ดร. ณภัทร พาณิชการ ได้อธิบายให้เห็นภาพ 
ว่า แนวคิดการแพทย์แผนไทยนั้นสามารถอธิบายการเกิดโรคในทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้ทุกมิติ
แม้จะมีแนวคิดการเกิดโรคที่ต่างกัน เช่น แพทย์ปัจจุบันอาจมองการเป็นไข้จากการติดเชื้อโรค ส่วน
การแพทย์แผนไทยมองว่าเกิดจากธาตุ ไฟก าเริบ แต่ก็มีมุมที่สอดคล้องกันคือจะมีอาการแสดงเป็น 
ลักษณะของความร้อนเกิน เกิดรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัว เป็นต้น ข้าพเจ้ามองว่า แนวคิดการเกิดโรค
แบบแผนไทย  เป็นการมองสาเหตุของการเกิดโรคแบบทีม่ีองค์ประกอบหลายอย่างที่กระทบ มีการนึก
ถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ร่วมด้วย แนวคิดกาลสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน ประเทศสมุฏฐานก็
สามารถอธิบายได้ด้วยเรื่องปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคที่มาจากสิ่งแวดล้อม และอธิบายได้ด้วยหลักการ
ทางระบาดวิทยา คือโรคแต่ละโรคจะมีความชุกในช่วงฤดูกาล เช่น ไข้หวัดประจ าปี  โรคที่เกิดจาก
พ้ืนที่อาศัย เช่น ไข้มาลาเรีย และโรคที่เกิดจากช่วงอายุของผู้ปุวยที่แตกต่างกัน เช่น โรคที่เกิดเฉพาะ
ในเด็กหรือโรคที่เกิดเฉพาะในผู้ใหญ่เท่านั้น  อาจกล่าวได้ว่าการรักษาแบบแพทย์แผนไทย เป็นแนวคิด
ที่ใกล้เคียงกับแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หรือที่เรียกว่า Holistic Health Care  ในการ
รักษาแบบแผนปัจจุบัน  การน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ในทางการพยาบาลของข้าพเจ้า เช่น ด้านการ
พยาบาลผู้ปุวยที่มีอาการปวด เมื่อเราต้องการลดอาการปวดหรือบวมด้วยความร้อน การพยาบาล
แบบแผนปัจจุบันจะใช้กระเป๋าน้ าร้อนหรืออุปกรณ์ที่ ใช้ประคบร้อนโดยมีการใช้ผ้าแห้งรองระหว่าง
กระเป๋าน้ าร้อนกับผิวของผู้ปุวยเพ่ือปูองกันการเกิดแผลไหม้บริเวณผิวหนัง แต่เมื่อข้าพเจ้าน าความรู้
ทางการแพทย์แผนไทยที่ได้เรียนรู้ว่า น้ าจะเป็นตัวพาความร้อนสู่ร่างกายได้ดีขึ้น  ข้าพเจ้าได้ทดลอง
ท ากับตนเองและญาติ โดยปรับเปลี่ยนการใช้ผ้าแห้งรองระหว่างกระเป๋าน้ าร้อนกับผิวของเรามาเป็น
การใช้ผ้าชุบน้ าหมาดๆ แทนผ้าแห้งก็สามารถท าให้เราสุขสบายดีขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่น า
ศาสตร์นี้ไปใช้กับผู้ปุวยต่อไป  นอกจากนี้ข้าพเจ้ามีความสนใจวิธีการจับชีพจรแบบสามนิ้วตามตรีธาตุ
ที่เรียงกันคือ วาตะ(ลม) ปิตะ(ไฟ)  และเสมหะ(น้ า) เพ่ือตรวจดูความผิดปกติของธาตุทั้ง ๓ (จับชีพจร
ตามแบบปกติแต่ใช้ทั้งสามนิ้ว คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางจับแทน) ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ขณะตรวจผู้ปุวยได้และจากการฝึกและลองตรวจกับตัวเอง ญาติ และเพ่ือนพบว่าอธิบายความผิดปกติ
ในร่างกายได้ดีที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่อาจน าไปใช้ในการซักประวัติและวินิจฉัยโรคได้คือแนวคิดการ
เกิดโรคแบบแพทย์แผนไทยที่ค านึงถึงกาลสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน และประเทศสมุฏฐาน  
ซึ่งก็คือการพยายามมองหาปัจจัยเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ของโรคแบบเดียวกับที่ในแผนปัจจุบันมอง  
นั้นก็คือเรื่อง ระบาดวิทยา (epidemiology) นี่เอง  และมองว่าโรคที่พบบ่อยและเป็นไปได้มากที่สุด
ในผู้ปุวยแต่ละคนคือโรคอะไรนั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังสามารถประยุกต์หลักการการก าเนิดโรคนี้ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ (Heath promotion) ระดับชุมชนได้ เช่น  ในแต่ละฤดูกาลให้ระมัดระวังโรค
ใดบ้าง  ประชาชนควรปรับสุขลักษณะอย่างไร กินอาหารอย่างไร และสามารถจัดสิ่งแวดล้อมอย่างให้
เหมาะสม ขอยกตัวอย่างสัก ๑ ตัวอย่าง เช่น โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever: DHF) 
ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ทีม่ียุงลายเป็นพาหะน าโรคมักเป็นกันมากในประเทศ
เขตร้อนและมีการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป็นต้น 
๒. หลักเภสัชกรรมแผนไทยกับการน าไปใช้ทางเวชปฏิบัติ หลักเภสัชกรรมแผนไทยมีแนวคิดหลัก ๔ 
ประการ คือ ก) เภสัชวัตถุ หมายถึง วัตถุดิบที่น ามาใช้เป็นยาหรือท าเป็นยา ข) สรรพคุณเภสัช คือ รส
ยาหรือฤทธิ์ของยา เช่น รสเปรี้ยวช่วยขับลม รสหวานมีฤทธิ์แทรกซึมไปตามเนื้อเยื่อ  รสฝาดมีฤทธิ์
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สมาน เป็นต้น ค) คณาเภสัช คือ การรวมเอา เภสัชวัตถุมาจัดหมวดหมู่กัน เช่น ต ารับยาหนึ่ง
ประกอบด้วย สมุนไพร ๕ ชนิด และ ง) เภสัชกรรม ซึ่งก็คือการปรุงยา ๓  แนวคิดส าคัญที่ได้ก็คือ 
แท้จริงแล้ว “รสของยา” ก็ไม่ใช่เรื่องท่ีลึกลับหรืออธิบายไม่ได้อะไร เพราะรสของยานั้น เมื่อศึกษาวิจัย
ตามแนวทางวิทยาศาสตร์แล้ว ก็จะพบว่า คือ “สารส าคัญ” ที่จะเป็นตัวออกฤทธิ์ในสมุนไพรหรือยา
นั้นๆ นั่นเอง ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการศึกษาเพ่ิมเติม จึงเกิดความรู้ว่ายาแผนปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ที่ใช้
อยู่นั้นก็มีที่มาจากสมุนไพร หรือสารสังเคราะห์ที่เลียนการออกฤทธิ์ของสมุนไพรต่างๆ นั่นเอง ซึ่งเป็น
ความรู้ใหม่ส าหรับข้าพเจ้า และเห็นว่าหากมีการศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุนอย่าง
จริงจังจากภาครัฐ  ประเทศไทยก็น่าจะผลิตยาใช้ได้เอง และช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อยาจาก
ต่างประเทศได้มาก ข้าพเจ้าได้ทราบว่ามียาสมุนไพรอีกมากมายที่แพทย์สามารถเลือกใช้ได้ในทางเวช
ปฏิบัติและสมุนไพรเหล่านั้นก็ผ่านการศึกษาวิจัยมาอย่างเข้มข้น วิธีการเลือกก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร 
เพราะสมุนไพรเหล่านั้นถูกจัดเข้าไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว  ๔  ปัญหา มีอยู่เพียงว่า
แพทย์จะเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็เท่านั้นเอง และ ข้าพเจ้าก็ได้ทราบว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ใช้สมุนไพร 
ทดแทนยาแผนปัจจุบันอย่างจริงจังแล้วด้วย เช่น การใช้ยาขมิ้นชันแทน Simethicone, Sodamint, 
M. carminative  ใช้ขิงแทน dimenhydrinate ใช้พญายอแทน acyclovir cream ใช้ยาปราบชมพู 
ทวีป แทน Antihistamine เป็นต้น๕ ปัจจุบันข้าพเจ้าได้เลือกใช้สมุนไพรที่มีในบัญชียาหลักให้มากขึ้น 
และให้ความรู้และแนะน าเพ่ือเสนอเป็นทางเลือกให้ผู้ปุวย (ซึ่งก็เป็นสิทธิผู้ปุวยอยู่แล้ว) และจะศึกษา
หาความรู้ที่ เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ เพ่ิมเติมด้วย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนแก่ทีมสุขภาพในการ
ศึกษาวิจัยทางสมุนไพรน่าจะเป็นจุดร่วมที่ดีส าหรับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผน
ปัจจุบันเท่าท่ีข้าพเจ้าสามารถจะร่วมได ้
๓. หัตถเวชกรรมแผนไทย  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล หัตถเวชกรรมแผนไทยได้เรียนรู้วิธีการ
นวดแบบราชส านักที่ประยุกต์ใช้ในการนวดเพ่ือรักษาโรค  หลักส าคัญคือนวดตามแนวลม (ความ
เจ็บปวด, การไหลเวียน) จึงมีการนวดเปิดประตูลมตามรยางค์ต่างๆ ๖  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสท างาน
ร่วมกันกับแพทย์แผนไทยและเป็นผู้รับบริการเอง พบว่า การนวดมีล าดับขั้นตอนที่ซับซ้อนมิใช่เป็น
การนวดง่ายๆ ที่จับๆ และขย้ าขยี้ไปมา แต่การนวดจะต้องมีการซักประวัติดูอาการที่จะรักษาต้อง 
ระมัดระวังการนวดในผู้ปุวยบางกรณี  และระหว่างการนวดก็ต้องค านึงถึงทิศทางการเดินของลม  
แนวเส้น แนวกล้ามเนื้อ แนวเส้นประสาท แนวหลอดเลือด  นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีโอกาสเข้ารับการ
อบรมจึงได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ ดร. ณภัทร พาณิชการ เกี่ยวกับการฝึกฤๅษีดัดตน จึงได้ทราบ
ว่า แนวทางการบริหารร่างกายลักษณะนี้มีบันทึก ไว้นานแล้ว ในการเรียนรู้ครั้งนี้อาจารย์ผู้สอนได้
ประยุกต์การสอนท่าฤๅษีดัดตนพร้อมกับการบ่งชี้ anatomy ที่การบริหารนี้จะส่งผลถึงและกล่าวถึง
อาการเทียบกับทางแผนปัจจุบันว่า สามารถช่วยเรื่องใดได้บ้าง เช่น ท่าแก้ลมปะกัง คือช่วยลดอาการ
ปวดศีรษะแบบไมเกรน๗  เป็นต้น  ที่กล่าวมาเป็นการท าเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและปูองกัน
รักษาโรคต่างๆ และได้ข้อคิดว่าการนวดที่ถูกต้องก็ควรจะต้องได้รับการนวดจากผู้ที่มีประสบการณ์
และหากจะนวดเพ่ือรักษาโรคหรือบรรเทาอาการที่จ าเพาะ ก็ควรจะต้องนวดกับผู้ที่ได้รับการฝึกมา
โดยเฉพาะเท่านั้น และการนวดน่าจะมีบทบาทในการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มโรคทางออโธปิดิกส์
และมีบทบาทในสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เช่น อาการ low back pain, myofascial pain syndrome 
เป็นต้น ส่วนการน าไปใช้ในเรื่องฤๅษีดัดตน ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์เพ่ือดูแล
สุขภาพตนเอง เช่น การบริหารร่างกายลดอาการปวดต่างๆ รวมทั้ง การแนะน าให้ผู้ปุวยเรียนรู้และ
สามารถใช้บริหารร่างกายเองได้ ข้าพเจ้าเห็นว่าทีมสุขภาพแผนปัจจุบันช่วยให้ท างานประสานกับ
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ชุมชนได้ง่าย และเป็นการอาศัยบทบาทของหมอพ้ืนบ้านในการช่วยเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ให้
ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ด้วย เพราะหมอพ้ืนบ้านก็จะช่วยสื่อสารข้อมูลสุขภาพให้
ทีมแพทย์แผนปัจจุบันได้และส าหรับเรื่องการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน หากสามารถพูดคุยกันได้ทีม
แพทย์แผนปัจจุบัน ก็อาจจะช่วยดูแลผู้ปุวยร่วมกัน เช่น การตรวจทางห้องปฏิบัติ การติดตามผล ทั้งนี้
ก็เป็นประโยชน์ทั้งต่อทีมแพทย์แผนปัจจุบันและหมอพ้ืนบ้านและผู้ปุวย เพราะจะช่วยติดตามอาการ
ผู้ปุวยอย่างเป็น วิทยาศาสตร์ลดโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงที่จะกลับมาให้แพทย์รักษา และเป็นการ
ก ากับดูแลแนวทางการรักษาผู้ปุวยของหมอพ้ืนบ้านไปในตัวด้วย 
 

สรุปได้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ควรให้การส่งเสริม
ให้กลุ่มงานแพทย์แผนไทยให้สามารถช่วยดูแลรักษาในโรงพยาบาลถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ปุวย
ควรมีสิทธิเลือกและจะช่วยลดภาระงานของหน่วยงานอื่นๆ ในโรงพยาบาลได้การจัดซื้อและเลือกใช้ยา
สมุนไพรก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาแผนปัจจุบันที่มีราคาสูงได้อีกด้วย แพทย์แผนไทยเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการรักษาผู้ปุวยมาเป็นเวลานานมาร่วมกันวางรากฐานให้ “งานการแพทย์แผนไทย” 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทีไ่ดก้ล่าวมาข้างต้นเกิดผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ หากโรงพยาบาลใดมีความพร้อม
ด้านบุคลากร และงบประมาณก็ควรส่งเสริมให้มีการเปิดงานการแพทย์แผนไทยมาร่วมดูแลรักษา
ผู้ปุวยด้วย ทั้งนี้เพราะการแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ปุวยบางส่วนสนใจเป็นพิเศษอยู่แล้ว 
แม้จะไม่มีการเปิดในโรงพยาบาลหลายๆ แห่งก็ตาม ผู้ปุวยบางส่วนก็ต้องไปแสวงหาการรักษาลักษณะ 
นี้อยู่ดีบางครั้งก็อาจจะเจอหมอพ้ืนบ้านที่รักษาไม่ได้มาตรฐาน และเกิดผลข้างเคียงกลับมา 
นอกจากนั้น ภาครัฐควรส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล อาจจะด้วยการเลือกใช้ผ่านบัญชียา
หลักภายใต้การก ากับดูแลของเภสัชกรแผนไทยเพ่ิมมากข้ึน ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปุวยสูงสุดทั้งต่อ
ผู้ปุวยเองและต่อระบบสาธารณสุขของไทยด้วย บทสรุปทีข่้าพเจ้ากล่าวมาท้ังหมดข้างต้นเป็นเพียงการ
อธิบายโดยย่อให้ได้เห็นภาพรวมในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เพ่ิมเติม  จึงเห็นว่าองค์ความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริง  มิได้ด้อยค่าไร้ราคาแบบที่หลายคน คิดหรือมองข้ามไป  แต่
กลับเป็นองค์ความรู้ที่บุคลากรทีมสุขภาพทุกคนควรมีโอกาสได้เรียนรู้เช่นกัน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความพึงพอใจจากการเปลี่ยนห้องเรียน 
ให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา:  

กรณีศึกษา รายวิชาสัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
The Effect of Learning Achievement and Satisfaction 

 of Thinking Classroom: A Case Study of  
Seminar in Tourism and Hospitality Management Course 

 
ชลธิชา รุ่งสาตรา, ดร. 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

บทคัดย่อ 
 

 กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการที่ผ่านมา             
เน้นการบรรยายทฤษฎีความรู้และเนื้อหาทางวิชาการเป็นหลัก สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสนใจใน
ช่วงเวลาสั้นๆ และขาดความกระตืนรือร้นในการตอบค าถามในชั้นเรียน และไม่สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงเลือกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็น
ห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้สอนมีบทบาทช่วยอ านวยการมากกว่าการ
สอนบรรยายและมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคิดอย่างอิสระ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา และ                     
เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถาม                  
เชิงปรัชญากรณีศึกษา รายวิชาสัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ในภาคการศึกษาที่ ๑                
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีกลุ่มประชากรคือนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการชั้นปีที่ 
๔ จ านวน ๑๐ คน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบทดสอบ แบบสังเกต (เชิงคุณภาพ) ใบงานกิจกรรม Thinking Classroom และแบบประเมิน                   
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติ t-test แบบ Dependent Sample  
ข้อค้นพบที่โดดเด่นจากการสังเกตการณ์คือ ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสนทนากลุ่มด้วยรูปแบบ             
การเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา นักศึกษามีส่วนร่วมทุกคน มีพัฒนาการ
ทักษะการถาม การคิดที่ดีขึ้นเป็นล าดับทุกคนสามารถวางแผนงานและจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ   
การท่องเที่ยวและการบริการ “NEW NORMAL FOR TOURISM ๒๐๒๐” ได้อย่างถูกต้องและดีเยี่ยม และข้อ
ค้นพบยังสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการเรียนการสอนการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถาม
เชิงปรัชญาส่งผลให้นักศึกษามีค่าคะแนนที่ดีขึ้นทุกคน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๐๐ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๐.๘๒ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (t = ๒๘.๑๕, sig. = ๐.๐๐๐) และ               



 
 

1242 
 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิชาสัมมนาการ
จัดการ การท่องเที่ยวและการบริการอยู่ในระดับมาก และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีรูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น
น่าจะสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิง
ปรัชญาในรายวิชาสัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้และความพึงพอใจที่ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่าการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม Thinking Classroom 
ผู้เรียนไม่ควรเกิน ๑๒ คนและใช้ระยะเวลาท ากิจกรรมไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ผู้สอนต้องท าความ
เข้าใจหลักการรูปแบบการสอนว่าเป็นการพัฒนาการคิดเชิงระบบโดยอาศัยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้สอน
ต้องกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามและตอบค าถามอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศที่ส่งเสริมความกล้าคิด กล้าพูด และการให้เหตุผลประกอบการตอบของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ค าส าคัญ : การเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา , สัมมนาการจัดการ                        
การท่องเที่ยวและการบริการ 
 
Abstract 
 The process of teaching and learning Seminars in tourism and Hospitality 
management Course in the past. Emphasis is placed on lectures on knowledge theory 
and academic content. It reflects that learners are interested in a short period of time 
and lack of enthusiasm to answer questions in class and unable to perform the assigned 
tasks correctly. Therefore, the researcher chose to change the teaching style into a 
thinking classroom with a student-centered philosophical inquiry. In which teachers play 
a more facilitating role than teaching lectures and aiming to promote participation in 
independent thinking. The purpose of this research has twofold; (1) to study the 
achievement of Thinking Classroom: A Case Study of Seminar in Tourism and Hospitality 
Management Course; (2) to study the level of satisfaction of students to Thinking 
Classroom: A Case Study of Seminar in Tourism and Hospitality Management Course in 
the first semester of the academic year 2020. The population group is 10 students in the 
Department of Tourism and Hospitality Management, Year 4, Faculty of Business 
Administration.    North - Chiang Mai University.  The tools used in the research were 
quizzes, observational (qualitative), worksheets, Thinking Classroom activities, and 
assessment forms. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, and 
Dependent   Sample t-test. The outstanding findings from the observations are: Every 
time students organize activities for group discussions with the form. Turning the 
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classroom into a thinking room with philosophical inquiry all students participate 
develop questioning skills better thinking sequentially. All students can plan events and 
organize academic Seminars. Tourism and Hospitality topic "NEW NORMAL FOR TOURISM 
2020"correctly and excellently. The findings also reflect that the teaching-learning 
process of thinking classroom with philosophical inquiry resulted in better scores for all 
students. With an average score of 9.00 standard deviation was 0.82 and when 
comparing the scores before and after study, it was found that the students' test scores 
after school were significantly higher than before at the 0.05 level (t = 28.15, sig. = 0.000) 
And the satisfaction assessment results found that the average level of satisfaction of 
students for the Seminars in tourism and Hospitality management Course are at a high 
level. And the satisfaction level of the students who had a learning of thinking 
classroom with philosophical inquiry was at the highest level. Therefore, it should be 
concluded that. The teaching process of thinking classroom through philosophical 
inquiry. Seminars in tourism and Hospitality management Course As a result, students 
have better learning achievement and satisfaction. The researcher therefore suggested 
that the Thinking Classroom discussion activity should not exceed 12 students and the 
duration of the activity did not exceed 1 hour and 30 minutes. Instructors need to 
understand the principle of teaching style as the development of systematic thinking 
based on the learner as the center. Teachers must encourage learners to participate in 
questioning and answering questions regularly. Including creating an atmosphere that 
promotes the courage to think, dare to speak, and the reasoning for the students' 
responses is important. 
  
Keywords Thinking Classroom, Seminar in Tourism and Hospitality Management 
 
๑. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6                  
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และมาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาท่ียึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดเต็มศักยภาพ โดยฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการจากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน๑ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ                            
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท–เชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว โดยหนึ่งในกระบวนการนั้น คือ รายวิชา ๕๐๔๔๐๒ สัมมนาการจัดการ
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การท่องเที่ยวและการบริการ (Seminar in Tourism and Hospitality Management) เป็นการสอนให้
นักศึกษาได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนาโดยพิจารณาถึงปัญหาด้านต่างๆ ในการบริหารการ
บริการ และการท่องเที่ยว นักศึกษาจะต้องท าการค้นคว้าและรายงานต่อชั้นเรียน โดยอาจด าเนินการเป็น
กลุ่มและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีประสบการณ์ทางการบริหารแขนงนี้ที่ได้รับเชิญมาเข้าร่วม
สัมมนา ซึ่งจากการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการสอนแบบเน้นบรรยายทฤษฎีความรู้
และเนื้อหาทางวิชาการ ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในช่วงเวลาสั้นๆ และขาดความกระตืนรือร้นในการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน และไม่สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นในการจัดการเรียนการ
สอน จึงได้มีการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาประกอบการสอนเสริมให้
ผู้เรียนได้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและเกิดแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการฝึกคิด
วิเคราะห์ด้วยการสืบถามเป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากจะ
ใช้ความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังผู้สอนต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคิด ส่งเสริมให้มีการคิดอย่างอิสระและ
ผู้สอนมีบทบาทช่วยอ านวยการมากกว่าการสอนบรรยาย๒ 

 ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงสืบถามเรื่องที่ผู้เรียนสนใจและอยากท ากิจกรรมการจัดสัมมนา                 
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สรุปได้ว่า ผู้เรียนสนใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-๑๙ มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
มากในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมาท าให้เศรษฐกิจตกต่ าขั้นวิกฤต กิจการต่างๆ ปิดชั่วคราวบางสถานที่ปิดตัวลง
อย่างถาวร ท าให้มีประชาชนส่วนใหญ่ตกงาน ไม่มีรายได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ต้อง
อาศัยนักท่องเที่ยวและการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย แลกเปลี่ยนเงินตรา 
เมื่อผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเที่ยวต้องเผชิญกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจย่ าแย่ ไม่สามารถ                
เปิดกิจการได้ ไม่มีนักท่องเที่ยว ขาดรายได้ ผู้เรียนจึงร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมโครงการสัมมนา                  
“NEW NORMAR FOR TOURISM ๒๐๒๐” ขึ้นโดยใช้การเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถาม
เชิงปรัชญา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการฝึกคิดอย่างเป็นระบบฝึกการสื่อสาร การตัดสินใจ                       
อย่างมีหลักการและเชิงเหตุผล มีทักษะในการแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิด                   
การเรียนรู้ มีความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรียนรวมถึงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กล่าวคือ ความสามารถ
ในการที่จะพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการท างานที่ประสานกัน และต้องอาศัยความพยายามอย่าง
มากทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาและองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญาแสดงออกในรูปของ
คะแนน ซึ่งสามารถสังเกตหรือวัดได้ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป๓ รวมทั้งส ารวจ                      
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนในรายวิชาดังกล่าว 
 ๑บรรจง อมรชีวิน. เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา . (กรุงเทพมหานคร: หจก.ภาพพิมพ์, ๒๕๕๖), 
หน้า ๒๘. 

 ๒กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช๒๕๔๕ (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภากรุงเทพฯ, ๒๕๔๖), : ไม่ระบุ. 
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 ๓เผชิญ กิจระการ. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา E๑/ E๒. วารสารการวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า ๔๔ – ๕๑. 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบ

ถามเชิงปรัชญาในรายวิชาสัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 

 ๒. เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนห้องเรียนให้
เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาในรายวิชาสัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) ที่น ามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 

 
 
 
 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเป็นการวิจัยผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๕๐๔๔๐๒ สัมมนาการจัดการ
การท่องเที่ยวและการบริการในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยวและการบริการชั้นปีที่ ๔   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
 1. แบบทดสอบการจัดสัมมนาวัดผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประเด็นการจัดสัมมนา               
ด้านการท่องเที่ยวแบบชีวิตวิถีใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ แผนปฏิบัติงาน การจัดสถานที่
การสัมมนา การจัดเตรียมเอกสาร การด าเนินการ การประเมินผล และการสรุปรายงาน  
 2. แบบสังเกต (เชิงคุณภาพ)  
 3. ใบงานกิจกรรมการจัดโครงการสัมมนา 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 การรวบรวมข้อมูล 
 วัตถุประสงค์ที่ ๑ และวัตถุประสงค์ที่ ๒ ผู้วิจัยจะได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ ๑) ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยการสังเกตการณ์นักศึกษาทุก
คน                      แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และบันทึกลงในแบบสังเกต หลังจากที่เรียนไป ๑-
๕ สัปดาห์ ๒) วัดผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนการจัดสัมมนาวัดผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน ๓) สัปดาห์ที่ ๖ – ๑๐ เรียนโดยใช้กิจกรรมการสนทนากลุ่มด้วยรูปแบบการเปลี่ยนห้องเรียนให้
เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา และมอบหมายให้ท าใบงานกิจกรรมการจัดโครงการสัมมนา ๔) 

ความพึงพอใจ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

การเปลีย่นห้องเรียน
ให้เป็นห้องคิดด้วยการ

สืบถามเชิงปรัชญา 
 

รายวิชา 
สัมมนาการจัดการ 

การท่องเที่ยวและการบริการ 



 
 

1246 
 

 

ทดสอบความรู้หลังการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาของนักศึกษา โดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียนการจัดสัมมนาวัดผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ประเด็นการจัดสัมมนาด้าน
การท่องเที่ยวแบบชีวิตวิถีใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 แผนปฏิบัติงาน การจัดสถานที่การ
สัมมนา การจัดเตรียมเอกสาร การด าเนินการ การประเมินผล และการสรุปรายงาน ๕) การกรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติ                 
t-test แบบ Dependent Sample 
 
๔. ผลการศึกษา 
 ข้อค้นพบที่โดดเด่นจากการสังเกตการณ์คือ ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสนทนากลุ่มด้วย
รูปแบบการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา นักศึกษามีส่วนร่วมทุกคน                      
มีพัฒนาการทักษะการถาม การคิดที่ดีขึ้นเป็นล าดับทุกคนสามารถวางแผนงานและจัดโครงการสัมมนา       
เชิงวิชาการการท่องเที่ยวและการบริการ “NEW NORMAL FOR TOURISM ๒๐๒๐” ได้อย่างถูกต้องและ                
ดีเยี่ยม และข้อค้นพบยังสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการเรียนการสอนการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด
ด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาส่งผลให้นักศึกษามีค่าคะแนนที่ดีขึ้นทุกคน มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น หากเปรียบเทียบ
ค่าคะแนนเฉลี่ยครั้งที่ ๑ คือ ๔.๗๐ และค่าคะแนนเฉลี่ยครั้งที่ ๒ คือ ๙.๐๐ เท่ากับร้อยละ ๙๔.๒๐                  
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๑ การเปรียบเทียบผลคะแนน  

ล าดับนักศึกษา คะแนนคร้ังท่ี ๑ คะแนนคร้ังท่ี ๒ การพัฒนา 

นักศึกษาคนท่ี ๑ ๔ ๙ ๑๒๕% 

นักศึกษาคนท่ี ๒ ๔ ๘ ๑๐๐% 

นักศึกษาคนท่ี ๓ ๕ ๑๐ ๑๐๐% 

นักศึกษาคนท่ี ๔ ๕ ๙ ๘๐% 

นักศึกษาคนท่ี ๕ ๔ ๙ ๑๒๕% 

นักศึกษาคนท่ี ๖ ๖ ๑๐ ๖๖% 

นักศึกษาคนท่ี ๗ ๔ 8 ๑๐๐% 

นักศึกษาคนท่ี ๘ ๕ ๙ ๘๐% 

นักศึกษาคนท่ี ๙ ๔ ๘ ๑๐๐% 
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นักศึกษาคนท่ี ๑๐ ๖ ๑๐ ๖๖% 

ค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ๙.๐๐ ๙๔.๒๐ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาสัมมนาการจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการ การทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
๐.๘๒ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๐๐ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๒ แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้การเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด
ด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (t = ๒๘.๑๕, sig. = ๐.๐๐๐) 
ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติ ของการ
ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาดังกล่าว (n = ๑๐) 

การทดสอบ (X) S.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรียน (Pre-Test) ๔.๗๐ ๐.๘๒ ๒๘.๑๕* ๐.๐๐๐ 
หลังเรียน (Post-Test) ๙.๐๐ ๐.๘๒ 

 
 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีรายวิชาสัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑ ส่วนระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถาม
เชิงปรัชญาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๓ ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนห้องเรียน
ให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา (Thinking Classroom) และในรายวิชา 504402 สัมมนา                
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 

ความพึงพอใจ (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
รายวิชา 504402 สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

๔.๑ ระดับมาก 

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด
ด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา 

๔.๕ ระดับมากที่สุด 

 ผลจากข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากแบบประเมินความพึงพอใจ กล่าวคือ นักศึกษาต้องการให้มี
การน ารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญามาปรับใช้และ
ขยายผลต่อไป เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิด ตั้งค าถามและหาค าตอบตามที่ตนเองอยากรู้
และมีอาจารย์คอยเป็นพ่ีเลี้ยงในตีกรอบของวงกว้างความรู้และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพ่ือน
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ร่วมห้องและอาจารย์ เพราะทุกคนมีสิทธิ์ถามและมีสิทธิ์ตอบ ไม่มีถูกหรือผิด แต่จะมีการเรียนรู้ว่าจะท า
อะไร เพ่ืออะไร จะท าอย่างไร ดีแล้วหรือยังและอุปสรรคที่พบจะแก้ไขได้อย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าขึ้น
อีก นอกจากนี้นักศึกษายังเสนอแนะให้น าเอารูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวไปปรับใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
๕. บทสรุป 
 ข้อค้นพบที่โดดเด่นจากการสังเกตการณ์คือ ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสนทนากลุ่มด้วย
รูปแบบการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา นักศึกษามีส่วนร่วมทุกคน                      
มีพัฒนาการทักษะการถาม การคิดที่ดีขึ้นเป็นล าดับทุกคนสามารถวางแผนงานและจัดโครงการสัมมนา         
เชิงวิชาการการท่องเที่ยวและการบริการ “NEW NORMAL FOR TOURISM ๒๐๒๐” ได้อย่างถูกต้องและ                
ดีเยี่ยม และข้อค้นพบยังสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการเรียนการสอนการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด
ด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาส่งผลให้นักศึกษามีค่าคะแนนที่ดีขึ้นทุกคน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๐๐                   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๒ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (t = ๒๘.๑๕, 
sig. = ๐.๐๐๐) และผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อวิชาสัมมนาการจัดการ การท่องเที่ยวและการบริการอยู่ในระดับมาก และระดับความพึงพอใจ                  
ของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา                
อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นน่าจะสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็น
ห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาในรายวิชาสัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ส่งผลให้
นักศึกษามผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความพึงพอใจที่ดีขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาท าให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม Thinking Classroom ผู้เรียนไม่ควร
เกิน ๑๒ คนและใช้ระยะเวลาท ากิจกรรมไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ผู้สอนต้องท าความเข้าใจหลักการ
รูปแบบการสอนว่าเป็นการพัฒนาการคิดเชิงระบบโดยอาศัยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนต้องกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามและตอบค าถามอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม
ความกล้าคิด กล้าพูด และการให้เหตุผลประกอบการตอบของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ปรับปรุงจากการด าเนินการประชุมใหญ่ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ พระเรืองเดชโชติธรรมโม/เสียงพราะ มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแนวความคิดใหม่ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งต่อสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพภาพ ย่อมมีศักยภาพด้านการพัฒนาอ่ืนๆ ตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในโลกยุคใหม่นั้น เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ อันก่อให้เกิด ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว 
ประเทศนั้นก็เจริญก้าวหน้ามีความม่ังคั่งมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง และทางสังคม แต่ถ้าหาก
ประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ก็ไม่สามารถท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ การที่จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ย่อมมีการสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
เข้าสู่องค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้สามารถคัดสรรทรัพยากรมนุษย์ได้เหมาะสมกับงานโดยมีการ
บริหารก าหนดนโยบายในการคัดเลือก โดยการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถ
ที่ตรงตามต าแหน่งอย่างเหมาะสมและเสมอภาคโดยใช้หลักคุณธรรมหลักความสามารถในการ
คัดเลือกหลักของการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม ย่อมน าไปสู่กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้เป็นอย่างดี 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย์ 
 
 

Abstract 

 This article was updated from the proceedings of the 1st National 
Conference of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Surin Campus of Phra 
Rueangdet Chotitdhammo/Siangphro. This article: 1) To study human resource 
development, 2) human resource development in new concepts. According to the 
human resource development in new normal, it is the excellent value factors 
towards the society and the Nation. Human resources in any country have potential. 
The government has another development potential as well. The development of 
human resources in the modern world is empowering and already bringing creative 
                                                 

 ๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์. 
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benefits. The country is also thriving, with stable prosperity in both economic politics 
and socially. But if a country lacks valuable human resources, it cannot benefit its 
country. In the development of human resources, recruitment is inevitably available 
for personnel selection. The selection of human resources into the organization is a 
process that allows the passage of human resources to be suitable for the job by the 
management formulating the selection policy. Providing opportunities for those who 
are qualified to have the right and equality in positions using the principles of 
morality, the core selection capabilities of selecting the right personnel will inevitably 
lead to human resource development. 
 
Keywords: Development, Human Resource 
 
 
บทน า 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสังคม และประเทศชาติ ประเทศใดที่มี
ทรัพยากรมนุษย์ย่อมมีศักยภาพสูง และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว 
ประเทศนั้นก็เจริญก้าวหน้ามีความม่ังคั่งมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง และทางสังคม แต่ถ้าหาก
ประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ก็ไม่สามารถท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ ประเทศ     
ก็พัฒนาไปได้ยาก ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศ จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทรัพยากรมนุษย์เป็น
ส าคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปัจจัยอ่ืนๆ ที่ท าให้เกิดการพัฒนา
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็ล้วนแต่มาจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น๒ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ย่อมมีการวางแผนในการสรรหาบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการความต้องการ
ของทรัพยากรมนุษยในอนาคต ที่มีความส าคัญต่อองค์กรสู่ความส าเร็จจากการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ ที่ดีจ าเป็นต้องพิจารณาถึงขั้นตอนและล าดับขั้นของกิจกรรมซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ
ขององคก์ร โดยเป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดหาบุคคลเข้ามาท างานในองค์กร 
 กระบวนการในการคนหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง ที่หน่วยงานและองค์กร
ต้องการย่อมมาจากแหล่งต่างๆ ให้สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับองค์กร โดยผู้มีหน้าที่ในการสรรหา
บุคลากรจะต้องสามารถ เข้าถึงแหล่งที่มาของบุคลากร ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเหมาะสมกับงานให้
เกิดความเข้าใจที่จะร่วมงานกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดของระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่าย๓ การสรรหาเปรียบเสมือนกระบวนการแสวงหา และจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถตลอด

                                                 

 ๒ พระเรืองเดช โชติธมฺโม/เสียงเพราะ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งท่ี ๑, “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก
สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, (๓ เมษายน, ๒๕๖๓): ๑๖๙๔-๑๗๐๗. 
 ๓ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน,์ การจัดการทรัพยากรบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๒), หน้า ๘๙. 
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ทั้งเจตคติที่ดีที่ตรงตามความต้องการขององค์กรมาสมัครงาน เพ่ือจะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่
เหมาะสมที่สุดเข้ามาปฏิบัติงาน๔ 
 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง จากการสรรหาบุคลากรที่ใช้ในการ
ตรวจสอบการพิจารณาการตัดสินใจรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าร่วมงานกับองค์กรการ
คัดเลือกบุคลากรเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความรู้ในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพในหลักการคัดเลือก
บุคลากร 
 จากที่กล่าวมา การคัดเลือกเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้สามารถเลือกคนได้เหมาะสมกับ
การบริหารก าหนดนโยบายในการคัดเลือก โดยการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติมีความรู้
ความสามารถที่ตรงตามต าแหน่งอย่างเหมาะสม และเสมอภาคโดยใช้หลักคุณธรรมหลักความสามารถ
ในการคัดเลือก หลักของการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมย่อมน าไปสู่กระบวนการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี 
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการน าเอาศักยภาพของมนุษย์แต่ละคนมาใช้ใน        
การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ และให้แต่ละคนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรตระหนัก
ในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และองค์กรที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้นมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ ส่วนความหมายจากรูป
ศัพท์ในภาษาไทยนั้นหมายถึง การท าความเจริญการเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึ้น การคลี่คลายไป
ในทางท่ีดี ถ้าเป็นกริยา ใช้ค าว่า พัฒนา หมายความว่า ท าให้เจริญ คือ ท าให้เติบโตได้ งอกงาม ท าให้
งอกงามและมากขึ้น เช่น เจริญทางไมตรี 
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ท าแล้วมีความเจริญจริงๆ คือ ต้องไม่เกิด
ปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลงกว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหาหรือเสื่อมลง ไม่ใช่เป็นการพัฒนาแต่เป็นหายนะ 
ซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ มีการก าหนดทิศทาง (directed change) หรือ
การเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า (planned change) มีการกระท าให้เกิดขึ้น คือ 
เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง และปรับเปลี่ยน
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะในการท างาน (Skills) 
และทัศนคติ (Attitude) ให้เอ้ืออ านวยต่อประสิทธิภาพในการท างาน๕ การวางแผนปรับปรุงขีด
ความสามารถ (Competency) การวางแผนและพัฒนาทางวิชาชีพ (Career planning and 
development) ของบุคลากรในองค์กรตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการท างานขององค์กรให้
เพ่ิมมากขึ้น โดยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and development-T&D) เป็นหลัก๖ 
กระบวนการที่เป็นไปเพ่ือการเรียนรู้  การเพ่ิมผลงานการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์โดยผ่านกิจกรรม
ความคิดริ เริ่ม  และกิจกรรมทางการบริหาร ทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพ่ือเพ่ิม
                                                 

 ๔ นงนุช วงษสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๕๓), 
หน้า ๑๓๙. 
 ๕ จักร อินทจักร, คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: บุ๊คแบงก์, ๒๕๔๘), หน้า ๓๑. 
 ๖ ตุลา มหาพสุธานนท์, หลักการจัดการ = Principle of management, (กรุงเทพมหานคร: พี 
เอ็น เค แอนด์ สกายพริ้นติ้งส์, ๒๕๕๔), หน้า ๓๑. 
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ประสิทธิภาพในงาน ศักยภาพในคน จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในองค์กร๗  
 จากที่กล่าวมา การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดและ
เป็นความพยายามจากผู้บริหารระดับสูงที่จะท าให้องค์การพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องมีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ 

 ทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ 
 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สิ่งที่องค์กรต่างๆ จะต้องท าก็คือปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น องค์กรที่อยู่รอดได้คือองค์กรที่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ แต่องค์กรที่
ประสบความส าเร็จคือองค์กรที่สามารถคาดคะเนความเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าและปรับตัวได้ก่อนและ
องค์กรแห่งความเป็นเลิศตลอดกาลนั้นก็คือองค์กรที่ไม่เพียงแต่เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงได้๘ แต่ยังสามารถที่จะก าหนดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้น าใน
การเปลี่ยนแปลงนั้น ในยุคนี้ที่ผู้บริหาร ผู้น าทางความคิดด้านการบริหารต่างพากันกล่าวว่ายุคของทุน
มนุษย์ (Human Capital) องค์กรที่เป็นเลิศจึงหมายรวมถึงความสามารถในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องท าความเข้าใจแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ ประเด็น
ดังกล่าวก็เพ่ือการสอดคล้องจากแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ จะเห็นได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ควรมีบทบาทใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ และที่ส าคัญทรัพยากรมนุษย์จะต้องมี
สมรรถนะ (Competency) ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเพียงพอจึงจะน าพาองค์การให้
บรรลุผลตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจส าเร็จตามเป้าหมายแห่งการจัดการอนาคต 
 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคต 
 สถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศไทยคืออีกหนึ่งความท้าทายของภาคธุรกิจภายใต้  
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หลายประเทศได้ท าการวิจัยและพัฒนาคนร่วมกับเทคโนโลยีแต่ก็ยังเผชิญ
กับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสายงานที่ก าลังเป็นที่ต้องการ ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้อง
ร่วมมือกันพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการน าประเทศเข้าสู่ยุค 
ดิจิทัล ที่รัฐบาลชูนโยบายส าคัญอย่าง Thailand ๔.๐๙ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลเป็นตัวก าหนดให้
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยในยุคดิจิทัล 
 
 

                                                 

 ๗ จิตติมา อัครธิติพงศ์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (พระนครศรีอยุธยา: คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖), หน้า ๔๐. 
 ๘ Gilley, J.W. and Maycunich, A., Organizational Learning, Performance, and Chance: 
An Introduction to Strategic Human Resource Development, (Massachusetts: Perseus, 200), p. 7. 
 ๙ บทสัมมนา, เบอร์นาด โซโลมอน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคต “คิดใหม่ ท าใหม่” รับ
นโยบาย Thailand ๔.๐, ณ ศูนย์นิทรรศการ BITEC วันที่  ๓ มีนาคม ๒๐๒๐ , แหล่งที่มา , 
https://www.techtalkthai.com/new-human-resources-management/, สืบค้นเมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
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   แผนภาพ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคต 
 การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพในยุคดิจิทัล ก้าวแรกของการผลักดันธุรกิจไปสู่อีกหนึ่ง
ขั้นของความก้าวหน้า นอกจากเครื่องมือที่เพียบพร้อม ยังต้องอาศัยผู้คนที่มีความสามารถ ดังเช่นค า
กล่าวที่ว่า ความส าเร็จขององค์กร ล้วนเกิดจากความส าเร็จของบุคลากรทั้งสิ้น นี่เป็นข้อเท็จจริงที่เห็น
ได้ชัดโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมไอทีและโทรคมนาคม ตลาดแรงงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและ
ความต้องการคนมีฝีมือซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยนั้น ถือว่ายังขาดผู้เชี่ยวชาญสายงานด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience 
Design) ซึ่งเป็นอีกความท้าทายอันใหญ่หลวงที่เข้ามาขวางกั้นความส าเร็จของธุรกิจ นับว่าเป็นเรื่อง
น่ายินดีที่หนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์อยู่ที่การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 
ระบบการท างานมีประสิทธิภาพ และความแม่นย าพร้อมด้วยอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญอย่างครบองค์ 
จะช่วยผลักดันให้ขั้นตอนแรกของการจ้างงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 กลยุทธ์การรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุด สิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นความ      
ท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบัน คือการรักษาและพัฒนาความสามารถของพนักงาน สิ่งส าคัญอยู่ที่
ความก้าวหน้าของอาชีพการงานและการจัดการความส าเร็จ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสร้างความเชื่อมั่น   
ให้บุคลากรที่มีศักยภาพได้เดินต่อไปสู่การเป็นผู้น า พร้อมกับบทบาทท่ีดียิ่งขึ้น 
 ความแม่นย าและประสิทธิภาพในการท างาน ระบบงานที่มีความท้าทายสูงมักตามมา
ด้วยผลตอบแทนอันดีงาม ในขณะเดียวกัน รางวัลในการท างานก็มาจากความทุ่มเทของพนักงานการ
ที่องค์กรสามารถรักษาบุคลากรที่มีฝีมือไว้ได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่พนักงานได้รับ  บริษัท
ทั้งหลายต่างแข่งขันกันเพ่ือสรรหาและรักษาพนักงานที่ฝีมือดีเอาไว้ อีกหนึ่งแนวคิด ที่สามารถปฏิบัติ
ได้จริง คือการตอบแทนพนักงานด้วยรางวัลที่อยู่บนความยุติธรรม ความแม่นย า และประสิทธิภาพใน
การท างาน ระบบคลาวด์ที่ใช้ในการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management Cloud) ที่
น าเอาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้ ส่งผลให้ผู้บริหารองค์กรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้
ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ รวบรวมกลุ่มเป้าหมายและมอบผลตอบแทนให้แก่พนักงานจาก
ความส าเร็จของยอดขายได้อย่างทั่วถึง 
 จากที่กล่าวมาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคตเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลได้
สร้างระบบทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่และปฏิวัติรูปแบบการท างาน ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทย แต่ยัง

การจัดการทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคต 

การสรรหาบุคลากรที่มี
ศักยภาพในยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์การรักษาและพัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุด 

ความแม่นย าและ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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แพร่หลายไปทั่วโลก ดังนั้น สิ่งส าคัญคือการที่ระบบทรัพยากรมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
คอนเซ็ปต์ของสถานที่ท างานยุคดิจิทัล และเตรียมพร้อมกับการรับเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้
อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยโซลูชั่น ส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ การใช้ผู้ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง การใช้
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการท างาน และความร่วมมือรวมถึงเทคโนโลยีบนมือถือ และการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน 
 
 
บทสรุป  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่องค์กรด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร      
โดยมีการแสวงหาหาคนดีให้ได้ หมายถึง การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ         
ในการท างานให้ เข้ ามาเป็นสมาชิกในองค์กร การใช้คนให้ตรงกับลักษณะงาน หมายถึ ง                
การใช้ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรด้วยบรรจุพนักงานที่มีความรู้ความสามารถได้ท างานให้ตรงกับ
ลักษณะงานและสามารถท างานได้ในหลายๆ หน้าที่ในคนๆ เดียวกัน ทรัพยากรมนุษย์คือการผูกมัด
ทางใจของพนักงาน และการจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้มีความพึงพอใจอยู่กับองค์กร
ได้นานที่สุด การจัดการด้านก าลังคนหรือการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร แต่ในปัจจุบัน 
บุคคลได้รับการนิยามใหม่พัฒนาความส าคัญเป็น “ทรัพยากรมนุษย์” ส่วนแผนกหน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลในองค์กรก็ก าลังเปลี่ยนบทบาทจาก งานบริหารบุคคลและธุรการไปเป็ น 
“การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่” ซึ่งเปลี่ยนจากการจัดการเฉพาะหน้า ไปเป็นการใช้กลยุทธ์เข้า
รุกอย่างเต็มตัวและต่อเนื่องไปในระยะยาวและรวดเร็ว 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงมีกระบวนการที่ผู้บริหาร เป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับงาน
บุคลากร หรือบุคคลที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กรร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงาน    
ในองค์กร พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษา และพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรมีศักยภาพที่เหมาะสม      
มีคุณภาพชีวิตการทางานที่เหมาะสม เสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงาน  
กับองค์กรให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ
การคัดสรร คัดเลือกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ เข้ามาบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามแบบของนโยบาย
ของภาครัฐต่อไป 
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กลยุทธ์การบริหารองค์การทางการศึกษาเพื่อการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ 
และการสร้างนวัตกรรมกลยุทธ์การบริหารองค์การทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
Educational Organization Management Strategies for Competitiveness in the Age 

of Globalization and Creation of Educational Organization Management 
Strategies in the 21st Century 

   สุพีรพัชร์  พิมพ์มาศ๑ 
  

บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์การทางการศึกษาและการสร้าง
นวัตกรรมกลยุทธ์การบริหารองค์การทางการศึกษาในศตวรรษที่  ๒๑ (๑) กลยุทธ์การบริหารองค์การ
ทางการศึกษาท่ีส าคัญเริ่มต้นที่ผู้บริหารองค์การทางการศึกษาโดยเน้นการบริหารจัดการคนดีคนเก่งใน
มุมมองบริบทของการสร้างทุนมนุษย์เพ่ือการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ (๒) การสร้างนวัตกรรมกลยุทธ์
การบริหารองค์การทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นหลักการ ๕ ประการคือ ๑. ภาวะผู้น า  
๒. ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ๓. การติดต่อสื่อสาร ๔. ระบบการจูงใจ และ ๕. โครงสร้าง
องค์การ 

 

ค าส าคัญ  กลยุทธ์การบริหารองค์การทางการศึกษา, การสร้างนวัตกรรมกลยุทธ์การบริหารองค์การ
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

 

ABSTRACT 

 This academic paper presents educational organization management 
strategies and the creation of innovative educational organization management 
strategies in the 21st century. (1) The important educational organization 
management strategies begin with educational organization administrators emphasis 
on good people management in the context of human capital, building for 
competitiveness in the era of globalization. (2) Creation of innovative management 
strategies for educational organizations in the 21st century, emphasizing 5 principles: 

                                                           

๑ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  ๑
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ.  
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1. Leadership 2. Nature of Change 3. Communication 4. Incentive System, and  
5. Organization Structure 

 

Keyword: Educational Organization Management Strategies, Creation of Educational 

Organization Management Strategies in the 21st Century 

 

บทน า 
ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของโลกอย่างปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่าถูกผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้าไม่

ยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอ านาจที่ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม หรือจะเป็นประเทศเล็กๆ ต่างก็หลีก
หนีไม่พ้น โดยเฉพาะประเทศไทยเราเรียกได้ว่าโดยเข้าไปเต็มๆ ทั้งเศรษฐกิจและการเมือง สิ่งที่จะท า
ให้องค์กรด ารงอยู่ได้จ าเป็นต้องเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสกล่าวคือต้องหันมาบริหารจัดการองค์กรให้
กระชับ รวดเร็วต่อข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพในด้านก าลังคน เรียกว่า “เล็กพริกขี้หนู” ให้จงได้มิใช่
เมื่อเจอภาวะวิกฤติเศรษฐกิจจะต้องปรับลดคนงานอย่างเดียว หรือปรับลดก าลังผลิตลง หรือบางแห่ง
อาจถึงขั้นต้องหยุดด าเนินการไปก็มีซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้องจะต้องหันมาปรับปรุง
องค์กรใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดค่าใช้จ่ายลงให้ได้มากท่ีสุด ๒ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกท าให้องค์การทางการศึกษาทุกแห่งต้องหัน
มาวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของตนเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
บรรลุเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ผู้บริหารถือเป็นส่วนส าคัญที่ก าหนดความส าเร็จและความล้มเหลวของ
องค์การ ๓ 

 
 

กลยุทธ์การบริหารองค์การทางการศึกษา 
ผู้บริหารคือบุคคลส าคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบให้เกิดขึ้นแก่องค์การ ต ารา

ทางด้านการบริหารจัดการส่วนมากให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและล้มเหลวขององค์การ
ไว้คล้ายกันว่าเป็นสาเหตุมาจาก “ผู้บริหารหรือผู้จัดการ” เป็นส าคัญ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง

                                                           

๒ อภิชัย ศรีเมือง, บริหารงานและจัดการคนในองค์กรอย่างไรในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ, 

  (กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘๘. 
๓ ชัยเสฏฐ์ พรหมศร,ี คู่มือสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ , (กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน, ๒๕๕๑), หน้า 

๑๕๘. 
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ภายในองค์การแล้ว ผู้บริหารองค์การต่างๆ ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมอีกด้วย จะ
เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าปราศจากการ
บริหารจัดการที่ดีของผู้บริหาร ดั งนั้นการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์การ ดังที่ ปี เตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ ปรมาจารย์ทางด้านการ
บริหารจัดการได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการที่มีประสิทธิภาพอาจเป็นทรัพยากรหลักของประเทศที่พัฒนา
แล้วและอาจเป็นทรัพยากรที่มีความต้องการมากที่สุดของประเทศที่ก าลังพัฒนา” ดังนั้นอาจกล่าวได้
ว่าทุกสังคมต้องการผู้บริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ  นอกเหนือจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารหรือผู้จัดการแล้ว บุคลากรที่คัดเลือกเข้ามาท างานในองค์การก็ถือว่ามีส่วนส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากันต่อการน าองค์การไปสู่ความมีประสิทธิภาพ ภายใต้การน าของผู้บริหาร เพราะต้องไม่
ลืมว่าการจะได้คนดีมีฝืมือมาท างานให้กับองค์การนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารอีก
เช่นเดียวกัน ดังที่มีการกล่าวถึงเรื่องการจัดการคนดีคนเก่ง (Talent Management) อยู่กันเป็นอย่าง
มากในปัจจุบัน  

ในยุคแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผู้บริหารทั่วโลกต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ในการท างาน ซึ่งน าไปสู่คุณภาพในการบริหารและ การผลิต อันน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ซึ่งการจะก้าวไปสู่สิ่งเหล่านี้ได้ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการจัดการองค์การเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นส่วนผสมที่ส าคัญต่อความส าเร็จ
ขององค์การ ในแง่ของมาตรฐานในการด ารงชีวิตในการท างาน ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงต้องศึกษา
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การเพ่ือท าความเข้าใจและหาแนวทางในการจัดการกับพฤติกรรม
เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามก่อนที่ผู้บริหารจะท าความเข้าใจกับพฤติกรรมของ
บุคลากรในองค์การ ผู้บริหารต้องศึกษาภาพรวมทั้งหมดขององค์การ รวมถึงการจัดการองค์การด้วย๔ 

อาจสรุปได้ว่าความรู้ความสามารถของคนในองค์การมีความส าคัญมาก่อน  ความส าคัญของ
คนไม่ได้อยู่ที่จ านวน (Head Counts) แต่อยู่ที่ความรู้ความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวคนและพร้อมที่จะ
แสดงออกมาในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งความรู้ความสามารถนี้เรียกว่า “ทุนมนุษย์” (human capital) 
ผู้บริหารจะจัดการทุนมนุษย์มากกว่าที่จะจัดการที่ตัวตนและจ านวนพนักงานในองค์การ ประเด็นตรง
นี้ส าคัญมากเพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาว่าจ้าง การมอบหมายงาน การจ่ าย
ค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากผู้บริหารองค์การทางการศึกษาไม่เข้าใจตรงนี้จะ
ท าให้หลักการ “บรรจุคนให้ตรงกับงาน” (Put The Right Man to The Right Job) ใช้ไม่ได้ รวมทั้ง

                                                           

๔ ชัยเสฏฐ์ พรหมศร,ี คู่มือสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ , (กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน, ๒๕๕๑), หน้า ๑-
๒. 
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การพัฒนาพนักงานขององค์การจะไม่มีประสิทธิผล เหตุอันเนื่องมาจากผู้บริหารไม่ทราบว่าทุนมนุษย์
ที่องค์การมีอยู่เพียงพอหรือไม่ และไม่รู้ว่าจะต้องเพ่ิมเติมส่วนใดจึงท าให้องค์การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

การสร้างนวัตกรรมกลยุทธ์การบริหารองค์การทางการศึกษา 
 การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เป็นพันธกิจของทั้งผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาใน
องค์การต้องร่วมกัน โดยผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในรูปแบบการ
ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือน าไปสู่องค์การอัจฉริยะและองค์การแห่ง
นวัตกรรมใหม่บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาให้มีการพัฒนาความคิดอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าความคิด
คือพลังอ านาจ (Thinking is power) แก่นหัวใจของการบริหารนวัตกรรมแนวใหม่อยู่ที่ทุนมนุษย์ 
(Human capital) เมื่อใดก็ตามท่ีมีการลงทุน มนุษย์มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมน ามาซึ่งการท างานที่
มีสมรรถนะสูงและน าไปสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง (High performance organization) และมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืน (Sustainable competitive advantage) ๕ 
 ๑. ภาวะผู้น า (Leadership) ผู้ที่รับผิดชอบต่อความส าเร็จในการด าเนินกลยุทธ์ต้องเป็นผู้น า
ที่สร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจ และการร่วมแรงร่วมใจในทีมงานและภายในองค์การเพ่ือให้การน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ เพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วการก าหนดกลยุทธ์
มักจะก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างกว้างๆแต่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดในการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะต้องตัดสินใจในการวางแผน
และถ่ายทอดความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติ นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานมักประสบปัญหาที่ไม่ได้คาดฝัน 
ซึ่งหัวหน้าทีมในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะต้องใช้ความเป็นผู้น าในการแก้ไขและปรับปรุงให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามความต้องการของกลยุทธ์ 
 ๒. ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง (Nature of Change) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะ
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้มีหน้าที่น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติต้องเข้าใจในธรรมชาติและขั้นตอน
ของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สามารถวางแนวทางปฏิบัติและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม โดยปรกติการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์  (Strategic Change) จะแตกต่างกันตาม
สถานการณ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งสามารถจ าแนกการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
ออกเป็น ๕ ระดับคือ  การด าเนินกลยุทธ์ต่อเนื่อง (Continuation Strategy) การเปลี่ยนกลยุทธ์แบบ
ประจ า (Routine Strategy Change) การเปลี่ยนกลยุทธ์แบบเฉพาะ (Limited Strategy Change) 

                                                           

๕ เสน่ห์ จุ้ยโต, การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๘), หน้า 

๓๔๘. 
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การเปลี่ยนกลยุทธ์แบบถอนรากถอนโคน (Radical Strategy Change) และการก าหนดทิศทางของ
องค์การใหม่ (Organizational Redirection) 
 ๓. การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการ
บริหารงาน โดยการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนสามารถสร้างความเข้าใจ แก้ข้อสงสัยระหว่างสมาชิกและไม่
สร้างความสับสนในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยลดข่าวลือและความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากร ตลอดจนแรงต้านทานที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๔. ระบบการจูงใจ (Incentive System) ที่เหมาะสมช่วยสนับสนุนให้การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจูงใจช่วยให้บุคคลไม่ต่อต้าน ยอมรับ และน าการเปลี่ยนแปลง
มาเป็นส่วนหนึ่งของตน โดยที่ระบบจูงใจไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปของตัวเงินเสมอไปแต่อาจเป็นวิธีการที่
ท าให้สมาชิกพอใจและพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม เช่น การเพ่ิมความรับผิดชอบ หรือ การเปิดโอกาส
ให้พัฒนาตนเอง เป็นต้น 
 ๕. โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) เป็นพ้ืนฐานส าคัญในความส าเร็จของการ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เนื่องจากโครงสร้างองค์การจะแสดงความสัมพันธ์ของอ านาจหน้าที่ ช่องทางการ
สั่งงานและการติดต่อสื่อสาร และต าแหน่งงานของสมาชิกในองค์การที่จะต้องมีความสอดคล้องกับกล
ยุทธ์และแนวทางปฏิบัติขององค์การ๖ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นว่าการสร้างและการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับการจัดการกลยุทธ์ที่ถูก
ก าหนดให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การด าเนินงาน การ
ประสานงาน และการแก้ปัญหาในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ควรต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย จึงจะสามารถน ากลยุทธ์มาสร้างเป็น
ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมขององค์การได้ 
 

บทสรุป 

                                                           

๖ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๕๒), หน้า ๒๓๗ -๒๓๙. 
 

วิสัยทัศน์        กลยุทธ์        วัตถุประสงค์ →  ผู้บริหารองค์การทางการศึกษา 

๑. ภาวะผู้น า ๒. ธรรมชาติของ

การเปลีย่นแปลง 

๓. การติดต่อสื่อสาร ๔. ระบบการจูงใจ 

โครงสร้างองค์การทางการศึกษา 

รูปที่ ๑ กรอบแนวความคิดการสร้างนวัตกรรมกลยุทธ์การบริหารองค์การทางการศึกษา๖ 
 



1262 

 

กระแสโลกาภิวัตน์นับวันจะไหลเชี่ยวมากขึ้น สังคมประเทศใด องค์การใด ไม่ปรับตัวให้รู้เท่า
ทันและเอาประโยชน์จากความเป็นโลกาภิวัตน์ประเทศหรือองค์การนั้นอาจถูกกดดันให้ปรับเปลี่ยน
นโยบายการบริหารปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน ถ้ายังฝืนกระแสต่อไปอีก ผลที่ตามมาองค์การ
เหล่านั้นยิ่งเสียเปรียบในการพัฒนาประเทศ  กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อการจัดการองค์การในทุก
ระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศ องค์การธุรกิจเอกชน ส่วนผลกระทบจะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับ
พลังอ านาจของชาติ กรณีประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา พลังอ านาจของชาติยังไม่อาจ
ทานต่อกระแสโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีและน าเข้าวิทยาการความรู้ หน่วย
ผลิตไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจกบุคคล ระดับครัวเรือน บริษัทธุรกิจเอกชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐต้อง
พัฒนาตนเองทั้งโครงสร้างกระบวนการผลิต พฤติกรรมและทัศนคติ มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่อง
ปกติ องค์การที่ไม่ยอมปรับตัวเปลี่ยนแปลงจะอยู่รอดยาก คนในองค์การมีความส าคัญมาก ต้อง
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค น แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร ไ ป พ ร้ อ ม กั น เ ป็ น ก ล ยุ ท ธ์ ป รั บ ตั ว เ พ่ื อ ค ว า ม อ ยู่ ร อ ด  
  กลยุทธ์การบริหารองค์การทางการศึกษาเพ่ือการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์และการสร้าง
นวัตกรรมกลยุทธ์การบริหารองค์การทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เริ่มต้นที่การพัฒนาการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมต้อง พัฒนาสมองซีกขวาด้วยการพัฒนาข้อมูล(Data) สู่การพัฒนาสารสนเทศ 
(Informations) สู่การพัฒนาความรู้ (Knowledge) สู่การพัฒนาปัญญา (Wisdom) ท้ายที่สุดจะ
น าไปสู่ นวัตกรรม (Innovation)  
 

ข้อเสนอแนะ 
องค์การทางการศึกษาควรที่จะมีการศึกษาวิจัยผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือน า

ผลการวิจัยมาวางแผนพัฒนาองค์การทางการศึกษาทุกภาคส่วนโดยท าการวิจัยที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
ไทยในการจัดการปัจจัยที่สามารถปรับระบบการจัดการให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ การวิจัย
และพัฒนาหลักการและกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการองค์กรทางการศึกษา หรือระบบ
การผลิตคนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร
การศึกษาในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับประเทศ  องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน กระแสโลกา
ภิวัตน์ได้ผลักดันให้รัฐบาลพัฒนาก าลังคนโดยการยกระดับคุณภาพประชากรให้แรงงานมีโอกาสศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากหลักสูตรและการสอนของระบบการศึกษา
ไทยยังตกอยู่ ในวิธีคิดแบบเดิม ที่ ให้ความรู้ทางวิชาการเ พ่ือวิชาการมากกว่า ( Academic 
Knowledge) มิใช่การศึกษาให้รู้และเข้าใจในงาน (Job Knowledge) หรือในลักษณะประยุกต์ใช้ 
(Application) สอนในวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษามีความรู้ไม่ตรงกับตลาดแรงงาน การศึกษาที่สอนให้คนคิดแบบจ า (Memory 
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Thinking) ยังไม่ถึงการเป็นนวัตกรที่มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง ดังนั้นแล้วการสร้าง
นวัตกรรมกลยุทธ์การบริหารส าหรับผู้บริหารองค์การทางการศึกษาจึงเป็นจุดหลักส าคัญที่ควรมุ่งเน้น 
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ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อภารกิจเจ้าอาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี 

The impact of the coronavirus disease epidemic situation on the abbot's duties 
in the Surat Thani Sangha Administration Area 

 
ดร.โสภณ บัวจันทร์ 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีต่อภารกิจ

เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็น
เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จ านวน ๑๘๖ วัด ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายคือตามโควต้าแต่ละ
อ าเภอทั้ง ๑๙ อ าเภอ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ๖ ด้าน ใช้สถิติค่าความถี่และค่าร้อยละในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลด้วยตารางพร้อมค าอธิบายใต้ตารางด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
วัดได้รับผลกระทบเชิงลบโดยรวมรอ้ยละ ๗๗ ในสัดสวนนี้ วัดที่งดภารกิจมีจ านวนมากถึงร้อย

ละ ๔๙.๔๔ ในขณะที่ภารกิจที่ได้รับผลกระทบเชิงลบมากที่สุด คือ การออกไปภายนอกวัดเพ่ือแสดง
ธรรม อบรมศีลธรรม หรือกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รอ้ยละ ๙๕.๒๐ ในสัดสวนนี้ วัดที่งดภารกิจมีจ านวน
มากถึงร้อยละ ๗๔.๖๐ บทบาทของวัด โดยรวม วัดร้อยละ ๘๐ ยังไม่มีบทบาทในสถานการณโควิด-
๑๙ แต่เมื่อพิจารณารายขอพบว่า วัดมีบทบาทโดดเดนใน ๒ ประเด็น เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก
๑) การประชาสัมพันธ์ข้อมลู กฎ ระเบียบ ที่ออกโดยภาครัฐ และคณะสงฆเกี่ยวกับสถานการณโควิด-
๑๙ และ ๒) การน าอาหารและปัจจัยที่จ าเป็นตอการด ารงชีพไปมอบใหแกผู้ได้รับผลกระทบจากโค
วิด-๑๙ โดยรวม รอ้ยละ ๗๓.๗๕ ในสัดสวนนี้ บทบาทข้อแรกมีจ านวนมากถึงรอ้ยละ ๘๒.๔๐ บทบาท
ส าคัญที่สุดของวัดคือการแสดงธรรมเพ่ือเยี่ยวยาจิตใจของประชาชนยังไม่มากนัก เพราะตองดูแล
ตนเองกอ่น บทบาทนี้จึงควรได้รับการสงเสริมอย่างเร่งดวน 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อ
ภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี  ที่เร่งดวนและส าคัญที่สุด คือ ๑) รัฐควร
ช่วยเหลือวัดเชนเดียวกับผู้ได้รับผลกระทบทั่วไปเพราะการติดเชื้อไม่มียกเว้นผู้ใด เชน หนากาก
อนามัย เจลล้างมือเครื่องวัดอุณหภูมิ อาหาร และน้ าดื่ม เพราะบางพ้ืนที่พระงดบิณฑบาต ประชาชน
ไม่มีอาหารถวายพระ และหรือไม่มีประชาชนไปท าบุญที่วัด ๒) ลดหรืองดเก็บคาน้ าคาไฟฟาเพราะ
ประชาชนก าลังล าบากไม่มีรายได้ไม่มีเงินบริจาคและกลัวการเดินทางไปวัดด้วยท าใหวัดไม่มีปัจจัย
จา่ยคาน้ าคาไฟฟา ๓) ถวายความรู เชน มีเจาหนาที่ไปแนะน าใหสอดคลองกับกิจวัตรของสงฆ เพราะ
วัดในบางพ้ืนที่ไม่มีสื่อที่จะรับข่าวสารอย่างครบถ้วน ๔) สนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นเพ่ือขับเคลื่อนความ
ร่วมมือแบบ “บวร” ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน/ราชการ เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนจะ
ท าใหประชาชน มีขวัญและก าลังใจ ไม่เครียดมาก และ ๕) ควรผ่อนปรนใหสามารถจัดศาสนพิธีที่
ส าคัญได้ตามความเหมาะสมเพราะการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาในแต่ละพ้ืนที่ต่างกัน 
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ค าส าคัญ : ผลกระทบ, ไวรัสโคโรนา, ภารกิจเจ้าอาวาส 
 

ABSTRACT 
 Research articles the impact of the administration in Surat Thani on the 
spread of the virus among mothers the purpose of this study is quantitative 
demographic analysis. The tool used for data collection is questionnaire survey. 
Frequency and percentage of data were analyzed by descriptive statistics. 
 The results showed that :- 

Overall, the temples were negatively affected by 77 percent. Of these 
proportions, 49.44 percent of the temples abstained from missions, while the most 
negatively impacted missions were going outside the temple to perform the Dharma. 
Moral training or community relations activities 95.20%. In this proportion, 74.60 
percent of the temples stopped their missions. The role of the temples overall, 80 
percent of the temples did not play a role in the COVID-19 situation. But when 
considering each item, it was found that Temples play a prominent role in 2 issues, 
in descending order: 1) public relations of information, rules and regulations issued 
by the government; and the monks about the situation of COVID-19 and 2) the 
introduction of food and necessary factors The cost of living is given to those 
affected by the corona virus. Overall, 73.75 percent. In this proportion, the first role is 
82.40 percent. The role of dharma teaching to heal people's minds is not much. 
fighter because you have to take care of yourself first This role should therefore be 
urgently promoted. 

Additional recommendations on the impact of the coronavirus epidemic 
situation on abbot missions in Surat Thani Sangha Administration Area The most 
urgent and important is 1) The government should help the temple as well as the 
general people affected because there is no exception to the infection, such as 
masks. Hand washing gel, thermometer, food and drinking water because some areas 
do not alms People do not have food to offer to monks. and whether or not there 
are people to make merit at the temple 2) Reduce or refrain from collecting water 
and electricity bills Because people are struggling, have no income, no donations. 
and fear of traveling to the temple causing the temple to have no factor to pay for 
water and electricity 3) Giving knowledge, for example, having an official to 
recommend it in accordance with the monk's routine because temples in some areas 
do not have the media to receive complete information; 4) Support the necessary 
factors to drive "bowon" cooperation between houses, temples and 
schools/government. Because the temple is the center of the community to make 
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people Have morale and not too stressful and 5) should be relaxed to be able to 
arrange important ordinances as appropriate because the coronavirus outbreak in 
each area is different. 

Keywords: Impact, Coronavirus, Abbot's duties 
 
๑. บทน า 
 วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)๑ เมื่อต้นป ๒๕๖๓ 
ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย๒ ไม่เฉพาะประชาชน (สุราษฎร์ธานี)๓ แต่กระทบพระสงฆ
ด้วย ในเบื้องตน-พระสงฆจ์ึงตองปองกันตนเองไม่ใหติดเชื้อ๔ และจะต้องปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์๕ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฝุายบ้านเมือง)๖ จึงส่งผล
กระทบตอภารกิจของวัดด้วย๗ เพราะเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์-
สุราษฎร์ธานี หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้เล็งเห็นความส าคัญความ
เดือดร้อนที่ส่งผลต่อภารกิจเจ้าอาวาสตรงนี้ จึงได้ด าเนินการวิจัยแบบเร่งดวน เรื่อง “ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์
ธานี”๘ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง๙ ด้านการศาสนศึกษา๑๐ ด้านการเผยแผ่๑๑ ด้านการศึกษา
                                                           

๑ กรมควบคุมโรค, ค าแนะน าส าหรับประชาชน : สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/int_protection.p 
hp, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๔]. 

๒ ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ และคณะ, ผลกระทบวิกฤต COVID-19 กับเศรษฐกิจโลก: This Time is 
Different, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages 
/Article_18Mar2020.aspx, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๔]. 

๓ ดร.สุดา วงศ์สวัสดิ์ และคณะ, นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19 ปี 2563 ถอดรหัสคุณค่า
ในชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, ๒๕๖๓), หน้า ๕๒-
๕๔. 

๔ พระมหาจ านงค์ สิริวณฺโณ (ผมไผ), “แนวทางการจัดการบทบาทพระสงฆ์ในการปรับตัวกับสถานการณ์
โควิด-๑๙”, วารสารปัญญาปณิธาน, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ ประจ าเดือน มกราคม-กุมภาพันธ)์ ๒๕๖๔ : ๓๙๖-๔๕๐. 

๕ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๐๕, ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๗๙ ตอนที่ ๑๑๕ ลงวันที ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๐๕, หน้า ๒๙-๔๔. 

๖ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ลงวันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๐, หน้า ๑-๙๐. 

๗ พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ (วัชรินทร์) อคฺควโร, “การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
เขตกรุงเทพมหา-นคร”, วารสารสถาบันวจิัยญาณสังวร, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๕๙-๖๙. 

๘ ดร.โสภณ บัวจันทร์ และคณะ, “แนวทางการแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาโรคโควิด-๑๙ ที่มี
ต่อภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสรุาษฎร์ธานี”, ทุนสนับสนุนรายงานการวิจัย, (สถาบนัการวิจัย
พุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), ๔๓๒ หน้า. 

๙ พระณรงค์ สังขวิจิตร, “การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข”, วิทยานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๘), ๑๘๒ หน้า. 
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สงเคราะห์๑๒ ด้านสาธารณสงเคราะห์๑๓ และด้านสาธารณูปการ๑๔ เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปน าเสนอ
ต่อเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎรธานี เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ 
มหาเถรสมาคม และรัฐบาล เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือศึกษาภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
 ๒. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีต่อภารกิจเจ้า
อาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
 ๓. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาที่มีต่อภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยคุณภาพเชิงเอกสารกับเชิงปริมาณ
มีล าดับขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษาภารกิจเจ้าอาวาส ทั้ง ๖ ด้าน จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หนังสือ ต ารา เอกสาร
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ตลอดถึงวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และตีความ พร้อมน าเสนอด้วยกระบวนวิธีการพรรณนาความ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือน าไปตั้งเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม แล้วน าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ประชากรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

๒. ศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีต่อภารกิจเจ้าอาวาส
ในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการ
เผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และด้านสาธารณูปการ  ใช้แบบสอบถาม

                                                                                                                                                                      
๑๐ ประกิต บุญมี และคณะ, “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่า

ไม้จังหวัดสมุทรสาคร”, รายการงานวิจัย, (ทุนสนับสนุนการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๙), ๘๗ หน้า. 
๑๑ พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปโุล), “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะ

สงฆ์จังหวัดสุพรรณ-บุรี”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), ๑๕๖ หน้า. 

๑๒ พระอดุลย์ กุสลจิตฺโต (ภักดีกุล), “บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ในเขตการ
ปกครองจังหวัดเลย”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง, ๒๕๖๑), วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๓ 
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ : ๖๓-๗๔. 

๑๓ พระครูประภัสร์สิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปภสฺสโร), “บทบาทของพระสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์อ าเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), ๑๒๒ หน้า. 

๑๔ พระครูจารุวรรณโกวิท (เจตน์ จารุว โส), “การพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอ าเภอเมือง
ราชบุร”, สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยม ๒๕๖๑), ๑๘๘ หน้า. 
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ตอนที่ ๒ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าอาวาสและตัวแทนผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย จ านวน ๑๘๖ 
วัด ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าน กล่าวคือ ตามสัดส่วนแต่ละอ าเภอ จากสูตรทาโร่  ยามาเน่ เมื่อได้ครบ
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความถี่และค่าร้อยละแล้วน าเสนอด้วย
ตารางพร้อมค าอธิบายใต้ตาราง 

๓. ศึกษาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค
โรนาที่มีต่อภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี ใช้แบบสอบถามตอนที่ ๓ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าอาวาสและตัวแทนผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละแล้วน าเสนอด้วยตารางพร้อมค าอธิบายใต้ตาราง  

๔. ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีต่อ
ภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี มี ๖ ด้าน ตามภารกิจของคณะ
สงฆ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสท าหน้าที่ให้การดูแล คุ้มครอง บริหาร โดยที่หลักการ
ปกครอง เป็นภารกิจที่วัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง ด าเนินการสอดส่อง 
ดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด หรือในปกครองปฏิบัติ ตามพระ
ธรรมวินัยกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของ
สมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้ท าหน้าที่เป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ 
นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่พระภิกษุท าหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เป็น
พระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๒) ด้านการศึกษา เจ้าอาวาสท าหน้าที่ให้การเล่าเรียนฝึกฝนและอบรม โดยที่หลักการศาสน
ศึกษาเป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของ คณะสงฆ์ทั้ง แผนกธรรม–บาลี แผนสามัญ 
การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่ง ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุท าหน้าที่เป็น
ครูสอน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมบาลีสนามหลวง เป็นเลขานุการสอบธรรม–บาลีสนามหลวง 
เป็นผู้อ านวยการหรือเป็นประธานจัดสอบธรรม–บาลีสนามหลวง และเป็นเจ้าส านักเรียน ในฐานะที่
เป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้ ยังรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระ
ธรรมวินัย เช่น มอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๓) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เจ้าอาวาสท าหน้าที่ประกาศอบรมสั่งสอนพุทธบริษัท โดย
ท าหน้าที่ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งเป็นหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายเข้า
ไปยังจิตใจพุทธบริษัท เป็นภารกิจด้านการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับ
ทราบในทุกวิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
แล้ว น้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆ ทั้ง
ในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อ เช่น หนังสือ  
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หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมขึ้นในวัด กล่าว
โดยสรุป การด าเนินการของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่ต้ อง
ด าเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๔) การศึกษาสงเคราะห์ การให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝน อบรมแก่ประชาชน โดยที่หลัก
การศึกษาสงเคราะห์ เป็นภารกิจด้านการด าเนินการจัดการศึกษาท่ีเน้นการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสามารถด ารงตนและ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมของประเทศ โดยมีความ
มุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ ๑) การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งให้
พระภิกษุสามเณร นักเรียน ได้ศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ๒) การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับ
การศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้น าในการตั้ง
โรงเรียนในชนบทที่ตั้งวัด การให้สร้างสถานศึกษาในบริเวณวัด ๓) การสอนศีลธรรมแก่นักเรียน 
นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เช่น การสอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรม และ 
๔) การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา เช่น มอบ
ทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕) การสาธารณูปการ การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด เป็น
ภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การ
บูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง 
การซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแล รักษา ถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้าง
อุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ การจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี 
การจัดท าบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๖) การสาธารณสงเคราะห์ การช่วยเหลือเพ่ือประชาชนทั่วไป โดยที่หลักการ -สาธารณ
สงเคราะห์ เป็นภารกิจที่วัด หรือพระภิกษุสงฆ์ด าเนินการช่วยเหลือสังคมใน รูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนเป็นส าคัญ ได้แก่ การ
สงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานที่ประกอบการ
กุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ การท าบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน 
เป็นต้น การให้วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสงเคราะห์ผู้ปุวยโรคร้ายหรือ
ผู้ปุวยยากไร้ การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์ส่วนตัว หรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้าง
โรงพยาบาล การให้ ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การ
ปกครอง การช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยหรือการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ  

 ๒. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีต่อภารกิจเจ้าอาวาสใน
เขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่เจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์
มอบหมายให้ตอบแบบสอบถาม สองเท่าครึ่งของประธานสงฆ์ ส่วนเจ้าอาวาสประมาณหนึ่งในเจ็ดเท่า
ของประธานสงฆ์ จ าแนกตามประเภทของวัด พบว่า วัดหลวง วัดราษฎร์ ที่พักสงฆ์ วัดปุา ส านัก
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ปฏิบัติธรรม ที่ตั้งห่างจากชุมชนตั้งแต่ ๒ กิโลเมตร ขึ้นไปส่วนใหญ่ เป็นวัดตั้งอยู่นอกเขตชุมชน 
มากกว่าวันที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนประมาณเกือบสองเท่า จ าแนกตามจ านวนสมาชิกผู้อาศัย พบว่า 
สมาชิกผู้อาศัยอยู่ในวัดส่วนใหญ่ เป็นพระภิกษุเกินครึ่งมากกว่าสามเณรกับศิษย์วัดและแม่ชีรวมกัน 
ส่วนศิษย์วัดและแม่ชีครึ่งหนึ่งของสามเณร 
 ผลกระทบสถานการณ์ปัญหาโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่อเจ้าอาวาสในเขตปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม งดและลดลงกว่าร้อยละ ๗๗ แบบสอบถามทั้งหมด ๖ ด้าน
จ านวน ๒๔ ข้อ โดยรวม งดปฏิบัติภารกิจของเจ้าอาวาส ประมาณครึ่งหนึ่ง (๑๐๑ วัด : ร้อยละ 
๕๔.๔๔) รองลงมาคือภารกิจเจ้าอาวาสลดลงประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ (จ านวน ๔๒ วัด : ร้อยละ 
๒๒.๗๓) และที่ปฏิบัติตามภารกิจเจ้าอาวาสได้น้องกว่าหนึ่งส่วนสี่ (๓๗ วัด : ร้อยละ ๑๙.๘๐) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภารกิจที่ปฏิบัติเป็นปกติมากที่สุดคือ ข้อ ๘) การรักษาความเรียบร้อย 
ความสะอาด และสวยงามของวัด เช่น การจัดสถานที่ การเตรียมอุปกรณ์ เป็นต้น (๑๐๕ วัด : ร้อยละ 
๕๖.๔๕) รองลงมาข้อ ๑๑) การศึกษาของพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ยังไม่ถึง ๕ พรรษา (๘๕ วัด : 
ร้อยละ ๔๕.๗๐) และข้อ ๒๒) การสงเคราะห์ทางด้านสาธารณูปโภค เช่น ให้ยืมของ ให้ใช้น้ า ไฟฟูา 
วัสดุอุปกรณ์เป็นต้น (๘๓ วัด : ร้อยละ ๔๔.๖๒) ตามล าดับ ในประเด็นของการปฏิบัติภารกิจของเจ้า
อาวาสเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ข้อ ๑๕) การมาวัดของประชาชนเพ่ือท าบุญ ร่วมพิธีทางศาสนา อบรม 
หรือฟังธรรม เป็นต้น ประมาณหนึ่งส่วนสี่ (๕๒ วัด : ร้อยละ ๒๗.๙๖) รองลงมาข้อ ๘) การรักษา
ความเรียบร้อย ความสะอาด และสวยงามของวัด เช่น การจัดสถานที่ การเตรียมอุปกรณ์ เป็นต้น 
(๓๘ วัด : ร้อยละ ๒๐.๔๓) และข้อ ๒๔) การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกข์/เดือดร้อน เช่น ให้
อาหาร ปัจจัยจ าเป็นแก่การด ารงชีพ ที่พัก ค าปรึกษา ตั้งศูนย์ช่วยเหลือ โรงทาน รับจัดงานศพ เป็น
ต้น (๑๓ วัด : ร้อยละ ๖.๙๙) ตามล าดับ ในประเด็นการปฏิบัติภารกิจลดลงมากที่สุด ได้แก่ส่วนข้อ 
๑๕) การมาวัดของประชาชนเพ่ือท าบุญ ร่วมพิธีทางศาสนา อบรม หรือฟังธรรม เป็นต้น (๑๒๗ วัด : 
ร้อยละ ๖๘.๒๘) และข้อ ๑๖) การมาวัดของประชาชนเพ่ือเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ศาสน
สถาน หรือห้องสมุด เป็นต้น (๑๒๕ วัด : ร้อยละ ๖๗.๒๐) ตามล าดับ ในการงดปฏิบัติภารกิจของเจ้า
อาวาสมากที่สุด ได้แก่ ข้อ ๑) การก่อสร้างถาวรวัตถุ (๐ วัด : ร้อยละ ๐.๐๐) รองลงมา ข้อ ๒) การ
สร้างวัตถุมงคล หรือผลิตสื่อเผยแผ่ธรรมชนิดต่างๆ (๑๗๓ วัด : ร้อยละ ๙๓.๐๑) และข้อ ๔) การ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ หรือการท าสังฆกรรม เช่น การประชุมพระสังฆาธิการ ประชุมคณะกรรม
ด าเนินงานสงกรานต์ การบรรพชาอุปสมบท เป็นต้น (๑๖๒ วัด : ร้อยละ ๘๗.๑๐) ตามล าดับ 

 ๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโร
นาที่มีต่อภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อ
ภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี ขอเสนอที่เร่งดวนที่สุดและส าคัญที่สุดต่อ
รัฐบาล คือ ๑) รัฐควรช่วยเหลือวัดเชนเดียวกับผู้ได้รับผลกระทบทั่วไปเพราะการติดเชื้อไม่มียกเว้น
ผู้ใด เชน หนากากอนามัย เจลล้างมือเครื่องวัดอุณหภูมิ อาหาร และน้ าดื่ม เพราะบางพ้ืนที่พระงด
บิณฑบาต ประชาชนไม่มีอาหารถวายพระ และหรือไม่มีประชาชนไปท าบุญที่วัด ๒) ลดหรืองดเก็บค
าน้ าคาไฟฟาเพราะประชาชนก าลังล าบากไม่มีรายได้ไม่มีเงินบริจาคและกลัวการเดินทางไปวัดด้วย
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ท าใหวัดไม่มีปัจจัยจ่ายคาน้ าคาไฟฟา ๓) ถวายความรู เชน มีเจาหนาที่ไปแนะน าใหสอดคลองกับ
กิจวัตรของสงฆ เพราะวัดในบางพ้ืนที่ไม่มีสื่อที่จะรับข่าวสารอย่างครบถ้วน ๔) สนับสนุนปัจจัยที่
จ าเป็นเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือแบบ “บวร” ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน/ราชการ เพราะวัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนจะท าใหประชาชน มีขวัญและก าลังใจ ไม่เครียดมาก และ ๕) ควรผ่อนปรนให
สามารถจัดศาสนพิธีที่ส าคัญได้ตามความเหมาะสมเพราะการระบาดของไวรัสในแต่ละพ้ืนที่ต่างกัน 

แนวทางแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อภารกิจเจ้า
อาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี ด้วยแนวทาง “บวร” คือ ๑) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง-
ตัวแทนชาวบ้าน ด้วยแนวคิด ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  ๒) แนวทาง
พุทธธรรม-ตัวแทนวัด/พระพุทธศาสนา ด้วยแนวคิดสัจธรรมกับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ไตรลักษณ์ 
โลกธรรม อัตถะประโยชน์  ๓) รัฐบาล-ตัวแทนภาคโรงเรียน/ราชการ ด้วยแนวคิดบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
ให้แก่ราษฎร 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบสถานการณ์ปัญหาโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ต่อเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าร้อยละมากที่สุด คือ ประเด็นที่ ๓ 
เรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่ออกโดยภาครัฐ และคณะสงฆ์เกี่ยวกับสถานการณ์โค
วิด-๑๙ รองลงมา ประเด็นที่ ๒ เรื่องการแสดงธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ก าลังใจและให้สติ
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-๑๙ และประเด็นที่ ๕ เรื่องการตั้งโรงทานในวัดเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-๑๙ ส่วนประเด็นที่มีค่าร้อยละน้อยที่สุด คือ ประเด็นที่ ๕ เรื่องการตั้งโรงทานใน
วัดเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ รองลงมา คือ ประเด็นที่ ๑ เรื่องการจัดปฏิบัติธรรม
หรือจัดสวดมนต์ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ 

๔. อภิปรายผล 
 ๔.๑ ผลกระทบ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าภารกิจของเจ้าอาวาสทั้งหกด้านได้งดปฏิบัติ
หน้าที่และการปฏิบัติภารกิจลดลงกว่ารวมแล้วกว่าร้อยละ ๗๗ ปรากฏการณ์วิกฤตนี้แสดงให้เห็นว่า
เจ้าอาวาสไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้เต็มความสามารถอันเนื่องมาจากค าสั่งทางราชการบ้านเมือง
และค าสั่งทางคณะสงฆ์มีมหาเถรสมาคมเป็นต้น ซึ่งเป็นองค์กรผู้บังคับบัญชาสู งสุดมีมมติให้งดจัด
กิจกรรมทั้งปวงหรือเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีก าหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เนื่องจากต้อง
เว้นระยะห่างทางสังคม ลดการรวมกลุ่มท ากิจกรรม ต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน
ช้อนตนเอง ฉีดพ่นแอลกอฮอร์ ไม่อยู่ในที่อับปิดบังลมอากาศไม่ถ่ายเทได้สะดวกสม่ าเสมอ (๑๕,๑๖) 
ประเด็นการงดปฏิบัติภารกิจของเจ้าอาวาส สัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่ง (๑๐๑ วัด : ร้อยละ ๕๔.๔๔) 
ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นได้ว่า ภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๖ ด้านนั้นถูกเลื่อนออกไปอย่าง

                                                           
๑๕ มนตรี วิวาห์สุข (ผศ.ดร.) และคณะ, “ผลกระทบต่อภารกิจและบทบาทของวัดในสถานการณ์โควิด-

๑๙”, รายงานการวิจัย, (ทุนจากความร่วมมือจิตสาธารณะ : มหาวิทยาลัยบูรพากับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๖๓. 

๑๖ พระสมุห์อมร ปภากโร และคณะ, “ไวรัสโควิด-๑๙ : การบริหารจัดการ ๖ ศาสนกิจ”, วารสารพุทธ
ศาสน์เพ่ือสันติ, : ๗๖-๘๕. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: file:///C:/Users/Advice/Downloads/Documents/74-
85_No7.pdf [๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔]. 
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ไม่มีก าหนดถึงสามรอบแล้ว สืบเนื่องมาจากการระบาดทั่วของโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ด าเนินอยู่
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นประเทศแรกท่ีมีผู้ปุวยยืนยันของโควิด-๑๙ นอกประเทศจีน 
การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศพบผู้ปุวยประปรายตลอดเดือนมกราคม ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจาก
หรือเป็นผู้พ านักอยู่ในประเทศจีนแทบทั้งสิ้น จนเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ถึงมีรายงานว่าพบผู้ปุวยที่ติด
เชื้อจากการแพร่เชื้อในประเทศเป็นครั้งแรก จ านวนผู้ปุวยยังมีน้อยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีผู้ปุวย
ยืนยัน ๔๐ รายเมื่อสิ้นเดือน แต่จ านวนผู้ปุวยเพ่ิมขึ้นมากในกลางเดือนมีนาคม ซึ่งมีการระบุสาเหตุ
จากกลุ่มการแพร่เชื้อจากหลายกลุ่ม ซึ่งกลุ่มใหญ่สุดเกิดข้ึนในการแข่งขันชกมวยไทย ณ สนามมวยเวที
ลุมพินี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ผู้ปุวยยืนยันแล้วเพ่ิมเกิน ๑๐๐ คนต่อวัน ในอีก ๑ สัปดาห์ต่อมา ส่วนข้อ
ค้นพบที่ว่าการปฏิบัติตามภารกิจเจ้าอาวาสได้น้องกว่าหนึ่งส่วนสี่ (๓๗ วัด : ร้อยละ ๑๙.๘๐) เป็น
เพราะกิจวัตรประจ าวันที่ท าได้แต่ล าพังผู้เดียว อาทิเช่น กิจวัตร ๑๐ ประการของพระภิกษุที่จะท าให้
ใจเกาะเกี่ยวกับความเป็นพระและใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นการฝึกสติและกายควบคู่ไปกับกิจวัตร
ประจ าวัน กล่าวคือ ลงอุโบสถ บิณฑบาตเลี้ยงชีพ สวดมนต์ไหว้พระ กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์ 
รักษาผ้าครอง อยู่ปริวาสกรรม โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ เทศ
นาบัติ พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น กิจวัตร  ๑๐ อย่างเหล่านี้ เป็นกิจใหญ่ควรที่ภิกษุ 
(สามเณร) จะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจ าไว้เพ่ือปฏิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตนฯ (๑๗, ๑๘) 
 ๔.๒ ขอเสนอที่ส าคัญและเร่งดวนที่สุด รัฐควรช่วยเหลือวัดเชนเดียวกับผู้ได้รับผลกระทบ
ทั่วไปเพราะการติดเชื้อไม่มียกเว้นผู้ใด ประเด็นนี้อาจอธิบายได้ว่า นอกเหนือก าลังความสามารถที่เจ้า
อาวาสจัดหาได้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรแม่ชีและผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง
แล้ว ยังต้องบริหารจัดการภารกิจทั้งหกด้านให้เป็นไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน อาทิเช่น จัดหาหนา
กากอนามัยโดยระดมพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านมาช่วยกันเย็บหน้ากากผ้า ท าเจลล้างมือ จัดซื้อ
หาเครื่องวัดอุณหภูมิ อาหาร และน้ าดื่ม เป็นต้น ยังมีประเด็นที่ส าคัญยิ่งกล่าวคือบางพ้ืนที่พระภิกษุ
สามเณรงดการออกบิณฑบาต ประชาชนไม่มีอาหารถวายพระ และหรือไม่มีประชาชนไปท าบุญที่วัด 
(๑๙, ๒๐, ๒๑) 

                                                           
๑๗ ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ และคณะ, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชนและการปูองกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๙, (เดือน
กันยายน ๒๕๖๓) : ๔๐-๕๕. 

๑๘ พัสกร องอาจ และคณะ, “พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19:กรณีศึกษานิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”, วารสารกฎหมายและนโยบาย
สาธารณสุข, ปที่ ๗ ฉบับท่ี ๑, (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔) : ๘๗-๑๐๒. 

๑๙ กรมควบคุมโรค, โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) : ค าแนะน าส าหรับประชาชน (การ
ปูองกันตนเอง), ออนไลน์, แหล่งที่มา : file:///C:/Users/Advice/Downloads/Documents/int_protection_0 
70164.pdf [๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔]. 

๒๐ ณัฏฐวรรณ ค าแสน, “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปูองกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด -
๑๙ ของประชาชนในเขตอ าเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี”, วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑, (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔) : ๓๓-๔๘. 
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 ข้อเสนอแนะที่โดดเด่นเกี่ยวกับการช่วยเหลือเจ้าอาวาสวัดและพ่ีน้องประชาชนรัฐบาลควรลด
หรืองดเก็บคาน้ าคาไฟฟา เพราะประชาชนก าลังล าบากไม่มีรายได้ไม่มีเงินบริจาคและกลัวการเดินทาง
ไปวัดด้วยท าใหวัดไม่มีปัจจัยจ่ายคาน้ าคาไฟฟา ส่วนในประเด็นที่ส าคัญก็คือเจ้าอาวาสได้ร่วมมือกับ
ส่วนราชการท้องถิ่นได้เข้าไปถวายความรู มีเจาหน้าที่ไปแนะน าใหสอดคลองกับกิจวัตรของสงฆ
เพราะวัดในบางพ้ืนที่ไม่มีสื่อที่จะรับข่าวสารอย่างครบถ้วน ข้อสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งก็
คือการขับเคลื่อนความร่วมมือแบบ “บวร” ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน/ราชการ เพราะวัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนจะท าใหประชาชน มีขวัญและก าลังใจ ไม่เครียดมาก อนึ่งข้อที่ควรผ่อนปรนให
สามารถจัดศาสนพิธีที่ส าคัญได้ตามความเหมาะสม เพราะการระบาดของไวรัสในแต่ละพ้ืนที่ต่างกัน 
(๒๒, ๒๓, ๒๔) 

๕. บทสรุป 
ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีต่อ

ภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์สุราษฎร์ธานี” ท าให้ได้ทราบถึงภารกิจของเจ้าอาวาสของ
วัดในวิกฤตสถานการณ์ดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากวัดในจังหวัดสุราษฎร์
ธานีเป็นเวลา ๑๐ วัน มีวัดตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๘๖ วัด โดยผลการวิจัยเบื้องต้นผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom) กล่าวคือ ผลกระทบต่อภารกิจของวัด ๖ ด้าน คือ ๑) สาธารณูปการ เช่น การ
ก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ๒) การปกครอง เช่น การประชุมท ากิจสงฆ์ ๓) ศาสนศึกษา เช่น 
การเรียนของพระภิกษุสามเณรทั้งภายในและนอกวัด ๔) การเผยแผ่ เช่น การจัดปฏิบัติธรรมวัน
มาฆบูชา การจัดประเพณีสงกรานต์ ๕) ศึกษาสงเคราะห์ เช่น การให้ทุนแก่นักเรียน และ ๖) สาธารณ
สงเคราะห์ เช่น การช่วยเหลือญาติโยมด้านต่างๆ โดยภาพรวม วัดส่วนใหญ่ได้งดด าเนินภารกิจเพราะ
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙  

บทบาทเด่นของวัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
กฎระเบียบที่ออกโดยภาครัฐ และคณะสงฆ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-๑๙ และการน าอาหารหรือ
ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ  

                                                                                                                                                                      
๒๑ วิญญ์ทัญญู บุญทัน และคณะ, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการปูองกันการ

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของผู้สูงอายุ”, วารสารพยาบาลต ารวจ, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๓๒๓-๓๓๗. 

๒๒ สยมพร ศิรินาวิน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง), โควิด-๑๙ ความรู้สู่ปัญญาพัฒนาการปฏิบัติ, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ ากัด, ๒๕๖๓), ๑๒๖ หน้า. 

๒๓ สุมาลี จุทอง, “การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด-๑๙ ในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย
ส านักงานเขตบางกะปิ”, หน้า ๑-๑๖, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : file:///C:/Users/Advice/Downloads/Documen 
ts/2562_1597737114_6114832048.pdf, [๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔]. 

๒๔ เอราวัณ ฤกษ์ชัย, “การน านโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, หน้า ๑-๑๕, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : file:///C:/Users/Advice/Downloads/Documents/2563_1614224045_6214830067.pdf, [๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔]. 
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ข้อเสนอที่ส าคัญต่อรัฐบาล คือ ๑) รัฐควรช่วยเหลือวัดเช่นเดียวกับผู้ได้รับผลกระทบทั่วไป
เพราะการติดเชื้อไม่มียกเว้นผู้ใด เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ อาหารและน้ า
ดื่ม เพราะบางพ้ืนที่พระงดบิณฑบาต และไม่มีโยมไปท าบุญที่วัด ๒) ถวายความรู้ เช่น มีเจ้าหน้าที่ไป
แนะน าให้สอดคล้องกับกิจวัตรของสงฆ์ เพราะวัดในบางพ้ืนที่ไม่มีสื่อที่จะรับข่าวสารอย่างครบถ้วน ๓) 
สนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือแบบ “บวร” ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนหรือ
ราชการ เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนจะท าให้ประชาชนมีขวัญและก าลังใจ ไม่เครียดมาก และ 
๔) ควรผ่อนปรนให้สามารถจัดศาสนพิธีที่ส าคัญได้ตามความเหมาะสมเพราะการระบาดของไวรัสใน
แต่ละพ้ืนที่ต่างกัน  

อนึ่ง ความเห็นอ่ืนเพ่ิมเติม คือ รัฐบาลควรดูแลประชาชนให้ดีและทั่วถึงเพราะเมื่อประชาชน
ไม่เดือดร้อนวัดก็อยู่ได้ ทั้งนี้ เรื่องที่เร่งด่วนที่สุด คือ การลดหรืองดเก็บค่าน้ าค่าไฟฟูา เพราะญาติโยม
ก าลังล าบากไม่มีเงินบริจาคและกลัวการเดินทางไปวัดด้วย ท าให้วัดไม่มีปัจจัยที่จะจ่ายค่าน้ าค่าไฟฟูา 
หากรัฐบาลช่วยได้จะท าให้วัดเผยแพร่ธรรมออกไปเยียวยาจิตใจของญาติโยมได้อย่างเต็มที่ 

๖. ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๖.๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑) เจ้าอาวาสต้องมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์เกี่ยวกับวิกฤต
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เพ่ือน าความรู้ไปเผยแผ่
แก่พุทธบริษัทในเขตรับผิดชอบของวัดที่ดูแลให้ความอนุเคราะห์ 
 ๒) มหาเถรสมาคมและพระสังฆาธิการความมีการจัดอบรมประชุมสัมมนาออนไลน์สั่งการ
อย่างทั่วถึงเร่งด่วนแก้ไขวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-
๑๙) และให้ความช่วยเหลือแก่พระภิกษุสามเณรแม่ชีและศิษย์วัดรวมทั้งพุทธบริษัทที่ตกทุกข์ล าบาก
ด้วยข้าวปลาอาหาร 
 ๓) มหาเถรสมาคมควรมีมติเอาเงินศาสนสมบัติกลางจากกรมการศาสนามาช่วยเหลือ
พระภิกษุสามเณรแมช่ีและศิษย์วัดอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาไปไหนไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้ เก็บตัวอยู่ใน
วัดเพ่ือหยุดเชื้อเพ่ือชาติ ตลอดถึงให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทางสื่อออนไลน์ ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์  
 ๔) พระสังฆาธิการควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ เน้นทางออนไลน์ ทางด้านการ
สื่อสารโรคมนาคม 
 ๕) เจ้าอาวาสผู้เป็นพระสังฆาธิการควรมุ่งเน้นภารกิจ ๖ ด้านตามแนวพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ เพื่อฟ้ืนฟูศรัทธาให้กลับมาโดยด่วน ตลอดถึงสนองงานมหาเถรสมาคมและรักษาพระพุทธศาสนา
สืบไป 
 ๖) พระสังฆาธิการควรขอความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากกรมการศาสนามาใช้
ประโยชน์ในช่วงนี้เป็นการฟื้นฟูกิจการพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป เพ่ือสนับสนุนภารกิจทั้ง ๖ 
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ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการ
สาธารณูปการ ด้านสาธารณะสงเคราะห์ร่วมกับชุมชนและภาครัฐ 

๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) พระสังฆาธิการควรตั้งทุนศึกษาสงเคราะห์สม่ าเสมอ เพ่ือความต่อเนื่องของการมอบทุน  
 ๒) พระสังฆาธิการควรมีการจัดให้มีพระธรรมทูต เพ่ืออบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบ
ออนไลน์ 
 ๓) พระสังฆาธิการควรมีส่วนส่งเสริมและร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมการ
บริหารงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในทุกกิจกรรม 
  ๖.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) เนื่องจากงานวิจัยในประเด็นแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาโรคโค
วิด-๑๙ ที่มีตอ่ภารกิจเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๒) ควรมีการท าการวิจัยในประเด็นแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาโรคโค
วิด-๑๙ ที่มีต่อภารกิจเจ้าคณะผู้ปกครองในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
 ๓) ควรมีการท าวิจัยในประเด็นแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาโรคโควิด-
๑๙ ของภาครัฐตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยบ้าง  
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การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลกูและมะเร็งเต้านม 
ด้วยแนวคิด “ต าบลจัดการสุขภาพ” 

 
อุมาภรณ์ ก าลังดี*  

 
บทคัดย่อ 

        การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านมด้วยแนวคิด“ต าบลจัดการสุขภาพ”ภายใต้กรอบ CHIP Model เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดการปัญหาและเพ่ิมอัตราการเข้ารับการคัดกรอง ด าเนินการในเดือนกันยายน 
2559 ถึง 2560 กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรี 30-60 ปี จ านวน 453 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนรู้
ชุมชน แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความตรงของเนื้อหา 0.89 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ  
ร้อยละ 

ผลการศึกษา ปัญหาการคัดกรอง คือ ความไม่เข้าใจเรื่องโรค เขินอาย และข้อจ ากัดการรับ
บริการการจัดการ ได้แก่ การให้ความรู้ตามแผนการเรียนรู้ชุมชน ปรับรูปแบบบริการ รณรงค์แบบ 3 
มิติ (เคาะประตูบ้าน ลูกโซ่คัดกรอง โทรศัพท์ตามติด) ดูแลเฉพาะรายในกลุ่มที่มีข้อจ ากัด บุคคล
ต้นแบบ วิทยากรชุมชน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการด าเนินงาน พบว่า อัตราการเข้ารับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก เพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 19.80 เป็นร้อยละ 80.51 ผลงานสะสม 5 ปี เพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 62.10 เป็นร้อยละ 82.83 อัตราผู้ได้รับการตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
69.51 เป็นร้อยละ 84.52 ผู้รับบริการพึงพ1อใจร้อยละ 88.40 และผู้ให้บริการพึงพอใจร้อยละ 83.02  

ข้อเสนอแนะ รูปแบบการคัดกรองที่ดีควรให้ชุมชนร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน มีการ
ให้บริการตามบริบทพ้ืนที่ มีการคืนข้อมูลเป็นระยะ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาข้อจ ากัดร่วมกัน                                                             
ค าส าคัญ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ต าบลจัดการสุขภาพ 
 

1. บทน า 
โรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม เป็นเป็นมะเร็งที่พบใน 3 ล าดับแรกของสตรีไทย1 

แต่เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ในระยะแรกๆ การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การคัดกรองค้นหาผู้ป่วยให้                
เร็วที่สุดตั้งแต่ระยะก่อนลุกลามเป็นมะเร็ง ต าบลรมณีย์พบปัญหาผู้เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายหลายปีติดต่อกัน ผู้วิจัยได้ทบทวนปัญหาดังกล่าว 
พบว่า รูปแบบการคัดกรองแบบเดิมเป็นแบบการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ ตามตารางในแผนการปฏิบัติงาน มีการรณรงค์ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว 
ผู้รับริการบางส่วนไปรับบริการที่คลินิกเอกชน บางรายไม่ทราบข้อมูลการจัดบริการ ผู้ป่วยหลายราย
ไม่เข้ารับบริการ บางรายต้องการรับบริการแต่มีข้อจ ากัดส่วนบุคคล ไม่เคยมีการคืนข้อมูลให้ชุมชน 

                                                           

 

*พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
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ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เกิดความไม่ครอบคลุมของการเข้ารับการ 
คัดกรอง ที่จะน าไปสู่ความล่าช้าของการค้นพบโรค ความล่าช้าของการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษา  

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดบริการที่มีประสิทธิภาพควรเป็น
รูปแบบการจัดบริการที่สอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละราย 2 ลดข้อจ ากัดของบุคคลตามแนวคิดการ
จัดบริการเฉพาะราย3 กระบวนการขับเคลื่อนที่ดี เกิดจากการให้พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง4 มีการสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงาน มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ต าบล
จัดการสุขภาพ ซึ่งให้ความส าคัญกับภาคประชาชน ท้องถิ่น ในการร่วมค้นหาหรือก าหนดปัญหา
สุขภาพพัฒนาแก้ไขด้วยตนเอง5  

ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบเหล่านี้ มาพัฒนารูปแบบการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมด้วยแนวคิด“ต าบลจัดการสุขภาพ” ที่มุ่งให้ประชาชนร่วมค้นหาปัญหาและแก้ไขสุขภาพ
ด้วยตนเอง ภายใต้การขับเคลื่อนของบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่  
2.วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการปัญหา  
2) เพื่อเพ่ิมอัตราการเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมของสตรี 30-60 ปี    

กรอบแนวคิดการวิจัย 

รูปแบบการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยแนวคิด“ต าบลจัดการ
สุขภาพ” ขับเคลื่อนตามกรอบแนวคิดของ Community Health Improvement Process (CHIP) 
Action Planning Model (Phil Rabinowitz & Bill Berkowitz, 2013) ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการก าหนดประเด็นปัญหาสุขภาพของชุมชน และกระบวนการแก้ไข
ปัญหา ผลลัพธ์การด าเนินงานตามกระบวนการต าบลจัดการสุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพ มีการ
ป้อนข้อมูลกลับไปมาได้ในแต่ละข้ันตอนสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 1  
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3.วิธีด าเนินการวิจัย  
        การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  
        ด าเนินการตั้งแต่กันยายน 2559 ถึง กันยายน 2560 
        ประชากร เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรี 30-60 ปี จ านวน 523 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรมณีย์อ.กะปง จ.พังงา จ านวน 4 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านจ านวน 53 คน ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ประธานแม่บ้าน  
ประธานสภาองค์กรชุมชน 
        กลุม่ตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คือ 

1) เป็นสตรีอายุ 30-60 ปี ที่อาศัยประจ าอยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยไม่จ ากัดว่าว่าจะ           
มีชื่อหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านของต าบลรมณีย์ (ประชากร Type area 1,3 ตามเกณฑ์ของ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 453 คน 

2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจ าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรมณีย์อ.กะปง              
จ.พังงา จ านวน 4 คน 

3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทั้งหมดจ านวน 53 คน 
4) ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละ 1 คน รวม 3 คน 
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวม 3 คน 
6) ประธานแม่บ้าน 1 คน 
7) ประธานสภาองค์กรชุมชน 1 คน 

        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1) แผนการเรียนรู้ชุมชน เนื้อหาประกอบด้วย แผนการเรียนรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและ

มะเร็งเต้านม การวิเคราะห์ต้นทุนทางสังคมในชุมชน การท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพ่ือวางแผน
แก้ไขปัญหา ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน มีค่าความตรงของเนื้อหา 0.89  

2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดัดแปลงมาจากแบบประเมินความพึงพอใจ            
ในชุมชน ของส านักการพยาบาล ปี 2544 มีค่าความเชื่อมั่น 0.90  

ขั้นตอนการด าเนินงานและการเก็บข้อมูล 
1) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง

เต้านม 

2) คืนข้อมูลให้ชุมชนในเวทีชุมชน 

3) จัดตั้งคณะท างานต าบลจัดการสุขภาพ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร
ประจ าหมู่บ้านจ านวน 53 คน ผู้น าชุมชนหมู่บ้านละ 1 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมู่บ้านละ    
1 คน ประธานแม่บ้าน ประธานสภาองค์กรชุมชน และตัวแทนสตรีหมู่บ้านละ 1 คน 

4) จัดประชุมระดมสมอง คณะท างานเพ่ือทบทวนต้นทุนทางสังคมในชุมชนในส่วนของ นโยบาย
สาธารณสุขและนโยบายสุขภาพ ระบบข้อมูลสุขภาพ ทีมสุขภาพ ภาคีเครือข่าย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
แหล่งงบประมาณ แหล่งประโยชน์ 

5) ให้ความรู้ตามแผนการเรียนรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแก่คณะท างาน 



 

 

1280 

 

 

6) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมของสตรีอาย ุ30-60 ปี
ในชุมชน 

7) ร่วมกันจัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหา 
8) ด าเนินการตามแนวทาง 
9) รวบรวมข้อมูลและประเมินผลลัพธ์การด าเนินงาน  
10) คืนข้อมูลสู่ชุมชน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ 
การวิจัยในครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพังงา เลขที่ 17/58  
4.ผลการศึกษา 
        ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย  

- นโยบายสุขภาพของชุมชน ได้แก่ แผนพัฒนาสุขภาพของชุมชน นโยบายผู้น าชุมชน เรื่อง 
“อยู่ดี กินดี สุขภาพดี ชีวิตมีความสุข”แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

- ระบบข้อมูลสุขภาพ มีศูนย์ข้อมูลสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ข้อมูลเป็น
ปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 

-  ทีมสุขภาพ ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
อสม.  แกนน าสุขภาพสตรี ผู้น าชุมชน ชมรมแม่บ้าน กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครทางสุขภาพ ชมรม
สายใยรัก 

- เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน “โนรา”เพ่ือถ่ายทอดความรู้  แผนสุขภาพ
ชุมชนโมเดลเต้านม โมเดลมดลูก สื่อความรู้ ภาพพลิก วีดีโอสั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป 
เครื่องถ่ายเอกสาร อินเตอร์เน็ต วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถอื สมาร์ทโฟน 

- แหล่งงบประมาณ แหล่งประโยชน์ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล กองทุนแม่ 
กองทุนสภาองค์กรชุมชน กองทุนผู้ด้อยโอกาส งบองค์กรท้องถิ่น พัฒนาชุมชน มูลนิธิต่างๆ 
        กระบวนการจัดการ โดยผ่านระดมสมองจากกระบวนการจัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 

1.1 ปัญหาของเข้าร่วมคัดกรองน้อยเกิดจาก 
- กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน มีคนจรเยอะ 
- ความไม่เข้าใจเรื่องการเกิดโรค ไม่ตระหนักปัญหา 
- ไม่ทราบวิธีตรวจคัดกรองด้วยตนเอง (เต้านม)  
- ความเขินอาย 
- การมีข้อจ ากัดเรื่องการเข้าถึงบริการ ได้แก่ บ้านอยู่ไกล ไม่ทราบวันเวลาที่คัดกรอง                    

ไม่สะดวกในวันที่มีการคัดกรอง เช่น ต้องไปธุระนอกพ้ืนที่หรือการมีประจ าเดือนในวันที่มีการตรวจ 
- ข้อมูลการตรวจคลาดเคลื่อน บางกลุ่มไปตรวจที่อ่ืนแต่ไม่ได้แจ้ง 
1.2 กระบวนการแก้ไขตามสภาพปัญหา ประกอบด้วย  
- กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน มีคนจรเยอะ แก้ไขโดยการก าหนดคุณสมบัติคือ เป็นสตรีอายุ 

30-60 ปี ที่อาศัยประจ าในพ้ืนที่ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ส ารวจโดย อสม. ซึ่งมีละแวกบ้านรับผิดชอบ                
คนละ 10-15 หลังคาเรือน  
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- ความไม่เข้าใจเรื่องการเกิดโรค ไม่ตระหนักปัญหา แก้ไขโดย การจัดเวทีในแต่ละหมู่บ้าน
เพ่ือให้ความรู้ตามแผนการเรียนรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยบุคลากรสาธารณสุข 
แกนน าชุมชน (ที่ ได้รับความเชื่อถือจากชุมชน) ตัวแทนผู้ป่วย พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์  

- ไม่ทราบวิธีตรวจคัดกรองด้วยตนเอง (เต้านม) แก้ไขโดย การอบรมแกนน า อสม. เพ่ือไป
ให้ค าแนะน าต่อแบบตัวต่อตัว 

-  ความเขินอาย แก้ไขโดยการใช้เทคนิคลูกโซ่คัดกรอง ให้คนใกล้ชิดเป็นผู้บอกต่อให้เข้ารับ
การตรวจ และการจัดการเฉพาะรายตามความสะดวกของผู้ป่วย 

- การมีข้อจ ากัดเรื่องการเข้าถึงบริการ เช่น บ้านอยู่ไกล แก้ไขโดย ประสานกับองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนเป็นผู้รับส่ง การไม่ทราบวันเวลาที่คัดกรอง แก้ไขโดย การประชา 
สัมพันธ์แบบ 3 มิติ คือ การเคาะประตูบ้าน แจงรายบุคคลผ่าน อสม. ลูกโซ่คัดกรองเน้นให้มีการบอก
ต่อคนในครอบครัวหรือคนสนิทของกลุ่มเป้าหมายและการโทรศัพท์รายบุคคล Iรวมทั้งการไม่สะดวกที่
จะรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในวัน เวลาที่มีการรณรงค์ แก้ไขโดยการเพ่ิมระยะเวลาให้สอดคล้อง
กับปฏิทินของชุมชน 

- ข้อมูลการตรวจคลาดเคลื่อน บางกลุ่มไปตรวจที่อ่ืนแต่ไม่ได้แจ้งจ านวนวันในการตรวจ 
สามารถแก้ไขได้จากกระบวนการประชาสัมพันธ์ 3 มิติ ที่จะท าให้ได้ข้อมูลรายบุคคล  

- มีการด าเนินงานเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน โนรา ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในบางโอกาส การให้ความรู้ในกลุ่มนักเรียนเยาวชน การมีกติกาชุมชน “ให้สตรีชาว
รมณีย์ที่มีอายุ 30-60 ปีทุกคนเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุก 3-5 ปี และตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองทุกเดือน ตรวจโดยเจ้าหน้าที่ปีละครั้ง” การมีสตรีต้นแบบของชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจาก
คณะท างาน การมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก(รวมอยู่ในศูนย์เรียนรู้ของ
หมู่บ้าน)   

ผลลัพธ์การด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1) ผลลัพธ์การด าเนินงานตามกระบวนการต าบลจัดการสุขภาพ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการแก้ไขปัญหา (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย) มีกติกาชุมชนที่เอ้ือต่อ
สุขภาพดี ผู้รับบริการพึงพอใจร้อยละ 88.40 และผู้ให้บริการพึงพอใจร้อยละ 83.02  

2) ผลลัพธ์ทางสุขภาพ ได้แก่ อัตราการเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพ่ิมขึ้นจากร้อย
ละ 62.10 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 80.23 ในปี 2558 อัตราผู้ได้รับการตรวจเต้านมเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
69.51 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 84.52 ในปี 2559 กลุ่มที่มีผลการคัดกรองผิดปกติได้รับการดูแล
ต่อเนื่องร้อยละ 100  

3)  
5.บทสรุป 

จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการปัญหาที่ เกิดจากการร่วมคิด ร่วม
ด าเนินการของชุมชน เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลสุขภาพของชุมชนที่จะน าไปสู่การ
ค้นหาประเด็นปัญหาและวางแผนการแก้ไขได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่อง ข้อมูลสุขภาพ
เข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็งที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลสุขภาพในระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงไปสู่การใช้
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ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชน6 โดยที่กระบวนการแก้ไขปัญหามาจากการ
ร่วมกันคิด วางแผน และด าเนินการแก้ไขโดยชุมชน ท าให้รูปแบบการแก้ไขมีความสอดคล้องกับ
บริบทชุมชนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ เกิดความยั่งยืนของการจัดการภายใต้การดูแลติดตาม
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งจัดเป็นบริการด่านหน้าที่มีความใกล้ชิดกับคนในชุมชนมาก
ที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาประสบการณ์ ความรู้ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนา
ระบบดูแลประชากรโดยหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่พบว่า การที่ชุมชนเข้มแข็งนั้นต้องอาศัยพลังของแกน
น าในชุมชนที่ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกระบวนทัศน์ในการท างานแบบเน้นการมีส่วนร่วม 
ระมัดระวังผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเสริมการ
ท างานซึ่งกันและกัน นับเป็นการท างานแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการที่แท้จริงซึ่งน าไปสูความยั่งยืน
ของสังคมต่อไป7 

 
6. ข้อเสนอแนะ  

การให้บริการในชุมชน ควรมีวางแผนตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการตามบริบท
วิถีชีวิต พัฒนารูปแบบการด าเนินงานบนพื้นฐานวิชาการ มีการคืนข้อมูลเป็นระยะ ติดตามประเมินผล
เป็นระบบและต่อเนื่อง ปรับปรุงพัฒนาตามข้อจ ากัดร่วมกัน เป็นการยกระดับคุณภาพบริการ ท าให้
เกิดรูปแบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของรูปแบบการลดการรอคอยและความแออัด
ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย 

Systematic Review to Determine Reducing Patient Wait Time and 
Congestion in Outpatient Department of Public Hospital in Thailand  

 
   นางชมพูนุท  สิริพรหมภัทร๑ 

นางกิรณา  แต้อารักษ์๒ 
  

บทคัดย่อ 

การศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของรูปแบบการลดการรอคอยและความ
แออัดในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยการสังเคราะห์
ด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) รายงานการวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบเกี่ยวกับการลดการรอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐในประเทศ 
ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๒ รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๖๒ โดยการสังเคราะห์
ด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) โดยกรอบแนวคิดด าเนินการ
ค้นคว้าตามกรอบของ PICO/Pico น าผลงานวิจัยที่ถูกคัดเลือกทั้งหมดมาวิเคราะห์ Critial Appraisal 
Tool สถิติที่ใช้ในการวิจัยโดยการหาค่าความถ่ีและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่างานวิจัยจ านวน 21 เรื่อง
ที่ผ่านเกณฑ์ โดยรูปแบบการลดการรอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐใน
ประเทศไทย ได้แก่การใช้แนวความคิดลีน การจ าลองระบบแถวคอย ทฤษฎีแถวคอยและการมีส่วน
ร่วมของทีมสหวิชาชีพ การใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพผลของการใช้โปรแกรมจัดบริการ
ตามมาตรฐานการพยาบาล การจ าลองสถานการณ์ การพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน ระบบจองคิว
คลินิกออนไลน์ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน การจ าลองสถานการณ์และการใช้เทคนิคเหมือนกระบวนการ 

ประโยชน์ที่ได้เป็นแนวทางในการน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ สามารถลดการรอคอยและ
ความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยได้ 

ค าส าคัญ  การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, รูปแบบการลดการรอคอย, ความแออัด, แผนก
ผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย 

 
 

                                                           

๑ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น.  

๒ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน. วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร 
จังหวัดขอนแก่น. 
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ABSTRACT 
This systematic review study aims to determine reducing patient wait time 

and congestion in outpatient department of public hospital in Thailand. The data 
selection was based on published articles regarding reducing approaches of patient 
wait time and congestion in Thai public hospital during 2007 – 2019. The selected 
articles were systematically analyzed based upon PICO/PICo tool using critical 
appraisal tool. The results were then statistically reported in frequency and 
percentage. Twenty-first related articles includes Lean Thinking Theory, Reducing 
Wait Time Model, Wait Theory, Multidisciplinary Participation, Effects of Participatory 
Nursing Supervision Program, Situational Model, Operational Improvement, Online 
Reservation via Application and Modeling Technique. This study is beneficial in 
improvement of modeling technique regarding reducing the wait tie and congestion 
in public hospitals in Thailand.  

 
Keyword: Systematic review, Reducing program of patient wait time and congestion 
in outpatient department of public hospitals in Thailand 

๑. บทน า 

โรงพยาบาลรัฐของประเทศไทย มีปัญหาความแออัดและการรอคอยนานในการเข้ารับการ
บริการสาธารณสุขในแผนกต่างๆ๓ ยอมรับโรงพยาบาลใหญ่มีอัตราครองเตียงเกิน ๑๐๐ % เร่งใช้
นวัตกรรมแก้ไขปัญหาความแออัด ให้โรงพยาบาลใหญ่เน้นการรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายดูแลด่านหน้า ควบรวมการบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง/เล็ก 
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน การแก้ไขปัญหาความแออัดซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน ซึ่ง
สอดคล้องกับจ านวนผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุผู้ป่วย ๒๑ โรค จากสถานบริการสาธารณสุข 
ของกระทรวงสาธารณสุข ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ดังนี้ พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน 
๑๖๔,๗๖๖,๖๙๗ คน พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๑๗๒,๔๑๖,๒๖๒ คน พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน 
๑๘๑,๘๒๑,๓๔๔ คน พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๗๑,๙๐๙,๕๑๔ คน พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน 
๑๖๘,๑๒๕,๘๙๗ คน พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๙๕,๔๖๒,๓๑๘ คนพ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน 

                                                           

๓ สุขุม กาญจนพิมาย. (๒๕๖๑). ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สธ.เร่งใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาความ
แออัดโรงพยาบาลใหญ่. สืบค้นเมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/
๔๔๙๘๒.html 
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๒๒๑,๗๘๖,๖๒๐ คน พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒๒๐,๐๖๓,๒๓๘ คน และพ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน 
๒๖๒,๙๘๙,๑๓๒ คน๔ 

จากเหตุผลดังกล่าวมีการศึกษาวิจัยหามาตรการลดปัญหาความแออัดในแผนกผู้ป่วยนอก
ในหลายหน่วยงานของโรงพยาบาลภาครัฐในประเทศไทยแต่ขาดการรวบรวมรูปแบบการลดความ
แออัดในเอกสารงานวิจัยต่างๆช่องว่างที่เห็นนี้และเหตุผลที่ต้องมีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบนั้นจุดเด่นของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสามารถรวบรวมหลักฐานทางวิชาการที่
ครอบคลุมหัวข้อค าถามท่ีสนใจศึกษา เนื่องจากใช้กระบวนการสืบค้นที่เป็นระบบ นอกจากจากนี้ท าให้
ทราบถึงคุณภาพ ข้อจ ากัด/ข้อบ่งพร่องของการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องจากกการท าการประเมินคุณภาพของ
การศึกษาที่คัดเข้ามาทบทวน ซึ่งมีประโยชน์ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาอ่ืนต่อไป ก็
เนื่องจากความแตกต่างหลากหลายของผลลัพธ์ที่ได้จากนิพนธ์ต้นฉบับที่ศึกษาเรื่องเดียวกัน ท าให้ไม่
สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ ผลของการศึกษาเดียวอาจไม่เป็นตัวแทนที่ดีพอและอาจแสดงผลลัพธ์
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง๕ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่องการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบของรูปแบบการลดการรอคอยและความแออัดในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ
ในประเทศไทยเพ่ือได้รูปแบบและนวัตกรรมจากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการลด
การแออัด ลดอัตราการบาดเจ็บและความปลอดภัยของชีวิตจากการแออัดและการรอคอยในการ
รักษาแก่หน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐที่สนใจน าไปพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการและบุคลากรให้การดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยด้าน
สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพเม่ือมารับบริการสุขภาพของภาครัฐต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการลดการรอคอย และ ความแออัดของผู้ป่วย

แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ ในประเทศไทย โดยการการสังเคราะห์ด้วยวิธีการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้ งนี้  เป็นการวิจัยระเบียบวิธี การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

(Systematic Review) 

                                                           

๔ ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). จ านวนผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย ๒๑ โรค จาก
สถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๒. สืบค้นเมื่อ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๓, จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport 

๕ ธีรพล ทิย์พยอม. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย์. กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๒. 
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๓.๑ ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ รายงานการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบเกี่ยวกับการลดการ
รอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐในประเทศ ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๒ 

๓.๒ กลุ่มตัวอย่างเลือกตามคุณสมบัติได้แก่  
๓.๒.๑. เกณฑ์ Inclusion  Criteria 

๑. งานวิจัยเกี่ยวกับการลดการรอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๒ 

๒. งานวิจัยเกี่ยวกับการลดการรอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๒ รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองและรูปแบบวิจัย
และพัฒนาระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๖๒ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารประเทศไทยและได้เผยแพร่เป็น
ภาษาไทย 

๓.๒.๒ เกณฑ์ Exclusion Criteria 
๑. งานวิจัยเกี่ยวกับการลดการรอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเอกชนประเทศไทย ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๒ 
๒. งานวิจัยเกี่ยวกับการลดการรอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๒ รูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง
และรูปแบบวิจัยและพัฒนาระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๖๒ 

เกณฑ์การคัดเลือกบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัย ๒ คน น ากรอบของ PICO/Pic๐ มาการสังเคราะห์การทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบวิจัยนี้ซึ่งน าผลการศึกษาค้นคว้าทั้งหมดมาพิจารณาตามเกณฑ์ Inclusion 
Criteria / Exclusion Criteria จากนั้นผู้วิจัย ๒ คน Screening ชื่อเรื่องและบทคัดย่อใช้เครื่องมือให้
ตรงกับประเภทของานวิจัย Crical Appraisal tool: RCT คัดเลือกงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่
สืบได้อย่างเป็นอิสระต่อกันแล้วน าผลงานวิจัยที่ถูกคัดเลือกทั้งหมดมาวิเคราะห์ Critral Appraisal 
Toolโดยเกณฑ์การพิจารณานักวิจัย ๒ คน จะแยกกันวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยทุกชิ้นงานโดยทีม
นักวิจัย ๒ คน ประชุมสรุปผลการคัดเลือกผลงานมากกว่า ๖๐% คัดเลือกเข้าและน้อยกว่า ๖๐% คัด
ออกกรณีที่มีความคิดเห็นตรงกันวิเคราะห์ข้อมูลตาม Identified Table น าองค์ความรู้ไปใช้ผลงานที่
ผ่านเกณฑ์ ๖๐% ส่วนกรณีที่มีความคิดเห็นนักวิจัย ๒ คนไม่ตรงกันน าผลงานวิจัยไปพิจารณาอีกครั้ง
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ๖๐% ถูกคัดออก  

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
PICO/PICO เป็นเครื่องมือในการวิจัยนี้เป็น การสังเคราะห์การทบทวนวรรณกรรมอย่าง

เป็นระบบให้ตรงกับประเภทของานวิจัย JBI’s Critical Appraisal tool๖ 

๓.๔ การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

                                                           

๖ อัจฉรา  ค ามะทิตย์ และมัลลิกา มากรัตน์. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: ; วิธีการปฏิบัติ
ทีละขั้นตอน.;วารสารเครือข่ายวิทยาลัยยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้.ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน –  ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
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ก่อนด าเนินการวิจัยคณะผู้วิจัยได้ประสานผู้ที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  โดยชี้แจงชื่อวิ
โครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการเข้าเก็บข้อมูลให้ทราบก่อนเก็ บ
ข้อมูล  และได้แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับไม่น ามาเปิดเผยเป็นรายบุคคลแต่จะน าเสนอ
เป็นภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ที่เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ได้และมีสิทธิ์ที่จะทราบผล
ของการวิจัยเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นตามหนังสือจริยธรรมเลขท่ี HE๖๒๑๐๑๙  

๓.๕ การเก็บข้อมูลวิจัย 
ในการเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูล TNRR/Thai National Research ระบบคลังข้อมูล

งานวิจัยไทย, Thailis, Thai journal Online (Thaijo) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
กลางของประเทศไทยทุกสาขาวิชา รวบรวมและจัดท าโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนกาวิ จัย ข้อมูล
Secondary ๑๐ ปี 

ตั้งแต่ ปี๒๕๕๐ถึง  ปี ๒๕๖๒ ค าค้นวิจัยรูปแบบ รอคอย ความแออัด แผนกผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลรัฐ ประเทศไทย เชิงทดลอง เชิงก่ึงทดลอง วิจัยและพัฒนา 

๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา รูปแบบที่ศึกษาโดยการหาค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      

๒. ใช้สถิติความถ่ีและร้อยละในการสังเคราะห์เพื่อการวิเคราะห์รูปแบบการลดความ
แออัดและรอคอย แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย  

๕. บทสรุป 
ผลการวิจัยพบว่าจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่างานวิจัยจ านวน ๒๑ 

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ที่ผ่านเกณฑ์ โดยรูปแบบการลดการรอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย ระหว่าง ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๒ มีจ านวน๘ รูปแบบได้แก่ ๑) การใช้
แนวความคิดลีน ๒) การจ าลองระบบแถวคอย ๓) ทฤษฎีแถวคอยและการมีส่วนร่วมของทีมสห
วิชาชีพ ๔) การใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพผลของการใช้โปรแกรมจัดบริการตามมาตรฐาน
การพยาบาล ๕) การจ าลองสถานการณ์ ๖) การพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน ๗) ระบบจองคิวคลินิก
ออนไลน์ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน ๘) การจ าลองสถานการณ์และการใช้เทคนิคเหมือนกระบวนการ 

ผลการวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการลดการรอคอยและความแออัดของแผนก
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบโดยน าทฤษฎีแถวคอยและแนวคิดลีนมา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือการลดการรอคอยและความแออัดของผู้มารับบริการให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐซึ่งในประเด็นจากการทบทวน
วรรณกรรมของรูปแบบงานวิจัยพบว่าการจ าลองระบบแถวคอย การจ าลองสถานการณ์จ านวน และ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงาน จ านวน ๑๖ เรื่อง อย่างไรก็ตามในการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้มี
ผู้สนใจศึกษาการลดการรอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย  
เป็นรูปแบบของทฤษฎีแถวคอยและการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ การใช้แนวความคิดลีน การใช้
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เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพผลของการใช้โปรแกรมจัดบริการตามมาตรฐานการพยาบาล  
ระบบจองคิวคลินิกออนไลน์ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน และการจ าลองสถานการณ์และการใช้เทคนิค
เหมือนกระบวนการ จ านวนอย่างละ ๑ เรื่อง 

๖.ข้อเสนอแนะ 
๖.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการลดการรอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย  มีการพัฒนามากขึ้นเนื่องจากผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกจ านวน
มาก การลดการรอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย จึง
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้งานวิจัยพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันไทยแลนด์ 
4.0 โดยน าทฤษฏีที่เก่ียวข้องและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ทันสมัย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของ
ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการท างาน ส่งผลดีต่อการลดการรอคอยและความแออัดของผู้มารับบริการ ตลอดจน
ส่งผลดีต่อสุขภาพ และลดความเครียดทั้งผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์และทางสาธารณสุข 
ท าให้ลดการบาดเจ็บ การสูญเสียทั้งสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน และประเทศได้อย่างยั่งยืน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผู้มารับบริการและบุคลากร
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทบทวนวรรณกรรมวิจัยนี้  ผู้ที่สนใจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการรอคอยและแออัดใน
แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทยต่อไป 

๖.๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมวิจัยนี้ได้พบว่ารูปแบบต่างๆข้างต้น
สามารถลดการรอคอยและความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยได้ เป็น
แนวทางให้โรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยน าไปประยุกต์พัฒนาปรับปรุงในแผนกผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลรัฐ เพื่อลดการรอคอยในการเข้ารักษาพยาบาล และความแออัดการใช้บริการแผนกผู้ป่วย
นอกของโรงพยาบาลรัฐแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับโรงพยาบาลรัฐในระดับต าบล ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ส่งผลดีต่อผู้มารับบริการ บุคลากรการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข  ให้ที่
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การจัดการแรงงานประมงในจังหวัดระนอง 
MARINE FISHERY WORKERS MANAGEMENT IN RANONG PROVINCE 

 
ภาวิดา รังษี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพัฒนาการของการจ้างแรงงานประมงในจังหวัด

ระนอง และ 2) ศึกษาการจัดการแรงงานประมงในจังหวัดระนอง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 20 คน การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่าการจ้างแรงงานประมงในจังหวัดระนองเริ่มตั้งแต่
ประมาณ พ.ศ. 2490 โดยเป็นการจ้างแรงงานมาท าประมงพ้ืนบ้าน เมื่อเทคโนโลยีด้านการประมง
พัฒนาขึ้นก็มีการมีการจ้างแรงงานคนไทยมาท างานในเรือประมงพาณิชย์ซึ่งท าประมงในประเทศไทย
และนอกน่านน้ า จนเมื่อ พ.ศ. 2532 ประเทศไทยได้สัมปทานการท าประมงในพม่าจึงเริ่มมีแรงงาน
ชาวพม่าเข้ามาท างานในเรือประมงและกลายเป็นแรงงานส่วนใหญ่ในเรือ แต่เป็นการจ้างงานผิด
กฎหมาย แรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและไม่มีสวัสดิการในการท างาน กระทั่ง พ.ศ. 2557 
รัฐบาลเข้ามาจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายในภาคประมง ด้วยการเปิดจด
ทะเบียนแรงงาน ตรวจสอบแรงงานที่ท างานในเรือประมงทุกล า ออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานประมงและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
ค าส าคัญ: การจัดการแรงงาน แรงงานประมง จังหวัดระนอง 
 
Abstract 

The objectives of this research were twofold: 1) to study the development 
of fishery worker employment in Ranong province; and 2) to study the fishery worker 
management in Ranong province through qualitative research method with the 
relevant documents and in-depth interview on 20 key informants as well as the 
participative and non-participative observations. The results showed that the marine 
fishery worker employment in Ranong province had started since 1947 by employing 
the workers to do artisanal fishery. When the fishery technology developed, the Thai 
workers were hired to work on commercial fishing boat which operated fishing in both 
the Thai and international waters. Until 1989, Thailand had obtained the fishery 
concession in Myanmar which led a number of Myanmar workers onto the business 
and became majority workers on fishing boat. However, they were illegal workers 
without labor rights and welfare in order to protect them. In 2014, the Thai 
government endeavored to solve the problem of illegal migrant workers in the fishery 
sector by initiating the labor registration and labor inspection working in all fishery 
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boats, as well as enacting and enforcing the laws in order to protect the workers’ 
rights.  
Keyword: Worker management, Fishery workers, Ranong Province 
 
1. บทน า 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่ส าคัญของโลกมานาน ใน พ.ศ. 2559 มีปริมาณการ
ส่งออกสินค้าประมงมากเป็นอันดับ 4 ของโลก คิดเป็นเงิน 190,226 ล้านบาท (FAO, 2018, p. 71) 
ท าให้มีการจ้างงานชาวประมงประมาณ 172,430 คน โดยร้อยละ 82 เป็นชาวต่างชาติ และประมาณ 
515,000 คน ถูกจ้างในอุตสาหกรรมประมงท่ีเกี่ยวเนื่อง (กรมประมง, 2558)  
 จังหวัดระนองเป็นหนึ่งใน 22 จังหวัดชายทะเลของประเทศไทย ปัจจุบันมีสัตว์น้ ามาขึ้นท่า
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ทางฝั่งอันดามัน (ส านักงานประมงจังหวัดระนอง, 2553) 
จากนัน้สัตว์น้ าจะถูกส่งไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การท าประมงถูกขับเคลื่อนด้วยแรงงาน 
ในอดีตจังหวัดระนองมีความได้เปรียบพ้ืนที่อ่ืนๆ เพราะเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพรมแดนอยู่ใกล้กับ
ประเทศพม่าจึงมีแรงงานพม่าเข้ามาท างานจ านวนมากและมีความเลื่อนไหลของแรงงานสูง กล่าวคือ
เมื่อคนพม่าเข้ามาท างานในประเทศไทย งานแรกที่มักจะท าคืองานประมงก่อนย้ายไปท างานอ่ืน 
เพราะการท างานในเรือเป็นงานหนักและต้องอยู่ในทะเลนาน แต่นายจ้างในจังหวัดระนองก็สามารถ
หาแรงงานใหม่มาทดแทนได้ตลอด อย่างไรก็ตาม ก่อน พ.ศ. 2557 แรงงานในภาคประมงส่วนใหญ่
เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ค่าจ้างต่ า ไม่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิการในการท างาน รวมถึงมีการใช้
แรงงานเด็ก ดังนั้น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ส านักงานเพ่ือการติดตามและต่อสู้กับการค้ามนุษย์
แห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ประกาศลดระดับความพยามตอบสนองต่อการค้ามนุษย์
ของประเทศไทยลงไปอยู่ในกลุ่มที่ 3 หรือ Tier 3 ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดของรายงานนี้ ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลกและอาจกระทบถึงการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ กับประเทศไทย 
หลังจากเหตุการณ์นี้รัฐบาลเข้ามาจัดการด้านแรงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง น่าสนใจว่ารัฐบาลมี
วิธีการจัดการแรงงานประมงอย่างไรเพ่ือแก้ปัญหาการจ้างงานและดูแลแรงงานประมงซึ่งเป็นก าลัง
หลักในการผลิตอาหารให้กับคนทั่วโลก โดยศึกษาจากพ้ืนที่ที่มีความส าคัญด้านการท าประมงคือ
จังหวัดระนอง   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการจ้างแรงงานประมงในจังหวัดระนอง  
2. เพ่ือศึกษาการจัดการแรงงานประมงในจังหวัดระนอง 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญรวมทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้ประกอบการเรือประมง จ านวน 5 คน ผู้ควบคุมเรือ
หรือไต๋เรือ 3 คน คนงานในเรือ 2 คน ผู้อาวุโสในชุมชนที่เคยประกอบอาชีพประมง 3 คน โบรคเกอร์
รับท าเอกสารแรงงาน 2 คน ทั้งหมดคัดเลือกด้วยวิธีการบอกต่อ (Snowball Sampling Technique) 
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กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย เจ้าหน้าจากส านักงานจัดหางานจังหวัด 1 คน ส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด 1 คน ส านักงานประมงจังหวัด 1 คน ส านักงานเจ้าท่า ภูมิภาคจังหวัด 1 คน 
และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านแรงงานในพ้ืนที่ 1 คน ทั้งหมดใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง  

ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย 
นโยบายและสถิติด้านด้านแรงงานประมง เป็นต้น 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก 3) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 เมื่อได้ข้อมูล
แล้วท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา น าข้อมูลมาจัดเรียงล าดับเวลาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ น าเสนอ
ด้วยการพรรณนาบรรยายแบบเล่าเรื่องให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการจ้างแรงงานในภาคประมง
และการจัดการแรงงานประมงในจังหวัดระนองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 
4. ผลการศึกษา 

พัฒนาของการจ้างแรงงานประมงในจังหวัดระนองเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2490 จนถึง
ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นช่วงๆ ดังนี้ 

1. การจ้างแรงงานประมง ระหว่าง พ.ศ. 2490-2503 เนื่องจากจังหวัดระนองมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องการท าเหมืองแร่และในเวลาต่อมาก็มีการ
ท าสัมปทานป่าไม้ควบคู่กันไปด้วย คนท้องถิ่นจึงไปเป็นลูกจ้างท างานในเหมืองแร่และในอุตสาหกรรม
ป่าไม้ อาจมีบ้างที่ท าประมงเพ่ือยังชีพ เช่น รุนกุ้ง รุนเคยเพ่ือเป็นอาหาร คนกลุ่มแรกที่เข้ามาท า
ประมงอย่างจริงจังในจังหวัดระนองจึงเป็นคนที่อพยพมาจากเมืองชายทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนซึ่งเคย
มีประสบการณ์ในการท าประมงมาก่อน สาเหตุที่อพยพมาอยู่ที่จังหวัดระนองเพราะสัตว์น้ าในทะเลยัง
มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเริ่มมาท าประมงพ้ืนบ้านก่อน เมื่อตั้งตัวได้ก็ชักชวนญาติพ่ีน้อง หรือคนรู้จัก
จากบ้านเดิมมาเป็นลูกจ้างออกเรือ  
 2. การจ้างแรงงานประมง ระหว่าง พ.ศ. 2504-2514 คนที่เคยเป็นลูกจ้างท าประมงพ้ืนบ้าน 
ในช่วงแรกได้สะสมทุนจนกลายเป็นเถ้าแก่ เพราะคนที่ท าอาชีพประมงในยุคนั้นเชื่อว่าการมีเรือประมง
คือจุดเริ่มต้นของการสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะมีสัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์มาก เมื่อลูกหลาน ญาติ หรือ
ลูกน้องที่ไว้วางใจกันจะแต่งงานสร้างครอบครัว ญาติผู้ใหญ่หรือเถ้าแก่ที่เคยเป็นนายจ้างเก่าจะออก
เงินให้ไปต่อเรือและมีสัญญาใจแล้วแต่จะตกลงกัน เช่น ขายสัตว์น้ าได้เท่าไหร่ หักทุนแล้วเอาก าไรมา
แบ่งกัน หรือเมื่อจับสัตว์น้ าได้ให้เอาสัตว์น้ ามาขายที่แพของเถ้าแก่เดิมแล้วผ่อนช าระค่าเรือ ส่วน
คนงานที่ท างานกับเถ้าแก่ใหม่คือคนที่เปลี่ยนอาชีพจากการเป็นคนงานในเหมืองแร่และสัมปทานป่าไม้
ที่ซบเซาลง รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนแปลงจากเครือญาติหรือคนรู้จักจากบ้านเกิดที่เถ้าแก่อพยพมา
กลายเป็นการจ้างคนในพ้ืนที่จังหวัดระนองแทน 

3. การจ้างแรงงานประมงระหว่าง พ.ศ. 2515-2529 ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 รัฐบาลไทย
สนับสนุนการใช้เครื่องมืออวนลาก เทคโนโลยีการท าประมงที่พัฒนาขึ้น ท าให้มีการออกไปท าประมง
น้ าลึก น าเรือออกไปท าประมงนอกน่านน้ าในประเทศต่างๆ ด้วยเรือขนาดใหญ่ที่ทันสมัย เรียกว่า 
“เรือฟรีซ” ซึ่งมีระบบท าความเย็นในเรือเพ่ือเก็บรักษาสัตว์น้ า จังหวัดระนองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออก
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ของมหาสมุทรอินเดียจึงมีเรือประมงนอกน่านน้ าจากมหาชัยที่ไปท าการประมงในมหาสมุทรอินเดียมา
จอดเทียบท่าเพ่ือขายสัตว์น้ าเดือนละครั้ง ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการแล่นเรือกลับไปขายสัตว์
น้ าที่มหาชัย แรงงานที่ท างานในเรือนอกน่านน้ าในต าแหน่งต่างๆ ล้วนแต่เป็นคนไทย  

ปัญหาแรงงานที่พบคือการค้ามนุษย์และใช้แรงงานเด็ก ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการราย
หนึ่งเขาท างานเป็นลูกเรือครั้งแรกเมื่ออายุ 12 ปี ในเรือที่ไปท าประมงแถบประเทศอินเดีย เมื่อสั่งสม
ประสบการณ์ท างานในเรือนอกน่านน้ ามาหลายปีแล้วกลับมาออกเรือท าประมงที่จังหวัดระนองเพราะ
มีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่ เช่นเดียวกับคนที่เคยท างานในเรือประมงนอกน่านน้ าอีกหลายคน การประมง
ของจังหวัดระนองจึงเติบโตขึ้นเพราะมีแรงงานที่เคยมีประสบการณ์การท างานในเรือประมงนอก
น่านน้ าที่ทันสมัยกลับมาท างาน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจ้างแรงงานประมงใน
ช่วงเวลานี้ 2 ประการ ประการแรกคือไม่มีมาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในเรือประมง ประการ
ต่อมา แม้ว่าจังหวัดระนองจะเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศพม่าแต่ก็ไม่มีการจ้างแรงงานพม่าใน
ภาคประมงเพราะนโยบายของรัฐบาลในเวลานั้นมีแนวคิดว่าแรงงานต่างด้าวเป็นภัยต่อความมั่นคง  

4. การจ้างแรงงานประมงระหว่าง พ.ศ. 2530-2557 ทักษะการท าประมงของแรงงาน
พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตามประสบการณ์ท างานที่เพ่ิมขึ้น เรือประมงจากระนองเริ่มไปท าประมงในพม่า 
ด้วยวิธีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้ารัฐตามเกาะต่างๆ การลักลอบเข้าไปท าประมงในพม่า และการจด
ทะเบียนเรือเป็นเรือพม่า จนกระท่ังรัฐบาลไทยเจรจาขอเปิดสัมปทานการประมงในประเทศพม่าที่ยังมี
สัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ใน พ.ศ. 2532 ผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ ประมาณ 200 ล า น า
เรือประมงมาที่จังหวัดระนองเพ่ือไปท าประมงในพม่า เพราะจังหวัดระนองมีพรมแดนทางทะเลอยู่ใกล้
กับพม่ามากท่ีสุด เมื่อจับสัตว์น้ าก็จะน ามาขายที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดระนอง ในช่วงนี้จึงเริ่มมีการจ้าง
แรงงานพม่ามาท างานร่วมกับแรงงานไทย โดยสาเหตุที่ชาวพม่ามาเป็นแรงงานในเรือประมงของ
ผู้ประกอบการไทยเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ มีดังนี้ 1) จังหวัดระนองมีพรมแดนใกล้กับประเทศพม่า 2) 
ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและการชักชวนของเครือข่ายแรงงานซึ่งมีญาติหรือเพ่ือนมาท างานใน
ประเทศไทย 3) ปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจตกต่ าในพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2531 การท างานเป็น
ลูกเรือของแรงงานพม่าเป็นการท างานแบบผิดกฎหมาย ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน และท าให้
ปากน้ าระนองซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เรือเข้าเทียบท่ากลายเป็นชุมชนของคนพม่าขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ของ
คนมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่รู้จักกัน หัวหน้าคนงานชาวพม่าสามารถหาคนงานไปท างานในเรือประมง
ผ่านการชักชวนคนจากเครือข่ายนี้  

รัฐบาลหลายชุดพยามแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เกิดขึ้นมานาน และใน พ.ศ. 2544 
รัฐบาลได้ยกเลิกข้อจ ากัดทางพ้ืนที่และประเภทกิจการ ผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติได้ทุก
จังหวัด ทุกประเภทกิจการ และอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ท างานกับนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการใดสามารถจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง แต่นโยบายนี้กลับไม่ประสบความส า เร็จในภาค
ประมงซึ่งท างานกลางทะเล เพราะแรงงานมักจะเปลี่ยนนายจ้างบ่อย การขึ้นทะเบียนมีค่าใช้จ่าย หาก
นายจ้างออกเงินให้แรงงานไปขึ้นทะเบียนเท่ากับเสียเงินไปเปล่าๆ ผู้ประกอบการจึงไม่น าแรงงานไป
ขึ้นทะเบียน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานไม่มีเรือ ไม่สามารถไปตรวจสอบการใช้แรงงานผิด
กฎหมายได ้
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กระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ส านักงานเพ่ือการติดตามและต่อสู้กับการค้ามนุษย์แห่ง
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in 
Persons Report-TIP) ประจ าปี พ.ศ. 2557 ประกาศลดระดับความพยามตอบสนองต่อการค้ามนุษย์
ของประเทศไทยลงไปอยู่ในกลุ่มที่ 3 หรือ Tier 3 ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดของรายงานนี้ ถ้ารัฐบาลไทยไม่
แก้ไขปัญหาอาจท าให้สหรัฐอเมริกาไม่ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในด้านต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการค้า รวมถึงอาจถูกสหรัฐอเมริกาคัดค้านความช่วยเหลือจาก
สถาบันส าคัญระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และความช่วยเหลือ
จากองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศด้วย (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง, 2559) 
กลายเป็นแรงกดดันที่ท าให้รัฐบาลไทยต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงานประมง น ามาสู่
ความเปลี่ยนแปลงในการจัดการประมงของประเทศไทยและจังหวัดระนองในเวลาต่อมา 

5. การจ้างแรงงานประมงระหว่าง พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน เป็นการจ้างแรงงานถูกกฎหมาย
ทั้งหมด โดยรัฐบาลด าเนินการ 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้ 

5.1 การจัดระบบแรงงาน รัฐบาลประกาศให้นายจ้างแจ้งบัญชีแรงงานต่างด้าวในความ
ดูแลให้เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรวจสอบ จากนั้นได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จตาม
จังหวัดต่างๆ เพ่ือเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ ได้แก่ ศูนย์แจ้งเข้าออก
เรือประมงทั่วประเทศ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานจัดหางานจังหวัดและส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด คอยตรวจแรงงานประมงในเรือที่เข้าเทียบท่าทุกเที่ยว ทุกล า มีการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีเรือเพ่ือออกตรวจแรงงานขณะท างานกลางทะเล  รวมถึงมีการเปิดศูนย์
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในจังหวัด เพ่ือเป็นช่องทางให้แรงงานร้องเรียน ขอความช่วยเหลือหากไม่ได้
รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน ท าให้นายจ้างพาแรงงานในกิจการประมงของจังหวัดระนองไปขึ้น
ทะเบียนเพ่ิมขึ้น เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2557 ที่มีแรงงานขึ้นทะเบียนเพียง 750 คน แต่ พ.ศ. 2558 มี
จ านวนเพ่ิมข้ึนถึง 4,678 คน (ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง, 2562)  

5.2 การออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและการน าไปปฏิบัติ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มีการก าหนดอัตราค่าจ้าง ระยะเวลาการท างาน 
ช่วงเวลาการพัก จัดให้มีสวัสดิการการท างานอย่างเป็นธรรม และนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมให้กับแรงงาน รวมถึงท าประกันชีวิตให้กับแรงงาน สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ทั้งหมดนี้ท าให้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับการปรับระดับ
ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 (Tier 2) หมายถึง ประเทศที่มีการด าเนินการยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาแต่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มีการจ้างแรงงาน
ประมงถูกกฎหมายและมีกฎหมายคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน แต่ ก็เกิดปัญหาใหม่ในการจ้างแรงงาน
ประมงในจังหวัดระนองซึ่งจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
นายจ้างมตี้นทุนการท าประมงท่ีสูงขึ้น และการจัดท าเอกสารกับหน่วยงานราชการมีหลายขั้นตอน 

 
 

 



 
 
 

1295 
 

 

5. บทสรุป 
 พัฒนาการของแรงงานประมงในจังหวัดระนองขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ นโยบายของ
รัฐบาล เทคโนโลยีการประมง สภาพพ้ืนที่ นโยบายและสภาพปัญหาภายในประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะ
จังหวัดระนองเป็นเมืองชายแดนที่มีแรงงานพม่าเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก โดยเป็นการท างาน
อย่างผิดกฎหมาย ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและไม่มีสวัสดิการการท างาน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา
นาน กระทั่งรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาจัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 3 
แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับสูง โดยเฉพาะในแรงงานภาคประมง กดดันให้รัฐบาล
ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ด้วยการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน จัดท ากฎหมายเฉพาะแรงงานประมง 
ท าการบังคับใช้และตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาการจ้าง
แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายในภาคประมงหมดไป แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ควรมีการน าพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 

83 มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง กล่าวคือในระหว่างที่ไม่มีการเปิดขึ้น
ทะเบียนแรงงานระหว่างปี ให้คนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยมีเอกสารการเดินทาง
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเอกสารดังกล่าวยังไม่หมดอายุสามารถขอท าหนังสือคนประจ าเรือเป็น
ใบอนุญาตท างานแทนไปก่อนได ้

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการจัดการประมงพาณิชย์ร่วมด้วย
เพราะแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการท างานในเรือประมงและจะท าให้เข้าใจบริบทของการจัดการ
แรงงานประมงมากขึ้น 
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รูปแบบการอนุรักษ์แม่น ้าแม่กลอง เพ่ือจัดการปัญหามลพิษทางน ้า  

กรณีศึกษา:ชุมชนมนตรีพัฒนา ต้าบลหน้าเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
Mae Klong River Conservation Model to manage water pollution problems 

Case Study: Montree Phatthana Community Na Mueang Subdistrict, Mueang District, 
Ratchaburi Province 

พระมหาอนันต์ บัวข า1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการรวมกลุ่ม เพ่ืออนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง 
ปัญหามลพิษทางน้ าที่เกิดขึ้นในแม่น้ าแม่กลอง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ าแม่
กลอง และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง ของประชาชนในชุมชนมนตรีพัฒนาต าบล
หน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 การด าเนินการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interviews) กอปรกับการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล ได้แก่ ผู้น าชุมชน และสมาชิกของ
ชุมชน จ านวน 15 คน ในพ้ืนที่ชุมชนมนตรีพัฒนา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 ผลการศึกษาพบว่า 1. กระบวนการรวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองของชาวชุมชนมนตรี
พัฒนา เริ่มจากผู้น าชุมชนมนตรีพัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของ
อ าเภอเมืองราชบุรี จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี และให้เป็น
ตัวแทนอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน จากนั้นผู้น าชุมชนได้มีการได้เชิญชวน
คณะกรรมการและสมาชิกของชุมชน ให้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์อาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
ชุมชนของชุมชนมนตรีพัฒนาขึ้น ส่วนสมาชิกท่านอ่ืนๆ ก็ได้มีการชักชวนกันแบบปากต่อปากโดยเพื่อน
บ้านที่อยู่ในชุมชนนั่นเอง 

 2. ปัญหามลพิษทางน้ าในแม่น้ าแม่กลองของชาวชุมชนมนตรีพัฒนา เกิดจากปัจจัย 3 ด้าน 
กล่าวคือ น้ าเสียทางกายภาพ น้ าเสียทางเคมี น้ าเสียทางชีววิทยา เพราะได้มีการเฝ้าระวังและ
สังเกตเห็นความผิดปกติของน้ าในแม่น้ าที่มีสีขุ่น ส่งกลิ่นเหม็นไม่สะอาด และพบว่ามีโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การท าการเกษตร ชุมชนริมแม่น้ าแม่กลอง เป็นต้น เป็นแหล่งปล่อยน้ า
เสีย น้ าปนเปื้อนสารเคมี และสิ่งปฏิกูลต่างๆลงแม่น้ า จนท าให้น้ าไม่สะอาดชาวบ้านไม่น ามาใช้ในการ
อุปโภคบริโภค เพราะกลัวเชื้อโรคที่มากับน้ า 

                                           
1 นักศึกษาหลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ าแม่กลอง ผู้น าชุมชนมีการให้ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสถานการณ์ความเสียหายของสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกของ
ชุมชนอยู่เสมอ เพ่ือมุ่งเน้นการด าเนินชีวิตประจ าวันให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในทุกๆด้าน  

 4. รูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองของชาวชุมชนมนตรีพัฒนา ของชาวชุมชนมนตรี
พัฒนา  เป็นไปในลักษณะของความร่วมมือของคนในชุมชนที่เล็งเห็นประโยชน์ในเรื่องความสะอาด
ของแม่น้ าแม่กลอง โดยผู้น าชุมชนมีการส่งเสริมวิถีทางการอนุรักษ์ ในเรื่องเผยแผ่องค์ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ เช่น เก็บขยะ ผักตบชวา การตรวจวัดค่าผิดปกติของน้ า ภายในชุมชน
อยู่เสมอ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งในเรื่องการอนุรักษ์อย่างแท้จริง 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

จังหวัดราชบุรีมีแม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายหลัก ที่มีต้นก าเนิดมาจากแม่น้ าแควใหญ่และ
แควน้อยไหลมาบรรจบกันที่บ้านปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แล้วไหลผ่าน
จังหวัดราชบุรี ในเขตอ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม อ าเภอเมืองราชบุรี และอ าเภอด าเนินสะดวก มี
ความยาวรวมได้ 67 กิโลเมตร จากนั้นก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามลงสู่อ่าวไทย  

แม่น้ าแม่กลอง มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของคนในจังหวดั
ราชบุรีอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนที่อยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ า เพราะใช้ในการอุปโภคและบริโภคใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม เลี้ยงสัตว์การประมง การผลิตกระแสไฟฟ้า การ
ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ใช้ในการป้องกันและแก้ไขอัคคีภัย การคมนาคม และการขนส่ง
เป็นต้น 

ในปัจจุบัน การพัฒนาและความเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบถงึ
วิถีชีวิตของคนในจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างมาก สมัยก่อนมีการเป็นอยู่รวมกันแบบชุมชนเล็ก ๆ แต่
ปัจจุบันนี้กลายเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่ขึ้น มีอาคารบ้านเรือนมากข้ึน มีโรงงานขนาดใหญ่เป็น
จ านวนมาก มีการท าการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมในหลาย ๆ พ้ืนที่ เรียกได้ว่าเกิดการขยายตัวในทุก
ภาคส่วน รวมถึงชุมชนริมแม่น้ าแม่กลอง ถือเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งอันน ามาซึ่งความเสื่อม
โทรมของคุณภาพน้ า เกิดมลภาวะเป็นพิษกับน้ า แหล่งน้ าตามธรรมชาติเน่าเสียเพราะกิจกรรมการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น น้ าทิ้งจากบ้านเรือน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกท้ิงลงสู่แม่น้ าล าคลอง น้ า
เสียที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ าฝนที่จะล้างเอาปุ๋ยเคมีและยาก าจัดศัตรูพืชไหลลงสู่แม่น้ าล า
คลอง การปล่อยน้ าเสียจากการท าปศุสัตว์ลงแหล่งน้ าโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการบ าบัดน้ าเสียก่อน
อย่างถูกต้อง เป็นต้น มีผลท าให้ชุมชนริมแม่น้ าแม่กลองต้องประสบกับปัญหาและความยากล าบากใน
การด ารงชีวิตเพราะปัญหามลพิษทางน้ า  

ผู้ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของแม่น้ าแม่กลอง และประเด็นปัญหามลพิษทางน้ าตามที่
กล่าวมาข้างต้น จึงท าการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการของการรวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง และ
รูปแบบของการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าของประชาชนใน
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ชุมชนมนตรีพัฒนา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพ่ือจักทราบว่าประชาชนในชุมชน
มนตรีพัฒนา มีกระบวนการรวมกลุ่มและรูปแบบของการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองอย่างไรบ้าง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการการรวมกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง ปัญหามลพิษทางน้ าที่
เกิดข้ึนในแม่น้ าแม่กลอง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ าแม่กลอง และเพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง ของประชาชนในชุมชนมนตรีพัฒนาต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

ขอบเขตการวิจัย 

มุ่งศึกษาการรวมกลุ่มเพ่ือจัดการกับปัญหามลพิษทางน้ า ของประชาชนในชุมชนมนตรี
พัฒนา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน โดยแบ่ง
ออกเป็น ผู้น าชุมชนมนตรีพัฒนา จ านวน 5 คน และสมาชิกในชุมชนมนตรีพัฒนา จ านวน 10 คน 
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนพ. ศ. 2560 ถึง 30 พฤศจิกายนพ. ศ. 2560 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะได้รับ 

 ท าให้ทราบถึงผลจากการวิจัยซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไป
เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดท าโครงการอนุรักษ์ และป้องกันปัญหามลพิษทางน้ าได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งยังสามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการกระตุ้นและส่งเสริมจิตส านึก
ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า
ได ้ และยังสามารถน าข้อมูลนี้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละ
ชุมชนให้เหมาะสม และท าให้ทราบถึงองค์ความรู้ และสาเหตุต่าง ๆ ในการรวมกลุ่มเพ่ือการอนุรักษ์
และจัดการปัญหามลพิษทางน้ าในระดับชุมชน ของชุมชนมนตรีพัฒนา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี      

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาถึงกระบวนการรวมกลุ่ม ซึ่งได้อธิบายถึงการที่มนุษย์มารวมตัวกันเพ่ือจัดตั้ง
กลุ่ม และสังกัดตัวเองเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน ได้แก่ การ
ได้รับการชักชวน เล็งเห็นผลในความส าเร็จคุ้มค่า มุ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนสมาชิก มีความสนใจ
ต่อกิจกรรมของกลุ่ม และมีจุดประสงค์แฝงเร้นอ่ืนๆ  

ในการศึกษาถึงปัญหามลพิษทางน้ า ซ่ึงได้อธิบายถึงลักษณะของมลพิษทางน้ า 3 ลักษณะ 
ได้แก่ น้ าเสียทางกายภาพ น้ าเสียทางเคมี และน้ าเสียทางชีววิทยา  

ในการศึกษาถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า ซึ่งก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์
สิงแวดล้อมไว้ 7 ประการ ได้แก่ การให้การศึกษาเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ การปรับปรุง
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม การลดอัตราการเสื่อมสูญ การน ากลับมาใช้ใหม่ การใช้สิ่งทดแทน การใช้สิ่งที่มี
คุณภาพรองลงมาหรือประดิษฐ์ของเทียม และการป้องกัน 

ในการศึกษาถึงรูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง ซึ่งอธิบายถึงการประสานความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการด าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจ าแนกออกเป็น 4 
ประการ ได้แก่ การออกกฎหมาย การให้การศึกษาแก่ประชาชน การใช้สื่อสารมวลชน และการจัดตั้ง
กลุ่มหรือชมรมเพ่ือการอนุรักษ์ 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เป็นแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ผู้น าชุมชน และสมาชิกของชุมชน จ านวน 15 คน แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เป็นการศึกษาจากเอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรม หนังสือ วารสาร บทความ 
ทฤษฎี แนวความคิด บทความวิจัยต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนสถิติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ประชากรใช้ผู้น าชุมชน และสมาชิกของชุมชน ในพ้ืนที่ชุมชนมนตรีพัฒนา ต.หน้าเมือง อ.
เมือง จ.ราชบุรี กลุ่มตัวอย่างใช้ผู้น าชุมชน และสมาชิกของชุมชน จ านวน 15 คน ได้แก่ ประธาน
ชุมชน จ านวน 1 คน คระกรรมการชุมชน จ านวน 4 คน สมาชิกของชุมชน จ านวน 10 คน  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ 
กระบวนการรวมกลุ่ม ปัญหามลพิษทางน้ า และการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) คือ รูปแบบการอนุรักแม่น้ าแม่กลองของชุมชนมนตรีพัฒนา ได้แก่ การออก
กฎหมาย การให้การศึกษาแก่ประชาชน ใช้สื่อสารมวลชน และจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมเพ่ือการอนุรักษ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้น าชุมชน 
และสมาชิกของชุมชนมนตรีพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ศึกษาได้ท าการติดต่อประสานงาน
กับผู้ให้สัมภาษณ์ พร้อมกับส่งแบบค าถามสัมภาษณ์เพ่ือท าความเข้าใจเป็นการล่วงหน้า และเข้าพบ
ท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเองในเวลาต่อมา จากนั้นได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แปรผล สรุปผลและรายงานผลการศึกษาตามล าดับ 

ผลการวิจัย 

กระบวนการรวมกลุ่มเพ่ือการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองของชุมชนมนตรีพัฒนานั้น ได้แก่ได้รับ
การชักชวน เล็งเห็นผลคุ้มค่า มุ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิก มีความสนใจต่อกิจกรรมของกลุ่ม 
และมีจุดประสงค์แฝงเร้น พบว่า ได้เป็นไปตามกระบวนการการรวมกลุ่มเพ่ือเป้าหมายในการอนุรัก
แม่น้ าแม่กลองให้มีคุณภาพของน้ า และสิ่งแวดล้อมโดยรอบนั้นดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งก็เป็นไปตาม
แนวคิดของการเกิดกลุ่มเพ่ือให้การท างานหรือกิจกรรมของกลุ่มมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีความสัมพันธ์
ที่ดี เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันของคนในชุมชน และสมาชิกได้มีโอกาสรับผิดชอบต่อกลุ่ม ใน
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การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆภายในกลุ่ม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
แนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในกลุ่มนั่นเอง   

ปัญหามลพิษทางน้ าในแม่น้ าแม่กลองของชุมชนมนตรีพัฒนานั้น ได้แก่ น้ าเสียทางกายภาพ 
น้ าเสียทางเคมี น้ าเสียทางชีววิทยา พบว่า มีปัญหาตามเหตุปัจจัยของปัญหามลพิษทางน้ า เพราะเป็น
น้ าที่เสื่อมคุณภาพจากความเป็นน้ าปกติท่ีมนุษย์ทั่วไปจะน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ าเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูลจากชุมชนที่อยู่สอง
ฝั่งของริมแม่น้ า เป็นต้น จากโรงงานอุตสาหกรรม การท าการเกษตร  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และชุมชนริม
สองฝั่งแม่น้ า จนเกิดการเน่าเสียท าและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ และผลของ
น้ าเสียยังท าลายระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ าบริเวณชุมชน จนส่งผลให้สัตว์น้ าบางชนิดหายไปตามค า
สัมภาษณ์ที่ได้ท าการศึกษามา     

การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ าแม่กลองของชุมชนมนตรีพัฒนานั้น ได้แก่ ให้
การศึกษาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดอัตราการเสื่อมสูญ น ากลับมาใช้
ใหม่  ใช้สิ่งทดแทน ใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา หรือประดิษฐ์ของเทียม การป้องกัน ได้เป็นไปตาม
กระบวนการของการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ าตามล าดับ ตามแนวคิดของกรมส่งเสริม
สุขภาพสิ่งแวดล้อม   ซึ่งชุมชนมีการให้การศึกษา อบรม ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนัก
ในการใช้ชีวิตที่เก่ียวข้องกับแม่น้ า และจะท าให้การดูแลรักษาแม่น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าแล้วน ามาใช้ในบางเรื่อง เช่น รดต้นไม้ เป็นต้น แต่ไม่ใช้ในการบริโภค  การลด
อัตราการเสื่อมสูญ คือ ไม่บริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าน้ ามีความส าคัญ
ต่อชีวิตประจ าวันอย่างมากจึงไม่ควรใช้อย่างฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะในปัจจุบันแหล่งน้ าสะอาดมีแต่จะ
หมดไป การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse) และการใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าไม่น่าจะมีอะไรมาใช้แทนน้ าได้ ซึ่งการป้องกันของกลุ่มนั้นจะมีการเฝ้าระวังที่จะให้มี
การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ าให้น้อยที่สุด และหมั่นมีกิจกรรมดูแลรักษาแม่น้ าอยู่เสมอ 

 รูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองของชาวชุมชนมนตรีพัฒนานั้น ได้แก่ ออกฎหมาย ให้
การศึกษาแก่ประชาชน ใช้สื่อสารมวลชน จัดตั้งกลุ่มหรือชมรมเพ่ือการอนุรักษ์ ตามแนวคิดของราตรี 
ภารา ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า การออกเป็นกฎระเบียบของชุมชนก็เป็นสิ่งที่ดี จะได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น ควรมีโทษปรับถ้าหากมีใครฝ่าฝืนสร้างมลพิษลง  ควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลและ
ความรู้เรื่องการดูแลป้องกันไม่ท าให้แม่น้ าสกปรก ด้วยการสื่อสารสมัยใหม่ที่ทันสมัย เช่น สื่อทีว ี
หนังสือพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว 
และท้ายที่สุดเรื่องการร่วมแรงร่วมใจกันเพราะการอนุรักษ์เป็นเรื่องของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชน 
ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น เพราะฉะนั้นการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือการอนุรักษ์แม่น้ าแม่
กลองจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่จะท าให้การอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองเป็นไปได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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การอภิปราย 

 จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง เพ่ือจัดการปัญหามลพิษทางน้ า : 
กรณีศึกษา ชุมชนมนตรีพัฒนา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” สามารถอภิปรายผลเป็น
ประเด็น ดังนี้ 

 1. กระบวนการรวมกลุ่มเพ่ือการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองของชุมชนมนตรีพัฒนานั้น เกิดจาก
ปัจจัย 6 ประการ ได้แก่ ได้รับการชักชวน เล็งเห็นผลคุ้มค่า มุ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนสมาชิก มี
ความสนใจต่อกิจกรรมของกลุ่ม และมีจุดประสงค์แฝงเร้น พบว่ามีความสอดคล้องและแตกต่างกันใน
บางประเด็นกับผลการศึกษาของ จันทนา บุญสง่า (2543) ศึกษาเรื่อง การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อ
การอนุรักษ์คลองแสนแสบของชุมชนกมาลุลอสลาม คือ การจัดตั้งกลุ่มเพ่ือการอนุรักษ์โดยมีการ
ชักชวนจากผู้น าชุมชน ความผูกพันกับแม่น้ าล าคลอง และความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นประเด็นที่
สอดคล้องกัน ส่วนประเด็นที่แตกต่าง คือ ผลการศึกษาของ จันทนา บุญสง่า มีการน าหลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลามเข้ามามีบทบาทท าให้เกิดการรวมกลุ่ม แต่ผลการศึกษาชิ้นนี้อาศัยความสามัคคีของคน
ในชุมชนท าให้เกิดการรวมกลุ่ม  

 2. ปัญหามลพิษทางน้ าในแม่น้ าแม่กลองของชุมชนมนตรีพัฒนานั้น เกิดจากปัจจัย 3 
ประการ ได้แก่ น้ าเสียทางกายภาพ น้ าเสียทางเคมี น้ าเสียทางชีววิทยา  พบว่ามีความสอดคล้องและ
แตกต่างกันในบางประเด็นกับผลการศึกษาของ เสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส (2546)  ศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : 
ศึกษาเฉพาะกรณีมลพิษทางน้ า คือ ผลการศึกษาของ เสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส แหล่งต้นตอที่ท าให้
เกิดน้ าเสียก็คือ น้ าทิ้งจากแหล่งชุมชน น้ าทิ้งจากแหล่งอุตสาหกรรม น้ าทิ้งจากแหล่งเกษตรกรรมเป็น
ประเด็นที่สอดคล้องกัน ส่วนประเด็นที่แตกต่าง คือ ผลการศึกษาของ เสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส 
มุ่งเน้นจะให้มีการบังคับใช้กฎหมายป้องกันมลพิษอย่างเข้มงวด แต่การศึกษาการอนุรักษ์แม่น้ าแม่
กลองของชุมชนมนตรีพัฒนา มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้วยวิธีการให้ความรู้ กระตุ้น
จิตส านึกให้รักแม่น้ า และขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชนกับสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชน 

 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ าแม่กลองของชุมชนมนตรีพัฒนานั้น เกิดจาก
ปัจจัย 7 ประการ ได้แก่ ให้การศึกษาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดอัตรา
การเสื่อมสูญ น ากลับมาใช้ใหม่  ใช้สิ่งทดแทน ใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา หรือประดิษฐ์ของเทียม การ
ป้องกนั พบว่ามีความสอดคล้องและแตกต่างกันในบางประเด็นกับผลการศึกษาของ วีระชัย  เอตะ
นาม ( 2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษาการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท่ีอยู่ในชุมชน ซึ่งต่างก็มีความ
สามัคคี และให้ความร่วมมือในเรื่องของการอนุรักษ์เป็นอย่างดีเป็นประเด็นที่สอดคล้องกัน ส่วน
ประเด็นที่แตกต่าง คือ ผลการศึกษาของ วีระชัย เอตะนาม มุ่งเน้นที่จะใช้กฎหมายบังคับ แต่
การศึกษาชิ้นนี้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการให้การศึกษา เผยแผ่
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ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดอัตราการเสื่อมสูญ น ากลับมาใช้ใหม่ ใช้สิ่งทดแทน ใช้
สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมาหรือประดิษฐ์ของเทียม และการป้องกัน  

 4. รูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองของชาวชุมชนมนตรีพัฒนานั้น เกิดจากปัจจัย 4 
ประการ ได้แก่ ออกกฎหมาย ให้การศึกษาแก่ประชาชน ใช้สื่อสารมวลชน จัดตั้งกลุ่มหรือชมรมเพ่ือ
การอนุรักษ์ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เอกราช มะลิวรรณ์ (2556) ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาทะเลสาบสงขลาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  : ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
คือ มีความสอดคล้องกัน เนื่องจากมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ าเช่นเดียวกัน และยังมีการใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่คล้ายกัน เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้ประสบกับทั้งสองพ้ืนที่ จึงได้มีการศึกษา
กระบวนการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ าเสีย และกระบวนการสร้างความ
ร่วมมือของคนในแต่ละชุมชน ที่มีความเกี่ยวข้อง และมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับท้ังแม่น้ าแม่กลอง กับ
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งทั้งสองพ้ืนที่ก็ได้สร้างกระบวนการความเข้มแข็งของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

สรุป 

 กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองของชาวชุมชนมนตรีพัฒนา  ผู้ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่
ภายในชุมชนมนตรีพัฒนา ยังคงมีการดูแลเฝ้าระวังที่จะไม่ให้มีสาเหตุอะไรที่จะมาสร้างมลภาวะอัน
เป็นพิษให้กับแม่น้ าแม่กลอง และรวมไปถึงการสร้างกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองเข้มแข็งโดยการ
ชักชวนสมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมนตรีพัฒนารู้สึกรักและหวง
แหนแม่น้ าแม่กลอง  อย่างไรก็ตาม สภาพความแปรเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง และสภาพสังคมที่มีการ
ขยายตัวของครัวเรือน ท าให้กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองของชาวชุมชนมนตรีพัฒนาต้องคอยสอดส่อง 
เฝ้าระวังที่จะไม่ให้มีเหตุปัจจัยใด ที่จะมาสร้างมลภาวะให้กับแม่น้ าแม่กลอง เพ่ือไม่ให้แม่น้ าแม่กลอง
เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้ ซึ่งที่ผ่านมาการสอดส่องดูแล ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนส่วน
ใหญ่ในชุมชนเป็นอย่างดี  จึงเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงรูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองเพ่ือจัดการปัญหามลพิษ
ทางน้ าของชุมชนมนตรีพัฒนา มีประสิทธิภาพพอสมควรผู้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การอนุรักษ์แม่น้ า
แม่กลองของชาวชุมชนมนตรีพัฒนา ที่ได้ด าเนินกิจกรรมอยู่นั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี
ของการศึกษาเรื่องกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อการอนุรักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมอย่าง
มากในระดับชุมชน และจากปัญหามลพิษในแม่น้ าแม่กลองนี้เอง ยังส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมนตรี
พัฒนา มีความรัก ความสามัคคี กันมากกว่าแต่ก่อนที่จะมีกลุ่ม และจากการศึกษายังพบว่า การ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และน าเสนอแนวคิดด้านการอนุรักษ์ออกมานั้น ยัง
เป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย และผลที่ได้ก็คือ สมาชิกในชุมชน
ต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พร้อมกับสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ดีขึ้น    
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง เพ่ือจัดการปัญหามลพิษทางน้ า 
:   กรณีศึกษาชุมชนมนตรีพัฒนา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” ท าให้ผู้ศึกษาพิจารณา
เห็นว่า 

 1. ควรมีการก าหนดกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ อ านาจ หน้าที่ของผู้น า
ชุมชนให้มีความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้น าชุมชนสามารถปฏิบัติหน้าที่ลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน
ท าให้แม่น้ าสกปรกอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 2. ควรส่งเสริมและพัฒนาความรู้และวิธีการอนุรักษ์ที่ทันสมัย และยั่งยืนอย่างต่อเนื่องให้แก่
ผู้น าชุมชน และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาแม่น้ าแม่กลองใน
บริเวณชุมชนมนตรีพัฒนาให้ที่ดียิ่งข้ึน 

 3. ผู้น าชุมชนต้องเป็นผู้น าในการอนุรักษ์อย่างแท้จริง    โดยประสานสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อการส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองของชุมชน ทั้ง
องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน รวมถึงการมีบทบาทในการแนะน าและให้ความรู้แก่ประชาชนผู้
อาศัยอยู่ในชุมชนเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

 จากผลการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง เพ่ือจัดการปัญหามลพิษทางน้ า 
:  กรณีศึกษา ชุมชนมนตรีพัฒนา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” ท าให้ผู้ศึกษาพิจารณา
เห็นคุณูปการที่เกิดมีจากงานศึกษาดังกล่าว ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาเป็นต้นแบบของงานศึกษาอ่ืน ๆ 
ต่อไป จึงขอแสดงประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติม อันจักน ามาซึ่งประโยชน์ต่องานศึกษาอ่ืน ๆ ในภาย
หน้า คือ 

 1. ขอบเขตการศึกษาในงานศึกษานี้ มุ่งหมายเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนมนตรีพัฒนา ต าบลหน้า
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง เพ่ือ
จัดการปัญหามลพิษทางน้ าในพ้ืนที่อ่ืนๆซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านสภาพภูมิประเทศ 
บริบททางสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา วัฒนธรรม เปน็ต้น และน าผลการศึกษาจากงานศึกษาที่
แตกต่างกันมาท าการเปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างในประเด็นต่าง ๆ อัน
จักก่อเกิดคุณูปการต่อการศึกษาเรื่องดังกล่าวสืบไป 

 2. เนื่องด้วยงานศึกษาครั้งนี้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของขอบเขตระยะเวลาที่ท าการศึกษา ดังนั้น 
ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาบริบทในด้านอ่ืน ๆ ของประชาชนในชุมชน เช่น วิธีการรวมกลุ่ม
เพ่ือดูแลอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลองที่มีในอดีตเปรียบเทียบกับวิธีการรวมกลุ่มเพ่ือดูแลอนุรักษ์แม่น้ าแม่
กลองที่มีในปัจจุบัน การรู้จักป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าของชุมชน การเปรียบเทียบรูปแบบ



 
 
 
 

1305 
 

 
 

การอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง เพ่ือจัดการปัญหามลพิษทางน้ ากับชุมชนอื่น ๆ เป็นต้น อันจักก่อเกิด
คุณูปการต่อการศึกษาทางสังคมศาสตร์สืบไป 

 3. บุคคลผู้ใฝ่รู้ ควรท าการศึกษาในเรื่องรูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง เพ่ือจัดการ
ปัญหามลพิษทางน้ า ในชุมชนกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบการอนุรักษ์แม่น้ าในที่ต่างในประเทศไทย
เพ่ิมเติม เพ่ือก่อเกิดคุณูปการต่อการท าความเข้าใจในประเด็นการศึกษาดังกล่าวได้ลึกซ้ึงและเป็นการ
ขยายองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ได้กว้างไกลยิ่งขึ้น 
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อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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Tha Khanun Sub-district, Thong Pha Phum District Karnchanaburi 
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สุภพงษ์ สุขชาวนา 

สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และจัดท า

แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยการสัมภาษณ์ตัวแทนจากประชาชน หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลท่าขนุนที่รับผิดชอบด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและนักวิชาการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ด้านการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว มีความเห็น
ให้พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ มีความเห็นเกี่ยวกับร้านอาหาร ด้านสังคม มีความเห็น
เกี่ยวกับควรมีการเตรียมการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่มีความเห็นเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน ด้านความพร้อมทางการท่องเที่ยว มีความเห็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และด้านแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งควรมีการเตรียมการ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีความเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบ   
ต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ สามารถจัดท าแผนกลยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ประกอบด้วย ๖ พันธกิจ ๖ เป้าประสงค์ ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๓ กลยุทธ์ 
๑๕ แผนงาน/โครงการ และ ๘ ตัวชี้วัด 

ค าส าคัญ: แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

ABSTRACT 

 This research aims to study guidelines for promoting creative tourism and to 
create a strategic plan to promote creative tourism of Tha Khanun subdistrict, Thong 
Pha Phum district, Kanchanaburi. By interviewing representatives from the public 
government agency Tha Khanun Municipal staff responsible for tourism promotion 
and academics and analyze the data with content analysis 
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 The guidelines for promoting creative tourism found that in the development 
of tourist attractions, to develop tourism activities, the economy had opinions about 
restaurants. In terms of social opinion, there should be preparation for creative tourism 
promotion. Most have opinions about preparation when there were an emergency. 
Travel readiness had an opinion about the facilities in the tourist attraction and 
guidelines for promoting tourism about things that should be prepared to promote 
creative tourism, had comments on public relations through various forms of media 
such as online media. The department of creative tourism promotion strategy, Tha 
Khanun subdistrict, Thong Pha Phum district Kanchanaburi were consistent with the 
context of the community six Mission six Objectives four Strategies thirteen Strategies 
fifteen programs /projects and eight indicators. 

Keyword:  Strategic plan to promote tourism Creative tourism 
 
๑. บทน า 

 การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะได้เห็นการ
รณรงค์ทางด้านการตลาดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  จนท าให้ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ แหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยม ทั้งนี้ ความส าคัญของการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจจากมุมมองของรัฐบาลไทย
เห็นได้จากการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และการก าหนดนโยบาย
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศได้มากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากขึ้น 
ที่อยากใช้เวลาในวันหยุดของตนเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคย เพ่ือการ
เรียนรู้และเพ่ิมพูนทักษะของตน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่ลักษณะการท่องเที่ยวที่จะท าให้เกิด
การบริโภคแบบเกินพอดี หรือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในลักษณะที่ฉาบฉวย ชั่วคราวแต่เป็นการ
บริโภคผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแบบตั้งใจ เรียบง่าย และยั่งยืน ซึ่งส่งผลในแง่บวก และส่งเสริมการ
สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็น
การท่องเที่ยวอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพราะนอกจากจะเป็นการน าท่องเที่ยวมา
เพ่ิมรายได้สู่ชุมชนแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมชุมชนให้เป็นที่รู้จักในกระบวนการและขั้นตอนที่
ยั่งยืนกว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย (กรมการท่องเที่ยว, ๒๕๖๐) 
 ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่โดดเด่นด้วยความหลากหลาย
ทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว บวกกับวิถีชีวิตของประชาชนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีความเป็นอัตลักษณ์และดึงดูดใจ อย่างไรก็ตามจ านวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยม
เยือน ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ าเภออ่ืน ๆ ของจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งอาจจะเกิดจากอุปสงค์ในประเทศที่ยังคงอ่อนตัวอยู่  และขาดการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว นอกจากปัจจัยต่าง ๆ กล่าวมา
ข้างต้น ยังมีปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงท าให้การใช้เครื่องมือการ
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โฆษณาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเนื่องจากผู้ส่งข่าวสารจ านวนมากพยายามที่จะเข้าถึงผู้รับ
ข่าวสารกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ยังมีการสื่อสารที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอีกหลายรูปแบบ กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดจึงถือเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเป็นกล
ยุทธ์ที่จะท าให้ผู้รับสารมีความสนใจท่องเที่ยวมากข้ึน รวมถึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการตัดสินใจในการ
เลือกมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิมากขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมการท่องเที่ยว
จึงจ าเป็นจะต้องน ากลยุทธ์ต่าง มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในมิติของการบูรณาการ เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และจัดท าแผนกลยุทธ์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการดังนี้  
๑. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการแบบเจาะจง  
๒. การรวมรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือรวบรวมข้อมูลแนวทางการส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กับประชาชน และตัวแทนของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี และการสนทนากลุ่ม ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กับตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ต าบลท่าขนุน หน่วยงานราชการในพ้ืนที่อ าเภอทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่
เทศบาลท่าขนุนที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์และการท่องเที่ยว 
 
๔. ผลการศึกษา 

(๑) แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว เห็นว่า ควรมีการเตรียมการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์อย่างชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ การจัดให้มี
สินค้าของฝาก/ของที่ระลึกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การส่งเสริมการตลาดผ่านหน่วยงานหรือ
องค์กร การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการตลาด และการจัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  

(๒) การจัดท าแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม มีจุดเน้นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน พบจุดแข็งของการ
ท่องเที่ยวต าบลต าบลท่าขนุน ได้แก่ พ้ืนที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกด้านการท่องเที่ยว  มีความได้เปรียบ
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมชาติพันธุ์และอาหารท้องถิ่น  และมีความพร้อมของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข คือ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวยังมี
ประสิทธิภาพไม่มากนัก ขาดการเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่ และขาดการ
ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
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 ในด้านของโอกาส พบว่า มีนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ออกมาเพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
นักท่องเที่ยวมีความนิยมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ต้องการมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์อย่างใกล้ชิด
กับคนในท้องถิ่นมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ช่วยพัฒนาการจัดการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของทั้งนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น แต่เมื่อมองถึง
อุปสรรค พบว่า ความไม่มั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยลบที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความ
ไม่มีเสถียรภาพด้านการเมือง ยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวของต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี สามารถจัดท าแผนกลยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต าบลท่าขนุน 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท าให้ได้วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ 
ได้ดังนี ้

 

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ของชุมชน 
พันธกิจ : เป้าประสงค์ : 
๑. ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
๒. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ  
๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรคอ์ย่างมีคุณภาพ  
๖. บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์ 

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
๒ . พัฒนากิจกรรมทางการท่อง เที่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
๓. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
๔. สร้างองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับภาคีเครือข่าย          
๕. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพ  
๖. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย  

ยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
๒.ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๓ .  ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. สร้างจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  
๒. เพ่ือพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้
สอดคล้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
๕.เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ต่ฮ) 
แผนงาน/โครงการ  
๑. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  
๓. โครงการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์  
๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
๕. โครงการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชาติพันธุ์เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ตัวช้ีวัด  
๑. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน  
๒. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
๓. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์  
๑. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
๒. สร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 

เป้าประสงค์  
๑. เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม  
๒. เพ่ือสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑช์ุมชน 

แผนงาน/โครงการ  
๑. โครงการสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่ม
สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือจ าหน่ายเป็นของฝาก 
ของที่ระลึก 
๒. โครงการจัดท าแผนด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
๓. โครงการแลกเปลี่ยนกระจายสินค้าไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวอื่น  

ตัวชี้วัด  
๑. จ านวนรายได้ที่ เ พ่ิมขึ้นจากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๒. ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่นักท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ  
กลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อเสนอของบประมาณ  
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 
๔. เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์  
๑. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพ่ือ
เสนอของบประมาณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
๓. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 
๔. เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓: ระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ (ต่อ)  
แผนงาน/โครงการ 
๑. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว  
๒. โครงการวางแผนด้านการบริหารจัดการ  
การท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
๓. โครงการอบรมและสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
๔. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

ตัวชี้วัด  
๑. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๒. รายได้จากการท่อเที่ยวเพิ่มข้ึน  
๓. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ       
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์ 
กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพ่ือ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์ 
๒. เสริมสร้างความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน 
๓. สร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเครือข่ายส่วน
ร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน 

เป้าประสงค์  
๑. เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม   
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
๒. เพ่ือสร้างความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วน 
 

แผนงาน/โครงการ  
๑. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
๒. โครงการส่งเสริมและจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์โดยชุมชน  
๓. โครงการอบรมสร้างความรู้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน 

ตัวชี้วัด  
๑. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น  
๒. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความรู้การพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

 
๕. บทสรุป  
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวทางที่จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางที่
ชัดเจน โดยค านึงถึงการจัดการแบบองค์รวมและการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ภาคีเครือข่ายเพ่ือตั้งรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง การวางแผนเพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีทิศทาง โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการพัฒนาเป็น       
๓ ช่วง ดังนี้ (๑) แนวทางระยะสั้น เป็นแนวทางการด าเนินการที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในช่วง ๑-๓ ปีแรก 
โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบุคลากร รวมถึงทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การ
เตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ กลุ่ม
ภาคีเครือข่ายท างานร่วมกันเพ่ือการก าหนดนิยาม และทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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(๒) แนวทางระยะกลาง ด้วยการทบทวนแผนในระยะสั้น โดยมีการประเมินและตรวจสอบผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เชื่อมโยงเรื่องที่เป็นประเด็นเร่งด่วนในการแก้ไข รวมถึง
การวางแผนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมการก าหนดกฎระเบียบที่ช่วยให้ขับเคลื่อน
นโยบายเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะที่
จ าเป็นแก่ผู้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภาคเอกชนในการท าธุรกิจ เพ่ือรับผิดชอบ ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (๓) แนวทางระยะยาว โดยปรับปรุงและพัฒนา จากประสบการณ์ในช่วง ๖ ปีแรก และให้
ความส าคัญกับปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ  ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่ การ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู รวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปและการใช้เทคโนโลยี  เข้ามาช่วยใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์ให้เป็นระบบ 

 ข้อเสนอแนะ 

  การจากรวบรวมข้อมูล มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 ๑. ชุมชนควรเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างเครือข่ายกับ
ชุมชนใกล้เคียง และท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลได้ที่ชุมชนจะได้รับจากการท่องเที่ยว  แบ่งบทบาท
หน้าที่แก่สมาชิกให้รับผิดชอบ เพ่ือให้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

๒. ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมากขึ้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดท าปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ชัดเจน เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวล่วงหน้าได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

๑. ควรมีการศึกษารูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน เพ่ือให้ได้
แนวทางเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในฐานะผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ๒. ควรมีการศึกษาเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังจากการด าเนินการ
ตามแผน เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ อย่างเป็นรูปธรรมและ
ก่อประโยชน์สูงสุด 
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บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
เบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท  กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาคือผู้ป่วยโรคเบาหวาน จ านวน 103 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square tests) 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นเพศหญิงมากที่สุด (ร้อยละ 73.78) จบระดับการศึกษา
ประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 85.43) มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 53.40) ปัจจัยน า เกี่ยวกับ การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู้ประโยชน์ และ
อุปสรรคของการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(.05) ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว  เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้วยกัน และบุคลากรทางการแพทย์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (.05) 
 ผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้ป่วยโรคเบาหวานพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว ชุมชน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือให้เกิด
แรงสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน 

 
ค าส าคัญ :  ปัจจัย, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, โรคเบาหวาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
 

ABSTRACT 
The research objective is to study factors related to the behavior of health care of 

diabetes patients were diabetic hospital clinic services to promote health. Tumbol Amphoe 
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sankhaburi chainat province dug A sample of the study is that the number of diabetes patients, 103 
people by the simple method of sampling tools used to collect the data in a query. The 
statistics used in the analysis include a percent value (Percent) average (Mean) standard 
deviation (Standard Deviation) and Kai square statistic (Chi-Square tests).  

The results showed that Diabetic patients are female (73.78%) graduated elementary 
education level ( 85.43%) are behavioral health care themselves of diabetes in moderate ( 
53.40%) factors brought about recognition of the severity of diabetes check box. Rarap know 
the benefits and obstacles of their own care to prevent complications from diabetes to 
recognize their competence in health care are related to the behavior of the self care 
patient diabetes. significantly statistical (.05) supplementary factors such as strong support 
was received from a person in the family, neighbors. Colleagues, patients with diabetes and 
medical personnel to have a relationship with self care behavior of diabetic patients 
significantly the way he (.05) . 

The research results showed that promote self care behavior of diabetics should 
promote the participation of diabetics with the person in the family. The community, as well 
as medical personnel to give strong support to patients with diabetes self care behaviors 
that are required for sustainable. 

 
Keywords : . Factors, self care behaviors, diabetes, health promoting hospital district 

 

๑.บทน า 

 โรคเบาหวานเป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุข เป็นภัยคุกคามที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว และส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากข้อมูลสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (international 
diabetes federation,IDF) ได้รายงานว่าในปัจจุบันพบว่าจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจ านวนทั้งสิ้น 382 ล้าน
คนทั่วโลก และในปี 2035 จะมีผู้ป่วยถึง 592 ล้านคนหรือ ใน 10 คน จะพบผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1 คน ส าหรับ
ประเทศไทยพบว่าโรคเบาหวานในปี พ.ศ.2552 ประมาณ 7,019 คน หรือ ประมาณวันละ 19 คน และในรอบ 
10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542 – 2552) พบคนไทยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วย
โรคเบาหวาน เพ่ิมขึ้น 4.02 เท่า เฉพาะปี พ.ศ. 2552 มีผู้ที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ด้วยโรคเบาหวาน 558,156 ครั้ง จากสถิติพบว่าผู้ได้รับการรักษาและสามารถควบคุมระดับน้ าตาล
ให้อยู่ในเกณฑ ์(น้อยกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ได้เพียงร้อยละ 28.5 เท่านั้น(1)  
              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุด อยู่ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ท า
หน้าที่ในลักษณะให้บริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว  
ชุมชนและสังคม ให้บริการในการตรวจรักษาโรค บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย บริการอนามัยแม่
และเด็ก บริการวางแผนครอบครัว และคลินิกโรคเรื้อรังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จากทะเบียนผู้ป่วย
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เบาหวานพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับบริการรักษาในคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุด มีด้วยกันทั้งสิ้น 141 คน และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่พบว่าทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งในด้านการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การรับประทานยา 
แต่ก็ยังคงพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานยังมีปัญหาเกี่ยวการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด และยังคงมีผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ถูกส่งตัวเพ่ือรับการรักษาต่อในโรงพยาบาลชุมชน  
  จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบางขุด 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  เพ่ือทราบข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม
สุขภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งได้ทราบถึงพฤติกรรมที่ควร
สนับสนุน หรือพฤติกรรมที่ควรปรับแก้ไขได้อย่างเหมาะสมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไป 
 

๒.วัตถุประสงค์ของวิจัย 

        ๒.๑ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิก
โรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
     ๒ .๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท 
 สมมติฐานวิจัย 

   1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกัน 

   2. ตัวแปรแต่ละตัวในปัจจัยน า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่ป่วยด้วย
โรคเบาหวาน 

   3. ตัวแปรแต่ละตัวในปัจจัยเอ้ือ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่ป่วยด้วย
โรคเบาหวาน 

   4. ตัวแปรแต่ละตัวในปัจจัยเสริม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่ป่วยด้วย
โรคเบาหวาน 
 

๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

        การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
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 ประชากร คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ามารับ
บริการรักษาในคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
และ มีประวัติเข้ารับการรักษา จ านวน 141 คน  
         กลุ่มตัวอย่าง ได้จาก การสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ามารับบริการรักษาในคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุด 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และ มีประวัติเข้ารับการรักษา โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 103 คน เพ่ือเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานของ 
ร.ท.หญิงเสาวนีย์ โคตรดก (2) น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสาร ต ารา 
งานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาทโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  
              ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 7 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) 
และเติมข้อความ (Open–ender) ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ครอบครัวต่อเดือน และระยะเวลาที่เจ็บป่วย  
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามสร้างตามแบบการวัดของลิเคอร์ท 
(Likert’s scale )(3) น ามาปรับเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ตัวเลือกประกอบด้วยประโยค
บอกเล่ามีทั้งข้อความด้านบวกและข้อความด้านลบเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงทั้งปริมาณและทิศทาง 
 ด้านปัจจัยน าประกอบด้วย 
  2.1) แบบสอบถามด้านความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ลักษณะของแบบทดสอบ ประกอบด้วย
ประโยคบอกเล่าให้เลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ เพียงค าตอบเดียว จ านวน 24 ข้อ ค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0-24 
คะแนนเกณฑ์  
  2.2) การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน 8 ข้อ ค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 8-32 คะแนน  
     2.3) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 6 ข้อ ค่าพิสัยอยู่
ระหว่าง 6-24 คะแนน  

   2.4) การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคของการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อนจาก
โรคเบาหวาน 8 ข้อ ค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 8-32 คะแนน  

 2.5) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ 8 ข้อ ค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 8-32 
คะแนน  

  ส่วนที่ 3 ปัจจัยเอื้อ แบบสอบถามปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การได้รับนโยบายสุขภาพ การเข้าถึงแหล่ง
บริการสุขภาพ และการใช้สิทธิในการรักษา 13 ข้อ ค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 13-52 คะแนน  
  ส่วนที่ 4 ปัจจัยเสริม การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคล ได้แก่ บุคคลในครอบครัว เพ่ือนบ้าน 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยกัน และบุคลากรทางการแพทย์  
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 ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การรับประทานยา และการ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน 20 ข้อ ค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 20-80 คะแนน  

 
         การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
            1. ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานของ                     
ร.ท.หญิงเสาวนีย์ โคตรดก (2552) (2) น ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
             2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
               3. น าแบบสอบถามไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
             4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ จ านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 1 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือ จ านวน 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content 
validity)  

 5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการผลประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index 
of Congruence: IOC) ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความแต่ละข้อ โดยเกณฑ์ค่า IOC ≥ 0.50 
ขึ้นไป แสดงว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าให้ใช้ข้อค าถามนั้น กรณีข้อความใด ที่มีค่า 
IOC ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดท าการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า 0.80 

 6.น าแบบสอบถามไปหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าไปทดลองใช้ในกลุ่ม
ประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงโดยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อ าเภอสรรพยา จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลการทดลองมาใช้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟา (alpha-coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) ( 3 )  ได้ค่ าความเชื่ อมั่ นดั งนี้                     
1) แบบสอบถามความรู้ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .675 2) แบบสอบถามการรับรู้ของโรคเบาหวาน ได้ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ .879 3)ปัจจัยเอ้ือ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .843  4) ปัจจัยเสริม ได้ค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ .917  5) พฤติกรรมการดูแลตนเอง ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ .767 
  7.น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุง และน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
          เก็บรวบรวมข้อมูล  

 ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการคลินิกโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จ านวน 103 คนในช่วงเดือนตุลาคม 
และติดต่อประสานงานกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน พร้อมอธิบายแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเ พ่ือสอบถาม
ความสมัครใจในการเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยให้เซ็นชื่อยินยอมส าหรับเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถาม  ผู้วิจัยแนะน าเกี่ยวกับวิธีตอบแบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจนเข้าใจรับแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
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  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหา การหาค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวาน 
                วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square tests)   
 
๔.ผลการศึกษา 

           การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่
คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สรุป ได้ดังนี้ 
     ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.78 มีอายุตั้งแต่ 60 ปี  ขึ้นไป  
ร้อยละ  61.31 สถานะภาพสมรส ร้อยละ 74.75 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 85.43 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ ร้อยละ 59.22 มีรายได้เฉลี่ยต่ออยู่ระหว่าง 5,000-
10,000 บาท ร้อยละ 36.89 ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 42.71 
   ปัจจัยน า พบว่าความรู้ เรื่องโรคเบาหวาน พบว่า โรคเบาหวานส่วนใหญ่มีระดับความรู้เรื่อง
โรคเบาหวานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 70.87 รองลงมาคือมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานระดับปานกลางร้อยละ 
23.30 การรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีการรับรู้ความรุนแรงของ
โรคเบาหวานในระดับปานกลาง ร้อยละ 53.40 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานในระดับ   ปานกลาง ร้อยละ 82.52 การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคของการดูแลตนเองเพ่ือ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในระดับปานกลาง ร้อยละ 67.00 และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการดูแลสุขภาพในระดับปานกลาง ร้อยละ 53.40 ตามล าดับ  
              ปัจจัยเอื้อ  พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีการรับนโยบายสุขภาพในระดับปานกลาง ร้อยละ 
75.73 การใช้สิทธิในการรักษาในระดับสูง ร้อยละ 88.50 และการเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพในระดับสูง ร้อย
ละ 64.08 ตามล าดับ     
     ปัจจัยเสริม พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีการได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 53.40 การได้รับแรงสนับสนุนจากเพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงานในระดับต่ า ร้อยละ 55.34 
การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยกันในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.05 และการได้รับแรง
สนับสนุนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.43  
     พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานแบ่งออกเป็นพฤติกรรมการดูแลตนเอง ได้ แก่ 
การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการควบคุมป้องกันโรค พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับระดับปานกลาง ร้อยละ 53.40 รองลงมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในระดับสูง ร้อยละ 46.60 โดยไม่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับต่ า  
    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิก
โรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
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       ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยด้านข้อมูลส่วน
บุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
      ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน ากับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน พบว่า ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส าหรับตัวแปรการรับรู้
ความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคของการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวาน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
พบว่า ปัจจัยเอื้อไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
  ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลใน
ครอบครัว การได้รับแรงสนับสนุนจากเพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน จากผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยกัน และจาก
บุคลากรทางการแพทย์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
๕.บทสรุป 
             ปัจจัยน า ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคของ
การดูแลตนเองเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแล
สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่วนปัจจัยด้านความรู้เ รื่อง
โรคเบาหวาน และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 เพียงบางส่วน 
   ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การรับนโยบายสุขภาพ การเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพ การใช้สิทธิในการ
รักษา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 
       ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคล ได้แก่ บุคคลในครอบครัว เพ่ือนบ้าน 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วยเบาหวานด้วยกัน บุคลากรทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 
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บทคัดย่อ 
   การวิจัยกึ่ งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาผลการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อและการปฏิบัติตนเองเพ่ือห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ และศึกษาความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ ของนักเรียนโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๑๒๓ คนได้แก่นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่๕ จ านวน ๙๐คน และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน ๓๓ คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา  แบบทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการให้ความรู้และการปฏิบัติตนเพ่ือห่างไกลจากโควิด -๑๙ แบบสังเกตด้านการปฏิบัติตนเพ่ือ
ห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ และ แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
 ผลการวิจัยพบว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-
๑๙ และการปฏิบัติตนเองเพ่ือห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ ประกอบด้วย ๓ ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานที่ 
๑ ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโควิด-๑๙ ฐานที่ ๒ ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ
โควิด-๑๙ และฐานที่ ๓ การปฏิบัติตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-๑๙ ความรู้หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การเรียนรู้ การปฏิบัติตนเองเพ่ือห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ ระดับดี และนักเรียนมีความพึงพอใจระดับ
มาก 
 
ค าส าคัญ  :  การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙, โรงเรียน , โครงการเป็นฐานเรียนรู้ 
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Abstract 
 

 The objective of this quasi-experimental research was to studied the results 
of workshop project to the prevention of transmission and self-protection to away 
from COVID-19, and to studied satisfaction in participating in the workshop project of 
the students of Manee Anuson  Suksa School, Khon Kaen Province. The sample 
group of 123 students were 90 primary school students in Grade 5 level and 33 
secondary school students in Grade 8 level. The research instruments were the 
workshop project on prevention of the spread of COVID-19 for students of Manee 
Anuson Suksa School, Pre and post-test form of knowledge and practice in 
prevention from COVID-19, observations form of COVID-19 prevention Performance 
and assessment form on the satisfaction to participate in workshop project. 
 The results of the research revealed that 1) the workshop project on 
prevention of of COVID-19 Distribution, and self-protection away from COVID-19 
consists of 3 learning bases: Base 1; Knowledge about COVID-19, Base 2: Knowledge 
of Infection Prevention and Transmission of COVID- 19 and Base 3: Keeping yourself 
away from COVID-19,Post-learning knowledge test was higher than before learning, 
Performance of the self-prevention of COVID-19 was good, and the students' 
satisfaction were high level. 
 
Keywords:  Covid-19, School, Project Based Learning 
 
๑.  บทน า 
           สถานการณ์ปัจจุบันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นปัญหาส าคัญของสาธารณสุข
จากการระบาด ครั้งแรกที่เมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน กระทรวงสาธารณสุขไทยประกาศให้โรคไวรัสโคโร
น่าเป็น "โรคติดต่ออันตราย" ที่ต้องเฝ้าระวัง ปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าปัจจุบันมีความ
รุนแรง และเป็นวงกว้างขนาดใหญ่ ทั้งทวีปเอเซีย และยุโรป โดยประเทศที่มีการติด เชื้อสูงสุด ได้แก่
ประเทศจีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐ ไต้หวัน มาเลเซีย อิตาลี ออสเตรเลีย อิหร่าน เยอรมนี 
เวียดนาม และฝรั่งเศส เป็นต้น  และมียอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผล
กระทบให้เกิดภาวะเจ็บป่วยตั้งแต่รุนแรงน้อยจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุด รวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจโลก 
จากลักษณะการระบาดของโรคติดต่อ สามารถแบ่งลักษณะของโรค COVID-19 ได้เป็น 3 ระยะ ดังต่อ
นี้ ระยะที่ 1 พบผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค  ระยะที่ 2 พบผู้ป่วย
ภายในประเทศ และมีการระบาดในวงจ ากัด และระยะท่ี3 พบการระบาดของโรคในวงกว้างจากข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง 1เมษายน 2564 แนวโน้มจ านวนผู้ป่วยโรค COVID-19 มากขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าการระบาดภายในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น และสู่การระบาดระยะที่ 3 ใน
ที่สุด  1,2,3 ปัญหาดังกล่าวก าลังคุกคามภาวะสุขภาพของประชากร ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบ
ร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจทั้งภาวะเฉียบพลัน และเรื้อรัง ดังนั้นการรู้เท่าทันด้านสุขภาพจึงเป็น
ความรอบรู้ที่ส าคัญที่มีความส าคัญส าหรับมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวัยเด็กเป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่าย เนื่องจากภูมิคุ้มกันในร่างกายยังเจริญไม่เต็มที่ เด็กวัยเรียน
ช่วงอายุ 6-12 ปีถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีค่ายิ่งส าหรับประเทศ และเป็นช่วงที่เด็กเรียนรู้ได้ทุก
ด้าน ความสามารถที่เพ่ิมขึ้นทุกอย่างจะกระตุ้นการท างานและพัฒนาการของสมองช่วงนี้เป็นช่วงที่
เด็กใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ต้องปรับตัวทั้งด้านการเรียน กฎระเบียบและปรับตัวให้เข้ากับ
ครูและเพ่ือน แต่ถ้าพัฒนาการในวัยนี้หยุดชะงักหรือมีปัญหาที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ จะส่งผลต่อการ
เข้าระยะวัยรุ่นและกลายเป็นปัญหาสะสมเรื้อรังต่อไปในอนาคต ปัจจุบันสภาพโครงสร้างครอบครัว
และสังคมไทย แนวทางการด ารงชีวิตรวมถึงวิวัฒนาการและความเจริญในด้านต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยเรียนทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ4 
 จากปัญหานี้ผู้วิจัยได้มองเห็นความส าคัญและมีความจ าเป็นที่ต้องให้ความรู้และการปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้องในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid- ๑๙ โดยผู้วิจัยได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการใน
การให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙  โดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ ๓ ฐาน ดังนี้
ฐานที่ ๑ ความรู้ เกี่ยวกับเชื้อโควิด -๑๙ ฐานที่ ๒ ความรู้ เรื่องการป้องกันการติดเชื้อและการ
แพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ และ ฐานที่ ๓ การปฏิบัติตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-๑๙ เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการปฏิบัติตนให้ห่างไกลการติดเชื้อ Covid-๑๙  
 
๒.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
      ๒.๑ เพ่ือศึกษาผลของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -
๑๙ และการปฏิบัติตนเองเพ่ือห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ ของนักเรียนโรงเรียนมณีอนุสรณ์ จังหวัด
ขอนแก่น      
      ๒.๒ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ และการปฏิบัติตนเองเพ่ือห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ ของนักเรียนโรงเรียน
มณีอนุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น      
๓.  วิธีด าเนินการวิจัย 
     ด าเนินการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research)  
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     ๓.๑.๑ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา จังหวัดขอนแก่น สุ่มตัวอย่างจากระดับชั้นได้ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๙๐ คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๓๓ คน 
    ๓.๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

   ๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -๑๙ ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 

   ๒) แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้และการปฏิบัติตนเพ่ือห่างไกลจากโควิด 
-๑๙ จ านวน ๑๙ ข้อ  แบบ ๔ ตัวเลือก 

   ๓) แบบสังเกตด้านการปฏิบัติตนเพ่ือห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ จ านวน ๒ทักษะ ได้แก่การ
ล้างมือที่ถูกวิธี การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี  แบบรูบริค ๓ ระดับ น้อย ปานกลาง และมาก ดังนี้ 

    
เกณฑ ์ ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑.ทักษะการล้างมือ ๗ขั้นตอน นักเรียนสามารถล้างมือ

ได้ถูกวิธีทุกขั้นตอน ทั้ง 7 
ขั้นตอน 

นักเรียนสามารถล้างมือได้
ถูกวิธี แต่ข้ามขั้นตอนอย่าง
น้อย 1 ข้ันตอน 

นักเรียนสามารถล้างมือ
ไม่ถูกวิธี และข้าม
ขั้นตอนอย่างน้อย ๒ 
ขั้นตอน 

๒. ทักษะการสวมและทิ้ง
หน้ากากอนามัย 

นักเรียนสามารถสวม
และทิ้งหน้ากากอนามัย
ได้ถูกต้องทั้ง ๒ ขั้นตอน 

นักเรียนสามารถสวมและ
ทิ้ งหน้ าก ากอนามั ย ไ ด้
ถู ก ต้ อ ง อ ย่ า ง น้ อ ย ๑ 
ขั้นตอน 

นักเรียนไม่สามารถสวม
และทิ้งหน้ากากอนามัย
ได้ถูกต้องทุกขั้นตอน 

 
  ๔) แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐ ข้อ แบบ Rating 

Scale ๓ ระดับ ก าหนดระดับคะแนน ดังนี้   
  คะแนน ๑ หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจ  น้อย   
  คะแนน ๒ หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ ปานกลาง 
  คะแนน ๓   หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจ มาก 
  การหาคุณภาพของเครื่องมือ  
        ๑)  การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๓ คน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ มี
ค่าอยู่ระหว่าง ๐.๖๗ ถึง ๑.๐๐ ซึ่งมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาใช้ได้ 
                   ๒)  การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบทดสอบความรู้ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ จ านวน ๓๐ ชุด กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มที่ท าการศึกษา ไดผ้ลดังนี้ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
เรียนรู้ ๑๐ ข้อ แบบ ๔ ตัวเลือก ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง ๐.๒๗ ถึง ๐.๖๖ ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
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ฉบับ เท่ากับ ๐.๙๒ แบบสังเกตด้านการปฏิบัติตนเพ่ือห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙เท่ากับ ๐.๘๗ และ
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ ๐.๘๑  
   ๓.๑.๓  การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังเรียนรู้โดยใช้ paired t-test 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 
๔.  ผลการศึกษา 
      ๔.๑ ผลของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -๑๙
และการปฏิบัติตนเองเพื่อห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ ของนักเรียนโรงเรียนมณีอนุสรณ์ จังหวัด
ขอนแก่น  
       ๔.๑.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -๑๙ 
และการปฏิบัติตนเองเพ่ือห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ ของนักเรียนโรงเรียนมณีอนุสรณ์ จังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้โครงการเป็นฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ ๔ ฐานดังนี้  ฐานที่ 1 ความรู้
เกี่ยวกับเชื้อโควิด-๑๙ ฐานที่ ๒ ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ 
และฐานที่ ๓ การปฏิบัติตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-๑๙ มีสาระส าคัญในแต่ละฐานการเรียนรู้ดัง
ตารางที่ ๑ 
ตารางท่ี ๑ ฐานการเรียนรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ฐานการเรียนรู ้ สาระ เวลา 
๑ ชั่วโมง ๔๕ 

นาท/ีกลุ่ม/รอบ 

เคร่ืองมือในการ
ประเมินผล 

๑.ความรู้ เกี่ยวกับเช้ือโควิด -
๑๙ 

-ที่มาและวิวัฒนาการของไวรัส
โคโรน่า (Covid-๑๙) 

-วิธีการแพร่กระจายเช้ือ ระยะ
ฟักตัวของโรค อาการของผู้ที่
ติดเชื้อ และยารักษาโรค 

๓๐ นาที แบบทดสอบความรู้
ก่อนและหลังเข้าฐาน
เรียนรู้ 

๒.ความรู้เรื่องการป้องกันการ
ติดเช้ือและการแพร่กระจาย
เชื้อโควิด-๑๙ 

-การป้องกันตนเองให้ห่างไกล
จาก Covid-๑๙ โดยการสาธิต

วิ ธี ก า ร ล้ า ง มื อ  / ก า ร ส ว ม
หน้ากากอนามัย/วิธีการทิ้ ง
หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 

๓๐ นาที 

๓.การปฏิบัติตนเองให้ห่างไกล
จากโควิด-๑๙ 

-ฝึกปฏิบัติการล้างมือท่ีถูกวิธี 
การสวมและทิ้งหน้ากาก
อนามัยที่ถูกวิธี 

๔๕ นาที แบบสังเกตดา้นการ
ปฏิบัติตนเพื่อห่างไกล
จากเชื้อโควิด-๑๙  
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                ๔.๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ การปฏิบัติตนเองเพ่ือ
ห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้ ดังตารางที่ ๒ 
 
ตารางท่ี ๒ คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังเรียนรู้  

ตัวแปร n  ̅ S.D. 
คะแนนก่อนเรียน ๑๒๓ ๔.๔๑ ๑.๐๒ 
คะแนนหลังเรียน ๑๒๓ ๗.๓๕ ๐.๗๙ 

  

 จากตารางที่ ๒ แสดงว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ Covid-๑๙  
 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้สูง
กว่าก่อนเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญ ดังตารางที่ ๓  
ตารางท่ี ๓ การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังเรียนรู้  

ตัวแปร 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
คะแนนก่อน
และหลังเรียนรู ้

 
-๒.๙๔๓๐๙ 

 
๑.๒๘๒๒๙ 

.๑๑๕๖๒ -๓๑๗๑๙๗ -๒.๗๑๔๒๑ -๒๕๔๕๕ ๑๒๒ .๐๐๐ 

p-value  ๐.๐๐๕ 
 จากตารางที่ ๓ แสดงว่านักเรียนมีความรู้ด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-๑๙
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
       ๔.๑.๓ การปฏิบัติตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-๑๙ นักเรียนสามารถปฏิบัติด้านการล้าง

มือที่ถูกวิธี และการสวมและทิ้งหน้ากากอนามัยได้ถูกต้องภาพรวมระดับดี ( ̅ = ๒.๐๘, S.D.=๐๔๒ 
จากคะแนนเต็ม ๓ คะแนน ดังตารางที่ ๔  
ตารางท่ี ๔ คะแนนทักษะการปฏิบัติตนเองให้ห่างไกล Covid-๑๙ 

ตัวแปร  ̅ S.D. แปลผล 
ทักษะด้านการล้างมือท่ีถูกวิธี ๒.๗๘ ๐.๔๒ ระดับด ี
ทักษะการสวมและทิ้งหน้ากากอนามัยได้ถูกต้อง ๒.๘๑ ๐.๓๙ ระดับด ี

ภาพรวม ๒.๘๐ ๐.๐๒ ระดับดี 
  
 จากตารางที่ ๔ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติตนเองระดับดี ซึ่งสามารถน าไป
ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ 
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 ๔.๒ ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙และการปฏิบัติตนเองเพื่อห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ โรงเรียนมณี
อนุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น     
        พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ และการปฏิบัติตนเองเพ่ือห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ ของ

นักเรียนโรงเรียนมณีอนุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมระดับมาก ( ̅=๒.๖๔, S.D.=๐๐๙ จากคะแนน
เต็ม ๓  และมีความพึงพอใจในทุกรายการประเมินระดับมาก  โดยสามารถปฏิบัติและน าไปปรับใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวันได้ มีความพึงพอใจมากที่สุด ( ̅=๒.๘๓, S.D.=๐.๓๖) รองลงมาคือมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมในภาพรวม( ̅=๒.๗๙, S.D.=๐.๐๔)  และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสม และสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ( ̅=
๒.๕๑, S.D.=๐.๖๒) และ ( ̅=๒.๕๑, S.D.=๐.๕๗) ตามล าดับ  
๕.  บทสรุป 
        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ และการปฏิบัติ
ตนเองเพ่ือห่างไกลจากเชื้อโควิด-๑๙ เป็นโครงการที่จัดฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ด้านสุขภาพ ซึ่งโครงการนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการโครงการเชิงปฏิบัติขณะที่เริมมีข่าวการติด
เชื้อโควิด-19 ณ ประเทศจีน จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนรู้ในสภาพจริง 
ผู้เรียนมองเห็นปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าถูกต้องและเหมาะสม 
รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะ
ของคนในศตวรรษที่ 21  
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
     ๖.๑ ขยายผลการใช้โครงการปฏิบัติการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 และ PM2.5 
โดยการสอดแทรกหรือบูรณาการในการเรียนการสอนในสาระวิชาสุขศึกษาในทุกโรงเรียนและทุกะดับ
ชั้น โดยการปรับเนื้อหา แบบทดสอบ และแบบประเมินให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 
      ๖.๒ เผยแพร่ โครงการปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 และ 
PM2.5 สู่ชุมชน เนื่องจากเป็นสถานการณ์ปัญหาของโลกที่รุนแรงท าให้ประชากรของโลกเสียชีวิต 
และส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจของโลก 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบประเมินปัจจัยเสี่ยงและแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรก โดยการจัดการความรู้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร กลุ่มเป้าหมาย  คือ 
๑)สตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยเลือกแบบเจาะจง ๒) 
ทีมงานสหวิชาชีพได้แก่ สูติ-นรีแพทย์ พยาบาลแผนกฝากครรภ์ พยาบาลห้องคลอด พยาบาลแผนกหลังคลอด 
ทีมงานห้องผ่าตัด ทีมงานห้องปฏิบัติการ เพ่ือร่วมกันหาสาเหตุของการตกเลือดหลังคลอด ทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติโดยใช้แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเป็นเกณฑ์ 
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดในห้องคลอด แนว
ปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในห้องคลอด แนวปฏิบัติการพยาบาลใน
แผนกสูติกรรมหลังคลอด ประเมินผลการศึกษาโดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคูณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า หลังการพัฒนาโรงพยาบาลมีเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ ระยะคลอด ห้องผ่าตัดและหลังคลอด มีการส่งต่อข้อมูลความ
เสี่ยงในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้มีการรับทราบอย่างต่อเนื่อง มีการใช้นวัตกรรม uterus Model เพ่ือ
สอนมารดาให้คลึงมดลูก และใช้ถุงตวงเลือดเพ่ือประเมินการสูญเสียเลือด เจ้าหน้าที่มีการตื่นตัวและใช้หลักการ
ดูแลรักษาภาวะตกเลือดเฉียบพลันด้วยกระบวนการ TIME ตั้งแต่ประเมินการเสียเลือดมากกว่า 300 ซีซี. และ
ไม่พบการตกลือดหลังคลอด ภาวะช็อคจากการตกเลือดหลังคลอด  

 
 

 
 1 RN. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
 2M.N.S. พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี อดุรธานี 
 3RN. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
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และการตัดมดลูกจากการตกเลือดหลังคลอด สรุป การประเมินปัจจัยเสี่ยงและแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น 
สามารถน าไปใช้ป้องกันการตกเลือดหลังคลอดได้จริง เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เพื่อ
แก้ไขปัญหาตกเลือดหลังคลอด และมีการวางแผนดูแลและปฏิบัติการพยาบาลช่วยเหลือภาวะตกเลือดหลัง
คลอดได้อย่างเหมาะสม มีการตระหนักและตื่นตัวมากขึ้น มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสม  

 
ค าส าคัญ: แนวปฏิบัติการพยาบาล การตกเลือดหลังคลอด  การจัดการความรู้ 

 
 

Abstract 
 

This study is participatory action research. The purpose of this research was to 
develop a risk factor assessment form and nursing practice guidelines to prevent early 
postpartum hemorrhage. By using knowledge management techniques, Somdej Phra 
Yupparat Sawang Daen Din Hospital, Sakon Nakhon. The target groups are 1) By choosing a 
specific model of pregnant women who came to give birth at Somdej Phra Yuparat Sawang 
Daen Din Hospital, Sakon Nakhon. 2) By finding the cause of postpartum hemorrhage, Review 
the guidelines of the relevant agencies, and improve the guidelines by using the risk factor 
assessment form as a criterion from the Multidisciplinary team including obstetrician-
gynecologist, antenatal nurse, delivery room nurse, postpartum nurse, operating room group, 
laboratory group. The research was conducted from February 1 to May 2021. The research 
tool including a structured interview, screening form of pregnant women who risk 
postpartum hemorrhage in the delivery room, nursing practice guidelines to prevent 
postpartum hemorrhage in the delivery room, nursing practice guidelines in the postpartum 
obstetrics department, the results of the study were evaluated by visual multiplication data 
analysis by content analysis, Quantitative data using percentage. 

The results showed that after hospital development there are risk assessment criteria 
for antenatal care, delivery period, operating room, and the postpartum period. This 
information will be forwarded to each responsible unit for continuous acknowledgment. 
Uterus Model innovation is used to teach mothers how to curl the womb, and use a blood 
measuring bag to assess blood loss. Staff are alert and use the principles of acute 
hemorrhage care by the TIME procedure since the estimated blood loss was more than 300 
cc. there are no postpartum hemorrhage, postpartum hemorrhage shock, and postpartum 
hemorrhage hysterectomy was found. In Summary, risk factor assessment and guideline 
development can actually be used to prevent postpartum hemorrhage. The multidisciplinary 
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staff have involved in managing knowledge, resolve postpartum hemorrhage, plan 
appropriate care, and nursing care to assist with postpartum hemorrhage properly. There are 
more awareness and alertness, and make decisions and solve immediate problems 
appropriately. 

 
Keywords: nursing practice guideline postpartum hemorrhage knowledge management 
 
 บทน า 

การตกเลือดในระยะหลังคลอดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่เป็นสาเหตุการ ตายของมารดาทั่วโลกและ 
1 ใน 4 ของการตายมารดาหลังคลอด ซึ่งเกิดจากการตกเลือดหลังคลอดหลังจากระยะที่ 3 ของการคลอด
สิ้นสุดลงและภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ในแต่ละปีพบว่าอัตราการตกเลือดหลังคลอดลดลงเรื่อยๆ แต่
ยังคงเป็นปัญหาการตายที่ส าคัญของมารดาหลังคลอดในประเทศไทย (พิกุล บัณฑิตพานิชชาและคณะ, 2560)  
โดยสาเหตุหลักของการตกเลือดที่พบมากที่สุดคือ การหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี รองมาเป็นการฉีกขาดของ
ช่องทางคลอด รกหรือชิ้นส่วนของรกค้าง และการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ตามล าดับ (สุฑารัตน์  ชูรส, 2562) 
และการศึกษาของ บุษยรัตน์ วงศ์วิริยะเวชและคณะ (2561) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และเปรียบเทียบปริมาณเลือดที่ออกใน 24 ชั่วโมง แรก
หลังคลอดพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกมากที่สุดคือ มดลูกหดรัดตัวไม่ดี คิดเป็นร้อย
ละ 75.8 ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายหลังการตกเลือดในระยะ 3 - 6 เดือน ได้แก่ การแข็งตัวของเลือด
ผิดปกติร้อยละ 1.74 และการเกิดไตวายเฉียบพลันร้อยละ 0.33 ด้านจิตใจพบภาวะซึมเศร้า หลังคลอดร้อยละ 
13 และภาวะเครียดที่เกิดขึ้นภายหลังประสบเหตุการณ์รุนแรงในชีวิต (Post-traumatic stress disorder) 
ร้อยละ 34 ซึ่งปัญหาสุขภาพของมารดา ส่งผลเสียต่อความสามารถในการดูแลทารกแรกเกิด นอกจากนี้ยัง
พบว่าการตกเลือดหลังคลอดส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจางในระยะยาว และมีโอกาสเกิดการตกเลือดหลังคลอดใน
การคลอดครั้งต่อไปได้ (Tort, J., Rozenberg, P., Traoré, M.,   Fournier, P. and Dumont, 2015 ; สุฑา
รัตน์  ชูรส, 2562) โดยการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกทางด้านร่างกาย จะมีการสูญเสียเลือดเป็นจ านวนมาก 
ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญ ได้แก่ ภาวะช็อค ท าให้ขาดเลือดไปเลี้ยงที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ที่ท าหน้าที่
ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงลดลง ก่อให้เกิดภาวะ Sheehan’s syndrome ถ้าหากดูแลไม่ทันท่วงที และไม่
สามารถควบคุมการตกเลือดได้ อาจต้องตัดมดลูกหรือท าให้เกิดอันตราย ถึงแก่ชีวิตได้ (Ramanathan G, 
Arulkumaran S. อ้างถึงใน สุทธิวรรณ ทองยศและคณะ, 2562) 

การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด จึงถือว่าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของพยาบาลเป็น
อย่างมาก เนื่องจากภาวะดังกล่าวอาจคุกคามต่อชีวิตมารดาในระยะคลอด 20% ของการตกเลือดหลังคลอด
เกิดข้ึนในสตรีที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง จึงต้องเตรียมแพทย์เพื่อจัดการปัญหานี้ (Evensen, A., Anderson, J. M., & 
Fontaine, P., 2017) พยาบาลจะต้องมีความรู้ความสามารถในการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลัง
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คลอด เพ่ือป้องกันไม่ใ่ห้เกิดภาวะตกเลือดในระยะหลังคลอด ซึ่งการปองกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกท่ี
ส าคัญ คือ การปองกันการหดรัดตัวไมดีของมดลูก ซึ่งตองเริ่มเฝาระวังตั้งแตในระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและ
หลังคลอด ดังนั้น พยาบาลผดุงครรภ จึงควรมีความรูและทักษะในการประเมินและปองกันการตกเลือดหลัง
คลอดในแต่ละระยะ (สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, 2557) จากการศึกษาของ นววรรณ  มณีจันทร์และอุบล แจ่มนาม 
(2560) ที่ศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอดใน
ระยะแรก โรงพยาบาลราชบุรี ผลพบว่าสัดส่วนความรุนแรงของการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก พบในกลุ่ม
ที่ได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) และการศึกษาของ สุทธิวรรณ  ทองยศและคณะ (2562) ที่พัฒนาแนวทางการป้อ
งกนัภาวะตกเลือดหลังคลอดที่มีภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดี และเปรียบเทียบสัดส่วนการตกเลือดก่อนและหลัง
การใช้แนวปฏิบัติแบบใหม่ พบว่า กล่่มทดลองมีสัดส่วนการตกเลือดต่ ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และการศึกษาของลัดดาวัลย์ ปลอดฤทธิ์และคณะ (2559) ที่พัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการตก
เลือด หลังคลอดระยะแรก ในห้องคลอด พบว่า อัตราการตกเลือดหลังคลอดลดลงเหลือร้อยละ 0.18 ไม่พบ
อัตราการเกิดภาวะช็อกจากการตกเลือดหลังคลอด อัตรามารดาถูกตัดมดลูกจากการเสียเลือด และมารดาตาย
จากการตกเลือดหลังคลอด ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้ แนวปฏิบัติเพ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลต่อครั้งลดลง ส่งผลให้มารดาหลังคลอดมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการพัฒนาระบบการ
พยาบาลในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดจะช่วยลดอัตราการตกเลือดและตัดมดลูกหลังคลอด สามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด เกิดความร่วมมือในการดูแลและการป้องกันภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดในทีมสหสาขาของโรงพยาบาล (พิกุล บัณฑิตพานิชชาและคณะ, 2560) รูปแบบการ
พยาบาลหญิงตั้งครรภ์เพ่ือป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ประกอบด้วย 1) ทีมพยาบาลผู้จัดการราย
กรณี 2) เครื่องมือที่ใช้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงต่อภาวะตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรก แนวปฏิบัติการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์เพ่ือป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกและถุงตวงเลือด 
3) ระบบการติดตามดูแลต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และติดตามเยี่ยมบ้านกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ผลของการ
พัฒนา พบว่า ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดมีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ร้อยละ 22.7 ไม่มีอุบัติการณ์ตัด
มดลูก และเสียชีวิตจากภาวะตกเลือดหลังคลอด (พิมลพันธ์  เจริญศรีและคณะ, 2560) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน มีแนวปฏิบัติในการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด โดยใช้
ถุงตวงเลือดในการประเมินปริมาณเลือดที่ออกหลังคลอดรก เมื่อประเมินได้ว่ามีการเสียเลือดมากท่ีเข้าเกณฑ์
การตกเลือดหลังคลอด จะให้การช่วยเหลือและแก้ไขการตกเลือดตามแนวปฏิบัติการดูแลที่สร้างเกิดข้ึน แต่ยัง
พบว่ามีมารดาหลังคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการหดรัด
ตัวไม่ดี และในปี 2561 พบมารดาหลังคลอด 1 ราย เสียชวีิตจากการตกเลือดหลังคลอด ซึ่งการตกเลือดนั้นเกิด
จากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี ซึ่งเป็นสาเหตุที่สามารถมีแนวทางในการป้องกันได้ ดังนั้นผู้วิจัย จึงไดม้ีการพัฒนา
รูปแบบการป้องกันตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โดยใช้แนวคิดการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ ซึ่งมี
กระบวนการการจัดการที่มีเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ลดการท างานแบบแยกส่วนโดยใช้การมีส่วนร่วม ช่วยให้
เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างทีมสหวิชาชีพ และใช้แนวคิดการจัดการความรู้มาเพ่ือหาแนวทางหรือรูปแบบ
ในการพัฒนางานและพัฒนาคน และพัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพ เพ่ือผลลัพธ์คือผู้ใช้บริการ ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์
ที่มาคลอดเกิดความปลอดภัยทั้งแม่และทารกในครรภ์ภายในโรงพยาบาล เครือข่ายสุขภาพในรูปแบบของ  
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Service Plan ที่ตอบสนองต่อนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดอัตราตายมารดาจากสาเหตุภาวะตก
เลือดหลังคลอด และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาแบบประเมินปัจจัยเสี่ยงและแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอด

ระยะแรก โดยการจัดการความรู้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  
๒. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การตกเลือดหลังคลอดหลังปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบประเมินปัจจัยเสี่ยงและแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรกโดยการจัดการความรู้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร กลุ่มเป้าหมาย คือ 
สตรีตั้งครรภ์ทีม่าคลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตั้งแต่่ เดือนกุมภาพันธ์ - 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เลือกแบบเจาะจง ด าเนินการวิจัยโดย ประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมงานสห
วิชาชีพได้แก่ สูติ-นรีแพทย์ พยาบาลแผนกฝากครรภ์ พยาบาลห้องคลอด พยาบาลแผนกหลังคลอด ทีมงาน
ห้องผ่าตัด ทีมงานห้องปฏิบัติการ เพ่ือร่วมกันหาสาเหตุของการตกเลือดหลังคลอด ทบทวนแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ โดยมีการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมความพร้อมก่อนการวิจัย เพ่ือท าความเข้าใจบริบท สถานการณ์ และ
รูปแบบการด าเนินงานของปัญหาที่ต้องการแก้ไข และการก าหนดจุดมุ่งหมายการปฏิบัติการ วิเคราะห์ปัญหา
การตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โดยใช้การจัดการความรู้ ในขั้นตอนการบ่งชี้ความรู้และก าหนดขอบเขตและ
เป้าหมายขององค์ความรู้ ด าเนินการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือป้องกันตกเลือดหลังคลอดระยะแรกโดยการมีส่วน
ร่วมและการจัดการความรู้  โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ตามวงจรปฏิบัติการวิจัย (Research Cycle) ใน
วงจรที่ 1 มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1) การวินิจฉัย (diagnosing) เป็นการวินิจฉัยสภาวการณ์ของปัญหาที่จ าเป็นต้องแก้ไข
รวมทั้งการระบุกรอบแนวคิดทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานส าหรับใช้รองรับการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์
สถานการณ์การตกเลือดหลังคลอด โดยใช้ SWOT Analysis: เพ่ือค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจ
เป็นปัญหาส าคัญของการตกเลือดหลังคลอด เพ่ือใช้ในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต (Vision) และ
ประชุมและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้
ส่วนบุคคล ต าราและเอกสาร และทีมร่วมกันวางแผน เป็นการสร้างและแสวงหาความรู้ พร้อมทั้งจัดท า
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ด าเนินการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

ขั้นตอนที่ 2) การวางแผนปฏิบัติ (planning) ตามจุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหา โดยอาศัยข้อมูลจาก
การวินิจฉัยในขั้นตอนแรก และความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรฝ่ายต่างๆ โดยมีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์แบบ
ประเมินปัจจัยเสี่ยง และกิจกรรมการพยาบาลที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลง และจัดท าแผนปฏิบัติ
การและก าหนดหมวดหมู่องค์ความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด และจัด
องค์ความรู้ให้เป็นระบบ จัดท าเครื่องมือในการวิจัยซึ่งได้จากกิจกรรมที่ 2 แล้วน ามาสร้างเป็นเครื่องมือวิจัยและ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ด าเนินการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 
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ขั้นตอนที่ 3) ลงมือปฏิบัติ (taking action) ได้แก่ ประเมินการพัฒนากิจกรรมการพยาบาลเพื่อป้องกัน
การตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ก่อนน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริง และน าแผนปฏิบัติการลงสู่การลง
มือปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ขั้นตอนที่ 4) การประเมินผลการ
ปฏิบัติ  (evaluation action) เพ่ือประเมินและสรุปผล และการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ด าเนินการใน
ระหว่างเดือนเมษายน 2564 
 ระยะที่ 3 เป็นการด าเนินการในวงจรที่ 2 โดยการประเมินผลการด าเนินงานการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรกท่ีได้พัฒนาขึ้นจากวงจรที่ 1 ได้เสร็จสิ้นลงและเข้าสู่วงจรที่ 2 ด าเนินการในระหว่างเดือนพฤษภาคม  
2564 โดย 1) ทบทวนการวินิจฉัยใหม่จากสภาวการณ์ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลไปแล้วเพ่ือวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันของการพัฒนางาน 2)  วางแผนปรับปรุงกิจกรรมการพยาบาลใหม่ (Replanning) 3) ลงมือปฏิบัติการ
ใหม่(Re-acting) และ4) การสรุปผล (Conclusion) ในขั้นตอนสุดท้ายด้วยการถอดบทเรียน (lesson 
distilled) เพ่ือร่วมกันทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาในแง่มุมต่างๆ โดยการศึกษาทบทวน
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งหาข้อสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงและได้ความรู้ใหม่จากปฏิบัติจริง 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

3.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง SWOT Analysis 
3.2 แบบคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด (Risk PPH) ในห้องคลอด 
3.3 แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในห้องคลอด 
3.4 แนวปฏิบัติการพยาบาลในแผนกสูติกรรมหลังคลอด 
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และความง่ายในการน าไปใช้ หลังจากนั้นจึงน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน าไปใช้กับสตรีตั้งครรภ์ที่มมีาคลอด ซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการตกเลือดในสตรีตั้งครรภ์ที่มมีาคลอด
จริง 

 
4. การด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลังผ่านการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน เลขที่ SWDCPH 2021-003 ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2564 ด าเนินการวิจัยโดยโดยจัดประชุมทีม
สูติแพทย์ พยาบาลแผนกห้องคลอดและหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด ทีมงานห้องผ่าตัด และห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาแบบประเมินปัจจัยเสี่ยง และจัดท าแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งก าหนดหมวดหมู่องค์ความรู้ที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก และจัดองค์ความรู้ให้เป็น
ระบบ และน าแนวปฏิบัติลงสู่การลงมือปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก 
โดยน ากิจกรรมการพยาบาลที่สร้างข้ึนไปใช้จริง กับกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะตกเลือดหลังคลอด
ที่มารับบริการ จ านวน ๒๗๒ คน และประเมินผลแนวปฏิบัติการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกท่ีได้พัฒนาขึ้น 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะปฏิบัติการ จากการสังเกต การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสะท้อน
ข้อมูลในที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะการประเมินผลทั้ง
ในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
 
๖. ผลการวิจัย  

๑. การประเมินปัจจัยเสี่ยง จากการทบทวนความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมสหวิชาชีพ ได้มีการ
จัดหมวดหมู่องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง มีการแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

๑) ปัจจัยเสี่ยงระดับต่ า (low risk factor) ได้แก่ ตั้งครรภ์แรก คาดคะเนน้ าหนักทารก> 3,500 กรัม 
ประวัติมีเลือดสดออกทางช่องคลอด ท้องโตระดับยอดมดลูกสูง >38 เซนติเมตร มีประวัติเคยตกเลือดหลัง
คลอด/คลอดติดไหล่/คลอดยาก/ ตั้งครรภ์เกินก าหนด > 4๒ สัปดาห์ การได้รับยาระงับความเจ็บปวด มีภาวะ
ซีดฮีมาโตคริตน้อยกว่า 33% ภาวะอ้วนระดับ ๑ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กลุ่มโรคเบาหวานร่วมกับการ
ตั้งครรภ์ (ข้อละ 1 คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน)  

๒) ปัจจัยเสี่ยงระดับปานกลาง (medium risk factor) ได้แก่ ตั้งครรภ์หลายครั้ง เคยคลอดทางช่อง
คลอดมากกว่า 4 ครั้ง เคยผ่าตัดมดลูกหรือผ่าตัดคลอด มีก้อนเนื้องอกมดลูกขนาดใหญ่  เคยแท้งหรือเคยขูด
มดลูก ระยะที่ 2 ของการคลอดยาวนาน ได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกนานเกิน 12 ชั่วโมง ติดเชื้อใน
ถุงน้ าคร่ า ภาวะอ้วนระดับ ๒ ดัชนีมวลกายมากกว่า > 35 (ข้อละ 1 คะแนนรวมเป็น 10 คะแนน) 

๓) ปัจจัยเสี่ยงระดับสูง (high risk factor) ได้แก่ รกเกาะต่ า รกลอกตัวก่อนก าหนด รกค้าง/รกลอกตัว
ไม่ครบ เกร็ดเลือดต่ ากว่า 70,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร มีเลือดออกทางช่องคลอดหรือจากการผ่าตัดปริมาณ
มาก มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ มีภาวะซีดฮีมาโตคริตน้อยกว่า 28% และระดับฮีโมโกลบินในระยะตั้งครรภ์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กรัม/เดซิลิตร ตั้งครรภ์แฝดหรือครรภ์แฝดน้ า ได้รับยาความดันโลหิตสูงแมกนีเซียม
ซัลเฟต มีการฉีกขาดของปากมดลูกและฝีเย็บระดับ 3 ขึ้นไป ได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกนานเกิน 
24 ชั่วโมง (ข้อละ 1 คะแนนรวมเป็น 10 คะแนน) 

๒. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน โดยกิจกรรมการพยาบาล ปฏิบัติตามปัจจัยเสี่ยงที่คัดกรองได้ แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ คือ ระยะรอ
คลอด ระยะคลอด ระยะหลังคลอด 2 ชั่วโมงในห้องคลอด และระยะหลังคลอด 2-24 ชั่วโมงในแผนกสูติกรรม
หลังคลอด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑) แนวปฏิบัติการพยาบาลในระยะรอคลอด (ระยะปากมดลูกเปิดช้าถึงปากมดลูกเปิดเร็ว) ได้แก่ ซัก
ประวัติ ตรวจร่างกายเพ่ือประเมินปัจจัยเสี่ยงแต่ละระดับ วัดสัญญาณชีพ เจาะเลือด CBC ถ้าฮีมาโตคริต 
<33% ฮีโมโกลบิน < 11% ต้องเฝ้าระวังและรายงานแพทย์ น ากราฟดูแลการคลอด (Partograph) มาใช้ใน
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การดูแลมารดารอคลอด เขียนป้ายด้วยข้อความ risk PPH ที่ใบจ าแนกเกณฑ์เสี่ยงตั้งแต่งานฝากครรภ์ ติดป้าย
ระบุเสี่ยง PPH ที่แฟ้มมารดารอคลอด เพ่ือส่งต่อข้อมูล ใช้โมเดลมดลูก (uterus model) เพ่ือสอน สาธิต 
อธิบายให้หญิงตั้งครรภ์ทราบข้อดีของการหดรัดตัวของมดลูก ดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่างโดยกระตุ้นให้
ปัสสาวะก่อนเข้าห้องท าคลอด ในกรณีได้รับยาเร่งคลอดดูแลปรับหยดตามแผนการรักษา 

๒)    แนวปฏิบัติการพยาบาลในระยะคลอด (ปากมดลูกเปิดหมดถึงเด็กคลอด) ขณะเบ่งคลอดเปิดเส้น
ด้วยเข็มเบอร์ 18 ตัดฝีเย็บเท่าที่จ าเป็นและ save perineum ตามความเหมาะสม ดูแลกระเพาะปัสสาวะให้
ว่างโดยสวนปัสสาวะทิ้งก่อนท าคลอดรก  

ใช้หลักปฏิบัติด้วยการจัดการในระยะที่ 3 ของการคลอดโดยเร็ว เรียกว่า Active Management of 
the Third Stage of Labor (AMTSL) คือ ให้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกตั้งแต่ระยะที่ 2 ของการคลอด
กับมารดาทุกราย โดยใช้ oxytocin 10 ยูนิต ให้ทางน ้าเกลือ ท าคลอดรกโดยวิธี control cord traction หลัง
ไหล่หน้าทารกคลอดให้ Oxytocin 10 ยูนิต เข้ากล้ามเนื้อต้นแขนทันที ผู้ท าคลอด clamp cord และตัดสาย
สะดือหลังทารกคลอดแล้วประมาณ 1 นาที ใช้ถุงตวงเลือดในการประเมินการสูญเสียเลือด และคลึงมดลูก 

ถ้าเสียเลือด ≥300 ซีซี. ขึ้นไป ให้การดูแลโดยประเมินและวัดสัญญาณชีพ ให้ 5%DN/2 1,000 ซีซี. 
+Oxytocin 20 ยูนิต ทางหลอดเลือดด า อัตรา 100 มล./ชั่วโมง  และใช้หลักการดูแลภาวะตกเลือดด้วย
กระบวนการ TIME ได้แก่ 1) การเตรียมทีมที่มีประสิทธิภาพ (T: Team management) โดยเรียกทีมงานมา
ช่วยอีก 1-2 คน (ตามเกณฑ์) รายงานแพทย์และมีการแบ่งหน้าที่การช่วยเหลือที่ชัดเจน (เตรียมข้อมูล ประวัติ
,V/S,EBL) มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก SBAR  2) การประเมินและช่วยชีวิตและสืบค้นทาง
ห้องปฏิบัติการ (I: Initial Evaluation, resuscitation and investigation) ประเมินการตกเลือดตามสาเหตุ 
4Ts ประเมินภาะซีดจากเปลือกตาล่าง อาการเหนื่อย เพลีย ให้ออกซิเจน canular 3 ลิตรต่อนาที นวดคลึง
มดลูกทุก 5 นาทีจนกว่าจะเย็บแผลเสร็จ 3) ให้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก ( M: Medical 
management) ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก (Tone) ถ้ามดลูกหดรัดตัวไม่ดี  ให้ 5%DN/2 1,000 ซีซี. + 
Oxytocin 20 ยูนิต ทางหลอดเลือดด า ให้ Methergin 0.2 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดด าทันที และสามารถให้
ซ้ าได้ทุก 15 นาที (สูงสุด 5 ครั้ง) ให้ยา Cytotec 4 เม็ด เหน็บทางทวารหนักหรืออมใต้ลิ้น (สูงสุด 5 เม็ด) ใน
กรณีที่มดลูกยังหดรัดตัวไม่ดี มีเลือดไหลออกเรื่อยๆ ดูแลให้ Nalador 500µg +0.9% NSS 100 ซีซี. ทาง
หลอดเลือดด าใน 30 นาที และให้ Transmine 1 gm. IV stat (ถ้า 30 นาทีเลือดยังไม่หยุดให้ซ้ าได้ ประเมิน
ตรวจรก (Tissue) ท าการล้วงรกหรือขูดมดลูกกรณีรกค้างหรือรกติด (Trauma) ประเมินการบวมช้ าของแผลฝี
เย็บ (Hematoma) เย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ ประเมินปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (Thrombin) โดยส่ง lab PT, 
PTT, INR, coagulator ให้เลือด ถ้าความดันตก ชีพจรเบาเร็วเปิดเส้นเลือดด้วยเข็มเบอร์ 18 อีก 1 เส้นให้สาร
น้ าชนิด NSS 1,000 ซีซี. load 500 ซีซี. และ 4) การหยุดสาเหตุของเลือดอย่างเฉียบพลัน (E: End of 
bleeding) ดูแลให้เลือดหยุดภายใน 30  นาที ถ้ายังไม่หยุด รายงานแพทย์เพ่ือส่งต่อหรือผ่าตัดมดลูกเพ่ือหยุด
เลือด 
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๓) แนวปฏิบัติการพยาบาลระยะหลังคลอด 2 ชั่วโมงในห้องคลอด ได้แก่ นวดคลึงมดลูก และใช้โมเดล
มดลูก (uterus model) สอน สาธิต อธิบายและให้คลึงมดลูก ติดตามสัญญาณชีพ กระตุ้นทารกดูดนมมารดา
ดูดเร็ว ดูดบ่อย และดูดถูกวิธี ประเมินกระเพาะปัสสาวะให้ว่าง ดูแลการให้ได้รับสารน้ า ถ้าไม่มีข้อห้ามให้ดื่มนม
หรือโอวัลตินอุ่นๆ 1 แก้ว ประเมิน 4Ts ล้วง blood clot ก่อนย้ายไปตึกสูติกรรมหลังคลอด ประเมินเลือดที่
ออกในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด มีการสื่อสารส่งต่อข้อมูลผ่านระบบ SBAR ในกรณีที่พบมารดาตกเลือดหลัง
คลอด 

๔) แนวปฏิบัติการพยาบาลระยะหลังคลอด 2-24 ชั่วโมงในแผนกสูติกรรมหลังคลอด ได้แก่ ประเมิน
อาการ ซีด เหนื่อย อ่อนเพลีย วัดสัญญาณชีพ ประเมินปัจจัยเสี่ยงในระยะรับย้ายและให้การดูแลเพ่ือป้องกันตก
เลือดหลังคลอดโดยใช้หลัก B-BUBBLE (Pillitteri, 2014) การประเมินแผลฝีเย็บโดยใช้ REEDA score ถ้าพบ 
Hematoma ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 5 เซนติเมตร รายงานแพทย์ ประเมินปัจจัยเสี่ยงในระยะหลัง
คลอดและให้การดูแลเพ่ือป้องกันตกเลือดหลังคลอดโดยใช้หลัก4Ts ใช้โมเดลมดลูก (uterus model) สอน 
สาธิต อธิบายและให้คลึงมดลูก เพ่ือการหดรัดตัวของมดลูกทีดี่ ป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 

๓. ผลลัพธ์การพัฒนาแนวปฏิบัติปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนาแนวปฏิบัติพบว่า ก่อนการ
พัฒนาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ พบมารดาตกเลือดหลังคลอดร้อยละ ๑.๓๐, ๑.๙๐, ๐, 
๐.๘๖, ๐.๘๕ และ ๐.๗๕ ตามล าดับ พบมารดาตกเลือดหลังคลอดตัดมดลูก ๑ ราย (ร้อยละ ๐.๗๕) หลังการ
พัฒนาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม มารดาหลังคลอดจ านวน ๒๗๒ ราย ไม่พบมารดาตกเลือดหลัง
คลอด ไม่มีมารดาเกิดภาวะช็อกจากการตกเลือดหรือตัดมูก 

 
๗. อภิปรายผลการวิจัย 

๑. การประเมินปัจจัยเสี่ยง ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากผลการวิจัยปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดจากการ
คลอดทางช่องคลอด:การทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์อภิมาน (นฏกร อิตุพร และคณะ, ๒๕๖๑) ซึ่งมีผลให้
เจ้าหน้าทีใ่ช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในการดูแลเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลัง
คลอดได้ และจากการทบทวนความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานของสูติแพทย์ ทีมงานห้องคลอด 
ห้องผ่าตัดและแผนกสูติกรรมหลังคลอด มีปัจจัยเสี่ยงบางข้อที่จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วพบว่าเป็น
ความเสี่ยงสูง ได้แก่ มีเลือดออกทางช่องคลอดหรือจากการผ่าตัดปริมาณมาก มีการฉีกขาดของปากมดลูกและ
ฝีเย็บระดับ 3 ขึ้นไป ได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกนานเกิน 24 ชั่วโมง ถึงแม้ว่ามารดาหลังคลอดเมื่อ
แรกรับที่ห้องคลอดอาจไม่พบปัจจัยเสี่ยงหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่ า แต่เมื่อเข้าสู่ระยะคลอด อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้ เช่น มดลูกหดรัดตัวไม่ดี ท าให้พบการด าเนินการคลอดล่าช้าจากการประเมินด้วยกราฟดูแลการคลอด 
(partograph) ท าให้เกิดการคลอดล่าช้าในระยะที่ 1 และระยะที่ ๒ การคลอด แพทย์อาจพิจารณาให้ยาเร่ง
คลอดเพ่ือกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก จึงท าให้มดลูกหดรัดตัวไม่ดีในระยะหลังคลอดได้ (Evensen, A., 
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Anderson, J. M., & Fontaine, P., 2017) ดังนั้นจากการผลการพัฒนาแบบประเมินปัจจัยงนี้ พบว่า การที่
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานมีแบบประเมินความเสี่ยงในระยะแรกรับในห้องคลอด จะช่วยเป็นแนวทางทางในการวาง
แผนการพยาบาลและปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลและมีการส่งต่อที่เหมาะสม มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์ตกเลือดขึ้น ได้แก่ การประสานห้องปฏิบัติการ การจองเลือด
และรายงานแพทย์เบื้องต้น  

๒. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน โดยกิจกรรมการพยาบาล ปฏิบัติตามปัจจัยเสี่ยงที่คัดกรองได้ แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ คือ ระยะรอ
คลอด ระยะคลอด ระยะหลังคลอด 2 ชั่วโมงในห้องคลอด และ ระยะหลังคลอด 2-24 ชั่วโมงในแผนกสูติกรรม
หลังคลอด ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะช่วยลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด โดยใช้การจัดการ
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลครั้งนี้ การที่จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั้น จ าเป็น
จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งที่มาจากตัว
บุคคลซึ่งมีประสบการณ์จากการท างานและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากต าราเอกสาร ผลงานวิชาการ
หรือวิจัย เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ดี น ามาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร การใช้การจัดการความรู้ทางการ
พยาบาลเป็นการสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นปรัชญาหรือกระบวนการที่ช่วยให้มีการสร้างรวบรวม
จัดระบบเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลท าให้เกิดการปฏิบัติที่
ดีที่สุด (Best Practice) (เพ็ญจันทร์ แสนประสาน,และกนกพร แจ่มสมบูรณ์, 2556) ในการพัฒนาแนวปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันการตกเลือดในระยะคลอดและหลังคลอดครั้งนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่มีร่วมในการคิด ร่วมวางแผน
กิจกรรมการพยาบาล และมีการตื่นตัว ตระหนักในการดูแลเพ่ือป้องกันการตกเลือดมากขึ้น และปฏิบัติการ
พยาบาลได้เหมาะสม แนวปฏิบัติที่แตกต่างจากเดิมก่อนการพัฒนา ได้แก่ การมีป้าย Risk PPH ติดไว้ที่สมุด
ฝากครรภ์และแฟ้มผู้ป่วย เพ่ือเป็นการส่งต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อ
การตกเลือด ใช้โมเดลมดลูก (uterus model) เพ่ือสอน สาธิต อธิบายให้หญิงตั้งครรภ์ทราบข้อดีของการหดรัด
ตัวของมดลูกเพ่ือให้มารดาหลังคลอดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคลึงมดลูกและประโยชน์การคลึง
มดลูกด้วยตนเอง จะช่วยให้มารดาหลังคลอดปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ใช้ถุงตวงเลือดในการประเมินการสูญเสีย
เลือด และใช้หลักการดูแลภาวะตกเลือดด้วยกระบวนการ TIME ได้แก่ ๑) การเตรียมทีมที่มีประสิทธิภาพ (T: 
Team management) มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก SBAR ๒) การประเมินและช่วยชีวิต
เบื้องต้นและสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ (I: Initial Evaluation, resuscitation and investigation) ๓) การให้
ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก ๔) การหยุดสาเหตุของเลือดอย่างเฉียบพลัน (E: End of bleeding) ดูแลให้
เลือดหยุดภายใน 30 นาที (วิทยา ถิฐาพันธ์และตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, 2651) การที่เจ้าหน้าที่พยาบาลมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและมีความรู้เรื่องการตกเลือดหลังคลอดเพ่ิมขึ้น ปฏิบัติการพยาบาลได้
ถูกต้องเหมาะสม จึงช่วยป้องกันการตกเลือดหลังคลอด และป้องกันภาวะช็อคได้ (ลัดดาวัลย์ ปลอดฤทธิ์, สุชา
ตา วิภวกานต์ และอารี กิ่งเล็ก, 2559) 
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๓. ผลลัพธ์การพัฒนาแนวปฏิบัติปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน หลังการพัฒนาแนวปฏิบัติมีผลลัพธ์ที่ดี ไม่มีมารดาตกเลือดหลัง
คลอด ไม่มีภาวะช็อกจาการเสียเลือด และไม่มีการตัดมดลูกจาการเสียเลือด อภิบายได้ว่า การใช้แบบประเมน
ความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามความเสี่ยงที่คัดกรองได้ ส่งผลให้สตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอด ได้รับ
การดูแลที่รวดเร็วมีการเมินความเสี่ยงได้รวดเร็วและวางแผนการพยาบาลที่เร็วขึ้น มีความตระหนักมากขึ้น จึง
ส่งผลให้อัตราการตกเลือดหลังคลอดลดลง ถ้าแพทย์และพยาบาลสามารถวินิจฉัยอาการตกเลือดหลังคลอด
พลาดหรือล่าช้า จะท าให้การรักษาล่าช้าและล้มเหลวไปด้วย ทั้งนี้การขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ก็
มีส่วนที่ท าให้เกิดการช่วยเหลือมารดาหลังคลอดที่ตกเลือดไม่เหมาะสม (Rath, 2011) ทั้งนี้การใช้การจัดการ
ความรู้เป็นการช่วยพัฒนาคน โดยการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานและความรู้ที่ได้จาก
เอกสารต ารา ผลงานวิชาการหรือวิจัย ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้มากขึ้น 
๘. บทสรุป 

หลังการพัฒนามีเกณฑ์การประเมินปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ ระยะคลอด ในห้องผ่าตัด และ
ระยะหลังคลอด มีการส่งต่อข้อมูลความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้มีการรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง มีการใช้นวัตกรรมโมเดลมดลูก (Uterus Model) เพ่ือสอนมารดาให้คลึงมดลูก และใช้ถุงตวงเลือดเพ่ือ
ประเมินการสูญเสียเลือด เจ้าหน้าที่มีการตื่นตัวและใช้หลักการดูแลรักษาภาวะตกเลือดเฉียบพลันด้วย
กระบวนการ TIME ตั้งแต่ประเมินการเสียเลือดมากกว่า 300 ซีซี. และทีมสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาตกเลือดหลังคลอด มีการวางแผนดูแลและปฏิบัติการพยาบาลช่วยเหลือภาวะตกเลือด
หลังคลอดได้อย่างเหมาะสม  ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีการประสานงานระหว่างบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะตกเลือดหลังคลอดได้อย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่มีการตระหนักและ
ตื่นตัวมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือไม่พบอัตราการตกเลือด หลังมีการพัฒนาระบบการดูแลเพ่ือป้องกันการตกเลือด
หลังคลอดระยะแรก 
๙. ข้อเสนอแนะ 

๑. ด้านปฏิบัติการพยาบาล ควรน านวัตกรรมโมเดลมดลูก (Uterus Model) เพ่ือสอนมารดาให้คลึงมดลูก 
และใช้ถุงตวงเลือดเพ่ือประเมินการสูญเสียเลือด ใช้หลักการดูแลรักษาภาวะตกเลือดเฉียบพลันด้วย
กระบวนการ TIME ตั้งแต่ประเมินการเสียเลือดมากกว่า 300 ซีซี. ขึ้นไป 

๒. ควรมีการศึกษาผลในระยะยาว เพ่ือประเมินผลลัพธ์และปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เหมาะสมมากที่สุด 
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การศึกษาเปรียบเทียบต ารับยาในคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับมะเร็ง 

 
ชุลีกร   ขวัญชัยนนท์   วท.ม  วท.บ 

( พท.ป   พท.ว ม พท. น ) 
 
บทน า 
           

ในร่างกายคนเรา ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่  ( Thatu )  ประกอบด้วย ธาตุดิน น้ า ลมไฟ  ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบด้วยสรีระ ของคนที่เป็นตั้งที่เปูนของแข็งและของเหลว ดังบทความของง อาจารย์ ทินกร  
และ บทความของศุภชัย บอกว่าคนเราเกิดมามีธาตุทั้ง  4เป็นที่ตั้ง และมีการ๔กกระทบจาก สิ่งภายนอก
ท าให้เกิดโรคต่างๆๆจากการเปลี่ยนแปลงของ สมมุติฐานโรค  ดังนี้ จากองค์ความรู้ของ  กิตติ ลี้สยาม 
(2554:  จุลสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์    ) จึงสรุป สมมุติฐานข้อมูลของอาจารย์ กิตติว่าสาเหตุ
เกิดจาก ธาตุทั้งสี่ที่ถูกกระทบ เปรียบเหมือน อาการโรค ท้องเถาดาน เทียบเคียงเหมือนศุภชัย ชุ่มชื่น 
(  ฉบับที7่: กค- ธค 2563:วารสารบูรพาเวชสาร  )      
               บทความโดย นายแพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา ( 2558 ) คลินิกการแพทย์แผน
ไทย หม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร  เหตุที่เขียนบทความนี้เพราะเคยพบเจอ 
ผู้ไข้ฝีครีบกรต แลผู้ไข้ฝีดาวดาษฟูาส่วนผู้ไข้ฝีทันตะมูลามีศิษย์ส่งภาพผู้ไข้ที่มีอาการมาขอค าปรึกษา ทั้ง
สามอาการผู้ไข้แจ้งว่าผ่านการรักษามาแล้วและแพทย์แจ้งว่าไม่หายจึ่งมาขอรับการรักษาจากแพทย์แผน
ไทยเป็นความหวังสุดท้ายอาการลักษณะฝีในพระคัมภีร์ทิพมาลา ๓ ชนิดอันได้แก่ฝีครีบกรต,ฝีทันตะมูลา
,ฝีดาวดาษฟูานั้นเกิดแต่สมุฏฐานเสมหะก าเริบ ปิตตะหย่อน วาตะหย่อน เสมหะก าเริบได้นั้นด้วยเหตุแห่ง
อาโปธาตุนั้นก าเริบมี เสลดกรีสังในบุพโพแลโลหิตคั่ง ฝีครีบกรตแลฝีทันตะมูลาเกิดแต่ช่องปากเป็นศอ
เสลดในศอเสมหะ ส่วนฝีดาวดาษฟูาเกิดแต่ทั่วกายครบศอ,อุระ,คูถเสลดทั้งระบบเสมหะ  
ผู้ไข้ที่มาพบมีลักษณะอาการตามพระคัมภีร์แจ้งตรงกันทุกประการเป็นที่น่าอัศจรรย์ในภูมิรู้ภูมิปัญญาของ
บรมครูผู้รจนาคัมภีร์ท่านแม้หลายร้อยหรือเป็นพันปีผ่านไปถ้อยพยัญชนะยังคงเป็นจริงทุกถ้อยค าปรากฎ 
ดั่งจะคัดลอกเพ่ือแจงให้ทราบดังนี้ฝีครีบกรต : บังเกิดขึ้นตามครีบลิ้น เมื่อแรกจะขึ้นมีสัณฐานเท่าเมล็ดถั่ว
เขียวและเมล็ดงาแข็งขึ้นมา เหมือนเม็ดหูด แล้วก็เจริญขึ้น มีพรรณแดงดังชาดจิ้ม มีอาการกระท าให้ลิ้น
นั้นแข็งกระด้าง ให้เจ็บ ๆ คัน ๆ ท่านให้เร่งเกลื่อนเสียแต่ยังอ่อนอยู่ อย่าให้ทันยอดแตกออกได้ ถ้าเจริญ
แก่เข้าแล้วก็แตกออกเปื่อยลามเป็นขุม ๆ มีประเภทเหมือนยวงกระท้อนลามไปในลิ้นพ้ืนบนและพ้ืนล่าง 
บางทีบวมทะลุลงไปใต้คางให้เป็นหนองและโลหิตไหลมิได้ขาด เหม็นเหมือนซากศพ ถ้าผู้ใดเป็นก็เป็น
กรรมของผู้นั้น จะได้ ๑ ส่วน เสีย ๓ ส่วน ไปจนกว่าหนองจะแตก เป็นยาปะยะโรค โรครักษาได้ ไม่ตาย 
ฝีทันตะมูลา : บังเกิดขึ้นในแก้มซ้ายและแก้มขวา เมื่อแรกเกิดนั้นอาการและประเภทดุจปูนกัดปาก ดู
สัณฐานดังฉะลุกะ (ปลิง) เข้าเกาะจับอยู่ตามกระพุ้งแก้มนั้น มีพรรณแดงสีเสนอ่อน ๆ และกระท าให้แสบ
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ร้อนในกระพุ้งแก้ม ท าให้แก้มนั้นเป็นเหน็บและชา บางทีฟกบวมออกมาภายนอก ยอดบานดังดอกล าโพง 
เป็นบุพโพ ๑ ส่วน น้ าเหลือง ๒ ส่วน ถ้าผู้ใดเป็นดังกล่าวมานี้ เป็นกรรมของผู้นั้น จะได้ ๑ ส่วน เสีย ๒ 
ส่วน ถ้าจะแก้ควรแก้แต่ยังไม่ทะลุออกมาภายนอก แต่ยังอ่อนอยู่นั้น ฝีดาวดาษฟูา : บังเกิดขึ้นด้วยกอง
อาโปธาตุ คือ น้ าลาย น้ าเสมหะ น้ าโลหิต น้ าโลหิตทั้ง ๓ นี้ พิการระคนกันเข้า จึงบังเกิดเม็ดยอดขึ้น
ภายในทั่วทั้งตับ ปอด หัวใจ ไส้น้อยไส้ใหญ่ทั้งปวง จะมีก าหนดนั้นหามิได้ แล้ววัณโรคอันนี้เกิดเป็นอุปปา
ติกะวัณณะบังเกิดด้วยอาโปธาตุ จะตั้งขึ้นที่ใดก็ให้เจ็บที่นั้นดุจไม้ยอกและหอกปัก ถ้ามิฉะนั้นดุจตะขาบ
แมลงปุองขบกัด จะฟกบวมขึ้นมาภายนอกนั้นหามิได้ มีประเภทกระท าให้จับเชื่อมมัว สะบัดร้อนสะบัด
หนาว ผอมเหลือง ถ้าแก่เข้าให้จุกแน่นหน้าอก ให้อาเจียนแต่น้ าลายเหนียว ให้หอบ ให้สะอึก ให้บวมเท้า
ให้ลงเป็นหนองและโลหิตเน่า ให้ปวดมวนเป็นก าลัง เป็นอสาทยโรค รักษายากนัก 
อาการฝีดังกล่าวล้วนรักษายากมากต้องมานะกันทั้งหมอทั้งผู้ไข้เพราะอาการปรากฎในระบบของเสมหะที่
เป็นองค์ประกอบหลักของรูปธาตุคือทั่วกายแม้อาการจักปรากฎให้เห็นภายนอกเฉพาะแห่งก็ตามแลยังมี
รากแขนงรากใหญ่ของฝีที่เกิดแผ่กว้างและหยั่งลึกเข้าไปอีก ต้องขุดรากถอนโคนกันโกลาหลต้องตัดบัว
ไม่ให้เหลือใยล้วนใช้เวลานานในการรักษา 

ขั้นตอนในการรักษาแพทย์จักต้องตั้งต ารับยารุกรีสังในบุพโพแลโลหิตเสียก่อนเป็นปฐมส าหรับที่
คลินิกฯใช้ยาต ารับชื่อ"พิษพินาศ"หากเป็นต ารับยาในบัญชียาหลักให้ใช้"ยาธรณีสัณฑฆาต"พร้อมตั้งต ารับ
ยาเกลื่อนหัวฝีถ้าปรากฎให้เห็นซึ่งในพระคัมภีร์ท่านได้แจงต ารับไว้พร้อมแล้ว จากนั้นให้ล้อมอาการทาง
ปิตตะไว้อย่าให้เกิดจะเสียการณ์ได้โดยเฉพาะก าเดาอุ่นกายต้องปรกติตลอดการบ าบัดอาการนั้น ส าหรับ
ต ารับยารักษาให้ตั้งตามพระคัมภีร์ดังนี้ 
ยาแก้ฝีครีบกรต 
- ใบตานหม่อน ใบตาลโตนด ขมิ้นอ้อน ข้าวไหม้ เสมอภาค บดพอกหรือทาก็ได้ ทาแก้พิษฝีอันบังเกิดตาม
ครีบชิวหา  
- โรกทั้งสอง ยาข้าวเย็นทั้งสอง ขันทองพยาบาท สิ่งละ ๕ ต าลึง ต้มกิน แก้พิษฝีอันบังเกิดในครีบชิวหา 
ยาแก้ฝีทันตะมูลา 
- เมล็ดพันธุ์ผักกาด ขิงแห้ง สมอเทศผลใหญ่ โกฐกระดูก หญ้าลังกา ว่านน้ า ใบสะเดา เสมอภาค ท าเป็น
จุล บดท าแท่งไว้ ละลายน้ าท่า ทาเกลื่อนฝีอันบังเกิดในกระพุ้งแก้มทั้งสองหายดีนัก 
- การบูร โหราเดือยไก ่ดีปลี ขม้ินอ้อย เกลือสินเธาว์ เทียนด า ผลพิลังกาสา โกฐกระดูก กานพลู สมุลแว้ง 
พิมเสน เสมอภาค ท าเป็นจุล ท าแท่งไว้ละลายน้ าผึ้งทาเกลื่อนฝีอันบังเกิดในกระพุ้งแก้มทั้งสองหายดีนัก 
- ยาข้าวเย็นเหนือ ยาข้าวเย็นใต้ รากช้าแปูน รากย่านาง รากกระทุงลาย สิ่งละ ๕ ต าลึง ต้มให้กินดับพิษฝี
อันบังเกิดในกระพุ้งแก้มทั้งสองหายดีนัก 
- กระดูกงูเห่า รากทิ้งถ่อน รากมะเกลือ รากมะเดื่อปล้อง ยาข้าวเย็นทั้งสอง เสมอภาค ต้มให้กินดับพิษฝี
ทันตะมูลาอันบังเกิดในกระพุ้งแก้มทั้งสองหายดีนัก 
ยาแก้ฝีดาวดาษฟูา 
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- โคนไม้รวก โคนไม้เท้าฤๅษี โคนไม้ไผ่ปุา ยาข้าวเย็นทั้งสอง ขมิ้นอ้อยขมิ้นชัน กระเพราแดง แก่นแสมทั้ง
สอง แก่นขี้เหล็ก สิ่งละ ๔ ต าลึง ต้มให้กินตามก าลัง แก้วัณโรคอันชื่อว่า ดาวดาษฟูา หาย 
- ยาข้าวเย็นทั้งสอง สมอทั้งสอง เปลือกตะเคียน เปลือกขี้อ้ายนา เปลือกฝิ่นต้น สิ่งละ ๒ ต าลึง ๒ บาท 
ต้มให้กิน แก้วัณโรคอันชื่อว่า ดาวดาษฟูา ซึ่งยอดแตกออกไปแล้วนั้นหายดีนักหายดีนัก 
- ชุมเห็ดเทศทั้งห้า ใบมะกา ข่าหลวง ใบส้มเสี้ยว มูลเหล็ก สิ่งละ ๕ ต าลึง ต้มให้กินตามก าลังรุบุพโพวัณ
โรคอันชื่อว่า ดาวดาษฟูานั้น หายดีนัก 
ส าหรับผลการรักษานั้นยังไม่แจ้งชัดเหตุเพราะอยู่ในระหว่างการบ าบัด แลด้วยเป็นอาการที่รักษายากนักผู้
ไข้โดยมากมักท้อเสียกลางคัน เหมือนดั่งเช่นอาการสะเก็ดเงินและเริมเป็นต้น ถ้าหายนับเป็นบุญของ
แพทย์และผู้ไข้ท่ีเคยมีร่วมกันมาจึ่งได้มาพานพบกันเพ่ือรักษา 
  
องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย 

1. องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย ได้แก่ ต าราการแพทย์แผนไทย คัมภีร์การแพทย์แผนไทย ต ารับยาแผนไทย  

และทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 

1.1 ต าราการแพทย์แผนไทย ความรู้ที่ได้จากต าราการแพทย์แผนไทย คือ องค์ความรู้และ  
ประสบการณ์ของการแพทย์แผนไทยที่มีการบันทึกลงในสมุดไทย สมุดข่อย ใบลาน  
หรือวัสดุอ่ืนใดที่มีการถ่ายทอดและคัดลอกสืบต่อกันมา โดยมากต ารามักจะประกอบด้วยหลายๆ 
 คัมภีร์แพทย์ ต าราการแพทย์แผนไทยท่ีเป็นต าราหลักหรือต ารามาตรฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย 
 โดยต าราที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ประกอบด้วย 

1. ต าราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช เล่ม 1-3 
2. ต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง เล่ม 1-2 
3. ต าราคัมภีร์แพทย์แผนโบราณของขุนโสภิตบรรณาลักษณ์ เล่ม 1-3 
4. ต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1-3 
5. ต าราเวชศึกษาและต าราประมวลหลักเภสัชของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ (วัดพระเชตุพนฯ) 

     และในส่วนของกลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สังกัดสถาบันการแพทย์แผนไทย  

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือท าการศึกษา วิเคราะห์  

และพิจารณาต ารับยาแผนไทยของชาติ ต ารับยาแผนไทยทั่วไปต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ และต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป และได้สรุปบัญชีรายชื่อต าราการแพทย์แผน
ไทยของชาติ และต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าต ารายาแผนไทย/ ต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ ทั่วไป ครั้งที่ 1 ดังนี้ 
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ต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ  มีดังนี้ 

1) ต ารายาศิลาจารึกวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม จารึกในสมัยรัชกาลที่ 3 
2) ต ารายาจารึกวัดราชโอรส จารึกในสมัยรัชกาลที่ 2 
3) ต าราพระโอสถพระนารายณ์ เป็นต าราพระโอสถซึ่งหมอหลวงได้ประกอบถวายสมเด็จพระนารายณ์ 
4) ต าราเวชศาสตร์ฉบับหลวง เล่มที่ 1-2 ช าระต าราในสมัยรัชกาลที่ 5 
5) เวชศาสตร์วัณณนาของพระยาประเสริฐศาสตร์ธ ารง เล่ม 1-5 
6) ต าราแพทย์สงเคราะห์ เล่ม 1-4 
7) ต าราคัมภีร์แพทย์แผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1-3 
8) ต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ เล่ม 1-3 
9) ต าราเวชศึกษาแพทย์ศาสตร์สังเขปของพระยาพิศนุประสาทเวช 

ต าราการแพทย์ทั่วไป  มีดังนี ้

1. ต าราสมุนไพรลานนาของหน่วยงานศึกษาวิจัยคัมภีร์โบราณ 
2. ต ารายากลางบ้านของพระธรรมวิมลโมลี วัดเบญจมบพิตร 
3. ต ารายากลางบ้านของศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ 
4. ประมวลสรรพคุณยาไทยของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ เล่ม 1-3 
5. ศัพท์แพทย์ไทยของหน่วยข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลล 
6. ต ารับยาแผนโบราณของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข 
7. ต าราแพทย์แผนโบราณทั่วไปของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข 

          และมีต าราอีก 1 เล่ม ที่ไม่สามารถจัดเข้าเกณฑ์เป็นต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ หรือต าราการแพทย์ทั่วไป  
ได้แก่ อายุรเวทศึกษาของขุนนิเทสสุขกิจ แต่ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าต ารายาแผน ไทย/ ต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ ทั่วไป ครั้งที่ 3 ได้ประกาศ
ต าราการแพทย์ของชาติ ประกอบด้วย 4 เล่ม ดังนี้ 

1. ต าราพระโอสถพระนารายณ์ 
2. ต ารายาจารึกวัดราชโอรส 
3. ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
4. ต าราเวชศาสตร์ฉบับหลวง 

 นอกจากต าราดังกล่าว ยังมีต าราที่ใช้ในการอ้างอิง และถือว่าเป็นต าราที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาและการอนุรักษ์  ได้แก่ 

1) ต าราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 ประกอบด้วยต าราในโรงพระโอสถ และต าราพระโอสถ รวบรวมและตรวจสอบโดยพระพงศ์อมรินทร์ราชนิกูล โอรสของพระเจ้าตากสิน 
2)  ต าราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท เป็นต าราแพทย์แผนไทยที่แยกรายละเอียดสรรพคุณของส่วนต่างๆ ของสมุนไพรแต่ละชนิด 
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3)  ต ารายาฉบับพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 
4)  ต าราไม้เทศเมืองไทยของหมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด 
5)  แพทย์ศาสตร์นิเทสของขุนนิเทสสุขกิจ 
6) แพทย์ต าบลของพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี เล่ม 1-3 
7) ต าราสรรพคุณยาไทยของพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี 
8) ต าราหมอประจ าบ้านของพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี 
9) คู่มือนักท ายาของโกมารภัคค์ 
10) หมอไทยยาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ 

ต าราที่กล่าวมาเป็นเพียงสังเขป ยังมีต าราการแพทย์แผนไทยอีกหลายเล่มที่ควรมีไว้ใช้ในการศึกษา ส าหรับการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

1.2 คัมภีร์แพทย์แผนไทย คัมภีร์แผนไทยมีหลายคัมภีร์ ซึ่งมักจะรวบรวมอยู่ในต าราต่าง ๆ คัมภีร์ที่ควรศึกษาเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ 

1) คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย กล่าวถึง การค้นหาสาเหตุแห่งไข้ การวินิจฉัยโรค การตรวจโรค การพยากรณ์โรคและไข้ต่างๆ โดยกล่าวถึงกองพิกัดสมุฏฐาน 4 ประการ ได้แก่ ธาตุ
สมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน และกาลสมุฏฐาน 
2) คัมภีร์โรคนิทาน กล่าวถึง ความมรณะสิ้นอายุด้วยโบราณโรค และปัจจุบันโรค  และลักษณะพิการและแตกของธาตุทั้ง 4 
3) คัมภีร์ธาตุวิภังค์ กล่าวถึง การเสียชีวิตของบุคคล ธาตุทั้ง 4 ขาดเหลือ ธาตุทั้ง 4 พิการตามฤดู และธาตุทั้ง 4 พิการ 
4) คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ กล่าวถึง ธาตุทั้ง 4 พิการ ฤดู 3 ฤด4ู ฤดู 6 ให้ธาตุพิการ ธาตุ 4 วิปลาส และธาตุ 4 เป็นตรีโทษ 
5)  คัมภีร์ฉันทศาสตร์ กล่าวถึง จรรยาแพทย์ ทับ 8 ประการ ประเภทไข้ต่างๆ ลักษณะน้ านมดีและชั่ว ปุวง 8 ประการ 

 มรณะญาณสูตร และโรคแห่งกุมาร 
6) คัมภีร์ตักศิลา กล่าวถึง ลักษณะอาการ การรักษาไข้พิษ ไข้กาฬ ต่างๆ 
7) คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ กล่าวถึง ลักษณะล าบองราหูอันบังเกิดใน 12 เดือน 
8) คัมภีร์มุขโรค กล่าวถึง โรคท่ีเกิดในปากคอ เป็นเพราะโลหิตมี 19 ประการ 
9) คัมภีร์ปฐมจินดา กล่าวถึง ต้นเหตุมนุษย์เกิด โลหิตระดูสตรี ครรภ์วาระก าเนิด 
ครรภ์รักษา ครรภ์วิปลาส ครรภ์ปริมณฑล ครรภ์ประสูติ รูปลักษณะกุมาร และลักษณะซาง 
10)  คัมภีร์มหาโชตรัต กล่าวถึง โรคโลหิตระดูสตรีปกติโทษ และระดูทุจริตโทษ 
11)  คัมภีร์ธาตุบรรจบ กล่าวถึง โรคอุจจาระธาตุ และมหาภุตรูป 
12)  คัมภีร์อุทรโรค กล่าวถึง มาน 18 ประการ 
13)  คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา กล่าวถึง โรคท่ีเกิดกับทางเดินปัสสาวะ 
14) คัมภีร์กษัย กล่าวถึง กษัยเกิดเป็นอุปปาติกะโรค 18 จ าพวก และกษัยเกิดแก่กองธาตุสมุฏฐาน อีก 8 จ าพวก 
15)  คัมภีร์อติสาร กล่าวถึง ปัจจุบันกรรมอติสาร 6 จ าพวก และโบราณกรรมอติสาร 5 จ าพวก  
16) คัมภีร์ทิพย์มาลา กล่าวถึง ลักษณะฝี (วัณโรค) 
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17) คัมภีร์ไพจิตรมหาวงค์ กล่าวถึง ลักษณะและประเภทต่างๆ ของฝี 
18) คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค กล่าวถึง โรคเรื้อนต่างๆ สาเหตุการเกิดโรคเรื้อน และแหล่งที่เกิดโรคเรื้อน 
19)  คัมภีร์ชวดาร กล่าวถึง โรคลมอันมีพิษต่างๆ 
20) คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร กล่าวถึง ลมที่ท าให้เกิดโรค และมีอาการต่างๆ ตามลักษณะของลม 10 ประการ 
21) คัมภีร์อภัยสันตา กล่าวถึง โรคท่ีเกี่ยวกับตา 

1.2 ต ารับยาแผนไทย ประกอบด้วย ชื่อต ารับยา ตัวยาในต ารับ วิธีการท าและสรรพคุณในการรักษา  
1.3 ต ารับยาแผนไทยที่กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้มีการพิจารณาโดยคณะท างานพิจารณาต ารับยาแผนไทยทั่วไป และต ารับยาแผนไทยของชาติ ได้แก่ 

1) ต ารับยาในต าราพระโอสถพระนารายณ์ เป็นต าราที่หมอหลวงได้ประกอบถวายสมเด็จพระนารายณ์  
โดยในต ารับยาประกอบด้วย ชื่อหมอ วันคืนที่ตั้งพระโอสถ และสรรพคุณในการรักษา ต ารับยาดังกล่าวจะมีหมอปรุงยา ประกอบหมอหลวง 4 คน หมอพ้ืนบ้าน(หมอราษฎ์) 1 
คน หมอจีน 1 คน หมออินเดีย 1 คน และหมอฝรั่ง 2 คน 
ต ารับยาในต ารายาจารึกวัดราชโอรส จารึกในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยให้จารึกต ารายาไทยไว้ในแผ่นศิลา  
ประดิษฐานที่วัดราชโอรส (วัดจอมทอง) ผู้ควบคุม คือ พระเจ้าลูกยาเธอ  
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ซึ่งต ารับยาดังกล่าวไม่ปรากฏผู้เป็นเจ้าของต ารา ซึ่งน่าจะเป็นฉบับหลวงที่ผ่านการช าระและตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้ว 
           ยาสามัญประจ าบ้าน ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยยาสามัญประจ าบ้าน 27 ขนาน ได้แก่ 
1.4 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 

          ในส่วนทฤษฎีการแพทย์พ้ืนฐาน อัน ได้แก่ ธาตุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน และกาลสมุฏฐาน บางคัมภีร์รวมถึงประเทศสมุฏฐานด้วย คัม ภีร์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง
สมุฏฐานที่ตัง้แต่แรกเกิดของโรคนั้น ได้แก่ คัมภีร์เวชศึกษา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุภังค์ และคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ ซึ่งในที่นี้ขอกล่าวเฉพาะคัมภีร์เวชศึกษา 
ดังนี้ 

1)  ธาตุสมุฏฐาน หมายถึง โรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของธาตุทั้ง 4 ได้แก่ 

ก. ปถวีธาตุ  (ธาตุดิน 20 ประการ) คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เส้นเอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า และมัน
ในสมอง 
ข. อาโปสมุฏฐาน (ธาตุน้ า 12 ประการ) คือ น้ าดี น้ าเสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น มันเหลว น้ าตา น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ และน้ าปัสสาวะ 
ค. วาโยสมุฏฐาน (ธาตุลม 6 ประการ) คือ ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ า ลมในท้อง ลมในล าไส้ ลมพัดทั่วร่างกาย และลมหายใจเข้าออก 
ง. เตโชสมุฏฐาน (ธาตุไฟ 4 ประการ) คือ ไฟส าหรับอุ่นกาย ไฟส าหรับร้อนระส่ าระสาย ไฟส าหรับเผาให้แก่คร่ าคร่า และไฟส าหรับย่อยอาหาร 

2) อุตุสมุฏฐาน หมายถึง การเจ็บไข้ที่เกิดจากฤดูแปรปรวน แบ่งออกเป็นฤดู 3 ฤดู 4 และฤดู 6  ในที่นี้จะขอกล่าวถึงฤดู 3 โดยสังเขป 

ก. คิมหันตะฤดู (ฤดูร้อน) เจ็บไข้มาจากธาตุไฟพิกัดไฟส าหรับอุ่นกาย 
ข. วสันตะฤดู (ฤดูฝน) เจ็บไข้มาจากธาตุลมพิกัดลมในท้อง 



1347 
 

 

ค. เหมันตะฤดู (ฤดูหนาว) เจ็บไข้มาจากธาตุน้ า พิกัดเสมหะและโลหิต 

3) อายุสมุฏฐาน หมายถึง  อายุเป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค แบ่งออกเป็น 

ก. ปฐมวัย นับตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี  เสมหะเป็นเจ้าเรือน โลหิตแทรก  และอายุ 8 ปีถึง 16 ปี  
โลหิตเป็นเจ้าเรือน เสมหะยังเจืออยู่ 
ข. มัชฌิมวัย  16 ปีถึง 32 ปี ธาตุน้ าพิกัดโลหิต 2 ส่วน ธาตลุม 1 ส่วน 
ค. ปัจฉิมวัย  32 ปีถึง64 ปี   สมุฏฐานธาตุลม  และอายุ 64 ถึงอายุขัย ธาตุลมเป็น 
เจ้าเรือน ธาตุน้ าแทรกพิกัดเสมหะกับเหงื่อ 

4) กาลสมุฏฐาน หมายถึง  เวลาเป็นที่ตั้งท่ีแรกเกิดของโรค แบ่งออกเป็น 
 
ก. เวลากลางวัน 
6.00-9.00 น.     ธาตุน้ าพิกัดเสมหะ 
9.00-12.00 น.   ธาตุน้ าพิกัดโลหิต 
12.00-15.00 น. ธาตุน้ าพิกัดดี 
15.00-18.00 น. ธาตุลม 

ข. เวลากลางคืน 
18.00-21.00 น. ธาตุน้ าพิกัดเสมหะ 
21.00-24.00 น. ธาตุน้ าพิกัดโลหิต 
24.00-03.00 น. ธาตุน้ าพิกัดดี 
03.00-06.00 น. ธาตุลม 

2. การถ่ายทอดของระบบการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย 

2.1 การถ่ายทอดในระบบสถาบันการศึกษา 

 ความรู้ทีไ่ด้จากสถาบันการศึกษาเป็นความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการรับรอง  
กล่าวคือ ต้องเป็นการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีผ่านการรับรองว่ามีหลักสูตรไดม้าตรฐาน จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรค
ศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข อนึ่งการถ่ายทอดในระบบสถาบันการศึกษาจะมีโครงสร้างหลักสูตรชัดเจน และมีคณาจารย์ในหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ์ของสกว.ด้วย  สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
แพทย์แผนไทย สามารถแบ่งได้เปน็ สถาบันการศึกษาแพทย์แผนไทย และสถาบันการศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระดับต่ ากว่าปรญิญาตรี และระดับปริญญาตร ี       

2.2  การถ่ายทอดความรู้ 

แพทย์แผนไทย ถือว่าเป็นการถ่ายทอดแบบปัจเจกชน สามารถแบ่งครูแพทย์ไทยได้ตามประเภทของการแพทย์แผนไทย ได้เป็น ครูเวชกรรมไทย ครูเภสัชกรรมไทย ครูผดุงครรภ์
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ไทย และครูนวดไทย การก าหนดการรับมอบตัวศิษย์ต้องตรงตามประเภทของการแพทย์แผนไทย และตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

1) ประเภทเวชกรรมไทย ได้รับการมอบตัวศิษย์เป็นเวลาสืบเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี จากครูผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย  องค์ความรู้เวชกรรม
ไทย คือ กิจ 4 ประการ ได้แก่ 

ก. รู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรค ได้แก่  ธาตุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐานและกาลสมุฏฐาน 
ข. รู้จักชื่อของโรค ได้แก่ โรคตามธาตุสมุฏฐาน 42 ประการ ตามฐานที่ตั้งของโรคในเบญจอินทรีย์ และชื่อโรคตามหมอสมมุติ 
ค. รู้จักยารักษาโรค ได้แก่ รู้จักตัวยา รู้จักสรรพคุณยา รู้จักพิกัดยา และรู้จักการปรุงยาที่ประสมใช้ตามวิธีต่าง ๆ คือ หลักเภสัช 4 
ง. รู้จักเลือกยาให้เหมาะกับโรค 

2) ประเภทเภสัชกรรมไทย ได้รับการมอบตัวศิษย์เป็นเวลาสืบเนื่องกันไม่น้อยกว่าสองปี จากครูผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย  องค์ความรู้เภสัช
กรรมไทย ประกอบด้วยหลักเภสัช 4 คือ 

ก. เภสัชวัตถุ คือ รู้จักวัตถุธาตุนานาชนิด ที่จะน ามาใช้เป็นยารักษาโรค จะต้องรู้จักลักษณะพ้ืนฐานของตัวยาหรือสมุนไพร คือ ต้องรู้จักชื่อ ลักษณะ สี กลิ่น และรส 
ประกอบด้วย พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ 
ข. สรรพคุณเภสัช คือ รู้จักสรรพคุณของวัตถุธาตุนานาชนิดที่จะน ามาใช้เป็นยา 
จะต้องรู้รสของตัวยานั้น ๆ ก่อน ประกอบด้วยรสประธาน 3 และรสยา 9 รส 
ค. คณาเภสัช คือ รู้จักการจัดหมวดหมู่ของตัวยาหลายสิ่งหลายอย่าง รวมเรียกเป็นชื่อเดียว ประกอบด้วย จุลพิกัด พิกัดยา และมหาพิกัด 
ง. เภสัชกรรม คือ รู้จัก การปรุงยา ผสมเครื่องยาหรือตัวยา ประกอบด้วย วิธีปรุงยาแผนโบราณ การใช้ยาอันตราย (สะตุ ประสะ และฆ่าฤทธิ์) และยาสามัญประจ าบ้าน 27 
ขนาน 

          ดังนั้น ตามหลักการของเภสัชกกรมไทย จะต้องมีความรู้หลักเภสัช 4 ดังกล่าวข้างต้น จึงจะสามารถเตรียมยา ผลิตยา เลือกสรรยา ปรุงยาและจ่ายยาได้ ตามการ
ประกอบโรคศิลปะหรือประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย 

3) ประเภทการผดุงครรภ์ไทย ได้รับการมอบตัวศิษย์เป็นเวลาสืบเนื่องกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  จากครูผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย ผู้ที่จะเป็น
ผดุงครรภ์จะต้องมีความรู้และความสามารถวินิจฉัยจ าแนกสภาวะของหญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอดได้ เพื่อให้การดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม องค์ความรู้การผดุงครรภ์ ได้แก่ 

ก. สรีระร่างกายของหญิงและชายวัยเจริญพันธุ์  
ข. การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย การปฏิสนธิ การบ ารุงรักษาครรภ์และการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์  การแท้ง  และการเจริญของครรภ์ 
ค. การท าคลอดปกติ ประกอบด้วย วิธีการท าคลอดปกติและการดูแลขณะคลอดการท าคลอดรก การตรวจรกและสายสะดือ และอาการผิดปกติที่ควรส่งต่อไปโรงพยาบาล 
ง. การดูแลมารดาและทารกในระยะคลอด 
จ. การเจริญเติบโตและการดูแลทารก ต้องให้การดูแลและค าแนะน ามารดา ได้แก่ การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา การเจริญเติบโตด้านร่างกายของทารกในวัยต่าง ๆ อาการและ
การดูแลรักษาทารกในวัยต่าง ๆ 

4) ประเภทการนวดไทย ได้รับการมอบตัวศิษย์เป็นเวลาสืบเนื่องกันไม่น้อยกว่าสองปีจากครูผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย  องค์ความรู้การนวดไทย 
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ได้แก่ 

ก. ความรู้ในการค้นหาต้นเหตุของโรค ประกอบด้วย 
-  การซักประวัติ 
-  การตรวจร่างกาย ได้แก่ การตรวจทั่วไป การตรวจก่อนลงมือนวด 

ข. หลักพื้นฐานการนวดไทย 
- กายวิภาคศาสตร์ ต้องรู้รูปร่าง ลักษณะ และต าแหน่งของอวัยวะต่าง ๆ ของระบบร่างกาย 
-  สรีระวิทยา ต้องรู้หน้าที่ของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
- พยาธิวิทยา ต้องรู้ความผิดปกติของกายวิภาคและสรีระวิทยาของระบบการท างานในร่างกาย 

ค. เส้นประธาน 10  เป็นเส้นที่แสดงต าแหน่งและแนวเส้นส าหรับการนวด ถือว่า เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานของการนวดไทยที่จะต้องหมั่นศึกษา ประกอบด้วย เส้นส าคัญ 10 เส้น คือ 
เส้นอิทา เส้นปิงคลา เส้นสุมนา เส้นกาลทารี เส้นสหัสรังษี เส้นทวารี  เส้นจันทภูสังหรือลาวุสัง เส้นรุช าหรืออุรังกะ เส้นสุขุมังหรือนันทะกะหวัด และเส้นสิกขิณีหรือคิชฌะ 

2.3 การถ่ายทอดความรู้ตามแบบพ้ืนบ้าน 

          การแพทย์พ้ืนบ้านเป็นวิธีการรักษาโรคของชุมชน ที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีความหลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นระบบการแพทย์ที่มีบทบาทในการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม 

          การถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยความพยายาม ความอดทน ความพากเพียร การเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง ที่จะจดจ าค าสอน 
และต้องหั่นคอยสังเกตติดตามไถ่ถามจากครูบาอาจารย์ ครูหมอพ้ืนบ้านจึงจ าเป็นต้องมีการคัดเลือกถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของลูกศิษย์ เช่น จะต้องดูนิสัยใจคอ ว่า
จะต้องเป็นผู้มีเมตตา ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู และความอดทน กล่าวโดยสรุป คือ ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม  เพราะนอกจากความรู้ความช านาญในศาสตร์การแพทย์พ้ืนบ้าน
แล้ว คุณธรรมและจริยธรรมก็มีส่วนส าคัญ เพราะชีวิตผู้ปุวยอยู่ในก ามือของหมอนั้นเอง 

          การสืบทอดภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านมี 2 วิธีการ คือ การสืบทอดจากบรรพบุรุษ  และการสืบทอดจากครูหมอพ้ืนบ้าน ดังนี้ 

1)  การสืบทอดจากบรรพบุรุษ ที่เป็นหมอพ้ืนบ้าน เป็นการสืบทอดทางสายเลือด ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจะเป็นผู้ที่มีโอกาสใกล้ชิดในการสังเกต ดูแล เกี่ยวกับการรักษาการ
เจ็บปุวย ท าให้เกิดการจดจ าวิธีการรักษา เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ และสืบทอดการเป็นหมอพ้ืนบ้านที่ดีได้ 

2)   สืบทอดภูมิปัญญาจากครูหมอพื้นบ้าน จะมีธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติ ตั้งแต่การยกครู (ไหว้ครู) ติดตามการศึกษาจากครูหมอทั้งเรื่องสมุนไพร การตรวจโรค และ
วิธีการรักษาผู้ปุวย ภายใต้การก ากับดูแลของครูหมอ เมื่อเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ เรื่องยาสมุนไพร การตรวจโรค และรักษาโรคที่ดีแล้ว ครูหมอจึงจะอนุญาตให้ลูกศิษย์ปฏิบัติ
หน้าที่หมอพ้ืนบ้าน ท าการรักษาผู้ปุวยได้โดยล าพัง แต่เมื่อมีข้อสงสัยก็ต้องหมั่นไปปรึกษาครู คอยสั่งสมประสบการณ์จนเกิดความช านาญ ก็ จะเป็นหมอพ้ืนบ้านที่สามารถรับใช้
และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นท่ีหรือท้องถิ่นนั้น ๆ 

ส าหรับวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านนั้น มีวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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          1)  ขั้นตอนการสมัครเป็นศิษย์ จะต้องมีพิธีกรรมการขึ้นครูหรือยกครู การสมัครเข้าเป็นศิษย์ ส่วนมากจะต้องเตรียมขันธ์ 5 และเงินค่ายกครู 

          2) ขั้นตอนการศึกษา เมื่อรับเป็นศิษย์แล้วครูหมอพ้ืนบ้านจะแนะน าข้อปฏิบัติของหมอพ้ืนบ้าน สอนการบริกรรมคาถา สอนภาษาโบราณ เช่น ภาษาขอม ภาษาบาลี 
เป็นต้น ส่วนเรื่องต าราที่ใช้ของครูหมอนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคัมภีร์ใบลาน และให้ฝึกปฏิบัติจากของจริง เช่น การศึกษาต้นไม้ วิธีการเก็บยา การปรุงยา และการตั้งยา เป็นต้น ถือ
ว่าเป็นการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ต้องหมั่นสังเกตและจดจ าเรียนรู้ในสิ่งที่ครูหมอถ่ายทอด และสั่งสอนการเป็นหมอพ้ืนบ้านให้ 

          3) ขั้นตอนการประกอบวิชาชีพหมอพื้นบ้าน เมื่อศึกษาในส่วนของสมุนไพรและยาเป็นที่ช านาญแล้ว ครูหมอก็จะสอนให้เรียนรู้การตรวจวินิจฉัยโรคและการ
บ าบัดรักษาโรคของคนไข้ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของครูหมอพ้ืนบ้าน การฝึกปฏิบัติเริ่มต้นต้องคอยเป็นลูกมือก่อน เมื่อได้ปฏิบัติฝึกฝน เ รียนรู้จนเกิดความช านาญและ
สามารถรักษาคนไข้ได้เองโดยล าพังแล้ว ก็นับได้ว่าส าเร็จการศึกษา แต่ก็ไม่ควรหยุดการศึกษาหาความรู้และหมั่นเพ่ิมพูนประสบการณ์การประกอบวิชาชีพการเป็นหมอพ้ืนบ้าน 
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เทคนิคการตัดสินใจเช่ือในการรับข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์เชิงพุทธ 
Decision-making techniques in receiving information on online Buddhist media. 

 
 พระครูสังฆรักษ์พิทยา  ญาณธโร1 
     อาจารย์ ดร.สุวารี รวบทองศรี 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงคห์ลักการเลือกเชื่อถือข้อมูลข่าวสารสื่ออนไลน์ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อต้อง
มีเทคนิค โดยทั้ง ผู้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆควรใช้ วิจารณาณก่อนเชื่อและน าไปปฏิบัติโดยยึดหลักความเป็น
มีเหตุผลและความถูกต้อง ต้องไม่ เชื่ออย่างขาดเหตุผล ความเชื่อต้องประกอบด้วยเหตุและผล ไม่ตื่นข่าว 
มีเหตุผลในการเชื่อ ข้อมูลต่าง ๆ ใช้หลักโยนิโสมนสิการและหลักเหตุผลในตามหลักกาลามสูตร การเชื่อ
ข่าวสาร ใดๆชาวพุทธต้องมีวิจารณญาณ รับข่าวแล้วต้องมีสติ รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ ต้องมีความ  ฉลาด 
พิจารณาให้เห็นผลประโยชน์สุขและความถูกต้องที่เกิดกับผู้ฟัง และส่วนรวม เพราะเมื่อก่อนที่เราจะปลง
ใจเชื่อนั้น ควรน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๔ ข้อ.  โดยใช้หลักดังนี้  

เมื่อมีการตรวจสอบข่าวสารโดยใช้หลัก ทั้ง ๔ คือ หลักสต ิหลักโยนิโสมนสิการ  หลักกาลาม
สูตร และหลักอริยสัจ๔ เพ่ือตรวจสอบข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์  เมื่อทุกท่านมีหลักทั้ง ๔ แล้ว ถึง
จะได้เกิดปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยความมีสติ มีการพิจารณาแบบแยบคาย การอย่าเพ่ิง
เชื่ออะไร และการพิจารณาข่าวสารเกิดก่อทุกข์กับผู้อ่ืนไหม และข่าวสารนั้นมีแนวทางการปฏิบัติทางท่ีดี
งาม ถูกต้อง สามารถเชื่อข่าวสารนั้นได้ แล้วชาวพุทธจะได้เพ่ิมปัญญาในการศึกษาหาข้อมูลในยุคดิจิทัลได้
อย่าง มีเบิกบาน มีความสุข 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจเชื่อ ข้อมูลข่าวสาร สื่อออนไลน์เชิงพุทธ 

 

Abstract 

This article has the main objective of choosing to trust online media information 
before making a decision to believe. There must be a technique that both the recipients 
of the information should use. to consider before believing and implementing based on 
                                                           

1 อาจารย์ประจ าวิชาพระพุทธศาสนา.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.วิทยาลัยสงฆ์นครนา่น เฉลิม
พระเกียรติฯ 
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the principles of rationality and correctness. Must not believe unreasonably. Beliefs must 
consist of cause and effect, do not wake up to news, have reasons for believing, all 
information is based on the Yonisomanasikara and rationale in the Kalama Sutta. 
believing the news Any Buddhist must have discretion. Receive the news and be 
conscious know how to analyze, distinguish, must be wise, consider the benefits, 
happiness and correctness that occur to the listener and the public; because before we 
decided to believe Should apply the principles of Buddhism four  principles. using the 
following principles 

When examining the news by using the four principles, namely the principle of 
mindfulness, the principle of Yonisomanasikara. Kalama Sutra and the Four Noble Truths 
to check the news that is happening on social media When all of you have the four 
principles, you will be able to gain wisdom in considering what is happening with 
mindfulness. are considered separately to not believe anything And does considering the 
message cause suffering to others? and the message has a good and correct way of 
doing it; one can believe it. Then Buddhists will be able to increase their wisdom in 
studying and researching information in the digital age with joy and happiness. 

Keywords: decision to ,believe information, Buddhist online media 
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๑.บทน า  

สังคมในประเทศไทยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ต่างๆ และมีการประกอบอาชีพการงานที่
แตกต่างกันไปโดยมี ฐานวัฒนธรรมความคิด ความเชื่อและประพฤติปฏิบัติไปตามความเชื่อนั้น ๆ จน
สามารถสร้างประเพณีประจ าท้องถิ่นต่างๆได้ ส่วนสังคมไทยสมัยในปัจจุบันมีพฤติกรรมอย่างไร และ
ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร มูลเหตุ ส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มาจากอะไรสังคมในประเทศไทยเป็น
สังคมท่ีมีมานาน มีความเชื่อแตกต่างกันตามท้องถิ่น และยังมีความคิดที่หลากหลายที่ขัดแย้งกันบ้าง 
สอดคล้องกันบ้าง ทั้งความเชื่อการเมือง,การศึกษาทางศาสนา ความเชื่อทางวัฒนธรรม และความเชื่อทาง
ศาสนา และในปัจจุบันสังคมประเทศไทยได้รับเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามามากมายจน ท าให้เผชิญหน้า
กับข่าวสารในสังคมออนไลน์ที่มีการสื่อสารอย่าง รวดเร็วโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นยุคของการ
สื่อสารที่มีผลต่ออ านาจการตัดสินใจของ ประชาชน การเสพข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ที่ขาดวิจารณญาณ 

การตัดสินใจถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญ และปฏิบัติอยู่เป็นประจ า  
เนื่องจากการตัดสินใจจะท าให้มนุษย์เลือก และได้สิ่งต่าง ๆ ที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด  

 โดยเฉพาะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในช่องทางสื่อออนไลน์ มีความรวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะข่าวที่มีผลกระทบทางสังคมสูง เป็นที่ให้ความสนใจของผู้คนส่วนใหญ่ การตัดสินใจเชื่อ 
และส่งต่อข้อมูลที่ขาดการพิจารณาใคร่ครวญที่ดีหากเป็นข้อมูลที่จริง ก็จริงในส่วนที่เป็นข้อมูล แต่ใน
ขณะเดียวกันผู้ที่เกี่ยวข้องอาจได้รับความเสียหายและไม่อยากให้ผู้อ่ืนรับทราบ นอกจากข่าวนั้นเป็น
ข่าวสารที่ได้รับการอนุญาต  

ส่งผลให้ผู้ที่มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารก่อนตัดสินใจเชื่อลดลง ส่งผลให้ผู้ที่รับข้อมูลไป
คลาดเคลื่อน และอาจส่งผลต่อผู้ส่งข้อมูล ซึ่งปัจจุบันมีพระราชบัญญัติว่าด้วยฉบับนี้เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ และยังคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลใน
ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน โดยได้ให้นิยามค าว่า “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” ไว้
ในมาตรา ๔ 2ว่าหมายถึง “ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน 
ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือ มีหมายเลข รหัส 
สิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย 
และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย”. จึงขอเสนอ
เทคนิคการตดัสินใจเชื่อในการรับข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์เชิงพุทธ เพ่ือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจอย่าง
ถูกวิธี 
                                                           

2 พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 http://www.local.moi.go.th/law27.htm,ให้ไว้ ณ 
วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2540 
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จากผลงานวิจัย...พบ3ว่าแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเชิงพุทธ เพ่ือสร้างความปรองดอง พบว่า 
เป็น การสื่อสารด้วยสติและปัญญา มีความรอบคอบในขณะท าการสื่อสารโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ตนเอง
และผู้อ่ืนมีความสุข ยึดหลักกัลยาณมิตตธรรม หลักสัปปุริสธรรม เบญจศีลและเบญจธรรม หลักอริยสัจ 
หลักไตรลักษณ์ บนพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิ คุณค่าแท้และประโยชน์ที่ แท้จริง ส่วนปัญหาการสื่อสารเกิด
จากอคติ และขาดการพิจารณาด้วยเหตุผลก่อนเชื่อข้อมูล ข่าวสาร ควรยึดหลักหลักโยนิโสมนสิการ กา
ลามสูตร ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ผู้ที่ตัดสินใจเชื่อ และสื่อสารข้อมูลออกไป ต้องยอมรับในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น เพ่ือ
เป็นการรับข้อมูลข่าวสาร และการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีความเป็นจริง มีสัมมาทิฐิ ผู้เขียนจึง
เสนอเทคนิคการตัดสินใจเชื่อในการรับข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์เชิงพุทธ  ด้วยความหมายของการ
ตัดสินใจ กระบวนการพฤติกรรมในการตัดสินใจของมนุษย์  

๒.แนวคิดการตัดสินใจ 

การตัดสินใจส่วนมากเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ท าให้การตัดสินใจบางเรื่องมีลักษณะ 
เหมือนหนีเสือปะจระเข้และหลายครั้งก็กลายเป็นสิ่งที่บุคคลคุ้นเคย โดยเฉพาะการที่ต้องเลือกตัดสินใจใน 
เรื่องท่ียากๆ ระดับความไม่แน่นอนนี้กลายเป็นสิ่งที่เข้ามารบกวนการตัดสินใจของบุคคลได้ เช่นเดียวกับ 
การที่บุคคลมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ขัดแย้งกัน นอกจากนี้สิ่งที่เข้ามาท าให้เกิดความซับซ้อนในการ 
ตัดสินใจอีกก็คือ การมีทางเลือกจ านวนมากหรือการมีจ านวนสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องมากเกินไปก็สามารถ 
ท าให้เกิดความรวนเรในการตัดสินใจได้มากข้ึน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ท าการตัดสินใจควรมีการจัดระเบียบ 
สารสนเทศทั้งหมดก่อน ดังนั้น การตัดสินใจที่มักเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่ 
สามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้แม้ว่าจะได้ใช้การตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่มีความล าเอียงก็ตาม การ 
ตัดสินใจที่ดีจึงไม่สามารถวัดได้จากผลความส าเร็จของการตัดสินใจของแต่ละบุคคล เพราะบ่อยครั้งเป็น 
เรื่องของความโชคดีแต่บ่อยครั้งก็เป็นผลจากความเป็นเหตุเป็นผลของการตัดสินใจ ซึ่งมิได้เกิดจากความ 
คิดแวบแรกที่เข้ามาในสมอง แต่มีการพิจารณาเป้าหมายและสิ่งที่มีความเก่ียวข้องทั้งหมด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ พบว่ามีผู้ให้ความหมายของ การตัดสินใจไว้หลายประการได้แก่ 
วิชัย โถสวุรรณจินดา4 ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง การเลือกทางเลือกท่ีมีอยู่หลาย ๆ 

                                                           
3 นิเทศ สนั่นนาร,ี จรัส ลีกา และสาริกา ไสวงาม,ภัทรวดี ทองนึก, การสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสร้างความ

ปรองดองในสังคม,วารสารบัณฑติศึกษามหาจุฬาขอนแก่น,ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 หน้า 
๑๕๙ ถึง ๑๗๘  

4 วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2535). ความลับองคการ : พฤติกรรมองคการสมัยใหม.่พิมพครั้งท่ี ๒ . กรุงเทพฯ : 
ดีไลท. หน้า ๑๘๕ 
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ทางเลือก โดยอาศัยทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถ ตอบสนองเป้าหมาย หรือความ
ต้องการของผู้เลือกได้ 

กรองแก้ว อยู่สุข5  ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง การเลือกสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ 
สิ่ง หรือเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางที่มีอยู่ และ วิธีการที่เลือกนั้นย่อมได้รับการ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าถูกต้องเหมาะสมหรือดีที่สุด และตรงกับ เป้าหมายขององค์การด้วย  

กวี วงศ์พุฒ6  ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึงการพิจารณา ทางเลือกท่ีดีที่สุดจาก
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผู้น าต้องตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลเพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการ
ตัดสินใจดังกล่าวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ดังนั้น กล่าวโดยสรุป การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาโดยใช้ข้อมูล หลักการและ เหตุผล 
วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนในการหาทางเลือกท่ีดีที่สุด เหมาะสมที่สุด จากหลาย ๆ ทางเลือก ที่สามารถ
ตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑แนวคิดการตัดสินใจในทางพระพุทธศาสนา 

รูปแบบการตัดสินใจตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

การตัดสินใจในทางพระพุทธศาสนาเป็นมโนกรรม  ระหว่างที่ก าลังคิดอยู่นี้ จะเกิดการปรุงแต่งใน
ใจ(มโนสังขาร) โดยถูกปจจัยทั้งรูปและนามปรุงแต่งให้เกิดทั้งดีและชั่วตามเจตนา มีต้นเหตุจากอวิชชา 
(ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท)7 มีที่มาจากอ านาจของตัณหา (ความทะยานอยากในกาม อยากเป็น และ
อยากไม่เป็น) และ    ทิฏฐิ (ความเห็นชอบและความเห็นผิด)8  เป็นเหตุ  ให้เกิดทั้งสุขและทุกข์ กุศลและ
อกุศล9 หากไม่ได้พัฒนา อาจท าให้ไขว้เขวจากความเป็นจริงและหลงวนเวียน          ในสังสารวฏั 
กระบวนการตัดสินใจในพระพุทธศาสนา มีความคิดเป็นจุดประสาน 

ระหว่างการรับรู้ (รับข้อมูลข่าวสารและน าข้อมูลไปใช้) กับกรรม (น าไปสู่การแสดงออกทาง
กายและวาจา) จะเกิดการประมวลผลก่อนที่จะเกิดกรรม (การกระท า) มี 3 ทาง คือ กายกรรม วจีกรรม 

                                                           
5 กรองแก้ว อยู่สุข. (๒๕๓๗). พฤตกิรรมองค์กร. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า๑๔๗ 
6 กวี วงศ์พุฒ. (2539). ภาวะผู้น า.พิมพ์ครั้งท่่ี 4. กรุงเทพฯ: บี.เค.อินเตอร์ปรินส์. หน้า๖๑ 
7 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต),พจนานกุรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์.25๔๖, หน้า ๑๐๒ 
8 ขุ.ม. (ไทย) 29/102/313-314 
9 ส .นิ. (ไทย) 16/25/51 
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และมโนกรรม โดยมโนกรรมให้ผลมากกว่ากายกรรมและวจีกรรม หากเป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงามและ
เป็นประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้น จะส่งผลไปถึงการตัดสินใจและการกระท าในทางท่ีดีเช่นกัน10  

หลักในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่รับมา คือ กาลามสูตร 1011 (อย่าเพ่ิงปลงใจ
เชื่อ 10 อย่าง) ได้แก่ การฟงตามกันมา การถือสืบกันมา การเล่าลือ การอ้างต าราตรรกะการอนุมาน การ
คิดตรองตามแนวเหตุผล เข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว เห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ และเพราะท่านเป็น
ครูของเรา การจะพัฒนาความคิดและการตัดสินใจให้ดีขึ้น12 ควรเริ่มจากการพัฒนาปจจัยภายใน (โยนิโส
มนสิการ) ซึ่งท าได้ง่ายกว่าการพัฒนาปจจัยภายนอก(ปรโตโฆสะ) โยนิโสมนสิการ (การพิจารณาโดยแยบ
คาย) มี 4 ความหมาย คือ คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล แสดงวิธีคิดได้ 10 แบบ คือ สืบ
สาว เหตุปจจัย แยกแยะส่วนประกอบ สามัญลักษณ์ อริยสัจ อรรถธรรมสัมพันธ์ เห็นคุณโทษและทางออก 
รู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เร้ากุศล อยู่กับ  ปจจุบัน และวิภัชชวาทท้ังปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ เป็นป
จจัยน าไปสู่สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) 

๓.การตัดสินใจการรับข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกวิธี 

 Fake news แปลเป็นภาษาไทย ได้หลายความหมาย เช่น ข่าวปลอม ข่าวเท็จ หรือข่าวลวง 
ส าหรับในบทความนี้ ขอใช้ค าเรียกว่า "ข่าวปลอม" เป็นหลกัเพ่ือให้สอดคล้องกับบทความหรือรายงานการ
วิจัยต่างๆ ในประเทศไทยที่มีผู้เขียนไว้ ปัจจุบัน ข่าวปลอม กลายเป็นปัญหาส าคัญของโลก และของทุกๆ 
ประเทศ เนื่องจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของข่าวปลอมไปยังกลุ่มผู้รับสาร (ผู้เสพข่าว) ผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ข่าวปลอม ล้วนสร้าง
ผลกระทบให้เกิดข้ึนแก่บุคคล องค์กร และต่อความไม่มั่นคงในด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศ ทั้งทางบวก
และทางลบ ข่าวปลอมถือเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) และเป็นรูปแบบหนึ่งในการ
ปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : IO) ที่มุ่งหวังให้ผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจ หรือกลุ่มคนที่มี
อ านาจตัดสินใจคล้อยตามเป้าประสงค์ของผู้ที่สร้างข่าวปลอม 
               ในข้อเท็จจริงแล้ว ข่าวปลอม ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ แต่มีคู่กับประวัติศาสตร์ของมนุษย์
มายาวนาน เช่น การปล่อยข่าวลวงข้าศึก การโฆษณาชวนเชื่อ การนินทาใส่ร้ายป้ายสีกัน เป็นต้น แต่ใน
สมัยนั้นการส่งข่าวปลอม เป็นลักษณะ ปากต่อปาก การเล่าต่อ การน าสารด้วยคนหรือสัตว์ หรือการเป่า
ประกาศ ฯลฯ ข่าวลวงจึงไม่ทรงพลังและมีอิทธิพลเท่าใดนัก เพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้น้อย ล่าช้า ไม่
                                                           

10 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต),พจนานกุรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งท่ี16). กรุงเทพฯ: 
เอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์.2555, หน้า 609 

11 องฺ.ทุก. (ไทย) 20/66/255-263 
12 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งท่ี16). กรุงเทพฯ: 

เอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์.2555, หน้า 621- 679 
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ทันการณ์ ต่อมาเมื่อมีนวัตกรรมด้านการพิมพ์ขึ้น การส่งข่าวปลอม ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็น การแจกใบปลิว 
การพิมพ์จดหมายเวียน การติดประกาศ ท าข่าวแจก พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น 
หลังจากยุคการพิมพ์ไม่นานนัก ก็มีการพัฒนาเป็น การเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง การเผยแพร่ภาพ
ทางโทรทัศน์ จนกระทั่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และการส่งข่าวทางอีเมล ตามล าดับ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ข่าว
ปลอมก็ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากพอที่จะแสดงพลังหรือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ  

จนกระท่ังถึงในยุคปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นยุคดิจิทัล ข่าวปลอมถูกส่งผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว
ถึงกลุ่มผู้รับข่าวสารโดยตรง ในทันทีทันใดที่ต้องการ ในทุกสถานที่และทุกหนแห่งที่มีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ส่งข่าวปลอมท่ีทรงพลังในปัจจุบัน ได้แก่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมี 
Platform Social Media ที่ถูกสร้างขึ้นและเป็นที่นิยมใช้กันมาก เช่น YouTube LINE Facebook 
Messenger Instagram Pantip Twitter WhatsApp เป็นต้น 

วิธีการตรวจสอบข่าวปลอม 
การตรวจสอบข่าวว่า ข่าวใดเป็นข่าวจริง ข่าวใดเป็นข่าวปลอม ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่ผู้เสพ

ข่าวหรือผู้รับสาร ควรที่จะรู้ ก่อนที่จะแชร์ข่าวปลอมเหล่านั้นต่อไป ซึ่งจะท าให้ข่าวปลอมเหล่านั้นบรรลุ
เป้าหมายตามที่ผู้สร้างข่าวปลอมต้องการ และอาจกลายเป็นหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดในการช่วยแชร์ข่าวปลอม
อีกด้วย วิธีการตรวจสอบหรือสังเกตข่าวปลอม มีหลายท่าน ได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้ 
 
 อเสข ขันธวิชัย13 (25๕๙. ออนไลน์) กล่าวถึง วิธีเช็คข่าวปลอม ให้สังเกต 3 จุด เพ่ือเคลียร์ให้ชัด 
ไว้ดังนี้ 

๑.วิธีการสังเกตท่ีง่ายที่สุด ก็คือ สังเกตป้ายโฆษณา เมื่อเราคลิกเข้าไปชม จะพบแต่โฆษณาที่ผิด
กฎหมาย ทั้งโฆษณาเว็บโป๊เปลือยอนาจาร หรือขายสินค้าผิดกฎหมายต่าง ๆ หากพบเช่นนี้ให้ระแวงสงสัย
เอาไว้ก่อนว่า ข่าวนั้นน่าจะเป็นข่าวปลอม 

๒.ให้สังเกตชื่อของเว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์ที่สร้างข่าวปลอม มักจะเลียนแบบเว็บไซต์ข่าวดัง ๆ แล้วใส่
ค าสร้อยเพ่ิมหรือสะกดไม่ถูกต้อง ให้คนที่ไม่ค่อยคุ้นกับชื่อภาษาอังกฤษของส านักข่าวสับสน 

๓.ให้ตั้งสมมติฐานว่า เมื่อเนื้อหาข่าวมันปลอม รูปภาพประกอบข่าวก็ต้องปลอมเช่นเดียวกัน หาก
เราใช้บราวเซอร์ Google Chrome ให้คลิกขวาที่รูปภาพในข่าว แล้วค้นหารูปภาพจาก Google ก็จะ

                                                           
13 อเสข ขัยธวิชัย (๒๕๕๙). [TIP] วิธีเช็ดข่าวปลอม ปัญหาใหญ่ในโลกออนไลน์ สังเกตุ ๓ จุด เพ่ือเคลียร์ให้

ชัด. [online]. Available : https://www.appdisqus.com/2016/12/02. 
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ทราบได้ ถึงเวลา เหตุการณ์ และสถานที่ ว่ารูปภาพนี้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเมื่อใด หากไม่ตรงกับเนื้อหา
ข่าวแสดงได้เลยว่าเป็นข่าวปลอม 

กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.
ปอท.) โดย พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.บก.ปอท. ในฐานะโฆษก บก.ปอท. (คมชัดลึก. 2562)14 
กล่าวถึงวิธีสังเกตข่าวปลอมด้วยตัวเองสามารถท าได้ง่ายๆ คือ 

๑.ดูชื่อเว็บไซต์ เป็นเว็บไซต์หรือส านักข่าวที่มีชื่อเสียงหรือไม่ แต่ก็ต้องระวังเว็บไซต์ที่ตั้งใจใช้ชื่อ
ลอกเลียนแบบให้คล้ายกับส านักข่าวชื่อดังด้วยซึ่งอาจท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นชื่อเดียวกันได้ 

๒.พิจารณาความสมเหตุสมผล ควรอ่านเนื้อหาให้ครบถ้วน อย่าอ่านแค่พาดหัว จากนั้นใช้ความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์พิจารณาเนื้อหาของข่าวนั้นๆ 

๓.ตรวจสอบแหล่งที่มา โดยตรวจสอบดูว่าข่าวดังกล่าวนั้นมีต้นตอมาจากแหล่งไหน รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับแหล่งข่าวอื่นๆ ซึ่งอาจมีทั้งแหล่งข่าวในประเทศและต่างประเทศเพ่ือดูว่าเนื้อหาตรงกัน
และถูกต้องหรือไม่ มีการบิดเบือนหรือเปล่า แหล่งที่มาของข่าวมีความน่าเชื่อถือเพียงใด  

๔.มีภาพประกอบยังเชื่อไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นตัวช่วยยืนยันว่าจะเป็นข่าวจริงเสมอไป ต่อให้เป็น
ภาพจริง หรือตัดต่อ ก็อาจเป็นภาพของข่าวอื่นที่ถูกน ามาใช้บิดเบือนประกอบข่าวปลอมได้เช่นกัน 

การที่จะตัดสินใจเชื่อข่าวๆนั้นในยุคดิจิทัล ก็ต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาด าเนินการ
พิสูจน์ว่าข่าวนั้นควรตัดสินใจเชื่อ หรือ ไม่ควรเชื่อ โดยพระพุทธองค์ก็ทรงสอนหลักไว้ดังนี้  

๑.หลักสติ คือ การใช้สติก่อนที่จะกดไลท์ กดแชร์ ว่าข่าวนั้นเป็นจริง หรือเป็นเท็จ แล้วหาข้อมูล
ประกอบเหตุนั้นๆ 

๒.หลักโยนิโสมนิสการ คือ การใช้ปัญญาในการไตร่ตรอง ข้อมูลข่าวนั้นว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ
อย่างใด โดยสืบหาข้อมูลที่มา และแหล่งที่มา สามารถเช็ดได้ว่ามีท่ีมาถูกต้อง ก่อนจะเชื่อข่าวๆนั้น 

๓.หลักกาลามสูตร คือ การที่ยังไม่เชื่ออะไรง่ายจากข่าวสารในสังคมออนไลน์ จนกว่าจะพิสูจน์ว่า
ข่าวนั้น แท้ หรือ เทียม โดยใช้หลักกาลามสูตร ๑๐ ประการ มาพิสูจน์ก่อน ถึงจะปลงใจเชื่อเรื่องนั้นๆ 
จากการพิสูจน์ไปศึกษาหาข้อมูลจากสื่อที่เชื่อถือได้ มีการอ้างเป็นหลักฐาน จากในคัมภีร์ และ หน่วยงาน
รัฐที่เชื่อถือได้ 
                                                           

14พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. เตือนสติห้ามให้ OTP ใครเด็ดขาด หลังพบสถิติถูกแฮกสงู ล่าสุด
มิจฉาชีพหลอกเป็นเพ่ือนหรือคนรู้จักแชตมาขอOTP. https://www.komchadluek.net/news/crime/456275 วัน
ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 



1359 
 

 

๔.หลักอริยสัจ ๔ คือ การที่ข่าวสารนั้นสร้างทุกข์ให้กับผู้อ่ืน และมีแนวการแนะน าลงมือปฏิบัติใน
ส่วนที่เป็นกุศล หรือ ทางที่ดี หรือไม่ ถ้าเป็นทางท่ีดี ไม่ก่อทุกข์ให้กับผู้อ่ืน สามารถน าข่าวสารนั้นมา
พิจารณาก่อนตัดสินใจเชื่อข่าวสารนั้น 

๔.กาลามสูตรกับการตัดสินใจการรับข้อมูลสารสนเทศบนสื่อออนไลน์ 

ความหมายของกาลามสูตร 

กาลามสูตรกังขานิยฐาน 1015 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ที่ตรัสไว้
ในกาลามสูตร  

 1.   อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน) 

 2.   อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสีบๆกันมา (มา ปรมฺปราย) 

3.   อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย)  

4.   อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างต ารา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน)  

5.   อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ)  

6.   อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ)  

7.   อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน)  

8.   อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)  

9.   อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (มา ภพฺพรูปตาย)  

10. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ) 

ยุคสังคมดิจิตอลที่มีความเร็วสูงเพราะใช้ระบบดิจิตอลเข้ามา จัดการ การสื่อสารนั้นมีหลาย
ช่องทาง ดังนี้  โทรศัพท์มือถือ ทางไลน์ ทางเฟสบุ๊ค ทางทวิตเตอร์ โลก ของการสื่อสารได้วิวัฒนการอย่าง
รวดเร็วจนบางทีก้าวตามไม่ทัน ได้สร้างพบปัญหามากมาย โดยส่วนการ เผยแพร่ข้อมูลมีทั้งจริงและ เท็จ
บ้าง จนท าให้เกิดความสูญเสียทั้งเงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ นอกจากนั้น ทรัพย์สินเงินทองแล้ว ยังมี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในส่วนต่างๆ ถ้าใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
อย่างไม่ระมัดระวัง ย่อมเกิดผลเสียหายอย่าง การใช้สื่อ เหล่านี้ หากปราศจากตรึกตรองพิจารณาแล้ว เป็น
ช่องทางนึงให้พวกมิจฉาชีพได้สร้างความสูญเสียในวง กว้าง เช่น การหลอกลวงให้โอนเงิน หรือการล้วงเอา
                                                           

15 องฺ.ติก. 20/505/241. 

https://84000.org/tipitaka/read/?20/505/241


1360 
 

 

ข้อมูลของผู้เสพสื่อไปใช้ในทางที่มิชอบ จึง เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องอย่าเป็นคนเชื่อคนอ่ืนง่าย ต้อง
ตรวจสอบ หรือไม่แน่ใจว่าคน เข้ามาขอเป็นเพ่ือนทางไลน์หรือทางเฟสบุ๊ค ก็ไม่จ าเป็นต้องยืนยันหรือ
รับเข้ามาเป็นเพ่ือน เพราะพวกประสงค์ร้ายในปัจจุบันอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารทุกช่องทางเพ่ือแสวงหา 
ผลประโยชน์ในทุกช่องทาง 

การประยุกต์ใช้หลักกาลามสูตรในเรื่องนี้ ใครพูด ถึงเรื่องนี้ อย่าเชื่อตาม ๆ กันไป ชาวพุทธที่ดี
ต้องตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน อย่าเชื่อเพียง เพราะพระรูปนั้นเป็นอาจารย์ของเรา ถ้าเป็นอาจารย์
ของเราต้องดีร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นคนอ่ืน ไม่แน่ หรือ ต้องใช้หลักโยนิโสมนสิการในทุกเรื่องที่เกิดข้ึน 

 

 

สรุป 

หลักการเลือกเชื่อถือข้อมูลข่าวสารสื่ออนไลน์ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อต้องมีเทคนิค โดยทั้ง ผู้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆควรใช้ วิจารณาณก่อนเชื่อและน าไปปฏิบัติโดยยึดหลักความเป็นมีเหตุผลและความ
ถูกต้อง ต้องไม่ เชื่ออย่างขาดเหตุผล ความเชื่อต้องประกอบด้วยเหตุและผล ไม่ตื่นข่าว มีเหตุผลในการเชื่อ 
ข้อมูลต่าง ๆ ใช้หลักโยนิโสมนสิการและหลักเหตุผลในตามหลักกาลามสูตร การเชื่อข่าวสาร ใดๆชาวพุทธ
ต้องมีวิจารณญาณ รับข่าวแล้วต้องมีสติ รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ ต้องมีความ ฉลาด พิจารณาให้เห็น
ผลประโยชน์สุขและความถูกต้องที่เกิดกับผู้ฟัง และส่วนรวม เพราะเมื่อก่อนที่เราจะปลงใจเชื่อนั้น ควรน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๔ ข้อ  โดยใช้หลักดังนี้  

หลักที ่ ๑ การใช้หลักสติ เมื่อพบเห็นข่าวสารในสังคมออนไลน์ ก็อย่าเพ่ิงแตกตื่นต่อข่าวสารนั้นๆ 
และใช้สติเพื่อด าเนินการหาข้อมูลก่อน ตัดสินใจเชื่อ ว่าข่าวสารนั้นมีที่มาท่ีไป หรือ ไม่ 

หลักท่ี ๒ การใช้หลักโยนิโสมนัสสิการ พิจารณาข่าวสารยังแยบคาย ว่าข่าวนั้นที่ปรากฏในสังคม
ออนไลน์ มีที่มาที่ไปไหม มีการใช้รูปอะไรประกอบว่าถูกต้องตามหลักธรรม หรือ ขัดแย้งจากหลักธรรม  

หลักท่ี ๓ การใช้หลักกาลามสูตร มาทดลองวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่นคัมภีร์
ในทางพระพุทธศาสนา  ว่าไว้อย่างไร อ้างอิงไว้แบบไหน บางข่าวอาจจะต้องมีการทดลองลงมือปฏิบัติ
เพ่ือให้รู้ว่าข่าวนั้นเป็น แท้ หรือ เทียม  

หลักที่ ๔ การใช้หลักอริยสัจ ๔ การที่ข่าวสารนั้นสร้างทุกข์ให้กับผู้อ่ืน และมีแนวการแนะน าลง
มือปฏิบัติในส่วนที่เป็นกุศล หรือ ทางที่ดี หรือไม่ ถ้าเป็นทางที่ดี ไม่ก่อทุกข์ให้กับผู้อ่ืน สามารถน าข่าวสาร
นั้นมาพิจารณาก่อนตัดสินใจเชื่อข่าวสารนั้น 
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 เมื่อมีการตรวจสอบข่าวสารโดยใช้หลัก ทั้ง ๔ คือ หลักสติ หลักโยนิโสมนสิการ และ หลักกาลาม
สูตร และหลักอริยสัจ๔ เพ่ือตรวจสอบข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์  เมื่อทุกท่านมีหลักทั้ง ๓ แล้ว ถึง
จะได้เกิดปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยความมีสติ มีการพิจารณาแบบแยบคาย การอย่าเพ่ิง
เชื่ออะไร และการพิจารณาข่าวสารเกิดก่อทุกข์กับผู้อ่ืนไหม และข่าวสารนั้นมีแนวทางการปฏิบัติทางท่ีดี
งาม ถูกต้อง สามารถเชื่อข่าวสารนั้นได้ แล้วชาวพุทธจะได้เพ่ิมปัญญาในการศึกษาหาข้อมูลในยุคดิจิทัลได้
อย่าง มีเบิกบาน มีความสุข 
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กรณีศึกษาคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการบริหารองค์กรตามหลักพระพุทธศาสนาส่งผลต่อ
ความอยู่ของธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะกรรมการ
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย จ านวน 241 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า หลักการ
บริหารองค์กรตามหลักพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเหมฏฐิทิศประกอบด้วยการจัดงานให้ตามก าลังและการ
ให้บ าเหน็จรางวัลส่งผลเชิงบวกต่อความอยู่ของธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาด
บ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01  
ค าส าคัญ :  หลักการบริหารองค์กร  หลักพระพุทธศาสนา ความอยู่รอดของธุรกิจชุมชน 
 
 

Abstract 
This research article aims to study the principles of organizational administration 

according to Buddhist principles affecting the survival of community business case study 
committee of Ban Huai Wai marketing demonstration center, Khok Sa-at Sub-district, 
Lam Plai Mat District Buriram Province. This research is a quantitative research. The 
sample were 241 committee of Ban Huai Wai Marketing Demonstration Center. The 
research instruments are questionnaires. The data were analyzed using descriptive 
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statistics and multiple regression analysis. The results showed that theprinciples of 
organization management according to Buddhist principles called Hetthhit included  
assign work as needed and reward affecting to the community business survival, 
statistically significant 0.01 
Keyword : Principles of Organizational Administration , Buddhist Principles,  
Survival of Community Business  
 
๑.บทน า 
 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาประเทศเทศโดยการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาใช้เป็นแนวทางการบริหารงานประเทศลงสู่การ
ปฏิบัติในระดับภูมิภาค และระดับชุมชน และเป้าหมายตามแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยนั้น
คือ ให้ประชาชนคนไทยมีความม่ังคั่ง ยั่งยืน โดยน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปี 2562 
นั้นรัฐบาลได้มีบริหารงานเชิงรุกของกระทรวงต่างๆ อาทิเช่น การบูรณาการการบริหารงานของ 3 
กระทรวงได้แก่กระทรวงการคลังได้น านโยบายลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนให้น้อยลง แก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจนกับคนรวย ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ ความ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจ านวน 14 ล้านคนให้มีบัตรประชารัฐเพ่ือใช้ส าหรับถอนเงินสดและยังน าบัตร
ประชารัฐนี้ไปใช้ในการรูดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรประชารัฐ
สวัสดิการแห่งรัฐ เช่นร้านธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งร้านค้าชุมชนและร้านค้าเอกชนที่
มีท าเลที่ตั้งอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งร้านค้าเหล่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ อย่างไรก็
ตามผลจากการด าเนินโครงการนี้ท าให้เกิดการเพ่ิมรายได้ให้กับร้านค้าและท าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงชีพให้กับประชาชน  นอกจากนี้การบูรณาการกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งมี
เป้าหมายที่จะท าให้ท้องถิ่นในเขตภูมิภาคมีความเจริญโดยการท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ท าให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ซึ่งส านักงานพัฒนาชุมชน ภายใต้
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบให้ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนได้น านโยบายระดับกรมสู่การ
ปฏิบัติในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะกิจกรรมของศูนย์สาธิตการตลาดที่แต่ละชุมชนเดิมมีอยู่แล้วและได้เข้าไป
ส่งเสริมให้ศูนย์สาธิตการตลาดของชุมชมให้เกิดความเข้มแข็ง เช่นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมเครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เกิดจากแนวคิด ร่วมกันซื้อ รวมกันขายของคนในชุมชน  การปรับรูปแบบร้านค้า
ปลีก การจัดระบบคลังสินค้า การจัดท าบัญชี รวมทั้งการสนับสนุนให้การเพ่ิมประสิทธิภาพยอดขายของ
ศูนย์สาธิตการตลาดให้มีการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์  จากผลการด าเนินงานทั้งกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาความเจริญในระดับ
ภูมิภาคและระดับท้องถิ่นของประเทศไทยอย่างชัดเจน (ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า , 
๒๕๖๔) 
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 ในบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์พาณิชย์จังหวัดได้ส่งเสริมให้ร้านค้าเอกชนและร้านค้าชุมชนเข้าร่วม
โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งมีเครื่องรูดบัตรบริการให้กับผู้ถือบัตร
และให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เบิกเงินซึ่งเป็นยอดขายของร้านผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ 
นอกจากนั้นพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ได้มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดของชุมชนให้
เป็นร้านคา้ปลีกที่มีความทันสมัยเป็นแหล่งรวมสินค้าของชุมชน สินค้าเกษตรกรรม ซึ่งศูนย์สาธิตการตลาด
นี้ท าให้ชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของร้านค้า สมาชิกในชุมชนได้ซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพราคาถูกเพราะเป็นสินค้าที่
ผลิตจากชุมชนเอง ร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย และสุดท้ายมีการปันผลก าไรคืนสู่สมาชิกในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นศูนย์สาธิตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านกระจายสินค้า การ
บริหารจัดการร้านค้าท่ีมีประสิทธิภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และการที่ศูนย์สาธิต
ทางการตลาดจะบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลก าไรได้นั้นผู้น าหรือผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องใช้หลักการ
บริหารตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเหมฏฐิทิศมาใช้ประกอบในการบริหารผู้ใต้บังคัญบัญชา
ในยุคปัจจุบัน จากที่กล่าวมาในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเรื่องหลักการบริหารองค์กรตามหลัก
พระพุทธศาสนาและความอยู่รอดของธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วย
หวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงน ามาสู่วัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐานการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาหลักการบริหารองค์กรตามหลักพระพุทธศาสนาส่งผลต่อความอยู่ของธุรกิจชุมชน 
กรณีศึกษาคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์  

สมมติฐานการวิจัย นี้ได้พยากรณ์ดังนี้ 
หลักการบริหารองค์กรตามหลักพระพุทธศาสนาประกอบด้วยการจัดงานให้ตามก าลังและการให้

บ าเหน็จรางวัลส่งผลต่อความอยู่ของธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วย
หวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
๓. ทฤษฏีและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยนี้ได้น าแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)  
โดย Jame M. Burns (2003)มาอธิบายกรอบแนวคิดโดยนักวิชาการได้เชื่อมโยงบทบาทความเป็นผู้น ากับ
ความเป็นผู้ตาม ซึ่งผู้น าจะเป็นบุคคลที่กระตุ้นให้ผู้อ่ืนท างานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ง 
พ.ศ. 2523 Bernard M.Bass ได้ขยายแนวคิดของ Jame M. Burns ว่าภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลงที่
ผู้น าจะต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์ ( Bass, B. M., & Avolio, B. J. ,1993) ดังนั้นในเชิงบริหาร
องค์กรจะเติบโตได้จะต้องอาศัยหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งในการวิจัยนี้
ได้น าแนวคิดที่เรียกว่าเหมฏฐิทิศ ในการดูแลผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 สถาน ได้แก่การหางานให้
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ตามก าลัง การให้อาหารและบ าเหน็จรางวัล การดูแลยามเจ็บไข้ การแบ่งปันของกินดี และการให้โอกาสได้
พักผ่อน ดังนั้นในทางบริหารผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องดูแลคณะกรรมการทีมงานให้สอดคล้องตามหลัก
พุทธศาสนาที่เรียกว่า เหมฎฐิทิศ จากที่ได้กล่าวถึงทฤษฏีภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลงและการแนวคิด
ตามหลักพระพุทธศาสนา “เหมฎฐิทิศ”จึงน ามาสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งอธิบายว่า
หลักการบริหารองค์กรตามหลักพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเหมฎฐิทิศส่งผลต่อความอยู่ของธุรกิจชุมชน 
กรณีศึกษาคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์  แสดงได้ดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การวิจัยนี้ได้นิยามตัวแปรในการศึกษาดังนี้ 

หลักการบริหารองค์กรตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ระดับความสามารถของผู้น าที่น าหลักพุทธ
ศาสนาที่เรียกว่า“เหมฎฐิทิศ”มาใช้ในการบริหารคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบล
โคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่างได้แก่  

การจัดงานให้ตามก าลัง คือ ระดับผู้น า หรือประธานศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวายที่ได้
มอบหมายงานให้คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวายได้ปฏิบัติตามความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานตามก าลังความสามารถ ความถนัด การ
มอบหมายงานอย่างชัดเจน แบ่งงานให้บุคลากรท าด้วยความเสมอภาค การมอบหมายงานตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

การให้บ าเหน็จรางวัล คือ ระดับผู้น า หรือประธานศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวายที่ได้มอบ
ขวัญ ก าลังใจ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย
เหมาะสมตามงานที่ปฏิบัติ การชื่นชมด้วยวาจาที่ไพเราะ การให้ก าลังใจคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน
ตามวาระต่างๆ  

ความอยู่รอดของธุรกิจชุมชน คือ ระดับผลการด าเนินงานของร้านค้าชุมชน มียอดขายที่เพ่ิมขึ้น 
สมาชิกท่ีอยู่ภายในชุมชนและเป็นคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดมีรายรับจากเงินปันผล ก าไรของศูนย์
สาธิตการตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น สมาชิกในชุมชนมีหนี้สินลดลง สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคีกันในการ
ร่วมเป็นเจ้าของร้านค้า ร่วมกันซื้อร่วมกันขายท าให้ผลการด าเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดมียอดขาย
เพ่ิมข้ึน ซึ่งรวมถึงระดับความสุขของสมาชิกในชุมชนมีมากขึ้น ท าให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
๔. ระเบียบวิธีวิจัย 

การจัดงานให้ตามก าลัง 

การให้บ าเหน็จรางวัล 

ความอยู่ของธุรกิจชุมชน 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ประชากรได้แก่คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบล 

โคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 241 คน และผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด
เป็นกลุ่มตัวอย่าง (ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย,2563) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ส านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า. 2564) และทฤษฏีภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลงที่ ( Bass, B. M., & Avolio, B. 
J. ,1993) มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1  แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา  อาชีพ  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วัดตัวแปรจ านวน 3 ด้าน คือ (1) 
การจัดงานให้ตามก าลัง (2) การให้บ าเหน็จรางวัล และ (3) ความอยู่รอดของธุรกิจชุมชน 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับหลักการบริหารองค์กรตามหลักพระพุทธศาสนาส่งผลต่อ
ความอยู่ของธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัม 

 การตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือหาความเที่ยงตรง แบบสอบถามได้ท าการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
คน ได้ตรวจสอบและมีค่า IOCโดยรวมทั้งฉบับ = 0.81 นอกจากนี้แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุดได้ท าการ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่มีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ตลาดสาธิต ในเขตพ้ืนที่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค ค่าอยู่
ระหว่าง0.601-0.911 และค่าความเที่ยงตรง ดูค่าน้ าหนักปัจจัย ระหว่าง ระหว่าง .527-.829  
(Nunnally, J. C.and Bernstein,I.H., 1994) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีการรวบรวม 
เอาไว้แล้ว อาทิหนังสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ 
                 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมประชุมประจ าปี ของศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  
2563  ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
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 1. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติอนุมาน วิเคราะห์สมการถดถอย 
              2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปร ( ค่า Correlation Coefficient หรือ r) หลักการบริหารองค์กรตามหลักพระพุทธศาสนา 
“เหมฎฐิทิศ”ซึ่งประกอบด้วย การจัดงานให้ตามก าลัง การให้บ าเหน็จรางวัล และ ความอยู่รอดของธุรกิจ
ชุมชนพบว่าทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในทิศทางบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่ ากว่า 0.8 (Nunnally, J. C. and Bernstein,I. H, 1994) ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวแปร
ทั้งหมดในการศึกษามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ท าให้เกิดปัญหา 
(muliticollinearity)  
 
๕. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis 
 

Model Standardized 
Cofficients 

Unstandardize
d Cofficients 

Sig Adjusted R 
Square 

VIF 

 Beta Std. Error    
Constant  1.760 .457   
การจัดงานให้ตาม
ก าลัง 
 

.203*** 

 
.052 .000   

การให้บ าเหน็จ
รางวัล 

1.020*** 
 

.024 .000 .2102 1.437 

ตัวแปรตาม ความอยู่รอดของธุรกิจชุมชน 
  ***p < .01 , a Beta coefficients with standard errors  

 ผลการวิจัยตาราง 1 อธิบายได้ว่าตัวแปรที่น ามาศึกษาในครั้งนี้รวมกันทุกตัวแปรสามารถ
พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 21.02 และการวิจัยครั้งนี้ตอบวัตถุประสงค์ ซึ่งได้จาก
การวิเคราะห์สมการถดถอย อธิบายได้ว่าการจัดงานให้ตามก าลัง ส่งผลเชิงบวกต่อความอยู่รอดของธุรกิจ
ชุมชน ผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องที่ใช้หลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารองค์กร ได้แก่ การมอบหมาย
งานอย่างชัดเจน แบ่งงานให้บุคลากรท าด้วยความเสมอภาค นอกจากนั้นจะพิจารณาการมอบหมายงาน
ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและความถนัดของผู้ปฏิบัติ 
ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ( β1 =.203, 0.01)  
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นอกจากนี้การให้บ าเหน็จรางวัล ส่งผลเชิงบวกต่อความอยู่รอดของธุรกิจชุมชน อธิบายว่าผู้น า
จะต้องเป็นผู้ที่มอบค่าตอบแทน รางวัลส าหรับการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชา การจ่ายค่าตอบแทนให้
เหมาะสมตามงานที่ปฏิบัติ การชื่นชมด้วยวาจาที่ไพเราะ การให้ก าลังใจผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติงาน
ตามวาระต่างๆ ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย(p, β2 =1.020  0.01) 

 
๖. สรุปและอภิปรายผล 
 ดังนั้นการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าพบว่า การจัดงานให้ตามก าลัง ส่งผลเชิงบวกต่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล า
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สอดคล้องกับการศึกษาของฐิติมา พูลเพชร และประสพชัย พสุนนท์ (๒๕๕๘) 
ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมที่พยากรณ์ความส าเร็จในงาน 
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ พบว่าผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ
ในการท างานเป็นทีมของบุคลากร ผู้น าจะต้องมีการสื่อสารและมอบหมายงานอย่างชัดเจน แบ่งงานให้
บุคลากรท าด้วยความเสมอภาค มอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ
และความถนัดของผู้ปฏิบัติ ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดจากบุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน 
ผู้บริหารมอบงานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากรแล้วก็จะท าให้ผลลัพธ์การท างานสูง ซึ่งส่งผล
ต่อการจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ต้นทุนความสูญเสียน้อย ก็จะส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรที่
สูงขึ้น 
 การให้บ าเหน็จรางวัลส่งผลเชิงบวกต่อความอยู่รอดของธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาคณะกรรมการ
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งผู้บริหาร
องค์กรจะต้องมอบค่าตอบแทนหรือค่าปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือเรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การชื่นชมด้วยวาจาที่ไพเราะ การให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติงานตามวาระต่างๆจะท า
ให้เกิดผลเชิงบวกต่อการด าเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์ (๒๕๖๑) 
ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ  ซึ่งผลการศึกษาพบว่าค่าตอบแทนทางการเงิน 
และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นทางนั้นอาจ
หมายถึง การชื่นชม การให้ก าลังใจและการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงานซึ่งค่าตอบแทนจะท า
ให้เกิดการกระตุ้นให้พนักงานมีความตั้งใจปฏิบัติงานและส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อผลการด าเนินงาน เช่น ยอดขาย และผลก าไรขององค์กร 
 ในการวิจัยนี้ทฤษฏีที่น ามาอธิบายได้แก่ทฤษฏีภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลถูกน าสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น
ชุมชนโดยเฉพาะการด าเนินงานของศูนย์สาธิตทางการตลาดหรือร้านค้าชุมชน นั้นจ าเป็นต้องอาศัยการบูร
ณาการจากกระทรวงต่างๆ และการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่น าหลักค าสอนของพุทธศาสนาที่เรียกว่า
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เหมฎฐิทิศมาใช้ในการบริหารองค์กรก็จะท าให้การด าเนินงานต่างๆ ของชุมชนมีผลการด าเนินงานที่พัฒนา
และเกิดความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยจะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายต่อนี้เพ่ือยืนยันผลลัพธ์เชิงนโยบายระดับชาติ และการ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกจากนี้การวิจัยนี้เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการองค์กร หรือการบริหารจัดการชุมชนจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยภายในและภายนอกมาสนับสนุน 
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                                 วิธีการปฏิบัติเพ่ือบ าเพ็ญบารมี ๑๐ 

THE METHOD OF PRACTITION FOR THE PRINCIPLES OF 10 PARAMI IN THERAVADA              
                                                   BUDDHISM 
 
                                                                                                  รัศมี ภักดีศิริวงษ์๑ 
 
                                                    บทคัดย่อ 

                บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาหลักธรรมบารมี ๑๐ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) 
เพ่ือศึกษาลักษณะของบารมี ๑๐  ๓) เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติเพ่ือบ าเพ็ญบารมี ๑๐  การศึกษาเอกสาร
ของบทความนี้ใช้ข้อมูลจากหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙, 
งานวิจัย และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า บารมีในทางพุทธศาสนานั้นเป็นการปฏิบัติเมื่อ
บ าเพ็ญบารมี ๑๐ ตามหลักธรรมในการสร้างบารมี มี ๑๐ ข้อ คือ (๑) ทาน (๒) ศีล (๓) เนกขัมมะ (๔) 
ปัญญา (๕) วีริยะ (๖) ขันติ (๗) สัจจะ (๘) อธิษฐาน (๙) เมตตา (๑๐) อุเบกขา และการวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ เพื่อการปฏิบัติตนในการสร้างบารมี ๑๐ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ค าส าคัญ : การปฏิบัติ, บารมี ๑๐ 

 

Abstract  

    This article has three purposes. (๑) To study the principles of ๑๐ parami in 
Theravada Buddhism (๒) Manner of ๑๐ parami. (๓) To study how to behave when 
practicing ๑๐ parami. This is a documentary study on book and internet. The study is 
found that the principle of parami has ten paramis. There are (๑) Dana (๒) SIla (๓) 
Nekkhamma (๔) Panna (๕) Viriya (๖) khanti (๗) Sacca (๘) Adhitthana (๙) Metta (๑๐) 
Upekkha.  And study the practice of creating prestige in Theravada Buddhism.  
Keywords : Practition, the principles of ๑๐ parami. 
๑. บทน า  

                                                           

                   
๑
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต     สาขาวิชาพระพทุธศาสนา     บัณฑิตวิทยาลัย       มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



1371 
 

   การเขียนบทความนี้เป็นการเขียนวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เรื่องการปฏิบัติ เพ่ือบ าเพ็ญบารมี 
๑๐ และอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง ที่ไม่เที่ยงเพราะความหมายเดิมของการบ าเพ็ญบารมี  ๑๐ 
หมายถึงคุณธรรมที่ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวดเพ่ือให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า หรือพระปัจเจกพุทธเจ้า มี 
๑๐ ประการ คือ ๑) ทาน ๒) ศีล ๓) เนกขัมมะ ๔) ปัญญา ๕) วิริยะ ๖) ขันติ ๗) สัจจะ ๘) อธิษฐาน ๙) 
เมตตา ๑๐) อุเบกขา๒ แต่ปัจจุบันนี้ความหมายเปลี่ยนไป คือการบ าเพ็ญบารมี หมายถึงการปฏิบัติของ
บุคคลเพื่อไปนิพพาน และสอดคล้องกับข้อสังเกตของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ดังข้อความต่อไปนี้ 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง   พระพุทธเจ้าทรงย้ าถึงบารมีในทิฎฐธรรม    คือทรงย้ าธรรมปฏิบัติใน   
       ปัจจุบัน ไม่ใช่การสะสมจากอดีต   หรือรอท่ีจะได้รับผลในอนาคต   เป็นเรื่องที่ท าในปัจจุบันให้ผลใน  
       ปัจจุบัน  จะสังเกตได้ว่าข้อธรรมที่จะช่วยให้บรรลุบารมีที่กล่าวในมัชฌิมนิกาย  เป็นธรรมที่ปฏิบัติได ้
       ในโลกนี้ คือ โลกที่สัมผัสได้ด้วยอายตนะ โลกที่เห็นได้ด้วยตา๓ 
          ดังนั้นผู้เขียนจึงศึกษาเพ่ือบ าเพ็ญบารมี ๑๐ ตามแนวความหมายของปัจจุบัน เนื่องจากการมี
โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ชาติต่อไปก็เดาไม่ถูกว่าจะได้เกิดหรือไม่ หรือถ้าได้เกิดแล้วจะได้เกิด
เป็นมนุษย์ไหม จะมีโอกาสได้ประพฤติธรรมหรือไม่ ถ้าประมาท การบรรลุธรรมก็เนิ่นช้าไปอีก ผู้เขียนเห็น
ว่าการบ าเพ็ญตนด้วยบารมี ๑๐ ควรเป็นจุดหมายสูงสุดของการเกิดในชาตินี้ หากการปฏิบัติได้ไม่ถึง
เป้าหมาย เกิดความผิดพลาดบ้าง ก็คงจะหล่นเป้าไปไม่มากนัก ก็เอาไว้ปฏิบัติต่อในชาติต่อไป ดีกว่าไม่มี
การเริ่มต้นเอาไว้เลย เพราะถ้ามีการเริ่มต้นก็เท่ากับว่าจะต้องมีความส าเร็จไม่วันใดก็วันหนึ่ง    จึงไม่ควร
ชะล่าใจด้วยการผลัดวันประกันพรุ่ง เนื่องจากการเกิดจะต้องมีการนิพพานจึงจะสิ้นสุดการเกิด ผู้เขียนจะ
น าชาดกท่ีเป็นการสร้างบารมีในสมัยก่อนมาเป็นหลักเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๑) เพ่ือศึกษาหลักธรรมบารมี ๑๐ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
               ๒) เพ่ือศึกษาลักษณะของบารมี ๑๐   
               ๓) เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติเพ่ือบ าเพ็ญบารมี ๑๐  
๓. วิธีการศึกษา 
             บทความนี้ศึกษาตามขอบเขตของบารมีและการสั่งสมบารมี ค าว่าบารมี ตามความหมายของ  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง คุณความดีที่ควรบ าเพ็ญ ๑๐ อย่าง เรียกว่าทศบารมีคุณ
ความดีที่ได้บ าเพ็ญมา คุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ ๑๐ ประการ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ 
อธิฎฐาน เมตตา อุเบกขา๔ ส่วนหลักการและวิธีการสั่งสมหรือการบ าเพ็ญบารมีเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้า พระ
ปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก  มีความแตกต่างกัน จากบทน าพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ สรุปความ
ได้ คือ 

                                                           

           
๒

 ขุ.จริยา  (ไทย)  ๓๓/๑-๑๒๒/๗๒๗-๗๗๘. 
                   ๓ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” วิทนานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาตะวันออก, (บัณฑติวิทยาลัย: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หน้า ๒๕. 

     ๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พมิพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร:  
อักษรเจรญิทัศน์, ๒๕๓๘), หน้า ๔๗๗.  
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             ๓.๑ การสั่งสมบารมีเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้า ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ ได้แก่ 
พระพุทธเจ้าผู้เลิศทางปัญญา ต้องใช้เวลาสั่งสมบารมีหลังได้รับค าพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใด
พระองค์หนึ่ง  ว่าจะต้องบ าเพ็ญบารมีนาน ๔ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัป,    พระพุทธเจ้าประเภท 
สัททาธิกะ ได้แก่พระพุทธเจ้าผู้เลิศทางศรัทธา ใช้เวลาสั่งสมบารมีหลังได้รับค าพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะต้องบ าเพ็ญบารมีนาน ๘ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัป, พระพุทธเจ้าประเภท
วิริยาธิกะ ได้แก่พระพุทธเจ้าผู้ เลิศทางความเพียร ใช้เวลาสั่งสมบารมีหลังได้รับค าพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะต้องบ าเพ็ญบารมีนาน ๑๖ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัป  
             ๓.๒ การสั่งสมบารมีเพ่ือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า คือผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย
พระองค์เอง แต่เป็นการตรัสรู้เฉพาะตน ไม่ทรงสามารถเทศน์สอนผู้อ่ืนให้ตรัสรู้ตามได้ ใช้เวลาสั่งสมบารมี 
ดังนี้ พระปัจเจกพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ และพระพุทธเจ้าประเภทสัททาธิกะ จะต้องบ าเพ็ญบารมี
นาน ๒ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะ จะต้องบ าเพ็ญบารมีนาน
กว่า ๒ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัป (ขุ.อป.อ. ๑/๙๐-๙๑/๑๖๙) 

  ๓.๓ การสั่งสมบารมีเพ่ือเป็นพระอรหันตสาวกและพระอรหันตสาวิกา พระอรหันตสาวกของ
พระพุทธเจ้ามี ๓ ประเภท คือ ๑) พระอัครสาวก ๒) พระมหาสาวก ๓) พระปกติสาวก 

        ๓.๓.๑ พระอัครสาวก หมายถึงสาวกผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งปวง เช่น พระสารีบุตรเถระ 
พระโมคคัลลานเถระ ต้องบ าเพ็ญปารมี ๑ อสงไขย กับ ๑๐๐๐๐๐ กัป (ขุ.อป.อ, ๑/๙๐-๙๑/๑๖๙)          

        ๓.๓.๒ พระมหาสาวก หมายถึงพระสาวกผู้ใหญ่ เช่น พระมหากัสสปเถระ ต้องบ าเพ็ญ
บารมีนาน ๑๐๐,๐๐๐ กัป (ขุ.อป.อ. ๑/๙๐-๙๑/๑๖๙) 

        ๓.๓.๓ พระปกติสาวก หมายถึงพระสาวกทั่วไปผู้ปรารถนาจะเป็นพระปกติสาวก ถ้ามี
อุปนิสัยพอ อาจใช้เวลาบ าเพ็ญบารมี ๑๐๐ กัป หรือ ๑๐๐๐ กัปก็ได้ไม่มีเวลาก าหนดแน่นอน๕ 
๔.  ผลการศึกษา 
             ผลศึกษาบารมีตามวัตถุประสงค ์คือ 

๑) ศึกษาหลักธรรมในบารมี ๑๐ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท บารมี ๑๐ ประการ คือ (๑) 
ทาน การให ้(๒)  ศีล การรักษากายวาจาให้ประพฤติด ี(๓) เนกขัมมะ การออกบวช (๔) ปัญญา ความรอบ
รู้ (๕) วีริยะ ความเพียร (๖) ขันติ ความอดทน (๗) สัจจะ ความจริง (๘) อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น (๙) 
เมตตา ความรักใคร ่(๑๐) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง๖ 
              ๒) ศึกษาลักษณะของบารมี ๑๐ ลักษณะหลักธรรมของบารมี ๑๐ หรือ ทศบารมี (ปฏิปทา
อันยวดยิ่ง,คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวด คือความดีที่บ าเพ็ญอย่างพิเศษ เพ่ือบรรลุซึ่งจุดหมาย
อันสูง เช่น ความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นมหาสาวก เป็นต้น – Parami: perfections) 

    (๑) ทาน (การให้ การเสียสละ – Dana: giving: chairity: liberality) 
    (๒) ศีล (การรักษากาย วาจาให้อยู่ในหลักความประพฤติที่เป็นแบบแผนแห่งภาวะของตน

,ความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย – Sila: morality: good conduct) 
                                                           

                 ๕ ขุ.อป.  (ไทย)   ๓๒/ บทน า/(๘)-(๑๐) 
       

๖
 สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสนา ฉบับ ประมวลธรรม,  

พิมพ์ครั้งท่ี ๓๔, หน้า ๓๒๕. 
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    (๓ )  เนกขัมมะ  (การออกบวช )  ความปลี กตั วปลี ก ใจจากกาม – Nekkhamma: 
renunciation) 

    (๔) ปัญญา (ความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
และรู้จักแก้ไขปฏิบัติจัดการต่างๆ – Panna: wisdom: insight: understanding) 

    (๕) วิริยะ (ความเพียร, ความแกล้วกล้า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค, พยามยามบากบั่นอุตสาหะ,
ก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ -  vIriya} energy: effort: endeavor) 

    (๖) ขันติ (ความอดทน, ความทนทานของจิตใจ, สามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ใน
อ านาจเหตุผล และแนวทางความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ตั้งไว้เพ่ือจุดหมายอันชอบ ไม่ลุอ านาจกิเลส – 
Khanti: forbearance: endurance) 

    (๗) สัจจะ (ความจริง คือ พูดจริง ท าจริง และจริงใจ – Sacca; truthfulness) 
    (๘) อธิษฐาน (ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่งการกระท าของตนไว้

แน่นอน และด าเนินตามนั้นแน่วแน่ – Adhitthana; resolution; self – determination) 
    (๙) เมตตา (ความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูลให้ผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมโลกทั้งปวง

มีความสุขความเจริญ Metta ; loving kindness; friendliness) 
    (๑๐) อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลาง ความวางใจสงบราบเรียบสม่ าเสมอ เที่ยงธรรม และ

ด ารงอยู่ในธรรม ไม่เอนเอียงหรือหวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้ายชอบชังหรือแรงเย้ายวนยั่วยุใดๆ – 
Upekkha; equanimity; indifference to praise and blame in the performance of duty)๗ 
               
 
              ๓) ศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อบ าเพ็ญบารมี ๑๐ ศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนดังนี้  
              (๑) ทาน  คือเจตนาที่จะบริจาคตนเองและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยความกรุณา เช่น เรื่อง พญา
กระต่าย สสปัณฑิต ในครั้งที่พระพุทธองค์เกิดเป็นพญากระต่าย อยู่ในป่า คิดจะบริจาคชีวิต ท้าวสักกะ
เทวราช ทรงทราบจึงแปลงร่างเป็นพราหมณ์มาหาพญากระต่าย พญากระต่ายได้กล่าวกับพราหมณ์แสดง
เจตนาที่จะบริจาคชีวิตเพ่ือเป็นอาหารของพราหมณ์ เมื่อก่อกองไฟจนกองไฟลุกโชนแล้ว พญากระต่ายก็
กระโดดเข้ากองไฟเพ่ือจะบริจาคเนื้อสุกของตนให้แก่พราหมณ์ กองไฟกลับกลายเป็นน้ าเย็น๘  

   (๒) ศีล คือความประพฤติทางกาย วาจา ด้วยความกรุณา ครั้งพระพุทธองค์เกิดเป็นกระบือ 
อยู่ในป่าใหญ่ ขณะนอนอยู่ในป่านั้น มีลิงตัวหนึ่งมาถ่ายอุจจาระรดที่คอ ที่หน้าผาก และที่คิ้วของกระบือ 
เทวดาได้บอกให้กระบือท าร้ายลิงตัวนั้น กระบือตอบเทวดาว่า “เหตุไร ท่านจะให้เราเปื้อนซากศพอัน
ลามกไม่เจริญเล่า ถ้าเราพึงโกรธต่อลิงนั้น เราก็จะพึงเลวกว่ามัน ศีลของเราจะพึงขาด และวิญญาณชน
ทั้งหลายก็จะพึงติเตียนเรา เราเป็นผู้บริสุทธิ์ ตายเสียยังประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ท่ีน่าติเตียน”๙  

   (๓) เนกขัมมะ คือการมีจิตคิดออกจากกามและภพ อันมีการเห็นโทษของกามดังเช่นพระเจ้า
อรินทมะที่ไปขอค าสอนจากโสณก ท่านโสณกตรัสเล่าว่า มีกาอยู่ตัวหนึ่งเห็นซากศพช้างลอยพัดไปกับ

                                                           

    ๗ อ้างแล้ว  
               ๘ ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๑๓๑-๑๔๑/๗๔๔-๗๔๕  
                      ๙ ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๔๐-๔๓/๗๕๑  
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แม่น้ าคงคา จึงไปเกาะกินซากศพนั้นโดยไม่ดูฝั่งน้ า เมื่อหมดซากศพปรากฏว่ากาอยู่กลางมหาสมุทร จะบิน
ไปทางไหนก็ไม่มีแรงจะบินให้ถึงฝั่ง กาตัวนั้นจึงตายอยู่ในมหาสมุทรนั้นเองเป็นอาหารของปลาอ่ืนต่อไป๑๐ 
พระเจ้าอรินทมะ กลัวตายอย่างปลาจึงออกบวช  

   (๔) ปัญญา คือความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล เห็นแจ้งแทงตลอดสภาวะตามความเป็นจริง 
ดังเช่นเรื่องพระมโหสธ ได้สร้างอุโมงค์ให้พระเจ้าวิเทหะหนีจากเงื้อมมือศัตรูคือพระเจ้าจูฬนีได้ ก่อนพระ
เจ้าวิเทหะจะหนีไปได้ตรัสแก่มโหสธว่า “ท่านบัณฑิต ท่านมีเสนาน้อย จักข่มพระเจ้าพรหมทัตผู้มีเสนา
มากได้อย่างไร” ท่านมโหสธ กราบทูลว่า “ผู้มีปัญญา ถึงจะมีเสนาน้อย ก็ชนะคนที่มีเสนามากแต่ไม่มี
ปัญญาได้ เหมือนพระราชาผู้ทรงพระปรีชา ย่อมชนะพระราชาหลายพระองค์ผู้ไม่ทรงพระปรีชาได้”๑๑  

   (๕) วิริยะ คือการขวนขวายที่จะกระท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนด้วยความกรุณา ดังเรื่องพระมหา
ชนกที่ทรงลอยคออยู่ในทะเล เทพธิดาถามว่า “ใครกันนี่ ทั้ง ๆ ที่มองไม่เห็นฝั่ง ก็ยังเพียรพยายาม(ว่าย) 
อยู่ในน้ าอย่างนี้” พระมหาชนกตรัสตอบว่า “เรานั้นจักพยายามตามก าลังความสามารถ จักไปให้ถึงฝั่ง
สมุทร จักท าความเพียรอย่างลูกผู้ชาย๑๒ นั่นคือ คนมีปัญญาแม้ถูกทุกข์กระทบแล้ว ก็ไม่พึงท าลาย
ความหวัง”  

   (๖) ขันติ การเกิดของจิต ความตั้งใจที่จะอดทนต่อความผิดของคนอ่ืนด้วยความกรุณา ดังครั้ง
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ เป็นพระจันทกุมารราชโอรสของพระเจ้าเอกราชแห่งเมืองปุปผวดี ถูกพราหมณ์
ปุโรหิตชื่อขัณฑหาละทูลยุยงให้พระเจ้าเอกราชปลงพระชนม์เพ่ือท าการบูชายัญด้วยสิ่งที่สละได้ยาก แล้ว
จะได้ไปเกิดในสวรรค์ พระเจ้าเอกราชหลงเชื่อจึงจะท าตาม ท้าวสักกเทวราชจึงมาช่วย ปวงชนช่วยกัน
ฆ่าขัณฑหาลปุโรหิตจนตาย และประชุมกันอภิเษกจันทกุมารขึ้นเป็นกษัตริย์๑๓  

   (๗) สัจจะ คือการไม่กล่าวคลาดเคลื่อนจากความจริง ด้วยความกรุณา กล่าวในสิ่งที่จริง ท าใน
สิ่งที่จริง ดังเรื่องมหาสุตโสมชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตโสม ถูกโจรโปริสาทผู้เป็นพระ
สหายจับตัวไปเพ่ือจะกิน พระองค์ขอกลับไปที่พระราชวังก่อน แล้วจะกลับมาให้โปริสาทกิน เมื่อพระเจ้า
สุตโสมไปมอบราชสมบัติให้คนอ่ืนแล้วก็เสด็จกลับมาให้โปริสาทกิน๑๔ พระองค์ได้ทรงสั่งสอนโปริสาทให้
รู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่ว จนโปริสาทสามารถกลับตัวเป็นคนดี และปล่อยตัวพระเจ้าสุตโสมไปโดยไม่กิน  

   (๘) อธิษฐาน คือการตั้งมั่นสมาทานอย่างไม่หวั่นไหว คือตั้งมั่นในอาการต่าง ๆ ดังพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเตมีย์ พระราชโอรสของพระเจ้ากาสิกราช จ าได้ว่าได้ไปเสวยกรรมในนรก
เป็นเวลานานเพราะเป็นกษัตริย์แล้วฆ่าคน จึงไม่ปรารถนาจะครองราชย์สมบัติอีก  เมื่อพระเตมีย์แกล้งท า
เป็นใบ้ พระราชบิดาจึงรับสั่งให้น าตัวไปฝังในป่าช้า พระองค์จึงแสดงความจริงให้สารถีทราบแล้วเสด็จออก
บรรพชา นี่คือการรอธิษฐานที่จะไม่ครองราชย์ของพระเตมีย์ เพราะกลัวตกนรกอีกเป็นเวลาอันยาวนาน๑๕ 

                                                           

               ๑๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๕-๓๑/๓๘-๓๙  
               ๑๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๗๐๓-๗๐๔/๒๙๒ 
               ๑๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๑/๒๐๔ 
               ๑๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๑๔๒/๓๖๑ 
                      ๑๔  ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๑๐๘/๗๗๒ 
               ๑๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑/๑๘๓ 
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   (๙) เมตตา คือมีจิตไม่ประทุษร้าย มีความปรารถนาที่จะน าประโยชน์สุขมาให้แก่โลกด้วย
ความกรุณาดังพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุวัณณสาม เลี้ยงดูบิดามารดาที่ตาบอดอยู่ในป่า ต่อมาวัน
หนึ่งสุวัณณสามไปตักน้ า และถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยลูกศร สุวัณณสามจึงขอร้องให้พระเจ้ากปิลยักษ์   
ช่วยเลี้ยงดูบิดามารดาแทนตน แล้วก็สลบไป บิดามารดาของสุวัณณสามและเทพธิดาอีกองค์หนึ่ง ช่วยกัน
ท าสัจกิริยาจนสุวัณณสามฟื้นจากสลบ และได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าปิลยักษ์ให้ตั้งอยู่ในศีล ๕๑๖  

   (๑๐) อุเบกขา คือการด าเนินไปสม่ าเสมอในความปรุงแต่งของสัตว์ ขจัดความคล้อยตามและ
ติดขัด ด้วยความกรุณา ดังพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวมหาพรหมชื่อนารท เห็นพระนางรุจาที่ทรง
พยายามเปลื้องความเห็นผิดของพระบิดาคือพระเจ้าอังคติที่ว่านรกไม่มี สวรรค์ไม่มี โลกหน้าไม่มี บิดา
มารดาไม่มี บุญบาปไม่มี สัตว์จะดีจะชั่วก็ดีเองชั่วเอง พระนางรุจาตั้งสัตยาธิษฐานขอความช่วยเหลือ พระ
นารทจึงมาช่วยและแสดงโทษแห่งความเห็นผิดให้พระเจ้าอังคติสดับ พระเจ้าอังคติคลายจากมิจฉาทิฏฐิ๑๗  
๕. สรุป  

    เมื่อทราบเรื่องการบ าเพ็ญบารมี ๑๐ ในทางพุทธศาสนาเถรวาทแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม
ปฏิบัติ บ าเพ็ญบารมี ๑๐ ด้วยการท า ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา 
อุเบกขา อย่ามัวผลัดวันประกันพรุ่งอยู่ เพราะไม่แน่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร การบ าเพ็ญบารมีหลังจากได
รับพุทธพยากรณของพระพุทธเจาแล้ว  พระอัครสาวก   ต้องบ าเพ็ญบารมี  ๑ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ 
กัปพระมหาสาวก ต้องบ าเพ็ญบารมี ๑๐๐,๐๐๐ กัป ส่วนปรกติสาวกอย่างผู้เขียนหรือผู้อ่าน ถ้ามีอุปนิสัย 
อาจใช้เวลา บ าเพ็ญบารมี ๑๐๐ กัป หรือ ๑๐๐๐ กัป ไม่มีก าหนดแน่นอน  ซึ่งก็ไม่นานเกินรอถ้าท า 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ปฏิบัติธรรมด้วยการท า ทาน ศีล ภาวนา น าบารมี ๑๐ มาก าหนดรู้ บริกรรม พิจารณา ในที่สุดก็
คงและเข้าสู่กระแสของพระนิพพานสักวันหนึ่ง หากไม่ลงมือท าก็ไม่มีวันส าเร็จ ด้วยเหตุที่ว่า “เพราะท าจึง
ส าเร็จ เมื่อไม่ท าจะส าเร็จได้อย่างไร” เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ก็เท่ากับว่าได้รับความส าเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง 
ขอให้โชคดี  
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บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล ๙     
ในการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนคดีโจรกรรมรถ 

THE ROLE OF POLICE INVESTIGATION UNDER THE METROPOTLITAN POLICE 
DIVISION ๙ IN FORENSIC SCIENCE APPLYING IN CAR THEFT 

 
อริยะพงศ์ จันทไชย1 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท และเทคนิคของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่าย

สืบสวนในการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนคดีโจรกรรมรถ พร้อมทั้งการนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านสืบสวนคดีโจรกรรมรถ เพ่ือลดจำนวนคดีและเป็นประโยชน์ในการคลี่คลายคดี 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัยทำให้ได้เทคนิคในการนำนิติวิทยาศาสตร์ มาใช้ใน
การสืบสวนคดีโจรกรรมรถ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ๗ ประการ ได้แก่ การสืบประวัติความ
เป็นมาของผู้เสียหายที่ถูกโจรกรรมรถ การสืบสวนหาแหล่งข่าวหรือข้อมูลจากผู้ให้ข่าว การวิเคราะห์
ข้อมูลหรือจำลองแบบลำดับเหตุการณ์อาชญากรรม การสืบสวนประวัติความเป็นมาของผู้ต้องสงสัย 
การสืบสวนสะกดรอยเฝ้าสังเกตบุคคล การใช้วิทยาการตำรวจ และการสืบสวนจากประวัติของรถ 
คำสำคัญ: การสืบสวน/ โจรกรรมรถยนต์/ นิติวิทยาศาสตร์ 

 

Abstract 

The objective of this research were to compare and study on The role and 
techniques of investigative police officers in the application of forensic science in the 
investigation of vehicle theft cases and presenting operational guidelines for car theft 
investigation to reduce the number of cases and be useful in resolving the cases. 
Techniques in applying forensic science Used in the investigation, there are ๗ things is 
tracing the history of the victims of car theft Investigating the source of news or 
information from the broadcaster analyzing data or simulating a sequence of crime 
events. Investigation of the suspect's history Investigation, stalking, observing the 
person Use of police science and investigations from the history of the car. 
Keyword: Investigation/Car Theft/Forensic Sciences 
๑. บทนำ 

 
1 หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนนายร้อยตำรวจ 
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สถิติการโจรกรรมรถยนต์ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการแจ้งความ
เรื่องรถหาย จำนวน ๓๖๙ คัน หรือเฉลี่ยวันละ ๑ คัน และเมื่อย้อนกลับไปยังอดีต พบว่าสถิติรถหาย
ทั่วประเทศปี ๒๕๕๔ รวมมีจำนวน ๑๑,๕๕๒ คัน ได้คืน ๙๔๔ คัน ส่วนปี ๒๕๕๕ รวมมีจำนวน 
๑๒,๑๕๙ คัน ได้คืน ๙๔๙ คัน ขณะที่สถิติปี ๒๕๕๖ กำลังอยู่ในกระบวนการรวบรวมข้อมูล ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๙ พบว่า มีรถจักรยานยนต์แจ้งหายถึง ๖,๐๐๐ คัน 
รถเก๋ง ๔๐๐ คันและรถกระบะ ๔๐๐ คัน โดยเฉพาะในเขตสถานีตำรวจนคบาลบางขุนเทียน มีรถตก
เดือนละ ๓๐ คัน เฉลี่ยแล้ววันละ ๑ คัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตปริมณฑลจะมีจำนวน
รถหายมากที่สุด2 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นเขตอุตสาหกรรม  
โดยเฉพาะในพื้นที่ดังกล่าว ความต้องการใช้รถจึงมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ขณะเดียวกันสถิติจำนวนรถ
หาย แม้ว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าในอดีต แต่หากเทียบกับสัดส่วนของยอดขายทั้งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที่เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ดังนั้นการมองว่าปัญหารถหายทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นคง
จะไม่ถูกต้องเสียทีเดียว3 

จากสถิติของกองบังคับการตำรวจนครบาล ๙ ที่เป็นเขตพื้นที่มีรถหายมากที่สุดในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่าย
สืบสวนในการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนคดีโจรกรรมรถในพ้ืนที่ดังกล่าว ในเขตพ้ืนที่สถานี
ตำรวจนครบาลแสมดำ และสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล ซึ่งเป็นสถานตำรวจที่ เชื่อมต่อระว่าง
กรุงเทพกับจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาโดยตรงคือ
เจ้าหน้าทีต่ำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานต้นธารแห่งกระบวนการยุติธรรมของไทยและเป็นหน่วยงานที่
มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักที ่มีภารกิจในการป้องกัน แก้ไข และลดปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งมักจะมีปัญหา และอุปสรรคด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งควรจะไดร้ับ
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
นี้เอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในการนำเทคนิค
ทางนิติวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการสืบสวนคดีโจรกรรมรถ ซึ่งมีการนำนิติวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ร่วมกับเทคนิคการสืบสวน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและนักนิติวิทยาศาสตร์ในการ
นำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
2 กรวิกา คงเดชศักดา (๒๕๖๒) 
3
 นิตยสารรถ Weekly (๒๕๖๐) 
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๒.๑ เพื่อศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้

ในการสืบสวนคดีโจรกรรมรถ 

๒.๒ เพื่อศึกษาเทคนิคของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้

ในการสืบสวนคดีโจรกรรมรถ 

๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสืบสวนคดีโจรกรรมรถ เพื่อลดจำนวนคดี

และเป็นประโยชน์ในการคลี่คลายคดี 

๓. วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน 

และฝ่ายป้องกันปราบปราม ที่ดำรงตำแหน่งระดับรองสารวัตรสืบสวน รองสารวัตรป้องกันปราบปราม 

ผู้บังคับหมู่สืบสวน และผู้บังคับหมู่ป้องกัน จากสถานีตำรวจนครบาลแสมดำ และสถานีตำรวจนคร

บาลเทียนทะเล จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คน 

๔. ผลการศึกษา 

๔.๑  บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
สืบสวนคดีโจรกรรมรถ 

การนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนคดีโจรกรรมรถ จะต้องอาศัยความร่วมมือ
กันทั้ง ๓ ฝ่าย ทั้งฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน และพนักงานสอบสวน ที่จะต้องทำงานร่วมกัน 
โดยฝ่ายป้องกันปราบปรามให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม พนักงานสอบสวนตรวจสอบพยานหลักฐาน
และที่เกิดเหตุ และส่งมอบพยานหลักฐานให้แก่ฝ่ายสืบสวน เมื่อฝ่ายสืบสวนดำเนินการสืบหาความ
จร ิงแห่งคดีก ็จะส่งข ้อมูลให้แก่พนักงานสอบสวนในการสอบสวนผู ้กระทำผิด และเมื่ อพบ
พยานหลักฐานทั้งหมดจะแจ้งข้อเท็จจริงไปยังฝ่ายป้องกันปราบปราม เพื่อเข้าจับกุมผู้กระทำผิด และ
ให้พนักงานสอบสวนนำผู้กระทำผิดขึ้นสู่ศาล และดำเนินการคดี ดังนี้ 

เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ในการลาดตระเวน ตรวจตราความ
ปลอดภัยในพื ้นที ่เขตรับผิดชอบ หรือได้ร ับแจ้งจากเจ้าหน้าที ่ฝ่ายสืบสวนถึงจุดเสี ่ยงการเกิด
อาชญากรรม หรือเบาะแสของผู้ที่จะกระทำผิด เช่นในคดียาเสพติด หากมีการแจ้งจากหน้าที่ฝ่าย
สืบสวนว่าจะมีการส่งยาเสพติดในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปรามจะลงพ้ืนที่ตรวจหรือแอบซุ่ม
ดูเพื่อจับกุมผู้กระทำผิด หรือเมื่อพบเหตุทะเลาะวิวาท หรือเมื่อมีเหตุอาชญากรรมหรือพบการเกิด
อาชญากรรมขึ้นแล้ว จะแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ และดำเนินการ
จัดทำบันทึกรายงานการสอบสวนต่อไป 

บทบาทของพนักงานสอบสวน ลงบันทึกประจำวัน และลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่
เกิดเหตุร่วมกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุ



 

1379 
 

และจากตัวผู้ต้องสงสัยในคดี ซึ่งพนักสอบสวนจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่องานด้านการนำหลักการ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการสืบสวนคดีโจรกรรมรถ 

บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนในการโจรกรรมรถ
มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากการโจรกรรมรถเป็นคดีที่มีความพิเศษและมีความซับซ้อนในการ
สืบสวน เนื่องจากเส้นทางการหลบหนีมีระยะไกล และอาจจะออกไปไกลหลายจังหวัด นอกจากนี้การ
สืบสวนจากหลักฐานรถยนต์จะต้องติดตามจากข้อมูลหายประเภท ได้แก่ เจ้าของทะเบียนรถ แหล่งซื้อ
ขาย กรมการขนส่ง ตัวถังรถ สีรถ รุ ่นและยี่ห้อรถ ประกอบกับภูมิหลังของรถที่ถูกโจรกรรม ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนต้องอาศัยประสบการณ์ องค์ความรู้ และความเข้าใจต่ าง ๆ ในการสืบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสาร ซึ่งวิธีการไม่มีรูปแบบ
เฉพาะตายตัวในการดำเนินการหากแต่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งปฏิบัติต่อกันมาอาศัยการส่งต่อ
และการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการเจ้าหน้าที่สืบสวนที่มีอาวุโสและประสบการณ์มากกว่ามา
ถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ที่ยังมีอาวุโสและประสบการณ์น้อยกว่า 

๔.๒ เทคนิคในการนำนิติวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการสืบสวนคดีโจรกรรมรถ ของ

เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน 

1) การสืบประวัติความเป็นมาของผู้เสียหายที่ถูกโจรกรรมรถ  ในการสืบสวนให้

ทราบถึงประวัติของผู้เสียหายความเป็นมาตลอดทั้งความเกี่ยวพันอื่นๆ ของผู้เสียหายย่อมนำมาซึ่ง

ประโยชน์ของการสืบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดเป็นอย่างยิ่ ง ผู้ให้ข้อมูลได้ยกตัวอย่างของเทคนิคการ

สืบจากผู้เสียหายที่นำไปสู่การได้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชิ้นสำคัญเพ่ือจับกุมผู้กระทำผิด 

2) การสืบสวนหาแหล่งข่าวหรือข้อมูลจากผู้ให้ข่าว เป็นการสืบเสาะก่อนเกิดเหตุ

หรือหลังเกิดเหตุในการสืบเสาะหาข่าวหรือแหล่งข่าวจะเป็นการสืบเสาะจากพลเมืองดีจากผู้ช่วยเหลือ

เจ้าพนักงานจากบุคคลต้องสงสัยจากพยานบุคคลหรือจากบุคคลที่เจ้าพนักงานได้มอบหมายให้ไปทำ

การสืบสวนข่าวโดยทางลับหรือจากแหล่งข่าวต่างๆ โดยการประเมินวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับว่ามีมูล

น่าเชื่อถือเพียงใด ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าแหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ คือ ประชาชนหรือสายลบัที่

ฝ่ายสืบสวนได้วางกำลังไว้หรือให้เป็นสายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเป็นบุคคลที่มีหลายอาชีพ 

สายลับบางคนทำงานอยู่กับกระบวนการของผู้กระทำผิด หรือเคยกระทำผิดมาก่อน และเจ้าหน้าที่

ตำรวจให้เป็นสายลับเพ่ือให้แหล่งข่าวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนคดีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลหรือจำลองแบบลำดับเหตุการณ์อาชญากรรม ในปัจจุบันมี

โปรแกรม Multi Media ในการจำลองเหตุการณ์การเกิดคดี เพ่ือให้เห็นภาพการเกิดคดี การวิเคราะห์

หรือจำลองเหตุการณ์จะทำให้ฝ่ายสืบสวนมองเห็นสภาพแวดล้อม พยานบุคคล พยานวัตถุ ซึ่งการ

สร้างภาพจะทำให้เห็นมองมองหลายมิติที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะคาดไม่ถึง 
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4) การส ืบสวนประวัต ิความเป็นมาของผ ู ้ต ้องสงส ัย จนพบข้อเท็จจร ิงหรือ

รายละเอียดแห่งการกระทำความผิดจะคล้ายคลึงกันบางกรณีสามารถสรุปได้ว่าเกิดจากการกระทำ

จากคนร้ายรายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า ในบางครั้งผู้กระทำผิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับเหยื่อ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และไม่เคยลงมือกระทำผิดในพ้ืนที่มาก่อน  

5) การสืบสวนสะกดรอยเฝ้าสังเกตบุคคล เทคนิคดังกล่าวนี้เป็นเทคนิคเฉพาะบุคคล

ที่ฝ่ายสืบสวนต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เงียบ และไม่ให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเอง เพื่อไม่ให้ผู้ต้อง

สงสัยทราบว่ากำลังถูกแอบตาม หรือถูกเฝ้ามอง เพราะจะถูกมองกลับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคุกคามการ

ดำเนินชีวิต และทำให้ชีวิตไม่ปลอดภัย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนต้องดำเนินงานอย่าง

รอบคอบและเงียบที่สุด 

6) การใช้วิทยาการตำรวจ เช่น การตรวจสอบกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบเส้นทาง

การหลบหนีของผู้กระทำผิด เป็นวิธีการดำเนินการต่อด้วยวิธีการสืบหาจากกล้องวงจรปิดหรือที่

เรียกว่า “วิธีไล่กล้อง” ดำเนินการโดยการนำเวลาที่เกิดเหตุมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาลักษณะการ

งัดแงะของคนร้ายเพื่อกระทำการโจรกรรมรถยนต์แล้วจึงกระทำการหลบหนีพิจารณาเส้นทางการ

หลบหนี โดยพิจารณาจุดที่เริ่มต้นงัดแงะเป็นจุดแรกจดสุดวิสัยของกล้องที่จะมองเห็น  จากนั้นจึง

พิจารณาจากกล้องตัวถัดไปถัดจากกล้องตัวแรกที่พิจารณาในกรณีที่เส้นทางเป็นทางแยกหลายทางให้

ไล่พิจารณาตั้งแต่กล้องตัวแรกบนทางแยกแรกจนถึงกล้องตัวสุดท้ายของทางแยกหรือจนกว่าจะพบ

รถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าว และให้ดำเนินการปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายที่

รถจอด  

7) การสืบสวนจากประวัติของรถ ได้แก่ เลขถังรถ เลขเครื่องยนต์ และรหัสลับ

ประจำตัวรถ ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าเลขตัวรถเป็นชุดข้อความประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ

ตัวเลขอารบิกมีความหมายตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดตรวจดูชั ้นสีบริเวณตำแหน่งเลขตัวรถ  การ

ตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลรถเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของเทคนิคการสืบสวนที่จะทำให้ทราบว่ารถ

ที่ถูกโจรกรรมเป็นของใคร ในกรณีที่ไม่ทราบเจ้าของจริงและรถถูกสวมทะเบียน ซึ่งในบางคดีพบว่า   

รถที่ถูกขโมยมาเป็นรถท่ีถูกสวมทะเบียน เมื่อสืบไปเรื่อยๆ พบว่า เจ้าของรถคนเดิมเป็นผู้ค้ายาเสพติด

รายใหญ่ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน คือ หัวใจสำคัญในการสืบค้นหาความจริง 

๔.๓ แนวทางการปฏิบัติงานด้านสืบสวนคดีโจรกรรมรถ เพื่อลดจำนวนคดีและเป็น

ประโยชน์ในการคลี่คลายคดี 

ระดับที ่ ๑ การสืบสวนจากผู้กระทำผิดและผู ้เสียหาย ได้แก่ ฐานข้อมูลกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศ
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และต่างประเทศ ประวัติการซื้อขายทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ ประวัติการย้ายถิ่นฐาน ประวัติการ
พบแพทย ์และประวัติครอบครัว 

ระดับที ่ ๒ การสืบสวนจากรูปแบบการกระทำผิด อาวุธและอุปกรณ์ที ่ ใช้ 
ประกอบด้วย กุญแจปลอม เหล็กแข็งแทนกุญแจ ใช้ลวดแข็งเกี่ยวตัวล็อคประตู งัดประตูหูช้างมักใช้
กับรถกระบะแคบที่มีประตูหูช้าง ใช้น้ำกรด ทุบกระจกประตูหรือกระจกหูช้าง ช็อตวงจรไฟฟ้าคือการ
ต่อรัดวงจรไฟฟ้า จูนสัญญาณจากรีโมต ยกรถ และการจี้หรือปล้น 

ระดับที ่ ๓ การป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้แก่ ๑) เจ้าหน้าที ่ตำรวจ ทำการ

ตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงที่เคยมีประวัติการโจรกรรมรถ หรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมรถ ๒) 

ประชาชน โดยประชาชนทุกคนต้องพึงตระหนักในพื้นที่การจอดรถ และ ๓) การจัดสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสม โดยการจัดระเบียบพื้นที่ให้มีความปลอดโปร่ง สว่าง และมีกล้อง CCTV ติดตั้งในพ้ืนที่ต่างๆ 

เพ่ือให้ผู้กระทำผิดไม่กล้าลงมือ 

๕. บทสรุป 

ในการวิจัยครั้งนี้ พบแนวทางการปฏิบัติงานด้านสืบสวนคดีโจรกรรมรถ เพื่อลด
จำนวนคดีและเป็นประโยชน์ในการคลี่คลายคดี ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ ๑ การสืบสวนจากผู้กระทำผิดและผู้เสียหาย ได้แก่ ฐานข้อมูลกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศและ
ต่างประเทศ ประวัติการซื้อขายทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ ประวัติการย้ายถิ่นฐาน ประวัติการพบ
แพทย์ และประวัติครอบครัว เป็นการนำขอบเขตงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนผู้กระทำ
ผิดจากประวัติส่วนบุคคล (Criminal Profiling) ซ่ึงสามารถนำมาใช้กับผู ้เสียหายได้เช่นกัน เพ่ือ
เชื่อมโยงหาเบาะแสและข้อมูลการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด 

ระดับที ่  ๒ การส ืบสวนจากร ูปแบบการกระทำผ ิด อาว ุธและอุปกรณ์ท ี ่ ใช้  
ประกอบด้วย กุญแจปลอม เหล็กแข็งแทนกุญแจ ใช้ลวดแข็งเกี่ยวตัวล็อคประตู งัดประตูหูช้างมักใช้
กับรถกระบะแคบที่มีประตูหูช้าง ใช้น้ำกรด ทุบกระจกประตูหรือกระจกหูช้าง ช็อตวงจรไฟฟ้าคือการ
ต่อรัดวงจรไฟฟ้า จูนสัญญาณจากรีโมต ยกรถ และการจี้หรือปล้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิรัฐ 
นิยมทรัพย์ (๒๕๕๘) ทำการวิจัยเรื ่อง รูปแบบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื ้นที ่ของสถานี
ตำรวจภูธรเมืองนครปฐมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในเขต
พื ้นที ่ร ับผ ิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเม ืองนครปฐม  ผลการว ิจ ัย พบว ่า ว ิธ ีการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ คือ ใช้กุญแจเหล็กกล้ารูปตัวที  (T) และจากผลการศึกษาเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อมาตรการในการป้องกันรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม พบว่า การล็อคคอ , 
ขาตั้ง และ/หรือ ล็อคดิสก์เบรกรถจักรยานยนต์ กล่าวคือ ควรจะมีการเพ่ิมการป้องกันอีกหนึ่งชั้นจาก
การป้องกันตามปกติที่มากับรถจากโรงงาน เนื่องจากเมื่ออาชญากรพบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกลา่ว
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มีความยากในการโจรกรรม ก็จะทำให้อาชญากรเปลี่ยนเป้าหมายหรือล้มเลิกความตั้งใจในการ
โจรกรรมรถจักรยานยนต์คันนั้นลง 

ระดับที่ ๓ การป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้แก่ ๑) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการ
ตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงที่เคยมีประวัติการโจรกรรมรถ หรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมรถ ๒) 
ประชาชน โดยประชาชนทุกคนต้องพึงตระหนักในพื้นที่การจอดรถ และ ๓) การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม โดยการจัดระเบียบพื้นที่ให้มีความปลอดโปร่ง สว่าง และมีกล้อง CCTV ติดตั้งในพ้ืนที่ต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้กระทำผิดไม่กล้าลงมือ อย่างไรก็ตาม การป้องกันการเกิดอาชญากรรมสามารถป้องกันได้ที่ตัว
ทรัพย์สินได้ เช่น การติดตั้งระบบเตือนภัยในรถยนต์ ซึ่งงานวิจัยของ คุณากร สีหนู และคณะ (๒๕๖๑) 
ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลโดยใช้เครือข่าย
โทรศัพท์เคลื ่อนที่ การศึกษาครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อ ๑) พัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ระยะไกลโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  และ ๒) ทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น 
ระบบนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วนหลัก (๑) บอร์ดอาร์ดูโนสำหรับควบคุมการทำงาน (๒) โมดูล GSM SIM
๙๐๐ ใช้สำหรับการโทรศัพท์ไปหาเจ้าของรถ (๓) สวิตช์ปรอทเป็นเซ็นเซอร์ตรวจความเคลื่อนไหวที่
เกิดขึ้นจากการโจรกรรม และ (๔) สัญญาณแตรแจ้งเตือนระยะใกล้ การทดลองแบ่งเป็นสองกรณี คือ
การยกล้อหน้า ๕ ครั้งและจับรถตั้งตรง ๕ ครั้งรวมเป็น ๑๐ ครั้ง ผลการทดลองระบบสามารถทำงาน
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และแจ้งเตือนทั้ง ๑๐ ครั้ง ผลการวิจัย พบว่า ระบบเตือนภัยการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ระยะไกลไร้สายโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  ประกอบด้วย สวิตช์ปรอท บอร์ด
อาร์ดูโน  โมดูล GSM SIM ๙๐๐ และโมดูลรีโมตเป็นระบบเตือนภัยที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
เตือนภัย รถจักรยานยนต์จากระบบเดิมที่มีเพียงเสียงร้องจากแตรรถหรือสัญญาณกันขโมย เพ่ือให้เกิด
ความอุ่นใจของเจ้าของรถมากยิ่งขึ ้น จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้ 
๑๐๐% แต่ทั้งนี้อาจมีปัจจัยเพิ่มเติมในกรณีให้งานจริง ซึ่งสอดคล้องกับ อิทธิพล สวยสม และคณะ 
(๒๕๕๖) ได้วิจัยเรื่องโปรแกรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการรักษาความปลอดภัยรถยนต์  พบว่าระบบ
จะแจ ้ ง เ ต ื อนด ้ ว ย  SMS เ ม ื ่ อ เ ซ ็ น เ ซอร ์ ต รวจจ ับความผ ิ ดปกต ิ ไ ด้  และสอดคล้ อ งกับ                               
สมเกียรติ บุญรอดดิษฐ์ และคณะ (๒๕๕๕) ที ่ได้ว ิจ ัยระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือด้วยข้อความสั้น พบว่า เมื่อรถยนต์ ถูกโจรกรรมหรือถูกบุกรุกอุปกรณ์ตรวจจับความ
เคลื่อนไหวสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ทุกครั้ง และส่งสัญญาณด้วยข้อความสั้นโดยเฉลี่ย ๒๐ 
วินาที 
๖. ข้อเสนอแนะ 

๖.๑ ผลการวิจัยพบว่าพยานหลักฐานที่สำคัญที่นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดมี ๓ 
ประเภท คือ ๑) กล้อง CCTV ๒) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการลักขโมยหรืองัดแงะ และ ๓) ประวัติของผู้กระทำ
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ผิด ดังนั ้น ผู ้ว ิจัยจึงได้เสนอแนะให้มีการจัดทำคู ่มือเทคนิคการสืบสวนการโจรกรรมรถ เพื ่อให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหาผู้กระทำผิดได้จริง 

๖.๒ งานด้านการสืบสวนเป็นงานปลายเหตุของการเกิดเหตุคดีอาชญากรรม คือการ
คนหาผู้กระทำผิดและข้อเท็จจริงแห่งคดี ดังนั้นพนักงานสอบสวนควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับรถในแต่
ละชนิด เพ่ือให้การสืบสวนสามารถดำเนินคดีได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ผลิต การส่งออก การนำเข้ารถ และพฤติกรรมผู้บริโภครถ จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการกำหนดนโยบายและตั้งสมมติฐานในการสืบสวนข้อเท็จจริงแห่งคดี 

๖.๒ งานด้านการสืบสวนเป็นงานปลายเหตุของการเกิดเหตุคดีอาชญากรรม มีส่วน
เกี่ยวข้องกับด้านนิติวิทยาศาสตร์ในด้านการตามหาข้อมูลจากวัตถุพยานที่พบในที่เกิดเหตุ จึงควรมี
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวัตถุพยาน และการค้นหาวัตถุพยานจากสถานที่เกิดเหตุหรือสภาพแวดล้อม
ใกล้เคียงเป็นต้น 

๖.๒ กล้อง CCTV เป็นพยานหลักฐานแวดล้อมสำคัญที่ทำให้สามารถติดตามเส้นทาง
การหลบหนี และเห็นมุมการหลบหนีของผู้กระทำผิดได้ ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการติดตั้งกลอ้ง 
CCTV ที่มีศักยภาพสูง และมีในทุก ๆ เส้นทางของถนน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนคดีอาชญากรรม 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน และพนักงานสอบสวน     
มีความสำคัญเท่าเทียมกัน และบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกันในการสืบสวนการโจรกรรมรถ 
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการทบทวนรูปแบบการทำงานร่วมกัน เช่น การส่งมอบพยานหลักฐาน 
พยานวัตถุ และสำเนาการสอบสวนคดี เพ่ือให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินคดี 
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บทคัดย่อ 

                  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา1)พฤติกรรมของสามีหญิง
ตั้งครรภ์ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 2) เงื่อนไขท่ีมีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่และผลที่เกิดจากการเลิกสูบบุหรี่ได้
ของสามีหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นสามีของหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 2คน ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่สามี
หญิงตั้งครรภ์และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12 และ 20 สัปดาห์จำนวน 2 คู่ มารดาและพ่ีสาว
หญิงตั้งครรภ์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่มีความต้องการจะเลิกสูบบุหรี่แต่ไม่สามารถ
เลิกได้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์พฤติกรรม เงื่อนไข ผลที่เกิดจากการเลิก
สูบบุหรี่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis) 
                 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสามีของหญิงตั้งครรภ์เริ่มสูบตั้งแต่เป็น
วัยรุ่นอายุ12และ14ปี เหตุผลที่สูบครั้งแรกเพราะเห็นผู้ใหญ่สูบกัน ดูภาพยนตร์ดาราที่แสดงก็สูบบุหรี่ 
และเพ่ือนชวนจึงทดลองสูบ สำหรับลักษณะการสูบส่วนใหญ่จะสูบหลังรับประทานอาหารสูบจนหมด
มวน สูบทุกวันทุกมื้อหากไม่สูบจะรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ ประมาณวันละ10-20มวน ประเภทของ
บุหรี่ที่สูบคือบุหรี่ก้นกรอง 
                  เงื่อนไขที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ พบว่ามี 2 เงื่อนไขหลักคือ เงื่อนไขจากตนเองได้แก่
อายุที่เพ่ิมขึ้น ปัญหาสุขภาพ เป็นห่วงสุขภาพภรรยาที่ตั้งครรภ์ กังวลว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับลูกที่
จะเกิดมา เงื่อนไขท่ีเกิดจากผู้อ่ืนคือ การที่พาภรรยามาฝากครรภ์แล้วทั้งแพทย์ พยาบาลและนักศึกษา
พยาบาลแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ เวลาพูดคุยกับบุตรในครรภ์ภรรยาจะแซวว่าพ่อแปรงฟันหรือยังเดี๋ยว
ลูกเหม็นบุหรี่พ่อ  
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                    ผลของการลด ละ เลิกบุหรี่คือปากคอแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ กระวนกระวาย 
อยากรับประทานขนมหวาน การตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้แก่ ความ
ห่วงใยสุขภาพภรรยาและบุตรในครรภ์ ปัจจัยที่ทำให้ทนต่ออาการหลังจากเลิกบุหรี่คือภรรยาและบุตร
หากิจกรรมให้ทำขณะอยู่บ้าน การได้ลูบท้องภรรยาและพูดคุยกับทารกในครรภ์ การจิบน้ำบ่อยๆ 
เคี้ยวหมากฝรั่ง และการเปลี่ยนแปลงตนเองขณะทำงานนอกบ้านคือการงดการกินเลี้ยงสังสรรค์กับ
เพ่ือนโดยให้เหตุผลว่างดการสูบและดื่มเพราะภรรยากำลังตั้งครรภ์ 
     

คำสำคัญ: การเลิกสูบบุหรี่ของสามหีญิงตัง้ครรภ์  เงื่อนไขการเลิกสูบบุหรี่  ผลที่เกิดจากการเลิกสูบ

บุหรี่ 

บทนำ(Introduction) 

      การสูบบุหรี ่ม ีโทษต่อร่างกายหลายด้านด้วยกัน นำมาซึ ่งโรคร้ายต่างๆ ส่งผลต่อการ
เสียชีวิต ไม่ใช่เพียงผู้ที่สูบเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ คนรอบข้างก็ได้รับโทษไม่น้อยเช่นกัน
ทั้งนี้เนื่องจากในควันบุหรี่มีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นหนึ่งในโรคร้ายคร่าชีวิตให้ถึงแก่
ความตายได้ และกลายเป็นปัญหาหลักๆ ในการสูญเสียประชากรของสังคม นอกจากโรคมะเร็ง
ก็ยังมีโรคร้ายอื่นๆ ที่เกิดจากควันบุหรี่ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคถุงลมโป่ งพอง อีกทั้งยัง
เพิ่มความถี่ความรุนแรงให้กับอาการหอบหืด และภาวะการตายเฉียบพลันในทารกแรกเกิด   
เป็นต้น  โดยโทษของควันบุหรี่ แบ่งออกเป็น ควันบุหรี่มือหนึ่ง ควันบุหรี่มือสอง และควันบุหรี่
มือสาม ควันบุหรี่มือหนึ่งคือควันที่ผู้สูบดูดเข้าสู่ร่างกายด้วยตนเอง ควันบุหรี่มือสองคือควันที่ผู้
สูบพ่นออกมาและฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ทำให้ผู้ที่อยู่โดยรอบที่สูดดมเข้าไปและได้รับสารพิษ 
ส่วนควันบุหรี่มือสามเป็นควันที่ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของ เสื ้อผ้า และ
วัตถุอื่นๆ ทำให้สารพิษเกาะติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสูบบุหรี่ ส่งผลเสียต่อผู้อาศัยอยู่ใน
สิ ่งแวดล้อมนั ้น  ส่วนควันบุหรี ่มือสามซึ ่งเป็นสารตกค้างที ่อยู ่ในสิ ่งแวดล้อม เมื ่อเกิดการทำ
ปฏิกิริยากับอากาศและผู้อยู่อาศัยสูดดมเข้าไป จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เช่นกัน ซึ่ง
สารพิษจากควันบุหรี่มือสามเป็นชนิดที่เหมือนกันกับควันมือหนึ่งและมือสองทั้งหมด ที่เต็มไป
ด้วยสารก่อมะเร็งกว่า 200 ชนิดด้วยกัน  จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมยังพบว่าใน 75 
ครอบครัวมีเด็กที่ตรวจพบสารโคตินินในปัสสาวะเด็กสูงกว่าปกติ ซึ่งโคตินิน คือตัวบ่งชี้การที่
ร่างกายได้รับนิโคตินจากบุหรี่ คาดว่าไม่ได้มาจากการเดินผ่านควันบุหรี่แล้วสูดดมเข้าไป แต่
เป็นการอาศัยอยู ่ในสิ ่งแวดล้อมที่มีการสูบบุหรี ่ โดยอัตราที ่ตรวจพบนั ้นอยู ่ที ่ 42% ของ 75 
ครอบครัว นอกจากนี ้ผู ้ที ่มีความเสี ่ยงต่อควันบุหรี่มือสาม ยังพบว่าจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ตาม 
อพาร์ตเม้น คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นไปได้ว่าในห้องพักอาศัยของตนเองอาจไม่มีผู้สูบบุหรี่ แต่ถ้า
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หากห้องข้างๆ มีการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ก็สามารถเล็ดลอดทางหน้าต่าง ท่อระบายน้ำ และอื่นๆ 
มาได้ จากการศึกษายังพบว่าผู ้ที ่อาศัยอยู ่ในคอนโดฯ 1 ใน 4 กว่า 68% มีการตรวจพบสาร
นิโคตินในเด็ก ขณะที่ผู ้อาศัยในบ้านเดี ่ยว ทาวเฮาส์  ตรวจพบสารนิโคตินในเด็กเพียง 30% 
เท่านั ้น วิธีการกำจัดสารพิษตกค้าง คือให้คนในบ้านหรือหากเป็นผู้สูบเองทำการเลิกบุหรี่ให้
เด็ดขาด และทำความสะอาดสถานที่ ห้องต่างๆ ซึ่งต้องใช้ เวลา รวมถึงระบายอากาศที่มีอยู่ ซึ่ง
ก็ต้องใช้ระยะเวลาเช่นกัน สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่เองหากไม่คิดที่จะเลิก ก็ควรคำนึงถึงส่วนรวมหรือ
ผู้ที่อยู่รอบข้าง ควรเคารพสิทธิของผู้อ่ืน หรือทำการสูบไม่ให้รบกวนผู้อื่น1  
 
-------------------------------------------------           
   1อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, 2559:1                  

                  จากการศึกษารายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ . 25612 พบว่า ปี

พ.ศ.2560 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำคืออายุ 

18.1 ปี ซึ่งเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปี 2557 ซึ่งมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่คือ 17.8 ปี เมื่อเปรียบเทียบในแต่

ละกลุ่มวัย  ในปี 2560 พบว่า กลุ่มเยาวชน มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ 16.2 ปี ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 

คือ 15.6 ปี ส่วนในกลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มสูงอายุมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบไม่แตกต่างกันมากในแต่ละปี 

โดยจะอยู่ในช่วงประมาณ 18-19 ปี  ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบันอายุ 15 ปีขึ้นไประหว่างปี พ.ศ. 2547-

2554 มีสัดส่วนของผู้สูบบุหรี่ซองและบุหรี่มวนเอง เกือบอย่างละ 50% ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 พบว่ามี

สัดส่วนของผู้สูบบุหรี่ซองสูงกว่าผู้สูบบุหรี่มวนเอง ในปีพ.ศ. 2560 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทีสู่บบุหรี่

เป็นประจำนิยมสูบบุหรี่ ที่ผลิตจากโรงงานสูงถึงร้อยละ 56 รองลงมาคือบุหรี่มวนเองร้อยละ 49.3 

ส่วนประเภทอ่ืนมีร้อยละ 0.1 ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีจำนวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ยต่อวันลดลงจากทุกปีที่ผ่าน

มาเหลือเพียง 10 มวนต่อวัน ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าผู้สูบบุหรี่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 546 บาท ขณะที่ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร

ไทย พ.ศ. 2560 จากการสอบถามสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่พบว่า มีร้อยละ 32.7 ที่เคยมีการสูบ

บุหรี่ในตัวบ้าน และพบประชากร ใน10 จังหวัดที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านอย่างน้อยเดือนละครั้ง

สูงสุด ได้แก่ สตูล นครศรีธรรมราช  ชุมพร ปัตตานี  หนองบัวลำพู  ชัยนาท  กระบี่  ยะลา  นราธิวาส 

และ สกลนคร ซึ่งจะเห็นได้ว่าจังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งในสิบที่มีการได้รับควันบุหรี่มือสองใน

บ้าน ซึ่งการได้รับควันบุหรี่มือสองหรือการสูบบุหรี่ด้วยตนเองก็ตาม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าว

ข้างต้น  
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                 จากการให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พบมี

หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์อยู่ในครอบครัวที่สามีสูบบุหรี่จำนวน 2 ราย ผู้วิจัยจึงจัดทำงานวิจัยเชิง

คุณภาพเพ่ือศึกษาพฤติกรรม เงื่อนไข ผลที่เกิดจากการเลิกสูบบุหรี่ได้ของสามีหญิงตั้งครรภ์ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) พฤติกรรมของสามีหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 

2) เงื่อนไขท่ีมีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่และผลที่เกิดจากการเลิกสูบบุหรี่ได้ของสามีหญิงตั้งครรภ์ 

2 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และปวีณา ปั้นกระจ่าง ,2561:1-16 

 

รูปแบบการศึกษา(Study Design) 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพชนิดปรากฏการณ์วิทยาแบบเฮอร์เมนนิวติกซ์ ดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใน

กลุ่มตัวอย่างจำนวน  2  กลุ่มได้แก่ 

- สามีหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรในเดือนกรกฎาคม 2562ถึง

มีนาคม2563  ยินดีให้ทำการสัมภาษณ์ในระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล รวมจำนวน 2 คน 

- หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว(มารดาและพ่ีสาว)ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ในเดอืนกรกฎาคม 2562ถึงมีนาคม2563  รวมจำนวน 4  คน 

เปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัยเพ่ือทำการตรวจสอบและยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล

(triangulation)เป็นการเปรียบเทียบข้อค้นพบ (finding) ของปรากฏการณ์  ทำการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจงตามความสมัครใจและคุณสมบัติที่กำหนด  ร่วมกับดำเนินการศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์เอกสาร  ตำราวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ดำเนินการวิจัยและ

เก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม 2562 ถึง 30มิถุนายน 2563 เครื่องมือที่ ใช้ในการ

วิจัยใช้ตัวผู้วิจัยและแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้างเพ่ือสัมภาษณ์ เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่ กำหนดประเด็นคำถาม  ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของสามีหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ และ
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เงื่อนไขที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่และผลที่เกิดจากการเลิกสูบบุหรี่ได้ของสามีหญิงตั้งครรภ์  การ

ตระหนักรู้ในตนเอง ความเข้มแข็งที่จะเลิกสูบบุหรี่ ประกอบด้วย ประเด็นคำถาม2ประเด็นได้แก่ 

(1) พฤติกรรมของสามีหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 

(2) เงื่อนไขที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่และผลที่เกิดจากการเลิกสูบบุหรี่ได้ของสามีหญิงตั้งครรภ์ 

     การหาคุณภาพของเครื่องมือ ใช้การตรวจสอบความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน

ตรวจสอบความชัดเจนและความครบถ้วนของข้อคำถาม ในส่วนของผู้วิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลได้พูดคุยซักซ้อมความเข้าใจให้มีพ้ืนฐานความรู้ แนวคิดไปในแนวทางเดียวกัน 

ศึกษาทบทวนการสัมภาษณ์เพ่ือทำการล้วงประเด็น การวิเคราะห์สรุปตีความเพ่ือให้เข้าถึงความจริง

โดยไม่ใช้ทัศนะของตนเองตีความปรากฏการณ์ที่ทำการศึกษาตามสภาพที่เป็นจริงทำให้งานวิจัยมี

ความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์และความเที่ยงตรงเชิงคุณลักษณะ  การเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มดำเนินการ

โดยสร้างสัมพันธภาพเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจากนั้นทำการแกะรอยโดยใช้คำถามปลายเปิด

ตามแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้าง ทำการล้วงความเพ่ือให้ได้รายละเอียดและประเด็น จดบันทึก 

 

การพิทักษ์สิทธิ์ การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ผู้วิจัยได้ขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างให้สิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วม

การวิจัยโดยสมัครใจ โดยผู้วิจัยแนะนำตัวเอง แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีวิจัยและชี้แจงให้ทราบ

ว่าผู้วิจัยจะขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับและนำมาใช้ในการศึกษาวิจัย

เท่านั้นไม่มีการระบุชื่อของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลกระทำโดยภาพรวม การนำเสนอผลที่ได้

จากการวิจัยเป็นภาพรวมของพฤติกรรมและเงื่อนไขที่เรียนรู้ นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างสามารถยุติการ

เข้าร่วมวิจัยในช่วงใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใหัผู้วิจัยทราบและไม่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่ าง เมื่อกลุ่ม

ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัยให้เซ็นในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

      ก่อนนำข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกไปวิเคราะห์ ได้ทำการตรวจสอบยืนยัน

ความน่าเชื่อถือของข้อค้นพบโดยการตรวจสามเส้าด้านข้อมูล(data triangulation)เป็นการตรวจสอบ

ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างคือสามีหญิงตั้งครรภ์ที่เคยสูบบุหรี่เมื่อภรรยาตั้งครรภ์ระยะแรกจำนวน 2 

คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครอบครัวของสามีหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ มารดาและพ่ีสาว
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หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ร่วมบ้านกับสามีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ยินดีให้ทำการสัมภาษณ์ในระยะเวลาที่เก็บ

รวบรวมข้อมูล รวมจำนวน 4 คน เพ่ือยืนยันข้อค้นพบ ร่วมกับการตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัยด้วย

การเปรียบเทียบผลการสรุปข้อค้นพบที่ได้ ซึ่งข้อค้นพบที่ได้มีความเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่

คณะผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง หลังจากนั้นนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยการจำแนกชนิดข้อมูล

(typological analysis)ระดับจุลภาคด้วยการวิเคราะห์คำหลัก(domain analysis)เป็นการจำแนกจัด

กลุ่มคำชุดหนึ่งให้อยู่ภายใต้คำอีกชุดหนึ่ง ถือเป็นการจัดกลุ่มโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ์ 

ผลการศึกษา(Results) 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants)   คือสามีหญิงตั้งครรภ์ที่เคยสูบบุหรี่เมื่อภรรยาตั้งครรภ์ระยะแรกจำนวน 2 คน มีอายุ 
21และ 25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยนาท ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไปและทำงานโรงงานใน
จังหวัดขณะที่หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 2 คนอายุ 18 และ19 ปีตั้งครรภ์เป็นครั้งแรก อายุครรภ์12และ20
สัปดาห์อยู่ทำงานบ้าน มารดาหญิงตั้งครรภ์อายุ 35ปีอาชีพค้าขาย และพ่ีสาวหญิงตั้งครรภ์อายุ 23ปี
อาชีพรับจ้าง ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์งานวิจัยพบว่า 
 

(1) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสามีของหญิงตั้งครรภ์เริ่มสูบตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอายุ12และ14ปี 
เหตุผลที่สูบครั้งแรกเพราะเห็นผู้ใหญ่สูบกัน ดูภาพยนตร์ดาราที่แสดงก็สูบบุหรี่ และเพ่ือนชวนจึง
ทดลองสูบ สำหรับลักษณะการสูบส่วนใหญ่จะสูบหลังรับประทานอาหารสูบจนหมดมวน สูบทุกวันทุก
มื้อหากไม่สูบจะรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ ประมาณวันละ10-20มวน ประเภทของบุหรี่ที่สูบคือบุหรี่ก้น
กรอง 

ผลของการลด ละ เลิกบุหรี่ทั้งสองคนพบเหมือนกันคือปากคอแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่ 
หลับ กระวนกระวาย อยากรับประทานขนมหวาน การตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทำให้
เลิกบุหรี่ได้แก่ ความห่วงใยสุขภาพภรรยาและบุตรในครรภ์ ปัจจัยที่ทำให้ทนต่ออาการหลังจากเลิก
บุหรี่คือภรรยาและบุตรหากิจกรรมให้ทำขณะอยู่บ้าน การได้ลูบท้องภรรยาและพูดคุยกับทารกใน
ครรภ์ การจิบน้ำบ่อยๆ เคี้ยวหมากฝรั่ง และการเปลี่ยนแปลงตนเองขณะทำงานนอกบ้านคือการงด
การกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพ่ือนโดยให้เหตุผลว่างดการสูบและดื่มเพราะภรรยากำลังตั้งครรภ์ 

 
(2) เงื่อนไขที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ พบว่ามี2เง่ือนไขหลักคือเงื่อนไขจากตนเองได้แก่ 

อายุที่เพ่ิมขึ้น ปัญหาสุขภาพ เป็นห่วงสุขภาพภรรยาที่ตั้งครรภ์ กังวลว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับลูกที่
จะเกิดมา เงื่อนไขท่ีเกิดจากผู้อ่ืนคือ การที่พาภรรยามาฝากครรภ์แล้วทั้งแพทย์ พยาบาลและนักศึกษา
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พยาบาลแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ เวลาพูดคุยกับบุตรในครรภ์ภรรยาจะแซวว่าพ่อแปรงฟันหรือยังเดี๋ยว
ลูกเหม็นบุหรี่พ่อ 
  
วิจารณ์(Discussion) 

           ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์งานวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
(1) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสามีของหญิงตั้งครรภ์เริ่มสูบตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอายุ12และ14ปี 

เหตุผลที่สูบครั้งแรกเพราะเห็นผู้ใหญ่สูบกัน ดูภาพยนตร์ดาราที่แสดงก็สูบบุหรี่ และเพ่ือนชวนจึง

ทดลองสูบ สำหรับลักษณะการสูบส่วนใหญ่จะสูบหลังรับประทานอาหารสูบจนหมดมวน สูบทุกวันทุก

มื้อหากไม่สูบจะรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ ประมาณวันละ10-20มวน ประเภทของบุหรี่ที่สูบคือบุหรี่ก้น

กรอง สอดคล้องกับการศึกษาของการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม3 

มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  ที่ น ครปฐม :โครงการกาญ จนบุ รี  สถาบัน วิจัยประชากรและสั งคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพระยะที่1พบว่าสาเหตุจูงใจให้สูบบุหรี่

ครั้งแรกคือทำตามเพ่ือนและอยากทดลอง 

ผลของการลด ละ เลิกบุหรี่ทั้งสองคนพบเหมือนกันคือปากคอแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่ 
หลับ กระวนกระวาย อยากรับประทานขนมหวานสอดคล้องกับการศึกษาของการทบทวนองค์ความรู้

เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ4,5 ที่พบว่าสารเคมีในบุหรี่และควันบุหรี่ เมื่อร่างกายรับเข้าไปจะ

ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย สำหรับเรื่องการตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้แก่

ความห่วงใยสุขภาพภรรยาและบุตรในครรภ์ ปัจจัยที่ทำให้ทนต่ออาการหลังจากเลิกบุหรี่คือภรรยา

และบุตรหากิจกรรมให้ทำขณะอยู่บ้าน การได้ลูบท้องภรรยาและพูดคุยกับทารกในครรภ์ การจิบน้ำ

บ่อยๆ เคี้ยวหมากฝรั่ง และการเปลี่ยนแปลงตนเองขณะทำงานนอกบ้านคือการงดการกินเลี้ยง

สังสรรค์กับเพ่ือนโดยให้เหตุผลว่างดการสูบและดื่มเพราะภรรยากำลังตั้งครรภ์ และเลิกบุหรี่ได้จาก

การให้ข้อมูลว่าการสูบบุหรี่ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง อาจารย์ เพ่ือนและคน

รักบอกให้งดสูบบุหรี่ 

(2) เงื่อนไขที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ พบว่ามี 2 เงื่อนไขหลักคือ เงื่อนไขจากตนเองได้แก่ 
อายุที่เพ่ิมขึ้น ปัญหาสุขภาพ เป็นห่วงสุขภาพภรรยาที่ตั้งครรภ์ กังวลว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับลูกที่
จะเกิดมา สอดคล้องกับงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพ่ือให้ครอบครัวไทย
ไร้ควันบุหรี่6 ที่พบว่าทารกในครรภ์ เป็นแรงจูงใจอย่างมากในการส่งเสริมให้อยากเลิกบุหรี่  
ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าครอบครัวมีส่วนในการช่วยเหลือสนับสนุนให้ลดหรือเลิ ก
บุหรี่โดยใช้สัมพันธภาพที่ดีบอกบุคคลในครอบครัวให้เลิกบุหรี่โดยตรงและให้เหตุผลว่าเพ่ือลูกในครรภ์ 
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เพ่ือสุขภาพของผู้สูบ หรือบอกโดยอ้อมเช่น เหม็นบุหรี่ หายใจไม่ออก เงื่อนไขท่ีเกิดจากผู้อ่ืนคือ การที่
พาภรรยามาฝากครรภ์แล้วทั้งแพทย์ พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ เวลา
พูดคุยกับบุตรในครรภ์ภรรยาจะแซวว่าพ่อแปรงฟันหรือยังเดี๋ยวลูกเหม็นบุหรี่พ่อ ผลการวิจัยนี้ เป็นไป
ในทำนองเดียวกับงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพ่ือให้ครอบครัวไทยไร้ควัน
บุหรี่6 ดังกล่าวข้างต้น ที่พบว่าสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้พยาบาลมีส่วนสนับสนุนให้ช่วยคนใน
ครอบครัวลด หรือเลิกบุหรี่ คือ ต้องการให้เน้นย้ำถึงพิษภัยของบุหรี่ต่อทารกในครรภ์ สร้างพลัง
อำนาจให้แก่ผู้สูบบุหรี่ 
 

3บุปผา ศิริรัศมี จรรยา เศรษฐบุตร และปริยา เกนโรจน์, 2548:33 
4 สตีเฟน ฮาแมนน์ และคณะ, 2549:94 
5สายรุ้ง โพธ์ิเชิด, 2538: 182 
6พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ และพรทิพย์ ชีวะพัฒน์ ,2553: ก 
 

ข้อยุติ(Conclusions) 

          กลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 รายให้ข้อมูลที่สำคัญตรงกันคือ เงื่อนไขที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ของสามี
หญิงตั้งครรภ์ได้ พบว่ามี2เงื่อนไขหลักคือเงื่อนไขจากตนเองได้แก่อายุที่เพ่ิมขึ้น ปัญหาสุขภาพ เป็น
ห่วงสุขภาพภรรยาที่ตั้งครรภ์ กังวลว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับลูกที่จะเกิดมา เงื่อนไขที่เกิดจากผู้อ่ืน
คือ การที่พาภรรยามาฝากครรภ์แล้วทั้งแพทย์ พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ 
เวลาพูดคุยกับบุตรในครรภ์ภรรยาจะแซวว่าพ่อแปรงฟันหรือยังเดี๋ยวลูกเหม็นบุหรี่พ่อ  
           ผลของการลด ละ เลิกบุหรี่คือปากคอแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ กระวนกระวาย อยาก
รับประทานขนมหวาน การตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้แก่ ความห่วงใย
สุขภาพภรรยาและบุตรในครรภ์ ปัจจัยที่ทำให้ทนต่ออาการหลังจากเลิกบุหรี่คือภรรยาและบุตรหา
กิจกรรมให้ทำขณะอยู่บ้าน การได้ลูบท้องภรรยาและพูดคุยกับทารกในครรภ์ การจิบน้ำบ่อยๆ เคี้ยว
หมากฝรั่ง และการเปลี่ยนแปลงตนเองขณะทำงานนอกบ้านคือการงดการกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพ่ือน
โดยให้เหตุผลว่างดการสูบและดื่มเพราะภรรยากำลังตั้งครรภ์ 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ด้านการให้บริการพยาบาล  ผลการวิจัยพบว่าการที่พยาบาลสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้รับบริการ มีความจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือ หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวจะรับรู้ได้ถึงความ

ปรารถนาดีดังกล่าวจะให้ข้อมูลตามที่พยาบาลสอบถาม ซึ่งพยาบาลต้องมีการรับฟังข้อมูลอย่างตั้งใจ 

ไม่ใช้ความคิดของตนเองตัดสินผู้รับบริการ จะส่งผลให้แก้ปัญหาของผู้รับบริการได้สอดคล้องกับปัญหา

ความต้องการของผู้รับบริการ 

2. ด้านการจัดการศึกษาพยาบาล ควรเสริมเรื่องการรับฟังผู้อ่ืนอย่างใส่ใจ ไม่ใช้ความคิดของตนเองคิด

แทน เพ่ือสามารถเข้าใจความคิดของผู้อ่ืนโดยเฉพาะผู้ที่ติดการสูบบุหรี่ ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับพิษ

ภัยของบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ การสร้างพลังอำนาจของบุคคล เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาพยาบาล 

เพ่ือให้พยาบาลรุ่นใหม่มีความรู้ ความเข้าใจความแตกต่างของพฤติกรรมของบุคคลซึ่งมีที่มาแตกต่าง

กัน และสามารถสร้างหรือกระตุ้นพลังอำนาจในตัวบุคคลได้ 

3.ด้านการวิจัยครั้งต่อไป   

      3.1 เนื่องจากพบว่าการลด ละเลิกบุหรี่ของบุคคล สามารถทำได้หากมีความเข้าใจและตั้งใจจริง 

มีแรงบันดาลใจที่แรงพอให้เกิดความอดทน จึงควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษารูปแบบการ

ส่งเสริมการลด ละ เลิก บุหรี่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการดำเนินชีวิตของแต่ละคนอย่าง

เป็นระบบ 

        3.2  เนื่องจากพบว่าบริบทการดำเนินชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งเสริมหรือเป็นปัญหา

อุปสรรคต่อการลด ละเลิกบุหรี่ของบุคคลผู้ให้ข้อมูล จึงควรมีการศึกษาติดตามถึงวิธีจัดการกับการ

ดูแลตนเองและการอยู่กับครอบครัว ชุมชนภายใต้ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ

การเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆในระยะยาวเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการลด ละเลิกบุหรี่อย่าง

ต่อเนื่องที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของบุคคล 
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