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การเปลีย่นแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 โดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

(Scientific Conceptual Change on Reproduction of Flowering Plants of 

Mathayomsuksa V Students Using Model-Based Learning Activities) 

ธนารัตน์ สังฆะมณี1* และ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์2  
1 สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 

 2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 
*ผู้น าเสนอผลงาน E-mail: tanarat812@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทาง

วิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุกูลนารี จ านวน 28 คน รูปแบบการวิจยัเป็นแบบไม่เขา้ขั้นการทดลอง (Pre-
experimental Design) แบบกลุ่มเดียวท่ีมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั ประกอบดว้ย แบบวดัมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน 
จ านวน 8 แผน รวมเวลา 13 คาบเรียน ผลการวจิยั พบวา่ คะแนนเฉล่ียของความเขา้ใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืช
ดอก ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ระดบัความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน พบวา่ ก่อนเรียน นกัเรียนมีความเขา้ใจมโน
มติก่อนเรียน ตั้งแต่ระดบัท่ีคลาดเคล่ือนไปจนถึงความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ แต่หลงัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีความ
เขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน และมีความเขา้ใจมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนลดลง เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงมโนมติทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนรายบุคคล พบวา่ จากจ านวนนกัเรียน 28 คน มีนกัเรียน 15 คน มีการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์  

 
ค าส าคญั  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน  การเปล่ียนแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์  การสืบพนัธ์ุของพืชดอก  
 

บทน า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัอยา่งมากในโลกยคุปัจจุบนั
และในโลกของอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกับการ
ด ารงชีวติประจ าวนั และวทิยาศาสตร์ช่วยใหม้นุษยมี์การพฒันา
ความคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้มนุษยมี์ความสามารถในการ
แกปั้ญหา และความสามารถในตดัสินใจโดยการเลือกขอ้มูลท่ี
หลากหลาย และมีประจักษ์พยาน หรือมีหลักฐานท่ีถูกตอ้ง
สามารถตรวจสอบได้ เป้าหมายหน่ึงท่ีส าคัญในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือให้ผูเ้รียนเขา้ใจ หลกัการทฤษฎีท่ีเป็น

พ้ืนฐานในวทิยาศาสตร์ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2551) ซ่ึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์น้ีมีส่วน
ส าคัญต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต และ
สามารถรองรับความตอ้งการแรงงานไดอ้ยา่งหลากหลาย (Bao 
et al., 2009) การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได ้ ซ่ึงความรู้ท่ี
ผูเ้รียนสร้างข้ึนมานั้ นจะเป็นความรู้ท่ีคงทน โดยมีครูช้ีแนะ 
และส่ง เสริมการจัด กิจกรรมการ เ รียน รู้ให้ มี รูปแบบท่ี
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หลากหลาย แต่ละรูปแบบยอ่มมีขอ้จ ากดั และมีประสิทธิภาพ
ต่อการสร้างความรู้ของผูเ้รียนแตกต่างกนั 

วิชาชีววิทยาเป็นวิชาหน่ึงท่ีมีความส าคญัของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ท่ีศึกษาเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ใหส้ามารถน า
ความรู้ไปแกปั้ญหา เพ่ือให้ด ารงชีวิตอย่างราบร่ืน ผลจากการ
เรียนการสอนวิชาชีววิทยาในระยะท่ีผ่านมายงัประสบปัญหา 
เน่ืองจากเน้ือหาวชิาชีววทิยามีความเป็นนามธรรมสูง เป็นวชิาท่ี
มีเน้ือหาท่ีค่อนขา้งเยอะ และมีความซับซ้อน ท าให้ผูเ้รียนไม่
สามารถเรียนรู้มโนมติท่ีส าคญั หรือรวบรวมความคิดไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ อาจส่งผลให้ผู ้เ รียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน 
(misconception) จากการศึกษาของละมัย โชคชัย  และคณะ 
(2557) ไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่ แนวคิดเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการ
เรียนรู้ ถา้นกัเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนในแนวคิดพ้ืนฐาน ก็
จะส่งผลท าให้เขา้ใจแนวคิดอ่ืน ท่ีเช่ือมโยงกนัคลาดเคล่ือนไป
ด้วย  ซ่ึ งจากการ ศึกษาของ  Driver, Squires, Rushworth & 
Robinson (1994) พบวา่ เน้ือหาเร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกมี
แนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน เช่น นักเรียนเข้าใจว่าพืชดอกมีการ
สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศโดยใชร้ากเท่านั้น ไม่สามารถใชส่้วน
ของล าตน้หรือใบได้ หรือมีความเช่ือว่าเมล็ดเป็นส่วนท่ีตาย
แลว้ แต่เม่ือเราใส่ลงไปในดิน และใหอ้าหาร เมลด็จะเร่ิมมีชีวิต
อีกคร้ัง ส่วนในเร่ืองการกระจายของเมล็ดพืช นักเรียนมกัจะ
บอกวา่เป็นการกระจายของผล ช้ีให้เห็นวา่เด็กมีความเขา้ใจผิด
คิดวา่ผลสามารถพฒันาไปเป็นตน้พืชใหม่ไดเ้ลย แต่ในแนวคิด
ท่ีถูกตอ้ง เมลด็ต่างหากท่ีสามารถเจริญเติบโตกลายเป็นตน้ใหม่
ได ้เป็นตน้ เม่ือนักเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน ควรแกไ้ขให้
นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 
ขณะนั้ น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และเต็ม
ศกัยภาพ ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการสอนเพ่ือเปล่ียน
มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนนั้ น พบว่า มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น 
งานวิจยัของ สมควร ขนชยัภูมิ. (2545) และนิวฒัน์ ศรีสวสัด์ิ 
(2548) ท่ีพบวา่ การสอนเพ่ือเปล่ียนมโนมติของนกัเรียน ส่งผล
ให้นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน การท่ี
นกัเรียนมีความเขา้ใจมโนมติท่ีถูกตอ้งเชิงวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
เน่ืองจากนกัเรียนเกิดการเปล่ียนมโนมติ (Conceptual Change) 

ของนักเรียนเอง แต่ในดา้นการเปล่ียนมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน
ของนักเรียนนั้น ยงัไม่มีการสรุปแน่ชัดว่า เทคนิควิธีสอนใด 
เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน ามาใช ้

จากการศึกษาค้นควา้ทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือสร้างแบบจ าลองในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนโดยการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบจ าลอง ท าให้
บทเรียนมีความน่าสนใจ และยงัช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจบทเรียน
ได้ดีข้ึน (ปิยะณัฐ นันทการณ์, 2551) ทั้ งน้ีเน่ืองจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานให้ความส าคญั
กับการใช้ค  าถ าม ในการตรวจสอบความ รู้ เ ดิ ม  ห รือ
ประสบการณ์เดิมของนักเรียน เน้นให้มีการลงมือปฏิบติัจริง 
เพ่ือให้นักเรียนได้สังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงจะน าไปสู่การ
สร้างหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ครูตอ้งจดักิจกรรมท่ีหลากหลายให้
นกัเรียนมีส่วนร่วม เนน้กระบวนการสร้าง การแสดงออก และ
การอภิปรายเก่ียวกบัแบบจ าลอง เพ่ือให้เกิดการทดสอบ การ
ประเมิน และการปรับปรุงแกไ้ขแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน (ฮามีด๊ะ 
มูสอ, 2555) 

จากงานวิจยัของ ละมยั โชคชยั และคณะ (2557) ไดจ้ดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  เพ่ือพฒันา
แนวคิด เร่ืองเซลล์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งมากข้ึน 
อาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็น
ฐานนั้ น มีการกระตุ ้นด้วยค าถาม และนักเรียนมีการส ารวจ
ตรวจสอบความรู้ของตนเอง มีการลงมือปฏิบติั วาดภาพ และ
สร้างแบบจ าลองต่างๆ ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเขา้ใจมโน
มติทางวิทยาศาสตร์  และการเปล่ียนแปลงมโนมติทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนใน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ทั้ งน้ี
เพื่อให้นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
สามารถน าผลการวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในอนาคต 
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วธีิด าเนินการวจิยั 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนอนุกูลนารี จ านวน 28 คน ได้มาจากการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง  ( specified sampling) เ น่ืองจากทาง
โรงเรียนอนุกลูนารีใหค้วามอนุเคราะห์ผูว้จิยัในการเก็บขอ้มูล 

รูปแบบการวจิยั 
การวิจัยท่ีใช้ในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่เข้าขั้นการ

ทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
และหลงัเรียน (One Group Pretest–Posttest Design) คือ เลือก
ตวัอยา่งมา 1 กลุ่ม ท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบจ าลอง
เป็นฐาน และทดสอบหลงัเรียน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบวดั

มโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบแบบวินิจฉัยตัวเลือกสองล าดับขั้น (Two tier 
Diagnostic Concept Test) แบบปรนยั จ านวน 2-4 ตวัเลือก ชนิด
ท่ีให้นักเรียนให้เหตุผลในการเลือกตวัเลือก จ านวน 19 ขอ้ ท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็น
ฐาน จ านวน 8 แผนการเรียนรู้ ใชเ้วลาสอน 13 คาบเรียน มี 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ตอบสนองต่องานท่ีได้รับ 2) การสร้าง
แบบจ าลอง 3) ตรวจสอบและประเมิน 4) การปรับปรุงแกไ้ข
แบบจ าลอง และ 5) ขยายแบบจ าลอง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบวดัมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุ

ของพืชดอก ไปทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
ล่วงหนา้ 1 สปัดาห์  

2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน จ านวน 8 
แผนการเรียนรู้ ใชเ้วลาสอน 13 คาบเรียน  

3. หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้เสร็จส้ินทุกแผนแลว้ ให้
นกัเรียนท าแบบวดัมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุ
ของพืชดอก เพื่อทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัตรวจใหค้ะแนนแบบวดัมโน

มติทางวทิยาศาสตร์ โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนของ 
Wancharee Mungsing (1993 อา้งถึงใน ทวปี บรรจงเปล่ียน, 
2540) ซ่ึงจดัเป็น 5 กลุ่ม ตามล าดบัความเขา้ใจ ดงัน้ี 1) ความ
เขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีสมบูรณ์ (Complete Understanding : 
CU) 2) ความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ 
(Partial Understanding : PU) 3) ความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ี
คลาดเคล่ือนบางส่วน (Partial Understanding with Specific 
Alternative Conception : PS) 4) ความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ี
คลาดเคล่ือน (Alternative Conception : AC) และ 5) ความไม่
เขา้ใจ (No Understanding : NU) โดยเกณฑก์ารเปล่ียนแปลง
มโนมติ ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑข้ึ์นดงัน้ี  

1. เกณฑก์ารเปล่ียนแปลงมโนมติเป็นรายขอ้ ถา้หลงัเรียน
นกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงระดบัความเขา้ใจมโนมติ จาก
คะแนน 0 คะแนน (NU หรือ AC), 1 คะแนน (PS) และ 2 
คะแนน (PU) ไปเป็น 3 คะแนน (CU) ถือวา่นกัเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงมโนมติในขอ้นั้น  

2. เกณฑ์การเปล่ียนแปลงมโนมติทั้งชุดขอ้สอบ ถา้หลงั
เรียนนักเรียนมีการเปล่ียนแปลงมโนมติรายขอ้ 10 ขอ้ข้ึนไป 
จากทั้ งหมด 19 ข้อ (มีการเปล่ียน แปลงมโนมติรายข้อเกิน
คร่ึงหน่ึงของจ านวนขอ้สอบทั้งหมดของแบบวดัมโนมติ) ถือวา่
นกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงมโนมติ 

จากการวิจัยในคร้ังน้ี จะท าการวิเคราะห์คะแนนความ
เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
วิเคราะห์ระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนเป็นรายขอ้ในแต่ละมโนมติก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระดบัความเขา้ใจมโน
มติทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test และค่าร้อยละ 
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(%) และวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงความเขา้ใจมโนมติของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์เป็นรายขอ้ และทั้ งชุด
ขอ้สอบ ซ่ึงใชเ้กณฑก์ารเปล่ียนแปลงมโนมติ  

 
ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัและอภิปรายผล ดงัน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์คะแนนความเข้าใจมโนมติทาง

วิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุกูลนารี ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน พบว่า คะแนน
เฉล่ียของความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เ ร่ือง การ
สืบพนัธ์ุของพืชดอก ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของความเขา้ใจ
มโนมติเท่ากบั 7.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.00 ส่วนคะแนน
เฉล่ียหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน 
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 39.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.43 และ
เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนน พบว่า 
คะแนนเฉล่ียของความเขา้ใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ ก่อนและ
หลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน มี
ความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1  คะแนนความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน 

ผลการ
ทดสอบ 

จ านวน 
(คน) 

�̅� S.D. t-test Sig. 

ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

28 
28 

7.71 
39.25 

2.00 
6.43 

 
28.388 

 
0.000 

หมายเหตุ คะแนนเต็มของแบบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์
เท่ากบั 57 คะแนน 

2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความเขา้ใจมโนมติของนกัเรียน
ในแต่ละมโนมติและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระดบัความ
เขา้ใจมโนมติก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน พบว่า ก่อนเรียน นักเรียนมีความเขา้ใจ

มโนมติก่อนเรียน ตั้ งแต่ความเข้าใจมโนมติในระดับท่ี
คลาดเคล่ือน ไปจนถึงความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีระดับท่ี
ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ แต่หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน พบวา่ นกัเรียนมี
มโนมติหลงัเรียนท่ีมีความเขา้ใจมโนมติท่ีถูกตอ้งมากข้ึน และมี
ความเขา้ใจมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนลดลง โดยมโนมติท่ีจ านวน
นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ มโนมติหลกัท่ี 6 การ
สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืชดอก มีจ านวน 21 คน ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงความเขา้ใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ 

3 .  ผลการวิ เคราะห์การ เป ล่ียนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล หลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน โดยวิเคราะห์
เป็นรายข้อ และทั้ งชุดข้อสอบ พบว่า จากจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 28 คน มีนักเรียนจ านวน 15 คน (ร้อยละ 53.57) ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุ
ของพืชดอก ตามเกณฑ ์

สรุปผลการศึกษาวจิยั 
จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
สามารถอภิปรายและสรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็น
ฐาน พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเขา้ใจมโนมติก่อนเรียน 
(Pre-conception) ตั้ ง แต่ ค ว าม เข้า ใ จมโนม ติ ในระดับ ท่ี
คลาดเคล่ือน ไปจนถึงความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีถูกตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนจะมีความคิด มุมมอง หรือ
การอธิบายให้เหตุผลมโนมติ ตามความเขา้ใจเดิม อาศยัความรู้
ท่ีมีอยูเ่ดิม หรือประสบการณ์เดิมท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั ซ่ึง
มโนมติท่ีมีอยูเ่ดิมนั้นอาจมีส่วนท่ีคลาดเคล่ือนไป โดยจะพบได้
จากแบบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลก่อนเรียน เม่ือนักเรียนไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้
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โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน นักเรียนมีความเขา้ใจมโนมติเป็น
ความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีถูกตอ้งมากข้ึน และมีความเขา้ใจ
มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
กฤษณา โภคพนัธ์ (2554) ท่ีพบว่า เม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน นักเรียนมีการพฒันาแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ และพฒันาตนเองใหมี้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีดี
ข้ึน ฮามีด๊ะ มูซอ (2555) พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน ช่วยพฒันาแบบจ าลองทางความคิด ของ
นัก เ รียนให้สอดคล้องกับแบบจ าลองทางความคิดเ ชิง
วิทยาศาสตร์มากข้ึน และยงัสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
(Verhoeff, Waarlo & Boersma, 2008  และ Ross, Tronson & 
Ritchie, 2005) 

2. ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 หลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
พบวา่ มีนกัเรียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงมโนมติตามเกณฑ ์จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 จากนกัเรียนทั้งหมด 28 คน ซ่ึงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ส่งผลให้
นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงมโนมติ ท่ีถูกต้องเพ่ิมข้ึน โดย
สอดคล้องกับการวิจัยของ ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์  และคณะ 
(2558) พบวา่ หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็น
ฐาน นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดท่ีถูกต้อง เพ่ิมข้ึน 
สอดคลอ้งกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และมีความเขา้ใจ
สอดคล้องกับแนวคิดท่ีนักวิทยาศาสตร์ยอมรับเพ่ิมข้ึน โดย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานมีการสร้าง
สถานการณ์ท่ีน่าสนใจ เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างแบบจ าลอง
ทางความคิด ร่วมกับการใช้ค  าถามเพ่ือตรวจสอบความรู้เดิม 
รวมไปถึงมีการใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนเช่ือมโยง
เ น้ือหา  และ  Arnold and Millar (1996)  พบว่าการสร้าง
แบบจ าลอง ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและทกัษะใน
การคน้ควา้หาความรู้ไดม้ากข้ึน มีการท างานเป็นกลุ่มร่วมกนั
ได้อย่างดี มีแนวคิดเพ่ิมมากข้ึน และนักเรียนเกิดการพฒันา
ความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์ดีข้ึน (Julia, 2008) 

ถึงอย่างไรก็ตาม แมว้่าผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน จะส่งผลให้นักเ รียนท่ีมีมโนมติ
คลาดเคล่ือนใหมี้มโนมติท่ีถูกตอ้งเพ่ิมข้ึนได ้แต่พบวา่ นกัเรียน
บางคนยงัคงมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน หรือยงัไม่สมบูรณ์ ทั้งน้ี
อาจเป็นผลจากมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนนั้ น ได้ฝังใจในตัว
นักเรียนแน่น ท าให้เปล่ียนแปลงแก้ไขได้ยาก อาจเน่ืองจาก
นักเรียนยงัไม่สามารถตีความขอ้มูลท่ีได้รับมาได ้หรือความ
เข้าใจมโนมติท่ีเ ก่ียวกับปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างแท้จริง 
นกัเรียนมีความเช่ือในความรู้เดิม หรือประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยง
ในชีวิตประจ าวนัเดิมท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว ท าให้นักเรียนตีความ 
สรุปความ และสร้างมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนไป 

ดังนั้น จากการวิจัย การศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติ 
เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก หลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ส่งผลให้นักเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืช
ดอก ท่ีเป็นความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดับท่ี
ถูกตอ้งมากข้ึน และมีความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ี
คลาดเคล่ือนลดลง 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการน าไปใช้ของการวจิยั 
1. ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรตรวจสอบความ

เขา้ใจมโนมติของนกัเรียนในบทเรียนนั้นก่อน เพ่ือท่ีครูจะได้
ทราบมโนมติเดิมของนักเ รียนก่อน และวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม ครูตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
เน้ือหาท่ีถูกตอ้งดว้ย สามารถปรับแกไ้ขเปล่ียนแปลงมโนมติ
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือนของนกัเรียนใหค้วามเขา้ใจมโน
มติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับท่ีถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือให้
นักเรียนสามารถน าความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ถูกต้องน้ี ไปใช้เป็นพ้ืนฐานความรู้เช่ือมโยงในการศึกษา
บทเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 

2. ผลการวจิยัพบวา่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลอง
เป็นฐาน ช่วยให้นักเ รียนมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งมากข้ึน ดังนั้น ควรมีการศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน กับ
นักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ เน้ือหาวิชาอ่ืนๆ หรือในรายวิชา
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ชีววิทยาบทเ รียน อ่ืนๆ ได้ เพื่ อใช้เ ป็นแนวทางในการ
เปล่ียนแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 

3. ควรมีการศึกษาติดตามผล และประเมินผลความคงทน
ของความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ หลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

4. ควรใชว้ิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น 
การสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล และอนุทินสะท้อน
ความคิดของนกัเรียน เป็นตน้ เพ่ือศึกษาผลของการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ใน
ดา้นต่างๆ ของนกัเรียน 

 
กติตกิรรมประกาศ 

การวิจยัในคร้ังน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจาก
ความเมตตาและความกรุณาจากท่านผูอ้  านวยการ และคณะ
คุณครูโรงเรียนอนุกูลนารี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการทดลอง
ใช้เคร่ืองมือส าหรับการท าวิจัยและเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
ขอขอบคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีสนบัสนุน
ทุนในการท าวจิยั 
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การเปลีย่นแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองการล าเลยีงในพืช ของนักเรียนช้ัน 
มธัยมศึกษาปีที ่5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

(Scientific Conceptual Change on Transport in Plant of Mathayomsuksa V 

Students Ssing 7E’s Learning Cycle) 

วชิชุดา พลยางนอก1 และ ผศ. ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์2 
1สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 40002 

2สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 40002 

*ผู้น าเสนอผลงาน E-mail: witchuda.wp@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การล าเลียงในพืช ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  โดยการจดัการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น และ 2) ศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 

การล าเลียงในพืช  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โดยการจดัการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ านวน 37 คน รูปแบบการวิจยัเป็นแบบไม่เขา้ขั้นการทดลอง (Pre-experimental 

design) ใช้กลุ่มเดียวในการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) เคร่ืองมือวิจัยประกอบด้วย 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น จ านวน 7 แผน รวม 10 คาบ และ แบบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ แบบวินิจฉยั

ตวัเลือกสองล าดบัขั้น (Two-tier diagnostic concept test) จ านวน 18 ขอ้ ผลการวิจยั พบวา่ 1) ความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 

ก่อนเรียนนกัเรียนมีค่าเฉล่ียความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เท่ากบั 11.62  และหลงัเรียนนกัเรียนมีค่าเฉล่ียความเขา้ใจมโนมติ

ทางวิทยาศาสตร์เท่ากบั 53.81 เม่ือเปรียบเทียบพบว่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  และ 2) 

การเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนรายบุคคล โดยวิเคราะห์ผลเป็นรายขอ้ และทั้งชุดของแบบวดัมโนมติทาง

วทิยาศาสตร์ พบวา่ มีนกัเรียน 16 คน จากทั้งหมด 37 คน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์  

ค าส าคญั  การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียน 7 ขั้น  การล าเลียงในพืช  การเปล่ียนแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์  ความเขา้ใจ

มโนมติทางวทิยาศาสตร์       

บทน า 
วิชาชีววิทยาเป็นวิชาหน่ึงของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 เน้ือหาวชิาชีววทิยาส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
กระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต ซ่ึงมีความเป็น
นามธรรมสูง ท าให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้มโนมติท่ี
ส าคญัได ้และไม่สามารถรวบรวมความคิดอยา่งเป็นระบบได ้
การสอนชีววิทยาท่ีดีไม่ควรใหผู้เ้รียนไดรั้บเฉพาะเน้ือหา แต่
ควรปลูกฝังกระบวนการทกัษะทางวิทยาศาสตร์ สังคม และ

วฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัปัจจุบนั เพื่อให้นักเรียนไดน้าไป
ใชไ้ดจ้ริง (ศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ,์ 2553)   

จากการศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก โดยเฉพาะเน้ือหาการ
ล าเลียงในพืช พบวา่นกัเรียนยงัมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน จาก
งานวิจยัของ Barker (1998) พบว่านักเรียนยงัมีความเขา้ใจท่ี
ไม่สมบรูณ์เก่ียวกบัการล าเลียงน ้ าของพืช ซ่ึงส่งผลต่อความ
เข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของพืช นอกจากน้ีงานวิจัย
หลายๆ ในงานวิจยัยงัรายงานว่า นักเรียนมีความสับสนซ่ึง
เกิดจากการเปรียบเทียบระหวา่งการไหลเวียนเลือดของสตัว์
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และการล าเลียงในพืช โดยพบว่าการล าเลียงในพืชมีการ
ล าเลียงเป็นแบบระบบปิด เช่น เดียวกบัการไหลเวียนเลือด 
หรือเกิดการใช้ค  าศัพท์ เช่น vascular tissue, veins อาจจะ
น ามา เป รียบเ ทียบกัน  และพัฒนา เ ป็นความเข้าใจ ท่ี
คลาดเคล่ือน และนักเรียนยงัมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน
เก่ียวกบัการจดัสรรน ้ าในพืช (Yip, 2003 และ Case, 2006) 

การจดัการเรียนการรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขั้น เป็น
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีพฒันามาจากการ
จัดการเรียนการรู้ตามแบบวฏัจักรการเรียนรู้  5 ขั้น ซ่ึงเป็น
การสอนท่ีเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และ ให้ความส าคญั
เก่ียวกบั การตรวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ครูละเลยไม่ได้และการตรวจ สอบความรู้พ้ืนฐานเดิมของ
นักเรียนจะท าให้ครูคน้พบว่านกัเรียนตอ้งเรียนรู้อะไรก่อน 
ก่อนท่ีจะเรียนรู้ใน เ น้ือหาบทเรียนนั้ นๆ ซ่ึงจะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นของการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของ Eisenkraft (2003) ประกอบดว้ย 7 ขั้น 
ดงัน้ี 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) ในขั้นน้ีจะเป็น
ขั้นท่ีครูจะตั้งค  าถามเพ่ือกระตุน้ให้นกัเรียนไดแ้สดงความรู้
เดิมออกมา เพ่ือครูจะไดรู้้ว่า นักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนความรู้
เดิมเท่าไร จะไดว้างแผนการสอนไดถู้กตอ้ง และครูไดรู้้ว่า
นกัเรียนควรจะเรียนเน้ือหาใดก่อนท่ีจะเรียนในเน้ือหานั้นๆ 
2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเขา้สู่บทเรียน
หรือเร่ืองท่ีสนใจจากความสงสยั หรืออาจเร่ิมจากความสนใจ
ของตวันกัเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เร่ือง
ท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยูใ่นช่วงเวลา
นั้ น หรือเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีนักเรียนได้
เรียนรู้มาแล้ว ครูเป็นคนกระตุ ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม
ก าหนดประเด็นท่ีจะกระตุน้โดยการเสนอประเด็นข้ึนก่อน 
แต่ไม่ควรบงัคบัให้นกัเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามท่ีครู
ก าลงัสนใจเป็นเร่ืองท่ีจะใช้ศึกษา 3) ขั้นส ารวจและคน้หา 
(Exploration) ในขั้นน้ีจะต่อเน่ืองจากขั้นเร้าความสนใจ ซ่ึง
เม่ือนกัเรียนท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจจะ
ศึกษาแล้วต้องมีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจ
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือ
ปฏิบติัเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้สนเทศ หรือปรากฏการณ์
ต่างๆ วธีิการตรวจสอบอาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น ท าการทดลอง 

ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสร้าง
สถานการณ์จ าลอง  (Simulation) การศึกษาหาข้อมูลจาก
เอกสารอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
อย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในขั้นต่อไป 4) ขั้นอธิบายและสรุป 
(Explanation) ในขั้นน้ีเม่ือผูเ้รียนได้ขอ้มูลมาอย่างเพียงพอ
จากการส ารวจตรวจสอบแลว้ จึงน าขอ้มูล ขอ้สนเทศท่ีไดม้า
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปต่างๆ 
เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือรูป
วาด สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในด้านน้ีอาจเป็นไปได้
หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ โต้แย ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีไดก้ าหนด
ไว ้แต่ผลท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปท่ีสามารถสร้างความรู้และช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ได ้5) ขั้นขยายความคิด (Elaboration) เป็นการ
น าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ี
ได้คน้ควา้เพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือขอ้สรุปท่ีไปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถ้าใช้อธิบายเร่ือง
ต่างๆ ได้มากแสดงว่าข้อก ากัดน้อย ซ่ึงจะช่วยในการ
เช่ือมโยงเร่ืองราวต่างๆ ได้กวา้งมากข้ึน 6) ขั้นประเมินผล 
(Evaluation) ในขั้ น น้ี เ ป็นการประเ มินการ เ รียน รู้ด้วย
กระบวนต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบา้ง อย่างไร และ
มากน้อยเพียงใด จากขั้ นน้ีจะน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในด้านอ่ืนๆ และ 7) ขั้ นน าความรู้ไปใช้ 
(Extension) ในขั้นน้ีเป็นท่ีครูจะตอ้งมีการจดัเตรียมโอกาส
ให้ผู ้เ รียนได้น า ส่ิง ท่ีได้เ รียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เ กิด
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั   

นอกจากน้ีในการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 
ขั้นนั้นครูมีบทบาทส าคญัในการตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียนซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ และเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควร
ละเลย เน่ืองจากการตรวจสอบพ้ืนความรู้เดิมของนกัเรียนจะ
ท าให้ครูได้คน้พบว่านักเรียนจะตอ้งเรียนรู้อะไรก่อนท่ีจะ
เรียนในเน้ือหานั้ นๆ โดยนักเรียนจะสร้างความรู้จากพ้ืน
ความรู้เดิมท่ีนกัเรียนมี ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย
และไม่เกิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด ถ้าหากไม่สามารถ
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนไดก็้จะท าให้ยากแก่การ
พัฒนาแนวความคิดของนักเรียน ซ่ึงจะไม่เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว ้และการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
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เรียนรู้ 7 ขั้น ยงัเนน้ให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ระยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้จากงานวิจยั
ของ Hofstein & Lunetta (2004) พบว่าในการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะมีศกัยภาพในการพฒันาและส่งเสริมความเขา้ใจ
ในแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี นฏัฐกานต ์ดวง
พร (2549) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นท่ีมีต่อแนวความคิดเร่ืองงานและพลงังาน พบวา่
การจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นมีผลต่อการ
พฒันาแนวความคิดในเร่ืองงานและพลงังานในบางส่วนและ
ยงัพบวา่ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนลดนอ้ยลงเม่ือเทียบกบัการ
จัดการ เ รี ยน รู้ตาม รูปแบบสถาบัน ส่ง เส ริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

จ ากการ ศึ กษา ง านวิ จัย ด้ านก ารจัดก าร เ รี ยน รู้
วิทยาศาสตร์ พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นหัวใจส าคญัในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีจะช่วย
ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์อยา่งแทจ้ริง ดว้ยเหตุน้ี
ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซ่ึงเป็นการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ รูปแบบหน่ึง ในการเปล่ียนแปลงมโนมติทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง การล าเลียงในพืช 

  
วธีิการด าเนินการวจิยั 

กลุ่มเป้าหมาย     
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 37 คน โดยไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Specified sampling)  เ น่ื อ ง จ า ก ไ ด้ รั บ ค ว า ม
อนุเคราะห์จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในการให้ผูว้ิจยั
การเก็บขอ้มูลวจิยั 

รูปแบบการวจิยั 
รูปแบบการวิจัยท่ีใช้ในคร้ังน้ีเป็นแบบไม่เขา้ขั้นการ

ทดลอง  (Pre-experimental Design) แบบกลุ่มเดียวท่ีมีการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  (One Group Pretest-
Posttest Design) คือเลือกกลุ่มตัวอย่างมา  1 กลุ่ม  ท าการ
ทดสอบก่อนการทดลอง แลว้จดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการ

เรียนรู้ 7 ขั้น หลงัจากนั้นท าการทดสอบหลงัการทดลองอีก
คร้ังหน่ึง  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการ

เรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น เร่ือง การล าเลียงในพืช 
จ านวน 7 แผน รวม 10 คาบ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบ
วดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การล าเลียงในพืช ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเป็นแบบทดสอบ แบบวนิิจฉยัตวัเลือกสองล าดบัขั้น 
(Two tier diagnostic concept test) แบบปรนัย  จ านวน  2-4 
ตวัเลือก ชนิดท่ีให้นักเรียนให้เหตุผลในการเลือกตวัเลือก 
จ านวน 18 ขอ้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบวดัมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การล าเลียง

ในพืช ไปทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ล่วงหนา้ 1 สปัดาห์ กบั
นกัเรียนก่อนด าเนินการจดัการเรียนรู้ จ านวน 18 ขอ้ ใชเ้วลา 
2 ชัว่โมง 

2. ท าการทดลองโดยด าเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
จ านวน 7 แผน รวม 10 คาบ คาบละ 55 นาที 

3. หลงัจากเรียนจบบทเรียน เร่ือง การล าเลียงในพืช ให้
นกัเรียนท าแบบวดัความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การล าเลียงในพืช เพื่อทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ซ่ึงเป็น
ขอ้สอบชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

4. ตรวจใหค้ะแนน ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองการล าเลียง

ในพืช ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 
7 ขั้น โดยวเิคราะห์คะแนนเป็นรายขอ้ และจดักลุ่มตามระดบั
ความเข้าใจมโนมติ ตามเกณฑ์ของ Calik et al. (2009) ซ่ึง
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี  

1.1 ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมบรูณ์  
(Sound Understanding: SU) 

1.2 ความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีไม่สมบรูณ์ 
(Partial Understanding: PU)  
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1.3 ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีความ
คลาดเคล่ือนบางส่วน (Partial Understanding with a Specific 
Alternative Conception: PUSAC) 

1.4 ความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน 
(Specific Alternative Conception: SAC)  

1.5 ไม่มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (No 
understanding: NU) 

2. การเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีผูว้ิจัย
ก าหนดข้ึน โดยให้คะแนนระดับความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายขอ้ ถา้หลงัการจดัการเรียนรู้ นักเรียน
ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์จากระดบัไม่
มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (NU) ระดับความ
เขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน (SAC) ระดบั
ความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีความคลาดเคล่ือน
บ า ง ส่ วน  (PUSAC) ร ะ ดับ ค ว าม เ ข้า ใ จม โนม ติท า ง
วทิยาศาสตร์ท่ีไม่สมบรูณ์ (PU) ไปเป็นระดบัความเขา้ใจมโน
มติทางวทิยาศาสตร์ท่ีสมบรูณ์ (SU) จึงจะถือวา่นกัเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในข้อนั้ น โดยการ
เปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในขอ้นั้นและถา้หลงั
การจัดการเรียนรู้นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายขอ้ 9 ขอ้ข้ึนไปจากทั้งหมด 18 ขอ้ ถือวา่
นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และ
สามารถสรุปไดด้งัรูปท่ี 1  
       

 
ระดบั NU SAC PUSAC PU SU 

คะแนน 0 1 2 3 4 

รูปที ่1 เกณฑก์ารเปล่ียนแปลงมโนมติเป็นรายขอ้ 
 

3. วิเคราะห์คะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
เกณฑ์ของ Calik et al. (2009) เพื่อเปรียบเทียบมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การล าเลียงในพืช ของนักเรียนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้  7 ขั้น ของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่า t-test 

 

ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 
1. ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การ

ล าเลียงในพืช ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

จากการจัดการเรียนรู้ เ ร่ือง การล าเลียงในพืช ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบวา่ ก่อนการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมี
ค่าเฉล่ียความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ 11.62 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.36 ซ่ึงความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนนั้นจะอยูใ่นระดบัไม่มีความเขา้ใจ
มโนมติทางวทิยาศาสตร์ (NU) ระดบัความเขา้ใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน (SAC) ระดบัความเขา้ใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีความคลาดเคล่ือนบางส่วน (PUSAC) 
และระดบัความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีไม่สมบรูณ์ 
(PU) โดยไม่พบความเขา้ใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ในระดบั
ความเขา้ใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ท่ีสมบรูณ์ (SU) และหลงั
การจดัการเรียนรู้ นักเรียนมีค่าเฉล่ียความเขา้ใจมโนมติทาง
วทิยาศาสตร์เท่ากบั 53.81  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.19 โดย
นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์จาก
ระดับไม่มีความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (NU) ไปสู่
ระดบัความเขา้ใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ท่ีสมบรูณ์ (SU) ใน
หลายขอ้ของแบบวดัความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
และความเขา้ใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือนลดลง 
และเม่ือน าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้มาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ (t-test) พบว่า
นัก เ รียนมีคะแนนเฉ ล่ียของความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การล าเลียงในพืช หลงัการจดัการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติน้ี
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนาฏ วงค์ค  า (2554) 
นนัตพร วดีศิริศักด์ิ (2555) และสันติสุข คอยชิ (2558) ท่ี
พบว่าการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท าให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน 
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ตารางที่ 1 คะแนนความเขใ้จมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การล าเลียง ในพืช ของ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น    

Test N 𝒙  S.D. t-test Sig. 

Pretest 37 11.62 2.36 40.92 0.000 

Posttest 37 53.81 6.19   

หมายเหตุ คะแนนเต็มของแบบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์
เท่ากบั 72 คะแนน   

 
นอกจากน้ียงัพบว่า มโนมติ เร่ือง การคายน ้ าของพืช 

เป็นมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีนักเรียนมาการเปล่ียนแปลง
มโนมติทางวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด คือ ในขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 3 
มีนกัเรียนท่ีเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์จ านวนขอ้
ละ 20 คน จากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.05 และในมโนมติ เร่ือง การล าเลียงน ้ าของพืช ในขอ้ท่ี 6 
และการล าเลียงสารอาหารของพืช ในข้อที 16 มีนักเรียน
เปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์นอ้ยท่ีสุด โดยพบวา่ มี
นกัเรียนท่ีเปล่ียนแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์จ านวนขอ้ละ 
9 คน จากจ านวนนักเรียนทั้ งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.32 

2. การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การ
ล าเลียงในพืช ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง การล าเลียงในพืช ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยท า
การวิเคราะห์เป็นรายขอ้ และทั้งชุดของแบบวดัความเขา้ใจ
มโนมติทางวทิยาศาสตร์ พบวา่ มีนกัเรียนจ านวน 16 คน จาก
นักเรียนทั้ งหมด 37 คน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ จากระดับต่างๆ ของความเขา้ใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ ไปสู่ระดบัความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ท่ีสมบรูณ์ (SU) ซ่ึงเป็นการผ่านเกณฑ์การเปล่ียนแปลงมโน
มติทางวทิยาศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้

ก่อนการจดัการเรียนรู้ มีนักเรียนท่ีมีระดบัความเขา้ใจ
มโนมติท่ีไม่สมบรูณ์ (NU) ท่ีมากกว่าร้อยละ 50 ทั้งหมด 11 
ขอ้ของแบบวดัความเขา้มโนมติทางวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี

ย ังพบว่านัก เ รี ยน ท่ี มีระดับความ เข้า ใจมโนมติท าง
วิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน (SAC) ระดบัความเขา้ใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีความคลาดเคล่ือนบางส่วน (PUSAC) 
และระดบัความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีไม่สมบรูณ์ 
(PU) ในขณะท่ีหลงัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 
ขั้น นกัเรียนมีการพฒันาระดบัความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ท่ี
สูงข้ึนจากก่อนการจดัการเรียนรู้ ทั้ งน้ีมีนักเรียนจ านวน 16 
คน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ไปสู่ระดบั
ความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์ท่ีสมบรูณ์ และมากกวา่ 9 ขอ้ ซ่ึง
เป็นเกณฑ์ท่ีผูก้  าหนดไว ้ในการเปล่ียนแปลงมโนมติทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง การล าเลียงในพืช 

 
  สรุปผลการศึกษาวจิยั 

จากผลการวจิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นในเร่ือง การล าเลียงในพืช สามารถพฒันาความ
เขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และท าให้นักเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์ได ้ซ่ึงผลการวจิยัแสดง
ให้เห็นว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับไม่มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และไม่มี
นกัเรียนท่ีมีระดบัความเขา้ใจมโนมติท่ีสมบรูณ์ แต่หลงัจาก
การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบวา่นกัเรียน
มีการพฒันาความเขา้ใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์จากระดบัไม่
มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นระดับความ
เขา้ใจมโนมติท่ีสมบรูณ์ จนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัก าหนดไว ้นอกจากน้ีการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ยงัช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง เน่ืองการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นยทุธวิธีในการจดัการเรียนรู้
ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Eisenkraft, 2003) และท าให้
ความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือนลดลง ซ่ึง
จะส่งผลต่อการเรียนรู้เร่ืองอ่ืนในชีววทิยาต่อไป 

ผลการวจิยัยงัแสดงเห็นวา่ พบวา่ มโนมติ เร่ือง การคาย
น ้ าของพืช เป็นมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีนักเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด แต่มโนมติ 
เร่ือง การล าเลียงน ้ าของพืช และการล าเลียงสารอาหารของ
พืชนกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์น้อย
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ท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากในมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การคาย
น ้ าของพืช สามารถน าปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนมา
ออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และท าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน แต่ส าหรับมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง 
การล าเลียงน ้ าของพืช และ การล าเลียงสารอาหารของพืช มี
ความเป็นนามธรรมสูง เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ภายในของตน้พืช และมีความซบัซอ้น สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Yip (2003), Clifford (2004) และ Wang (2006) 
 

กติตกิรรมประกาศ 
การวจิยัในคร้ังน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจาก

ความเมตตาและความกรุณาจากท่าน ผูอ้  านวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้
เคร่ืองมือส าหรับการท าวิจัยและเก็บข้อมูล ขอขอบคุณ
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีสนับสนุนทุนใน
การท าวจิยั 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีศึกษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนสะแกพิทยาคม  อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์ ท่ีก าลงัเรียน
วิชาเคมีเพ่ิมเติม รหัสวิชา ว30223 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 25 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวิธีจบัสลากโดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  ชุดกิจกรรม จ านวน 5 ชุด  แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน  
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนกัเรียน จ านวน 20 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน E1/E2 ดชันีประสิทธิผล 
และการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจยัพบวา่ 1) ชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.46/81.07 2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ดชันีประสิทธิผลของการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีค่าเท่ากับ 0.6773 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 
ค าส าคญั : ชุดกิจกรรม, การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน, อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคม 
 

บทน า 
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาให้มนุษย์เ ป็นผู ้ มี

ความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณ์ มีทักษะท่ีส าคญั ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถตดัสินใจ โดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและประจักษ์
พยานท่ีตรวจสอบได ้วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลก
สมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based 
Society) ทุ กคน จึ ง จ า เ ป็ นต้อ ง ได้ รั บก ารพัฒนา ให้ รู้
วทิยาศาสตร์  เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติและ
เทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นและน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมี
เหตุผล มีคุณธรรม [1] 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
ระบุจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายวา่เป็นระดบัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การเพ่ิมพูนความรู้และ
ทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู ้เ รียนแต่ละคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นสาระหน่ึงท่ีตอบสนองต่อจุดมุ่งหมาย
หลกัสูตรและความตอ้งการของผูเ้รียน เพราะวิทยาศาสตร์มี
ความส าคัญต่อโลกและการด าเนินชีวิตของมนุษย ์และมี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้า   
ฉะนั้นพลเมืองทุกคนของประเทศจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความ
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เขา้ใจพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและ
สงัคมท่ีมีคุณภาพทั้งในปัจจุบนัและอนาคต [2]  

แมว้ิทยาศาสตร์จะมีความส าคญั แต่ปัจจุบนัพบวา่การ
จัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จและมี
อุปสรรคอยูม่าก และยงัพบวา่สมรรถนะของนกัเรียนไทยใน
การแก้ปัญหาจากการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ 
(PISA) ส่วนใหญ่ มีทกัษะการแกปั้ญหาอยู่ในระดบัพ้ืนฐาน
และระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 81 สุนีย ์คลา้ยนิล [3] ซ่ึงจากผล
การประเมินช้ีชดัวา่ทั้งครูและนกัเรียนตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควบคู่
กบัการพฒันาการคิดแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ 

โรงเรียนสะแกพิทยาคม อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์ใน
ปีการศึกษา 2553 ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สม
ศ.พบวา่ ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรใน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีค่าเฉล่ียร้อยละ 27.16 ซ่ึงเป็นระดบั
คุณภาพท่ีตอ้งปรับปรุง จากประสบการณ์การสอน พบว่า
นักเ รียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการคิดแก้ปัญหา ขาด
ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และไม่ความเอาใจใส่
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ซ่ึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2555-2557  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.27  2.20 และ 2.08  ตามล าดบั 
เม่ือวิเคราะห์แยกเป็นรายวิชา  พบว่าค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ตั้งแต่
ปีการศึกษา  2555-2557  อยู่ในระดับต ่ า เช่นเดียวกัน ซ่ึง
ส่งผลต่อการเรียนในระดบัต่อไป  ดูได้จากผลการรายงาน
การทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 
2557 พบว่าระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียวิชา
วิทยาศาสตร์ เท่ากบั 29.30  ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเป็น  
30.18   30.48   และ 30.77 ตามล าดบั โรงเรียนสะแกพิทยาคม 
[4] 

หากวิเคราะห์เน้ือหาวิชาเคมีจะพบวา่ เก่ียวขอ้งกบัการ
แกปั้ญหา หลกัการและการทดลอง โดยเฉพาะเร่ือง อตัราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ท่ีประกอบด้วยหลักการ ทฤษฎี  ระบบ
สัญลกัษณ์ การค านวณ  การแกปั้ญหา  และการทดลอง ซ่ึง
เป็นเร่ืองยาก ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่

ในระดบัต ่า จากการสังเกตสภาพปัญหา พบวา่ มาจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นบรรยายมากกว่าเน้นการฝึกให้
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาท่ีเหมะสม การเรียนการ
สอนทีเน้นการอธิบายหลักการและบอกเน้ือหาความรู้ให้
นักเรียนท าให้ขาดโอกาสในการคน้พบความรู้ด้วยตนเอง 
นอกจากน้ีแลว้ยงัพบว่าส่ือการสอนของครูส่วนใหญ่ยงัไม่
สามารถกระตุน้ความสนใจผูเ้รียนเท่าท่ีควร [4] จากสาเหตุ
ดังกล่าวจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีอยู่ใน
ระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง  

การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์จ าเป็นตอ้งใหน้กัเรียนได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้ เอาใจใส่ต่อการเรียน
และยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ [5] 
ท่ีว่า จ าเป็นตอ้งเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้ งครู
และนักเรียน คือ ลดบทบาทของครูจากผู ้บอกเล่า เป็นผู ้
วางแผนกิจกรรมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียน
ได้มี ส่วนร่วมในการเรียนรู้มากท่ีสุด ซ่ึงส านักพัฒนา
นวตักรรมการจดัการศึกษา [6] กล่าวถึงแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ ท่ีช่วยให้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประสบ
ผลส าเร็จ โดยการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ถือเป็นการ
เรียนรู้วิธีหน่ึงท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ทั้งยงั
ช่วยให้เกิดทกัษะต่าง ๆ เช่น กระบวนการคิดแกปั้ญหา คิด
วเิคราะห์สงัเคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นตน้   

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  เป็นการเรียนรู้เพื่อฝึก
กระบวนการแกปั้ญหา เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ใหม่
โดยใช้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงวชัรา  เล่าเรียนดี [7] ได้เสนอว่า
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู ้เ รียนเป็นส าคัญ ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้
จุดเร่ิมต้นจากปัญหาเร้าความสนใจและสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ซ่ึงปัญหาต้องเป็นปัญหาท่ีน่าสนใจ ต้องการหา
ค าตอบและหาเหตุผลมาแก้ปัญหา  เป็นผลท านักเรียน
สามารถผสมผสานความรู้นั้ นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นวตักรรมท่ีสามารถช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดดี้อยา่งหน่ึงคือ ชุดกิจกรรม ซ่ึงสุคนธ์  สินธพานนท์ 
[8] เสนอว่า ชุดกิจกรรมเป็นนวตักรรมท่ีครูใชป้ระกอบการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ชุดกิจกรรมเป็นรูปแบบของการ
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ส่ือสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน บุญเก้ือ ควรหาเวช [9] 
กล่าวถึงการน าชุดกิจกรรมมาจดัการเรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผูเ้รียนได้ประกอบ
กิจกรรมดว้ยตนเอง และมีผลยอ้นกลบัทนัทีว่าตอบถูกหรือ
ตอบผิด  มีการเสริมแรงท าให้ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจ  ได้
เรียนรู้ทีละนอ้ย ๆ ตามล าดบัขั้น  

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดังกล่าว 
ท าให้ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรม เร่ือง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนส าหรับเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีควบคู่กบัการพฒันาทักษะ
การแกปั้ญหาของนกัเรียนและเป็นแนวทางในการพฒันาการ
เรียนการสอนวทิยาศาสตร์ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจิยั 
1. เพ่ือพฒันาชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 5 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี
ของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรม เร่ือง อตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

3.   เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียน
ด้วยชุดกิจกรรม เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเ รียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
สะแกพิทยาคม  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
32  บุรีรัมย ์ จ านวน 3  ห้อง  ประกอบดว้ย มธัยมศึกษาปีท่ี 
5/1 จ านวน 25  คน มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2  จ านวน 25 คน  และ

มธัยมศึกษาปีท่ี 5/3  จ านวน  24 คน  รวมนกัเรียนทั้งหมด 74 
คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2558  โรงเรียน
สะแกพิทยาคม  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
32  บุรีรัมย ์ จ านวน 1 ห้องเรียน ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)ด้วยวิ ธีการจับสลากโดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  

ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)   
 การ เ รี ยนด้วย ชุด กิจกรรม  เ ร่ื อ ง  อัต ร าการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรม 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 

2558 ระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558  ถึง เดือนกุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2559  ใชเ้วลาสอนสัปดาห์ละ 3  ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 15  
ชัว่โมง  

เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจิยั  
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เน้ือหาวิชาเคมีเพ่ิมเติม ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัท าเป็นชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 5 จ านวน 5 ชุด  ดงัน้ี   
 ชุดท่ี 1  เร่ือง ความหมายอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
 ชุดท่ี 2 เร่ือง พลงังานกบัการด าเนินไปของปฏิกิริยา   
 ชุดท่ี 3 เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา    
 ชุดท่ี 4  เร่ือง ผลของความเข้มข้นและพ้ืนท่ีผิวท่ีมีต่อ
อตัราการเกิดปฏิกิริยา   

ชุดท่ี 5  เร่ือง ผลของอุณหภูมิและตวัเร่งท่ีมีต่ออตัราการ
เกิดปฏิกิริยา  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน 5  ชุด   
 2. แผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือประกอบการใชชุ้ดกิจกรรม 
จ านวน 10 แผน  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รียน เ ป็น
แบบทดสอบท่ีใช้ว ัดความสามารถในการเรียนด้วย ชุด
กิจกรรม ซ่ึงเป็นแบบ ทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4  
ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
เรียนด้วยชุดกิจกรรม  ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales)  
 5  ระดบั  จ านวน 20 ขอ้  
วธีิการวจิยั/ทดลอง 

1. แบบแผนการวจิยั 
 การวิจัยน้ีใช้รูปแบบการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
Research)  โดยผูว้ิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One 
Group Pretest- Posttest Design พวงรัตน์ ทวรัีตน์ [10]  
ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม ทดสอบก่อน
เรียน 

ทดลอง ทดสอบหลัง
เรียน 

กลุ่ม 
1

T           X 
2

T  

 
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
 

1
T     แทน  การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

 X      แทน  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรม (Treatment) 
 

2
T    แทน  การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

 
การด าเนินการทดลอง 

1.  ก่อนท าการทดลอง ผู ้วิจัยได้ท าความเข้าใจกับ
นักเรียนเก่ียวกับขั้ นตอนการเรียนด้วยชุดกิจกรรม   ให้
นกัเรียนไดท้ราบถึงวธีิการเรียน การวดัและประเมินผล 

2.  ท า ก า รทดสอบ ก่อน เ รี ยน  (Pretest)  โ ด ย ใช้
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน  
จ านวน 30 ขอ้  

3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตวัอย่าง
ก่ อน เ รี ยน  ในแต่ ล ะค ร้ั ง จะทดสอบ ก่อน เ รี ยนด้วย
แบบทดสอบย่อย ชุดละ 10 ข้อ หลังจากนั้ นจึงเรียนตาม
ขั้นตอนโดยใช้ชุดกิจกรรม โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง  5 สปัดาห์  เม่ือจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แต่ละแผนจบ ผูว้ิจยับรรยายสรุปและท าการทดสอบ
นักเรียนดว้ยแบบทดสอบย่อยหลงัปฏิบติักิจกรรมแต่ละชุด  
ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

4.  เม่ือจดัการเรียนรู้ครบทุกแผนแลว้ ท าการทดสอบ
หลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงเป็นฉบับเดิมท่ีใช้ในการ
ทดสอบก่อนเรียน 

5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนดว้ยชุดกิจกรรม โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ท่ีผูว้จิยัสร้าง
ข้ึน  จ านวน 20  ขอ้ แลว้รวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์ใน
ขั้นต่อไป 
 

ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 
ผลการศึกษาวจิยั  
 การวิจัยเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการ

เกิด ปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ือง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ แลประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ของชุดกิจกรรม  

 
รายการประเมิน 

คะแนน  
เตม็ 

   S.D. ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการ (E1)   

250 206.16 6.06 82.46 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
ผลลพัธ์ (E2) 

30 24.32 1.11 81.07 
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ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (E1/E2) =    82.46 / 81.07 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ชุดกิจกรรม เ ร่ือง อัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีน าไปใช้กับ
นกัเรียนมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 82.46 
และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 81.07  แสดงวา่ มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.46 / 81.07  ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 

 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ดงั
ตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรม เร่ือง อตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ร า ย ก า ร
ประเมิน 

n ค ะ แ น น
เตม็ 

    S.D. t 

ก่ อ น เ รี ย น 
(Pretest) 
ห ลั ง เ รี ย น 
(Posttest) 

25 
 
25 

30 
 
30 

12.40 
 
24.32 

1.55 
 
1.11 

 

30.14* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตาราง 4.4 พบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตอนที่ 3 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดงัตารางท่ี 4  
 
ตารางที่ 4 ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม 
เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้  ปัญหาเป็นฐาน 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

การ
ทดสอบ 

N คะแนน
เตม็ 

คะแนน
รวม 

S.D. E.I 

ก่อนเรียน 
 
หลงัเรียน 

25 
 
25 

30 
 
30 

310 
 
608 

1.55 
 
1.11 

 
0.6773 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการเรียน

ด้วยชุดกิจกรรม เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  เท่ากบั 
0.6773 แสดงวา่ นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน เท่ากบั 0.6773 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 67.73 
 
ตอนที ่4 ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนชุด
กิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม เร่ือง อตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.52 )  
และเม่ือพิจารณารายขอ้  พบว่า อยู่ในระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุด จ านวน 13 ขอ้ ระดบัความพึงพอใจมาก จ านวน 7 
ข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ 11 การเรียนด้วยชุด
กิจกรรมเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

การเรียนมากข้ึน ( = 4.84 ) รองลงมาคือ ขอ้ 9 นกัเรียนได้
ปฏิบติัอย่างมีขั้นตอน ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐาน ( = 4.80) และขอ้ 12 ชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียน

รู้จกัการท างานเป็นกลุ่ม ( = 4.76)  ตามล าดบั 
 

การอภิปรายผล 
 จากการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัน้ี  
 1.   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  เ ร่ือง  อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2) เท่ากับ 82.46 / 
81.07  ซ่ึงผ่านเกณฑ์ 80 / 80 เน่ืองจากชุดกิจกรรมท่ีผูว้ิจัย
สร้างข้ึนมีการพฒันาและจัดเตรียมการไวอ้ย่างเป็นระบบ 



The 39th National Graduate Research Conference 
Assumption University of Thailand 

[ 115 ] 

โดยศึกษาเอกสาร หลกัการ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาชุดกิจกรรม ท าการวิเคราะห์เน้ือหาตามหลกัสูตร 
แล้วจัดเน้ือหาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา 
เวลาท่ีใช ้ตลอดจนลกัษณะการเรียนรู้ของนกัเรียน อีกทั้งได้
จัดเ รียงเ น้ือหาให้ง่ายต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้ งผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและผ่านการ
ทดลอง (Try-Out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมถึง 3 
คร้ังโดยน าไปทดลองกบันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แลว้
ปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอย่าง 
จึงท าให้ไดชุ้ดกิจกรรมท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน นอกจากน้ีชุดกิจกรรมยงัมี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดแทรกสถานการณ์ปัญหาให้
นักเรียนเผชิญหน้าเพื่อคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง พร้อม
ส่ือท่ีท้าทายความสามารถของนักเรียน เปิดโอกาสให้
นกัเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนดว้ย
ตนเองให้มากท่ีสุด โดยครูเป็นผู ้คอยให้ค  าแนะน าและ
เสริมแรง เนน้ให้นกัเรียนมีส่วนรวมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ตามแนวคิดของสุคนธ์  สินธพานนท์ [8] ท่ีกล่าวว่า ชุด
กิจกรรมเป็นนวตักรรมท่ีครูใช้ประกอบการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูเ้รียนศึกษาและใช้ส่ือต่าง ๆ ในชุด
กิจกรรมท่ีผูส้อนสร้างข้ึน 
 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนก่อนและ
หลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นัยส าคญัท่ีระดับ .05 แสดงว่าชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ สามารถ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้เพ่ิมข้ึน โดย
กระตุ ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเรียนรู้และสามารถ
แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ทั้งน้ีไดมี้การศึกษาเอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ชุดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมกบัการเรียนรู้   มีเน้ือหาสาระชดัเจน และนกัเรียน
ไดมี้โอกาสลงมือปฏิบติักิจกรรมตามล าดบัขั้นตอนของการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานตามท่ีส านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา [11] ซ่ึงก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว ้6 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นท่ี 1 ก าหนด
ปัญหา ขั้นท่ี 2  ท าความเข้าใจกับปัญหา  ขั้นท่ี 3 ด าเนิน
การศึกษาคน้ควา้  ขั้นท่ี 4  สังเคราะห์ความรู้ ขั้นท่ี 5  สรุป
และประเมินค่าของค าตอบ  และขั้ นท่ี  6  น าเสนอและ
ประเมินผลงาน นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการแสวงหา
ความรู้และค าตอบดว้ยตนเอง เช่นเดียวกบัวิธีการเรียนท่ีวลัลี 
สัตยาศยั [12] กล่าวไวว้่าการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไม่
จ าเป็นตอ้งเนน้การถ่ายทอดเน้ือหาวิชาจากผูช้  านาญการ แต่
ควรเน้นเป็นลักษณะโครงสร้างท่ีให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิดและ
ศึ กษ าห าค ว าม รู้ ม า แก้ ปั ญห าด้ ว ย ตน เ อ ง เ พ่ื อ ให้ มี
ประสบการณ์จริง เป็นไปตามลักษณะการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานของประพันธ์ศิริ สุเสารัจ [13] ท่ีกล่าวถึง
ลกัษณะของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ตอ้งเร่ิมตน้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ นกัเรียนเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองคน้หาและแสวงหา
ความรู้ค าตอบดว้ยตนเอง  
 3.  ดชันีประสิทธิผลของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรม 
เ ร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เท่ากบั 0.6773 แสดงวา่
นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน เท่ากบั 0.6773 หรือคิดเป็นร้อยละ 
67.73  เน่ืองจากชุดกิจกรรม ไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการน าเคร่ืองมือไป
ทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จึงท าให้ชุดกิจกรรม
มีประสิทธิภาพสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้
และยังกระตุ ้นความสนใจให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ได้ดีข้ึน 
เป็นไปตามแนวคิดของชยัยงศ ์ พรหมวงศ ์ [14] ท่ีกล่าววา่ชุด
กิจกรรมสามารถเร้าความสนใจ ส่งเสริมและฝึกหดัใหผู้เ้รียน
รู้จกัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู ้เรียน โดยผู ้เ รียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมได้
ประกอบกิจกรรมดว้ยตนเอง และบุญชม ศรีสะอาด [15] ท่ี
กล่าวถึง วธีิการตรวจสอบคุณภาพของส่ือ เพ่ือใหท้ราบวา่ส่ือ 
วิธีการสอนหรือนวตักรรมท่ีผูว้ิจยั พฒันาข้ึนส่งผลใหผู้เ้รียน
มีความกา้วหนา้ทางการเรียนมากนอ้ยเพียงใด โดยการน าส่ือ
ท่ีพฒันาข้ึนนั้นไปทดลองกบัผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
กบัส่ือท่ีสร้างข้ึน แลว้น าผลจากการทดลองมาวเิคราะห์หาค่า
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ดชันีประสิทธิผล เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการใหผ้ล
อยา่งชดัเจนและแม่นย  าจากการใชส่ื้อ  
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรม เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52  ทั้ งน้ีเป็น
เพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนมาก
ข้ึน นักเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเอง ตามล าดบั
ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และชุด
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเ รียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
รวมกลุ่มเ พ่ือแก้สถานการณ์ปัญหาต่าง  ๆ  ท าให้ เ กิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือน เป็นบรรยากาศท่ีอิสระไม่มี
การก าหนดขอบเขตของการเรียนรู้ นักเ รียนได้เ รียนรู้
แลกเปล่ียน อภิปรายความรู้ท่ีคน้ควา้มาได ้เรียนรู้การรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น อีกทั้งนกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้
ท่ีแตกต่างไปจากการเรียนแบบเดิม คือ มีความสนใจใน
สถานการณ์ปัญหา กระตือรือร้นในการเรียนเพื่อคน้ควา้หา
ค าตอบดว้ยตนเอง เกิดบรรยากาศท่ีทา้ทายต่อการเรียนรู้ ท า
ให้นักเรียนมุ่งมัน่ในการหาค าตอบ และรู้จักรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของตนเอง สนุกสนานและพึงพอใจต่อการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของมาสโลว ์[16] ได้
เสนอทฤษฏีความตอ้งการตามล าดับโดยกล่าวว่า มนุษยมี์
ความความต้องการตลอดเวลาไม่มีท่ี ส้ินสุด และความ
ตอ้งการของมนุษยจ์ะมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าไปหาสูง 
 

สรุปผลการศึกษาวจิยั 
การวิจัยเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรม เร่ือง อตัราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เ ร่ือง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี  5  มีประ สิท ธิภาพ  (E1/E2 )  เ ท่ ากับ 
82.46/81.07 ซ่ึงผา่นเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้          

2.  นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรม เร่ือง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05 

3.  ดัชนีประสิทธิผลการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เร่ือง 
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ส าหรับ
นักเ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  เ ท่ากับ 0.6773 แสดงว่า 
นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน เท่ากบั 0.6773  หรือคิดเป็นร้อยละ 
67.73 

4.  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรม เร่ือง  อตัราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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การเปิดเสรีสินค้าอาหารเพ่ือความมัน่คงทางอาหารของสิงคโปร์ 
(Free Trade of The Food Products for Singapore’s Food Security) 

สุดารัตน์ เกศสิริกุล1* และ กิง่กนก ชวลติธ ารง2  
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E-mail: sdrketsirikun@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัเร่ืองการเปิดเสรีสินคา้อาหารเพ่ือความมัน่คงทางอาหารของสิงคโปร์มีวตัถุประสงค ์2 ประการดงัน้ี 1. เพ่ือศึกษา

การเปิดเสรีสินคา้อาหารของสิงคโปร์ 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างความมัน่คงทางอาหารของสิงคโปร์ ซ่ึงการวิจยัน้ีเป็นการวจิยั
เชิงคุณภาพ โดยใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทางเอกสาร หนงัสือ วารสาร บทความ แหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งของสิงคโปร์ และการสมัภาษณ์เชิงลึก 2 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 1. ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ
ของสิงคโปร์ 2. ผูแ้ทนจากภาคเอกชนของสิงคโปร์  

ผลการศึกษาพบว่าสิงคโปร์มีขอ้จ ากดัทางดา้นกายภาพ ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภค สิงคโปร์จึงไดน้ า
นโยบายการคา้เสรีและนโยบายการสร้างความหลากหลายของแหล่งน าเขา้สินคา้อาหารมาใชเ้พ่ือน าเขา้สินคา้อาหาร แมปั้จจุบนัจะมี
สินคา้อาหารท่ีไดจ้ากการน าเขา้เพียงพอ แต่ดว้ยความกงัวลต่อประเด็นความมัน่คงทางอาหารในระยะยาวส่งผลให้สิงคโปร์ไดจ้ดัท า
แผนยทุธศาสตร์ความมัน่คงทางอาหารข้ึน โดยแผนยทุธศาสตร์น้ี ประกอบไปดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ส าคญั คือ 1. ยทุธศาสตร์หลกั ท่ี
มุ่งเน้นในการจัดสรรด้านปริมาณอาหารให้เพียงต่อความต้องการบริโภค ทั้ งจากการน าเขา้และการผลิตภายในประเทศ 2. 
ยุทธศาสตร์สนับสนุน ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเพ่ือให้เกิดความมัน่คงทางอาหารแก่สิงคโปร์ในระยะยาว 3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสามารถ ท่ีจะสนบัสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆของ 2 ยทุธศาสตร์แรก ในปี ค.ศ. 2015 สิงคโปร์ไดรั้บการจดัอนัดบั
ใหเ้ป็นประเทศท่ีมีความมัน่คงทางอาหารเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก  แต่หากพิจารณาความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางดา้นอาหาร
ของสิงคโปร์แลว้ พบวา่สิงคโปร์ยงัมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางดา้นอาหารท่ีต ่า รัฐบาลสิงคโปร์จึงมีความพยายามท่ีจะ
ยกระดบัขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางดา้นอาหารใหสู้งข้ึน ดว้ยการสนบัสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศและส่งเสริม
ให้เกิดฟาร์มคนเมืองในสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการน าเขา้สินคา้อาหารและผลกัดนัใหเ้กิดความมัน่คงทางอาหารใน
ระยะยาว 

 
ค าส าคญั การเปิดเสรี, ความมัน่คงทางอาหารของสิงคโปร์ 
 

บทน า 
ประเด็นปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ไม่ได้มีเพียง

ปัญหาความมั่นคงแบบดั้ งเดิม อันได้แก่ ความมั่นคงทาง
ทหาร หรือการเมืองเท่านั้น แต่ไดมี้ประเด็นท่ีทา้ทายความ
มั่นคงอีกหลากหลายมิติ เช่น ส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน 
ความมัน่คงทางพลงังาน และความมัน่คงทางอาหารซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีหลายประเทศก าลงัเผชิญ รัฐบาลของแต่ละประเทศ

ต่างหาทางรับมือปัญหาความมัน่คงทางอาหาร แมใ้นประเทศ
ท่ีมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ มีระบบการจดัการท่ีดีแต่ปัญหา
ความมั่นคงทางอาหาร น้ีย ังสร้ างผลกระทบไม่น้อย 
ตวัอยา่งเช่น ประเทศสิงคโปร์ 

ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน แม้ประเทศส่วนใหญ่เป็น
ประ เทศ ท่ีประชากร มีอา ชีพ เกษตรกรรม เ ป็นหลัก 
ตวัอย่างเช่น อินโดนีเซีย และ สปป.ลาว ต่างก็เผชิญปัญหา



The 39th National Graduate Research Conference 
Assumption University of Thailand 

[ 119 ] 

ความมั่นคงทางอาหาร โดยอินโดนีเซียด้วยมีลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีเป็นหมู่เกาะ พ้ืนท่ีเพาะปลูกกระจัดกระจาย มี
จ านวนประชากรท่ีมากกว่า 254 ลา้นคน [1] เม่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเพาะปลูกและการผลิตอาหารแลว้ยงัมี
ปริมาณอาหารไม่เพียงพอ จึงตอ้งพ่ึงพาการน าเขา้ ส าหรับ 
สปป.ลาว แมมี้จ านวนประชากรไม่มาก แต่กลบัมีประชากร
อยู่ต  ่ ากว่า เส้นความยากจนมากถึง ร้อยละ 26 [2] ท าให้
ประชาชนผูมี้รายไดน้้อยมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถเขา้ถึง
อาหารได ้  

แมแ้ต่สิงคโปร์ประเทศผูม้ ัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ แต่มีขนาด
ของประเทศท่ีเล็ก เป็นขอ้จ ากดัของภาคการเกษตรพ้ืนท่ีท า
การเกษตรมีเพียง ร้อยละ 1 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด สินคา้อาหารท่ี
สามารถผลิตไดไ้ม่เพียงพอสิงคโปร์จึงตอ้งน าเขา้อาหารจาก
ต่างประเทศ ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์ไดอ้าศยักลไกทางการคา้
เสรีมาขบัเคล่ือนการน าเขา้อาหารจากต่างประเทศ โดยสินคา้
อาหารท่ีชาวสิงคโปร์บริโภคกนัในปัจจุบนั มาจากการน าเขา้
จากประเทศต่างๆทัว่โลกถึง ร้อยละ 90  

 อย่างไรก็ตาม แม้สิงคโปร์จะมีความสามารถในการผลิต
อาหารท่ีต ่า และตอ้งน าเขา้สินคา้อาหารในปริมาณมาก แต่ใน
ปี ค .ศ . 2015 สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับจาก EIU ให้เป็น
ประเทศท่ีมีความมัน่คงทางอาหารสูงเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก
รองจากสหรัฐอเมริกา 
 

ตารางท่ี 1 อนัดบัความมัน่คงทางอาหารของประเทศต่างๆ ใน 
ปี ค.ศ.2015 [3] 

ประเทศ ล าดบัที ่ คะแนน 

สหรัฐอเมริกา 1 89.00 

สิงคโปร์ 2 88.20 

มาเลเซีย 34 69.00 

  ไทย 52 60.00 

เวยีดนาม 65 53.40 

ฟิลิปปินส์ 72 49.40 

อินโดนีเซีย 74  46.70 

 
แมสิ้งคโปร์จะเป็นประเทศท่ีมีความมัน่คงทางอาหาร

สูง แต่หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าสิงคโปร์เป็น

ประเทศท่ีไม่มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางด้าน
อาหารเน่ืองจากสิงคโปร์มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตท่ีไดมี้
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพลเมือง ท าให้สิงคโปร์ตอ้ง
เผชิญกบัความทา้ทายในการแสวงหา น าเขา้ จดัสรรอาหาร 
รวมถึงความไม่แน่นอนของราคาสินค้า เพ่ือให้มีปริมาณ
สินคา้อาหารในประเทศเพียงพอต่อความตอ้งการบริโภคของ
ชาวสิงคโปร์ อีกทั้ งหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหาทาง
การเมืองภายใน ภาวะโลกร้อนหรือภัยพิบัติรุนแรงทาง
ธรรมชาติในประเทศผูผ้ลิตสินคา้อาหาร สิงคโปร์ยิง่เผชิญกบั
ความเส่ียงท่ีจะเกิดความไม่มัน่คงทางอาหารเช่นกนั 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาการการเปิดเสรีสินคา้
อาหารเพ่ือการสร้างความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ 
ผลการวิจยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการด าเนินการคา้
สินคา้อาหารระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ไม่ว่าในหน่วยงาน
ระดบันโยบายหรือผูป้ระกอบการ รวมถึงเกษตรกรไทย เพื่อ
ใช้เป็นฐานข้อมูล ความรู้ในการวางแผนธุรกิจให้สินค้า
อาหารของตนมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภยั และตรงกับ
ความต้องการของตลาดสิงคโปร์ เพ่ือการส่งออกสินค้า
อาหารและการเกษตรไปยงัสิงคโปร์  
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.   เพื่อศึกษาการเปิดเสรีสินคา้อาหารของสิงคโปร์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการสร้างความมั่นคงทาง

อาหารของสิงคโปร์ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศแนวคลาสสิก ไดอ้ธิบาย

ว่า การคา้ระหว่างประเทศไดเ้กิดข้ึนมาเป็นระยะเวลานาน
จากการท่ีประเทศคู่คา้พบประโยชน์ในการแลกเปล่ียนซ้ือ
สินคา้ท่ีผลิตจากหลายแหล่งผลิต อยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์
ถึงผลไดจ้ากการเปิดเสรีทางการคา้ไม่เคยปรากฏการตีพิมพ์
มาก่อนจนกระทั่งปลายศตวรรษท่ี 18 ถึงตน้ศตวรรษท่ี 19 
ผลงานส าคญัช้ินแรกท่ีตีพิมพใ์นปี 1776  คือ ขอ้เขียนของนกั
เศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษช่ือ อดัม สมิธ(Adam Smith) ใน
หนัง สือ ช่ือ  An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations อดมั สมิธ ช้ีใหเ้ห็นวา่การคา้เสรีก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สองประการคือ  
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1. การจดัสรรทรัพยากรการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและระหวา่งประเทศ 

2. การแลกเปล่ียนซ้ือสินค้าระหว่างแหล่งผลิตท่ีมี
ความได้เปรียบในการผลิตสูงสุดหรือต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยต ่าท่ีสุด 

การคา้ระหวา่งประเทศเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระเทศคู่
คา้สามารถไดรั้บประโยชน์จากการคา้ระหวา่งกนั แต่ในการ
ท าการค้าระหว่างกันมักจะพบเจออุปสรรคทางการค้า
ระหว่างกันหลายประการ ท่ีแต่ละประเทศสร้างข้ึนเพ่ือ
ปกป้องสินคา้และคุม้ครองอุตสาหกรรมหลกัในประเทศตน 
อาทิ ภาษี การค้าเสรีจึงเป็นวิธีหน่ึงในการแก้ไขอุปสรรค
การคา้ระหว่างกัน ซ่ึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถท า
การค้ากันอย่างเสรี ไม่มีข้อจ ากัด ส่งผลให้ประเทศต่างๆ
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการคา้ โดยกลไกลตลาดจะเขา้มา
ท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสมบูรณ์ [4] 

นโยบายการค้า เสรี  มีรากฐานมาจากทฤษฎีการ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (The Theory of Comparative 
Advantage) ท่ีเสนอว่า แต่ละประเทศควรจะเลือกผลิตแต่
เฉพาะสินคา้ท่ีตนมีตน้ทุนการผลิตไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
มากท่ีสุด แลว้น าสินคา้ท่ีผลิตไดน้ั้นไปแลกเปล่ียนกบัสินคา้
ประเทศอ่ืน นอกจากน้ี นโยบายการคา้เสรีไม่สนบัสนุนการ
เก็บภาษีศุลกากรในอตัราท่ีสูง โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดภาษี
ศุลกากรระหวา่งกนัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด หรือเป็น ร้อยละ 0 [5]  

ดว้ยสิงคโปร์มีขอ้จ ากดัหลายประการส่งผลให้ผลผลิต
สินคา้อาหารท่ีไดจ้ากภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของประชากร สิงคโปร์ตอ้งน าเขา้สินคา้อาหารจาก
ต่างประเทศ เพ่ือลดความขาดแคลนสินคา้อาหารในประเทศ
ลง ความส าคญัของการน าเขา้อาหารน้ีไดผ้ลกัดนัใหสิ้งคโปร์
น านโยบายการคา้เสรีน้ีมาเป็นตวักลางในการน าเขา้สินคา้
อาหารจากต่างประเทศ มีการลดภาษีน าเขา้สินคา้อาหารให้
เหลือ ร้อยละ 0 เพื่อจูงใจประเทศผูผ้ลิต ท าให้การคา้เสรีได้
กลายมาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการจัดการปัญหาปริมาณ
สินค้าอาหารในปัจจุบันของสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม แม้
สิงคโปร์จะสามารถขจดัการปัญหาขาดแคลนสินคา้อาหารได้
ในปัจจุบนั แต่ยงัพบวา่สิงคโปร์มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองทางดา้นอาหารในระดบัต ่า ความมัน่คงทางอาหารใน

ปัจ จุบันล้วนเ กิดจากการ พ่ึงพาการน า เข้า สินค้าจ าก
ต่างประเทศ สิงคโปร์จึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความไม่มัน่คง
ทางอาหารอยูต่ลอดเวลา ดงันั้น การวางแผน การหาแนวทาง
ในการลดความเส่ียง และการสร้างความมัน่คงทางอาหาร
ดว้ยการพ่ึงพาตนเองทางดา้นอาหาร เพ่ือให้เกิดความมัน่คง
ทางอาหารอยา่งแทจ้ริง จึงมีความส าคญัมากต่อสิงคโปร์ 

แนวคิดความมัน่คงทางอาหาร (Food security) เกิดข้ึน
คร้ังแรกในท่ีประชุมสุดยอดอาหารโลก (World Food 
Summit) ปี ค.ศ. 1996 ซ่ึงท่ีประชุมไดใ้ห้นิยาม ความมัน่คง
ทางอาหารว่า หมายถึง สภาวะท่ีทุกคนมีความสามารถทั้ ง
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ ในการเข้าถึงอาหารได้อย่าง
เพียงพอในทุกเวลาซ่ึงอาหารตอ้งมีความปลอดภยั มีคุณค่า
ทางโภชนาการต่อการรักษาสุขภาพและการด ารงชีวิต โดย 
มิติของความมั่นคงทางอาหารถูกแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 
ปริมาณอาหารท่ีเพียงพอ ความสามารถในการเขา้ถึงอาหาร 
ทั้งทางดา้นกายภาพและดา้นเศรษฐกิจ การใชป้ระโยชน์จาก
อาหาร และการมีเสถียรภาพด้านอาหาร [6] นอกจากท่ี
ประชุมสุดยอดอาหารโลกไดใ้หนิ้ยามความมัน่คงทางอาหาร
แลว้ สิงคโปร์ก็ไดมี้การก าหนดนิยามความมัน่คงทางอาหาร
ของตนเองเช่นกนั คือ การท่ีพลเมืองสิงคโปร์และผูพ้กัอาศยั
ในสิงคโปร์ มีความสามารถในการเขา้ถึงอาหารท่ีปลอดภยั
และมีคุณค่าทางโภชนาการในราคาท่ีเหมาะสมทั้งในระยะ
สั้ นและระยะยาว ซ่ึงนิยามความมั่นคงทางอาหารของ
สิงคโปร์น้ี มีตน้แบบมาจากค านิยามความมัน่คงทางอาหาร
ขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
 

ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 
การวจิยัเร่ือง การเปิดเสรีสินคา้อาหารเพ่ือความมัน่คง

ทางอาหารของสิงคโปร์ ผูว้จิยัไดก้ าหนดแนวทาง ขั้นตอน 
และวธีิการด าเนินการศึกษาไว ้ดงัน้ี  

1. รูปแบบการวจิยั  
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงท าการศึกษาโดย

ใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร และการสมัภาษณ์เชิงลึก ดงั
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1.1 การวิเคราะห์เอกสารจาก ต ารา หนังสือ คู่ มือ 
วารสาร บทความ และเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
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จากภาครัฐและเอกชนของสิงคโปร์ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

1.2  การสมัภาษณ์เชิงลึก  
2. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั  
แหล่งข้อมูลท่ีผูว้ิจัยใช้ศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ประกอบดว้ย 
2.1 ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร วารสาร 

หนังสือ ต ารา รายงานจากส่วนราชการ และเอกชนของ
สิงคโปร์ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
3. ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีทั้งหมด 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
3.1 ผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐไดแ้ก่ ผูแ้ทนจากหน่วยงาน

การเกษตรอาหารและสตัวแ์พทยแ์ห่งสิงคโปร์ (Agri-Food & 
Veterinary Authority of Singapore) 

3.2 ผูแ้ทนภาคเอกชน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจากฟาร์มผกัในเขต
เมืองของสิงคโปร์ (บริษทั Comorop) 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน
มกราคมปี พ.ศ.2558 ถึง เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2559 

5. วธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การเก็บ

ขอ้มูลดว้ยวธีิการสมัภาษณ์ 
5.1 การสัมภาษณ์ ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก ในรูปแบบ

แบบก่ึงโครงสร้าง มีการก าหนดค าถามปลายเปิดไว ้และการ
สนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ  

5.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวม ได้แก่ 
เคร่ืองบนัทึกเสียง สมุดบนัทึก อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และกลอ้ง
ถ่ายภาพ  

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยแบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็นแต่ละประเภท 

ดงัน้ี 
6.1 แห ล่ งข้อ มู ลประ เภท ส่ิ ง พิมพ์และ เอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีน าเสนอผา่นอินเทอร์เน็ต  
ผูว้ิจัยได้ใช้ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ การคา้เสรี

และแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสรีสินคา้อาหารและความมัน่คงทางอาหาร

ของสิงคโปร์ เพ่ือน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ประกอบกบัขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์  

6.2 แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
7. การตรวจสอบขอ้มูล 
ในการวิจัยคร้ังน้ีหลงัจากได้ศึกษาแนวคิด บทความ 

วารสาร ต ารา เอกสารขององค์กร ท่ีเก่ียวข้องในการเก็บ
ขอ้มูล และรวมถึงขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
สมบูรณ์  

8. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชว้ิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

จากนั้นแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้เสรีและการน าเขา้

สินคา้อาหารของสิงคโปร์ 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับความมัน่คงทางอาหาร

และระดบัความมัน่คงทางอาหารของสิงคโปร์  
9. การรายงานผลการวจิยั 
ผูว้จิยัไดร้ายงานผลการวจิยัเป็น 2 บท ตามวตัถุประสงค ์

กล่าวคือ บทท่ี 4 รายงานการเปิดเสรีสินค้าอาหารของ
สิงคโปร์ และบทท่ี 5 รายงานแนวทางการสร้างความมัน่คง
ทางอาหารของสิงคโปร์ พร้อมกบัขอ้เสนอแนะส าหรับการ
วจิยัคร้ังต่อไป 
 

ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 
แมสิ้งคโปร์จะมีขอ้จ ากัดทางดา้นกายภาพ  อนัไดแ้ก่ 

ขนาดของประเทศ สดัส่วนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปริมาณผลผลิต 
ความสามารถในการผลิตสินคา้อาหาร แต่ดว้ยความสามารถ
ทางการค้าระหว่างประเทศ ประกอบกับการน านโยบาย
การคา้เสรีมาใช ้ดว้ยการลดภาษีการน าเขา้สินคา้อาหารทุก
รายการให้อยู่ในอัตรา ร้อยละ 0 (ยกเวน้เคร่ืองด่ืมท่ีผสม
แอลกอฮอล์) นอกจากน้ี สิงคโปร์ได้น านโยบายการสร้าง
ความหลากหลายของแหล่งน าเขา้สินคา้อาหารมาใชค้วบคู่
กบัการเปิดเสรีทางการคา้ ซ่ึงการสร้างความหลากหลายของ
แหล่งน าเขา้สินคา้อาหารน้ี สิงคโปร์จะกระจายการน าเขา้
สินคา้อาหารแต่ละประเภทไปยงัประเทศต่างๆ ทั้ งในและ
นอกภูมิภาค จะไม่น าเขา้หรือผูกขาดการน าเขา้สินคา้อาหาร
ใดๆไวท่ี้ประเทศผูผ้ลิตรายใดเพียงประเทศเดียว เน่ืองจาก
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ความจ าเป็นในการน าเข้าสินค้าอาหารเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับราคาสินคา้อาหารท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา  การกระจายแหล่งน าเขา้น้ีจะช่วยเพ่ิมอ านาจการ
ต่อรองทางการคา้ใหสิ้งคโปร์ไดม้ากยิ่งข้ึน  อีกทั้ง การน าเขา้
สินค้าอาหารจากหลายประเทศน้ี จะเ อ้ือประโยชน์ให้
สิงคโปร์สามารถน าเขา้สินคา้อาหารไดห้ลากหลายและได้
ปริมาณตรงตามความตอ้งการ รวมถึงสามารถกระจายความ
เส่ียงท่ีจะเกิดความขาดแคลนอาหารอยา่งเฉียบพลนั เม่ือเกิด
ภยัธรรมชาติหรือสภาวะไม่ปกติในประเทศผูผ้ลิตอีกดว้ย   

จากการพ่ึงพาการน าเขา้สินคา้อาหารกว่าร้อยละ 90 
จากต่างประเทศ ส่งผลให้สิงคโปร์ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ี
จะไม่มัน่คงทางอาหารอยูต่ลอดเวลา ความเส่ียงน้ีไดผ้ลกัดนั
ใหสิ้งคโปร์จดัท าแผนยทุธศาสตร์ความมัน่คงทางอาหารของ
ประเทศข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัสรรสินคา้อาหารให้มี
ปริมาณเพียงพอส าหรับการบริโภคในประเทศ อีกทั้งเพ่ือเป็น
แนวทางในการักษาและยกระดบัความมัน่คงทางอาหารของ
สิงคโปร์ ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารของ
สิงคโปร์น้ีประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ส าคญัดงัต่อไปน้ี [7] 

1. ยุทธศาสตร์หลกั เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุง้เนน้ในดา้น
การจดัสรรอาหารใหมี้ปริมาณมากเพียงพอ  ทั้งจากการน าเขา้ 
และจากการผลิตในประเทศ ในส่วนของการน าเขา้สินคา้
อาหารมีนโยบายส าคัญๆ ได้แก่ นโยบายการสร้างความ
หลากหลายของแหล่งน าเขา้สินคา้อาหาร ดว้ยการกระจาย
แหล่งน าเขา้สินคา้อาหารแต่ละประเภทไปยงัประเทศต่างๆ
ไม่ผูกขาดการน าเขา้สินคา้อาหารไวท่ี้ประเทศใดประเทศ
หน่ึง เช่น การน าเขา้เน้ือหมูจากสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ 
จีน บราซิล ฝร่ังเศส อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย น าเขา้ผกัจาก
สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ จีน ไทย เวียดนาม ฝร่ังเศส
อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์เป็นตน้ 
นอกจาก น้ีย ัง มีนโยบายการสนับสนุนการลงทุนใน
ต่างประเทศ อาทิ การลงนามท าการเกษตรพนัธสัญญากบั
ประเทศต่างๆ เพ่ือน าผลผลิตท่ีไดก้ลบัมายงัสิงคโปร์และเพ่ิม
ท่ีการเกษตรในต่างประเทศใหแ้ก่สิงคโปร์ 

นอกจากการมุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ในการ
น าเข้าสินค้าอาหารแล้ว ยุทธศาสตร์หลักยงัส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตภายในประเทศอีก

ด้วย อาทิ การผลกัดันให้ฟาร์มต่างๆของสิงคโปร์สามารถ
เพ่ิมปริมาณผลผลิตให้ไดจ้ านวนและคุณภาพท่ีสูงข้ึน อีกทั้ง
มีการสนับสนุนให้เกิดฟาร์มผกัในเขตเมือง เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการใชพ้ื้นท่ีเปล่าประโยชน์ทุกตารางน้ิวของสิงคโปร์ให้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น การสนบัสนุนใหใ้ชพ้ื้นท่ีดาดฟ้า
ของตึก อาคาร ห้างสรรพสินคา้เป็นพ้ืนท่ีส าหรับการเพราะ
ปลูก   

2. ยุทธศาสตร์สนับสนุน มีแผนการด าเนินงานเพื่อ
สร้างความมัน่คงทางอาหารให้แก่สิงคโปร์ในระยะยาว โดย
มีนโยบายท่ีส าคญัๆ ได้แก่ การวิจัยและพฒันา โดยจะเป็น
การวิจยัเพื่อยกระดบัความสามารถในการผลิตสินคา้อาหาร
ภายในประเทศของสิงคโปร์ให้สูงข้ึน  มีการจัดตั้งกองทุน
เพื่อสนับสนุนเกษตรกร ผูป้ระกอบการให้มีเงินทุนในการ
พฒันาและเพ่ิมปริมาณผลผลิต นอกจากน้ียงัมีนโยบายลด
ปริมาณอาหารท่ีถูกท้ิง ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีจะรณรงค์ให้
พลเมืองของสิงคโปร์ตระหนักถึงความส าคญัของอาหาร 
โดยนโยบายน้ีมีความส าคญัมากต่อสิงคโปร์ทั้งในปัจจุบัน
และในระยะยาว เน่ืองจากในปัจจุบันสิงคโปร์มีปริมาณ
อาหารท่ีถูกท้ิง ซ่ึงมาจากกก ารเน่าเสียจากการกักตุน การ
รับประทานอาหารไม่หมดในปริมาณท่ีสูงมาก 

3. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมความสามารถ โดยยทุธศาสตร์
น้ีจะท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการสนับสนุน 2 ยุทธศาสตร์
ข้างต้น ซ่ึงมีนโยบายส าคัญๆ ได้แก่ นโยบายแผนส ารอง
ฉุกเฉินเพื่อรองรับ และลดความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนอาหาร
ในสภาวะภยัพิบัติ นโยบายการเฝ้าระวงัและติดตามความ
เคล่ือนไหวของตลาดโลก เพื่อเป็นขอ้มูลในการรับมือเพื่อลด
ผลกระทบ หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดความไม่มัน่คงทางอาหาร
ของสิงคโปร์ นอกจากน้ียทุธศาสตร์ส่งเสริมความสามารถน้ี
ยงัครอบคลุมถึง การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสาร ความ
เคล่ือนไหวเก่ียวกับสินคา้อาหารจากทางภาครัฐไปยงัภาค
ประชาชนอีกดว้ย  

ปัจจุบนัสิงคโปร์ไม่ไดป้ระสบปัญหาขาดแคลนอาหาร 
เน่ืองจากปริมาณสินคา้อาหารท่ีไดจ้ากการน าเขา้มีเพียงพอ
ต่อการบริโภค มีการกักตุน เก็บส ารองสินค้าอาหาร เพ่ือ
ป้องกันการขาดแคลนเม่ือเกิดสภาวะไม่ปกติ  ในส่วนของ
ประชากร ไม่พบปัญหาในการเข้าถึงอาหารแต่อย่างใด 
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เน่ืองจากประชากรของสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีรายไดสู้งท าให้
สามารถเข้าถึงอาหารได้ด้วยตนเอง ประกอบกับความมี
เสถียรภาพของการเมือง ระบบเศรษฐกิจมีความมัน่คง อตัรา
การคอรัปชัน่ต ่า จึงท าให้ ในปี ค.ศ. 2015 ท่ีผ่านมา EIU ได้
จดัอนัดบัให้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความมัน่คงทางอาหาร
เป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลกในปัจจุบนั 

แต่ด้วยความกังวลต่อประเด็นความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองทางดา้นอาหารของสิงคโปร์ ท่ีในปัจจุบนัยงัมี
ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางดา้นอาหารท่ีน้อย 
และประเด็นความมัน่คงทางอาหารของสิงคโปร์ในระยะยาว
น้ี ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์มีความพยายามท่ีจะลดปริมาณการ
น าเขา้สินคา้อาหารจากต่างประเทศ ดว้ยการผลกัดนั ส่งเสริม
ให้ภาคการเกษตรของประเทศมีความเขม้แข็งยิ่งข้ึน พร้อม
ทั้ งมุ่งหวงัท่ีจะยกระดับความสามารถในการผลิตอาหาร
ภายในประเทศให้สูงยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองทางดา้นอาหารของสิงคโปร์ใหสู้งข้ึน    

 
สรุปผลการศึกษาวจิยั 

1. การเปิดเสรีสินคา้อาหารของสิงคโปร์ 
สิงคโปร์ไดใ้ชน้โยบายการคา้เสรี โดยการลดภาษีการ

น าเขา้สินคา้อาหารทุกรายการใหอ้ยูใ่นอตัราร้อยละ 0 ยกเวน้
เคร่ืองด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล ์มาเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดการ
น าเขา้สินคา้อาหารแต่ละประภทจากหลาหลายประเทศ เช่น 
น า เข้า เ น้ือวัวจากสหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเ ลีย 
นิวซีแลนด์ น าเขา้เน้ือไก่จากสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ 
บราซิล ฝร่ังเศส มาเลเซีย น าเข้าผักจากสหรัฐอเมริกา 
เนเธอร์แลนด์ จีน ไทย เวียดนาม ฝร่ังเศส อินเดีย มาเลเซีย 
และน าเขา้ผลไมจ้ากสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ จีน ไทย 
เวียดนาม บราซิล ฝร่ังเศส เป็นตน้ การน าเขา้สินคา้อาหาร
เป็นจ านวนมากจากต่างประเทศ ท าใหปั้จจุบนัสิงคโปร์มีการ
จดัท าขอ้ตกลงการคา้เสรี และลงนามขอ้ตกลงการคา้เสรีกบั
ประเทศต่างๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคหลายฉบบั  

นอกจากน้ี การจัดสรรการน าเข้าสินค้าอาหารให้
ปริมาณสินคา้อาหารในทอ้งตลาดมีเพียงพอต่อการบริโภค
ของประชากรสิงคโป ร์ทั้ งหมดแล้ว  สิงคโปร์ได้ให้
ความส าคญัต่อคุณค่า และความปลอดภยัของอาหารอีกด้วย 

เน่ืองจากสินคา้อาหารท่ีน าเขา้จากต่างประเทศสิงคโปร์ไม่ได้
เขา้ไปควบคุมในกระบวนการผลิตทั้งหมด อีกทั้งความกินดี 
อยูดี่และสุขภาพของประชากรเป็นส่ิงส าคญั ท าใหสิ้งคโปร์มี
การน ามาตรการท่ีมิใช่ภาษีอ่ืนๆ มาใชเ้พ่ือควบคุม และจ ากดั
การน าเขา้สินคา้อาหารจะอนุญาตให้สามารถน าเขา้สินคา้
อาหารได้เฉพาะสินคา้ท่ีผ่านการตรวจสอบความปลอดภยั 
และมีคุณค่าทางโภชนาการ  

2. การสร้างความมัน่คงทางอาหารของสิงคโปร์ 
การพึ่งพาการน าเขา้อย่างหนัก ท าให้สิงคโปร์เล็งเห็น

ถึงความส าคญัของความมัน่คงทางอาหาร เพ่ือให้เกิดความ
มัน่คงทางอาหารข้ึนอยา่งแทจ้ริงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ทางรัฐบาลสิงคโปร์จึงไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์ความมัน่คง
ทางอาหารของสิงคโปร์ข้ึน เพ่ือขับเคล่ือนสิงคโปร์ไปสู่
ความมัน่คงทางอาหารอยา่งแทจ้ริงไดใ้นท่ีสุด  

โดยแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารของ
สิงคโปร์ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. ยุทธศาสตร์หลัก ท่ี มุ่งเน้นในเร่ืองการจัดสรร
อาหารให้มีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการบริโภค ทั้งจาก
การผลิตภายในประเทศ และจากการน าเขา้จากต่างประเทศ  
ซ่ึงการผลิตภายในประเทศสิงคโปร์ รัฐบาลได้ให้การ
สนับสนุน เงินทุน ความรู้ความสามารถจากการวิจยัพฒันา 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เ พ่ือ ช่วยให้ เกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได ้ในส่วนของ
การน าเขา้สิงคโปร์ไดน้ านโยบายการสร้างแหล่งน าเขา้สินคา้
อาหารท่ีหลากหลายมาใชใ้นการน าเขา้สินคา้อาหาร โดยจะ
ไม่น าเขา้สินคา้อาหารประเภทใดประเภทหน่ึง จากประเทศ
ผูผ้ลิตเพียงรายเดียว โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายความเส่ียงท่ี
จะขาดแคลนอาหาร และเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในการ
น าเขา้สินคา้อาหารใหแ้ก่สิงคโปร์  

2. ยุทธศาสตร์สนับสนุน มีมาตรการต่างๆ เ พ่ือ
สนับสนุนและ มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการพฒันาทางด้าน
อาหารในสิงคโปร์ข้ึน ทั้งการพฒันาคน ไดแ้ก่ การรณรงคใ์ห้
ชาวสิงคโปร์เห็นถึงความส าคญัของอาหาร ซ่ึงมีเป้าหมาย
เพ่ือลดปริมาณการสูญเสียอาหาร อาทิ จากการกักตุน การ
รับประทานอาหารไม่หมด นอกจากน้ียงัมีการสนบัสนุนการ
พฒันาดา้นอ่ืนๆ อาทิ การส่งเสริมการวจิยัพฒันาเก่ียวกบั การ
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เ พ่ิมปริมาณผลผลิต การเ ก็บรักษาผลผลิต คุณค่าทาง
โภชนาการ เป็นตน้ 

3. ยทุธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถ เปรียบเสมือน
ยทุธศาสตร์ท่ีมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนบัสนุน และ
ส่งเสริมยุทธศาสตร์ข้างต้นทั้ ง  2 ยุทธศาสตร์ให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมไปไดอ้ยา่งราบร่ืน อีกทั้งเป็นยทุธศาสตร์ท่ีมี
การก าหนดแผนส ารองให้สิงคโปร์เพ่ือใช้ลดผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร
นอกจากน้ี ยทุธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถยงัครอบคลุม
ถึงแผนงานการประชาสัมพันธ์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารท่ี
เก่ียวกับอาหาร เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลจากทางภาครัฐไปยัง
ประชาชนอีกดว้ย 

แมสิ้งคโปร์จะไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นประเทศท่ีมี
ความมัน่คงทางอาหารเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก แต่ปริมาณ
การน าเขา้ยงัมีอตัราส่วนท่ีสูงมากในปัจจุบนั ส่งผลใหรั้ฐบาล
สิงคโปร์พยายามท่ีจะลดปริมาณการน าเขา้สินคา้อาหาร ดว้ย
การส่งเสริมให้เกษตรและผูป้ระกอบการภายในประเทศ
สามารถยกระดับและเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้สูงข้ึน อีกทั้ ง
ผลกัดันให้พลเมืองเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเปล่าประโยชน์ของ
สิงคโปร์ไปเป็นฟาร์มส าหรับคนเมืองเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตสินคา้อาหารอีกทางหน่ึง เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง
ทางด้านอาหารท่ีมากข้ึนและลดปริมาณการน าเข้าสินค้า
อาหารจากต่างประเทศลงในท่ีสุด 

 
กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยกรุณาอย่างยิ่ง
ของอาจารย ์ดร.ก่ิงกนก  ชวลิตธ ารง ประธานกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาและช้ีแนะแนวทาง
ในการท าวิจยัคร้ังน้ีอย่างละเอียด ตั้ งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ิน
กระบวนการวจิยัทุกอยา่ง  
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กบัขา้พเจา้ ขอขอบพระคุณ
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การพฒันาเคร่ืองมือ Labeled Discrete Choice Experiment ส าหรับศึกษาการตัดสินใจเลือก 
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บทคดัย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรายงานขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือ Discrete Choice Experiment(DCE) ตามแนวทาง

ของ WHO 2012[1] ซ่ึงมีทั้งส้ิน 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1.คดัเลือกคุณลกัษณะ(attribute) และระดบัของคุณลกัษณะ(Level of attribute) 2.
เลือกชนิดของ DCEและโมเดลท่ีใช ้3.ออกแบบเคร่ืองมือ DCE เพื่อใชใ้นการตดัสินใจเลือกเจา้พนักงานเภสัชกรรมท่ีพึงประสงค์
ของเภสชักร โดยใชโ้ปรแกรม 4.Face validity 5.ศึกษาน าร่อง(Pilot study) ผูว้จิยัเลือกใชเ้คร่ืองมือ Labeled DCE ท่ีมีชุดสถานการณ์
สมมุติสองทางเลือกระหวา่งเจา้พนกังานเภสัชกรรมสองแบบไดแ้ก่ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิค
เภสัชกรรม)และระดบัปริญญาตรีจ านวนทั้งส้ิน 15 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ยคุณลกัษณะของเจา้พนักงานเภสัชกรรมจ านวน 3 
คุณลกัษณะ ได้แก่ สมรรถนะงานสนับสนุนงานบริการเภสัชสนเทศ  สมรรถนะงานสนับสนุนงานบริหารเวชภณัฑ์และอตัรา
เงินเดือนแรกรับท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบ Face validityไดป้รับรูปแบบของแบบสอบถามเพ่ือใหเ้ขา้ใจยิง่ข้ึนและเสนอตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือกเจา้พนกังานเภสชักรรมของเภสชักรเพ่ิมข้ึนจ านวน 3 ตวัแปร ผลการศึกษาน าร่องมีอตัราการตอบกลบั
ร้อยละ 65 (39 ราย จากทั้ งหมด 60 ราย) พบการตดัสินใจเลือกทางเดียวจ านวน 9 ราย (ร้อยละ 23.08) ผลการวิเคราะห์ internal 
consistency คิดเป็นร้อยละ92.31และ ทิศทางสมัประสิทธ์ิของตวัแปรพบวา่อตัราเงินเดือนแรกรับมีทิศทางตรงขา้มกบัความตอ้งการ
จา้งงาน จึงสรุปผลการศึกษาไดว้า่ เคร่ืองมือ Labeled DCE ในการพฒันาคร้ังน้ีมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใชศึ้กษาในการ
ตดัสินใจเลือกเจา้พนกังานเภสัชกรรมท่ีพึงประสงคข์องหวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมและหวัหนา้ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคทัว่ประเทศต่อไป 

 
ค าส าคญั  labeled discrete choice experiment, face validity ,think aloud technique, preference 
 

บทน า 
Discrete Choice Experiment(DCE) เป็นวิธีการด าเนิน

วิจัยประเภทหน่ึงใน Conjoint Analysis มีการใช้เพ่ิมข้ึนใน
การศึกษาทางสุขภาพในทศวรรษท่ีผ่านมา[2] ถูกพฒันาใน
สาขาเศรษฐศาสตร์จุลภา(microeconomic)จากทฤษฎีความ
ตอ้งการของอุปสงค ์(Characteristics theory of demand)และ
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอย่างสุ่ม (Random theory 

utility :RUT)  ต่ อ ม า มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ท า ง ด้ า น
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับนโยบาย
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน  จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบในสามช่วงเวลาไดแ้ก่ พ.ศ.2533-2543 พ.ศ.2544-2551 
และพ.ศ.2552-2555 พบวา่สหราชอาณาจกัรมีสดัส่วนจ านวน
รายงานการใช ้DCE ในงานวจิยัทางสาธารณสุขมากเป็นหลกั 
รองลงมาเป็นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนนาดา เดนมาร์ก 
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เนเธอร์แลนด ์เยอรมนีและอ่ืนๆ ตามล าดบัและมีจ านวนเฉล่ีย
งานวิจัยต่อปีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว(จ านวน 3 ฉบับต่อปี 14 
ฉบับต่อปีและ45 ฉบับต่อปี ตามล าดับ) แต่ยงัพบการไม่
รายงานกระบวนการพัฒนาการใช้  DCEในการวิจัย 
โดยเฉพาะในส่วนของท่ีมาของการออกแบบเคร่ืองมือ
(Design source) ซ่ึงพบวา่สดัส่วนการไม่รายงานยงัคงเท่าเดิม
ทั้ งสามช่วงเวลา[3]ขณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2554 สถาบัน 
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research ( ISPOR) ไ ด้ น า เ ส น อ ร า ย ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
กระบวนการในการศึกษาโดยใช้วิธีการ Conjoint Analysis 
ทั้ งหมด 10 ขั้นตอน และปีพ.ศ. 2555 องค์กรร่วม  4 ส่วน  
ป ร ะ ก อบด้ ว ย   United States Agency for International 
Development (USAID),Capacity Plus, World Health  
Organization(WHO)และ The World Bank ไดจ้ดัท าคู่มือแนว
ทางการใช ้DCE ส าหรับการวิจยัเพ่ือดึงดูดก าลงัคนทางดา้น
สาธารณสุขให้คงอยู่ในเมืองชนบท (How to conduct a 
discrete choice experiment for health workforce recruitment 
and retention in remote and rural areas: a user guide with 
case studies) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าแนวทางจากคู่มือของ WHO 
2012 [1] มาประยุกต์ใช้ในรายงานการพัฒนาเคร่ืองมือ 
Labeled Discrete Choice Experiment น้ีส าห รับศึกษาการ
ตัดสินใจเลือกเจ้าพนักงานเภสัชกรรมท่ีพึงประสงค์ของ
เภสชักรต่อไป  

 
ระเบียบวธีิวจิยั 

งานวิจัยน้ีผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558  และ
ด าเนินงานพัฒนาเคร่ืองมือ DCE ทั้ งส้ิน 5 ขั้นตอน  ตาม
แนวทางของ WHO 2012[1] ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนที ่1 คดัเลือกคุณลกัษณะ(attributes)และ ระดบัของ
คุณลกัษณะ(Level of attributes)  

ผูว้ิจยัน าสมรรถนะเจ้าพนักงานเภสัชกรรมระดับ
ปริญญาตรีจากร่างการประชุมโดยสถาบนัพระบรมราชชนก 
พบว่า เจ้าพนักงานเภสัชกรรมระดับปริญญาตรีจะเพ่ิม
สมรรถนะตามสายงานจ านวน 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ
สารนิเทศทางสุขภาพ (Health informatics) และด้านการ

จดัการผลิตภณัฑ์สุขภาพโดยใชห้ลกัการโลจิสติกส์ (Health 
logistic)[4] ส าหรับสมรรถนะตามสายงานสนบัสนุนของเจา้
พนักงานระดับปริญญาตรีท่ีเหลือ และเจ้าพนักงานเภสัช
กรรมระดบัประกาศนียบตัรสาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุข
ชุมชน(เทคนิคเภสัชกรรม) (ปวส.สศ.) มีทั้งส้ิน 6 ดา้นไดแ้ก่ 
งานบริการเภสัชกรรมคลินิก งานบริการเภสัชสนเทศ งาน
บริการเภสัชกรรม งานผลิต งานเภสัชสาธารณสุขและงาน
บริหารเวชภณัฑ ์ดงันั้นจึงเลือกเฉพาะสมรรถนะตามสายงาน
สนับสนุนจ านวน 2 ด้านท่ีแตกต่างกันชัดเจนระหว่างเจ้า
พนักงานเภสัชกรรมระดบัปริญญาตรีและระดับ ปวส.สศ. 
ไดแ้ก่ งานบริการเภสัชสารสนเทศและงานบริหารเวชภณัฑ์ 
จากนั้นผูว้จิยัทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัในส่วนของเจา้
พนักงานเภสัชกรรมระดบั ปวส.สศ. และเพ่ิมคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัในการจ้างงานอีกจ านวน 1 คุณลกัษณะได้แก่ อตัรา
เงินเดือนแรกรับ รวมคุณลกัษณะของเจ้าพนักงานทั้ งสอง
ระดบัแตกต่างกนัทั้งส้ินจ านวน 3 คุณลกัษณะ หลงัจากนั้น
น าคุณลักษณะท่ีได้ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน สรุปไดคุ้ณลกัษณะและระดบัของ
คุณลกัษณะของเจา้พนกังานเภสชักรรมดงัตารางท่ี1และ 2 
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะของเจ้า
พนกังานเภสชักรรมระดบั ปวส.สศ. 
คุณลกัษณะที ่1 สามารถท าได ้6 ดา้น และท าไดดี้เด่น

ดา้นสนบัสนุนงานบริการเภสชัสนเทศ 
แบบท่ี 1  

สนับสนุนการให้ข้อมูลความรู้ด้านยาและผลติภัณฑ์
สุขภาพแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกของสถาน
บริการสุขภาพโดย  
 -รวบรวม บนัทึก และจดัท ารายงานเสนอต่อเภสชักร 

แบบท่ี 2 
สนับสนุนการให้ข้อมูลความรู้ด้านยาและผลติภัณฑ์
สุขภาพแก่ผู้รับบริการในเชิงรุก  โดย 
-จดัท าส่ือและพฒันาส่ือการศึกษาฝึกอบรมและการให้
ความรู้รูปแบบต่างๆ 

แบบท่ี 3 
ช่วยจดัท าข้อมูลและสถิตต่ิางๆ รวมทั้งดูแลฐานข้อมูล
ต่างๆ ในระบบ hospital information system ที่
เกีย่วข้องกบัการใช้ยา  โดย 
-ช่วยท าความสะอาดขอ้มูล และจดัการขอ้มูลเพ่ือใหอ้ยู่
ในรูปแบบท่ีพร้อมใหเ้ภสชักรน าไปวเิคราะห์ 
-ช่วยดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลการใชย้าตามโจทยท่ี์เภสชั
กรตอ้งการค าตอบ 
-ช่วยดูแลความถูกตอ้งของรหสัยา การออกรหสัยาใหม่
ของโรงพยาบาล การแกไ้ขรหสัยาเดิม การลบรหสัยา
เดิมท่ีไม่ไดใ้ชอ้อกจากฐานขอ้มูลตามท่ีเภสชักร
มอบหมาย 
คุณลกัษณะที ่2 สามารถท าได ้6 ดา้น และท าไดดี้เด่น

ดา้นสนบัสนุนงานบริหารเวชภณัฑ ์
แบบท่ี 1 

จดัท าข้อมูลเพ่ือใช้ในการควบคุมและประเมนิระบบงาน  
โดย 
 -ประเมินคุณภาพโปรแกรมต่างๆท่ีน ามาใชใ้นงาน
เภสชักรรม 
-ออกแบบการใชข้อ้มูลสารนิเทศทางเภสชักรรมเพื่อ
ควบคุมและประเมินระบบงาน 
-ดูแลฐานขอ้มูล 

แบบท่ี 2 
ใช้ฐานข้อมูลสารนิเทศทางสุขภาพเพ่ือพฒันางาน โดย 
-วเิคราะห์ขอ้มูล สถิติต่างๆและดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 
-สนบัสนุนขอ้มูลเพ่ืองานประกนัคุณภาพ เช่น HA และ
มาตรฐานอ่ืนๆ 

แบบท่ี 3 
ประมวลผลทางสถิต ิจดัท ารายงาน น าเสนอและ
เผยแพร่ข้อมูล  โดย 
-ประมวลผลทางสถิติ จดัท ารายงาน น าเสนอขอ้มูลเพื่อ
พฒันางานและเพื่อใชใ้นการตดัสินใจได ้
-เผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเชิงรุกใหผู้รั้บบริการ บุคลากร
ทางการแพทย ์และประชาชน 

แบบท่ี 4 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพ่ือแก้ปัญหาและพฒันางานที่
เกีย่วข้อง  โดย 
- ใชข้อ้มูลสารสนเทศในการบนัทึกและรายงานความ
เส่ียง ระบุปัญหาเพื่อพฒันางานของโรงพยาบาลโดย
อาศยัเทคโนโลยใีหม่ๆ 
- วเิคราะห์ปัญหา ปรับปรุงการปฏิบติังานและ
ประเมินผลเพื่อพฒันางานของโรงพยาบาล 
- ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันานวตักรรม ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชท้ างานและบริการผูป่้วย 

คุณลกัษณะที ่3 อตัราเงินเดือนแรกรับ 
8,985  บาท 
13,800  บาท 

 
ตารางที่ 2 คุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะของเจ้า
พนกังานเภสชักรรมระดบัปริญญาตรี 
คุณลกัษณะที ่1 สามารถท าได ้8 ดา้น และท าไดดี้เด่นดา้น
สนบัสนุนงานบริการเภสชัสนเทศ 

แบบท่ี 1 
ด าเนินงานจดัเตรียมเอกสารและข้อมูลเพ่ือด าเนินการด้าน
จดัซ้ือจดัหาเวชภัณฑ์  โดย 

-รายงานความตอ้งการเวชภณัฑท่ี์ถึงเกณฑจ์ดัซ้ือ 
แบบท่ี 2 
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ด าเนินงานด้านคลงัเวชภณัฑ์  โดย 
-วางระบบ จดัเก็บและดูแลรักษาเวชภณัฑต์ามมาตรฐานการ
บริหารเวชภณัฑ ์
-ลงทะเบียนรับและเก็บรักษาเวชภณัฑจ์ากผูข้นส่งเพ่ือรอการ
ตรวจรับ 
-เบิกจ่ายและตรวจสอบความถูกตอ้งของการเบิกจ่ายเวชภณัฑ ์  

แบบท่ี 3 
ด าเนินงานจดัการระบบการกระจายเวชภัณฑ์  โดย 
-จดัการระบบการกระจายเวชภณัฑร์วมถึงการจดัส่งใหก้บั
หน่วยรับบริการ/สถานบริการสาธารณสุขในระบบเครือข่าย
บริการและน าเสนอต่อเภสชักร 

แบบท่ี 4 
ร่วมด าเนินงานด้านคุณภาพสถานพยาบาลในด้านงานบริหาร
เวชภัณฑ์ทีรั่บผดิชอบ  โดย  
-รวบรวมบนัทึก รายงานติดตามและประเมินผลการจดัการ
ความเส่ียงในงานบริหารเวชภณัฑท่ี์เจา้พนกังานเภสชักรรม
รับผิดชอบ 
-บนัทึกและรายงานความเส่ียง  วเิคราะห์ปัญหาปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน เฝ้าระวงั ติดตามและประเมินผลการจดัการความ
เส่ียงในงานบริหารเวชภณัฑท่ี์รับผิดชอบ 

คุณลกัษณะที ่2 สามารถท าได ้8 ดา้น และท าไดดี้เด่นดา้น
สนบัสนุนงานบริหารเวชภณัฑ ์ 

แบบท่ี 1 
บริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานผลติภัณฑ์สุขภาพ   โดย 
-วเิคราะห์โครงสร้างและลกัษณะของห่วงโซ่อุปทานของ
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
-วเิคราะห์กระบวนการทางธุรกิจของโครงสร้างห่วงโซ่
อุปทาน 
-วเิคราะห์ ออกแบบการไหล และสอบยอ้นกลบัผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 
-ค านวณตน้ทุนโลจิสติกส์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
-เช่ือมโยงระบบสารสนเทศดา้นการจดัการผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

แบบท่ี 2 
จดัการคลงั  โดย-วเิคราะห์ท่ีตั้ง โครงสร้าง และองคป์ระกอบ
ของคลงั 
-ออกแบบการใชพ้ื้นท่ีและการจดัวางวสัดุในคลงั 

-ดูแล ก ากบั ติดตาม ประเมินระบบและส่ิงอ านวยความ
สะดวกในคลงั 

แบบท่ี 3 
วางระบบ พยากรณ์และจดัการวสัดุคงคลงั  โดย 
-จดักลุ่มวสัดุคงคลงัตามระบบต่างๆ เช่น ABC Inventory 
analysis และ VEN analysis 
-วเิคราะห์ และออกแบบการกระจายวสัดุคงคลงั 
-เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการตน้ทุนวสัดุคงคลงัดว้ย
วธีิต่างๆ เช่น Lean technique, Inventory theory , Value 
Steam Mapping 
-บริหารจดัการการจดัซ้ือ 
-ร่วมก าหนดมาตรฐาน ระเบียบและวธีิปฏิบติัในการ
ด าเนินงานโลจิสติกส์ 

แบบท่ี 4 
ใช้เทคโนโลยทีางด้านโลจสิตกิส์  โดย 
-เลือกใชเ้ทคโนโลยทีางดา้นโลจิสติกส์ไดเ้หมาะสม   
-ดูแล ก ากบั ติดตามและประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยี
ทางดา้นโลจิสติกส์ 
-ติดตามความเปล่ียนแปลงเทคโนโลยทีางดา้นโลจิสติกส์ 
คุณลกัษณะที ่3 อตัราเงินเดือนแรกรับ 

11,000  บาท  
15,000  บาท 
18,000  บาท 

 
ขั้นตอนที ่2 การเลือกชนิดของเคร่ืองมือ DCE และโมเดลใน
การออกแบบ  

ผู ้วิจัยจึงเลือกใช้เคร่ืองมือ  labeled DCE แบบบังคับ
เ ลือกจ านวน 2 ทางเ ลือกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตอบสนอง
อรรถประโยชน์สูงสุดก็ตาม เน่ืองจากเคร่ืองมือน้ีจะมีความ
ยากในการท่ีต้องจ าคุณลักษณะในแต่ละทางเลือกเพ่ือ
เปรียบเทียบ การท่ีออกแบบเป็น 3 ทางเลือกอาจท าใหผู้ต้อบ
เหน่ือยลา้กับการตอบแบบสอบถามท าให้ได้ขอ้มูลท่ีไม่มี
คุณภาพ นอกจากน้ีเพ่ือให้สะท้อนความเป็นจริงว่าเจ้า
พนักงานเภสัชกรรมระดบั ปวส. สศ.เป็นหลกัสูตรเดียวท่ีมี
ในปัจจุบนั ส่วนระดบัปริญญาตรีนั้นเป็นสมรรถนะท่ีอนุมติั
โดยสภาเภสัชกรรมดงันั้นจึงไม่มีทางเลือกท่ี 3 ส าหรับเภสัช



The 39th National Graduate Research Conference 
Assumption University of Thailand 

[ 129 ] 

กรนอกจากน้ี  ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงออกแบบโมเดลเพื่อการ
ประเมินมูลค่าและการท านายการเลือกจา้งงานเจา้พนกังาน
เภสชักรรมดงัน้ี 

 
V (ba) = 0 + 9 inf4+10 inf5+11inf6+12 inf7+13 

log5+14 log6++15 log7+16 log8+17 salary_ba +bai 

V(cer)=1inf1+2inf2+3inf3+4log1+5 log2+6 

log3+7 log4+8 salary_cer+ceri 

V หมายถึง อรรถประโยชนท่ี์เภสชักรไดรั้บจากการเลือกเจา้
พนกังานเภสชักรรม 
 หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการตวัแปรอ่ืนท่ี
ไม่ไดถู้กสงัเกต 
  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของความพึงประสงค์ในแต่ละ
ระดบัของคุณลกัษณะของเจา้พนักงานเภสัชกรรมท่ีเกิดจาก
การท่ีเภสัชกรยอมแลกเปล่ียนคุณลักษณะเจา้พนักงานเภสัช
กรรมกบัเงินท่ีจ่ายเพ่ือจา้งเจา้พนกังานเภสัชกรรมเขา้ท างาน
(trade-offs)   
 
ขั้นตอนที ่3 ออกแบบโดยโปรแกรม N-gene  

3.1 พิจารณาประเภทตวัแปร 
ตัวแปรท่ีพบในเคร่ืองมือทดลองเลือกจะแบ่งเป็น 3  

ชนิด ไดแ้ก่ ตวัแปรหุ่น(Dummy variable)  ตวัแปรเป็นล าดบั 
(Order categorical)  และตัว แปรต่ อ เ น่ื อ ง  (Continuous 
variable) ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งพิจารณาตวัแปรก่อนท่ีจะน าเขา้
โปรแกรม N-gene ตารางท่ี 3และ 4 

 
ตารางที ่3  ชนิดของตวัแปรท่ีใชใ้นการออกแบบเจา้พนกังาน
เภสชักรรมระดบั ปวส.สศ.  

คุณลกัษณะ ระดบัของ
คุณลกัษณะ 

ประเภทตวัแปร 
(ตวัยอ่) 

1.ท าไดดี้เด่นดา้น
สนบัสนุนงาน
บริการเภสชัสนเทศ  

แบบท่ี1  ตวัแปรหุ่น (inf1) 
แบบท่ี2 ตวัแปรหุ่น (inf2) 
แบบท่ี3 ตวัแปรหุ่น (inf3) 

2.สามารถท าได้
ดีเด่นดา้นสนบัสนุน
งานบริหารเวชภณัฑ ์

แบบท่ี1 ตวัแปรหุ่น (log1) 

แบบท่ี2 ตวัแปรหุ่น (log2) 

แบบท่ี3 ตวัแปรหุ่น (log3) 

แบบท่ี4 ตวัแปรหุ่น (log4) 

3.อตัราเงินเดือน
แรกรับ 

8,985  บาท 
ตวัแปรต่อเน่ือง 

(salary) 

13,800  
บาท 

ตวัแปรต่อเน่ือง 
(salary) 

 
ตารางที ่4  ชนิดของตวัแปรท่ีใชใ้นการออกแบบเจา้พนกังาน
เภสชักรรมระดบัปริญญาตรี 

1.ท าไดดี้เด่นดา้น
สนบัสนุนงาน
บริการเภสชัสนเทศ  

แบบท่ี4 ตวัแปรหุ่น (inf4) 
แบบท่ี5 ตวัแปรหุ่น (inf5) 
แบบท่ี6 ตวัแปรหุ่น (inf6) 
แบบท่ี7 ตวัแปรหุ่น (inf7) 

2.สามารถท าได้
ดีเด่นดา้นสนบัสนุน
งานบริหารเวชภณัฑ ์

แบบท่ี4 ตวัแปรหุ่น (log4) 
แบบท่ี5 ตวัแปรหุ่น (log5) 

แบบท่ี6 ตวัแปรหุ่น (log6) 

แบบท่ี7 ตวัแปรหุ่น (log7) 

แบบท่ี8 ตวัแปรหุ่น (log8) 

3.อตัราเงินเดือน
แรกรับ 

11,000  
บาท  

ตวัแปรต่อเน่ือง
(ba_salary) 

15,000  
บาท 

ตวัแปรต่อเน่ือง
(ba_salary) 

18,000  
บาท 

ตวัแปรต่อเน่ือง
(ba_salary) 

 
3.2 ค านวณขอ้ค าถาม 
ผูว้จิยัใชส้มการ[5] ดงัน้ี 

S = K/J-1   
S= จ านวนชุดขอ้ค าถาม (number of choice situations) 
K=จ านวนตวัแปร (maximum number of parameters) 
J=จ านวนทางเลือก (number of alternatives) 
แทนค่าดงัน้ี 
  S = 14/ (2-1) 

  3.3 ออกแบบค าสัง่ 
ผูว้จิยัน าตวัแปรดงักล่าวมาออกแบบสอบถามเคร่ืองมือ

ทดลองเลือกดว้ยโปรแกรม N-gene  โดยใชค้  าสัง่ 
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Design 
;alts=cer, ba 
;rows=14 
;eff =  (MNL, D) 
;model: 
U(cer) =b1.dummy[0 0]*inf1 [1,2,3] +b2.dummy[0 0 0 
]*log1 [1,2,3,4] +b3[0]*salarycer[8985,13800] / 
U(ba) = b0+b4.dummy[0 0 0 ]*inf2 [4,5,6,7] 
+b5.dummy[0 0 0 ] *log2 [5,6,7,8] 
+b6[0]*salaryba[11000,15000,18000] $ 
ไดจ้ านวนชุดค าถาม 14 สถานการณ์สมมุติ ดงัตวัอยา่งชุด
ค าถามในภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 แสดงตวัอยา่งชุดค าถามเคร่ืองมือทดลองเลือกเจา้
พนกังานเภสชักรรมท่ีพึงประสงค ์
 
ขั้นตอนที ่4  Face validity 

ขั้ นตอนน้ีผู ้วิจัยได้ท าเ พ่ิมจากแนวทางของ WHO 
2012[1] ซ่ึ ง เ ป็ นก ารน า ผลของก ารออกแบบค าถ าม
(Experiment Design)ไปสู่การออกแบบแบบสอบถามส าหรับ
ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย(Instrument Design) โดยใช้รายการ
ตรวจสอบกระบวนการศึกษา Conjoint Analysis ท่ีสถาบัน 
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research (ISPOR) ได้แนะน าซ่ึงประกอบด้วย 10 ขั้นตอน 

และในขั้นตอนการออกแบบซ่ึง ISPOR กล่าไวว้า่ ผูว้ิจยัควร
ท า ก า รทดสอบก ลุ่ม เ ป้ าหม าย ว่ า ข้อ มู ลทั่ ว ไปข อ ง
กลุ่มเป้าหมายเหมาะสมหรือไม่  กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ
ค าอธิบายในชุดค าถามหรือไม่  ตัวแปรท่ีใช้ออกแบบ
ครอบคลุมหรือไม่และในภาพรวมของชุดค าถามมีความ
เหมาะสม[2]และการตรวจสอบการออกแบบของ ISPOR น้ี 
ยงัสอดคลอ้งกบั Lancsar E and Louviere J[6] ท่ีไดท้ ารายการ
ตรวจสอบในการออกแบบเคร่ืองมือทดลองเลือก ทั้งหมด 14 
รายการ และแนะน าความจ าเป็นต้องท าการสัมภาษณ์
โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (face-to-face pilot testing) เพื่อ
ทดสอบวา่คุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะครอบคลุม
หรือไม่ กลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจและความยากในการตอบ
แบบสอบถามและระยะเวลาในการท าแบบสอบถามนานแค่
ไหน  

การศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกอาสาสมคัรแบบเจาะจงท่ี
ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและหัวหน้าฝ่าย
เภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู ้บริโภคจ านวน 20 ราย 
คดัเลือกจากคุณลกัษณะของขอ้มูลพ้ืนฐานแตกต่างกนั ผูว้ิจยั
ขออนุญาตอาสาสมคัรลงนามในแบบยินยอมเพื่ออดัเทปใน
การสนทนาพร้อมช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการสมัภาษณ์และใช้
วิ ธีการTraditional/Classical protocols ซ่ึง เ ป็นการท่ีผู ้วิจัย
รบกวนอาสาสมคัรใหน้อ้ยท่ีสุด อาสาสมคัรท าแบบสอบถาม
โดยคิดออกเสียง(think aloud) ในกรณีท่ีอาสาสมคัรเงียบไป
สักระยะ ผูว้ิจยัจะขออนุญาตถามเพื่อกระตุน้ให้คิดออกเสียง
[7] และทดสอบ internal consistency ของเคร่ืองมือโดยเพ่ิม
สถานการณ์สมมุติท่ีเป็นขอ้เดียวกันจ านวน 1 ขอ้(repeated 
choice) รวมจ านวนชุดค าถามทั้งส้ิน 15 สถานการณ์สมมุติ  

ผลการทดสอบ Face validity พบว่าอาสาสมัครส่วน
ใหญ่ไม่เคยตอบแบบสอบถามแบบเคร่ืองมือทดลองเลือกท่ีมี
ลกัษณะทางเลือกสองทางเลือกหรือมากกว่าน้ีร้อยละ 95(19 
ราย) มีเพียงอาสาสมคัรจ านวน 1 ราย ไม่แน่ใจวา่เหมือนเคย
ตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะคล้ายกันน้ี  เวลาเฉล่ียท่ี
อาสาสมัครใช้ตอบค าถามเฉพาะจ านวน 15 สถานการณ์
สมมุติ 22.49 นาที  ความยากง่ายในการตอบแบบสอบถามน้ี
พบว่าส่วนใหญ่จะตอบว่าปานกลางถึงยากร้อยละ 85 (17 
ราย)  อาสาสมคัรมีการตดัสินใจเลือกแบบทางเดียวทั้ง 15 
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สถานการณ์สมมุตติค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 5 (1 ราย) เน่ืองจาก
มีเหตุผลอ่ืนในการตดัสินใจเลือกส่วนการทดสอบ internal 
consistency ไดผ้ลดีร้อยละ 70 (14 ราย) ท่ีตอบไดเ้หมือนเดิม
ในขอ้ค าถามเดียวกนัและตวัแปรตน้ท่ีมีความสัมพนัธ์ในการ
ตดัสินใจเลือกของเภสชักรเพ่ิมข้ึนจ านวน 3 ตวัแปรซ่ึงไดแ้ก่ 

1. จ านวนบุคลากรท่ีท างานในฝ่าย/กลุ่มงาน ซ่ึงไดจ้าก
ค าพดู “ในอนาคตกต้็องม ีป.ตรี ไม่ใช่ รพ หนูทีเ่ดยีว รพ อ่ืนก็
ต้องอยากได้ คือถ้าเป็น ป.ตรี บางอย่างเขาจะช่วยเภสัชได้
เยอะมากเลยส าหรับ รพ ที่ขาดแคลนเภสัชเยอะๆ”  (เภสัชกร
ช านาญการหญิง อาย ุ38 ปี เงินทุนส ารองสุทธิรพ. ติดลบ) 

2.  จ านวนรพ.สต.ท่ีโรงพยาบาลรับผิดชอบ  ซ่ึงไดจ้าก
ค าพูด “ตอนนี้เภสัชไม่พอ อย่างที่ รพ .มี รพ.สต .9 แห่ง 
เภสัช 5 คนก็ต้องเวียนออกไปจ่ายยา ถ้ามีน้อง จภ.ที่อยู่ รพ.
สต.เลยไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการด าเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น
งานคุ้มครอง งานปฐมภูมิ หรือแม้แต่งานบริการ ก็อาจจะมี
การจัดเตรียมยาให้เขามากขึน้”  (เภสัชกรช านาญการพิเศษ
หญิง อาย ุ41 ปี เงินทุนส ารองสุทธิรพ. บวก) 

3. จ านวนชั่วโมงท่ีตอ้งออกไปให้บริการเภสัชกรรม  
ซ่ึงไดจ้ากค าพูด “ เขาให้เราออกไปจ่ายยา ยกทีมสหวิชาชีพ
ออกไป หมอกส่ั็งจ่ายยาตรงนั้น เภสัชกต้็องออกไปอาทติย์ละ 
2 วัน” (เภสัชกรช านาญการพิเศษหญิง อายุ 41 ปี เงินทุน
ส ารองสุทธิรพ. บวก) 

นอกจากน้ีการทดสอบ Face Validity ท าใหอ้าสาสมคัร
เสนอแนะให้ผูว้ิจยัปรับแบบสอบถามเพ่ือให้ง่ายต่อการอ่าน
และเขา้ใจยิง่ข้ึน   

 
ขั้นตอนที ่5 ศึกษาน าร่อง (pilot study) 

การศึกษาน าร่องมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบการตอบ
แบบสอบถามกลบัทางไปรษณียร์ะหวา่งวนัท่ี 20 มกราคมถึง 
29 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559และเพื่อทดสอบทิศทางของ
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรว่าเป็นไปตามทฤษฎีหรือเป็นไป
ตามท่ีผู ้วิจัยคาดไวห้รือไม่  โดยสุ่มอาสาสมัครกลุ่มเดิม
(ยกเวน้ท่ีผา่น Face Validity) แบบชั้นภูมิดว้ยโปรแกรม excel 
จ านวน 60  รายและน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการปรับหลงั
การทดสอบ Face validity ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ ได้
ขอ้มูลพ้ืนฐานกลุ่มอาสาสมคัรดงัตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 ขอ้มูลพ้ืนฐานกลุ่มอาสาสมคัร 39 ราย 
เพศ จ านวน (ร้อยละ) 
ชาย 17 (43.59) 
หญิง 21 (53.85) 
ไม่ระบุ 1 (2.56) 
อายุ  
26-39 ปี 9 (23.08) 
40-52 ปี 27 (69.23) 
ไม่ระบุ 3 (7.69) 
อายุการท างาน  
1-10 ปี 4 (10.26) 
11-20 ปี 20 (51.28) 
21-35 ปี 13 (33.33) 
ไม่ระบุ 2 (5.13) 
ระดบัการศึกษา  
ปริญญาตรี 24 (61.54) 
ปริญญาโท 14 (35.90) 
ไม่ระบุ 1 (2.56) 
ต าแหน่งทางวชิาการ  
เภสชักรปฏิบติัการ 2 (5.13) 
เภสชักรช านาญการ 17 (43.59) 
เภสชักรช านาญการ
พิเศษ 

19 (48.72) 

ไม่ระบุ 1 (2.56) 
 

ทุนส ารองสุทธิของโรงพยาบาล ณ ปีงบประมาณ 2558 
บวก 19 (48.72) 
ติดลบ 17 (43.59) 
ไม่ระบุ 3 (7.69) 
ประสบการณ์ในการตอบเคร่ืองมือทดลองเลือก 
เคย 2 (5.13) 
ไม่เคย 36 (92.31) 
ไม่ระบุ 1 (2.56) 
ความยากง่ายในการตอบ  
ง่าย 1 (2.56) 
ปานกลาง 20 (51.28) 
ยาก 18 (46.15) 
การตัดสินใจเลือกแบบ 
ทางเลือกเดยีว 

9 (23.08) 

Internal consistency 36 (92.31) 

หลงัจากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม Stata 11.0 
ใช้ส ถิ ติ  Conditional Logistic Regression ดังค าสั่ ง  clogit  
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choice acs inf2 inf3 inf5 inf6 inf7 log2 log3 log4 log6 log7 
log8 salary ba_salary,group( ncs) cluster( id) ไ ด้ ผ ลก า ร
วเิคราะห์โมเดลดงัตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6  โมเดลการวเิคราะห์การศึกษาน าร่อง 

Levels of 
attributes 

Coef. Std. Err. P-value 

acs 1.552832 0.667558 0.02 
inf2 0.023994 0.190215 0.9 
inf3 0.233186 0.220277 0.29 
inf5 -0.09587 0.154378 0.535 
inf6 -0.06781 0.238912 0.777 
inf7 0.318036 0.175545 0.07 
log2 0.278928 0.204541 0.173 
log3 -0.05605 0.221093 0.8 
log4 0.479357 0.233622 0.04 
log6 -0.07894 0.11758 0.502 
log7 0.547822 0.213832 0.01 
log8 0.372849 0.234545 0.112 

salary -0.00011 3.57E-05 0.002 
ba_salary -6E-05 4.27E-05 0.16 

Number of obs   =       1092      Wald chi2(14)   =      36.75 
                                                    Prob > chi2     =     0.0008 
                                                    Pseudo R2       =     0.0799  
Log pseudolikelihood = -348.20216                  

     
จากตารางท่ี 6 จะพบว่าทิศทางของเงินเดือนของเจ้า

พนกังานเภสัชกรรมทั้งสองระดบัมีทิศทางติดลบหมายถึงยิง่
อตัราเงินเดือนแรกรับน้อยโอกาสในความตอ้งการจา้งงาน
ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมทั้ งสองระดับก็จะเพ่ิมข้ึนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  ส่วนสมรรถนะตาม
สายงานของเจา้พนกังานเภสัชกรรมนั้นมีทิศทางแตกต่างกนั
ไป ดังนั้ นเคร่ืองมือ Labeled DCE น้ีมีความตรงและความ
เท่ียงท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบัการศึกษาต่อไป 

 
อภิปรายผลและสรุป 

การพฒันาเคร่ืองมือ Labeled DCE คร้ังน้ีไดด้ าเนินการ
ตามแนวทางของ WHO2012 [1] เ ป็นหลักและเพ่ิมการ
ทดสอบ  Face Validity ของ  ISPOR 2011[2]ในท า การ

ทดสอบความเขา้ใจของกลุ่มเป้าหมาย   จากศึกษาความตรง
และความเท่ียงของเคร่ืองมือน้ีพบว่า อาสาสมัครมีการ
ตดัสินใจเลือกแบบทางเดียวค่อนขา้งน้อยคือ ร้อยละ 5 ใน 
Face validity และ ร้อยละ 23.08 (9 ราย) ในการทดสอบน า
ร่อง แสดงว่าคุณลกัษณะท่ีคดัเลือกมาน่าจะเพียงพอในการ
ตดัสินใจเลือกเจา้พนักงานเภสัชกรรม ส่วนผลการทดสอบ 
internal consistency ในทั้งสองการทดสอบมีค่าค่อนขา้งสูง
คือร้อยละ 70 และร้อยละ 92.31 ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามเรา
สามารถเพ่ิมความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือน้ีโดยการสลบัล าดบั
ของคุณลักษณะในชุดค าถาม[8] สลับล าดับชุดค าถาม[2] 
หรือเพ่ิมจ านวนชุดค าถามเดิมเป็นสองขอ้[9]หรือเพ่ิมจ านวน
ชุดค าถามเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคุ้นเคย(warm-up choice) 
[10]แต่อาจต้องระวงัในเร่ืองของจ านวนข้อค าถามท่ีมาก
เกินไปจะท าให้กลุ่มเป้าหมายเหน่ือยล้าและไม่อยากตอบ
ค าถาม)[10] ผู ้วิจัยจึงเลือกการสลับล าดับชุดค าถามเป็น
จ านวน 14 ชุดส าหรับประชากรท่ีเหลือในการศึกษา กล่าวได้
วา่เคร่ืองมือ Labeled DCE น้ีเหมาะสมและสามารถน าไปใช้
ในการศึกษาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมท่ีพึงประสงค์ของ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม/ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและ
คุม้ครองผูบ้ริโภคต่อไป 
 

กติตกิรรมประกาศ  
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอาสาสมคัรทุกท่าน ท่ีสละเวลา

ทั้ งในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามกลับทาง
ไปรษณีย ์และขอบพระคุณในความกรุณาอย่างสูงจาก ภก.
ดร.พยงค ์เทพอกัษร ภญ.สินีนาฏ โคตรบรรเทา และอ.คนธ์
พงษ์ คนรู้ชินพงศ์ ในการให้ค  าปรึกษาคุณลกัษณะของเจา้
พนักงานเภสัชกรรม อ.รุจี จารุภาชน์ ในการให้ค  าปรึกษา
สมรรถนะตามสายงาน ผศ.ดร.ภูมิสิทธ์ิ มหาสุวีระชยัในการ
ใหค้  าปรึกษาการออกแบบ DCE  ผศ.ดร.อารีวรรณ เช่ียวชาญ
วฒันา ในการให้ค  าปรึกษาการใช้โปรแกรมค านวณสถิติ  
ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ี
สนบัสนุนทุนการท าวจิยัและขอขอบคุณครอบครัวท่ีส่งเสริม
และสนบัสนุนในการศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ี 

 
 

https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/b/message?sMid=0&fid=Sent&sort=date&order=down&startMid=0&filterBy=&ac=IA0lfGpxHJlTSpAWGXA6SRngqy8-&.rand=189988414&midIndex=0&mid=2_0_0_2_618958_AIhK2kIAACouVzqS1Q3DcMLDiPQ&fromId=
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บทคดัย่อ  
บทน า: การจัดหายาถือเป็นรูปแบบวิธีการจดัการให้ไดม้าซ่ึงยาและเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีมีความส าคญัในองค์กร

ทางด้านสุขภาพในทุกระดบั  การจัดการยาคงคลงัถือเป็นหัวใจของระบบอุปทานยา (Pharmaceutical Supply System) และเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงในระบบการกระจายยาในระบบสาธารณสุขในหลายประเทศ วัตถุประสงค์: เพ่ือจดัท าดชันีช้ีวดัและประเมินผล
การด าเนินงานการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีด าเนินการวิจัย: สรุปขั้นตอนการด าเนินงานการวิจยั 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ผูว้ิจยัทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 2) จดัท าร่างดชันีช้ีวดัการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงั 3) ตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือโดยการศึกษาน าร่อง ในโรงพยาบาล 3 แห่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(content  validity) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อสรุปดชันีช้ีวดัการด าเนินงานการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงั  ผล
การศึกษา: 1) ท าการทบทวนวรรณกรรม จดัประชุมเภสัชกร จ านวนทั้งส้ิน 72  ท่าน เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของดชันี 2) ไดร่้าง
ดชันีช้ีวดัการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงั มีดชันีช้ีวดัทั้งส้ิน  35 ดชันี รวมทั้งมีการจดัท าเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลดชันีช้ีวดั
ดงักล่าวและคู่มืออธิบายรายละเอียดแต่ละดชันี  3) การทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content  validity) ไดค้่าความตรงเชิงเน้ือหาท่ี
ได ้(CVI) เท่ากบั 0.40 สรุปดชันีช้ีวดัการด าเนินงานการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงัส าหรับโรงพยาบาลในจงัหวดัแห่งหน่ึงใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย 35 ดชันี แบ่งออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณภาพ (quality) จ านวน 14 ดชันี 2) ดา้นความ
เหมาะสมของระยะเวลา (timeliness) จ านวน 3 ดชันี 3) ดา้นราคา (cost) จ านวน 12 ดชันี และ 4) ดา้นการเพ่ิมผลผลิตในระบบ 
(systemic productivity) จ านวน 6 ดชันี สรุป: ดชันีช้ีวดัการด าเนินงานการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงัของโรงพยาบาลจาก
การศึกษาคร้ังน้ีอาจใชเ้ป็นแนวทางในการประเมิน  ติดตามการด าเนินงานส าหรับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
ค าส าคญั  key performance indicator, drug procurement, drug inventory management  
 

บทน า 
กระบวนการในการจดัหายาท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ควร

ประกอบไปดว้ย การจดัซ้ือยาท่ีถูกตอ้งตามชนิดของยาและ
ปริมาณท่ีต้องการ การจัดซ้ือยาในราคาท่ีประหยดัท่ีสุดท่ี
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  การสร้างความมัน่ใจในยาท่ีท าการ
จัดซ้ือว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน   การเตรียมการ
เก่ียวกบัระบบการขนส่งยาในระยะเวลาท่ีก าหนดเพ่ือป้องกนั
การเกิดยาขาดได ้ การมีการประเมินในประเด็นความเอาใจ
ใส่ของบริษทัยาต่างๆ ดา้นการบริการและคุณภาพ  การจดัท า
แผนการจดัซ้ือท่ีเหมาะสม รวมทั้งการจดัท าระดบัสต็อกเผื่อ

ความปลอดภัย (safety stock level) เ พ่ือให้เกิดมูลค่าการ
สัง่ซ้ือรวมท่ีนอ้ยท่ีสุดในระบบ [1] 

ในกระบวนการของการจดัหายานั้น การตดัสินใจใน
การจดัหายาแต่ละรายการจะข้ึนกบัการวางแผนความตอ้งการ
ใช้ยา ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีชัดเจนท่ีถูกก าหนดข้ึนก่อนมีการ
ด าเนินการจัดหายา และเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในคุณภาพ
ของยาท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีท าการจัดหายาจะตอ้งค านึงถึง
รายละเอียดของยา  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของยา รวมไปถึง
ความช านาญของผูป้ฏิบติังานในส่วนของการตรวจสอบยา
เม่ือยาไดมี้การขนส่งมาถึง โดยหลงัจากกระบวนการในการ
จัดหายาแล้วเสร็จจะต้องมีผู ้ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ
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คุณภาพของยาท่ีไดรั้บก่อนน าไปจดัเก็บ รวมทั้งยาท่ีท าการ
จดัหามานั้นจะตอ้งมีการด าเนินการช าระเงินกบับริษทัผูข้าย
ยาอยา่งรวดเร็วและชดัเจนก่อนท่ีจะมีการน ายาไปกระจายยงั
จุดต่าง ๆ ต่อไป [2] และในส่วนของคลังยาจ าเป็นต้องมี
ระบบการจดัการยาคงคลงัเพื่อสามารถใชใ้นการตรวจสอบ
วา่จะตอ้งท าการสั่งซ้ือยาแต่ละชนิดเม่ือใด ในปริมาณเท่าใด 
รวมทั้งจะตอ้งมีการจดัการระดบัสต็อกยาท่ีเหมาะสมในยา
แต่ละชนิดเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาจากยาขาดคลงัหรือมีปริมาณ
ยาคงคลงัท่ีมากเกินไปได ้[3]  

องค์การอนามัยโลก กล่าวถึงปัญหาของระบบการ
จัดหายาว่า การจัดหายานั้ นเป็นกระบวนการท่ีค่อนข้าง
ซบัซอ้นและประกอบดว้ยหลายขั้นตอน  รวมทั้งการก าหนด
นโยบายและกฎระเบียบหรือแนวทางในการปฏิบติัในภาครัฐ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหายานั้นยงัไม่เพียงพอ [4] 

นอกจ าก น้ี พบ ว่ า ก า ร จัด ก า ร ย า ค ง คลั ง ท่ี ข า ด
ประสิทธิภาพจะน าไปสู่ผลลพัธ์ทางการเงินท่ีไม่เหมาะสม
และยงัท าให้ยาบางตวัในคลงัยามีอายุการใชง้านสั้นมากข้ึน 
รวมทั้งเกิดปัญหาในส่วนของยาหมดอายท่ีุเพ่ิมมากข้ึน ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพในการดูแลผูป่้วยต่อไป ซ่ึงลกัษณะของ
การจดัการยาคงคลงัท่ีขาดประสิทธิภาพ คือ การสัง่ซ้ือยาโดย
มีความถ่ีและปริมาณในการสั่งซ้ือท่ีไม่เหมาะสม  การบนัทึก
ปริมาณยาคงคลังในสต็อกการ์ดท่ีไม่ ถูกต้องและขาด
กระบวนการในการวดัประสิทธิภาพในการจดัการยาคงคลงั
ท่ีเหมาะสม  ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี เกิดจากผูป้ฏิบติังานขาด
องค์ความรู้ในวิธีการด าเนินงานและการเห็นคุณค่าในการ
จดัการยาคงคลงั  รวมไปถึงการขาดระเบียบกฎเกณฑใ์นการ
ปฏิบติังานอีกดว้ย [1] 

ในส่วนตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจดัซ้ือเวชภณัฑ์และ
งานคลงัเวชภณัฑน์ั้น กระทรวงสาธารณสุข ไดมี้การก าหนด
ตัวช้ีว ัดจ านวน 10  ดัชนี ซ่ึงจะพบว่าปริมาณตัวช้ีว ัดมี
ค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบัต่างประเทศ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้ า
การพฒันาดชันีช้ีวดัการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงัข้ึน 
เพื่อให้ไดด้ชันีช้ีวดัท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจใชเ้ป็นแนวทาง
ในการประเมิน  ติดตามการด าเนินงานการจดัหายาและการ
จดัการยาคงคลงั ส าหรับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

 

        ระเบียบวธีิการศึกษาการวจิยั 
                การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และมี

ขั้นตอนการด าเนินงานการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ผู ้วิจัย
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 2) จัดท าร่างดัชนีช้ีวดัการ
จดัหายาและการจดัการยาคงคลงั 3) ตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือโดยการศึกษาน าร่อง ในโรงพยาบาล 3 แห่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(content  validity) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อสรุป
ดชันีช้ีวดัการด าเนินงานการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงั 

 
ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 

ขั้นตอนที ่1 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยั 
ผู ้วิจัยท าการรวบรวมวรรณกรรมและงานวิจัย 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ ความหมาย
ของการบริหารเวชภณัฑ์ การจัดหายา ยาคงคลงั ดัชนีช้ีวดั 
รวมทั้งรูปแบบการจดัซ้ือจดัจา้งในภาครัฐ การเปล่ียนแปลง
ของระบบการจดัซ้ือในภาครัฐและเอกชน  การจดักลุ่มดชันีช้ี
วดัในระบบ supply chain ทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสินคา้คงคลัง และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดชันีช้ีวดัการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงั  

นอกจากน้ี ผู ้วิจัย ยงัได้ท าการศึกษาปัญหาของ
ระบบการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงัในระดบัสากล 
ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั ตามล าดบั จากนั้นผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัหายาและการ
จัดการยาคงคลงัในระบบท่ีตอ้งใช้ในการประเมินผลตาม
ดชันีช้ีวดัการจดัหายาและการจดัการยาท่ีถูกก าหนดข้ึนโดย
ขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ีมีการจดัเก็บในฐานขอ้มูลของโรงพยาบาล
ในแต่ละโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดของโปรแกรม
ฐานขอ้มูล ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1  ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการยาคงคลงัในแต่
ละโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล โปรแกรมคลงัยา
ที่ใช้ 

VER 
SION 

ระบบการ
จัดการ

ฐานข้อมูล 
โรงพยาบาล
ทัว่ไป  

INV / โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

V2.02 / - ACCESS 

โรงพยาบาล
ชุมชน ท่ี 1 

DRUG.MDE 5.4 ACCESS 

โรงพยาบาล
ชุมชน ท่ี 2  

DRUG.MDE 5.4 ACCESS 

โรงพยาบาล
ชุมชน ท่ี 3 

DRUG.MDE 5.4 ACCESS 

โรงพยาบาล
ชุมชน ท่ี 4 

DRUG.MDE 5.4 ACCESS 

โรงพยาบาล
ชุมชน ท่ี 5 

DRUG.MDE 5.4 ACCESS 

โรงพยาบาล
ชุมชน ท่ี 6 

DRUG.MDE 5.4 ACCESS 

 
ผูว้ิจัยวิเคราะห์ความส าคญัของดัชนีช้ีวดัการจัดหายา

และการจดัการยาคงคลงัในแต่ละดชันี ในผูจ้ดัท าดชันีในแต่
ละราย โดยพบว่ามีผู ้จัดท าดัชนีช้ีวดัการจัดหายาและการ
จดัการยาคงคลงัทั้งในส่วนท่ีเป็นองคก์รภาครัฐ  ภาคเอกชน
และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นระบบโลจิสติกส์ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  1) 
กระทรวงสาธารณสุข [5] 2) ศูนยส์ารสนเทศและวจิยัระบบยา 
(ศสวย . )  [6] 3) The United Stage Agency for International 
Development (USAID) [7] 4) Management Science for 
Health (MSH) [1] 5) คุณเช่ียวชาญ รัตนามหัทธนะ[8] 6) ดร.
สาธิต   พะเนียงทอง[9] 7) Max Muller [10] และ 8) Steven 
M.Bragg [11] 

 จากนั้ นผู ้วิจัยท าการตัดดัชนี ช้ีว ัดบางดัชนีท่ีไม่
สอดคลอ้งกบับริบทการท างานของโรงพยาบาลออก ดงัตาราง
ท่ี 2 

 
 
 
 

ตารางที ่2 การพิจารณาลกัษณะของดชันีท่ีตดัออกและสาเหตุ
ของการตดัดชันีบางดชันีออก 

ลกัษณะดัชนี สาเหตุการตัดดัชนีออก 

การฝึกอบรมของผู ้ท  า
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรงบประมาณ
ในการฝึกอบรมท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละโรงพยาบาล 
 

กระบวนการการช าระ
ห น้ีให้กับบริษัทยาได้
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

เป็นลักษณะการวิเคราะห์เก่ียวกับ
ระบบการจดัการดา้นการช าระหน้ีซ่ึง
นอกเหนือจากงานเภสชักรรม 

การจัดการพ้ืนท่ีในการ
จดัเก็บยาต่าง ๆ ในคลงัยา 

เน่ืองจากในแต่ละโรงพยาบาล ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัพ้ืนท่ีในการจดัเก็บยา
จะมีความแตกต่างกนั ซ่ึงจะท าให้เกิด
ค ว าม ย าก ล า บ าก ในก า รน า ม า
วิเคราะห์ผลได ้
 

การวิเคราะห์ในลกัษณะ
ของกระบวนการในการ
ผลิตยาหรือสินคา้ใหม่ๆ 

เ ป็นลักษณะการด า เ นินงานของ
โรงงานผลิตยา ซ่ึงไม่ตรงตามบริบท
การท างานของโรงพยาบาล 

 
ผูว้ิจยัไดท้ าการพฒันาให้ไดเ้ป็นดัชนีช้ีวดัการจดัหายา

และการจัดการยาคงคลงั ซ่ึงสามารถแบ่งดัชนีช้ีวดัทั้ งหมด
เป็นกลุ่มดัชนีตามระบบ  supply chain  แบ่งออกเป็น 4 
หมวดหมู่ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) Quality performance  หรือ Quality 
2 )  Cycle time performance ห รือ  Timeliness 3 )  Financial 
measures of logistics  performance ห รื อ  Cost  แ ล ะ  4 ) 
Productivity  performance  หรือ Systemic  Productivity  

จากนั้นผูว้ิจยัท าการแบ่งกลุ่มของดชันีโดยพิจารณาตาม
ฐานขอ้มูลและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถแบ่งดชันีท่ีได้
ทั้ งหมด  จ านวน  47  ดัชนี ออกเป็น 1) ดัชนีท่ีสามารถดึง
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์   จ านวน  25  ดัชนี 
และ 2) ดชันีท่ีตอ้งท าการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติม จ านวน  22  ดชันี 
ซ่ึงผูว้ิจยัท าการสรุปจ านวนดชันีแต่ละหมวดหมู่ทั้ง 47 ดชันี 
ดงัตารางท่ี 3  
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ตารางที ่3 สรุปจ านวนดชันีแต่ละหมวดหมู่ 
หมวดหมู่ดชัน ี จ านวน

ดชันี
ทั้งหมด 

จ านวนดชันี 
ของ

กระทรวง
สาธารณสุข 

จ านวนดชันี
นอกเหนือ
กระทรวง
สาธารณสุข 

ดชันีช้ีวดัการจัดหายา 
1. คุณภาพ 4 - 4 
2. ความเหมาะสมของ 
    ระยะเวลา 

4 - 4 

3. ราคา 7 5 2 
4. การเพ่ิมผลผลิตใน 
    ระบบ 

3 2 1 

ดชันีช้ีวดัการจัดการยาคงคลงั 
1. คุณภาพ 12 2 10 
2. ความเหมาะสมของ 
    ระยะเวลา 

5 - 5 

3. ราคา 7 - 7 
4. การเพ่ิมผลผลิตใน 
    ระบบ 

5 1 4 

รวมจ านวนดชันี 47 10 37 

  
ซ่ึงในจ านวนดชันี ทั้ ง 47 ดชันี น้ีแบ่งออกเป็น 1) ดชันี

ของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 10 ดัชนี  2)  ดัชนีท่ี
นอกเหนือกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 37 ดชันี และใน 37 
ดชันีน้ี สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2.1) ดชันีท่ีไม่ตอ้งเก็บขอ้มูลเพ่ิม
และสามารถดึงตวัแปรมาวิเคราะห์ได้เลย จ านวน 12 ดัชนี  
2.2.) ดชันีท่ีไม่ตอ้งเก็บขอ้มูลเพ่ิมแต่ตอ้งน าขอ้มูลดิบมาสร้าง
เป็นตัวแปร จ านวน 13 ดัชนี  2.3.) ดัชนีท่ีต้องเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมใหม่ทั้ งหมด จ านวน 19 ดัชนี และ 2.4.) ดัชนีใน
ลกัษณะ CHECKLIST จ านวน 3 ดชันี  

จากนั้น ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกดชันี ในกลุ่มท่ีตอ้งท าการเก็บ
ข้อ มูล เ พ่ิม เ ติมใหม่ทั้ งหมดและดัช นี ช้ีว ัด ในลักษณะ 
CHECKLIST เ น่ืองจากเป็นดัชนีท่ีต้องท าการเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีมีในฐานขอ้มูล รวมจ านวนทั้งส้ิน 22 
ดัชนี เพื่อท าการจัดล าดับความส าคัญของดัชนี (priority 
setting)  โดยการส ารวจความคิดเห็นของเภสัชกรท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยอาศยัแบบส ารวจการจดัล าดบัความส าคญัของดชันีช้ีวดั
การจดัหายาและการจดัการยาคงคลงั  โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือก
วิธีการในการจัดล าดับความส าคัญของดัชนี ท่ีเหมาะสม 

ครบถว้น และครอบคลุมประเด็นท่ีส าคญัส าหรับการพิจารณา
คดัเลือกและเรียงล าดับความส าคญั  ไดแ้ก่ วิธีของ Essential 
National Health Research: ENHR. (Council on Health 
Research for Development : COHRED, 2000) โดยแบ่งเกณฑ์
การพิจารณาออกเป็น   4 ประเด็น  คือ 1) ความเหมาะสมของ
ดัช นี  ( appropriateness)  2) ความสอดคล้อ งขอ งดัช นี  
(relevancy) 3) ความเป็นไปไดใ้นการเก็บขอ้มูลของดชันี (the 
change of success) และ 4) ผลกระทบของดชันี (Impact of the 
research outcome) 

โดยผูว้ิจัย ได้จัดประชุมเพื่อจัดล าดับความส าคญัของ
ดชันี โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ เภสัชกร จ านวนทั้งส้ิน 72  
คน ท าการจดักลุ่มทั้งส้ิน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 9 คน ซ่ึงจะตอ้งท า
การให้ค่าคะแนนในดชันีแต่ละดชันี โดยปรับปรุงเกณฑข์อง 
ENHR มาก าหนดเป็นเกณฑ์การให้ค่าคะแนนออกเป็น 4 
ประเด็นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) ความยากง่ายในการเก็บขอ้มูล 2)
ความสอดคล้องของดัชนีกับปัญหาท่ีมีในระบบ 3)ความ
เป็นไปไดใ้นการเก็บขอ้มูล และ 4) ประโยชน์ของดชันี โดย
การใหค้่าคะแนน ดงัน้ี   

1) ยากหรือนอ้ย ใหค้่าคะแนนเท่ากบั 1    
2) กลาง ใหค้่าคะแนนเท่ากบั 2   
3) ง่ายหรือมาก ใหค้่าคะแนนเท่ากบั 3     
จากนั้น ผูว้จิยัรวบรวมค่าคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละดชันี แลว้

น ามาหาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละดัชนี แลว้ท าการ
เรียงล าดบัค่าคะแนนจากมากไปหานอ้ย ซ่ึงจะท าใหไ้ดด้ชันีท่ี
มีการจดัล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ผูว้ิจยัได้
มีการคดัเลือกดชันีจ านวน 10 อนัดบัแรก จากทั้งหมด 22 ดชันี 
เพ่ือใชใ้นการพฒันาเป็นดชันีช้ีวดัการจดัหายาและการจดัการ
ยาคงคลงัต่อไป  
 
ขั้นตอนที ่2 จดัท าร่างดชันีช้ีวัดการจัดหายาและการจดัการยา
คงคลงั 

เม่ือผูว้ิจยัไดท้ าการจดัล าดบัความส าคญัของดชันี เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกดชันีท่ีมีความส าคญัอีกคร้ัง 
และจดัท าร่างดชันีช้ีวดัการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงั 
ร่างท่ี 1 อนัประกอบไปดว้ยดชันีช้ีวดัทั้งส้ิน  35 ดชันี  รวมทั้ง
ได้จัดท าเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลดัชนีช้ีวดัดังกล่าว และ
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คู่มืออธิบายรายละเอียดของดัชนีช้ีวดัการจัดหายาและการ
จดัการยาคงคลงัแต่ละดชันี   

 
ขั้นตอนที ่3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยมีการ
ด าเนินการใน ขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี  
ขั้นตอนที ่3.1. การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) 

น าร่างดัชนีช้ีวดัการจัดหายาและการจัดการยาคงคลงั 
และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการทดลองเก็บ
ขอ้มูล ในกลุ่มโรงพยาบาลน าร่อง จ านวน  3 โรงพยาบาล  
เพ่ือหาขอ้บกพร่องและฝึกการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนและพฒันา
ดชันีช้ีวดั รวมทั้งตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีความชดัเจน เขา้ใจ
ง่ายมากยิง่ข้ึน  

ผลจากการศึกษาน าร่อง ทั้ง 3 โรงพยาบาล พบประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีส าคญัไดแ้ก่  1) ตวัแปรท่ีมีในฐานขอ้มูลเกือบทั้งหมด 
เภสัชกรท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถเขา้ใจในความหมายของตวัแปร
และสามารถดึงค่าของตวัแปรจากฐานขอ้มูล รวมทั้ งกรอก
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่พบวา่ในบางตวัแปรท่ีตอ้งมีการเก็บ
ขอ้มูลเพ่ิมนั้น บางโรงพยาบาลไม่ไดมี้การเก็บขอ้มูลตวัแปร
ในส่วนน้ี  2) การให้ค  าจ ากัดความในดัชนีช้ีวดัและตวัแปร
บางตวัยงัไม่ชดัเจน ท าให้ยากในการเขา้ใจความหมาย และ
อาจมีผลท าให้การกรอกขอ้มูลเกิดความคลาดเคล่ือนได้ 3) 
พบวา่เภสชักรท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัคงสบัสนในขอบเขตของการเก็บ
ขอ้มูล ว่าจะเก็บขอ้มูลจากจุดใดบา้ง จึงตอ้งท าการช้ีแจงว่า
การศึกษาในคร้ังน้ี จะเนน้การเก็บขอ้มูลท่ีแผนกจดัซ้ือยาและ
คลงัยาใหญ่เท่านั้น  
ขั้นตอนที ่3.2. การทดสอบความตรง (Validity) 

โดยท าการทดสอบความตรงเ ชิง เ น้ือหา (content  
validity) โดยน าร่างดชันีช้ีวดัการจดัหายาและการจดัการยาคง
คลัง ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบแก้ไข
ความตรงเชิงเน้ือหา รวมทั้งรายละเอียดการจดัหมวดหมู่ของ
ดชันี ทั้ง 4 หมวดหมู่ของดชันีแต่ละดชันี วา่มีความเหมาะสม
ของเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  คือ  

1) น าร่างดชันีช้ีวดัการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงั
ให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน ท าการพิจารณาความสอดคล้อง
ระหวา่งดชันีกบัเน้ือหา  ตามแบบพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา 

โดยมีการก าหนดเกณฑเ์พ่ือแสดงความคิดเห็น  ดงัน้ี 1) ให้ค่า
คะแนน 1 เม่ือดัชนีไม่สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ 2) ให้ค่า
คะแนน 2 เม่ือ ดชันีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงอยา่งมาก 3) 
ให้ค่าคะแนน  3  เ ม่ือดัชนีต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง
เล็กน้อย 4) ให้ค่าคะแนน  4  เม่ือ ดชันีมีความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระ 

2) ท าการรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ ช่ียวชาญทั้ ง 3 
ท่านมาแจกแจงเป็นตารางแสดงผล ตามวิธีการหาค่าดัชนี
ความตรงเชิงเน้ือหาของผูเ้ช่ียวชาญ  

3) ท าการรวบรวมดัชนีท่ีผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านให้ความ
คิดเห็นในระดบัค่าคะแนน  3 และ 4  

4) หาดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากสูตรการค านวณ 
ดงัน้ี 

 
เม่ือ    CVI       เป็นดชันีความตรงเชิงเน้ือหา 
          ∑ R 3,4  เป็นจ านวนดชันีท่ีผูเ้ช่ียวชาญทุกคนใหร้ะดบั 3 
และ 4 
           N           เป็นจ านวนดชันีช้ีวดัทั้งหมด  

   
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาท่ีใช้ได้

ตั้งแต่ 0.8 ข้ึนไป [12] ซ่ึงค่าท่ีไดเ้ป็นค่าจากการค านวณตาม
สูตร ซ่ึงหากค่าท่ีไดมี้ค่ามากกวา่ 0.8 แสดงวา่ดชันีช้ีวดัท่ีไดมี้
ความตรงเชิงเน้ือหาและผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 

จากดัชนีช้ีวดัการจัดหายาและการจัดการยาคงคลัง
ทั้ งส้ิน 35 ดัชนี พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ค่าคะแนนในแต่ละ
ดชันี โดยแบ่งเป็นการให้ค่าคะแนน 1 – 2 ในบางท่านในบาง
ดชันี และการใหค้่าคะแนน 3 – 4 ในทุกท่านในบางดชันี  เม่ือ
ท าการแทนค่าตามสูตรค านวณจะพบว่าค่าความตรงเชิง
เน้ือหาท่ีได ้(CVI) เท่ากบั 0.40 (14/35)   ซ่ึงน้อยกว่า 0.8 ท า
ใหไ้ม่ผา่นเกณฑ ์ดงัตารางท่ี 4 
ตารางที ่4  แสดงการใหค้่าคะแนนความตรงเชิงเน้ือหา 
ล าดบัที่ การให้ค่าคะแนนของ

ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวนดชันี 

1 1 – 2  (บางท่าน) 21 
2 3 – 4  (ทุกท่าน) 14 
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จะพบว่า มีดัชนี ช้ีว ัดท่ีมีผู ้เ ช่ียวชาญบางท่านให้ค่า

คะแนนอยูใ่นเกณฑ ์1-2  จ านวนทั้งส้ิน 21 ดชันี โดยสาเหตุท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญบางท่านให้ค่าคะแนน 1-2 ในหลายๆดชันี เพราะ
ให้ความเห็นวา่บางดชันีเป็นการวดัการด าเนินงานของบริษทั
ยาไม่ไดว้ดัในส่วนของโรงพยาบาล  แต่ผูว้จิยั ตอ้งการใหเ้ห็น
ผลการด าเนินงานทั้ งในส่วนของบริษัทยาและส่วนของ
โรงพยาบาล จึงท าการประเมินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยา
ในบางดชันีร่วมดว้ย นอกจากน้ีผูว้จิยัพบวา่ทุกดชันีเป็นดชันีท่ี
มีผูน้ ามาทดลองใชใ้นการประเมินผลไดจ้ริงในอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ  และจากการท าการการศึกษาน าร่อง (pilot study) ยงั
พบว่าสามารถน าดชันีดงักล่าวในหลาย ๆดชันี ไปเก็บขอ้มูล
ไดจ้ริง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าดชันีช้ีวดัท่ีไดท้ั้ง 35 ดชันี มาท าการ
เก็บขอ้มูลจริง เพ่ือศึกษาถึงประโยชน์ของดชันีท่ีไดท้ั้ งหมด
ต่อไป 

5) น าดัชนีช้ีวดัท่ีได้ไปท าการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้
เคร่ืองมือวิจยัท่ีไดมี้ความครอบคลุมตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา
ทั้งหมด 

จากการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content  validity) 
มีขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน ดงัน้ี 

ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 1 ให้ความส าคญัในประเด็นต่างๆ 
ได้แก่  1)  ความลับของข้อมูลโดยห้ามเ ปิดเผยช่ือของ
โรงพยาบาลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้ งเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี
ถูกตอ้งครบถว้นผูว้ิจยัจะตอ้งเป็นผูท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ท่ีไดเ้อง  2) ค  าจ ากดัความของดชันี ตอ้งมีความชดัเจนเขา้ใจ
ง่าย 3) เกณฑก์ารประเมินผลท่ีน ามาใช ้จะตอ้งเป็นเกณฑท่ี์ถูก
ยอมรับในกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   

ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 2 ให้ความส าคญัในประเด็นต่างๆ 
ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลตวัเลขในบางดชันี เช่น มูลค่ายาท่ีหมดอายใุน
คลงัยา ซ่ึงตามระเบียบพสัดุพบวา่ห้ามมียาหมดอายใุนคลงัยา 
ดงันั้นขอ้มูลท่ีเสนอในส่วนน้ีอาจจะก่อให้เกิดการผิดระเบียบ
ได ้2) รูปแบบในการเก็บขอ้มูลในดชันีท่ีตอ้งมีการเก็บขอ้มูล
เพ่ิมเติม ตอ้งง่ายและไม่เพ่ิมภาระของผูเ้ก็บขอ้มูล   

ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 3 ให้ความส าคัญในประเด็นต่างๆ 
ได้แ ก่  1) เ ร่ื องระ เ บียบกระทรวงสาธารณสุข ท่ี มีการ
ปรับเปล่ียนในแต่ละช่วงเวลา  2) การแยกกลุ่มดชันีช้ีวดัท่ีมี

ความชดัเจน วา่เป็นดชันีช้ีวดัของการจดัหายาหรือการจดัการ
ยาคงคลงั 3) ดัชนีช้ีวดัท่ีไดใ้นแต่ละดัชนีสะทอ้นอะไรหรือ
เม่ือมีการวดัผลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จะท าให้เกิดการพฒันา
ต่อไปหรือไม่ 5) การให้ค  าจ ากดัความดชันีท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย  
6) มีการแนะน ามิติต่างๆเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัดชันีช้ีวดัการจดัหา
ยา เช่น ดา้นคุณภาพยา ดา้นความพอเพียงของยา  ดา้นราคายา  
ดา้นความโปร่งใสเป็นธรรมและจริยธรรมในการจดัซ้ือยา ซ่ึง
จะแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของการจดัหายาเพ่ิมเติมได ้ 

หลงัจากไดมี้การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จะท าให้ได้ดัชนีช้ีวดัการจัดหายาและการ
จดัการยาคงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ ตามตารางท่ี 5 

 
ตารางที่ 5 สรุปจ านวนดัชนีแต่ละหมวดหมู่ท่ีมีการพฒันา
เรียบร้อยแลว้  

หมวดหมู่ดชันี จ านวน
ดชันี

ทั้งหมด 

จ านวนดชันี 
ของ

กระทรวง
สาธารณสุข 

จ านวนดชันี
นอกเหนือ
กระทรวง
สาธารณสุข 

ดชันีช้ีวดัการจัดหายา 
1. คุณภาพ 4 - 4 
2. ความเหมาะสมของ 
    ระยะเวลา 

3 - 3 

3. ราคา 7 5 2 
4. การเพ่ิมผลผลิตใน 
    ระบบ 

3 2 1 

ดชันีช้ีวดัการจัดการยาคงคลงั 
1. คุณภาพ 10 2 8 
2. ความเหมาะสมของ 
    ระยะเวลา 

- - - 

3. ราคา 5 - 5 
4. การเพ่ิมผลผลิตใน 
    ระบบ 

3 1 2 

รวมจ านวนดชันี 35 10 25 

 
สรุปผลการศึกษาวจิยั 

การพฒันาดัชนีช้ีวดัการจัดหายาและการจัดการยาคง
คลังในคร้ังน้ีถูกจัดท าข้ึน เน่ืองจากผูว้ิจัยเล็งเห็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยพบวา่ในประเทศท่ีพฒันาแลว้จะค่าใชจ่้ายดา้นยา
จะอยู่ในช่วงประมาณ 5-12  % ของค่าใช้จ่ายทั้ งหมดใน
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โรงพยาบาล และมากถึง 40 % ในประเทศท่ีก าลงัพฒันา [13] 
โดยปัญหาทางดา้นงบประมาณและค่าใชจ่้ายดา้นยา เป็นอีก
ปัญหาหน่ึงท่ีส าคัญอันส่งผลกระทบต่อระบบการบริหาร
เวชภณัฑใ์นสถานบริการดา้นสุขภาพทุกระดบั นอกจากน้ีใน
ส่วนตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกับงานจดัซ้ือเวชภณัฑ์และงานคลงั
เวชภณัฑ์นั้น กระทรวงสาธารณสุข (2557) ก าหนดตวัช้ีวดัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัหายาและการจดัการยาคงคลงัเพียง 10 ตวั 
ซ่ึงจะพบว่าปริมาณตัวช้ีว ัดมีค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับ
ต่างประเทศ 

จากขั้นตอนการด าเนินงานทั้ง 3 ขั้นตอนนั้น ในแต่ละ
ขั้นตอน ผูว้ิจัยได้มีการฝึกทักษะ เรียนรู้ในการแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน นอกจากน้ีจะพบวา่ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือนั้น ถือวา่มีความส าคญัอยา่งมาก เพราะจะท าให้
ไดเ้คร่ืองมืองานวจิยัท่ีมีคุณภาพ   

จากการพฒันาดชันีช้ีวดัการจดัหายาและการจดัการยา
คงคลงั  ผูว้ิจยัรวบรวมดชันีช้ีวดัทั้งในส่วนขององค์กรต่างๆ
และผูเ้ช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศ ไดจ้ านวน 47 ดชันี โดย
แบ่งออกเป็นดชันีของการจดัหายา จ านวน 18 ดชันี และดชันี
ช้ีวดัการจดัการยาคงคลงั จ านวน 29 ดชันี  แต่เม่ือมีการพฒันา
ดชันีช้ีวดัเรียบร้อยแลว้ท าให้ไดด้ชันีช้ีวดัท่ีไดท้ั้งหมดจ านวน 
35 ดชันีโดยแบ่งออกเป็นดชันีของการจดัหายา จ านวน17ดชันี
และดชันีช้ีวดัการจดัการยาคงคลงั จ านวน 18 ดชันี ซ่ึงสามารถ
แบ่งหมวดหมู่ของดชันีช้ีวดัออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ 1) ดา้น
คุณภาพ (quality) จ านวน 14 ดชันี  2) ดา้นความเหมาะสมของ
ระยะเวลา (timeliness) จ านวน 3 ดัชนี  3) ด้านราคา (cost) 
จ านวน 12 ดัชนี และ 4)  ด้านการเ พ่ิมผลผลิตในระบบ 
(systemic productivity) จ านวน 6 ดชันี  

 
กติตกิรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา The Consciousness Quotient Inventory (CQ-i) ฉบบัภาษาไทย โดยท าการแปลเป็น
ฉบบัภาษาไทยและน ามาตรวจสอบคุณสมบติัการวดัทั้งความตรง (validity) และความเท่ียง (reliability) กลุ่มตวัอยา่งนิสิตระดบั
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ านวน 250 คน และศึกษาคุณสมบติัการวดัทั้งความตรงและความเท่ียง ผลการวจิยั พบวา่ 
CQ-i ฉบบัภาษาไทย ทั้ง 257 ขอ้ ผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 3 ท่าน มีค่าความเท่ียงอยูใ่นเกณฑดี์ 
โดยมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั .980 และมีค่าความเช่ือมัน่องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี Physical Consciousness Quotient .910, 
Emotional Consciousness Quotient .894, Cognitive Consciousness Quotient .882, Social-Relational Consciousness Quotient 
.890, Self Consciousness Quotient .848, Inner-Growth Consciousness Quotient .847 และ Spiritual Consciousness Quotient .
904 จากงานวจิยัน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ CQ-i ฉบบัภาษาไทย มีค่าความตรงและความเท่ียงอยูใ่นระดบัดี และเป็นท่ียอมรับ สามารถน า
แบบประเมินไปใชใ้นงานวจิยัต่อไปในอนาคตได ้

 
ค าส าคญั CQ-i ฉบบัภาษาไทย, ความฉลาดทางสติสมัปชญัญะ, คุณสมบติัการวดั  

 
บทน า 

ความส าคญัของปัญหา 
ในภาวะปกติ คนเราสามารถเพ่งสมาธิหรือสนใจอยูก่บั

สภาพแวดลอ้มและความนึกคิดในขณะนั้นได ้ความแตกต่าง
ของความสามารถมีสมาธิจดจ่อในแต่ละบุคคล สะท้อนถึง
ภาวะจิตใจ การรู้ความเขา้ใจ และสรีระวิทยาท่ีต่างกนั ขณะ
ปกติคนเราจะมีสมาธิดี มีการวางแผน รวมถึงสามารถ
ปรับเปล่ียนความคิดไดอ้ยา่งเหมาะสม [1]  

ความฉลาดทางสติสัมปชญัญะ หมายถึงความสามารถ
ในการตระหนักรู้และเลือกพฤติกรรมแสดงออกตามเจตคติ
ของบุคคล Brazdau & Opariuc (2014) กล่าวถึงความฉลาด
ทางสติสัมปชัญญะว่าเป็นโครงสร้างทางจิตวิทยาอยู่บน
พ้ืนฐานของคุณลกัษณะ ทกัษะ และความสามารถท่ีอธิบายถึง
ประสบการณ์ทางสติสัมปชัญญะ [2] สติสัมปชัญญะไม่ใช่

เพียงแค่การตระหนกัรู้ในตนเองเท่านั้น การมีสติสัมปชญัญะ
มากท าให้บุคคลมีข้อจ ากัดน้อยในการใช้ศักยภาพท่ีมีใน
ชีวิตประจ าว ัน [3] การเปล่ียนแปลงสติสัมปชัญญะใน
ชีวิตประจ าวนัสามารถบ่งช้ีภาวะจิตใจปกติและอปกติได ้[1] 
นกัจิตวทิยาจึงไดพ้ยายามศึกษาความฉลาดทางสติสมัปชญัญะ
ของมนุษย ์โดยมีการเช่ือมโยงกบัความคิด จินตนาการ ถือวา่
เป็นองค์ประกอบส าคญัต่อการใช้ภาษา น าไปสู่เร่ืองภาวะ
ความฝัน การท าสมาธิ การสะกดจิต การหลบั และการใชย้า
เสพติดบางชนิด [4] 

แ น ว คิ ด ข อ ง ส ติ สั ม ป ชัญญ ะ แ ล ะ สภ า ว ะ ท า ง
สติสัมปชญัญะเป็นหัวขอ้ท่ีไดรั้บความสนใจในการศึกษาอยู่ 
หลายวิชาชีพ เช่น ทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางปัญญา 
ทางปรัชญา ทางวิทยาศาสตร์ทางสมอง ทางจิตเวชศาสตร์ 
และเม่ือเร็วๆน้ีทางฟิสิกส์ควอนตมั [5] 
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ทางจิตวิทยา การวดัประสบการณ์สติสัมปชัญญะยงัมี
นอ้ย พบวา่มีการใชแ้บบวดัอ่ืนในการประเมินบางแง่มุมของ
ประสบการณ์สติสัมปชัญญะ เช่น Self-consciousness Scale 
(SCS) Psychological Well-being (PWB) The Phenomenology 
of Consciousness Inventory (PCI) Mindfulness Attention and 
Awareness Scale (MAAS) Freiburg Mindfulness Inventory 
(FMI) Toronto Mindfulness  
Scale (TMS) และ  The Kentucky Inventory of Mindfulness 
Scale (KIMS) รวมถึงมีการใชแ้บบวดัในการประเมินตนเอง 
ของสภาวะหน่ึงในสติสัมปชัญญะ เช่น The Revised NEO 
Personality Inventory หรือ Emotional Quotient Inventory [5] 

จ น ก ร ะทั่ ง ใ น ง า นป ร ะ ชุ ม  Toward a Science of 
Consciousness ในปี 2009 Ovidiu Brazdau นกัจิตวทิยาชาว 
โรมาเนียไดเ้สนอทฤษฎีความฉลาดทางสติสัมปชญัญะและ
แบบประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะฉบับแรก 
หลงัจากนั้นมีการพฒันา The Consciousness Inventory (CQ-
i) ภาษาองักฤษมาอยา่งต่อเน่ือง เช่น CQ-i beta version, CQ-i 
beta version 2013, CQ-i version 2013 และ CQ-i beta version 
2014 โดย CQ-i สามารถใช้ประเมินพฒันาการบุคคลหรือ
ความกา้วหนา้ในการท าจิตบ าบดั รวมทั้งความเป็นผูน้ าความ
พึงพอใจของลูกจา้ง การส่ือสารแบบดิจิตอล ศิลปะ การแพทย ์
การคดัเลือกทหาร และประสิทธิภาพของเทคนิคเก่ียวกบัทาง
ศาสนา [2] 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกศึกษา CQ-i beta version 
2014 เน่ืองจากเป็นฉบบัท่ีมีการตรวจสอบ Content validity 
ผ่านการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 25 คน ยืนยนัวา่สามารถ
ประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะในการพฒันาส่วน
บุคคล และเทคนิคท่ีใช้การปฏิบัติ ผ่านการตรวจสอบค่า 
reliability ด้วยวิธี  Internal consistency จากเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 638 คน ได้ค่ า  Cronbach’s Alpha ทั้ ง  7 
องค์ประกอบระดบัสูง คือ Physical CQ .934, Emotional CQ 
.927 , Cognitive CQ .925 , Social CQ .926 , Self CQ .895 , 
Inner-Growth CQ .877 และ Spiritual CQ .939 [6] 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัเลือกศึกษาในกลุ่มนิสิตระดบัปริญญา
ตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เน่ืองจากเป็นมหาวิทยาลยัขนาด
ใหญ่ และมีอตัราการแข่งขนัเขา้เรียนสูงในประเทศไทย ซ่ึงมี

คณะและหลกัสูตรหลากหลาย รวมทั้ งเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี
วิทยาเขตเดียว ซ่ึงมีผลต่อความแม่นยาในการศึกษา โดยการ
ลดตวัแปรแทรกซอ้นอ่ืน ๆ เช่น วฒันธรรมสถาบนั หรือความ
เช่ือร่วมกนั 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยสิบปีท่ีผ่านมา 
ผูว้ิจัยพบว่าในประเทศไทยยงัไม่มีการประเมินความฉลาด
ทางสติสัมปชัญญะ ผู ้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาแบบ
ประเมินดงักล่าวและท าการแปลเป็นภาษาไทย รวมถึงการหา
คุณสมบัติการวดัของแบบประเมิน เพื่อเป็นแนวทางการ
ประเมินน าไปสู่ประโยชน์ในการวิจยัในเร่ืองความฉลาดทาง
สติสมัปชญัญะต่อไปในอนาคต 

 วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพื่อพฒันา CQ-i beta version 2014 ฉบับภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาไทย และศึกษาคุณสมบติัการวดัทั้งความตรงและ
ความเท่ียง 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ใ น ท ฤ ษ ฎี จิ ต วิ เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง  Sigmund Freud 
สติสัมปชญัญะประกอบดว้ยทุกส่ิงท่ีอยูภ่ายในการตระหนกัรู้ 
เป็นกระบวนการทางจิตท่ีท าให้คิดและพูดอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล รวมถึงประสาทสัมผสั การรับรู้ ความจ า ความรู้สึก และ
จินตนาการ ท่ีอยู่ภายในการตระหนัก รู้ในปัจจุบัน  [7] 
สติสัมปชัญญะ เกิดข้ึนจากกิจกรรมของเครือข่ายระบบ
ประสาท ทางสรีรวิทยามีการใช้เค ร่ืองมือ  EEG หรือ
Electroencephalograph ในการศึกษากิจกรรมของระบบ
ประสาท จากการบันทึกคล่ืนสมองมีการเปล่ียนแปลงของ
ความสูง (Amplitude) และความถ่ี (Frequency) ขั้วไฟฟ้าท่ีติด
อยู่บนศีรษะ กิจกรรมทางสมองมีความสัมพันธ์กับการ
เปล่ียนแปลงของสติสัมปชญัญะอย่างมาก คล่ืนสมองในแต่
ละภาวะมีรูปแบบท่ีต่างกนั เช่น ภาวะต่ืนตวัในการแกปั้ญหามี
คล่ืนสมองแบบ Beta waves ในภาวะผ่อนคลายมี Alpha 
waves และในภาวะหลบัลึกมี Delta waves [8] 

นัก จิตวิทยาชาวอเมริกัน  William James กล่าว ถึง
ลกัษณะสติสมัปชญัญะ 5 ประการ ดงัน้ี [9], [10], [11]  

1.  ความคิดเป็นส่วนหน่ึงของสติสมัปชญัญะ 
2.  เปล่ียนแปลงตามประสบการณ์ของบุคคล 
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3.  มีความต่อเน่ือง ท่ีเรียกวา่ the stream of consciousness 
4.  มีความอิสระในตวัเอง สะทอ้นถึงลกัษณะนิสัยของ

จิตใจ 
5.  เป็นการเลือกให้ความสนใจจากการถูกกระทบทาง

ประสาทสมัผสั 
Block (1995 , 2002)  ได้แบ่งสติสัมปชัญญะเป็น 4 

ประเภท [12] 
1. Phenomenal consciousness (p-consciousness) คื อ 

ประสบการณ์ในการตระหนักรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะหรือ
ประสบการณ์ทางสติสัมปชัญญะ ประกอบด้วย ความคิด 
ความรู้สึก ความตอ้งการทางอารมณ์ การสมัผสั และการรับรู้  

2. Access-consciousness (a-consciousness) คื อ
สติสมัปชญัญะในการควบคุมการกระท าอยา่งมีเหตุมีผล 

3. Self-consciousness (s-consciousness) คือ 
สติสมัปชญัญะในการตระหนกัถึง Self 

4.  Monitoring consciousness (m-consciousness) คือ 
สติสมัปชญัญะในการ internal monitor ในประสบการณ์ท่ี
เป็นนามธรรม ซ่ึงเป็นตวัคดักรองภายในและกระบวนการทาง
ปัญญา (metacognitive thoughts) 

ประสบการณ์ทางสติสัมปชัญญะเป็นปรากฏการณ์
นามธรรมลึกลับท่ีสุดของมนุษย์ ช่วงแรกของการศึกษา 
ประสบการณ์ทางสติสัมปชญัญะพบขอ้มูลท่ีดูมีคุณค่า แต่ไม่
เป็นตามแนวทางวิทยาศาสตร์ และไม่มีการวิเคราะห์ทางสถิติ 
ในจิตวทิยาทางมนุษยนิยม อนตัตา (หรือการไม่มีตวัตนขณะท่ี
มี ชีวิต  ได้แ ก่  understanding of self, ego-dissolution และ 
transformation of self) น าไปสู่สติสมัปชญัญะในระดบัสูง ซ่ึง
น าไปสู่การรู้แจ้งและการหยัง่รู้ [13] หลังจากนั้ นเพ่ือขจัด
ค ว ามสับสนและ เ พ่ิ มค ว ามชัด เ จน ในก าร ก ล่ า ว ถึ ง
ประสบการณ์ทางสติสัมปชญัญะ จึงมีการศึกษาเน้ือหาของ
ประสบการณ์ทางสติสัมปชัญญะ ปรากฏการณ์นามธรรมน้ี
หมายถึง altered stated of consciousness แทนท่ีการอธิบายวา่
เ ป็น  stated of consciousness [12] นอกจาก น้ี มีการศึกษา
ประสบการณ์ทางสติสัมปชัญญะโดยใช้กระบวนการทาง
วิปัสสนา โดยมีการศึกษาการใช ้CQ-i beta version 2014 ใน
การประเมินการเพ่ิมการตระหนกัรู้อยา่งมีสติสัมปชญัญะและ
กระบวนการเอ้ือการเติบโตภายใน จากการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

21 คน เข้าร่วมปฏิบัติในโปรแกรมการเปล่ียนแปลงทาง
สติสัมปชญัญะและการตระหนกัรู้ในตนเอง พบว่าก่อนและ
หลงัการทดลองมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ [14]  

ทฤษฎีความฉลาดทางสติสัมปชัญญะเ ร่ิมข้ึนโดย 
นกัจิตวทิยาช่ือ Ovidiu Brazdau กล่าววา่ ประสบการณ์ 
ทางสติสัมปชญัญะ หมายถึง ความตั้งใจและกรอบความคิดท่ี
ช่วยให้บุคคลเลือกการแสดงออกพฤติกรรมตามเจตคติ [2]  
เป็นการรวมของการตระหนักรู้และความใส่ใจ [15] ซ่ึง
สติสัมปชญัญะระดบัสูง หมายถึง ระดบัการตระหนักรู้และ
การมีความคิด ความรู้สึก และการหยัง่รู้ท่ีเป็นอตัโนมติัต ่า [2] 
ความฉลาดทางสติสัมปชัญญะ  เ ป็นระดับของการมี
สติสัมปชญัญะตลอดวนัตามเง่ือนไขการใชชี้วิตแบบปกติ ซ่ึง
ระดับของการมีสติสัมปชัญญะสามารถเปล่ียนแปลงตลอด
ชีวติผา่นกระบวนการของการพฒันาบุคคล [15]  
 

ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 
กลุ่มตวัอย่าง 
นิสิตระดบัปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยสุ่ม

ตัวอย่ า งแบบ เจาะจง  (Purposive sampling) คือ  นิ สิต ท่ี
ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาการศึกษาทัว่ไป เน่ืองจากเป็นกลุ่ม
วชิาท่ีมีนิสิตเรียนหลากหลายคณะและชั้นปี จ านวน 250 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
แบบประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะ (The 

Consciousness Quotient inventory beta version 2014)  เ ป็น
แบบประเมินตนเอง โดย Brazdau พัฒนาข้ึนจากการลง
ความเห็นของคณะนกัวิจยั สติสัมปชญัญะผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
25 คน ในการศึกษาน้ีผูว้จิยัเลือกใชข้อ้ค าถามใน Section 1  ซ่ึง
เป็นโครงสร้างของความฉลาดทางสติสัมปชัญญะทั้ ง 7 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ Physical CQ 37 ขอ้ Emotional CQ 32 ขอ้ 
Cognitive CQ 61 ขอ้ Social-Relational CQ 40 ขอ้ Self CQ 27 
ขอ้ Inner-Growth CQ 20 ขอ้ และ Spiritual CQ 40 ขอ้ 

การแปลแบบประเมนิ  
ผูว้ิจยัติดต่อขออนุญาตน า The Consciousness Quotient 

Inventory Beta version 2014  จ าก  Consciousness Quotient 
Institute เพื่อน ามาแปลเป็นฉบับภาษาไทย โดยปรึกษา
ผู ้เ ช่ียวชาญด้านภาษา และจึงน า CQ-i ฉบับภาษาไทย ไป
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ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา เพ่ือดูว่าข้อค าถามมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการจะวดัหรือไม่อยา่งไร ดว้ย
วิธีการทางสถิติ IOC (Index of item-objective congruence) 
โดยไดเ้รียนเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน มาช่วยท าการตรวจสอบ  

การวเิคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์คุณสมบัติการวดั (psychometric properties) 

โดยเลือกใช้ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผ่าน
การตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นักจิตวิทยาการ
ปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1 ท่าน และ
นกัจิตวทิยาคลินิก  ภาควชิาจิตเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 2 ท่าน และความเท่ียงแบบสอดคลอ้งภายใน 
( internal consistency) ใ ช้ วิ ธี ข อ ง ค ร อ นบ า ค  แ อ ลฟ า 
(Cronbach’s Alpha) 
 

ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
ผลการวจิยั 
กลุ่มตวัอย่างมีอตัราส่วนระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

เป็น 1:2 โดยอายอุยูร่ะหวา่ง 18 – 29 ปี  อายคุ่าเฉล่ีย 20.44 ปี 
จากการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา พบวา่ขอ้กระทง

ผา่นการพิจารณา มีค่า IOC > 0.5 เกือบทุกขอ้ ยกเวน้ Item 186  
มีค่า IOC < 0.5 จากนั้ นผู ้วิจัยได้ปรับปรุงข้อค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู ้เ ช่ียวชาญ ดังนั้ น The Consciousness 
Quotient Inventory Thai version จึงผ่านการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาทั้ง 257 ขอ้ 

ก า ร คิ ด ค ะ แนนขอ ง  The Consciousness Quotient 
Inventory มีการ คิดค่ า  Lie scale โดยก าหนดให้ตัดก ลุ่ม
ตวัอยา่งออก ถา้มีผลรวมค่า Lie scale มากกวา่ 33 คะแนน จาก
ผลการวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง 246 คน มีคะแนน Lie 
scale น้อยกว่า 33 คะแนน และกลุ่มตวัอย่าง 4 คนหาค่า Lie 
scale ไม่ได้ เน่ืองจากไม่ไดต้อบขอ้ค าถามท่ีคิดเป็นคะแนน 
Lie scale บางข้อ จึงสรุปได้ว่าในการวิจัยคร้ังน้ีไม่ตัดกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

จากการตรวจสอบความเท่ียง พบว่า Cronbach’s alpha 
ของ The Consciousness Quotient Inventory Thai version ทั้ ง
ฉบบั จ านวน 257 ขอ้ มีค่าเท่ากบั .980 และใน 7 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่  

1. Physical CQ จ านวน  37 ข้อ  ค่ า  Cronbach’s alpha 
เท่ากบั .910 

2. Emotional CQ จ านวน 32 ข้อ ค่า Cronbach’s alpha 
เท่ากบั .894 

3. Cognitive CQ จ านวน 61 ข้อ ค่า Cronbach’s alpha 
เท่ากบั .882 

4. Social-Relational CQ จ านวน 40 ขอ้ ค่า Cronbach’s 
alpha เท่ากบั .890 

5. Self CQ จ านวน 27 ขอ้ ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 
.848 

6. Inner-Growth CQ จ านวน 20 ขอ้ ค่า Cronbach’s alpha 
เท่ากบั .847 

7. Spiritual CQ จ านวน  40 ข้อ  ค่ า  Cronbach’s alpha 
เท่ากบั .904 

ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาค่า Corrected Item-Total Correlation 
พบวา่ในผลการวเิคราะห์แบบทั้งฉบบัและแต่ละองคป์ระกอบ 
มีข้อท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ (CITC < .20) จ านวน 18 ข้อ ท่ีควรตดั
ออก แต่ เ ม่ือพิจารณาค่า Cronbach's Alpha if Item Deleted 
แลว้ท าใหค้่า Cronbach's Alpha เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยการ 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ทางจิตวิทยา ทฤษฎีความฉลาดทางสติสัมปชญัญะเป็น

องคค์วามรู้ใหม่ เร่ิมศึกษาโดย Brazdau และคณะ จากสถาบนั
ความฉลาดทางสติสมัปชญัญะ โดยมีการพฒันา CQ-i มาอยา่ง
ต่อเน่ือง แบบประเมินดงักล่าวมีคุณสมบติัการวดัอยูใ่นระดบั
ดีและเป็นท่ียอมรับได้ รวมถึงในประเทศไทย ยงัไม่มีใคร
ท าการศึกษาแบบประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะ 
ผูว้จิยัมีความสนใจจึงน ามาศึกษา โดยขออนุญาตน า CQ-i beta 
v.2014 ซ่ึ ง มีต้นฉบับภาษาอังกฤษเ ท่านั้ น  มาแปลเ ป็น
ภาษาไทย และหาคุณสมบัติการวดัของเคร่ืองมือว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่  

CQ-i beta v.2014 เ ป็ น แ บ บ ป ร ะ เ มิ น  self-report 
ประกอบดว้ยแบบประเมิน 2 ส่วน กล่าวคือ  
Section 1 เป็นการประเมินความถ่ีของพฤติกรรม แบบ Likert 
scale 6 ระดับ จากไม่เคย ไปจนถึงสม ่าเสมอไป ข้อค าถาม
แบ่งเป็น 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Physical CQ 37 ข้อ, 
Emotional CQ 32 ขอ้, Cognitive CQ 61 ขอ้, Social-Relational 
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CQ 40 ข้อ , Self CQ 27 ข้อ , Inner-Growth CQ 20 ข้อ  และ 
Spiritual CQ 40 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 257 ขอ้ และมีตดักลุ่มตวัอยา่ง
ออกจากเกณฑ์ผลรวมคะแนน Lie Scale ทั้ ง 10 คู่ Section 2 
เป็นขอ้ค าถามใหเ้ลือกตอบถูกหรือผิด จ านวน 30 ขอ้ อยา่งไร
ก็ตาม ขอ้กระทงส่วนท่ี 2 นั้นถูกใชเ้พื่อศึกษาเชิงสหสัมพนัธ์
เท่านั้ น ไม่ใช่ข้อกระทงท่ีเป็นองค์ประกอบหลักในการ
ประเมินความฉลาดทางสติสัมปชญัญะ การศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การหาคุณสมบติัการวดัของ CQ-i beta v.2014 ฉบบัภาษาไทย 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัจึงเลือกใชข้อ้ค าถามใน Section 
1 ซ่ึงครอบคลุมโครงสร้างหรือองค์ประกอบหลกัของความ
ฉลาดทางสติสมัปชญัญะ จ านวน 257 ขอ้  

ผูว้จิยัไดน้ าแบบประเมินมาแปลเป็นภาษาไทยโดย
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ CQ-i 
Thai version มีค่าคุณสมบติัการวดัท่ีดี จึงไดตรวจสอบ
คุณสมบติัการวดั 2 ประเภท คือ Validity และ  Reliability  
[16] ดงัน้ี 

1. Validity เป็นการตรวจสอบ Content validity ดว้ยการ
ท าค่าสถิติ IOC (Index of item-objective congruence) คะแนน
ท่ีไดม้าจากการลงความเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่าน ไดแ้ก่ นกัจิตวิทยาการปรึกษา 1 ท่าน และนกัจิตวิทยา
คลินิก 2 ท่าน พบว่าขอ้ค าถามส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบันิยาม
เชิงปฏิบัติการของการวัด (Operational definition) โดยมี
คะแนนระหว่าง 0.6 – 1.0 จ านวน 256 ข้อ และมีคะแนน
เท่ากับ 0.33 จ านวน 1 ข้อ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.5 จึงท าการ
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ ดงันั้น CQ-i Thai 
version จึงผา่นการประเมิน Content validity ทั้ง 257 ขอ้ [17]  

หลงัจากประเมินความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ
แล้ว ผู ้วิจัยได้น า CQ-i Thai version ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ านวน 250 คน น าแบบประเมินมาวิเคราะห์คะแนนผลรวม 
Lie scale 10 คู่  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลรวมคะแนน Lie scale 
มากกวา่ 33 คะแนน ควรตดัออกจากกลุ่มตวัอยา่ง [18] จากผล
การศึกษาคร้ังน้ีไม่มีกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน จึง
ไม่มีการตดักลุ่มตวัอย่างออก จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ า CQ-i Thai 
version มาตรวจสอบคุณสมบติัการวดัในดา้นอ่ืน  

2. Reliability เน่ืองจาก CQ-i beta v.2014 ของ Brazdau 

และคณะ (2014) ได้ศึกษาค่าความเท่ียงด้วยการหา Internal 
consistency ดว้ยวธีิ Cronbach’s alpha ของแต่ละองคป์ระกอบ
หลัก ทั้ งหมด 7 องค์ประกอบ ผู ้วิจัยจึงตัดสินใจท าการ
ตรวจสอบ Reliability ของ CQ-i Thai version ดว้ยวธีิเดียวกนั 
เพ่ือเปรียบเทียบความคงเสน้คงวาของแบบประเมินทั้ง 2 ฉบบั  

จากการตรวจค่าความเท่ียง พบวา่ CQ-i Thai version ทั้ง
ฉบับมีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ .980 และเม่ือแบ่งแต่ละ
องค์ประกอบ ค่า Cronbach’s alpha ของ Physical CQ เท่ากบั 
.910, Emotional CQ เท่ากบั .894, Cognitive CQ เท่ากบั .882, 
Social-Relational CQ เ ท่ ากับ  .890, Self CQ เ ท่ ากับ  .848, 
Inner-Growth CQ เท่ากบั .847 และ Spiritual CQ เท่ากบั .904 
เม่ือพิจารณาค่า Cronbach’s alpha แลว้พบวา่มีค่า Cronbach’s 
alpha ใกล ้1 มาก โดยมีค่าประมาณ .80 ข้ึนไป หมายความวา่
เคร่ืองมือนั้นมีความเท่ียงสูง หรือหมายถึงความเช่ือมัน่ของ
แบบประเมินของทั้ งฉบับและแต่ละองค์ประกอบจึงอยู่ใน
เกณฑ์ดี (good) [19] แมว้่าจากผลการวิเคราะห์แบบทั้งฉบบั
และแต่ละองค์ประกอบ มีบางข้อท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ (CITC < 
.20) ซ่ึงควรพิจารณาให้ปรับปรุงหรือตดัท้ิงไป [20] โดยจาก
ผลการศึกษาคร้ังน้ี มีขอ้กระทงท่ีควรตดัท้ิงทงัหมดจ านวน 18 
ข้อ  ได้แก่  Item 17, 18, 30, 46, 47, 49, 58, 88, 92,  118, 131, 
153, 163, 180, 181, 186, 207, 213 แต่ เ ม่ื อตัดข้อกระทง
ดั ง ก ล่ า ว  Cronbach’s alpha ข อ ง ทั้ ง ฉ บั บ แ ล ะ แ ต่ ล ะ
องคป์ระกอบนั้นมีค่าเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเท่านั้น  

อยา่งไรก็ตาม ผลวิจยัท่ีไดค้่าความเท่ียงท่ีสูง เป็นเพราะ
ได้รับอิทธิพลท่ีมีต่อความความเช่ือมัน่ เช่น ความเป็นเอก
พนัธ์ของกลุ่มตวัอย่าง ความยาวของแบบประเมิน การจ ากดั
เวลาในการประเมิน คุณลกัษณะของแบบประเมิน และดัชนี
ค่าความยากง่าย [21]  

เช่นเดียวกับ Kerlinger [22] ได้แบ่งองค์ประกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อค่าความเท่ียงเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้น
เหตุการณ์ไม่คงท่ี องค์ประกอบดา้นขอ้กระทงแบบประเมิน 
และองคป์ระกอบดา้นสถิติ ดงันั้นผลตรวจสอบค่าความเท่ียง
ในงานวจิยัคร้ังน้ี อาจไดรั้บอิทธิพลมากจากองคป์ระกอบทั้ง 3 
ดา้น ท่ีท าใหค้่าความเท่ียงสูง ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบดา้นเหตุการณ์ท่ีไม่คงท่ี ขอ้กระทงท่ี
ยากเกินไปอาจมีผลใหค้่าความเท่ียงสูงได ้ 
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2. องคป์ระกอบดา้นขอ้กระทงแบบประเมิน มีจ านวน
ข้อกระทงหลายข้อ ท าให้ว ัดลักษณะท่ีต้องการได้อย่าง
ครอบคลุม และท าให้ขอ้กระทงของแบบประเมินมีความเป็น
ตวัแทน (representativeness of the test items) ดงันั้น ความยาว
ของแบบประเมินส่งอาจผลต่อค่าความเท่ียง ท าให้ไดผ้ลลพัธ์
ค่าความเท่ียงของแบบประเมินสูง อย่างไรก็ตาม ความยาว
ของแบบประเมินก็มีผลต่อความตั้งใจและสมาธิของผูรั้บการ
ประเมินเช่นเดียวกนั  

3. องค์ประกอบทางสถิติ กลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะท่ีมี
ความหลากหลาย ช่วงพิสยัคะแนนของกลุ่มตวัอยา่งกวา้ง  

นอกจากน้ี เม่ือท าการเปรียบเทียบแต่ละองค์ประกอบ 
ค่า Cronbach’s alpha ของ CQ-i beta v.2014 ซ่ึงได้ผลมาจาก
กลุ่มตัวอย่าง 638 คน กับ  CQ-i Thai version ซ่ึงผู ้วิจัยได้
ท าการศึกษา พบว่าในแต่ละองค์ประกอบค่า Cronbach’s 
alpha ของทั้งสองฉบบันั้นมีความสอดคลอ้งกนั โดยมีค่าความ
เช่ือมัน่อยู่ในระดับดี (good) ทั้ งคู่ แมว้่าแต่ละองค์ประกอบ
ของ  CQ-i beta v.2014 มี ค่ า ม ากกว่ า  CQ-i Thai version 
เล็กน้อยก็ตาม โดยค่ า  Cronbach’s alpha ของ CQ-i beta 
v.2014 และ  CQ-i Thai version มี ดัง ต่ อ ไป น้ีต ามล าดับ 
Physical CQ เท่ากับ .934 และ .910, Emotional CQ เท่ากับ.
927 และ .894, Cognitive CQ เท่ากับ .925 และ .882, Social-
Relational CQ เท่ากับ .926 และ .890, Self CQ เท่ากับ .877 
และ .848, Inner-Growth CQ เท่ากบั. 877 และ .847 Spiritual 
CQ เท่ากบั .939 และ .904 [23] 

ดังนั้ น  สรุปได้ว่า  CQ-i Thai version ได้ผ่านการลง
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ Content validity 
และ มี Reliability อยู่ในเกณฑ์ดี (good) รวมถึงมีค่าความ
เช่ือมัน่ใกลเ้คียงกบั CQ-i beta v.2014 ตน้ฉบบั จึงยืนยนัไดว้า่
สามารถน า CQ-i Thai version ไปใช้ในการประเมินความ
ฉลาดทางสติสมัปชญัญะและน าไปใชใ้นงานวจิยัอ่ืนต่อไปได ้
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) วตัถุประสงค์เพื่ออธิบาย
ขอ้มูลปัจจยัดา้นสุขภาพ ระดบัคุณภาพชีวิต และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วยเอดส์ท่ีรับยาตา้นไวรัสในโรงพยาบาล
ธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 131 คน และสมัภาษณ์ 12 คน ตรวจสอบความเท่ียง
ของแบบสอบถามโดยวเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ใชว้ธีิของครอนบาช (Cronbach’s Method) ไดค้่าความ
เท่ียงเท่ากบั 0.90 เก็บขอ้มูลระหวา่ง เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธนัวาคม 2558 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมานใชส้ถิติ Pearson Correlation Coefficient เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษาและใชส้ถิติ Stepwise Multiple 
Regression Analysis ร่วมกบัการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อน าขอ้มูลมาอธิบายขอ้มูลเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษาพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตของผูป่้วยติดเช้ือเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส์ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง รายดา้น
พบวา่ ดา้นจิตใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคมตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
คุณภาพชีวติของผูป่้วยเอดส์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสุขภาพในเร่ืองของระยะของการติดเช้ือ และขอ้มูลดา้นรายได ้ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผูป่้วยเอดส์ คือ ปัจจยัดา้นสุขภาพในเร่ืองของระยะของการติดเช้ือซ่ึงสามารถร่วมกนัพยากรณ์คุณภาพชีวิตของ
ผูป่้วยเอดส์ไดร้้อยละ 12.6 ขอ้มูลเชิงปริมาณมีสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเชิงคุณภาพซ่ึงพบวา่ผูป่้วยเอดส์ท่ีเขา้รับการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส
ในระยะท่ีไม่ปรากฏอาการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา่ผูป่้วยในระยะปรากฏอาการ ปัญหาอุปสรรคท่ีพบส่วนใหญ่ คือ ดา้นสัมพนัธภาพ
สังคม พบวา่ การเปิดเผยขอ้มูลการติดเช้ือมีผลต่อการด ารงชีวิตในสังคม และมีผลต่อการตดัสินใจเขา้รับการรักษาของผูป่้วยเอดส์  
นอกจากนั้นการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่คนใกลชิ้ดทราบยงัมีผลต่อการยอมรับใน 2 รูปแบบ คือ การยอมรับแบบยนิยอม และการยอมรับ
แบบจ ายอม 

 
ค าส าคญั คุณภาพชีวติ, ผูป่้วยติดเช้ือเอชไอว,ี ผูป่้วยเอดส์, ยาตา้นไวรัส 
 

บทน า 
สถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบนัเป็นปัญหาส าคญัใน

หลายๆ ประเทศ เน่ืองจากเป็นโรคท่ียงัไม่มีวิธีรักษาให้
หายขาดไดแ้ละเป็นโรคท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา
ค่อนขา้งสูง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ งการ
บ ริ ก า รท า งด้านการแพทย์และสาธ ารณ สุข  ทั้ ง ใน

ระดับประเทศ และระดับโลก [1] ส าหรับประเทศไทย 
ระยะเวลาท่ีผ่านมาการพฒันาระบบบริการดูแลผูติ้ดเช้ือเอช
ไอวีและผูป่้วยเอดส์มีการพฒันาเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้
ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 รัฐบาลก าหนด
ให้บริการยาตา้นไวรัสเอชไอวีเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้
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ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
ท่ีจะให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์ ไดเ้ขา้ถึงบริการยา
ตา้นไวรัสเอชไอวีไดอ้ย่างทัว่ถึงมากยิ่งข้ึนซ่ึงจ านวนผูป่้วย
เขา้ถึงยาไดเ้ป็นสดัส่วนท่ีเพ่ิมมากข้ึน [2] 

คุณภาพชีวิตของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์เป็น
ส่ิงส าคญักล่าวไดว้า่ถา้หากผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีก็จะสามารถมีชีวิตอยูไ่ดย้ืนยาว [3] มีผลจาก
การศึกษาวิจยัพบว่าผูป่้วยเอดส์ภายหลงัไดรั้บยาตา้นไวรัส 
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวเช่นเดียวกับคนปกติเป็นเวลา
หลายปี นอกจากนั้นแลว้ผูป่้วยดงักล่าวหากไดรั้บการดูแล
อยา่งเป็นองคร์วมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมไดเ้ป็น
อย่างดี จะยงัสามารถช่วยลดภาระของครอบครัวและสังคม 
รวมทั้งลดภาระของประเทศโดยรวม [4], [5] 

ผลกระทบจากโรคเอดส์ส่งผลอย่างมากต่อทั้งตวัผูติ้ด
เช้ือทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ต่อครอบครัว รวมทั้งต่อสังคม
และเศรษฐกิจ ดงันั้นการท่ีจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีไดน้ั้น 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจถึงขอ้มูล และสภาพ
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัตวัผูติ้ดเช้ือและผูป่้วยเอดส์ให้ชดัเจน และ
ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงกับชีวิตผูติ้ดเช้ือให้มาก
ท่ีสุดวา่มีระดบัคุณภาพชีวติเป็นอยา่งไร อยูใ่นระดบัใด จึงจะ
สามารถช่วยสนับสนุนและส่งเสริมในการวางแผนพฒันา
คุณภาพชีวิตให้ตรงกบัสภาพท่ีแทจ้ริงได ้เพราะผูติ้ดเช้ือและ
ผูป่้วยเอดส์แต่ละบุคคลจะมีลกัษณะของปัญหาไม่เหมือนกนั
อนัจะส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวติท่ีแตกต่างกนั [4]  

จากการศึกษาเอกสารและทบทวนงานวิจยัต่างๆ พบวา่
ไดมี้การศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วย
เอดส์ในประเด็นต่างๆไว้พอสมควร แต่ไม่ปรากฏว่ามี
การศึกษาในจังหวดัร้อยเอ็ด ประกอบกับการมีบริบทท่ี
หลากหลายของแต่ละพ้ืนท่ี จึงเห็นถึงความจ าเป็นและ
ความส าคญัท่ีจะตอ้งท าการศึกษาในบริบทของพ้ืนท่ีเพ่ือให้
เขา้ใจถึงขอ้มูล และสภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัตวัผูติ้ดเช้ือเอชไอ
วีและผูป่้วยเอดส์อยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมาก
ท่ีสุดถึงระดบัคุณภาพชีวิต และปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดด้งักล่าวจะช่วยในการจดัระบบบริการหรือช่วย
สนบัสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวติของผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละ
ผู ้ป่วยเอดส์ โดยคาดว่าผลการศึกษาดังกล่าวจะสามารถ

สะทอ้นใหเ้ห็นภาพท่ีเป็นจริงในบริบทของพ้ืนท่ี สามารถน า
ผลการศึกษาไปใชป้ระกอบการบริหารจดัการเพื่อการพฒันา
คุณภาพระบบการบริการ ในการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวติของผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ต่อไป 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใด
เวลาหน่ึง (Descriptive Cross-sectional analytical study) โดย
ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากร ไดแ้ก่ ผูป่้วยเอดส์ท่ีข้ึนทะเบียนผูป่้วยเอดส์ท่ี

โรงพยาบาลธวชับุรี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ในช่วง
เวลา ปี 2552 ถึงปีปัจจุบนั โดยการคดัเลือกผูป่้วยท่ีเขา้ร่วม
โครงการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเกิน 1 ปีให้ความร่วมมือใน
การใชย้าและมาตามนัดอย่างสม ่าเสมอ และยินยอมในการ
ตอบแบบสอบถาม ในจ านวนน้ีมีทั้งหมด 131 ราย  

1 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณ คือ ผูป่้วยเอดส์ทุกรายท่ีเขา้โครงการรับยาตา้นไวรัส
เอดส์ในโครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของโรงพยาบาล
ธวชับุรี จ านวน 131 คน เขา้ร่วมโครงการรักษาดว้ยยาตา้น
ไวรัสเกิน 1 ปี , มาตรงตามนัด , ให้ความร่วมมือในการ
รับประทานยาตรงตามเวลา และสามารถติดตามผลการรักษา
ได ้

2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มูลคุณภาพชีวติโดยรวม ท่ีมี
ค่าคะแนนคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี 5 คน และค่าคะแนนคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 7 คน ตามเกณฑ์การแปลผล WHOQOL–BREF–
THAI รวมจ านวนทั้งหมด 12 คน โดยท าการสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 

ระยะเวลาในการวจิยั 
ท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน

ธันวาคม  พ.ศ.2558 (งานวิจัยน้ีได้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรม ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2558) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัเชิงปริมาณ 
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ท าการเก็บขอ้มูลของผูป่้วยเอดส์โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ภาวะสุขภาพ ค าถามเก่ียวกับ
คุณภาพชีวติ WHOQOL–BREF–THAI [6] 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัเชิงคุณภาพ 
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured 

Interview) โดยผู ้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview)  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือและถูกตอ้งขอ้มูลโดย
ใชว้ิธีการสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) และ
ขอ้มูลท่ีไดน้ าไปประกอบค าอธิบายขอ้มูลเชิงปริมาณ  

สถิตแิละการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้ตอบเรียบร้อยแล้วมา

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล และประมวลผลเบ้ืองตน้
ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Statistical 
Package for the Social Science for Window (SPSS for 
Windows) versions แบ่งการวเิคราะห์ดงัน้ี 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
1.1 สถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ 

จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับ
อธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ไดแ้ก่ 
ใชส้ถิติ สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(Pearson Correlation) 

ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามทีละคู่ (Bivariate Analysis) ทั้งสองตวัแปรน้ีมีระดบัการ
วดัเป็นช่วงสเกล (Interval Scale) หรืออตัราส่วนสเกล (Ratio 
Scale) โดยการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติแบบสองทาง 
(Two-tailed) และก าหนดความมีนยัส าคญัทางสถิติ (Level of 
significant) ท่ีระดับ 0 .05  ส าหรับเกณฑ์การแบ่งระดับ
คะแนนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) แบ่งตามเกณฑ์ของ 
Elifson [7] ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1  

ใชส้ถิติ Stepwise Multiple Linear Regression Analysis 
หรือ การถดถอยแบบพหุขั้ นตอน ในการวิ เคราะห์หา
ความสัมพนัธ์หลายตวัแปร (Multivariate Relationship) ซ่ึง
เป็นวิธีการทางสถิติท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ
ตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป ท่ีมีผลต่อตวัแปรตามตวัเดียว 

2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์จะถูกน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล
เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยการพรรณนา การจดักลุ่ม 
และการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนและน ามาสนับสนุน
การอธิบายขอ้มูลเชิงปริมาณ 

การพทิกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 
ผูศึ้กษาไดอ้ธิบายถึงการพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ีอยา่งละเอียดเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ 
ขั้นตอนในการวิจยั  รวมทั้งการเก็บรักษาความลบัของกลุ่ม
ตวัอย่างอย่างเคร่งครัด โดยการช้ีแจงผ่านพยาบาลประจ า
คลินิก และกลุ่มตวัอย่างสามารถถอนตวัออกจากการศึกษา
ในคร้ังน้ีได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้
ผูว้ิจยัทราบ ในการท าวิจยัคร้ังน้ีผูป่้วยเอดส์ท่ียินยอมเขา้ร่วม
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะไม่มีการลงนามในแบบฟอร์มการ
พิทกัษสิ์ทธ์ิแต่อยา่งใด 

 
ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 
40 – 49 ปี โดยมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 43 ปี ซ่ึงขอ้มูลสอดคลอ้งกบั
รายงานผู ้ป่วยเอดส์จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขของกรมควบคุมโรค [8] สถานภาพโสดเป็นส่วน
ใหญ่ มีอาชีพรับจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 6,000 บาท ดงั
รายละเอียดใน ตารางท่ี 1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติ
มา วรรณทอง และคณะ [9] 
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ตารางที่ 1  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ข้อมูลทั่วไปของผู ้ป่วยติดเ ช้ือเอชไอวี/  ผู ้ป่วยเอดส์ ใน
โรงพยาบาลธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็ 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นสุขภาพ 

 

จ ำนวน
(n=131)

กำรเป็นสมำชิกเพ่ือนช่วยเพ่ือน
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 88 67.2
เป็นสมาชิก 43 32.8

ระยะเวลำที่ทรำบว่ำได้รับเช้ือเอชไอวี
น้อยกวา่ 5 ปี 23 17.6
5-9 ปี 48 36.6
10-14 ปี 35 26.7
15-19 ปี 21 16
มากกวา่ 20 ปี 4 3.1

ระยะเวลำที่รับประทำนยำต้ำนไวรัส
น้อยกวา่ 5 ปี 39 29.8
5-9 ปี 66 50.4
10-14 ปี 21 16
มากกวา่ 15 ปี 5 3.8

กำรเปิดเผยให้สังคมทรำบว่ำเป็นผู้ติดเช้ือ
เปิดเผย 52 39.7
ไม่เปิดเผย 79 60.3

กำรเคยเป็นโรคติดเช้ือฉวยโอกำส
ไม่เคย 68 51.9
 เคย 63 48.1

เคยเป็นโรคติดเช้ือฉวยโอกำส
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

เช้ือราในปาก 11 8.4
ไขเ้ร้ือรัง 5 3.8
อุจจาระร่วงเร้ือรัง 10 7.6
ผิวหนงัอกัเสบเร้ือรัง 4 3.1
ปอดอกัเสบ 12 9.2
วณัโรค 33 25.2
เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ 10 7.6
อ่ืน ๆ ระบ…ุ เริม 1 0.8

ยำรักษำโรคติดเช้ือฉวยโอกำสที่ได้รับ
ไม่ไดรั้บ 99 75.6
Bactrim 19 14.5
Fluconazole 1 0.8
Bactrim+ Fluconazole 10 7.6
Dapsone 1 0.8
Bactrim+ Fluco.+ Clarithro. 1 0.8

ยำต้ำนไวรัสที่ได้รับ
GPOvir S30 37 28.2
GPOvir Z 62 47.3
d4T+3TC+EFV 15 11.5
AZT+3TC+EFV 5 3.8
อ่ืนๆ 12 9.2

ระยะของกำรติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์
ระยะไม่ปรากฏอาการ 100 76.3
ระยะท่ีมีอาการ 20 15.3
ระยะโรคเอดส์ 11 8.4

Viral load 
Undetectable (ต ่ากวา่ 50 copies/ml) 87 66.4

ต ่ากวา่ 10,000 copies/ml 44 33.6
มากกวา่ 10,000 copies/ml 0 0

ปัจจยัด้ำนสุขภำพ ร้อยละ
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ปัจจยัดา้นสุขภาพของผูป่้วยเอดส์ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกเพ่ือนช่วยเพ่ือน ระยะเวลาท่ีทราบ
วา่ไดรั้บเช้ือเอชไอว ีและระยะเวลาท่ีรับประทานยาตา้นไวรัส
อยู่ระหว่าง 5 – 9 ปี ไม่เปิดเผยให้สังคมทราบว่าเป็นผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวี ไม่เคยเป็นโรคติดเช้ือฉวยโอกาส ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บ
ยารักษาโรคติดเช้ือฉวยโอกาส ยาตา้นไวรัสท่ีไดรั้บส่วนใหญ่
เป็นสูตร GPOvir Z ระยะของการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ส่วน
ใหญ่อยู่ในระยะไม่ปรากฏอาการ (Asymptomatic HIV) และ 
Viral load  อยู่ในระดับ Undetectable (ต ่ากว่า 50 copies/ml) 
รายละเอียดใน ตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล
ของคุณภาพชีวิตของผู ้ป่วยเอดส์ท่ี รับยาต้านไวรัสใน
โรงพยาบาลธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็ 

 
*แปลผลตามเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบวดัคุณภาพชีวิต 
WHOQOL–BREF–THAI 
 
ตารางที่ 4  จ านวน ร้อยละ และระดบัคะแนนคุณภาพชีวิตท่ี
สูงสุดในแต่ละองคป์ระกอบสองอนัดบัแรก 

 

จากผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูป่้วยเอดส์อยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตรายขอ้พบว่า คุณภาพ
ชีวติดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี รายละเอียดใน ตารางท่ี 
3 โดยองค์ประกอบรายข้อในหัวข้อความรู้สึกว่าชีวิตมี
ความหมาย รายละเอียดใน ตารางท่ี 4 ซ่ึงจากการสัมภาษณ์
ผูป่้วยกลุ่มน้ีรับยาตา้นไวรัสมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ตามเกณฑค์ดั
อาสาสมัครเข้า ( inclusion criteria) ท าการวิจัย เป็นผลให้
ผูป่้วยเอดส์ส่วนใหญ่เขา้สู่สภาวะร่างกายท่ีแขง็แรง ซ่ึงเป็นผล
จากการไดรั้บประทานยา ท าใหส้ภาพทางดา้นร่างกายแขง็แรง
ส่งผลให้จิตใจดีมากข้ึน โดยมีผลต่อการให้ความหมาย และ
คุณค่าในตวัตนกลบัคืนมาอีกคร้ัง 

การศึกษาคุณภาพชีวิตทางดา้นร่างกายหลงัไดรั้บยาตา้น 
พบว่า คุณภาพชีวิตอยู่ ในระดับปานกลาง  โดยข้อ มูล
องคป์ระกอบรายขอ้ในเร่ืองของความสามารถไปไหนมาไหน
ดว้ยตนเองมีคะแนนอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 

ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มผูป่้วยดงักล่าวหลงัไดรั้บยาตา้นไวรัส 
ท าให้สุขภาพโดยรวมทางด้านร่างกายดีข้ึน ท าให้มีอิสระ
กลับคืนมาสามารถไปไหนได้ดีข้ึน รวมทั้ งความหวงัท่ีจะ
ออกไปท างาน เพ่ือสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ตนเอง 
และสงัคม 

คุณภาพชีวิตทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลางโดยการไดรู้้เร่ืองราวข่าวสารท่ีจ าเป็นในชีวิตแต่ละ
วนัมีระดบัคะแนนมากท่ีสุด แสดงถึงผูป่้วยในกลุ่มน้ีมีความ
ตอ้งการท่ีจะรับรู้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
พวกเขาภายใตส้ภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งท่ีไดตี้ตาพวกเขา
จากสังคมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกส่ิงแวดล้อม และ
สภาพครอบครัวของผูป่้วยภายหลงัไดรั้บทราบขอ้มูลการติด
เช้ือของผูป่้วย จะมีรูปแบบของการยอมรับใน 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบแรกคือ การยอมรับแบบยินยอม  โดยลักษณะของ
ผู ้ป่วยในกลุ่มน้ีจะเป็นผู ้ท่ีหารายได้หลักในการเ ล้ียงดู
ครอบครัว มีอาชีพการงานท าท่ีแน่นอน ส่วนใหญ่จะพบผูป่้วย
กลุ่มน้ีอยู่ในกลุ่มผู ้ป่วยท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากการตอบ
แบบสอบถาม ด้วยสาเหตุและรูปแบบการยอมรับดังกล่าว 
เก่ียวพนักบัความสัมพนัธ์ทางสายเลือด ความสงสาร บทบาท
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวพนัธ์กนั การต่อสู้ท างานร่วมทุกขร่์วมสุขกนัใน

คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ Mean S.D. แปลผล

   1.ดา้นสุขภาพกาย 24.8 3.6 ปานกลาง
   2.ดา้นจิตใจ 22.61 3.44 ดี
   3.ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 10.39 1.88 ปานกลาง
   4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 28.88 4.14 ปานกลาง

คุณภำพชีวิตโดยรวม 94.21 11.95 ปำนกลำง

จ ำนวน ระดับ

(ร้อยละ) คะแนน

 ด้ำนสุขภำพกำย
ความสามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเองไดดี้ 72 (55.0) มาก
ความพอใจกบัความสามารถในการท างาน 68 (51.9) มาก

 ด้ำนจติใจ
ความรู้สึกวา่ชีวิตมีความหมาย 72 (55.0) มาก
การมีสมาธิในการท างานต่างๆไดดี้ 67 (51.1) มาก

 ด้ำนสัมพันธภำพทำงสังคม
ความพอใจในชีวิตทางเพศ 73 (55.7) ปานกลาง
ความพอใจต่อการผกูมิตรหรือเขา้กบัคนอ่ืน 54 (41.2) ปานกลาง

 ด้ำนส่ิงแวดล้อม
การไดรู้้เร่ืองราวข่าวสารท่ีจ  าเป็น 74 (56.5) ปานกลาง
การมีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียด 69 (52.7) ปานกลาง

ข้อค ำถำมในแต่ละองค์ประกอบ
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อดีต เวลามีปัญหามีการปรึกษาหารือซ่ึงกนัและกนั มีส่วนรวม
ในการแกไ้ขปัญหา การยอมรับในรูปแบบน้ีจากการสมัภาษณ์
ส่วนใหญ่จะเป็นผูป่้วยท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดีทุกราย 

รูปแบบท่ี 2 การยอมรับแบบจ ายอม เป็นความสมัพนัธ์ท่ี
พบในผูป่้วยท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี รูปแบบการดูแลผูป่้วยใน
กลุ่มน้ีจะสัมพนัธ์กนัในรูปแบบทางสายเลือดเพียงเท่านั้น มิติ
การช่วยเหลือ ความดี ความประพฤติดีในอดีตไม่ค่อยปรากฏ 
ผูท่ี้ท าการดูแลไม่ไดใ้ห้ความช่วยเหลือหรือดูแลอย่างจริงใจ
ส่งผลให้ ผูป่้วยส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี 
ลกัษณะของผูป่้วยในกลุ่มน้ีจะไม่ไดป้ระกอบอาชีพ รอเพียง
เงินค่าใชจ่้ายจากผูดู้แลเท่านั้น 

คุณภาพชีวิตด้านสัมพนัธภาพทางสังคมอยู่ในระดบัท่ี
น้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับคุณภาพชีวิตทั้ ง 4 ด้าน ในส่วนน้ี
สามารถอธิบายไดว้่า ขอ้มูลในการติดเช้ือของผูป่้วยเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะตอ้งการปกปิด เพ่ือไม่ให้สังคมรอบขา้งได้รับรู้ 
และพยายามท่ีจะรักษาสภาพความเป็นตวัตนของตนเองใน
สงัคมไวใ้หม้ากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 5  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหว่างตวั
แปรอิสระกบัคุณภาพชีวติของผูป่้วยเอดส์ 

 
 
ตารางที ่6  ค่าสถิติการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 
 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของ
ผู ้ป่วยเอดส์ พบว่า รายได้ และระยะของการติดเ ช้ือ มี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของผูป่้วยเอดส์รายละเอียดใน 
ตารางท่ี 5 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสถิติ
ในทางบวก คือ รายไดเ้ฉล่ีย เน่ืองจากรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ในการด าเนินชีวิต และเป็นตัวแทนของคุณภาพชีวิตของ
บุคคล ในสภาวะท่ีเจ็บป่วย โดยเฉพาะผู ้ป่วยเอดส์กลุ่มน้ี
จ าเป็นท่ีตอ้งได้รับการรักษานานตลอดชีวิต การมีรายได้ท่ี
เพียงพอท าให้สามมารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี และมี
คุณภาพชีวติดีกวา่ผูมี้รายไดต้  ่า 

ส่วนระยะของการติดเช้ือ เน่ืองจากระยะของการติดเช้ือ
ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพทางดา้นร่างกายมีความสัมพนัธ์เชิง
ลบกล่าวคือ ผู ้ป่วยเอดส์ท่ีไม่เคยติดเช้ือฉวยโอกาสจะมี
คุณภาพชีวิตดีกว่าผู ้ท่ี เคยติดเ ช้ือฉวยโอกาส สอดคล้อง
งานวิจัยของ Bruno Pedroso et al. [10] ท่ีพบว่าผูป่้วยเอดส์ท่ี
ยงัไม่ปรากฏอาการ จะมีค่าคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกวา่ผูป่้วย
เอดส์ท่ีปรากฏอาการ 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของผูป่้วยเอดส์
ท่ีรับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลธวัชบุรี คือ ปัจจัยด้าน
สุขภาพในเร่ืองของระยะของการติดเช้ือ  (p-value = 0.035) 
โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวติของผูป่้วยเอดส์ท่ีรับยาตา้นไวรัส ในโรงพยาบาล
ธวชับุรีได้ร้อยละ 12.6 และสามารถสร้างสมการถดถอย
พหุคูณเชิงเส้นตรง ซ่ึงเป็นสมการท านายในรูปคะแนนดิบ 
ดงัน้ี 

 
Y = 0.279 + (-0.217) (ระยะของการติดเช้ือ)

 (1) 
 
นอกจากนั้นแลว้ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดใ้นการสัมภาษณ์

ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีคุณภาพชีวิตโดยรวมท่ีอยู่ในระดับดีทั้งหมด
พบวา่เป็นผูป่้วยท่ีอยูใ่นระยะไม่ปรากฏอาการ กล่าวคือไม่เคย
ติดเช้ือฉวยโอกาส แต่จะพบการติดเช้ือฉวยโอกาสในในกลุ่ม
ผูป่้วยระดบัคุณภาพชีวติท่ีไม่ดี 
 

สรุปผลการศึกษาวจิยั 
สรุปการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยติดเช้ือเอชไอวี / 

ผูป่้วยเอดส์ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกยาตา้นไวรัสโรงพยาบาล
ธวชับุรี อ าเภอธวชับุรี จังหวดัร้อยเอ็ด ขอ้มูลในขา้งตน้ คือ 

ตัวแปร ระดับ
ควำมสัมพันธ์

  - รายได้ 0.203* 0.036 ต ่า
  - ระยะของการติดเช้ือ -0.283* 0.023 ต ่า

p-value

    *   คา่ระดบันยัส าคญัน้อยกวา่ 0.05

คุณภำพชีวิต

r

ตัวแปร B Beta t p-value

- ระยะของการติดเช้ือ -0.217 -0.201 -2.137 0.035

คา่คงท่ี =0.279, F=1.102, p-value < 0.05 ,R=0.355 ,R2=0.126
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การใชแ้บบสอบถามในการตอบเพ่ือใหท้ราบขอ้มูลทัว่ไปของ
กลุ่มผู ้ป่วยเอดส์ท่ีท าการศึกษา และการใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ ท าให้เราเห็นภาพโดยรวมของขอ้มูลทางกายภาพ
ตลอดจนถึงปัจจัยท่ี มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู ้ป่วยเอดส์ใน
ขณะเดียวกนั ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นถึงตวัตน และความเป็น
จริงในผูป่้วยเอดส์ดงักล่าวไดไ้ม่ค่อยชดัเจน ผูท้  าการวจิยัจึงได้
ท าการสัมภาษณ์ผูป่้วยกลุ่มดงักล่าว เพ่ือให้เห็นถึงภาพลกัษณ์
ท่ีแท้จริง ความจริงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับบริบทถึงรูปแบบความ
เช่ือ ความตอ้งการต่อคุณภาพบริการส่ิงเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
หลงัการติดเช้ือเอชไอว ีท่ีส่งผลต่อบริบทการยอมรับ และการ
ด ารงชีวิตของผูป่้วยเอดส์ในครอบครัว สังคม และชุมชน 
ตลอดจนรูปแบบในการดูแลตนเองทั้งทางดา้นร่างกาย และ
จิตใจ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีสะท้อนต่อคุณภาพชีวิต
ของผูป่้วย และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบว่าระยะของการ
ติด เ ช้ือ มีผลต่อ คุณภาพชีวิตผู ้ป่ วย เอดส์  ประกอบกับ
ความสัมพันธ์ข้อมูลเ ชิงคุณภาพท่ีได้วิ เคราะห์จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะเป็นกลุ่มท่ี
ภายหลงัการรับรู้วา่ตนเองติดเช้ือเอดส์แลว้ตดัสินใจเขา้รับการ
รักษาก่อนท่ีจะมีอาการแทรกซ้อน ขอ้มูลดงักล่าวจึงน ามาสู่
ขอ้เสนอแนะในการน าผูติ้ดเช้ือเขา้สู่ระบบของการรักษาดว้ย
ยาตา้นไวรัสให้เร็วท่ีสุดเพื่อรักษาระดบัของคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของผูป่้วย 
 

กติตกิรรมประกาศ 
การศึกษาน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจาก 

ผศ.ดร. วิบูลย ์วฒันนามกุล ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา ให้ขอ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงพยาบาลธวชั
บุรี และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์
ทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
แก่การศึกษาในคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ 

บทน า: การพฒันาเภสัชกรโรงพยาบาลใหเ้กิดความตระหนกัใส่ใจในงานท่ีท า เกิดการเรียนรู้พฒันาตนเองและหน่วยงาน
อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งพฒันาเภสัชกรให้มีจิตส านึกคุณภาพ เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานเภสัชกรรมได้
อยา่งมีคุณภาพ ลดความเส่ียงการเกิดอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์นจากการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาและอาการอนัไม่พึงประสงค์
จากการใชย้า  

วตัถุประสงค์:  เพื่อก าหนดความหมายของค าวา่ “จิตส านึกคุณภาพของเภสชักรโรงพยาบาล” และ อธิบายมุมมองของผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่ีมีต่อจิตส านึกคุณภาพของเภสชักรโรงพยาบาล  

วิธีด าเนินการวิจัย:  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย และต าราท่ี
เก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกเภสัชกรผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน 6 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา และสังเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการศึกษาทั้ง 2 ส่วน  

ผลการศึกษา:  จิตส านึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล หมายถึง ภาวการณ์ท่ีเภสัชกรโรงพยาบาลตระหนกัรู้ มีสติ รู้สึก 
คิดท่ีจะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งตั้งแต่แรก ตลอดจนรับรู้ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการปฏิบติังาน สามารถคน้หาปัญหาและแกไ้ขปัญหาใน
การปฏิบติังาน ท างานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล และมีการพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย ตอบสนองความตอ้งการและเป็นท่ีพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ  

สรุป:  การศึกษาน้ีเป็นการบุกเบิกแนวคิดเร่ืองจิตส านึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล ช่วยกระตุน้การพฒันาเภสัชกร
โรงพยาบาลเพ่ือให้เกิดการพฒันาคุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล สามารถน าไปใชใ้นการสร้างแบบวดัจิตส านึกคุณภาพของ
เภสชักรโรงพยาบาล และวางแผนพฒันาเภสชักรเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพงานเภสชักรรมโรงพยาบาลต่อไป 

 
ค าส าคญั จิตส านึก, จิตส านึกคุณภาพ, จิตส านึกคุณภาพของเภสชักรโรงพยาบาล 
 

บทน า 
ปัจจุบนัการด าเนินงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล มีการ

พัฒนางานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง อันเ น่ืองมาจาก
กระบวนการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยมี
การท ากิจกรรมการบริหารความเส่ียง การประกันคุณภาพ
และการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง [1] การประกนัคุณภาพ
มีขอ้ดีคือ “การคน้หาปัญหาท าไดง่้ายและเห็นผลในระยะสั้น 

ส่งเสริมมาตรฐานของสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถใชใ้น
การประเมินผลงานของตวับุคลากรไดดี้” [2] ซ่ึงการพฒันา
งานเภสัชกรรมนั้น เน้นการพฒันาคุณภาพของระบบยาใน
โรงพยาบาล โดยมีการพฒันางานต่าง ๆ ให้เป็นระบบ เช่น 
การติดตามอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า การประเมิน
การใช้ยา การเฝ้าระวงัการใช้ยาความเส่ียงสูง (high alert 
drugs) เป็นตน้ มีการติดตามตวัช้ีวดัการท างานเพ่ือใหเ้กิดการ
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พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง เช่น การวดัความคลาดเคล่ือนทางยา 
การวดัระยะเวลารอคอย ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ทั้งน้ี
ในการด าเนินงานระบบยา สามารถเกิดปัญหาข้ึนได้ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการใชย้า หากผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ตระหนกั 
ไม่ระมัดระวังอาจท าให้เ กิดความผิดพลาดหรือความ
คลาดเคล่ือนได ้ซ่ึงปัญหาน้ีสามารถป้องกนัและแกไ้ขไดจ้าก
การท างานของบุคลากร มีรายงานว่า ปัญหาความผิดพลาด
จากการท างาน ประมาณ 80 เปอร์ เ ซ็นต์ เ กิดจากการ
ปฏิบติังานของพนกังาน ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นความ
ผิดพลาดจากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน [3] 

จิตส านึกคุณภาพ (quality consciousness) คือ “การ
ตระหนักรู้ถึงความคิด ความรู้สึก และการกระท า สามารถ
ตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัในส่ิงท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัและ
ความตอ้งการของลูกคา้ หรือผูใ้ช้บริการด้วยความถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั และความพึง
พอใจ”[4] จิตส านึกคุณภาพจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาด
ในการท างาน ป้องกันการเกิดความผิดพลาดซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า 
ช่วยให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้า ท่ีอย่าง เต็ม
ความสามารถ มีความตระหนกัต่อการท างานอยา่งมีคุณภาพ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประ สิท ธิภาพ  [3] จิ ตส า นึ ก คุณภาพของ บุคลากร มี
ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพขององค์กร จากการศึกษา
ในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ในญ่ีปุ่นและสหรัฐ  จิตส านึก
คุณภาพมีผลต่อกลยุทธ์คุณภาพและระบบการควบคุมการ
จดัการ  บริษทัในญ่ีปุ่นท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน
จะให้ความส าคญักับพนักงานในการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการท างาน ซ่ึงพบวา่บริษทัใน
ญ่ีปุ่นให้ความส าคัญ ในการจัดการคุณภาพทางการผลิต
มากกวา่บริษทัในสหรัฐ [5]   และพบวา่บริษทัในประเทศจีน
มีการพัฒนาหน่วยงานโดยการเพ่ิมจิตส านึกคุณภาพใน
บุคลากรทางการผลิต  โดยบริษัทขนาดใหญ่จะมีการ
ด าเนินงานและมีระบบควบคุมการจดัการคุณภาพไดช้ดัเจน
กว่าบริษัทขนาดเล็ก  และพบว่าในบริษทัขนาดใหญ่จะมี
ระบบการให้รางวลัตามผลงานและขอ้เสนอแนะท่ีมีคุณภาพ 
ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการก าหนดเป้าหมายคุณภาพและ

ความส าคัญเชิงกลยุทธ์  ท าให้บริษทัมีการพฒันาคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง [6] นอกจากน้ียงัมีการศึกษาประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานในโรงแรมระดบันานาชาติ พบว่า  จิตส านึก
คุณภาพ การจดัการดา้นวฒันธรรมคุณภาพ  และพฤติกรรม
บริการมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
องค์กร และในส่วนของพฤติกรรมบริการท่ีดีนั้นเป็นผลมา
จากการมีจิตส านึกคุณภาพ [7] โดยพบว่าองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รนั้น ผูบ้ริหารมี
ความมุ่งมัน่และมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการพฒันาคุณภาพ 
โดยหลกัส าคญัในองคก์รก็คือคุณภาพของคน หรือการท่ีคน
มีจิตส านึกคุณภาพ [8]  

การ ท่ี จะพัฒนา จิตส า นึ ก คุณภาพของ เภสัชกร
โรงพยาบาลได้นั้ น ควรท าความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนถึง
แนวคิด ความส าคัญ และปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการพฒันา
จิตส านึกคุณภาพ ดังนั้น การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดความหมายของค าวา่ “จิตส านึกคุณภาพของเภสัชกร
โรงพยาบาล” และ อธิบายมุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัใน
เ ร่ืองความส าคัญของจิตส า นึก คุณภาพของ เภสัชกร
โรงพยาบาล ลกัษณะของเภสัชกรโรงพยาบาลท่ีมีจิตส านึก
คุณภาพ ตลอดจนถึงแนวทางการพฒันาจิตส านึกคุณภาพ
ใหก้บัเภสชักรโรงพยาบาล 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีการด าเนินการ
วิจยั 2 ขั้นตอน คือ 1) การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีท่ีไดจ้าก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การสัมภาษณ์
เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัน้ี 

การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีท่ีได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าโดยสืบคน้ขอ้มูลบทความ 
และงานวิจัยโดยใช้ค  าส าคัญ ได้แก่ จิตส านึก, คุณภาพ , 
จิตส านึกคุณภาพ, awareness, consciousness, quality, quality 
awareness, quality consciousness ท า ก า ร สื บ ค้ น จ า ก
ฐานข้อมูล โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย 
( ThaiLIS Digital Collection: TDC) แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล 
ScienceDirect รวมถึงการศึกษาค้นควา้จากต าราจิตวิทยา 
ตลอดจนถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพของงานเภสัช
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กรรม เพ่ือใหไ้ดแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัจิตส านึก คุณภาพ 
จิตส านึกคุณภาพ และคุณภาพของงานเภสัชกรรม จากนั้นท า
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ความร่างของความหมาย 
และองค์ประกอบของจิตส านึกคุณภาพของเภสัชกร
โรงพยาบาล 

การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ านวน 6 
คน ท าการสมัภาษณ์ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึง มีนาคม 
พ.ศ. 2558 โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแต่ละคนมีคุณสมบติัส าคญั
ดงัน้ี 

ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ คนท่ี 1 เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิทั้ งทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีได้รับการยกย่องนับถือและเป็นท่ี
ประจักษ์อย่างกวา้งขวาง เป็นผู ้เยี่ยมส ารวจรุ่นแรกของ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
(สรพ.)  และ เ ป็นผู ้ผลักดันให้ เ กิดการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลทัว่ประเทศ  

ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัคนท่ี 2 เป็นผูท่ี้ มีความเช่ียวชาญดา้น
การบริหารเภสชักรรม มีประสบการณ์การท างานบนเสน้ทาง
สายวิชาชีพเภสัชกรรมกว่า 35 ปี เคยด ารงต าแหน่งนายก
สมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)   

ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัคนท่ี 3 เป็นผูท่ี้ปฏิบติังานด้วยความ
เสียสละและอุทิศตนเพื่อการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลและ
วิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ไดรั้บรางวลัเภสัชกรคุณากร
จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เป็นผู ้
เ ยี่ ยมส ารวจของ  สรพ.  และของสมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล  

ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคนท่ี 4 เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์อย่าง
ต่อเน่ือง มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์ไดรั้บรางวลั เภสชักรชนบท
ดีเด่น จากสมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  

ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคนท่ี 5 เป็นผูบุ้กเบิกงานคุณภาพความ
ปลอดภยัของผูป่้วย เป็นประธานกลุ่มเภสัชกรผูป้ฏิบติังาน
ด้านการ ติดตามอาการไ ม่พึงประสงค์จ ากการใช้ยา 
(ADCoPT) ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศ
ไทย) 

ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคนท่ี 6 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันา
ระบบสารสนเทศทางยาเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัดา้นยา เป็น

วทิยากรดา้นการประยกุตร์ะบบสารสนเทศกบัระบบยาทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล และเป็นผูเ้ยีย่มส ารวจของ สรพ. 

การเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกน้ี ผูว้จิยัเป็นผูท้  า
การสัมภาษณ์ และบันทึกเทปการสัมภาษณ์ เม่ือสัมภาษณ์
เสร็จในแต่ละคร้ัง ผูว้ิจัยท าการถอดเทปค าต่อค า ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดโ้ดยใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา ระหว่างการ
สัมภาษณ์ หากมีข้อความใดท่ีแสดงถึงความไม่ชัดเจนใน
ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะขอผูใ้ห้ขอ้มูลขยายความในเน้ือหาท่ีกล่าวถึง
อีกคร้ังหน่ึง ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล หากมีความไม่
ชดัเจนในขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการสอบถามยืนยนัจากผูใ้ห้ขอ้มูล
ก่อน ในกรณีท่ีไม่สามารถยืนยนัขอ้มูลท่ีสงสัยได ้จะไม่น า
ขอ้มูลนั้นมาวิเคราะห์ บูรณาการผลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีท่ีไดจ้ากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เพ่ือก าหนด
ความหมายและองคป์ระกอบของจิตส านึกคุณภาพของเภสชั
กรโรงพยาบาล การศึกษาน้ีผ่านการรับรองจากคณะกรรรม
การจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เลขท่ี
โครงการ HE572280 

 
ผลการศึกษาวจิยั 

1. ความหมายของ “จิตส านึกคุณภาพของเภสัชกร
โรงพยาบาล” 

1.1 ผลจากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่ได้เอกสาร
และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง สามารถสรุปไดว้า่ จิตส านึกคุณภาพ
ของเภสัชกรโรงพยาบาล หมายถึง  ความตระหนัก รู้  
ความรู้สึก ความคิดของเภสัชกรในการท่ีจะท าส่ิงท่ีถูกต้อง
ตั้งแต่แรก การรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน การ
ท างานให้มี คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
โรงพยาบาล โดยค านึงถึงความปลอดภัย เหมาะสม และ
ส่งผลดีต่อการรักษาของผูป่้วย ตอบสนองความตอ้งการและ
เป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการ  

1.2 ผลจากการสัมภาษณ์ เม่ือพิจารณาถึงความหมาย
ของจิตส านึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลตามความเห็น
ของผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ ซ่ึงต่างก็มีความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกนัแลว้ ท าให้สรุปไดว้า่ จิตส านึกคุณภาพของเภสัชกร
โรงพยาบาล หมายถึง การท่ีเภสัชกรโรงพยาบาลมีความ
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ตระหนักรู้ มีสติ ความรู้สึก การรับรู้ท่ีจะท าส่ิงท่ีถูกตอ้งใน
การด าเนินงานตามตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สามารถ
คน้หาปัญหาและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานไดส่้งผลให้
เ กิดความปลอดภัยจากการใช้ยา และตอบสนองความ
ตอ้งการของผูม้ารับบริการ 

“มันต้องตระหนักรู้อยู่ในใจเราเลยว่าท าอย่างไรผู้ ป่วย
จึงจะปลอดภัยอันแรกสุดและสองจะท าอย่างไร ก็จะต้อง
ท างานให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และก็ถูกต้อง และเอาท์ค า 
(outcome) ออกมาคือความปลอดภัยของผู้ป่วย”  

“ มันมีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วคือเราจะดูแลด้านยา เรา
จะท าอย่างไรให้คนไข้ปลอดภัยจากการใช้ยาในบทบาทของ  
เภสัชกร เฉพาะน้ัน จิตส านึกคุณภาพของเภสัชกร เน่ียะ มัน
ไม่ต้องมใีครมาบอก”  

1.3 สรุปความหมาย และองค์ประกอบของ “จิตส านึก
คุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล” จากการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งและจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั สามารถสรุปไดว้า่ “จิตส านึกคุณภาพของเภสชั
กรโรงพยาบาล หมายถึง ภาวการณ์ท่ีเภสัชกรโรงพยาบาล
ตระหนักรู้ มีสติ รู้สึก คิดท่ีจะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งตั้งแต่แรก 
ตลอดจนรับรู้ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการปฏิบัติงาน 
สามารถค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ท างานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เภสชักรรมโรงพยาบาล และมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัของผูป่้วย  ตอบสนองความตอ้งการและเป็นท่ีพึง
พอใจของผูรั้บบริการ”  

โดยจิตส า นึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1.3.1 มิติการรับรู้ หมายถึง ภาวการณ์ตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของวิชาชีพเภสัชกรรม ตระหนัก รู้ ถึงความคิด 
ความ รู้ สึก ท่ี มีต่อตนเองในด้านบทบาทหน้า ท่ี  ความ
รับผิดชอบ เป้าหมายในการท างานท่ีมีต่อผูป่้วย ความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของผู ้ป่ วย เพื่ อ

ประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งการตระหนกัรู้ถึงความส าคญั
และแนวทางในการปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ 

1.3.2 มิ ติ ก า ร ตัด สิ น ใ จ แ ก้ ไ ข ปั ญห า  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ ระบุ
ปัญหา สาเหตุและวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน กระตือรือร้น
ในการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงคุณภาพ รวมทั้ ง
สามารถด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ 

1.3.3 มิติการปฏิบัติ หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบติั
และพฒันาระบบงานของเภสัชกรโรงพยาบาล ได้แก่ การ
ก าหนดเป้าหมายการท างาน การปฏิบติังานตามระเบียบ การ
คน้ควา้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง การให้บริการทางวิชาชีพ การ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี การปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น 
เพ่ือพฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง 

2. จิตส านึกคุณภาพของเภสัชโรงพยาบาล มุมมองของ
คนใน 

2.1 จิตส านึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล...ไม่เคย
ได้ยนิ 

ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญทุกคนไม่เคยได้ยินค าว่าจิตส านึก
คุณภาพของเภสชักรโรงพยาบาล แต่ส่วนใหญ่เคยไดย้นิค าวา่ 
จิตส านึก และให้ความหมายของจิตส านึก ว่าเป็นอะไรท่ีอยู่
ในใจของแต่ละบุคคลท่ีเป็นความตระหนักรู้ ความมีสติ 
ความรู้สึก จิตส านึกน้ีได้รับการปลูกฝังตั้ งแต่เด็กผ่านการ
เล้ียงดูของครอบครัว ผ่านความเช่ือ ความศรัทธา และแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมในท่ีสุด 

ส าหรับความหมายของค าว่าคุณภาพนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัลว้นแสดงความเห็นไปในแนวทางเดียวกนัคือ คุณภาพ 
เป็นการท าส่ิงท่ีถูกต้อง ปราศจากข้อผิดพลาด เกิดความ
ปลอดภยั มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ตอบสนอง
ความตอ้งการและลูกคา้พึงพอใจ และให้ความหมายของค า
ว่า จิตส านึกคุณภาพ คือ การรับรู้ การตระหนักรู้ มีสติ 
ความรู้สึก ซ่ึงถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ผา่นความเช่ือ ความศรัทธา 
แสดงออกเป็นพฤติกรรมในการท าหนา้ท่ีตามแนวทางปฏิบติั 
ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ปราศจากขอ้ผิดพลาด ปฏิบติัตามเป้าหมาย
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
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มาตรฐาน และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เกิดความปลอดภยั 
ตอบสนองความตอ้งการและลูกคา้พึงพอใจ 

“เป็นอะไรท่ีอยู่ข้างใน มันต้องเกิดขึน้เอง มันเป็นส่ิงท่ี
อยู่ข้างใน และเป็นตัวท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา”  

“จิตส านึก หมายถึง ความรู้สึก การรับรู้ ความรู้สึก
รับผิดชอบในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เราก าลังรู้ตัวว่าเรารู้สึก
อย่างไรต่อส่ิงน้ัน เหมือนเรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไร เราคิด
อย่างไร”  

2.2 จติส านึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล...คดิด ีมี
ระบบ ท าได้ด ีมคีวามเป็นวชิาชีพ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั มีความเห็นวา่เภสัชกรโรงพยาบาลท่ี
มีจิตส านึกคุณภาพจะมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างหลากหลาย ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ คิดถึง
ส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ  2) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ี ดี  มี
พฤติกรรมบริการท่ีดี 3) กระตือรือร้น มุ่งมัน่ ตั้งใจท างาน รู้
บทบาทหน้า ท่ี  ปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว้ มีความ
รับผิดชอบและก าหนดเป้าหมายในการท างาน 4) ท างานเป็น
ระบบ ท างานเป็นทีม มองเชิงระบบ ท างานในเชิงรุกและรู้จกั
บริหารความเส่ียง 5) ท างานได้ดี บรรลุเป้าหมาย มีผลงาน
เด่นชดั ไดรั้บค าช่ืนชมจากการปฏิบติังาน 6) มีทกัษะในการ
ส่ือสารท่ีดี ทกัษะในการสอนคนอ่ืนในการด าเนินงานและ
สามารถแกไ้ขปัญหาเองได ้7) น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน
การพฒันาคุณภาพผ่านช่องทางต่าง ๆ 8) รับฟังเสียงสะทอ้น 
ยอมรับและปรับปรุงพฒันาตนเอง 9) คน้ควา้ขอ้มูลมาพฒันา
ตนเอง และงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพ พัฒนา
วชิาชีพ 

“มีการท างานเป็นระบบ หรือมีข้อผิดพลาดน้อย หรือ
เม่ือมข้ีอผิดพลาด พยายามท่ีจะน าข้อผิดพลาดน้ันมาปรับปรุง
ให้ดีย่ิงขึน้ไป”  

“มีความพร้อม เรียนรู้ มุ่ งมั่น ใฝ่รู้ เรียนรู้ ยอมรับใน
เร่ืองของความผิดพลาด บกพร่อง ยอมรับท่ีจะเรียนรู้ปรับปรุง
และพัฒนาตนเองตลอด”  

“คนท่ีจะมีจิตส านึกคุณภาพได้ก็จะต้องเป็นคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม คิดดีท าดี และรู้ว่าตัวเองควรท าอย่างไร
เป็นวิชาชีพต้องเป็นโปรเฟสชันเนล (professional)”  

2.3 จติส านึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล...คนมี
คุณภาพ โรงพยาบาลมคุีณภาพ วชิาชีพมกีารพฒันา 

ในมุมมองท่ีมีต่อความส าคญัของจิตส านึกคุณภาพนั้น 
ผูใ้หข้อ้มูลเห็นวา่หากเภสชักรโรงพยาบาลมีจิตส านึกคุณภาพ 
ก็จะท าให้เกิดผลดีต่อทั้ งตวัเภสัชกรเอง โรงพยาบาล และ
วิชาชีพ โดยช่วยให้เภสัชกรเป็นคนคุณภาพ ส่งผลให้
โรงพยาบาลมีคุณภาพ และพฒันาวิชาชีพได ้ในท่ีสุดแลว้จะ
ส่งผลต่อเป้าหมายการประกอบวิชาชีพนั่นคือ ผูป่้วยมีสุข
ภาวะท่ีดีข้ึน หรือหายจากอาการเจ็บป่วย และเกิดความ
ปลอดภยัจากการใชย้า 

จิตส านึกคุณภาพของเภสชักรโรงพยาบาล ช่วยใหเ้ภสชั
กรเป็นคนมีคุณภาพ นัน่คือ เภสัชกรท างานไดอ้ยา่งมืออาชีพ
ไม่เกิดความผิดพลาดในการท างาน มีการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพงานตลอดเวลา ท าให้ไดรั้บความช่ืนชม การยอมรับ
จากผูป่้วย เพ่ือนร่วมงานทั้งในวชิาชีพเดียวกนัและวชิาชีพอ่ืน 
มีความสุขในการท างาน นอกจากนั้ นแล้ว จากการท่ีผู ้
ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงในท่ีน้ีคือเภสัชกร เป็นคนมีคุณภาพท่ีมี
การพฒันาคุณภาพงานอย่างต่อเน่ืองนั้น ย่อมส่งผลต่อการ
พฒันาวชิาชีพไดใ้นท่ีสุด 

จิตส านึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล มีส่วนช่วย
ใหห้น่วยงานเป็นโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากเภสชักรท่ี
มีคุณภาพจะเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาระบบงาน ช่วยเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับคนในโรงพยาบาล ช่วยกระตุ ้นให้มี
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน เกิดการท างานเป็นทีม ช่วยใหใ้ช้
ทรัพยากรในโรงพยาบาลอยา่งคุม้ค่า โรงพยาบาลมีมาตรฐาน
และคุณภาพในการดูแลรักษาผูป่้วย ไม่เกิดการร้องเรียน 
ผูรั้บบริการพึงพอใจ ช่วยให้โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล ท าให้โรงพยาบาลมีช่ือเสียงในดา้นการ
มีมาตรฐานและความปลอดภยั  

“สุดท้ายผู้ป่วยปลอดภัย ถ้าโรงพยาบาลดี มีคุณภาพท่ีดี
ตามมาตรฐาน ผู้ ป่วยปลอดภัยคนก็อยากเข้ามาโรงพยาบาล
เยอะ ปลอดจากการฟ้องร้อง”  

2.4 จิตส านึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล…สร้าง
ได้ 

สืบเน่ืองจากการท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลตระหนักถึงความส าคญั
ของการมีจิตส านึกคุณภาพ ดังนั้ น จึงควรมีการพัฒนา
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จิตส านึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลเห็น
พ้องกันว่า สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 1) พัฒนาโดย
หัวหนา้งาน โดยมีการติดตามและประเมินผล เปิดโอกาสให้
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 2) การฝึกอบรม เช่น การ
ส่งไปอบรมนอกสถานท่ีหรือการฝึกอบรมผ่านการปฏิบติั
จากการท างานจริง 3) สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน สร้าง
การมีส่วนร่วมในการท างาน มีการท างานเป็นทีม ช่วยกัน
เสนอทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 4) การสร้างแรงจูงใจ เช่น 
การช่ืนชมคนท าดี การให้รางวลั และความกา้วหน้าในสาย
งาน 5) เปิดเวทีการเรียนรู้ ให้มีการน าเสนอผลงาน เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ เช่น เวทีมหกรรม
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

“ต้องมีโมเดลท่ีดี ถ้าเผ่ือว่าหัวหน้าไม่เวิร์ค (work) ยาก 
หัวหน้ามีบทบาทสูงมาก เขาต้องเป็นโมเดลท่ีดี โอเคล่ะเขา
อาจจะมีลูกน้องท่ีดี แล้วเค้าจะมาเสียสละท้ังปีท้ังชาติมัน
เป็นไปไม่ได้หรอก แต่อีกอย่างถ้าหัวหน้าท่ีฉลาดต้องยก
ลูกน้องคนน้ันเป็นตัวอย่างท่ีดี หัวหน้าก็ต้องไปใช้มุมมอง
ด้านการบริหารจัดการเป็นหลกั”  

“การสร้างการมีส่วนร่วม ไม่ใช่บอกให้แก้ปัญหา แต่
ท าอย่างไรให้เค้าเห็นว่าน่ีคือปัญหา และเป็นปัญหาท่ีเค้าควร
จะเข้ามาช่วยแก้ เพราะถ้าเค้าไม่มาช่วยแก้ปัญหากจ็ะเกิดขึน้
ซ า้ ๆ ถ้าเค้ามาช่วยแก้มนัจะท าให้ดีขึน้”  

2.5 จิตส านึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล…ปัจจยั
สนับสนุน และฉุดร้ัง 

การท่ีเภสัชกรโรงพยาบาลจะมีจิตส านึกคุณภาพนั้น 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั มีความเห็นว่ามีปัจจยัท่ีอาจช่วยเอ้ือ ช่วย
สนับสนุน หรือฉุดร้ังขดัขวางการพฒันาจิตส านึกคุณภาพ
ของเภสัชกรโรงพยาบาลได ้ไดแ้ก่ วฒันธรรมคุณภาพของ
โรงพยาบาล การท างานเป็นทีม การมีแบบ 

อย่างท่ีดีของผูน้ า ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน การเห็น
คุณค่าในส่ิงท่ีท า ภาระงาน ความเขา้ใจในมาตรฐานของการ
ปฏิบติังาน และ ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการท างาน 

“การมวีฒันธรรมคุณภาพและเปิดเผยได้ การยอมรับว่า
ความผิดพลาด คือการเรียนรู้ร่วมกัน เวลาผิดพลาดมาเรียนรู้
ร่วมกัน วิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือไม่ให้มันเกิดอีก  ไม่ใช่ ซุกใต้
พรม”  

 
สรุปผลการศึกษา 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษา สามารถสรุปความหมายของ
จิตส านึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล และมุมมองของ
ผูใ้ห้ข้อมูลได้เป็นกรอบแนวคิดตามรูปท่ี 1 กรอบแนวคิด
จิตส านึกคุณภาพของเภสชักรโรงพยาบาล 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษามุมมองของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั ซ่ึงเป็นกลุ่มผูน้ าดา้นวิชาชีพ อาจยงัไม่ครอบคลุมถึง
มุมมองของผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น มุมมองของเภสัชกร
โรงพยาบาลท่ีเป็นผูป้ฏิบัติงาน ท่ีอาจให้ความเห็นหรือมี
มุมมองท่ีแตกต่างออกไปได ้อย่างไรก็ตาม การศึกษาคร้ังน้ี
นับได้ว่าเป็นการบุกเบิกแนวคิดเร่ืองจิตส านึกคุณภาพของ
เภสัชกรโรงพยาบาล ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาเภสัชกร
โรงพยาบาลในอนาคต  

นอกจากนั้นแลว้ยงัสามารถน าผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูล
ส าหรับการสร้างแบบวัดจิตส านึกคุณภาพของเภสัชกร
โรงพยาบาล เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดัจิตส านึกคุณภาพ
ของเภสัชกร ท าให้ทราบวา่เภสัชกรมีจิตส านึกคุณภาพอยูใ่น
ระดบัใดและมีส่วนใดบา้งท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อไป 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดจิตส านึกคุณภาพของเภสชักรโรงพยาบาล 
 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู ้ให้ข้อมูลทุกท่านท่ีได้สละเวลาและให้

ขอ้มูลส าคญัในการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี 
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ตัวช้ีวดัผลการปฏบัิติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวดัขอนแก่น 

(Key Performance Indicators for Chief of Pharmacy Department in District 

Hospital in Khon Kaen Province) 

วภิารัตน์  ลีชั้ยกจิเจริญ1* และ วรรณ ีชัยเฉลมิพงษ์2 

1ภ.บ., กลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลภูเวียง 
2ปร.ด., คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

*ผู้น าเสนอผลงาน E-mail: wiparat.leechai@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
บทน า:  การก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานกลุ่มงานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภค ใชแ้นวคิดการถ่ายทอดตวัช้ีวดัจาก

บนลงล่าง และการถ่ายทอดตวัช้ีวดัการปฏิบติังานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปัจจุบนัยงัไม่มีการรวบรวมและวิเคราะห์ลกัษณะของ
ตวัช้ีวดัดงักล่าว ตลอดจนยงัไม่มีการพิจารณาถึงมุมมองของผูบ้ริหารโรงพยาบาล  

วตัถุประสงค์:  ส ารวจตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภค โรงพยาบาลชุมชน 
จงัหวดัขอนแก่น  ศึกษาความคาดหวงัของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานหัวหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
การคุม้ครองผูบ้ริโภค โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัขอนแก่น และวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหัวหน้ากลุ่ม
งานฯ กบัความคาดหวงัของผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  

วิธีด าเนินการวิจยั:  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล เพื่อบนัทึกขอ้มูลจากโรงพยาบาล 12 แห่ง 
และใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เพ่ือสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 11 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา และ
ความถ่ี  

ผลการศึกษา:  (1) ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัขอนแก่น 12 แห่ง ใน
ภาพรวมมีจ านวน 39 รายการ ครอบคลุมเกือบทุกงาน ยกเวน้งานการผลิต โดยงานบริการเภสัชกรรม เป็นงานท่ีมีตวัช้ีวดัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป็นรายโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลหลายแห่งมีตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯไม่
ครอบคลุมทุกงาน (2) ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมีความคาดหวงัต่อผลการปฏิบติังานของหัวหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 32 รายการ 
กระจายอยูใ่นทุกงาน (3) ความสอดคลอ้งระหวา่งความคาดหวงัของผูอ้  านวยการโรงพยาบาล กบัตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหวัหนา้
กลุ่มงานเภสชักรรมฯเป็นรายโรงพยาบาล มีความสอดคลอ้งค่อนขา้งนอ้ย เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา่มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
เสนอแนะ: ทบทวนความจ าเป็นในการก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหัวหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯท่ีครอบคลุมงานทุกดา้นท่ี
รับผิดชอบ และน าความคาดหวงัของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมาประกอบการพิจารณา ทั้ งน้ีตวัช้ีวดัตอ้งบ่งบอกได้ถึงระดับ
ความส าเร็จของหน่วยงานและมีจ านวนท่ีเหมาะสม 

 
ค าส าคญั ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน, หวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

บทน า 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู ้บริโภค รับ

ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงจากโรงพยาบาล 

ร่วมกบัการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัช
กรรมซ่ึงก าหนดโดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ใน
รูปแบบของการก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน 

mailto:wiparat.leechai@gmail.com
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ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators 
- KPIs) หมายถึง “ดัชนีช้ีวดัหรือหน่วยวดัความส าเร็จของ
การปฏิบติังานท่ีถูกก าหนดข้ึนโดยเป็นหน่วยวดัท่ีควรมีผล
เป็นตัวเลขท่ีนับได้จริงและต้องส่ือถึงเป้าหมายในการ
ปฏิบติังานส าคญัทั้งน้ีเพ่ือสร้างความชดัเจนในการก าหนด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ” 1 

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติงานในองค์กรมี 3 ระดับ ได้แก่ 
ตวัช้ีวดัระดบัองคก์ร (organization indicators) ตวัช้ีวดัระดบั
หน่วยงาน (department indicators) และตวัช้ีวดัระดบับุคคล 
(individual indicators) 2 เ น่ื อ ง จ า ก ตั ว ช้ี ว ั ด ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆต้องมีความสอดคล้องกันอย่าง
ต่อเน่ือง ตามแนวคิดของตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน หรือ Key 
Performance Indicator (KPI) จะก าหนดเฉพาะตวัช้ีวดัท่ีเป็น
ตวัหลกัส าคญัสามารถบอกถึงความส าเร็จของการปฏิบติังาน
แต่ละระดับ รวมถึงจ านวนท่ีเหมาะสมเท่านั้น 3 เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

ภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้ผลการด าเนินงาน
ของทั้งหน่วยงานยอ่ย และขององคก์รบรรลุเป้าหมาย รวมถึง
ท าให้องค์กรมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ผูน้ าของกลุ่มงาน
เภสัชกรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีกล่าวถึงคือหัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 4 ดังนั้น
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรมและการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคจึงควรสะทอ้นผลงานท่ีแสดงวา่กลุ่มงานฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดข้ึนจากยุทธศาสตร์ท่ีรับ
ถ่ายทอดมาได ้

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนระบุให้
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีใชป้ระเมิน
การปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือน โดยมีวิธีก าหนด
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน 4 วธีิ ดงัน้ี 1 

1.  การถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานจากบนลงล่าง 
(goal cascading method) 

2. วิธีการสอบถามความคาดหวังของผู ้รับบริการ 
(customer-focused method) 

3. วธีิการไล่เรียงตามผงัการเคล่ือนของงาน (workflow-
charting method) 

4.  วิธีการพิจารณาจากประเด็นส าคญัท่ีตอ้งปรับปรุง 
(issue – driven) 

ปัจจุบนัการก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานกลุ่มงาน
เภสัชกรรมฯ ใช้แนวคิดการถ่ายทอดตัว ช้ีว ัดผลการ
ปฏิบัติงานจากบนลงล่าง โดยเร่ิมจากโรงพยาบาลก าหนด
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานขององค์กรและถ่ายทอดตวัช้ีวดัท่ี
เก่ียวขอ้งให้แก่กลุ่มงานเภสัชกรรมฯนอกจากนั้นแลว้ยงัมี
หน่วยงานอ่ืนท่ีส่งตวัช้ีวดัมายงักลุ่มงานเภสชักรรมฯ โดยตรง 
ไดแ้ก่ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัและสถาบนัพฒันาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) จากนั้น หวัหนา้กลุ่มงาน
เภสชักรรมฯ จะถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานแก่หัวหนา้
งานท่ี รับผิดชอบงานในระดับถัดไปซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว 
สามารถจดัขอบเขตของงานในกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ได ้7 
งาน ไดแ้ก่ งานบริหารเวชภณัฑ์ งานบริการทางเภสัชกรรม 
งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข งานวิชาการ งานผลิต 
งานบริหารงานทั่วไป และงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  5 
หลงัจากนั้น หัวหน้างานแต่ละงานก็จะถ่ายทอดตวัช้ีวดัผล
การปฏิบติังานไปยงัผูป้ฏิบติัต่อไป  

เม่ือพิจารณาแนวคิดการถ่ายทอดตวัช้ีวดัขา้งตน้แล้ว 
แสดงให้เห็นว่า มีความสอดคลอ้งกันระหว่างตวัช้ีวดัของ
โรงพยาบาล ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัระดบัองค์กร ตวัช้ีวดัของกลุ่ม
งานเภสัชกรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นตัวช้ีวดั
ระดับหน่วยงาน ต่อไปจนถึงตวัช้ีวดัระดบับุคคล เพ่ือท่ีผล
การด าเนินงานท่ีไดต้ามตวัช้ีวดับุคลากรทั้งหมดในกลุ่มงาน
เภสชักรรมฯนั้น จะสามารถช่วยใหก้ลุ่มงาน ฯบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงในระดับถัดไปก็จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ
โรงพยาบาลไดด้ว้ยในท่ีสุด 

หลกัการถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานจากบนลง
ล่าง1 ท่ีกล่าวขา้งตน้ เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากทบทวน
วรรณกรรม และแนวทางท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั อย่างไรก็
ตามยงัไม่มีการรวบรวมและวเิคราะห์ลกัษณะของตวัช้ีวดัท่ีมี
การก าหนด โดยเฉพาะตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหวัหน้ากลุ่ม
งานเภสัชกรรมฯ ซ่ึงเป็นงานส าคัญงานหน่ึงของแต่ละ
โรงพยาบาล นอกจากนั้ นแล้ว เ ม่ือพิจารณาในมุมของ
ผู ้บริหารโรงพยาบาล ซ่ึงย่อมมีความคาดหวงัต่อผลการ
ปฏิบติังานของหวัหนา้กลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน ท่ีอาจสามารถ
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น ามาพิจารณาเป็นตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานของหวัหนา้กลุ่ม
งานไดด้ว้ยแลว้ การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ(1) ส ารวจ
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรมและการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัขอนแก่น(2) 
ศึกษาความคาดหวงัของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชนท่ีมี
ต่อผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค  โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัขอนแก่น และ 
(3) วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน
หัวหน้ากลุ่มงานฯ กับความคาดหวังของผู ้อ  านวยการ
โรงพยาบาล  

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

การวิจัยค ร้ัง น้ี  เ ป็นการวิจัย เ ชิงพรรณนา โดยมี
โรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดัขอนแก่นท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมการ
วิจยัจ านวน 12 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 
30 เตียง จ านวน 8 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนจ านวน 60 
เตียง จ านวน 4 แห่ง โดยโรงพยาบาลทั้ง 12 แห่ง กระจายอยู่
ตามการแบ่งโซนพ้ืนท่ีของจงัหวดัขอนแก่น การวิจัยมีการ
ด าเนินงานวจิยั 3ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจตัวช้ีวัดโรงพยาบาล และตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ผู ้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือจากผู ้อ  านวยการ
โรงพยาบาลชุมชนทั้ ง 12 แห่ง เพ่ือขอข้อมูลตัวช้ีวดัของ
โรงพยาบาล และตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหัวหนา้กลุ่มงาน
เภสัชกรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภค ปีงบประมาณ 2559 
บนัทึกเฉพาะขอ้มูลตวัช้ีวดัโรงพยาบาลท่ีถ่ายทอดมายงักลุ่ม
งานเภสัชกรรมฯโดยตรงเพียงส่วนงานเดียวไม่ตอ้งอาศัย
ความร่วมมือในการท างานกับส่วนอ่ืนและบันทึกข้อมูล
ตัวช้ีว ัดผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้เป็นค่าความถ่ี และจัดกลุ่มขอ้มูลตาม
ขอบเขตงาน 

ผู ้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลในขั้ นตอนท่ี 1 น้ี  
ในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 

ขั้ นตอนที่  2 ศึ กษาความคาดหวั งของ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลชุมชนที่มีต่อผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค 

เ ก็บข้อ มูลโดยการสัมภาษ ณ์  ซ่ึ งก ลุ่มตัวอย่ า ง 
ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 11 แห่งท่ีเขา้ร่วมการ
วิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้างท่ีตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน  

ขณะสัมภาษณ์ผูว้ิจัยบันทึกเทประหว่างการสนทนา
เพ่ือให้ได้เน้ือหาครบถว้นเม่ือสัมภาษณ์เสร็จในแต่ละคร้ัง 
ผูว้จิยัท าการถอดเทปค าต่อค า ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดโ้ดย
ใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา ระหว่างการวิเคราะห์ขอ้มูล หากมี
ความไม่ชัดเจนในขอ้มูล ผูว้ิจัยท าการสอบถามยืนยนัจาก
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชนอีกคร้ัง จนไดรั้บค าตอบท่ีแน่
ชดั 

ผูว้ิจัยด าเนินการการรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 2 น้ี 
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2558 – มกราคม 2559 
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานฯ กับตัวช้ีวัดของโรงพยาบาล 
และความคาดหวงัของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

น าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากขั้ นตอนท่ี 1 และ 2 มา
วิเคราะห์ความสอดคลอ้ง โดยรายงานระดับมากน้อยของ
ความสอดคลอ้งดว้ยค่าความถ่ี 

การศึกษาน้ีผ่านการรับรองจากคณะกรรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขท่ี
โครงการ HE582208 

 
ผลการศึกษาวจิยั 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัขอนแก่น 
จ านวน 12 แห่งท่ีเขา้ร่วมการวิจยั โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาล
ขนาด 30 เตียง จ านวน 8 แห่ง และโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 
จ านวน 4 แห่ง 

ตัวช้ีวัดโรงพยาบาล และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค 

โรงพยาบาลทุกแห่งมีการถ่ายทอดตวัช้ีวดัโรงพยาบาล
มายงักลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลท่ีมีการถ่ายทอด
ตัวช้ีว ัดมาย ังกลุ่มงานเภสัชกรรมฯจ านวนมากท่ีสุด คือ
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โรงพยาบาล G โดยถ่ายทอดตวัช้ีวดั 15 รายการโรงพยาบาล
ท่ีมีตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
มากท่ีสุดคือ โรงพยาบาล J จ านวน 22 รายการ  

เม่ือพิจารณาตวัช้ีวดัโรงพยาบาลท่ีถ่ายทอดมายงักลุ่ม
งานเภสัชกรรมฯแล้ว พบว่ามีโรงพยาบาลถึง 7 แห่งท่ีน า
ตวัช้ีวดัโรงพยาบาลท่ีไดรั้บการถ่ายทอดทั้งหมด มาก าหนด
เป็นตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
ทั้งน้ี ส าหรับโรงพยาบาลอีก 5 แห่งนั้น มีความเป็นไปไดว้่า 
อาจมีการถ่ายทอดตวัช้ีวดัโรงพยาบาลต่อไปยงัเภสัชกรซ่ึง
เป็นผูป้ฏิบติังานนั้นๆต่อไป ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า จ านวนตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงาน
หัวหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯนั้น ไม่เท่ากบัจ านวนตวัช้ีวดัท่ี
รับถ่ายทอดมา ดังตัวอย่างโรงพยาบาล J ซ่ึงมีตัวช้ีว ัด
โรงพยาบาลท่ีถ่ายทอดมาเพียง 4 รายการ โดยในจ านวนน้ี ได้
น ามาก าหนดเป็นตวัช้ีวดัของหวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรม ฯ 2 
รายการ แต่เม่ือพิจารณาตวัช้ีวดัทั้งหมดของหวัหนา้กลุ่มงาน
เภสัชกรรม ฯแล้ว พบว่ามีถึง 22 รายการ แสดงให้เห็นว่า 
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรมฯ ไม่ได้
ถูกก าหนดจากตวัช้ีวดัโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยงัมีแหล่งอ่ืน
ซ่ึงเป็นท่ีมาของการก าหนดตวัช้ีวดัของหัวหนา้กลุ่มงานฯอีก
ดว้ย  

 

ล าดบั โรงพยาบาล 
จ านวนตัวช้ีวดัที่ รพ.
ถ่ายทอดมายงักลุ่มงาน

เภสัชกรรมฯ 

จ านวนตัวช้ีวดัที่ รพ.ถ่ายทอดมายงักลุ่มงาน
เภสัชกรรมฯ 

จ านวนตัวช้ีวดัผลการ
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงาน

เภสัชกรรมฯ 
เป็นตัวช้ีวดัหัวหน้า

กลุ่มงาน 
ไม่เป็นตัวช้ีวดัหัวหน้า

กลุ่มงาน 
1      G 15 3 12 6 
2 D 5 2 3 5 
3              J 4 2 2 22 
4 C 3 0 3 2 
5 E 2 1 1 5 
6 K 2 2 0 6 
7              I 2 2 0 11 
8 L 2 2 0 8 
9 F 2 2 0 12 

10 H 2 2 0 13 
11 B 2 2 0 5 
12 

ค่าเฉล่ีย 
A 1 

   3.5  
1 0 10 

8.75 

ตารางท่ี 1: จ านวนตวัช้ีวดัโรงพยาบาลท่ีถ่ายทอดมายงักลุ่มงานเภสชักรรมฯ และจ านวนตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหวัหนา้กลุ่มงาน
เภสชักรรมฯในแต่ละโรงพยาบาล 

ตวัช้ีวดัโรงพยาบาลทั้ง 12 แห่งท่ีมีการถ่ายทอดมายงั
กลุ่มงานเภสชักรรมฯมีจ านวน 25 รายการ โดยพบวา่ ตวัช้ีวดั
เร่ืองความคลาดเคล่ือนทางยา และการแพย้าซ ้ า เป็นตวัช้ีวดัท่ี
ถ่ายทอดมายงักลุ่มงานเภสัชกรรมฯมากท่ีสุด คือพบใน
โรงพยาบาลจ านวน 8 แห่ง เม่ือพิจารณาตามขอบเขตงานแลว้ 
พบว่าไม่มีการถ่ายทอดตวัช้ีวดัโรงพยาบาลในงานวิชาการ

และขอ้มูลข่าวสารดา้นยาฯ และงานผลิต ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี2 
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ตัวช้ีวดั รพ. ที่ถ่ายทอดมายงักลุ่มงานเภสัชกรรม
ฯ 

จ านวน รพ. 
(แห่ง) 

งานบริหารเวชภัณฑ์ 
1.ลดตน้ทุนยาร้อยละ 10 

 
1 

2.ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้ทกัทว้งและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ
ภายใน 

1 

3.ระดบัความส าเร็จในการพฒันาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารยาและเวชภณัฑร์ะดบัอ าเภอ 

1 

4.ไม่มียา คา้งสตอ็คในคลงัยาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

1 

5.ไม่มียาหมดอาย ุยาเส่ือมสภาพในคลงัยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

1 

งานบริการทางเภสัชกรรม 
1.ความคลาดเคล่ือนทางยา 

 
8 

2. การแพย้าซ ้ าของผูป่้วย 8 
3. ร้อยละของผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจต่อ
การบริการ 

2 

4. การทบทวนรายการยาของผูป่้วย 1 
5.อตัราใบสัง่ยาผูป่้วยติดเช้ือระบบทางเดิน
หายใจส่วนบนเฉียบพลนัหรืออุจจาระร่วง
เฉียบพลนัท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะ 

1 

6. ระยะเวลารอคอย 1 
7. อุบติัการณ์การเกิด Drug interaction 1 
8. จ านวนอุบติัการณ์ความเส่ียงทางคลินิกระดบั 
F ซ ้า 

1 

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  
1. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานก ากบั
มาตรฐานสถานประกอบการดา้นผลิตภณัฑ์
สุขภาพระดบั CUP 

2 

2.ร้อยละของขอ้ร้องเรียนผูบ้ริโภคไดรั้บการ
แกไ้ขตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1 

3.ร้อยละของอาหารปลอดภยัจากสารปนเป้ือน 6 
ชนิด 

1 

4. โรงพยาบาลผา่นเกณฑก์ารประเมิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดา้นอาหารและ
โภชนาการ 

1 

5. ร้อยละของ รพสต.ท่ีไดด้ าเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายองคก์ร
ผูบ้ริโภคในชุมชน 

1 

งานบริหารงานทั่วไป  

ตัวช้ีวดั รพ. ที่ถ่ายทอดมายงักลุ่มงานเภสัชกรรม
ฯ 

จ านวน รพ. 
(แห่ง) 

1. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานพฒันา
บุคลากรตามแผนพฒันาก าลงัคนท่ีสอดคลอ้งกบั
สมรรถนะ 

1 

2.ระดบัความส าเร็จในการด าเนินการถ่ายทอด
ตวัช้ีวดัจากหน่วยงานสู่ระดบับุคคลเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

1 

3.ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานตามเกณฑ ์

1 

4. ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการประชุม/อบรม 
2 คร้ัง/คน/ปี 

1 

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  
1. ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีมีการสัง่ใช้
ยาสมุนไพรพ้ืนฐาน 5 รายการ 

1 

2. ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีได้
ด าเนินงานเภสชัปฐมภูมิอยา่งต่อเน่ือง ในการ
ดูแล แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพตาม
เกณฑค์รบ  5 ระดบั 

1 

3. ร้อยละของ รพ.สต ท่ีผา่นเกณฑป์ระเมิน
มาตรฐานรพ.สต และ PCA 

1 

ตารางท่ี2: รายการตวัช้ีวดัโรงพยาบาลท่ีถ่ายทอดมายงักลุ่ม
งานเภสัชกรรมฯ และจ านวนโรงพยาบาลท่ีมีการถ่ายทอด
ตวัช้ีวดั 

 
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัขอนแก่น 12 แห่ง มีจ านวน 39 
รายการ พบวา่งานบริการเภสัชกรรม เป็นงานท่ีมีตวัช้ีวดัมาก
ท่ีสุดคือ 11 รายการ โดยตวัช้ีวดัท่ีมีในโรงพยาบาลมากท่ีสุด
เป็นจ านวนถึง 10 แห่ง คือ ตวัช้ีวดัความคลาดเคล่ือนทางยา 
ทั้งน้ีน่าสนใจว่าทุกโรงพยาบาลไม่มีตวัช้ีวดัในงานผลิต ดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 3 
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ตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรมฯ 

 จ านวน รพ. 
(แห่ง) 

งานบริหารเวชภัณฑ์   
1.อตัราส ารองยาไม่เกินเกณฑท่ี์ก าหนด  7 
2. อตัราการมียาจ่ายหน่วยเบิก  6 
3. ยาหมดอาย/ุเส่ือมสภาพในคลงั  3 
4. ระดบัความส าเร็จในการพฒันา
ประสิทธิภาพระบบการบริหารยาและ
เวชภณัฑร์ะดบัอ าเภอ 

 2 

5.ร้อยละของคะแนนการตรวจสอบภายใน
งานบริหารเวชภณัฑโ์รงพยาบาล 

 1 

6.มูลค่าการใชเ้วชภณัฑย์าท่ีลดลงเม่ือ
เทียบกบัปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

 1 

7.การจดัซ้ือยามีประสิทธิภาพ  1 
8.จ านวนยาเสพติดจดัเก็บอยา่งรัดกุมและ
มีจ านวนตรงกบัทะเบียนควบคุม 

 1 

งานบริการทางเภสัชกรรม 
1.อตัราความคลาดเคล่ือนทางยา 

  
10 

2. อตัราการแพย้าซ ้ าของผูป่้วย  9 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  3 
4. ระยะเวลารอคอย  3 
5. ร้อยละของการด าเนินการประสาน
รายการยา 

 2 

6. อตัราการเกิด ADE จากยาความเส่ียงสูง  2 
7. ร้อยละของการเกิดปัญหาจากการใชย้า  1 
8. อตัราการใชย้าความเส่ียงสูงตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

 1 

9. ร้อยละผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะ
ในโรคอุจจาระร่วง 

 1 

10.ร้อยละผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะ
ในโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน 

 1 

11.อุบติัการณ์การเกิด Drug interaction  1 

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข   

1.ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงาน
ก ากบัมาตรฐานสถานประกอบการดา้น
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

 6 

2.ระดบัความส าเร็จในการด าเนินงาน
ความปลอดภยัดา้นอาหาร 

 2 

3.ร้อยละของ รพสต. ผา่นเกณฑง์าน คบส.  1 

ตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรมฯ 

 จ านวน รพ. 
(แห่ง) 

4.ร้อยละของ รพสต.ท่ีมีการด าเนินงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคแบบมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายองคก์ร ผูบ้ริโภคในชุมชน 

 1 

งานวชิาการและข้อมูลข่าวสารด้านยา   
1. ระยะเวลาการตอบค าถามทางยาโดย
เฉล่ีย 

 2 

2. จ านวนขอ้ค าถามทั้งหมดท่ีให้บริการ  2 
 
 

3. ความพึงพอใจของบุคลากรทาง
การแพทยจ์ากการตอบค าถาม 

 1 

4 อตัราการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นยา  1 

งานบริหารงานทั่วไป   
1. สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน  2 
2. อตัราการปฏิบติังานเป็นไปตาม
แผนงาน/กิจกรรมท่ีก าหนด 

 2 

3.จ านวนขอ้ร้องเรียนพฤติกรรมการ
บริการของบุคลากร 

 2 

4. ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการประชุม/
อบรม ตามก าหนด 

 1 

5. ร้อยละของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
หน่วยงานหลงัการประชุม/อบรม 

 1 

6. ร้อยละของการรวบรวมวิเคราะห์ความ
เส่ียงในหน่วยงาน 

 1 

7. อตัราความพึงพอใจของบุคลากร
เก่ียวกบับรรยากาศการท างาน 

 1 

8. จ านวนคร้ังของการประชุมกลุ่มงานฯ  1 

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ   
1. ระดบัความส าเร็จงานเภสชักรรมปฐม
ภูมิใน รพ.สต 

 4 

2. ร้อยละของผูป่้วยท่ีมีปัญหาดา้นยาใน
ชุมชนไดรั้บการแกไ้ข 

 2 

3. ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผา่นการประเมิน
งานบริหารเวชภณัฑ ์
4. มูลค่าการคืนยาของผูป่้วยโรคเร้ือรับท่ี
รับยาท่ี รพ.สต 

 1 

ตารางท่ี 3: รายการตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหวัหนา้กลุ่มงาน
เภสชักรรมฯ และจ านวนโรงพยาบาลท่ีมีตวัช้ีวดั 
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ความคาดหวังของผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนที่มี

ต่อผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง (ยกเวน้ รพ.D) 
แสดงความคาดหวงัต่อผลการปฏิบติังานของหัวหน้ากลุ่ม
งานเภสัชกรรมฯ จ านวน 10 – 16 รายการ โดยมีค่าเฉล่ีย
จ านวนความคาดหวงัประมาณ 13 รายการต่อโรงพยาบาล 1 
แห่ง ผูอ้  านวยการ รพ. K มีจ านวนความคาดหวงัมากท่ีสุดคือ 
16 รายการ 

ลักษณะความคาดหวังของผู ้อ  านวยการ รพ. บาง
รายการ มีความจ าเพาะเจาะจง เช่น คาดหวงัวา่จะไม่มีการแพ้
ยาซ ้ า ซ่ึงสามารถหาตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่ม
งานเภสัชกรรมฯได้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีตัวช้ีวดัดังกล่าว
หรือไม่ แต่ความคาดหวงับางรายการ ตอ้งอาศยัการพิจารณา
จากตวัช้ีวดัเด่ียวหลายตวัร่วมกนั เช่นความคาดหวงัเร่ืองการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล และความคาดหวงัเร่ืองการบริหาร
เวชภณัฑอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นในการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างความ
คาดหวงัของผูอ้  านวยการ รพ. กบัตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน
หวัหนา้กลุ่มงานฯ ผูว้จิยัจึงพิจารณาจาก 

ทั้งการมีตวัช้ีวดัท่ีตรงกบัความคาดหวงัชดัเจน และพิจารณา
จากการมีตัวช้ีว ัดท่ีอาจช่วยสนับสนุนความคาดหวงัได้
บางส่วน เม่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องแล้ว พบว่าความ
คาดหวงัของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง มีตวัช้ีวดัผล
การปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯท่ีสนับสนุน
สอดคลอ้งกัน โดยความคาดหวงัของผูอ้  านวยการ รพ. J มี
จ านวนตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรม
ฯท่ีสอดคล้องมากท่ีสุด คือ 7 รายการ (ร้อยละ 58.3 ) ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 4 

เม่ือพิจารณาความคาดหวงัของผูอ้  านวยการ รพ.ทั้ ง 11 
แห่งในภาพรวมแลว้ พบว่ามีความคาดหวงัทั้งหมดจ านวน 
32 รายการ กระจายอยู่ในขอบเขตงานแต่ละงานโดยงาน
บริหารเวชภณัฑ์ และงานบริการเภสัชกรรม มีจ านวนความ
คาดหวงัมากท่ีสุด คือ 7 รายการ โดยความคาดหวงัของ
ผู ้อ  านวยการ  รพ.  ในงานการคุ้มครองผู ้บ ริโภคด้าน
สาธารณสุขทุกรายการ มีตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯสนบัสนุน โดยปรากฏในโรงพยาบาล
อยา่งนอ้ย 1 แห่ง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5 

  

ล าดบั โรงพยาบาล 

จ านวนความคาดหวงัที่ ผอ.รพ.มีต่อผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 

ทั้งหมด จ านวนตัวช้ีวดัหัวหน้ากลุ่มงานที่สอดคล้องกบัความคาดหวังของ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล (ร้อยละ) 

1     G 14 4  (28.6) 
2                     J 12 7 (58.3) 
3    C 14 1 (7.1) 
4  E 14 2 (14.3) 
5 K 16 4 (25.0) 
6      I 11 4 (36.4) 
7      L 10 1 (10.0) 
8 F 10 4 (40.0) 
9 H 13 6 (46.2) 

10 B 12 2 (16.7) 
11 A 15 3 (20.0) 

ตารางท่ี4: ความคาดหวงัของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลต่อผลการปฏิบติังานของหวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรมฯในแต่ละโรงพยาบาล 
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ความคาดหวังของ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนในภาพรวม 

มีตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงาน หน.กลุ่มงานเภสัชกรรมฯสนับสนุน/สอดคล้องใน
รพ.อย่างน้อย 1 แห่ง 

ไม่มีตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงาน หน.กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
สนับสนุน/สอดคล้อง 

1.งานบริหารเวชภณัฑ์ (7 รายการ) 

 บริหารยาท่ีมีคุณภาพ ไดแ้ก่ ยาเพียงพอ (ไม่ขาด ไม่เกิน) ยาไม่หมดอาย ุ
เส่ือมสภาพ 

 ความโปร่งใสในการคดัเลือก และจดัซ้ือยา 
 จดัท าแผนจดัซ้ือ และดูแลก ากบัให้เป็นไปตามแผน 
 จดัซ้ือยาในราคาท่ีเหมาะสม 
 ลดมูลค่าการสูญเสียยาของผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

 คดัเลือกยา เหมาะกบับริบทของ รพ. 
 ความถูกตอ้งของแบบบนัทึกยา (Stock card) กบัยา

คงเหลือ 

2.งานบริการทางเภสัชกรรม (7 รายการ) 

 ความคลาดเคล่ือนทางยา 
 การใชย้าอยา่งสมเหตุผล  
 การแพย้าซ ้า  
 ผูป่้วยไดรั้บยาถูกตอ้ง เหมาะสม ทนัเวลา  
 ความพึงพอใจ 

 แกปั้ญหาการใชย้าของผูป่้วยอยา่งทนัเวลาในรูปแบบ
ของสหสาขาวิชาชีพ 

 ผูป่้วยมีความเขา้ใจการใชย้าอยา่งถูกตอ้ง 

3.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข(3 รายการ) 

 สถานบริการดา้นสุขภาพและสถานประกอบการไดม้าตรฐาน    
 การท างานเชิงรุกร่วมกบัชุมชนสร้างเครือข่ายในชุมชนให้มีความเขม้แขง็ 
 ความร่วมมือของเครือข่าย 

 ไม่มี 
 

4.งานวชิาการและข้อมูลข่าวสารด้านยา (4 รายการ) 

 ส่ือสารข้อมูลข่าวสารยาใหม่ และเหตุการณ์ต่างๆเร่ืองยาท่ีเกิดข้ึนใน
โรงพยาบาล 

 ให้ขอ้มูลยาแก่ผูป่้วยอยา่งถูกตอ้ง และผูป่้วยสามารถ
เขา้ใจได ้

 ส่ือสารขอ้มูลดา้นยาแก่ประชาชนทัว่ไป 
 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นยา 

5.งานผลติ(2 รายการ) 
 ไม่มี  เตรียมยาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูป่้วย 

 ผลิตยาเพ่ือลดค่าใชจ่้ายดา้นยาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
บริบท รพ. 

6.งานบริหารงานทั่วไป(6 รายการ) 

 การปฏิบติังานตามแผนงานไดค้รบถว้น  
 ท างานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพทั้ งในงานด้านนโยบายและการ

ด าเนินงานคุณภาพของ รพ. 
 การพฒันาคุณภาพของบุคลากรในกลุ่มงานฯตามแผน 
 กระตุน้ให้บุคลากรสามารถสร้างนวตักรรมได ้
 
 

 ไม่มีความขดัแยง้ ในและนอกหน่วยงาน 
 ความร่วมมือในการปฏิบติังานกบัหน่วยงานอ่ืน 
 
 
 
 
 

7.งานเภสัชกรรมปฐมภูม ิ(3 รายการ) 

 งานเยีย่มบา้นท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาผูป่้วยอยา่งเป็นสหสาขาวิชาชีพ 
 ปรับปรุงคลงัเวชภณัฑ ์รพสต.ให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

 การจ่ายยาใน รพ.สต.อยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั 
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ความคาดหวังของ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนในภาพรวม 

มีตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงาน หน.กลุ่มงานเภสัชกรรมฯสนับสนุน/สอดคล้องใน
รพ.อย่างน้อย 1 แห่ง 

ไม่มีตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงาน หน.กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
สนับสนุน/สอดคล้อง 

ตารางท่ี 5: ความคาดหวงัของ ผอ.รพ. ในภาพรวม และการมี/ไม่มีตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
สนบัสนุน แยกตามขอบเขตงาน 

 

สรุปผลการศึกษา 
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

และการคุ้มครองผู ้บริโภค โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ขอนแก่นในภาพรวมมีความครอบคลุมงานของกลุ่มงาน
เกือบทุกดา้น ยกเวน้งานดา้นการผลิต  

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัขอนแก่น พบวา่งานบริการเภสัช
กรรม เป็นงานท่ีมีตัวช้ีว ัดมากท่ีสุด โดยตัวช้ีว ัดท่ีมีใน
โรงพยาบาลมากท่ีสุด คือ ตวัช้ีวดัความคลาดเคล่ือนทางยา
นั้น สอดคลอ้งกบัโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีภารกิจหลกัคือการ
รักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยโดยยึดตวัผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง ดงันั้น
การดูแลผู ้ป่วยจึงเน้นเร่ืองความปลอดภัยของผู ้ป่วยเป็น
ส าคญัรวมถึงมาตรฐานการประเมินของสถาบนัพฒันาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลยงัเน้นดา้นความปลอดภยัของ
ผูป่้วย 6 จึงเป็นขอ้มูลสนบัสนุนผลการวจิยัดงักล่าว 

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัขอนแก่น ท่ีไม่พบคือตวัช้ีวดังาน
ผลิต สาเหตุเกิดจากปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชน จังหวดั
ขอนแก่นไม่มีการผลิตยาแผนปัจจุบนัใชเ้อง 

โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานของ
หัวหนา้กลุ่มงานเภสชักรรมฯไปในดา้นงานบริหารเวชภณัฑ ์
งานบริการเภสัชกรรม รองลงมาคืองานบริหารงานทั่วไป
แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลชุมชน ให้ความส าคญักบักลุ่ม
งานเภสัชกรรม ฯ เร่ืองงานบริหารเวชภณัฑ์เป็นงานส าคญั
ของโรงพยาบาลเพราะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงและเป็น
หน่วยงานเดียวท่ีคดัเลือก จดัหายาให้แก่ผูป่้วยเพื่อให้ไดรั้บ
ยาท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ ส่วนตวัช้ีวดัผล
ปฏิบัติงานของ ฯงานบริการเภสัชกรรมนั้ นเกิดจากการ
ถ่ายทอดตวัช้ีวดัจากโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือให้
บริการรักษาพยาบาลผูป่้วยอย่างปลอดภยั ทุกหน่วยงานใน

โรงพยาบาลชุมชนต้องรับการถ่ายทอดตัวช้ีวดัด้านความ
ปลอดภยัในการให้บริการ ทั้ งน้ี ตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติงาน
ของงานบริหารงานทั่วไปท่ีพบรองลงมามีจ าเป็นต่อการ
บริหารจดัการในกลุ่มงานเภสัชกรรม ฯเพ่ือก ากบัติดตามงาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงพยาบาลชุมชน 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชนมีความคาดหวงัต่อผล
การปฏิบติังานของหัวหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯในงานทุก
ด้านของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ เ ม่ือพิจารณาเป็นราย
โรงพยาบาล พบว่ามีความสอดคลอ้งระหวา่งความคาดหวงั
ของผูอ้  านวยการ รพ. กบัตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานหัวหน้า
กลุ่มงานเภสชักรรมฯค่อนขา้งนอ้ย  

เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลว้ ประมาณร้อยละ 63 ของ
ความคาดหวังของผู ้อ  านวยการ รพ.  มีตัว ช้ีว ัดผลการ
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯสนับสนุนโดย
ปรากฏใน รพ.อยา่งนอ้ย 1 แห่ง ซ่ึงถือไดว้า่มีความสอดคลอ้ง
ปานกลาง  

นอกจากนั้ นแล้ว จากการท่ีพบว่าตัว ช้ีว ัดผลการ
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯรายโรงพยาบาลมี
จ านวนตวัช้ีวดัค่อนขา้งน้อยท่ีสอดคลอ้งกับความคาดหวงั
ของผูอ้  านวยการ รพ. แสดงให้เห็นว่า ยงัมีช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวงัของผูอ้  านวยการ รพ. ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชา กบั
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯซ่ึง
เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ จึงเป็นท่ีน่าพิจารณาว่า หากมีการ
ก าหนดตวัช้ีวดัดงักล่าวในอนาคต อาจตอ้งน าความคาดหวงั
ของผูบ้งัคบับญัชามาประกอบการพิจารณาดว้ย  

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีท าใหท้ราบถึงขอ้มูลพ้ืนฐานของ
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และการคุ้มครองผู ้บริโภค โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ขอนแก่นท่ีมีในปัจจุบนั และสามารถอธิบายความสอดคลอ้ง
ตัวช้ีว ัดผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน ฯท่ีมีใน
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ปัจจุบนักบัความคาดหวงัของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
เพ่ือทบทวนความจ าเป็นในการก าหนดตัวช้ีว ัดผลการ
ปฏิบติังานหัวหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯท่ีครอบคลุมงานทุก
ด้านท่ีรับผิดชอบ และน าความคาดหวงัของผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลมาประกอบการพิจารณาก าหนดตวัช้ีวดัผลการ
ปฏิบติังานหวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ทั้งน้ีตวัช้ีวดัตอ้งบ่ง
บอกได้ถึงระดบัความส าเร็จของหน่วยงานและมีจ านวนท่ี
เหมาะสม 
 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านท่ีสละเวลาเพ่ือให้ขอ้มูล

ท่ีส าคญัต่อการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อโอกาสการเข้าสู่ตลาดแรงงานของคนพกิารทีไ่ด้รับการฝึกอาชีพจากสถาบันฝึกอาชีพ
ในภาครัฐ 

(The Factors Affecting the Opportunity to Enter the Labor Markets Worker 

with Disabilities Who Receive Vocational Training in Vocational Rehabilitation 

Institution of Government) 

พรภิญญา หาญวฒันานุกุล1 และ ดลพร เผือกคง2 
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
2 อาจารย์ภาควิชาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล, Corresponding Author 

E-mail: 1 pin_nakano@hotmail.com ,2 Dollaporn.phu@mahidol.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยั น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) รูปแบบและหลกัสูตรการฝึกอาชีพให้กบัคนพิการของสถาบนัการฝึกอาชีพใน

ภาครัฐ   (2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงานของคนพิการท่ีไดรั้บการฝึกอาชีพจากสถาบนัการฝึกอาชีพของภาครัฐ   
(3) ปัญหาและอุปสรรคของคนพิการท่ีผา่นการฝึกอาชีพจากสถาบนัการฝึกอาชีพของภาครัฐในการเขา้สู่ตลาดแรงงาน เป็นการวจิยั
แบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ   (1) กลุ่มคนพิการท่ีไดรั้บการฝึกอาชีพ
จากศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพส าหรับคนพิการ จ านวน 364 คน และ   (2) กลุ่มเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานของศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพส าหรับคนพิการ 
จ านวน 18 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามและแบบบนัทึกเอกสารเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอา้งอิง คือ  ค่าเฉล่ีย  ความถ่ี  ร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ีย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) รวมทั้งใชก้าร
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบและหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอาชีพในภาครัฐ มีให้บริการหลายหลกัสูตร มีรูปแบบยืดหยุน่
สามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพความพิการของคนพิการแต่ละคน ซ่ึงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบับริการฝึกอาชีพของ
สถาบนัการฝึกอาชีพในภาครัฐ แต่หลกัสูตรท่ีเปิดฝึกอบรมยงัไม่ค่อยทนัสมยั ไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานเท่าท่ีควร 
ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงานของคนพิการ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นการท างาน และปัจจยัดา้นการฝึกอาชีพ จากการส ารวจพบวา่คนพิการท่ีเขา้รับการฝึกอาชีพนั้นมีทุก
ประเภทความพิการ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจา้ง มีรายได ้5,000-10,000 บาท ซ่ึงไม่เพียงพอกบัรายจ่าย โดยปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลต่อการท างานในสถานประกอบการของคนพิการมากท่ีสุด คือสภาพในการท างาน  นอกจากน้ีปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผล
ต่อการเขา้ท างานของคนพิการมี 3 ประเด็นหลกัคือ   (1) ทศันคติของสถานประกอบการท่ีมีต่อคนพิการ   (2) ทกัษะการท างานและ
ความพร้อมของคนพิการในการเขา้ท างานในสถานประกอบการ   (3) การฝึกอาชีพท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
 
ค าส าคญั: ตลาดแรงงาน, คนพิการ, สถาบนัฝึกอาชีพ,ภาครัฐ 
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บทน า 
ความพิการมีความสัมพนัธ์กบัความยากจนและการถูก

กีดกนั  จนอาจกล่าวไดว้า่การถูกกีดกนัโอกาสจากการไดง้าน
ท าของคนพิการเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความยากจน
เพราะคนพิการมัก ถูก กีดกันและ ถูก เ ลือกปฏิบั ติ ใน
ตลาดแรงงานและในท่ีอ่ืนๆมากกวา่คนทัว่ไป  ดว้ยเหตุน้ีคน
พิการจึงได้รับผลกระทบจากการไม่มีงานท ามากกว่า
ประชากรในกลุ่มอ่ืนๆ  คนพิการมกัท างานเป็นแรงงานท่ีอยู่
นอกระบบตลาดแรงงานและเป็นงานท่ี ใช้ทักษะน้อย  ได้
ค่าตอบแทนต ่า  มีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพนอ้ยกวา่หรือแทบ
ไม่มี  ท่ีส าคญัส่วนใหญ่ท างานต ่ากว่าระดบัความสามารถท่ี
ตนเองมี  (องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ, 2549)  

ดงัจะเห็นไดจ้ากรายงานสถานการณ์คนพิการประเทศ
ไทยโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ ส ารวจคนพิการเม่ือปี 2550 
ท่ีพบว่าประเทศไทยมีคนพิการจ านวนประมาณ 1,871,860 
คน  หรือคิดเป็นร้อยละ  2.9 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
เป็นเพศหญิงในสัดส่วนท่ีสูงกวา่เพศชายเล็กนอ้ย คือร้อยละ  
3.0 และร้อยละ  2.7 ตามล าดับ  ในจ านวนน้ีมีคนพิการท่ี
ประสบปัญหาการท างานและการประกอบอาชีพตั้งแต่อายุ 
15 ปีข้ึนไป (จ านวน 1.8 ลา้นคน)  โดยประมาณสองในสาม
หรือร้อยละ  64.8 ไม่ไดท้ างาน มีเพียงร้อยละ  35.2 เท่านั้นท่ี
มีงานท า  ลกัษณะงานเป็นการท างานภาคเกษตร ประมง งาน
บริการ และขายแรงงาน  มีรายได้ส่วนใหญ่ต ่ากว่า 7,000 
บาท/เดือน ดงันั้นคนพิการในประเทศไทยจึงมีสถานะทาง
สงัคมอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูง (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2551)  

ดว้ยสถานการณ์ดงักล่าวจึงไดมี้การบญัญติักฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับคนพิการออกมาหลายฉบับ เพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองการมีงานท าของคนพิการ  เช่น พระราชบัญญัติ
ส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.  2550 , 
กฎกระทรวงเร่ืองการจา้งงานคนพิการ พ.ศ. 2554 เป็นตน้ ซ่ึง
มีขอ้ก าหนดให้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการของ
เอกชนท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่หน่ึงร้อยคนข้ึนไป ตอ้งรับคนพิการท่ี
สามารถท างานได้ในอัตราลูกจ้างทั้ งหมดไม่ว่าจะอยู่ใน
ต าแหน่งใดจ านวนทุกหน่ึงร้อยคนต่อคนพิการหน่ึงคน  แต่
เ ม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กลับพบว่า 
กฎกระทรวงท่ีใช้อยู่ปัจจุบันมีวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งเน้นการ

สงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ มิใช่กฎหมายท่ี
ก่อให้เกิดสิทธิคนพิการโดยตรง ท าให้เจา้หน้าท่ีท าไดเ้พียง
ท าหนัง สือขอความ ร่วม มือจากนายจ้า งห รือสถาน
ประกอบการ  โดยใช้มาตรการจูงใจทางภาษี รวมทั้ งให้
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นกับนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการท่ีให้ความร่วมมือกับทางราชการเท่านั้ น  
ในขณะท่ีกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว  ยงัก าหนดให้สถาน
ประกอบการใชดุ้ลพินิจในการออกประกาศต าแหน่งงานวา่ง
ส าหรับคนพิการ  ดงันั้นในกรณีไม่มีคนพิการมาสมคัรก็ไม่
ตอ้งจ่ายเงินเขา้กองทุน  ท าให้สถานประกอบการบางแห่ง  
ประกาศคุณสมบัติของต าแหน่งงานว่างอยู่ในระดับสูง  
ส่งผลใหค้นพิการไม่สามารถเขา้ท างานได ้ และกรณีท่ีสถาน
ประกอบการไม่รับคนพิการเขา้ท างานให้ด าเนินการส่งเงิน
เขา้กองทุนปีละคร่ึงหน่ึงของค่าจา้งขั้นต ่าท่ีตอ้งจา้งคนพิการ
ในแต่ละปี ซ่ึงพบว่าในประเทศไทยมีสถานประกอบการ
จ านวนมากและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนท่ีเลือกส่งเงินเขา้กองทุน
แทนการจา้งงาน (ลคันาวดี สายมิตร, 2553 : 2)  

นอกจากน้ี สาเหตุอีกประการท่ีท าให้คนพิการท างาน
ในสถานประกอบการน้อยหรือสถานประกอบการไม่
สามารถจา้งงานคนพิการได ้เพราะทศันคติของผูบ้ริหารและ
พนกังานท่ีมีต่อคนพิการ มองวา่คนพิการไม่สามารถท างาน
ไดเ้หมือนคนปกติ  ท าให้งานล่าชา้ไม่มีประสิทธิภาพ  เป็น
ภาระขององคก์รในขณะท่ีเม่ือค านวณถึงค่าใชจ่้ายในการจา้ง
งานและสวสัดิการต่างๆให้กบัคนพิการมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่
การส่งเงินเขา้กองทุนตามสัดส่วนท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึง 
ความไม่พร้อมขององคก์รทั้งในเร่ืองของสถานท่ี ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆดว้ย (จิราวลัย ์ คงถาวร, 2547 : 8)  

ฉะนั้นจากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้หากไม่มีมาตรการ
เตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานใน
การจดัการศึกษา  การประกนัสุขภาพ  การฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย 
และการฝึกอาชีพ  แลว้จะส่งผลให้นายจา้งละเลยต่อการรับ
คนพิการเขา้ท างานตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 33 มาตรา 34 และ
มาตรา 35 เป็นผลใหภ้าพรวมของสงัคมยงัขาดการยอมรับคน
พิการ   
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แต่ ใ นขณะ เ ดี ย วกันป รั ชญาก า รด า เ นิ น ธุ ร กิ จ
เปล่ียนแปลงไปโดยธุรกิจเร่ิมมอง ความรับผิดชอบต่อสงัคม
มากข้ึน  มององคก์รเป็นส่วนหน่ึงของสังคมซ่ึงนอกจากการ
แสวงหาก าไรจากสังคมแลว้  ยงัมองถึงการคืนก าไรสู่สังคม
ดว้ย (รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, 2552) ประกอบกบักฎหมาย
ต่างๆท่ีบญัญติัออกมาถือเป็นกลไกอยา่งหน่ึงในการโนม้น้าว
ให้สถานประกอบการต่างๆ ปรับตามนโยบาย  การสรรหา
และการคัดเลือกผู ้จะเข้าท างาน  โดยมีเ ง่ือนไขยืดหยุ่น
พอท่ีจะรับคนพิการเขา้ท างานไดต้ามสภาพความพิการจะ
เอ้ืออ านวย  ส่งให้สถานประกอบการต่างๆ  มีความเตม็ใจจะ
จา้งงานคนพิการมากข้ึน  แต่อยา่งไรก็ดีปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึน
จากการท่ีสถานประกอบการมีแนวโนม้การจา้งงานคนพิการ
มากข้ึนก็คือการขาดแคลนคนพิการท่ีมีความสามารถ  มีฝีมือ  
มีศักยภาพในการท างานตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ  
ซ่ึงในบางคร้ังอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุเกิดจากการท่ีสถาน
ประกอบการประกาศคุณสมบติัท่ีรับสมคัรสูงเกินไป  แต่อีก
นัยหน่ึงก็คือการท่ีคนพิการส่วนหน่ึงยงัขาดศักยภาพ  ขาด
ความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้
ท างานในสถานประกอบการ  ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีคน
พิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ขาดโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษา  การฝึกอาชีพ (อลิศรา ตะวงัทนั, 2554 : 3) 

ดงันั้น แนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าวทางหน่ึงคือการท่ี
รัฐตอ้งเขา้มาให้การสนับสนุนทั้ งในทางนโยบายและการ
ปฏิบติั กล่าวคือ  รัฐควรจะก าหนดมาตรการในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ  มาตรการเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ
คนพิการ เช่น  การจัดการศึกษาทางเลือก  การปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอาชีพ  การจัดสรรงบประมาณในการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพ
คนพิการ เป็นตน้ ซ่ึงการพฒันาศกัยภาพคนพิการนั้นควรจะ
มีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงานและ
ส่งเสริมให้คนพิการมีความสามารถเพียงพอท่ีจะไดรั้บการ
จา้งงานจากสถานประกอบการมากข้ึน  เพ่ือคนพิการจะไดมี้
โอกาสเขา้สู่ตลาดแรงงาน ไดรั้บการยอมรับจากนายจา้งวา่มี
ศกัยภาพไม่ดอ้ยไปกวา่บุคคลทัว่ไป 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบและหลกัสูตรการฝึกอาชีพให้กบั
คนพิการของสถาบนัการฝึกอาชีพในภาครัฐ 

2. เ พ่ื อ ศึ กษาปัจจัย ท่ี ส่ งผลต่อโอกาสการ เข้า สู่
ตลาดแรงงานของคนพิการท่ีไดรั้บการฝึกอาชีพจากสถาบนั
การฝึกอาชีพของภาครัฐ 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของคนพิการท่ีผ่าน
การฝึกอาชีพจากสถาบนัการฝึกอาชีพของภาครัฐในการเขา้สู่
ตลาดแรงงาน 

ค าถามวจิยั 
1. รูปแบบและหลัก สูตร ท่ี ใช้ ฝึ กอา ชีพ มีคว าม

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานปัจจุบนัและ
ช่วยท าให้คนพิการมีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานมากข้ึน
หรือไม่ 

2. คนพิการ มี ปัญหาและ อุปสรรคในการ เข้า สู่
ตลาดแรงงานหรือไม่ 

3. ปัจจัยอะไรท่ีส่งผลท าให้คนพิการท่ีได้รับการฝึก
อาชีพมีโอกาสเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

นิยามศัพท์ 
คนพิการ หมายถึงบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 

การไดย้นิและการส่ือสาร การเคล่ือนไหว  อารมณ์ พฤติกรรม 
สติปัญญาและการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการ
ปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั การท างาน และการมีส่วน
ร่วมทางสังคม แต่มีสามารถพฒันาตนเองให้มีสมรรถภาพ 
สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถท างานได้อนัเน่ืองมาจาก
การไดรั้บการฝึกอาชีพจากสถาบนัการฝึกอาชีพของภาครัฐ  

การฝึกอาชีพ   หมายถึง  กระบวนการฟ้ืนฟูคนพิการท่ี
มีความเหมาะสมกบัความพิการแต่ละประเภทเพ่ือเพ่ิมทกัษะ
และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ  
ช่วยให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองและครอบครัวได ้ ทั้ งยงัสามารถท าประโยชน์ให้กบั
สงัคมดว้ย  

สถาบนัการฝึกอาชีพของภาครัฐ หมายถึง สถาบนัท่ีมี
หนา้ท่ีฝึกอบรมในงานอาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้และทกัษะ
ความถนัด  และความสามารถท่ีเหมาะสมกับสภาพความ
พิการ  ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมแก่คนพิการก่อน
ไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพ
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อิสระ  โดยด าเนินงานภายใต้สังกัดกรมพฒันาสังคมและ
สวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ซ่ึงมีอยู่ 9 แห่งดว้ยกนั คือ ศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพคนพิการ
พระประแดง  จังหวดัสมุทรปราการ  ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคน
พิการขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  ศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพคนพิการ
บา้นทองพูนเผ่าพนสั  จงัหวดัอุบลราชธานี  ศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพ
คนพิการหยาดฝน  จังหวดัเชียงใหม่  ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคน
พิการภาคใต ้จงัหวดันครศรีธรรมราช  ศูนยบ์ริการสวสัดิการ
สังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ จงัหวดัลพบุรี  สถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดั
อุบลราชธานี   ศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพคนพิการหนองคาย  จงัหวดั
หนองคาย และศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานใน
อารักษ)์ 

โอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงาน  หมายถึง การท่ีคนพิการ
ท่ีมีความรู้ มีทกัษะในการประกอบอาชีพอนัไดม้าจากเขา้รับ
การฝึกอาชีพ  มีความตอ้งการในการมีงานท า และมีความ
คาดหวงัวา่จะไดมี้งานท าท่ีเหมาะสม  จะมีความเป็นไปไดท่ี้
จะไดรั้บการจา้งงานหรือประกอบอาชีพตามความสามารถ
หรือความสนใจของตน รวมทั้งมีโอกาสในการเขา้แข่งขนัใน
ตลาดแรงานมากข้ึนตามสิทธิท่ีคนพิการพึงได้จากการ
ส่งเสริมและพฒันาบริการของสถาบนัการฝึกอาชีพในภาครัฐ 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อโอกาสการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของคนพิการท่ีไดรั้บการฝึกอาชีพจากสถาบนั
การฝึกอาชีพในภาครัฐ”  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เพื่อทราบถึงรูปแบบและหลกัสูตรการฝึกอาชีพของคนพิการ 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างการฝึกอาชีพกบัโอกาสการ
เขา้สู่ตลาดแรงงานของคนพิการ และปัญหาอุปสรรคของคน
พิการในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ซ่ึงมีวิธีการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. วธีิการวจิยั 
1.1 การศึกษารูปแบบและหลกัสูตรการฝึกอาชีพ  ใช้

วิ ธี ก า ร เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  (Qualitative Method) ก ล่ า ว คื อ 
ท าการศึกษาจากเอกสารข้อมูลเ ก่ียวกับรูปแบบและ

หลกัสูตรการฝึกอาชีพของสถาบนัฝึกอาชีพของภาครัฐ ซ่ึง
ไดจ้ากศูนยฟ้ื์นฟอูาชีพทั้ง 9 แห่ง  

1.2 การศึกษาปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อโอกาสการเข้า สู่
ตลาดแรงงานของคนพิการและปัญหาและอุปสรรคของคน
พิการในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ใช้วิธีการเชิงปริมาณ
(Quantitative Method)และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) กล่าวคือ การศึกษาปัจจัยจะเป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ  ส่วนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคจะเป็นการศึกษา
เชิงคุณภาพ   

2. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อโอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงานของคนพิการและ
ปัญหาและอุปสรรคของคนพิการในการเขา้สู่ตลาดแรงงาน  
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาออกเป็น2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่   

กลุ่มท่ี 1 คนพิการท่ีไดรั้บการฝึกอาชีพจากศูนยฟ้ื์นฟู
อาชีพส าหรับคนพิการในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวสัดิการทั้ ง  9 แห่ง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.
2555  ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวน
ประชากรรวมก่อนด้วยการใช้ตารางของ Taro Yamane 
หลงัจากนั้นจึงท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของแต่ละ
ศูนยฯ์โดยใชก้ารค านวณเทียบสัดส่วน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้ นภูมิ(Stratified random sampling)โดย
ก าหนดความคลาดเคล่ือนเท่ากับ .05 และค่าความเช่ือมัน่
เท่ากับ 95% ซ่ึงจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของคนพิการท่ี
ไดรั้บการฝึกอาชีพจากศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพส าหรับคนพิการใน
สังกัดกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการทั้ ง  9 แห่ง จ านวน
ทั้งส้ิน 364 คน 

กลุ่มท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานของศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพ
ส าหรับคนพิการในสงักดักรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการทั้ง  
9 แห่งในปัจจุบนั ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในฝ่ายฝึกอาชีพจากงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2 
งาน คือ งานฝึกอาชีพและงานการศึกษาของศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพ
ส าหรับคนพิการในสงักดักรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการทั้ง 
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9 แห่ง แห่งละ 2 คนรวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั
18คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษารูปแบบและหลกัสูตร

การฝึกอาชีพ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบบนัทึกเอกสาร ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
และใชต้วัผูว้จิยัเองในการบนัทึกเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3.2 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูลเ พ่ือ
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงานของ
คนพิการและปัญหาและอุปสรรคของคนพิการในการเขา้สู่
ตลาดแรงงาน  ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน โดย
อาศยัแนวคิดทฤษฏีท่ีไดท้บทวนวรรณกรรมและพฒันามา
จากแบบสอบถามของงานวิจัยก่อนหน้า  เ พ่ือการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม โดยแบบสอบถาม 
จะแบ่งเป็น 2 ชุด ส าหรับ 2 กลุ่ม 

4. การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
4.1 น าร่างแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนทดสอบความ

ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณา
ตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแกไ้ข ปรับปรุง  เพ่ือให้
อ่านแลว้มีความเขา้ใจง่ายและชดัเจนตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย โดยแปลผลเป็นค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) 

4.2 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

4.3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
แลว้มาด าเนินการทดลองใช้กับกลุ่มคนพิการท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างแต่อยูภ่ายใตก้ลุ่มประชากรเดียวกนั  จ านวน 30 คน 
แลว้น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได ้มาทดสอบความเท่ียง 
(reliability) โดยใชว้ิธีของ cronbach มีเกณฑ์การผ่านคือ ค่า 
alpha  รวมมากกวา่ 0.5 ซ่ึงผลท่ีไดคื้อ แบบสอบถามส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีมีค่า alpha  เท่ากับ 0.8638 และ แบบสอบถาม
ส าหรับคนพิการค่า alpha  รวมเท่ากบั 0.9108  

5. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบและ

หลกัสูตรการฝึกอาชีพ ผูว้ิจยัมีการด าเนินการติดต่อกบัศูนย์
ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการทั้ ง 9 แห่ง  เ พ่ือช้ีแจงและขอความ
อนุเคราะห์ในการขอขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบและหลกัสูตรการ

ฝึกอาชีพท่ีศูนยฟ้ื์นฟอูาชีพคนพิการไดมี้การเปิดอบรม ซ่ึงได้
น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาบนัทึกในแบบบนัทึกเอกสารท่ีได้
สร้างข้ึน 

5.2. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
โอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงานของคนพิการและปัญหาและ
อุปสรรคของคนพิการในการเขา้สู่ตลาดแรงงาน  ผูว้ิจัยใช้
แบบสอบถามท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว จัดส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณียใ์ห้กับผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง
ผูว้จิยัท าการดดัแปลงแบบสอบถามใหเ้หมาะสมกบัคนพิการ
แต่ละประเภท เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยท่ีเป็นคน
พิการนั้นมีทุกประเภทความพิการ เพ่ือใหส้ะดวกกบัคนพิการ
ในการตอบแบบสอบถาม โดยให้ระยะเวลาในการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 2-3 สัปดาห์แลว้จึงส่งคืน
แบบสอบถามใหผู้ว้จิยั  

6.การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6.1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบและหลกัสูตร

การฝึกอาชีพ จะใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบบนัทึกเอกสาร 

6.2. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อโอกาสการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของคนพิการและปัญหาและอุปสรรคของคน
พิการในการเขา้สู่ตลาดแรงงาน จะใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติ 
โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์
แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาเปล่ียนเป็นรหัสตัวเลข และน ามา
วิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การวจิยัทางสงัคมศาสตร์ (SPSS for window) 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1. สถิติเชิงพรรณนา  คือ  ค่าเฉล่ีย  ความถ่ี  ร้อยละ  และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติเชิงอา้งอิง คือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่มใชส้ถิติทดสอบ 
Independent Sample T-test , การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA : Analysis of Variance)  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
ตัวแปรตั้ งแต่  3 กลุ่มข้ึนไป  , การวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression analysis) 

3. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
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ผลการศึกษา 
การสรุปผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถแบ่งเป็นประเด็น

ต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี  
1. รูปแบบและหลกัสูตรการฝึกอาชีพให้กบัคนพิการ

ของสถาบนัฝึกอาชีพของภาครัฐ  
1.1. หลกัสูตรฝึกอาชีพท่ีเปิดฝึกอาชีพของสถาบันฝึก

อาชีพ ผลการศึกษา พบว่า สถาบนัการฝึกอาชีพของภาครัฐ
ทั้ ง 9 แห่ง ใช้หลกัสูตรเดียวกัน ซ่ึงก าหนดโดยกรมพฒันา
สังคมและสวัสดิการ ยกเว ้นศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ 
เน่ืองจากเป็นสถาบนัท่ีเนน้การจ าลองการท างานจริงมากกวา่
การฝึกอาชีพท่ีเป็นหลักสูตร โดยหลักสูตรท่ีมีการเปิดฝึก
อาชีพและไดรั้บความนิยมจากคนพิการในการสมคัรเขา้รับ
การฝึกอาชีพมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หลกัสูตรตดัเยบ็เส้ือผา้และการ
ใช้จักรอุตสาหกรรม หลักสูตรเสริมสวย และหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น Microsoft 
office, photoshop เป็นตน้) ตามล าดบั  

1.2 รูปแบบการใหบ้ริการฝึกอาชีพ ผลการศึกษา พบวา่ 
สถาบนัการฝึกอาชีพของภาครัฐทั้ง 9 แห่ง มีรูปแบบโดยส่วน
ใหญ่ท่ีคลา้ยกนั คือ เนน้การฝึกภาคปฏิบติัมากกวา่ภาคทฤษฏี 
มีความยดึหยุน่ในการฝึกอาชีพ กล่าวคือ แมว้า่จะใชห้ลกัสูตร
การฝึกอาชีพหลักสูตรเดียวกันซ่ึงก าหนดโดยกรมพฒันา
สังคมและสวสัดิการ แต่ทางสถาบนัสามารถปรับเปล่ียนการ
ฝึกให้มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการของผูท่ี้เขา้รับ
การฝึกอาชีพได ้เพื่อให้การฝึกอาชีพมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์แก่คนพิการใหม้ากท่ีสุด  ส่วนศูนยพ์ฒันาอาชีพคน
พิการนั้นมีรูปแบบการฝึกอาชีพท่ีต่างออกไป กล่าวคือ มีการ
ใช้รูปแบบการฝึกอาชีพท่ีเน้นการจ าลองการปฏิบติังานใน
สถานประกอบการจริง เพื่อให้คนพิการไดฝึ้กอาชีพและได้
ท างานไปพร้อมๆกัน ซ่ึงจะท าให้คนพิการมีประสบการณ์
และได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปท างานในสถาน
ประกอบการจริง  

1.3. กระบวนการฝึกอาชีพ ผลการศึกษา พบวา่ สถาบนั
การฝึกอาชีพของภาครัฐทั้ง 9 แห่ง มีกระบวนการฝึกอาชีพ
หลกัๆเหมือนกนั เน่ืองจากเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ใช้กฏ 
ระเบียบ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักระบวนการฝึกอาชีพชุดเดียวกนั 

แต่ในระดับของการปฏิบัติอาจมีรายละเอียดเ ก่ียวกับ
กระบวนการท างานท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากแต่ละพ้ืนท่ีก็มี
บริบท บรรทดัฐานทางสงัคม และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
ต่างกนัไป รวมทั้งคนพิการเองก็มีลกัษณะนิสัยท่ีแตกต่างกนั
ดว้ย 

1.4. การด าเนินการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากการฝึก
อาชีพ ผลการศึกษา พบวา่ นอกจากการฝึกอาชีพ ยงัมีบริการ
ด้านอ่ืนๆ ให้กับคนพิการด้วย ได้แก่ บริการด้านปัจจัยส่ี 
บริการดา้นการศึกษา บริการดา้นการจดัหางาน บริการดา้น
สุขภาพ และบริการด้านสังคม เ พ่ือ เ ป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถรับการ
ฝึกอาชีพได้อย่างเต็มท่ี รวมทั้ งช่วยให้คนพิการสามารถ
ด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมไดด้ว้ยตนเอง  

1.5. การคัดเลือกคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพของ
สถาบนัฝึกอาชีพของภาครัฐ พบวา่ ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนั ซ่ึง
ก าหนดโดยกรมพฒันาสังคมลสัวสัดิการโดยศูนยต์่างๆ จะมี
คณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีคดัเลือกคนพิการท่ีมีคุณสมบติัตาม
เกณฑ ์เพื่อเขา้รับการฝึกอาชีพ ซ่ึงจะเปิดรับสมคัรปีละ 1 คร้ัง 
ซ่ึงสถาบนัการฝึกอาชีพของภาครัฐทั้ง 8 แห่ง จะรับคนพิการ
เขา้รับการฝึกทุกประเภทความพิการยกเวน้ ศูนยพ์ฒันาอาชีพ
คนพิการ จะรับคนพิการปรเภทการเคล่ือนไหว เท่านั้น  แต่
อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติั นอกจากจะรับคนพิการจากการ
คดัเลือกปกติแลว้ ทางสถาบันการฝึกอาชีพของภาครัฐทั้ง 9 
แห่งยงัตอ้งรับคนพิการจากสถานสงเคราะห์คนพิการเขา้รับ
การฝึกอาชีพด้วย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนพิการท่ีไม่สามารถ
พัฒนาให้มีความสามารถในการท างานท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ออกไปปฏิบัติงานจริงได้ในสถานประกอบการ ท าให้คน
พิการเหล่าน้ีเป็นภาระของสถาบันท่ีจะต้องดูแลคนพิการ
เห ล่า น้ีต่ อไป ไ ม่สามารถส่ง เข้าไปท างานในสถาน
ประกอบการไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นความพิการ 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงานของ
คนพิการท่ีไดรั้บการฝึกอาชีพจากสถาบนัฝึกอาชีพในภาครัฐ 

ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนทั้งส้ิน กลุ่มท่ี 1 จ านวน 264 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ  72.52 กลุ่มท่ี 2 จ านวน 20 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท าให้เห็นไดว้่ามีปัจจัยท่ี
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ส่งผลต่อโอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงานของคนพิการหลกัๆ 4 
ปัจจยั โดยจะแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 ส่วนของคนพิการท่ีเคยเขา้รับบริการฝึกอาชีพจาก
สถาบันฝึกอาชีพของภาครัฐ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ท าให้เห็นไดว้า่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานของคนพิการท่ีได้รับการฝึกอาชีพจาก
สถาบนัฝึกอาชีพในภาครัฐ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 72.0) มีอายรุะหวา่ง 15 – 30 ปี 
(ร้อยละ 46.2) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 72.7) และมีวุฒิ
การศึกษาในระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 38.6) ทั้งน้ี 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหว หรือ
ร่างกาย (ร้อยละ 53.8) คร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอย่างพิการแต่
ก าเนิด ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงพิการภายหลงั เม่ืออายรุะหวา่ง  1 -15 
ปี (ร้อยละ 28.4) โดยส่วนใหญ่ พิการจากภาวะเจ็บป่วย (ร้อย
ละ 26.1) 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ผลการศึกษา พบวา่ คนพิการ
ส่วนใหญ่อาศยัในบา้นของพ่อแม่ (ร้อยละ 40.5) คร่ึงหน่ึงมี
ปัญหาการเดินทางในชีวิตประจ าวนัและการเดินทางไป
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 56.8)  ส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม
หรืองานเทศกาลท่ีจัดโดยชุมชนหรือหน่วยงานทั้ งภาครัฐ
และเอกชน (ร้อยละ 62.9) และไม่มีปัญหาการยอมรับจาก
สังคม (ร้อยละ 59.5)  นอกจากน้ี ครอบครัวส่วนใหญ่ของ
กลุ่มตวัอยา่งสนบัสนุนให้เขา้รับการฝึกอาชีพ (ร้อยละ 85.6) 
และคร่ึงหน่ึงเคยได้รับบริการด้านอาชีพจากหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนนอกเหนือจากการฝึกอาชีพ (ร้อยละ 56.1) 

 ปัจจยัดา้นการท างาน ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งในสถานประกอบการ (ร้อยละ 50.4) มา
เป็นเวลาตั้ งแต่ 1 – 5 ปี (ร้อยละ 80.7) โดยท างาน 7 วนั/
สัปดาห์ (ร้อยละ 43.2) มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท/เดือน 
(ร้อยละ 48.5) ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้ใกลเ้คียงกบัรายจ่าย (ร้อยละ 
45.5) และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพโดยคาดหวงัวา่ จะไม่ให้
ตนเองเป็นภาระต่อครอบครัว (ร้อยละ 53.4) ทั้ ง น้ี  กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ ใชร้ายไดท่ี้ไดรั้บมาเป็นค่าใชจ่้ายภายใน
ครอบครัว (ร้อยละ 47.7) และส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสิน (ร้อยละ 
68.2)  นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พอใจในรายได ้(ร้อย

ละ 59.1) และงานท่ีท า (ร้อยละ 75.8) โดยไม่คิดเปล่ียนงาน 
(ร้อยละ 53.8) ในด้านของปัญหาในการสมัครงาน กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เคยพบปัญหาในการสมคัรงาน (ร้อยละ 
54.2) แต่เม่ือเข้ามาท างาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่มี
ปัญหาในการท างาน (ร้อยละ 67.0)    

 ปัจจยัดา้นการฝึกอาชีพ  ผลการศึกษา พบวา่ ในการเขา้
รับการฝึกอาชีพท่ีศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ฝึก
อาชีพในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 26.5) หลกัสูตรตดั
เยบ็เส้ือผา้และการใชจ้กัรอุตสาหกรรม (ร้อยละ  23.5) และ
หลกัสูตรเสริมสวยและตดัผมชาย (ร้อยละ  11) เป็นระยะเวลา 
1 ปี (ร้อยละ 90.9) โดยเขา้ฝึกอาชีพ เน่ืองจากอยากมีอาชีพ
เพ่ือเล้ียงตนเอง (ร้อยละ 49.2) และทราบข่าวการรับสมคัร
จากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐและเอกชน (ร้อยละ 50.8) 
นอกจากน้ี ส าหรับความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอาชีพ
ของสถาบนัฝึกอาชีพในด้านต่างๆพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่พอใจต่อสถานท่ีเ รียน (ร้อยละ 97.7) เ น้ือหาของ
หลกัสูตรท่ีฝึก (ร้อยละ 96.6) อุปกรณ์เคร่ืองมือประกอบการ
สอน (ร้อยละ 94.7) ครูผู ้สอน (ร้อยละ 89.4) และความ
ช่วยเหลือดา้นการจดัหางานหลงัจบหลกัสูตร (ร้อยละ 85.2)  

ความคิดเห็นต่อโอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงานและการ
มีงานท าของคนพิการ  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นคนพิการมีความคิดเห็นในด้านการมีทักษะเพื่อการ
ประกอบอาชีพ ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ความรู้และ
ทกัษะท่ีไดจ้ากการฝึกอาชีพ ทั้งความรู้ภาคทฤษฏีและการฝึก
อาชีพในภาคปฏิบัตินั้นเพียงพอและเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ เพราะการฝึกอาชีพท าให้คน
พิการมีประสบการณ์ มีความช านาญ และมีความมัน่ใจใน
การประกอบอาชีพยิง่ข้ึน 

 ส าหรับความคิดเห็นดา้นความคาดหวงัต่อการท างาน 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นคนพิการเห็นดว้ยใน
ระดบัมากวา่ การไดเ้ขา้ฝึกอาชีพท าใหมี้โอกาสเขา้ท างานใน
สถานประกอบการ ซ่ึงลกัษณะของงานท่ีคนพิการท าอยูใ่น
ปัจจุบนัตรงกบัอาชีพท่ีไดฝึ้กมา นอกจากน้ีสาขาอาชีพท่ีคน
พิการเข้ารับการฝึกอาชีพยังตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัมีคนพิการบางส่วนเห็นวา่
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การฝึกอาชีพเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณเพราะฝึกแลว้ไม่
สามารถหางานท าได ้

 ส าหรับด้านความต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคนพิการเห็นด้วยใน
ระดบัมากวา่  คนพิการส่วนใหญ่ท่ีเขา้รับการฝึกอาชีพเพราะ
ตอ้งการหารายไดด้ว้ยตนเองเพ่ือใชจ่้ายและเล้ียงดูครอบครัว 
รวมทั้ งเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูบ าบัดสภาพความพิการของตน 
ฉะนั้นเม่ือเสร็จส้ินการฝึกอาชีพจึงจะพยายามหางานท าใหไ้ด้
โดยเร็วและตอ้งการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพท่ีไดฝึ้ก
อาชีพมา ซ่ึงคนพิการบางส่วนตอ้งการหางานท าในสถาน
ประกอบการ แต่บางส่วนตอ้งการประกอบอาชีพอิสระ ดว้ย
เหตุน้ีคนพิการจึงตอ้งการหน่วยงานท่ีช่วยในการจดัหางาน
ให้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้งานท ามากข้ึน นอกจากน้ีคน
พิการยงัเห็นว่า การมีงานท าจะท าให้ผูอ่ื้นเห็นคุณค่าและ
ความสามารถในตัวคนพิการมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันน้ีงานหายาก ท าให้หากคนพิการได้งานท่ีแม้ว่า
ค่าตอบแทนจะไม่ตรงตามความตอ้งการ แต่หากรับไดก็้จะ
ยอมท า 

2.2 ส่วนของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานของศูนยฟ้ื์นฟอูาชีพ
ส าหรับคนพิการในสังกดักรมพฒันาสังคมและสวสัดิการทั้ง 
9 แห่ง  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จะเห็นได้
ว่ามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงานของคน
พิการท่ีไดรั้บการฝึกอาชีพจากสถาบนัฝึกอาชีพในภาครัฐ 4 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60) มีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี 
(ร้อยละ 45) ท างานในต าแหน่งครูฝึกอาชีพ (ร้อยละ 55) โดย
มีประสบการณ์ในการท างานกบัคนพิการในช่วง 11 – 20 ปี 
(ร้อยละ 45) ทั้ งน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
สูงสุดในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 85) มีความช านาญเฉพาะ
ทางด้านอาชีพหรือการสอนในระดับท่ีเปิดอบรม (ร้อยละ 
85) และทั้งหมดมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย สิทธิ
ของคนพิการ ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพของคน
พิการในปัจจุบนั 

 ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้ม  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนมากเห็นดว้ยวา่ปัจจุบนัการจดับริการฟ้ืนฟอูาชีพ

แก่คนพิการของภาครัฐได้วางกรอบการด าเนินงานตาม
แนวทางมาตรฐานการจดับริการสวสัดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน และมีการจดับริการท่ีมีความทนัสมยั
ทันต่อบริบทสังคมท่ีเปล่ียนไป  แต่อย่างไรก็ดีปัจจุบัน
กฎหมายท่ีมีการสนบัสนุนส่งเสริมการจดับริการฟ้ืนฟูอาชีพ
แก่คนพิการยงัขาดการมีผลบงัคบัใชท่ี้จริงจงั  ประกอบกบั 
คนพิการยงัมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อตนเองส่งผลต่อการยอมเขา้มา
รับบริการฟ้ืนฟูอาชีพ  นอกจากน้ียงัเห็นวา่สถาบนัฝึกอาชีพ
คนพิการของภาครัฐ มีการจดัสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวย
ความสะดวก ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีพอเพียงต่อการฝึกอาชีพแต่ละ
หลักสูตร รวมทั้ งมีการจัดภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม น่าอยู่และ 
ปลอดภยั และจดัอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกให้เพียงพอ
และเหมาะสมกบัสภาพความพิการดว้ย  

ปัจจยัดา้นการท างาน ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
เห็นดว้ยปานกลางวา่ สถาบนัฝึกอาชีพคนพิการของภาครัฐมี
วิสัยทศัน์ในการบริหารงานของตนเองท่ีชดัเจน มีการจดัตั้ง
คณะกรรมการประเมินจากบุคลากรภายนอกร่วมประเมินผล 
แต่อย่างไรก็ตามสถาบันฝึกอาชีพคนพิการของภาครัฐยงั
ไดรั้บงบประมาณท่ีจ ากดั ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานดา้น
การบริการฟ้ืนฟูอาชีพ  ส่วนความคิดเห็นดา้นบุคลากรกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นดว้ยว่า บุคลากรของสถาบนัฝึกอาชีพคนพิการ
ของภาครัฐมีจ านวนเพียงพอกบัคนพิการท่ีเขา้มารับการฝึก
อาชีพ ซ่ึงสถาบนัฝึกอาชีพคนพิการมีการจดัสวสัดิการใหแ้ก่
บุคลากรอย่างเหมาะสมเม่ือเทียบกับภาระงานท่ีมากข้ึน 
นอกจากน้ีบุคลากรของสถาบันยงัได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะท่ีสูงข้ึน และมีการผลิตงานวิจัยเพ่ือเป็นส่วนช่วย
เสริมสร้างและพฒันาการท างาน  ส่วนความคิดเห็นดา้นการ
ประสานเครือข่าย สถาบันฝึกอาชีพคนพิการของภาครัฐ
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน  องค์กรทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในดา้นต่างๆ  เช่น การส่งต่อขอ้มูลการช่วยเหลือ
ดูแลคนพิการ  การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารจากสถาบนัฯ เป็น
ตน้  

ปัจจยัดา้นการฝึกอาชีพ  ผลการศึกษา พบวา่ คนพิการท่ี
เขา้มาสมคัรฝึกอาชีพภายในสถาบนัฝึกอาชีพคนพิการของ
ภาครัฐมีการศึกษาน้อย ซ่ึงการไดรั้บการศึกษาน้อยของคน
พิการเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพเป็นอย่างมาก รวมทั้ ง
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ความพิการท่ีต่างกันยงัมีผลต่อการฝึกอาชีพและการเลือก
อาชีพท่ีเหมาะสมกับความชอบด้วย นอกจากน้ีครอบครัว
ของคนพิการยงัมีผลต่อการมารับการฝึกอาชีพจากสถาบนัฝึก
อาชีพคนพิการของภาครัฐโดยตรง  ส่วนหลกัสูตร วิธีการ
สอน  ค่อนข้างเก่าไม่สามารถตอบสนองต่อคนพิการ
เท่าท่ีควร การฝึกอบรมขาดส่ือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั วชิาชีพ
ท่ีเปิดสอนในสถาบนัฝึกอาชีพคนพิการของภาครัฐไม่ค่อย
ตรงกับความตอ้งการของตลาดแรงงานเท่าท่ีควร และการ
ประเมินติดตามผลของผูพิ้การท่ีอยู่ภายในสถาบันการฝึก
อาชีพท าได้ดีกว่าผู ้พิการท่ีจบหลักสูตรไปแล้ว  ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงหลกัสูตรของสถาบันฝึกอาชีพคนพิการของ
ภาครัฐท าค่อนขา้งยากเพราะอยู่ในระบบราชการ ประกอบ
กบัการเปิดหลกัสูตรใหม่ของสถาบนัฝึกอาชีพคนพิการของ
ภาครัฐข้ึนอยู่กบังบประมาณ ท าให้ในปัจจุบนัหลกัสูตรท่ีมี
ระยะสั้ นตอบสนองต่อคนพิการไดม้ากกว่าหลกัสูตรระยะ
ยาว ส่งผลให้คนพิการท่ีผ่านการฝึกอาชีพจากสถาบันฝึก
อาชีพคนพิการของภาครัฐจะสามารถน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพไม่เท่ากนั   

ความคิดเห็นต่อโอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงานและการ
มีงานท าของคนพิการ ผลการศึกษา พบวา่ ความเปล่ียนแปลง
ของสังคมและเศรษฐกิจจะท าใหรั้ฐผลกัดนัใหค้นพิการเขา้สู่
ตลาดแรงงานมากข้ึน ซ่ึงการพฒันาบริการฟ้ืนฟูอาชีพคน
พิการ ควรท าเป็นแบบบูรณาการครบทุกวงจรของระบบ
พฒันาการบริการ และกฎหมายเก่ียวกบัอาชีพของคนพิการ
ควรมีความหลากหลาย และมีผลบังคับใช้ท่ี เข้มงวด 
นอกจากน้ีคนพิการมีเจตคติต่อตนเองดีข้ึนและยอมรับความ
ช่วยเหลือดา้นการฟ้ืนฟอูาชีพมากข้ึน 

การบริหารงานของสถาบันฝึกอาชีพคนพิการของ
ภาครัฐควรบูรณาการงานด้านพฒันาคนพิการกับงานด้าน
วิชาชีพ โดยยึดคุณลกัษณะคนพิการของศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพคน
พิการและมาตรฐานสาขาอาชีพท่ีเปิดสอนเป็นหลกั พร้อมทั้ง
ควรจัดบริการทางด้านอาชีพให้แก่คนพิการในรูปแบบ
เบ็ดเสร็จหรือครบวงจร ทั้ งในเชิงรุกและเชิงรับ โดยเน้น
สาขาอาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานไทย
และทอ้งถ่ิน ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งอาศยันโยบายของกรมพฒันา
สังคมและสวสัดิการท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน ประกอบกับ

นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของสถาบันฝึกอาชีพคน
พิการของภาครัฐตอ้งมีความยืดหยุ่น คล่องตวั ในด้านการ
ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการ เพ่ือให้สถาบนัฝึกอาชีพคนพิการของ
ภาครัฐสามารถผลิตคนพิการท่ีมีคุณลักษณะตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการได ้ นอกจากน้ียงัควรจดัหา
ทุนและรายได้จากแหล่งต่างๆเพ่ือน าดอกผลมาจัดสรร
ทุนอุดหนุนการประกอบอาชีพใหแ้ก่คนพิการนอกเหนือจาก
ทุนของภาครัฐดว้ย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการ
ไดจ้ดักิจกรรมเก่ียวกบัสงัคม  ชุมชน และสาธารณประโยชน์
ใหม้ากข้ึน  

ส่วนการพฒันาบุคลากรของสถาบนัฝึกอาชีพคนพิการ
ของภาครัฐ ควรจัดท าแผนพฒันาบุคลากรให้ชัดเจน เช่น 
พฒันาบุคลากรให้สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
จดักระบวนการเรียนรู้ดา้นอาชีพใหดี้มากข้ึน และจดัใหมี้การ
ดูงานทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าความรู้มาใช้
พฒันาการฝึกอาชีพใหท้นัสมยั เป็นตน้ 

ส่วนกระบวนการคดัเลือก หลกัสูตร และรูปแบบของ
การฝึกอาชีพควรเพ่ิมรูปแบบของการเรียนการสอนทางดา้น
อาชีพให้หลากหลายและง่ายต่อการแสวงหาความรู้ของคน
พิการ เช่น เพ่ิมหลักสูตรการบริหารจัดการ, จัดฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้ น, จัดการฝึกอาชีพในรูปของการเรียน
ร่วมกับคนทั่วไปในบางวิชา เป็นตน้ รวมทั้ งควรจัดให้คน
พิการเรียนวิชาพ้ืนฐานต่างๆก่อนการฝึกอาชีพ โดยใช้
รูปแบบเปิด เช่น การศึกษาดว้ยตนเอง  การสอบเทียบความรู้ 
เป็นตน้ ซ่ึงหลกัสูตรท่ีใชฝึ้กอาชีพควรสามารถปรับเปล่ียนได้
ตามความเหมาะสมของตลาดแรงงานและทิศทางของสังคม
ท่ีเปล่ียนไป นอกจากน้ีภาครัฐควรเพ่ิมงบประมาณในการ
จดัซ้ือหนงัสือต ารา วสัดุการสอน และส่ือต่างๆใหมี้ปริมาณท่ี
พอเพียง เพ่ือการบริการดา้นวิชาชีพแก่คนพิการในลกัษณะ
เปิดกวา้ง เช่น ทางวทิย ุโทรทศัน์ในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

ส่วนการประเมินและติดตามผลของสถาบนัฝึกอาชีพ
คนพิการของภาครัฐควรมีการประเมินติดตามผลช่วยเหลือ
คนพิการแบบครบวงจร กล่าวคือ ตั้งแต่การเขา้มารับการฝึก
ตลอดถึงการประกอบอาชีพ และควรมีการจดัท าฐานขอ้มูล
คนพิการ เพื่อการประเมินท่ีเป็นระบบ  
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นอกจากน้ีสถาบนัฝึกอาชีพคนพิการของภาครัฐควรมี
นโยบายการสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน ควรมีเครือข่าย
ทางสังคมเช่ือมโยงระหว่างสถาบนัภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูให้
มากข้ึนในทุกมิติ  และควรมีการศึกษาวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ทางดา้นการพฒันาอาชีพคนพิการ 
โดยส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันท าวิจัยเก่ียวกับการ
พฒันาการฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการเพ่ือน ามาใช้พฒันาการฝึก
อาชีพต่อไป  

3. ปัญหาและอุปสรรคของคนพิการท่ีผา่นการฝึกอาชีพ
จากสถาบนัฝึกอาชีพของภาครัฐ  

3.1 ปัญหาท่ีเกิดจากสภาพความพิการของคนพิการ 
ไดแ้ก่ การไม่มีวุฒิการศึกษา ศกัยภาพคนพิการท่ีมีขอ้จ ากดั 
ลกัษณะความพิการท่ีเป็นอุปสรรคในการท างาน สภาพของ
ครอบครัวท่ีไม่สนบัสนุนคนพิการในการท างาน การปรับตวั
ของคนพิการท่ีท าได้ยาก  ท่ีพักอาศัยและเคร่ืองอ านวย
สะดวกในท่ีท างานท่ีไม่พร้อม 

3.2 ปัญหาท่ีเกิดจากสถานประกอบการ ไดแ้ก่  ความไม่
พร้อมของสถานประกอบการในการรับคนพิการเขา้ท างาน, 
การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือพยายามหาทางหลึกเล่ียงการ
ปฏิบติัตามกฎหมายในการท่ีตอ้งรับคนพิการเขา้ท างาน  

3.3 ปัญหาท่ีเกิดจากการฝึกอาชีพ ไดแ้ก่ การฝึกอาชีพท่ี
มีเป้าหมายเพียงแค่ให้เรียนขบหลกัสูตร ท าให้คนพิการไม่
สามารถเอาความรู้ไปใชป้ระกอบอาชีพไดจ้ริง 

 
อภิปรายผล 

จากการวจิยัมีประเด็นท่ีส าคญัท่ีจะยกมาอภิปรายดงัน้ี 
1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงาน จาก

ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนพิการพบวา่ มีตวัแปรหลาย
ตวัดว้ยกนัท่ีส่งผลต่อโอกาสการเขา้สู่ตลาดแรงงานของคน
พิการ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นปัจจยัหลกัๆได ้4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) 
ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทความ
พิการ ระยะเวลาท่ีพิการ สาเหตุท่ีเกิดความพิการ ภูมิล าเนา 
และสถานภาพสมรส 2) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม คือ ท่ีพกั
อาศยั ครอบครัว การเดินทางในชีวิตประจ าวนั การเขา้ร่วม
กิจกรรมทางสังคม การยอมรับจากสังคม การได้รับการ

สนับสนุนจากครอบครัว  และการไดบ้ริการเก่ียวกบัอาชีพ
จากหน่วยงานภาครัฐ 3) ปัจจยัดา้นการท างาน คือ สถานภาพ
ในการท างาน ระยะเวลาท่ีได้ประกอบอาชีพท่ีท าอยู่ใน
ปัจจุบนั รายได ้หน้ีสิน คามพึงพอใจในงาน สาเหตุท่ีเลือก
ประกอบอาชีพท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั และสภาพการท างาน และ
4) ปัจจยัดา้นการฝึกอาชีพ คือ หลกัสูตรท่ีเขา้รับการฝึกอาชีพ 
ระยะเวลาท่ีเขา้รับการฝึกอาชีพ ช่องทางท่ีสมคัรเขา้รับการฝึก
อาชีพ และสาเหตุท่ีตดัสินใจเขา้รับการฝึกอาชีพ ซ่ึงตวัแปรท่ี
กล่าวมาขา้งตน้นั้นส่งผลต่อโอกาสท่ีคนพิการจะสามารถเขา้
สู่ตลาดแรงงานได้ไม่มากนัก ยกเวน้ สภาพการท างานท่ี
ส่งผลต่อโอกาสท่ีคนพิการจะเขา้สู่ตลาดแรงงานและมีงาน
ท าอยา่งมาก กล่าวคือ แมว้า่คนพิการจะมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
สถานประกอบการเปิดรับสมคัร และสถานประกอบการให้
การส่งเสริมในการรับคนพิการเขา้ท างาน แต่หากสภาพการ
ท างานหรือสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการไม่เอ้ิอ
อ านวยความสะดวกหรือเป็นปัญหากบัคนพิการแลว้ ก็อาจท า
ใหค้นพิการตดัสินใจไม่เขา้ท างานในสถานประกอบการได ้  

จากประเด็นขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าว สะทอ้น
ให้เห็นว่าคนพิการมีความสามารถ มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะ
ท างานในสถานประกอบการมากข้ึน จึงท าให้ระดับ
การศึกษา สภาพความพิการ การยอมรับจากสังคม เพศ อายุ
ฯลฯ ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้คนพิการไม่มีโอกาส
เขา้สู่ตลาดแรงงานและสามารถมีงานท าเช่นเดียวกบัคนปกติ
ไดม้ากเช่นเดิม แต่ส่ิงท่ียงัเป็นปัญหาและปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
คนพิการไม่สามารถเขา้ท างานได้ คือ สภาพแวดล้อม ซ่ึง
แม้ว่ าจะ มีการออกกฎหมายต่ างๆ เ ก่ี ยวกับการป รับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกของสถาน
ประกอบการให้เหมาะสมกับคนพิการเพ่ือให้คนพิการ
สามารถเขา้ท างานได ้แต่สถานประกอบการส่วนมากก็ยงัมี
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ านวยกบัคนพิการอยู ่ท าใหค้นพิการ
มีโอกาสเขา้ท างานในสถานประกอบการนอ้ยลง  

2. การให้บริการฝึกอาชีพแก่คนพิการของสถาบันฝึก
อาชีพของภาครัฐ จากผลการศึกษา พบวา่ คนพิการส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจกับการให้บริการฝึกอาชีพของสถาบันฝึก
อาชีพของภาครัฐ ทั้ งด้านครูผู ้สอน สถานท่ี ฝึกอาชีพ 
หลกัสูตรท่ีเปิดฝึกอาชีพ อุปกรณ์เคร่ืองมือประกอบการสอน 
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และความช่วยเหลือดา้นอ่ืนๆนอกเหนือจากการฝึกอาชีพ ซ่ึง
คล้ายคลึงกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน
สถาบนัฝึกอาชีพของภาครัฐ ท่ีเห็นวา่ การใหบ้ริการฝึกอาชีพ
ของสถาบันฝึกอาชีพของภาครัฐมีการด าเนินงานท่ีช่วย
ส่งเสริมและพฒันาใหค้นพิการมีทกัษะความสามารถมากข้ึน 
มีการพัฒนาการด าเนินงานทั้ งทางด้านการบริหารและ
บุคลากรไปในแนวทางท่ีมุ่งเน้นให้คนพิการมีโอกาสเขา้สู่
ตลาดแรงงานมากข้ึน แต่บางส่วนก็ยงัมีความเห็นว่า การ
ด าเนินงานเก่ียวกับการฝึกอาชีพของสถาบันฝึกอาชีพของ
ภาครัฐนั้นยงัมีหลกัสูตรท่ีไม่ทนัสมยัไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน การด าเนินงานของสถาบนัยงัมีนโยบายท่ี
ไม่ชดัเจน ท าให้การปฏิบติังานไม่ไปในทิศทางเดียวกนั และ
ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการฝึกอาชีพให้คนพิการ
ได้รับทราบในวงกวา้ง รวมทั้ งยงัขาดการสร้างฐานข้อมูล
เก่ียวกับสถานประกอบการท่ีจะเป็นเครือข่ายท่ีจะรับคน
พิการเข้าท างาน จึงท าให้การด าเนินงานขาดการประเมิน
ติดตามผลท่ีมีความต่อเน่ือง 

จากประเด็นข้อค้นพบท่ีสอดคล้องและแตกต่างกัน
ดังกล่าวสะทอ้นเห็นถึง การฝึกอาชีพของสถาบนัฝึกอาชีพ 
ของภาครัฐมีความสัมพนัธ์กับการสร้างโอกาสการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของคนพิการ กล่าวคือ การฝึกอาชีพให้แก่คน
พิการช่วยให้คนพิการมีความรู้ มีทักษะ สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้และสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้ ซ่ึงคน
พิการมีความตอ้งการท างานเพ่ือเล้ียงดูตนเอง และไม่อยาก
เป็นภาระของครอบครัวมากข้ึน ท าให้คนพิการเขา้รับการฝึก
อาชีพมากข้ึน ซ่ึงคนพิการมีความคาดหวงัวา่เม่ือฝึกอาชีพแล้
วะต้องได้เข้าท างานในสถานประกอบการหรือสามารถ
ประกอบอาชีพส่วนตวัเล้ียงตนเองได ้แต่ในความเป็นจริง
แล้ว คนพิการบางส่วนเท่านั้ นท่ีได้เข้าท างานในสถาน
ประกอบการ ขณะท่ีบางส่วนว่างงาน บางส่วนยงัเป็นภาระ
ของศูนย์ฟ้ืนฟูอา ชีพคนพิการ  ทั้ ง น้ีสา เหตุ ส่วนหน่ึง
เน่ืองมาจากการด าเนินงานของสถาบันฝึกอาชีพของรัฐมี
นโยบายการด าเนินงานในเชิงปริมาณท่ีไม่ชัดเจน ขาด
งบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ ท าให้การพฒันาการฝึก

อาชีพให้ทันสมัยท าได้ล่าช้า และไม่ค่อยตรงกับความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน ขาดการติดตามผลการฝึกอาชีพ
กบัคนพิการท่ีจบหลกัสูตรไปแลว้อยา่งมีประสิทธิภาพ ขาด
การสร้ าง เค รือข่ ายระหว่างสถาบันฝึกอา ชีพ  สถาน
ประกอบการท่ีตอ้งการรับคนพิการ และคนพิการ และขาด
การประชาสมัพนัธ์ท่ีเพียงพอ ท าใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงส่งผลท าใหค้นพิการท่ีเขา้รับการฝึก
อาชีพมีโอกาสท่ีจะเขา้สู่ตลาดแรงงานไดน้อ้ยลง 
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(Factors Affecting the Changing Patterns of Mlabri Tribe's Livelihood in 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีอยูร่่วมกบัป่าของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  มละบริใน
ศูนยว์ฒันธรรมภูฟ้า ภายใตโ้ครงการศูนยภู์ฟ้าพฒันา ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน วิธีการด าเนินการโดยการสังเกตอยา่ง
ไม่มีส่วนร่วมและสัมภาษณ์ตวัแทนชาวมละบริ 3 ช่วงวยัคือ วยัเยาวชน วยัผูใ้หญ่ และวยัชรา จ านวน 45 คน ระยะเวลาท่ีใช้ใน
การศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายาน พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวติท่ี
อยูร่่วมกบัป่าของกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริไดแ้ก่ การตั้งถ่ินฐานเพ่ือท ามาหากิน การเขา้มาท างานของหน่วยงานต่างๆ และการไดรั้บ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามยงัคงมีระบบอาวโุสภายในชุมชนท่ีคอยเช่ือมโยงวฒันธรรม ภูมิปัญญา และภาษาของชนเผ่าเอาไว้
ใหส้ามารถด าเนินอยา่งคู่ขนานไปพร้อมๆกบัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัปัจจุบนั  
 
ค าส าคญั กลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริ, ศูนยภู์ฟ้าพฒันา, การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ, วถีิชีวติท่ีอยูร่่วมกบัป่า 
 

บทน า 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริ(มละ แปลวา่ คน และ บริ แปลวา่ 
ป่า) เดิมอยูใ่นกลุ่มสงัคมล่าสตัว ์ใชว้ถีิชีวติแบบเก็บของป่าล่า
สัตว์ ไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง คนไทยรู้จักกันในนามว่า 
‘ตองเหลือง’ (hunters and gatherers) [2] ไม่ทราบท่ีมาของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุอยา่งชดัเจน เน่ืองจากผลการศึกษามีไม่มากนกั 
เ ร่ิ ม เ ป็น ท่ีสนใจของนักวิชาการในพ .ศ .2469 [5] การ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบรินั้นเกิดข้ึนมา
นานแลว้ โดยงานของ Trier [10] ไดอ้ธิบายถึงการปฏิสมัพนัธ์
กับคนภายนอกเพ่ือแลกเปล่ียนส่ิงของรวมทั้ งการแลก
แรงงานกบักลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัไม่ไดมี้
ลักษณะการเปล่ียนแปลงในแบบเดียวกันทุกพ้ืนท่ีและอยู่
ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มการตั้งพ้ืนท่ีใหม่ ซ่ึงท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุ
มละบริมีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน [4] 

ส าหรับการตั้งรกรากเป็นชุมชนใหม่ ณ ศูนยภู์ฟ้าพฒันา 
นั้นเกิดข้ึนเม่ือคร้ังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ี
จงัหวดัน่าน เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2550 และไดเ้สด็จฯเยี่ยมชน
เผ่ามละบริ ท่ีบา้นห้วยหยวก ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวียงสา 
จังหวดัน่าน ทรงมีความห่วงใยวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจาก กลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริอาศยัอยู่ร่วมกบัชนเผ่าอ่ืนๆ
และด ารงชีพดว้ยการรับจา้ง จึงมีพระราชด าริ ให้อนุรักษว์ิถี
การด ารงชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริเอาไว ้ ซ่ึงในช่วง
เดือนตุลาคม 2551 มีเด็กเยาวชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริจ านวน 
9 คน จากบา้นหว้ยฮ่อม อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ซ่ึงอาศยั
อยู่กับ มิชชั่นนารีชาวเยอรมัน  Mr.Friedhard – Mrs.Inge  
Lipsius (นายค าและนางละเอียด) ท่ีบา้นปางค่า อ าเภอเมือง
น่าน จงัหวดัน่านในเวลานั้น ไดเ้ขา้มาอาศยัอยู่ในศูนยภู์ฟ้า
พฒันาผ่านการแนะน าของกรมวงัผูใ้หญ่วา่ท่ี ร.ต.กิตติ ขนัธ
มิตร หลงัจากนั้นจึงมีการถวายรายงานซ่ึงรวบรวมเร่ืองราว
วถีิชีวติและประเพณีวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ุ 2552 และมีการจดัตั้งศูนยว์ฒันธรรมภูฟ้าโดยมี
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เยาวชนทั้ ง 9 คนพร้อมครอบครัวได้เข้ามาอาศัยอยู่ และ
ด าเนินการจดัตั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพ่ือสร้าง
รายได้พร้อมๆกับการท างานวิจัยเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตท่ี
สอดคลอ้งกบัความเป็นอยู[่1] 

การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมท่ีสามารถเก็บของป่า
หาอาหารไดอ้ย่างอิสระสู่การตั้งถ่ินฐานเพ่ือท ามาหากินนั้น 
ท าให้สู่การท างานวิจยัน้ี ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีอยูร่่วมกบัป่าของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมละบริในศูนยว์ฒันธรรมภูฟ้า ภายใตโ้ครงการศูนยภู์ฟ้า
พฒันา ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน    

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

วิธีวิจัยในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 2 วิธีคือ การ
สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ตวัแทนมละบริ 3 
ช่วงวยั 

การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
ผู ้วิ จัยได้ใช้วิ ธีสั ง เกตแบบไม่ มี ส่วน ร่วม  (Non-

Participant Observation) เ พ่ือเก็บข้อมูลด้านความเป็นอยู่  
ลกัษณะการด ารงชีวติ สภาพสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและ
ประเพณีทัว่ไป  

การสมัภาษณ์ตวัแทนมละบริ 3 ช่วงวยั 
ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในช่วง

ชีวติท่ีผา่นมาเพ่ือใหเ้ห็นสะทอ้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
แต่ละช่วงวยัผา่นมุมมองของมละบริ 3 ช่วงวยั จ านวน 45 คน 
ดงัน้ี 

- วัยเยาวชนท่ีผ่านประสบการณ์เพียง 1 ช่วงวัย 
จ านวน 16 คน  

- วยัผูใ้หญ่ท่ีผ่านประสบการณ์ 2 ช่วงวยั จ านวน 26 
คน 

- วยัชราท่ีผา่นประสบการณ์ 3 ช่วงวยั จ านวน 4 คน 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 การศึกษาประชากรมละบริ 3 ช่วงวยั 

ช่วงอายุ วยั ชาย หญิง รวม 

15 – 25 เยาวชน 7 9 16 
26 – 60 ผูใ้หญ่ 12 13 25 

> 60 ชรา 2 2 4 
รวม  21 24 45 

 

ผลการศึกษาวจิยั 

ชุมชนมละบริภูฟ้าปัจจุบนั(มกราคม ปี2559) ตั้งอยูใ่น
ศูนยภู์ฟ้าพฒันา ในเขตพ้ืนท่ีป่าดอยภูคาและป่าผาแดง มีเน้ือ
ท่ีจ านวน 1,812 – 3- 78 ไร่ โดยแบ่งเป็นท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 3 
ไร่มีประชากรจ านวน 73 คน 18 ครัวเรือนแบ่งเป็นผูห้ญิง
จ านวน 42 คนและผูช้ายจ านวน 31 คน นบัถือศาสนาคริสต ์
 
ตารางท่ี 2 จ านวนประชากรมละบริเดือนมกราคม 2559 

ช่วงอายุ วยั ชาย หญิง รวม 
0 – 14 เด็ก 10 18 28 
15 – 25 เยาวชน 7 9 16 
26 – 60 ผูใ้หญ่ 12 13 25 

> 60 ชรา 2 2 4 
รวม  31 42 73 

 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นวยัแรงงานและวยัเยาวชน 

การศึกษาอยูภ่ายใตห้น่วยงานการศึกษานอกระบบ (กศน.)  

นอกจากน้ียงัมีจ านวน 6 คนท่ีเรียนในระดบัปริญญาตรี อาชีพ

โดยทัว่ไปของชุมชนท าเกษตรกรรม รับจา้งอุทยาน ท าการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และขายสินค้าหัตถกรรม น ้ าผึ้ ง 

รายได้เฉล่ียของครัวเรือนต่อเดือนในปี 2558 เท่ากับ 4,382 

บาท 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถี

ชีวิตท่ีอยู่ร่วมกบัป่าของกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริไดแ้ก่ การตั้ง

ถ่ินฐานเพ่ือท ามาหากิน การเขา้มาท างานของหน่วยงานต่างๆ 

และการได้รับการศึกษาท่ีสูงข้ึน อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าวิถี

ชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แต่
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ยงัคงมีการสืบทอดเช่ือมโยงวฒันธรรม ภูมิปัญญาและภาษา

ของชนเผา่ โดยผา่นอาวโุสในหมู่บา้น ท าใหว้ถีิชีวติแบบใหม่ 

ด าเนินไปอย่างผสมผสานกับวิถีชีวิตแบบดั้ งเดิมพร้อมกบั

การปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุปัจจุบนั 

การตั้งถ่ินฐานเพ่ือท ามาหากิน  

เดิมกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริมีวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนในป่า

และอาศยัการเก็บ หา ล่า เป็นหลกั วิถีชีวิตเดิมมีลกัษณะของ

การพ่ึงพาทรัพยากรป่าสูง มีวฒันธรรมท่ีผกูพนักบัธรรมชาติ

[3] ไม่สร้างท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกัแหล่ง โดยจะเคล่ือนยา้ยไป

ตามแหล่งอาหาร หลบหนีเม่ือพบเจอคนแปลกหนา้ หรือเม่ือ

มีคนเสียชีวติบริเวณท่ีพกั (ผูใ้หข้อ้มูล: มาริษา ศรีชาวป่า) การ

ติดต่อสัมพนัธ์กบัคนกลุ่มภายนอกจะเกิดข้ึนกรณีท่ีตอ้งการ

แลกเปล่ียนส่ิงของระหว่างของป่ากับเส้ือผ้า เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้หรืออาหารเท่านั้น เด็กและผูห้ญิงถูกหลีกเล่ียงการ

พบปะกับคนภายนอก เ น่ืองด้วยอันตรายและความไม่

ปลอดภยั กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิด

กับกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบรินั้นมีทั้งขมุ คนเมือง และมง้ โดย

กลุ่มชาติพนัธ์มง้มีความสมัพนัธ์กบักลุ่มมละบริในเชิงลูกจา้ง

และนายจ้า ง  และ เ ป็นผู ้ มี บทบาทอันส าคัญในการ

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริในดา้นการท า

มาหากินแบบเร่ร่อนสู่การรับจา้ง [2][10] 

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนชาวมละบริในกลุ่มผูช้ายวยั

ผูใ้หญ่อาย ุ26 – 30 ปี ไดเ้ล่าเร่ืองการท างานรับจา้งซ่ึงเปล่ียน

วิถีชีวิตจากท่ีเพียงแค่เร่ร่อนในป่าเร่ิมสู่การตั้งถ่ินฐานเพื่อท า

มาหากินในช่วงตน้ว่า“ตอนแรกไม่รู้จักม้ง พ่อเล่าให้ฟังว่า

สมัยก่อนท่ีมละบริรู้จักกับม้งและคนเมืองน้ันเกิดเน่ืองจากมี

การแลกเปลี่ยนกัน ระหว่างของป่ากับเส้ือผ้า แต่ก็กลัวเลย

หลบหนีหายไป จนกระท่ังเจอม้งท่ีให้ข้าวมาสองสามถงัและ

บอกว่าไม่ต้องกลัว เป็นคนรู้จักกัน ให้มาท างานด้วยกันปลกู

ดอกสีม่วงสีแดง(สมัยน้ันมละบริไม่ทราบว่าเรียกว่า ‘ฝ่ิน’) 

เสร็จแล้วก็จะหนีหายไป หลังจากน้ันเขาก็มาอีกทีให้ปลูก

ข้าวโพด เวลาท าเสร็จแล้วกจ็ะหนีไป…” (ผูใ้ห้ขอ้มูล: นายวี

ระ ศรีชาวป่า) นัน่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีมละบริค่อยๆเร่ิมออกจาก

ป่ามารับจา้งท างานกบัคนภายนอกเพ่ิมมากข้ึน นบัเป็นช่วงปี

ราว 2526 [2] การตั้งถ่ินฐานเพ่ือท ามาหากินนอกจากจะเกิด

จากการเขา้มารับจา้งกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้แลว้ บริบทการพฒันา

โดยรัฐชาติ ท่ีพยายามจะรวบรวมและจดัตั้งโครงการพฒันา

กลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริท่ีเกิดข้ึนในหลายๆแห่งก็มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงเช่นกนั [4] 

การตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริ ณ ศูนยภู์ฟ้า

พัฒนา เกิดข้ึนในช่วงปี 2551 ตามแนวพระราชด าริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการ

จัดตั้ งศูนย์วฒันธรรมภูฟ้า เพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์วิถีชีวิต 

รวบรวมเร่ืองราวประเพณีวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้

พร้อมๆกบัการสร้างรายไดผ้่านการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่า ปัจจุบันกลุ่มชาติพนัธ์ุ

มละบริภูฟ้านั้น มีการตั้งถ่ินฐานเพ่ือท ามาหากินและอยูอ่าศยั 

โดยอาศยัภายในศูนยว์ฒันธรรมภูฟ้า อาชีพหลกัแตกต่างจาก

กลุ่มชาติพนัธ์ุในชุมชนอ่ืน คือการท าอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การขายสินคา้ท่ีเป็นภูมิปัญญาอย่าง 

ถุงยา่มจากเถาวลัย ์ไมเ้ทา้ แกว้ ก าไล น ้ าผึ้ง การรับจา้งศูนยภู์

ฟ้าและกรมป่าไม ้และมีการเรียนรู้วิถีเกษตรเพ่ือเล้ียงชีพ แต่

ยงัคงมีการเขา้ป่าเพ่ือหาแหล่งอาหาร พกัผ่อนหยอ่นใจ หรือ

กระทั่งน าของป่ามาสร้างรายได้ การตั้งถ่ินฐานท่ีเกิดข้ึนน้ี

เป็นการตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน [8] ทั้งการมีท่ี

อยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่ง มีอาหาร มีปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆในการ

ด ารงชีวิต และเน่ืองดว้ยบริบทพ้ืนท่ีโดยรอบมีทรัพยากรจาก

ป่าอุดมสมบูรณ์ ท าให้ยงัคงมีวฒันธรรมและภูมิปัญญาของ

กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีผกูพนัวถีิชีวติท่ีอยูร่่วมกบัป่าเอาไว ้  

การเข้ามาท างานของหน่วยงานต่างๆ 

นอกจากการสร้างท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่งและมีการตั้งถ่ิน

ฐาน ณ ศูนยภู์ฟ้าพฒันาแลว้ ยงัมีหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเขา้มามี

ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริ
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โดยทั้งหมดมี 5 หน่วยงานหลกั (ผูใ้ห้ขอ้มูล:อรัญวา เจริญคีรี

พนา) ดงัน้ี  

ตารางท่ี 3 ปีท่ีเร่ิมท างานและกิจกรรมหลกัท่ีเขา้มาส่งเสริม 
พ.ศ. หน่วยงาน กจิกรรมหลกั 

2551 ศูนยภู์ฟ้าพฒันา 
สนบัสนุน

รายได/้โครงการ
ศูนยว์ฒันธรรม 

2551 

โครงการศูนยภู์ฟ้าพฒันา 
จงัหวดัน่าน สงักดัส านกับริหาร

พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์13 
(กรมอุทยานสตัวป่์าและพนัธ์ุ

พืช) 

ความเป็นอยู/่ 
พ้ืนท่ีทรัพยากร

ป่าไม ้

2553 
ส านกังานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั 

การศึกษา 

2553 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลภูฟ้า 
สุขภาพอนามยั 

2556 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

แผนแม่บท 
คุณภาพชีวิต 

 

1. หน่วยงานภูฟ้าพฒันา โดยมีคุณธีรวฒิุ ปัทมาศเป็น

หัวหน้า ส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธ์ุมละบริได้สร้างแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการอนุรักษว์ถีิชีวติของกลุ่มชาติ

พนัธ์ุ มีการจา้งงานปลูกกลา้ไม ้และตน้ไมเ้พื่อสร้างรายได้

ให้แก่มละบริ ปัจจุบันย ังมีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 18 

ครัวเรือนเดือนละ 2,080 บาท/ครัวเรือน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการ

เล้ียงชีพ และเน่ืองด้วยการอนุรักษ์วิถี ชีวิต ท าให้สร้าง

ขอ้จ ากดัในการมีรายไดแ้ละการด ารงชีวิตท่ีไม่สามารถท าได้

เช่นเดียวกบัคนภายนอก  

2. โครงการศูนยภู์ฟ้าพฒันา จงัหวดัน่าน สังกดัส านกั

บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์13 (กรมอุทยานสตัวป่์าและพนัธ์ุพืช) มี

คุณฤทธี ลือโฮง้เป็นหัวหน้าโครงการดูแลจดัการเร่ืองป่าไม้

ให้สามารถใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัหมู่บา้นอ่ืน กฎเกณฑต์่างๆท่ีตอ้ง

ถือปฏิบติั  พร้อมๆกบัความเป็นอยูข่องกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริ 

นอกจากน้ีปัจจุบนัคุณฤทธี ลือโฮง้ ยงัมีบทบาทส าคญัในการ

จ้างกลุ่มชาติพันธ์ุมละบริจ านวน 10 คนให้เป็นแรงงาน

ท างานท่ีกรมอุทยาน ท าให้เกิดการเรียนรู้ในการท างาน

ร่วมกับผู ้อ่ืน รู้จักการสร้างบ้าน ปลูกต้นไม้ และท าให้มี

รายได้ประจ าทุกเดือน  ซ่ึงส่งผลให้มีรายได้เข้ามาอีกทาง 

ภายในชุมชนจึงมีการจัดสรรรายได้ให้พอเพียงกับทุก

ครัวเรือน  

3. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน .) ดูแลเร่ืองการศึกษาของเด็กตั้ งแต่ก่อน

อนุบาลถึงมธัยมตน้ มีครูสอนทั้งหมด 3 คนและมีชาวมละบริ

เป็นพ่ีเล้ียงเด็กท าหน้าท่ีสอนภาษามละบริ(นันทิดา ศรีร้อง

กวาง) ระบบการศึกษาจะเนน้วชิาพ้ืนฐานคือคณิตศาสตร์และ

ภาษาไทย ส่วนวิชาอ่ืนเป็นการออกแบบตามความเหมาะสม

ของบริบทพ้ืนท่ี โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา: ภาษามละบริ 

งานหัตถกรรม วิถีชีวิต และส่ิงดีงาม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้

วฒันธรรมของตนเอง ส่งผลใหเ้ด็กไดรั้บการศึกษาเหมือนกบั

คนภายนอก ในขณะเดียวกนัก็ไดอ้นุรักษว์ถีิชีวติใหผ้า่นสู่เดก็

รุ่นเยาว ์

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูฟ้าดูแลเร่ือง

สุขภาพทั้ งของเด็กและผูใ้หญ่ มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 

และฉีดวคัซีนป้องกันโรค มีการจัดอบรมโดยโรงพยาบาล

เพ่ือสร้างตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม .) เ พ่ือดู เ ร่ืองสุขภาพอนามัยโดยทั่วไปของคนใน

หมู่บ้าน (โสภา ศรีชาวป่า) ส่งผลให้จากเดิมท่ีมีการรักษา

กันเองและป่วยเร้ือรัง ภายในชุมชนหันมาดูแลเร่ืองความ

สะอาด การจดัการดูแลบา้น และรับการรักษายามป่วยไขม้าก

ข้ึน 

5. หน่วยงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรี ท าแผนแม่บทคุณภาพชีวิต โดยให้โอกาสชุมชนเลือก

ดา้นท่ีตนเองอยากพฒันา ปัจจุบนักลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริมีการ

ทดลองฝึกทกัษะท าเกษตรกรรมท่ีค่อนขา้งหลากหลายตั้งแต่

เล้ียงปลา เล้ียงไก่ ปลูกผกัพ้ืนบา้น ปลูกผกัเมืองหนาว กระทัง่

ปลูกผลไมมู้ลค่าสูงอยา่งสตรอเบอร่ี โดยมีคุณนรชาติ วงศว์นั

ดี นักวิจัยในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยัเป็นผูดู้แลและส่งเสริม 
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ส่งผลให้เกิดการลดค่าใชจ่้าย การท าบญัชีและการวางแผน

ภายในชุมชนมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม ท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุจาก

เดิมท่ีเพียงเก็บ หา ล่า ร่วมกบัการรับจา้งกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนหัน

มาสู่วถีิเกษตรอยา่งเตม็รูปแบบมากข้ึน 

 การเขา้มาส่งเสริมดา้นต่างๆของหน่วยงานทั้งหมด

ขา้งตน้ ท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริ ณ ศูนยภู์ฟ้าพฒันาเกิด

การปรับตวั[9] มีการพฒันาคุณภาพชีวิตในดา้นต่างๆไดแ้ก่ 

การศึกษา สุขภาพอนามยั การยงัชีพ  ถึงแมว้่าจะมีกิจกรรม

ต่างๆท่ีส่งเสริมให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายและพฒันาคุณภาพ

ชีวติ แต่ยงัคงขาดแนวทางในการท าอาชีพหลกัท่ีเป็นรายไดท่ี้

แน่นอนของชุมชน เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นท่ีดินท่ีไม่ใช่ท่ีดิน

ท ามาหากินของกลุ่มชาติพนัธ์ุ วิถีชีวิตเดิมเกิดการผสมผสาน

กับ วิ ถี ชี วิ ต ให ม่ ท่ี ก้ า วทันโลกภายนอกมาก ข้ึน  ใน

ขณะเดียวกันก็ย ังคงมีการเลือกกิจกรรมจากหน่วยงาน

ภายนอกโดยชุมชนเป็นผูต้กลงหรือปฏิเสธดว้ยตนเอง  

การได้รับการศึกษาท่ีสูงขึน้   

ประชากรกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริท่ีอาศยัอยู่ในศูนยภู์ฟ้า

พัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในวัยเ รียนและวัยแรงงาน เ ร่ิมรับ

การศึกษาจากหน่วยงานกศน .ในช่วงปี 2553 จากการ

สัมภาษณ์และสอบถามในพ้ืนท่ี (ผูใ้หข้อ้มูล: นนัทิดา ศรีร้อง

กวาง) พบว่าชาวมละบริภูฟ้าท่ีจบการศึกษาแลว้(บางคนจบ

มาจากบา้นห้วยฮ่อม อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่) มีทั้ งส้ิน 

19 คน ส่วนใหญ่เรียนจบในชั้นมธัยมศึกษา(กศน.) และพบวา่

ปัจจุบนัเด็กรุ่นใหม่ไดรั้บการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยมีจ านวน

ชาวมละบริท่ีก าลงัศึกษาเล่าเรียนอยูท่ั้งส้ิน 27 คน มีจ านวน 6 

คนท่ีก าลงัเรียนปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

จบการศึกษาแล้ว 

ตารางท่ี 4 จ านวนชาย-หญิงมละบริท่ีจบการศึกษาแลว้ 

การศึกษา 
จ านวน 

ชาย หญิง 

   

ศูนยก์ารเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน) 
บา้นห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 

  

- ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 1 1 

- ระดบัมธัยมตน้ 4 2 

- ระดบัมธัยมปลาย 6 5 

รวม 11 8 

รวมทั้งส้ิน 19 

จากการส ารวจข้อมลู ณ วนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 

ก าลงัศึกษา 
ตารางท่ี 5 จ านวนชาย-หญิงท่ีก าลงัศึกษาอยู ่

การศึกษา 
จ านวน 

ชาย หญิง 
ศูนยก์ารเรียนชุมชนชาวไทยมละบริ 

กศน. อ.บ่อเกลือ 
  

ระดบัอนุบาล 2 4 
ระดบัประถมศึกษา 4 7 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
(ปริญญาตรี) 

1 5 

โรงเรียนบ่อเกลือ อ าเภอ บ่อเกลือ จงัหวดั
น่าน 

2 1 

การศึกษา 
จ านวน 

ชาย หญิง 
รวม 9 17 
รวมทั้งส้ิน* 26 

จากการส ารวจข้อมลู ณ วนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 
*มเียาวชนท่ีอยู่ระหว่างการสอบวดัผลเพ่ือเข้าเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายประจ าปี 2559 อีก 5 คน เป็นเยาวชน
ผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 2 คน 
  

นอกจากการศึกษาภายในระบบแลว้ จากการสัมภาษณ์
ยงัพบว่ามีเด็กเยาวชน 3 คนไดรั้บการสนับสนุนจากนายค า
และนางละเ อียด  ซ่ึง เ ป็นมิชชั่นนารีชาวเยอรมัน ( ช่ือ
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ภาษาองักฤษ:Mr.Friedhard – Mrs.Inge  Lipsius) ให้มีความ
เช่ียวชาญดา้นอ่ืนๆ โดยมีเด็กเยาวชนผูช้าย 2 คนคือ นายเมธี 
ศรีชาวป่า และนายอนุกูล ศรีชาวป่าท่ีออกไปเพื่อฝึกอาชีพ
ดา้นก่อสร้างซ่ึงจากการสัมภาษณ์นายค าไดก้ล่าวว่า “อยาก
ให้เขายืนได้ด้วยตัวเอง ไม่จ าเป็นต้องเรียนในระบบการศึกษา
เท่าน้ัน แต่เราสามารถเรียนความเช่ียวชาญด้านอ่ืนๆได้ อย่าง
นายเมธีกับนายอนุกูล ถ้าเขาฝึกด้านนีเ้ป็นแล้ว อีกหน่อยเขาก็
สร้างบ้านเองได้ ช่วยเหลือชาวมละบริกันเองได้ รับเหมางาน
ก่อสร้างได้ เขาจะมอีาชีพ…” นอกจากน้ียงัมีนางสาวอภิญญา 
ศรีชาวป่า ท่ีนายค าและแม่ละเอียดไดส้นับสนุนค่าเล่าเรียน
เทอมละ 1,500 บาท หลงัจากท่ีจบกศน.ม.6 ให้ไปเรียนดา้น
ศาสนาคริสต์ ท่ีสถาบันค ริสเ ตียนแม่สะเ รียง  จังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นเวลา 1 ปี (9 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 
2559) พร้อมไดรัับประกาศนียบตัรดา้นศาสนา ซ่ึงสามารถ
น ามาใชใ้นการประกอบอาชีพได ้

กลุ่มชาติพนัธ์ุในศูนยว์ฒันธรรมภูฟ้าเป็นกลุ่มรุ่นใหม่ท่ี
ไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลถึงแนวคิดและทศันคติใน
การขับเคล่ือนชุมชนให้มีความแตกต่างและเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จากการสัมภาษณ์ทั้ ง 3 ช่วงวยัพบว่า มีบทบาท
ภายในชุมชนท่ีแตกต่างกนั เน่ืองดว้ยประสบการณ์ท่ีผ่านมา
ในชีวิต วยัชราท่ีไม่ได้รับการศึกษาและใช้ชีวิตเคล่ือนยา้ย
อพยพระหวา่งการรับจา้งและเขา้ป่ามาก่อน มีองคค์วามรู้ ภูมิ
ปัญญา วฒันธรรม และความเช่ือท่ีสามารถถ่ายทอดสู่รุ่น
ลูกหลาน ในขณะเดียวกนัยงัไม่เคยไดท้ างานเป็นกลุ่ม ไม่เคย
ได้อยู่เป็นครอบครัว ดูแลลูกหลาน เน่ืองจากการท างาน
รับจ้างเล้ียงปากท้อง วยัผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นแกนน าหลักในการ
ขับ เ ค ล่ือน ชุมชน มีการ ศึ กษาขั้ น ต ่ า ตั้ ง แต่ ร ะดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 กระทั่งระดับปริญญาตรี และมีการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัคนภายนอกมากกวา่รุ่นก่อน มีแนวคิดในการ
ท างานอยา่งมีส่วนร่วม มีการสร้างครอบครัวและสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นผูถื้อ
ปฏิบัติกฎในการอยู่ ร่วมกันกับผู ้อ่ืน  ท าให้วิ ถีใหม่ถูก
ผสมผสานกบัวิถีเก่าและสู่รุ่นเยาวชน ซ่ึงเรียนรู้และทนัโลก
มากข้ึน เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างไปจากเด็กเยาวชนทัว่ไปของท่ีน่ี
คือ ถึงแมว้า่จะมีความอยากรู้อยากเห็นและอยากลองตามวยั 
แต่มีความเคารพในผูใ้หญ่สูง เช่ือในส่ิงท่ีถูกสั่งสอน และมี

ความรักในชนเผ่ามาก ในอนาคตจึงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นผู ้
ขบัเคล่ือนชุมชนท่ีอนุรักษโ์ครงสร้างพ้ืนฐานดา้นวฒันธรรม
และภาษา แต่อาจไม่สามารถมีองคค์วามรู้ดา้นสมุนไพร การ
เขา้ป่า และหัตถกรรมเท่ารุ่นผูใ้หญ่และอาวโุส เน่ืองจากหัน
มาเรียนหนงัสือและเขา้สงัคมภายนอกมากข้ึน  
ระบบอาวโุส 

เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีเป็นข้อกังวลคือ อัต
ลักษณ์ท่ีอาจจะสูญส้ินหรือหายไป คุณนรชาติ วงศ์วนัดี
นักวิจัยในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรีกล่าวว่า “…มละบริจะเป็นคนท่ีนับถืออาวุโส นับถือ
คนแก่ คนแก่ก็จะช่วยดู ช่วยกรองส่ังสอนตั้งแต่เด็กแล้ว 
เพราะฉะน้ันคนแก่ก็จะบอกว่าเร่ืองนีต้้องเกบ็ไว้ อนุรักษ์ไว้ 
รักษาไว้ ด้วยความท่ีมีระบบอาวโุสคอยดูแล วิถีเดิมกย็ังมอียู่  
เหมือนว่ามีฉากกั้นอยู่สองฉาก เหมือนภายนอกก็ใช้ชีวิตไป 
ปรับตัวไป พอกลับบ้านทุกอย่างกย็ังเหมือนเดิม ด้วยความท่ี
ระบบอาวโุสเขาดี กถ่็ายทอดสู่รุ่นกลาง รุ่นกลางกถ่็ายทอดสู่
รุ่นเด็ก เม่ือเด็กอยู่กับเรา เด็กพูดภาษาไทย แต่เม่ือเขาอยู่ ท่ี
บ้านเขาก็พูดภาษามละบริ…” บทบาทท่ีส าคญัของผูอ้าวโุส
ในชุมชนนอกจากเร่ืองภาษาแลว้ ยงัเป็นเร่ืองวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาและความเช่ือ ทั้ งเ ร่ืองวิถีการเข้าป่า องค์ความรู้
สมุนไพร งานหัตถกรรม นิทานเร่ืองเล่า และจิตวิญญาณ ซ่ึง
นับว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคญัทั้งหมดของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุ หากปราศจากระบบผูอ้าวโุสแลว้ การยงัคงอยูข่องกลุ่ม
ชาติพันธ์ุมละบริ ซ่ึงนับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุสุดท้ายใน
ประเทศไทยท่ีมีวิถีชีวิตแบบเก็บ หา ล่า ผูกพนักบัทรัพยากร
ป่าอยา่งพ่ึงพิงและมีจ านวนประชากรไม่มากนกัก็อาจสูญส้ิน
ไปแลว้ 

 
สรุปผลการศึกษาวจิยั 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีอยู่
ร่วมกบัป่าของกลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริ แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นปัจจยัจากภายนอก ท่ีเขา้มามี
อิทธิพลส่งผลให้วิถีเก่าให้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ค าถาม
ท่ีวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุมละบริจะยงัคงด ารงในกระแสสังคมโลก
ท่ีเปล่ียนไปภายใตอ้ตัลกัษณ์ของตวัเองต่อไปได[้7] ค าตอบ
อาจจะอยู่ท่ีระบบอาวุโสภายในชุมชนหากชุมชนไม่มีความ
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เข้มแข็งด้วยระบบอาวุโสท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้ว ทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงก็อาจจะเปล่ียนวิถีของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
มละบริใหก้ลายเป็นเหมือนคนทัว่ไป  อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัทั้ง 
3 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจไม่สามารถกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า
ส่งผลดีหรือผลเสียต่อวิถีชีวิตของชนเผ่ามละบริ แต่ถือเป็น
ประ เด็ นส าคัญในกระบวนการ เ รี ยน รู้  [6] และการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนท่ีอยู่ภายใต้ความตอ้งการ
พ้ืนฐานของชีวิตมนุษย[์8]ทั้งดา้นท่ีอยูอ่าศยั อาหาร ยารักษา
โรค และเคร่ืองนุ่งห่ม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนั้น 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะ 5 หน่วยงานหลกัขา้งต้น
จ าเป็นตอ้งติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
เป็นระยะๆ และอาจตอ้งมีการติดตามศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป  

 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีคอยช่วยให้
ค  าปรึกษาระหวา่งการท าวิจยั  นกัวิจยัในพ้ืนท่ีท่ีคอยแนะน า
ให้การปฏิบติัตวัระหวา่งการลงพ้ืนท่ี และชุมชนชาวมละบริ
ภูฟ้าพฒันาท่ีช่วยใหง้านวจิยัช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนทีเ่น้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง  
ต่อความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวทิยาศาสตร์ และความเข้าใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ 

เร่ือง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 
(Effects of Using Model-Centered Instruction Sequence on Making Scientific 

Models Ability and Conceptual Understanding on   Photosynthesis of 
Mathayomsuksa V Students) 

สุกญัญา กัญกาญจนะ1 และ ผศ. ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์2  
1สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะศึกษาศาสตร์,  

2สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 

*ผูน้ าเสนอผลงาน E-mail: sukanya2inuk@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และความเขา้ใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์เร่ือง การสังเคราะห์ดว้ยแสง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชล้ าดบัขั้นการเรียน
การสอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง (Model-Centered Instruction Sequence) กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั จ านวน 46 คน รูปแบบการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบ
ไม่เขา้ขั้นการทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวท่ีมีการทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ (One Group Pretest-
Posttest Design) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ดยใชล้ าดบัขั้นการเรียนการสอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็น
ศูนยก์ลาง จ านวน 8 แผน แบบวดัความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความเขา้ใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เร่ือง การสังเคราะห์ด้วยแสง วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี 
และนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 2) นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน และหลงัเรียนแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั .05 โดยท่ีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ระดบัความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดบัความไม่เขา้ใจจนถึงความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ี
สมบูรณ์ ขณะท่ีหลงัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีมโนมติท่ีเป็นลกัษณะความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีถูกตอ้งมากข้ึนและจ านวนนกัเรียนมี
ความเขา้ใจมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนลดลง  
 
ค าส าคญั: การสอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง  การสร้างแบบจ าลองทางวทิยาศาสตร์  การสงัเคราะห์ดว้ยแสง 
 

บทน า 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา

เทคโนโลยีสมยัใหม่ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท าให้มนุษยมี์

เหตุผล มีความสามารถในการแกปั้ญหาจากการตั้งสมมติฐาน 
และน าไปสู่การทดลองหรือการส ารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้
ขอ้สรุปของวิธีการแก้ปัญหา วิทยาศาสตร์จึงมีความส าคญั
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อยา่งมากในปัจจุบนั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2551)  

การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยการให้ผู ้เ รียนได้ลงมือปฏิบัติ  ค้นคว้า ทดลอง หา
หลกัฐานเชิงประจกัษเ์พื่อลงความเห็นและสรุปเป็นแนวคิด
หรือหลักการท่ีเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ ดังนั้ น ผูเ้รียนจะ
เปล่ียนบทบาทจากเป็นผูส้ะสมความรู้ มาเป็นผูมี้ส่วนร่วมใน
กระบวนการแสวงหาความรู้ (สุนีย ์คลา้ยนิล, 2555) อยา่งไร
ก็ตามในการจดัการเรียนรู้ พบวา่ มีบางแนวคิดหรือบางมโน
มติ (Concept) ท่ีไม่สามารถท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจผ่านการสอน
โดยอธิบายเน้ือหาเป็นความเรียงเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะ
แนวคิดท่ีเป็นนามธรรม (Abstract) ดังนั้น แบบจ าลองจึงมี
บทบาทส าคัญในการช่วยให้ผู ้เรียนมองเห็นในส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมหรือเข้าใจในทฤษฏีได้ (Verhoeff et al., 2008) 
นักวิทยาศาสตร์จะใช้แบบจ าลองในการแสดงส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม รวมทั้ งใช้อธิบายกลไกลของ
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแสดงปรากฏการณ์ท่ีซับซ้อนให้
เขา้ใจง่าย   และเห็นภาพไดช้ดัเจนข้ึน (Raghavan & Glaser, 
2006)โดยเฉพาะเน้ือหาชีววิทยาท่ีเก่ียวกบัพืช พบวา่แนวคิด
เร่ือง การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นแนวคิดท่ียาก เน่ืองจาก
เน้ือหาค่อนขา้งมีความเป็นนามธรรมสูง นักเรียนไม่เขา้ใจ
หรือมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี                  
ของกระบวนการสั ง เคร าะ ห์ด้วยแสง  (Marmaroti & 
Galanopoulou, 2006) ดงันั้น ส่ิงท่ีสะทอ้นความคิดและแสดง
ออกมาใหเ้ห็นประจกัษจึ์งเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยท าให้ส่ิง
ท่ีเป็นนามธรรมหรือซับซ้อนสามารถมองเห็นและเขา้ใจได้
ง่ายข้ึน (Svoboda & Passmore, 2011) 

ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนพบว่า มีการน า
แบบจ าลองเขา้มาใชพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง 
อย่างไรก็ตาม การจดัการเรียนรู้ท่ีมีการใชแ้บบจ าลองไม่ใช่
เพียงการน าแบบจ าลองเขา้มาใชเ้ป็นส่ือการสอน แต่เป็นการ
ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสคิดวเิคราะห์ และลงมือสร้างแบบจ าลอง
ตามแนวคิดของตัวเอง หรือ Mental Model หาก Mental 
Model ท่ีผู ้เ รียนสร้าง ข้ึนมีความสอดคล้องกับแนวคิด
วิท ย าศ าสต ร์ และสาม ารถน า ไป ใช้ ในก ารอ ธิบ าย
ปรากฏการณ์ได้ แบบจ าลองนั้นก็จะกลายเป็นแบบจ าลอง

ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Model) แต่ถา้หากแบบจ าลอง
ของผูเ้รียนไม่เป็นแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ก็จะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ดงันั้นการส่งเสริมให้
ผู ้เ รียนได้ฝึกการสร้างแบบจ าลองแนวคิดของตนจึงมี
ความส าคญัต่อความเขา้ใจแนวคิดวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียน  

การจดัการเรียนรู้โดยใชล้ าดบัขั้นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นแบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง มีทฤษฎี                ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  3 ทฤษ ฏี  คื อ  ท ฤษ ฏี ค อนสต รั ค ติ วิ ส ต์  
(Constructivist Theory) ทฤษ ฎี ก า รส ร้ า ง แบบจ า ล อ ง             
(Modeling Theory) และการเรียนรู้ท่ีมีแบบจ าลองเป็นฐาน 
(Model-Based Learning) ประกอบดว้ย 9 ขั้นตอน ดงัน้ี     1) 
ขั้ น มุ่งปรากฏการณ์และตั้ งค  าถามส าคัญ 2) ขั้ นสร้าง
แบบจ าลองเบ้ืองตน้ 3) ขั้นส ารวจตรวจสอบเชิงประจกัษ ์4) 
ขั้นการประเมินและปรับปรุงแบบจ าลองเบ้ืองตน้          5) ขั้น
แนะน าความคิดทางวิทยาศาสตร์และสถานการณ์จ าลอง 6) 
ขั้นการประเมินและปรับปรุงแบบจ าลอง            7) ขั้นการ
ประเมินโดยเพ่ือนสะทอ้นกลบัซ่ึงกนัและกนั    8) ขั้นการลง
มติแบบจ าลองท่ีสร้าง และ 9) ขั้นการใช้แบบจ าลองเพ่ือ
ท านายหรืออธิบาย  จากการศึกษา พบว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนท่ีเน้นแบบจ าลองเป็น
ศูนยก์ลาง ช่วยพฒันาความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง
ทางวทิยาศาสตร์ และความเขา้ใจแนวคิดวทิยาศาสตร์ รวมทั้ง
กระตุ ้นความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน   
(Baek et al., 2010) 

จากปัญหา และแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจท่ี
จะใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชล้ าดบัขั้นการเรียนการสอนท่ี
เนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลางในการจดัการเรียนรู้เร่ือง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อพฒันาความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และความเขา้ใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เร่ือง การสังเคราะห์ดว้ยแสง รวมทั้งช่วยพฒันา
ความรู้วทิยาศาสตร์และความรู้ดา้นชีววทิยาต่อไป  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง

วิทยาศาสตร์ เร่ือง การสังเคราะห์ดว้ยแสงของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้ล าดบัขั้นการเรียน
การสอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง  
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2. เพื่อศึกษาความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การสังเคราะห์ดว้ยแสง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
จัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้ นการเรียนการสอนท่ีเน้น
แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง  

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยค ร้ัง น้ี เ ป็นนักเ รียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2                 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั จงัหวดัขอนแก่น 
เน่ืองจากผูว้จิยัไดรั้บความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 1 หอ้งเรียน จ านวน 46 คน 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้ เร่ือง การสังเคราะห์ด้วยแสง จัดการเรียนรู้โดยใช้
ล าดบัขั้นการเรียนการสอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง 
จ านวน 8 แผน ใชเ้วลา 12 คาบ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบวดั
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เป็น
ขอ้สอบอตันยั แต่ละขอ้ก าหนดให ้   เขียนค าตอบแสดงความ
เขา้ใจเป็นแบบจ าลอง 2 ประเภท      คือ แบบจ าลองท่ีเป็น
ภาพวาด และแบบจ าลองท่ีเป็น                ขอ้ความมโนมติ 
จ านวน  4  ข้อ  และแบบวัดความ เข้า ใจมโนม ติทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การสังเคราะห์ดว้ยแสง เป็นแบบทดสอบ
แบบวินิจฉัยตวัเลือก 2 ล าดบัขั้น (Two-tier Diagnostic Test) 
จ านวน 12 ขอ้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลก่อนการจดัการเรียนรู้ โดยน าแบบ

วดัความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
จ านวน  4  ข้อ  และแบบวัดความ เข้า ใจมโนม ติทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การสังเคราะห์ดว้ยแสง จ านวน 12 ขอ้ ไป
ทดสอบกบัผูเ้รียนก่อนด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชล้ าดบั
ขั้นการเรียนการสอนท่ีเน้นแบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง เป็น
เวลา 100 นาที 

2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัด       การ
เรียนรู้โดยใชล้ าดบัขั้นการเรียนการสอนท่ีเน้นแบบจ าลอง

เป็นศูนยก์ลาง เร่ือง การสังเคราะห์ดว้ยแสง จ านวน 8 แผน 
12 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที 

3. เก็บขอ้มูลหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชล้ าดบัขั้นการ
เรียนการสอนท่ีเน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง โดยน า
แบบทดสอบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์จ านวน 4 ขอ้ และแบบวดัความเขา้ใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสังเคราะห์ดว้ยแสง จ านวน    12 
ขอ้ ไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายหลงัจากด าเนินการจดัการ
เรียนรู้ตามแผนเสร็จเรียบร้อยแลว้  

การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. ผูว้จิยัวเิคราะห์ความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง

ทางวิทยาศาสต ร์ของนัก เ รี ยนด้วยสถิ ติ เ ชิ งบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเฉล่ียร้อย
ละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียนดว้ยสถิติทดสอบที (t-test)       ตรวจให้คะแนนโดยใช้
แบบประเมินแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนแบบรูบริกส์ แบ่งเป็น 3 รายการประเมิน และ
ก าหนดรายละเอียดระดับความสามารถของแต่ละรายการ
เป็น 3 ระดบั คือ ดี (3) พอใช ้(2) และปรับปรุง (1)  

2. ผู ้วิจัยวิเคราะห์คะแนนความเข้าใจมโนมติ โดย
วิเคราะห์คะแนนเป็นรายข้อ จัดให้คะแนนเป็น  5 ระดับ 
ได้แ ก่  ม โนม ติท า ง วิ ท ย าศ าสต ร์ ท่ี สมบ รู ณ์  (Sound 
Understanding: SU), มโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีไม่สมบรูณ์ 
(Partial Understanding: PU), มโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ความคลาดเคล่ือนบางส่วน (Partial Understanding with a 
Specific Alternative Conception: PUSAC) ม โ น ม ติ ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท่ี ค ล า ด เ ค ล่ื อ น  ( Specific Alternative 
Conception: SAC) และไม่มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (No 
Understanding: NU) 
 

ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
1 .  ความสามารถในการสร้ างแบบจ าลองทาง

วทิยาศาสตร์ 
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1.1  ผลการวิ เคราะห์ความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ล าดบัขั้นการเรียนการสอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง
กับเกณฑ์ระดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การสร้างแบบจ าลองท่ีเป็นภาพวาด และแบบจ าลองท่ีเป็น
ขอ้ความมโนมติอยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.75 
และ 79.53 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียร้อยละรวม
ของการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ทั้ ง 2 ประเภท 
พบวา่อยูใ่นระดบัดี และมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.64 เป็นไป
ในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ ณัฏฐ์นภันต์ กตัญรัตน์ 
และสุวตัร นานนัท์ (2558) ท่ีพบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ล าดบัขั้นการเรียนการสอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง 
หรือ MIS ช่วยพฒันาความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี เน่ืองจากการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีการใช้แบบจ าลองส่งเสริมให้นักเรียนน า
ขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้
หรือทดลองมาใชใ้นการสร้างและปรับปรุงแบบจ าลองเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถใน
การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ระหวา่งก่อนเรียนและ
หลงัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หลัง เ รียนเฉล่ียรวมของ
แบบจ าลองทั้ ง 2 ประเภท เท่ากับ 60.22 คะแนน ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.10 ซ่ึงสูงกว่าก่อนเรียนท่ีมี
คะแนนเฉล่ียรวมเท่ากับ 25.00 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.48 และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียของ
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์แต่ละประเภท พบว่าทั้ ง
แบบจ าลองท่ีเป็นภาพวาดและแบบจ าลองท่ีเป็นขอ้ความ
มโนทัศน์มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตัวอย่างแบบจ าลองทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีเป็นภาพวาดและขอ้ความมโนมติของนกัเรียน
ก่อนและหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการ
เรียนการสอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง ดงัตารางท่ี 1 

2. ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง  

2.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนความเขา้ใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชล้ าดบัขั้น
การเรียนการสอนท่ีเน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง พบว่า 
ก่อนการจดัการเรียนรู้นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจมโน
มติเท่ากบั 7.00 คะแนน และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
2.81 และหลงัการจดัการเรียนรู้ พบวา่มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน
เป็น 30.35 คะแนน และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.41 
เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย พบว่าคะแนน
เฉล่ียของความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การ
สังเคราะห์ด้วยแสงก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ล าดบัขั้นการเรียนการสอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดัง
ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1 ตวัอย่างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นภาพวาดและขอ้ความมโนทศัน์ของนักเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชล้ าดบัขั้นการเรียนการสอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง มโนมติยอ่ย เร่ืองโครงสร้างของคลอโรพลาสต ์

ประเภท
แบบจ าลอง 

แบบจ าลองทางวทิยาศาสตร์ มโนมติยอ่ยเร่ือง โครงสร้างของคลอโรพลาสต ์
ก่อนการจดัการเรียนรู้ หลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ภาพวาด 

  
2. ขอ้ความ
มโนมติ 

ออร์แกเนลล์ท่ีได้สกัดจากเซลล์พืช คือ 
คลอโรฟิลล์ เพราะการท่ีพืชสังเคราะห์ดว้ย
แสงไดห้รือสามารถผลิตก๊าซออกซิเจนและ
ดูดก๊าซคาร์บอนไออกไซด์ไดน้ั้น พืชจะตอ้ง
มีคลอโร ฟิลล์ ถึ ง จะสามารถผ ลิตแ ก๊ส
ออกซิเจนและดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้
 

คลอโรพลาสต์เ ป็นออร์แกเนลล์ท่ีจ า เ ป็นต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้ น ภายใน       
คลอโรพลาสตจ์ะมี Thylakoid ซ่ึงเรียงซอ้นกนัเป็นตั้งๆ 
เ รี ย กว่ า  Granum บ ริ เ วณ เ ยื่ อ หุ้ ม ไทลาคอยด์ จ ะ
เกิดปฏิกิริยาแสง โดยมีระบบแสง I และระบบแสง II 
และภายในคลอโรพลาสตจ์ะมีของเหลวอยูเ่รียก Stroma 
ซ่ึงมีการเกิดปฏิกิริยาไม่ใชแ้สง นัน่คือการตรึง CO2 ใน
กระบวนการของ Calvin Cycle  

 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์คะแนนความเขา้ใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชล้ าดบัขั้น การเรียนการ
สอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง  

การทดสอบ จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนเตม็ x̅ S.D. t-test Sig. 

ก่อนเรียน 46 48 7.00 2.81 *35.167 0.00 
หลงัเรียน 46 48 30.35 4.41 

*P<0.05   
 

2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ พบว่าก่อนการ
จดัการเรียนรู้นกัเรียนส่วนใหญ่มีมโนมติอยูใ่นกลุ่มไม่มีมโน
มติ (NU) โดยเฉล่ียร้อยละ 65.40 หลงัจากการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนท่ีเน้นแบบจ าลองเป็น
ศูนยก์ลาง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจมโนมติใน
ระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีมโนมติอยู่ในระดับท่ีถูกต้องแต่ไม่

สมบรูณ์ (PU) เฉล่ียร้อยละ 51.99 ทั้ งน้ีเน่ืองจากว่า การท่ี
นกัเรียนไดล้งมือสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมี
การปรับปรุงแบบจ าลองร่วมกนัจนกระทัง่ไดแ้บบจ าลองท่ี
เป็นมติของชั้นเรียน เพื่อน าไปใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
สนับสนุนให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจเน้ือหาส่วนเป็น
นามธรรม และกระบวนการท่ีซับซ้อนให้เป็นรูปธรรมมาก
ข้ึน ดังท่ี รวีวรรณ เมืองรามัญ และศศิเทพ ปิติพรเทพิน 
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(2556) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีมีการใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการ
ส่ือสารขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ การอภิปราย การเขียน
อธิบาย การสร้างแผนภาพแบบจ าลอง สนบัสนุนใหน้กัเรียน
ได้คิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้ งกระบวนการท างาน
ร่วมกนัเป็นกุล่ม เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมความเขา้ใจมโนมติทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 
 

สรุปผลการศึกษาวจิยั 
จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชล้ าดบัขั้นการ

เ รี ยนก า รสอน ท่ี เ น้น แบบจ า ล อ ง เ ป็น ศูน ย์ ก ล าต่ อ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และ
ความเขา้ใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสงัเคราะห์ดว้ย
แสง สรุปไดด้งัน้ี 

1. ความสามารถในการส ร้ า งแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ล าดบัขั้นการเรียนการสอนท่ีเนน้แบบจ าลองเป็นศูนยก์ลาง มี
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อยูใ่น
ระดับดี และมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนรียน 
เน่ืองจากในการจดัการเรียนรู้ 

มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนลงมือส ารวจตรวจสอบความรู้ มีการ
น าข้อมูลหรือหลักฐานท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้มาสร้าง
แบบจ าลองเพื่อน ามาใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ตามท่ีนกัเรียน
เขา้ใจ และการปรับปรุงแบบจ าลองท่ีสะทอ้นความเขา้ใจท่ี
เพ่ิมข้ึน ดังท่ี Schwarz et al. (2009) ได้กล่าวว่า แบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการท านาย การ
อธิบาย รวมทั้ งพัฒนาความความเข้าใจของนักเรียนให้
เพ่ิมข้ึน 

2. ความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ พบวา่หลงัจาก
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การสังเคราะห์ดว้ยแสง ในระดบัท่ีถูกตอ้ง
มาก ข้ึนและจ านวนนัก เ รียนมีความเข้า ใจมโนมติ ท่ี
คลาดเคล่ือนลดลง แมว้า่เน้ือหาเร่ืองการสังเคราะห์ดว้ยแสง
บางส่วนจะประกอบด้วยส่วนท่ี เ ป็นโครงสร้าง  หรือ
กระบวนการท่ีซับซ้อนและไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า 

แต่เม่ือนกัเรียนไดศึ้กษา ส ารวจตรวจสอบขอ้มูล และสะทอ้น
ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม
ผ่านการวาดภาพและการเขียนค าอธิบาย ท าให้นักเรียน
มองเห็นภาพของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาได้ชัดเจนข้ึน และ
เขา้ใจกระบวนการหรือปฏิกิริยาต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้ง
กบั Svoboda & Passmore (2011) ท่ีกล่าวว่า แบบจ าลองช่วย
ให้ เ ข้า ใจปรากฏการณ์ ท่ีซับซ้อนได้ ง่ าย ข้ึน  รวมทั้ ง
แบบจ าลองมีบทบาทส าคญัในการพฒันามโนมติ และเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ได ้

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
ในการจดัการเรียนรู้โดยใชล้ าดบัขั้นการเรียนการสอน

ท่ีเน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง ในขั้นตอนการประเมิน
แบบจ าลอง ครูควรแนะน าประเด็นท่ีจะต้องประเมินบาง
ประเด็นเพ่ือให้นักเรียนประเมินได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งค  านึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหากบัแบบจ าลองใน
แต่ละประเภทท่ีจะน าไปใช ้เน่ืองจากแบบจ าลองแต่ละแบบ
มีความเหมาะสมกบัเน้ือหาวทิยาศาสตร์แตกต่างกนั  

 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี  ( ส ส ว ท . )  แ ล ะ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีสนบัสนุนทุนวจิยัในคร้ังน้ี 
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ผลของระบบการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (เอชเอ) ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
บุคลากรโรงพยาบาล : กรณศึีกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงในจังหวดันครราชสีมา 

(The Results of Hospital Accreditation (HA) on Human Resource Management and 

Hospital Staffs: The case study of a community hospital in  

Nakhon Ratchasima Province) 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองผลของระบบการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (เอชเอ) ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละ
บุคลากรโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงในจงัหวดันครราชสีมา เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ มุ่งเนน้ศึกษาผล
ของระบบเอชเอต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละบุคลากรโรงพยาบาลเม่ือระบบเอชเอถูกน าลงสู่การปฏิบติั เก็บขอ้มูลการวจิยัโดย
การศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูล 14 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยวธีิการตรวจสอบสามเสา้ดา้น
ขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์แก่นสาระ 

การศึกษาพบวา่ ผลของระบบเอชเอต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยคื์อท าใหมี้ทีมบริหารทรัพยากรมนุษยข้ึ์นมาท าหนา้ท่ีใน
การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นโรงพยาบาล และระบบเอชเอส่งผลต่อทุกขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรมนุษยม์ากนอ้ยแตกต่าง
กนั โดยส่งผลมากในเร่ืองการพฒันาสมรรถนะและการจดัการดา้นความปลอดภยัและสุขภาพของบุคลากร แต่ส่งผลนอ้ยในเร่ือง
การบริหารค่าตอบแทนและการให้คุณให้โทษแก่บุคลากร ส่วนผลของระบบเอชเอต่อบุคลากร คือ    ท าให้บุคลากรมีการรับรู้
เก่ียวกบัคุณภาพเพ่ิมข้ึน มีทศันคติในการท างานท่ีดีข้ึน มีบุคลิกภาพท่ีแสดงความกระตือรือร้นเพ่ิมข้ึน มีสมรรถนะในการท างาน
เพ่ิมข้ึน เกิดความมัน่ใจในการให้บริการ ไดรั้บการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานและ   ผูม้ารับบริการ เกิดความภาคภูมิใจ มี
ความสุขในการท างาน และส่งผลทางลบในเร่ืองโอกาสเกิดความขดัแยง้ ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน และความเครียดในการท างานท่ีอาจ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติในช่วงท่ีตอ้งเตรียมตวัรับการประเมิน 

เอชเอเป็นตวักระตุน้และผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการพฒันาบุคลากรไปพร้อมๆ กบัการ
พฒันาคุณภาพโรงพยาบาล ซ่ึงการพฒันาจะด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองตอ้งอาศัยปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข วิธีการบริหารของผูน้ า สภาพคล่องทางการเงิน ขนาดของโรงพยาบาล โครงสร้างพ้ืนฐานของโรงพยาบาลและ
วฒันธรรมองคก์ร  

 
ค าส าคญั  การพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ผลของระบบเอชเอต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ ผลของระบบเอชเอต่อบุคลากรโรงพยาบาล 
 

บทน า 
 การพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital 

Accreditation: HA) เป็นเคร่ืองมือในการจัดการคุณภาพท่ี

อาศัยแนวคิด TQM/CQI ท่ีโรงพยาบาลต่างๆ เลือกใช้ โดย 
HA เป็นกระบวนการกระตุ ้นให้เกิดการพฒันาระบบงาน
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ภายในโรงพยาบาลอยา่งเป็นระบบทั้งองคก์ร เกิดการเรียนรู้ 
มีการประเมินและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง [1] 

นโยบายหลกัประกันสุขภาพทั่วหน้า ในปี พ.ศ. 2545   
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการกระตุน้การพฒันาคุณภาพ ซ่ึงHA 
ตอบสนองดว้ยการจดัระบบท่ีเรียกว่า “บนัได 3 ขั้นสู่ HA” 
เพื่อวดัระดบัการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยบนัได
ขั้นท่ี 1 เป็นขั้นของการบริหารความเส่ียงดว้ยการ “ท างาน
ประจ าให้ดี มีอะไรคุยกนั ขยนัทบทวน” บนัไดขั้นท่ี 2 เป็น
ขั้นของการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ใชห้ลกั “เป้าหมาย
ชดั วดัผลได ้ให้คุณค่า อยา่ยึดติด” และบนัไดขั้นท่ี 3 เป็นขั้น
ท่ีโรงพยาบาลมีการน ามาตรฐานมาปฏิบติัจนเกิดผลลพัธ์ท่ี
ยอมรับได้และมีแนวโน้มท่ีดี ได้รับการยืนยนัคุณภาพจาก
องคก์รภายนอกหรือท่ีเรียกวา่ผ่านการ Accredit และเพื่อเป็น
การยืนยนัว่าคุณภาพยงัคงอยู่และโรงพยาบาลมีการพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง จึงตอ้งมีการประเมินซ ้ า หรือท่ีเรียกวา่
การ Re-Accredit โดยการ Re-accredit คร้ังท่ี 1 จะเกิดข้ึนหลงั
การ Accredit 2 ปี ส่วนการ Re-accredit ตั้งแต่คร้ังท่ี 2 ข้ึนไป 
จะเกิดข้ึนหลงัการ Re-accredit คร้ังก่อนหนา้ 3 ปี [1] 

จงัหวดันครราชสีมา เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีความต่ืนตวัใน
การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล และตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา 
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวดั ได้ผ่านกระบวนการ พฒันา
และมีระดับการพฒันาอยู่ท่ีบันไดขั้นท่ี 2 จ านวน 15 แห่ง 
ผ่านการ Accredit แลว้ 14 แห่ง เป็นบนัไดขั้นท่ี 3 จ านวน 2 
แห่ง ผ่าน  Re-accredit คร้ัง ท่ี  1 จ านวน 6 แห่ง  และ Re-
accredit คร้ังท่ี 2 อีก 6 แห่ง ระดบัการพฒันาท่ีต่างกนัน้ี อาจช้ี
วา่การน าระบบ HA ลงสู่การปฏิบติัจนเกิดผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั
ต้องใช้เวลายาวนานพอควร โดยโรงพยาบาลต้องมีการ
ด าเนินการและเตรียมการหลายเร่ือง ทั้งเร่ืองของคน เงิน วสัดุ 
อุปกรณ์ ส่ิงก่อสร้างและการจดัการต่างๆ ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนท างาน ซ่ึงเป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์รไปสู่
เป้าหมาย การด าเนินการตอ้งกระท าอยู่ตลอดเวลา และยงั
เขม้ขน้ข้ึนอีกเม่ือใกลว้นัประเมินจริง  

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นหน่ึงในมาตรฐาน HA 
ท่ีทุกโรงพยาบาลท่ีเขา้สู่ระบบ HA ตอ้งผา่นการประเมิน โดย
โรงพยาบาลต้องสามารถช้ีให้เห็นว่า บุคลากรมีความพึง
พอใจ มีความผูกพนัท่ีจะท างานในองค์กร มีสมรรถนะใน

การท างาน มีสุขภาพดี สามารถสร้างผลงานท่ีดี น ามาซ่ึง
ความส าเร็จขององคก์ร ซ่ึงบุคลากรจะมีคุณลกัษณะเหล่าน้ีได ้
ต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management: HRM) ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นท่ีมาของการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจะศึกษาผลของระบบ 
HA ต่อ HRM และบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนท่ีผ่านการ 
Re-Accredit คร้ังท่ี 2 แลว้ แห่งหน่ึงในจงัหวดันครราชสีมา 
ทั้งน้ีผลของระบบ HA ต่อ HRM หมายถึง การเปล่ียน แปลง
ในเร่ืองผูรั้บผิดชอบและวิธีการด าเนินงานบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์เกิดข้ึนเม่ือ HA ถูกน าลงสู่การปฏิบติั ตามขอบเขต
ของ HRM ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาและ
คดัเลือก การพฒันาสมรรถนะ การสร้างแรงจูงใจและความ
ผูกพนัองคก์ร การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ [2],[3] 
การจดัการดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการให้คุณให้โทษแก่บุคลากร [3],[4] 
ส่วนผลของระบบ HA ต่อบุคลากรโรงพยาบาล หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน กับบุคลากร เม่ือ HA ถูกน าลงสู่การ
ปฏิบติั โดยเป็นการเปล่ียนแปลงในระดบับุคคลตามแนวคิด
พฤติกรรมองคก์าร เช่น แรงจูงใจ การพฒันาสมรรถนะ การ
รับรู้เ ก่ียวกับคุณภาพ ภาวะผู ้น า ความเครียด  ภาระงาน 
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ความขดัแยง้ ความพึงพอใจ 
ความสัมพนัธ์กับผูบ้ริหารและเพ่ือนร่วมงาน ความผูกพนั
องคก์ร การคงอยูข่องบุคลากร ทศันคติในการท างาน คุณภาพ
ชีวติ เป็นตน้ [5],[6] 
 

ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เก็บขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสารของ
โรงพยาบาล ไดแ้ก่ ขอ้มูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาล(Hospital 
Profile) แบบประเมินตนเองของโรงพยาบาลและเอกสารท่ี
เ ก่ียวข้อง เ ช่น แบบประเมินตนเองและ/หรือแผนงาน
ประจ าปีของทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูล 14 คน จาก 4 ต าแหน่งงานใน
โรงพยาบาล คือผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ผูจ้ดัการคุณภาพ
หรือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีหลกัในการกระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุน และ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ประธานทีม
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บริหารทรัพยากรมนุษย ์และบุคลากรระดบัผูป้ฏิบติังานของ
โรงพยาบาล โดยผูว้ิจยัศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการลง
เก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีโรงพยาบาลชุมชนท่ีเป็น
กรณีศึกษาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงเป็นผูท่ี้ท างานในระบบ HA มาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
ท าการสัมภาษณ์จนกว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ะอ่ิมตวัคือขอ้มูลเร่ิมซ ้ า
ในประเด็นเดิมและไม่มีประเด็นใหม่เพ่ิมเติม ระหว่างการ
เก็บขอ้มูล ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยวิธี
ตรวจสอบสาม เสา้ดา้นแหล่งขอ้มูล (Data Triangulation) คือ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูลจากเอกสารและขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูลหลายคนในเร่ือง
หรือประเด็นเดียวกนั จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
คน้หาค าส าคญัจากขอ้มูลท่ีไดม้าทั้งหมด  คน้หาความ หมาย
หรือแก่นสาระท่ีซ่อนอยูแ่ละอธิบายความต่อเน่ือง เช่ือมโยง
ของแก่นสาระนั้น (Thematic Analysis) [7],[8] 
 

ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 
 โรงพยาบาลชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี เป็น
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 30 เตียง เร่ิมเปิดใหบ้ริการเม่ือปี 
พ.ศ. 2536 ผ่านการ Accredit เม่ือประมาณปลายปี 2549 ผ่าน
การ Re-Accredit คร้ังท่ี 1 เม่ือต้นปี 2552 และผ่านการ Re-
Accredit คร้ังท่ี 2 เม่ือสิงหาคม 2555 โดยขณะท่ีผูว้ิจยัลงเก็บ
ขอ้มูลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 นั้น โรงพยาบาลอยูร่ะหวา่ง
เตรียมตวัรับการ Re-Accredit คร้ังท่ี 3 ซ่ึงจะเกิดข้ึนในเดือน
สิงหาคม 2558 

ผลขอ ง  HA ต่ อ  HRM: HA เ ป็ น ตัว ก ร ะตุ ้น ให้
โรงพยาบาลมีการทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เกิดมีทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์
หรือ “ทีม HR” ข้ึนมาในโรงพยาบาล ซ่ึงการมีทีม HR แสดง
ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรอ่ืนในการวางแผน ลง
มือป ฏิบั ติ  และการ รับผล ท่ี เ กิ ด ข้ึนจ ากก ารบ ริห าร 
นอกเหนือจาก “คน” ท่ีเป็นผูอ้  านวยการ สู่ “ทีม” ซ่ึงมีสมาชิก
จากทุกฝ่ายในโรงพยาบาล ดูแลคนท างานแบบท่ีไม่ใช่ “style 
เฉพาะตวั” แต่เป็น “แบบแผนของทีม” เกิดการเปล่ียนแปลง
วิธีการท างานท่ี “ครอบคลุม ครบถว้น กระบวนการ HRM” 
เพ่ิมข้ึน ดงัน้ี 

การวางแผนก าลงัคน: โรงพยาบาลมีความพยายามใน
การใช้ข้อมูลภาระงาน (workload) และการพิจารณาตาม
ผลงานท่ีต้องการให้เกิดข้ึนภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่หรือท่ี
เรียกวา่ผลิตภาพ (Productivity) นอกเหนือไปจากการท่ีดูตาม
กรอบการกระจายก าลงัคนลงพ้ืนท่ีขาดแคลน (Geographic 
Information System: GIS) ของกระทรวงสาธารณสุข ท าให้
ฝ่าย/งานท่ีมีภาระงานมาก มีอตัราก าลงัท่ีเหมาะสมกบัภาระ
งานเพ่ิมมากข้ึน 

การสรรหาและคดัเลือกคนเขา้ท างาน: มีการจดัท า Job 
Description ครอบคลุมทุกต าแหน่งงานท่ีโรงพยาบาลเปิดรับ
สมคัร มีการพฒันาเกณฑ์การคดัเลือก เกณฑ์การให้คะแนน 
ความชัดเจนในขั้นตอนการคดัเลือก การด าเนินการสอบ
คดัเลือกท าในรูปของคณะกรรมการ ท าใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก
รู้สึกดีใจ ภูมิใจท่ีสามารถสอบเขา้ท างานไดด้ว้ยความสามารถ
ของตน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน  

การพฒันาสมรรถนะในการท างาน: มีการน าแนวคิด
การพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน HA มาใชใ้นการพฒันา
บุคลากรทั้งสมรรถนะโดยตรงและโดยออ้มท่ีช่วยเสริมให้
การท างานมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับงานท่ีรับผิดชอบ 
อุบติัการณ์ความเส่ียง และทิศทางการพฒันาของโรงพยาบาล 
สมรรถนะส่วนขาดจากการประเมิน น ามาวางแผนพฒันา
ต่อไป ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ท าให้เกิดการพฒันาคนไป
พร้อมๆ กบัการพฒันาขีดความสามารถของโรงพยาบาล ซ่ึง
การพฒันาสมรรถนะจะส่งผลเช่ือมโยงต่อเน่ืองต่อบุคลากร
ในหลายเร่ือง เช่น ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคุณภาพ 
ทศันคติในการท างาน พฤติกรรมการท างาน ความมัน่ใจใน
การท างาน การได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน
และผูม้ารับบริการ ความภาคภูมิใจ และความสุขในการ
ท างาน เป็นตน้ 

“ปีท่ีแล้วเกิดอุบัติเหตุ...สถานท่ีเกิดเหตุอยู่ก  า้ก่ึงระหว่าง
อีกอ าเภอกับอ าเภอเรา รพ. ไม่ได้ออกไปรับ ฮุค ส่งคนไข้มา
ใส่ ICD (Intercostal Chest Drainage: การใส่ท่อระบายลม
หรือของเหลวบริเวณทรวงอก) ท่ีน่ี 2 คน…เกิดเหตุวันหยดุ
เสาร์-อาทิตย์ จะมหีมอเวรคนเดียว หมอไม่พร้อมท่ีจะใส่ ICD 
2 คน มันเป็นไปไม่ได้…ในความเป็นจริงต้องมี Commander 
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ไปอยู่  ณ ท่ี เ กิดเหตุ พิจารณาส่ังการแยกผู้ ป่วยไปตาม
ทรัพยากรท่ี รพ. มี อันนีเ้บือ้งต้นผมวางแผนและส่งพยาบาล
ไปอบรมเพ่ิมเติมในการเป็น Commander ของอุบัติเหตุหมู่  
ส่งไป 2 รุ่นมีพยาบาลและเวชกิจฉุกเฉินกลับมาจัด class 
สอนต่อ ถ้ามเีหตเุราพร้อม” 

“เราจบทันตาฯ มา ...ไม่รู้ว่าเราต้องระวังอะไร... เราอยู่
ตรงนี ้เรากไ็ด้ความรู้เพ่ิม เขาจะมจัีดอบรมวิชาการเรากไ็ด้เข้า
ร่วม ได้ลอง CPR (Cardiopulmonary resuscitation: การช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ)  คนไข้ . . .อย่างน้อยพี่ก็  CPR เ ป็น  ถ้าคนใน
ครอบครัวพี่เป็นอะไร พี่คงท าเป็นหมด”  

การสร้างแรงจูงใจและความผูกพนัองค์กร : มีการจัด
กิจกรรมทั้ งกิจกรรมทางวิชาการและสันทนาการให้คน 
ท างานได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมภูมิใจในความส าเร็จ มีการ
ประเ มินความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรอย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

“เม่ือก่อนเราไม่มต้ีองมาเกบ็ความพึงพอใจ ความผูกพัน 
เราไม่ได้คิดภาพรวมว่าเราต้องมีอะไร ต้องท าอะไรให้
เจ้าหน้าท่ีบ้าง...ตอนนี ้HR เราจะคิดตลอดว่าท าอย่างไรเค้าจะ 
happy และมแีรงจูงใจในการท างาน...ต้องวางแผนว่าปีนีจ้ะมี
กิจกรรมอะไรบ้าง” 

การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ: โรงพยาบาลมี
การบริหารค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเ งินตามระเบียบของ
กระทรวงการคลงั จึงเห็นวา่ HA ส่งผลนอ้ยในเร่ืองน้ี แต่ก็มี
ความพยายามในการใช้การบริหารค่าตอบแทนเพ่ือการ
กระตุน้การเขียนรายงานอุบติัการณ์แต่ก็ไม่มีความยัง่ยืนดว้ย
มีข้อจ ากัดด้านระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเน้นการจัดการด้าน
สวสัดิการอยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะสวสัดิการดา้นสุขภาพ
และความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่โรงพยาบาล
มิใช่ดูแลแค่เพียงให้เงินเดือน แต่ยงัดูแลสภาพโดยรวมของ
คนท างาน มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภยัของ
เจา้หน้าท่ี แมว้่าสวสัดิการหลายอย่างตอ้งใชง้บประมาณสูง
พอสมควร และโรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินไม่มาก
นกั ก็ยงัคงพยายามตอบสนองในเร่ืองเหล่าน้ีอยูต่ลอด แมบ้าง
เร่ืองอาจท าไดไ้ม่เร็วก็ตาม 

“...มีช่วงหน่ึงท่ีการ key รายงานมัน drop ลง ผอ.คนเก่า
ท่านจะให้เรา Key และมีค่าตอบแทนให้ใบละ 50 บาท มีตรง
นีช่้วยรณรงค์ซ่ึงมนักด็ีขึน้...” 

การจัดการความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร: 
โรงพยาบาลเห็นความส าคัญ มีการประสานความร่วมมือ 
เช่ือมโยงการท างานระหวา่งทีมคร่อมสายงานต่างๆ เช่น ทีม
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั (ทีม ENV) ทีมควบคุมการ
ติดเช้ือของโรงพยาบาล (ทีม IC) จนเกิดการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและสุขภาพของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ 

“เจ้าหน้าท่ีเจ็บป่วยเราต้องตาม เจ็บป่วยจากการท างาน
ไหม หรือเจ็บป่วยมาจากไหน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ต้อง
ตามฉีดให้ครบ…หรือแม้กระท่ังมหีลมุ มบ่ีอ ไม่ปลอดภัย ทุก
คนก็เขียนบอกมาได้…ENV ก็มาช่วยดูให้หมด แสง สี เสียง 
โต๊ะ เก้าอี ้ส่ิงแวดล้อมของคนท างาน... ดูท้ังเชิงรับเชิงรุก” 

การประเมินผลการปฏิบติังานและการใหคุ้ณใหโ้ทษแก่
บุคลากร: มีการพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติั งาน
ให้มีความครอบคลุม ชัดเจน สอดคล้องกับการพัฒนา
สมรรถนะ ผลการปฏิบติังานของบุคลากรเป็นผลรวม ของ
การประเมินสมรรถนะในการท างาน (Competency) และ
ผลงานตามตวัช้ีวดัรายบุคคล (Key Performance Indicators: 
KPIs) ท่ีมีการพัฒนามาจากแนวคิด HA ซ่ึง KPI เป็นการ
ถ่ายทอดความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในความส าเร็จ
ของโรงพยาบาลส่งต่อมาถึงคนท างานทุกคน โรงพยาบาลมี
ความพยายามในการน าผลการประเมินมาใชใ้นการใหคุ้ณให้
โทษแก่บุคลากร แต่ในทางปฏิบติัยงัคงท าตามระเบียบและมี
ขอ้จ ากดัทางการเงิน จึงยงัเห็นผลไม่ชดัเจนในการให้คุณให้
โทษ  

ผลของระบบ HA ต่อบุคลากรโรงพยาบาล: ผูใ้หข้อ้มูล
เห็นว่า ระบบ HA ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับ
บุคคลท่ีตนเองสงัเกตเห็นและ/หรือรู้สึกไดห้ลายเร่ือง  

เพราะรับรู้ใหม่ จงึมองใหม่: บุคลากรเห็นวา่ตนเองมีการ
รับรู้เกี่ยวกับคุณภาพที่เพิ่มขึ้น จากเดิมท่ีเขา้ใจว่า HA เป็น
เร่ืองของเอกสาร ขอ้มูล เป็นความรับผิดชอบของหัว- หน้า
หรือทีมน าของโรงพยาบาล มาสู่การเป็น “งานประจ า 
ท่ีมีคุณภาพ” 
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“ตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจกคิ็ดว่าต้องแยกออกจากงาน
ประจ า เดี๋ยวทางทีมหัวหน้าเค้าคงท าเอง ในส่วนน้ันเป็นงาน
คุณภาพ เค้าคงเก็บข้อมูลเอง เราเป็นผู้ปฏิบัติก็ท าของเราไป 
เราไม่ได้เกี่ยวข้องตรงน้ัน…พอได้เรียนรู้มากขึน้ เรากรู้็ว่างาน
ท่ีเราท าคือส่ิงท่ีต้องพัฒนาขึน้เร่ือยๆ มันไม่ได้แยกกัน แต่มนั
อยู่ในงานเดียวกัน มนัคืองานประจ าท่ีมคีุณภาพ”  

การพฒันาในช่วงแรกๆ เนน้เอา “มาตรฐาน” มาเป็นตวั
ตั้งตน้การพฒันา ต่อมาเอา “คุณภาพ” มาใช ้ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ถึงการรับรู้และเขา้ใจในคุณภาพท่ีเพ่ิมข้ึน อนัเป็นสมรรถนะ
ในการท างานท่ีเพ่ิมข้ึนอีกประการหน่ึงของคนท างานดว้ย  

“...เ ม่ือก่อนเราดูแลคนไข้ตามท่ีเรียน...เราท าตาม
มาตรฐาน...แต่ตอนนี้... เราต้องทบทวนว่าจะดูแลคนไข้
อย่างไรให้ดีขึน้กว่าเดิม” 

บุคลากรเห็นว่าตนเองมีทัศนคติในการท างานที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะเร่ืองของจิตบริการคือใส่ใจมองหาและตอบ สนอง
ความตอ้งการของผูป่้วยเพ่ิมข้ึน 

“HA ท าให้เรามองคนไข้เป็นศูนย์กลางมากขึน้...คือมอง
ความต้องการของเค้าเพ่ิมเข้ามา จากท่ีเคยหยิบย่ืนให้อย่าง
เดียวโดยไม่สนใจว่าเค้าต้องการหรือไม่”  

เพราะมองใหม่ ใส่ใจเพิ่ม จึงเติมความกระตือรือร้น: 
บุคลากรเห็นว่าเม่ือตนเองมีการรับรู้และเข้าใจเร่ืองของ
คุณภาพมากข้ึน มีทัศนคติในการท างานท่ีดีข้ึน บุคลิก 
ลกัษณะการท างานจึงเปล่ียนไป คือมีความกระตือรือร้นใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น   มีความละเอียดรอบคอบ  มีการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมากข้ึน ร่วมกนัดูแลให้ผูป่้วย
ไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ  

“HA ท าให้คน Active ขึน้...ท าให้เป็นคนรอบคอบขึน้...
เม่ือก่อนเราต่างคนต่างท างาน ตอนนีเ้ราคุยกัน ส่ือสารกัน
มากขึน้...คนไข้คนหน่ึงไม่ได้เป็นโรคเดียว อาจจะมีอาการ
แทรกซ้อนอย่างอ่ืน เราต้อง Active ค้นหาว่าอาจมีปัญหา
ตรงไหนอีกไหม ต้องดูแลยงัไง”  

เพราะสามารถ จึงมั่นใจ และได้รับการยอมรับ:บุคลากร
เห็นว่า HA ท าให้ตนเองไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะในการ
ท างาน ทั้ งท่ีเป็นสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยตรง และ
สมรรถนะท่ีช่วยเสริมให้งานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน เช่น ภาวะผูน้ า ทกัษะการส่ือสาร การสร้างสัมพนัธ์ 

ทกัษะการท างานเป็นทีม ผูว้ิจยัมองว่าการท่ีคนท างานมีการ
รับรู้ เขา้ใจในคุณภาพ จนมีใจและมีความกระตือรือร้นใน
การท างาน ร่วมกบัมีความพร้อมดา้นสมรรถนะในการท างาน 
ท าให้เกิดการจดัการงานให้เป็นระบบระเบียบ มีการจดัท า
แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน มีความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน 
ส่งผลให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
สามารถสร้างผลงานท่ีดี มีคุณภาพ น ามาซ่ึงการได้รับการ
ยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานและผูม้ารับบริการ  

นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลยงัเห็นว่า สมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึนจะ
ท าให้ตนเองไดรั้บความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน และงานท่ี
มีคุณภาพของตนเองจะท าให้ผูป่้วยได้รับความปลอดภัย 
ส่งผลให้ผูป่้วยพึงพอใจ และยงัลดความเส่ียงต่อการเกิดขอ้
ร้องเรียน  

“HA ท าให้เราพัฒนาภาวะผู้น าของตัวเราเอง คือเราได้
ไปอบรมมา ได้ไปเรียนรู้มา กลับมาเราต้องมาท า คือมันกม็ี
อุปสรรคหลายอย่าง...เราก็ต้องมาคิด สร้างทีมก่อน ต้อง
ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ท ายงัไง ส่ือสารแบบไหนจะท า
ให้คนอ่ืนเข้าใจ ให้ความร่วมมือ...เราท าตรงนี ้ก็ได้รับการ
ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน”  

“เรามั่นใจเพราะเรามีทักษะท่ีแม่นย ามากขึน้และเราก็
ระมัดระวังในการท าหัตถการของตนเองมากขึน้...ตัวเราก็
ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน และก็ลดข้อร้องเรียนต่างๆ...หรือ
ถ้าน้องจบใหม่มา เราก็มีมาตรฐานไว้ว่าต้องท าแบบนี ้เสร็จ
แล้วจะได้อะไรกลับมา...ผลออกมาตามน้ัน น้องมั่นใจก็ท า
ต่อ...เรากไ็ด้รับการยอมรับ...” 

“กับคนไข้...เราเคยดูแลเขาอย่างดี ใส่ใจ ไปไหนเขาก็
รู้จัก คนไข้ก็ทักเยอะ…ไปตลาดคนไข้ก็ถามว่ามาซ้ืออะไร 
ภูมิใจคนไข้จ าเราได้…เราได้รับการยอมรับ” 

เพราะมคุีณค่า จงึภูมใิจ สุขใจเพิม่:โดยแนวคิดของ HA 
ท่ียึดผู ้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บุคลากรทั้ งท่ีเป็นผู ้ให้ บริการ
โดยตรงและผู ้ท่ีท างานเป็นหน่วยสนับสนุนต้องร่วมกัน
ท างานในการดูแลผูป่้วย เกิดการท างานเป็นทีม ลักษณะ
เช่นน้ีท าให้ผูใ้ห้ข้อมูลมองว่า ระบบ HA ท าให้คนท างาน
ได้ รับโอกาสในการแสดงศักยภาพ ซ่ึ งศักยภาพคือ
ความสามารถหรือสมรรถนะในการท างานเหล่านั้น  ตนเอง
ได้ผ่านการพฒันาจนสามารถท างานได้ดี มีความมัน่ใจใน
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การท างาน เม่ือเกิดผลดี การได้รับการยอมรับนับถือจาก
เพ่ือนร่วมงานและผูม้ารับบริการก็จะตามมา นัยยะของการ
ได้รับการยอมรับนับถือก็คือ การท่ี เ พ่ือนร่วมงานและ
ผู ้รับบริการเห็นคุณค่าในงานท่ีคนๆนั้ นได้กระท า และ
คนท างานรับรู้คุณค่าในตนเองและงานของตน เกิดความ
ภาคภูมิใจ น ามาซ่ึงความสุขในการท างาน และบุคลากร
บางส่วนยงัมองต่อไปว่าโอกาสในการแสดงศกัยภาพส่งผล
ต่อโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และท าให้ตนเองมี
แรงจูงใจในการท างานเพ่ิมข้ึน  
  “เราอยู่  Back Office...ส่วนมากจะเป็น Background อยู่
ด้านหลัง แต่เดี๋ยวนีค้วามส าคัญของ Back Office ดูโดดเด่น
ขึน้มาเพราะทุกอย่างต้องติดต่อประสานท่ี Back Office  และ
กต้็องเกี่ยวกับคนไข้  อย่างการติดต่อประสานรถออก  ต้องมี
การ Fax เอกสารของคนไข้ก่อนคนไข้จะ Refer ไป”  
  “เราได้ท างานร่วมกับคนท่ีต าแหน่งสูงกว่าเราในส่วนท่ี
เราถนัด ก็ท าให้ได้แสดงศักยภาพให้เขาเห็น...เรารู้สึกว่า
ได้รับโอกาสให้ท างานร่วมกับคนระดับหัวหน้า ซ่ึงน่ันก็
น่าจะเป็นตัวท่ีท าให้เขายอมรับ และพร้อมท่ีจะให้เรา
ก้าวหน้าขึน้ไป...เราก็อยากท าให้ดีย่ิงขึน้ไปอีก...รู้สึกภูมิใจ
ในตัวเราเองและเรากม็คีวามสุข...” 

เพราะดูแลเพิม่ จงึปลอดภัย สุขภาพกายใจด:ี ระบบ HA 
ท าให้โรงพยาบาลเห็นความส าคัญในการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั ส่งผลใหบุ้คลากรไดอ้ยูท่  างานใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีความปลอดภัย และยังได้รับการดูแล
สุขภาพอยา่งต่อเน่ือง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประกอบ
กบัแนวคิด HRM ใน HA ท าใหโ้รงพยาบาลมีการจดักิจกรรม
ต่างๆ ให้คนท างานมีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือน
ร่วมงาน เกิดความรัก ความผูกพนัองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กท่ีมีบุคลากรไม่มาก ยิ่งมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมย่อมรู้จัก คุ ้นเคย  สนิทสนมกันมากข้ึน 
อย่างไรก็ตาม แมว้่าคนท างานจะรู้สึกผูกพนั แต่ก็ไม่ถึงกบั
ส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากร ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นว่าการท่ี
บุคลากรจะอยู่ท างานต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี เหตุผล
หลกัน่าจะมาจากความจ าเป็นทางครอบครัว 

“เม่ือก่อนเราจอดรถมอเตอร์ไซด์ด้านหน้าตรงนีแ้ละจะ
เอาพวกหมวกกันน็อคพวกของบางอย่างใส่ตะกร้าหน้ารถ 

แต่ปรากฎว่าของหาย...ตอนนีม้ีติดกล้องวงจรปิด มีตู้ล็อค
เกอร์ไว้เกบ็ของส่วนตัว” 

“เรามีการประเมินการดูแลสุขภาพตนเอง ...มีการ
ป้องกันอย่างการควบคุมน า้หนัก การออกก าลังกาย มีการวัด
ความดันทุกเดือน แยกกลุ่มเส่ียงออก มี Fitness ให้ออกก าลงั
กาย มจัีดกลุ่มเล่นกีฬา”  

“อยู่ ด้วยกันทุกวัน เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 
ส่วนมากอยู่ท่ีน่ีเยอะกว่าอยู่บ้าน รพ.เหมือนบ้านหลงัท่ีสอง...
มแีข่งกีฬากไ็ปเชียร์สนุกสนาน...วนัเกิด รพ. กป็ลกูต้นไม้ จัด
สวนหย่อม และท าบุญด้วยกัน” 

“พี่ว่า HA ส่งผลต่อความผูกพัน แต่การคงอยู่มนัมปัีจจัย
หลายๆ อย่างท่ีท าให้เค้าตัดสินใจ อย่างความจ าเป็นของ
ครอบครัวหรืออะไรอ่ืนๆ อีกเยอะ…” 

เพราะใบเส่ียง จึงเลี่ยงยากเร่ืองความขัดแย้ง: นอกจาก
ผลในทางบวกแลว้ ระบบ HA ยงัส่งผลในทางลบคือ HA อาจ
เพ่ิมโอกาสเกิดความขัดแยง้ในการท างานได้ จากระบบ
บริหารความเส่ียง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การราย- งานอุบติัการณ์ 
หากผูบ้ริหารและทีมน าของโรงพยาบาลไม่ส่ือสารท าความ
เข้าใจกับผูป้ฏิบัติงานในเร่ืองน้ีให้เขา้ใจตั้งแต่แรก เพราะ
คนท างานจะรู้สึกวา่ “ถูกจบัผิด” ฉะนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งใชว้ิธี
บ ริหาร ท่ีหลากหลายและต้อง เ ลือกใช้ให้ เหมาะกับ
ผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในการ
ท างานของบุคลากร “ความขดัแยง้” จึงจะลดลงและสร้าง 
“โอกาสพฒันา” ข้ึนมาแทน 

“โมโหท่ีสุดคือความเส่ียง งานฉันมันอะไร มันเป็นงาน 
Routine จะมคีวามเส่ียงอะไรขึน้มา…”  

“คร้ังแรกรู้สึกว่า เขาเขียนว่าเรารึเปล่า พอมาเร่ือยๆ กท็ า
ให้เรามโีอกาสพัฒนาตัวเรากับระบบงานมนัดีขึน้เร่ือยๆ และ
บริการกด็ี” 

“ใบความเส่ียงหรือใบ Voice คนไข้หรือว่าอะไรมา มัน
จะเป็น feed back กลับมาว่าคุณภาพการท างานเราเ ป็น
อย่างไร ถ้าเกิดไม่ม ีfeed back กลบัมา ฉันกคิ็ดว่าฉันท าดีแล้ว
และฉันไม่รู้ตัวว่าฉันท าอะไรพลาดไปหรือเปล่า” 

เพราะงานเพิม่ จึงเครียดเพิ่ม: ผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นวา่ HA ท า
ให้ตนเองมีภาระงานเพิ่มขึน้ จนมีความเครียดในการท างาน
เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะช่วงแรกของการเตรียมตวัรับการประเมิน
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เพราะความเครียด เกิดจากความไม่รู้ ไม่เขา้ใจ ในระบบ HA 
และยงัมีผูบ้ริหารท่ีลงติดตามควบคุมก ากบัการท างานอยา่ง
ใกลชิ้ด ความเครียดจึงยิง่เพ่ิมข้ึน จนผูใ้หข้อ้มูลบางคนเห็นวา่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต แมว้า่จะเป็นช่วงสั้นๆ ของการ
เตรียมรับการประเมินก็ตาม และถึงแมว้า่จะผา่นการประเมิน
มาแลว้ ความเครียดก็ยงัคงมีอยู ่เพียงแต่ลดระดบัลง เน่ืองจาก
ยงัคงมีภาระงานส่วนท่ีเป็นเอกสารแนวทางปฏิบติัต่างๆ ท่ีถูก
พฒันาข้ึน มีภาระงานดา้นขอ้มูลในการดูแลผูป่้วย และการ
ติดตามตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน ขั้นตอนในการให้บริการท่ี
มีความละเอียดข้ึน ท าให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งละเอียดรอบคอบ
มากข้ึน หากมีผูม้ารับบริการเป็นจ านวนมาก ความเครียดจะ
เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย หากโรงพยาบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
เอ้ือต่อการท างาน เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการจดั- การ
ขอ้มูล ก็จะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานลดความเครียดและภาระงาน
ลงได้อีกส่วนหน่ึง นอกเหนือไปจากการปรับ เปล่ียนวิธี
บริหารของผูน้ า  

“HA มนัยากและเครียด เพราะเราต้องอ่านเอง แปลความ
เอง คิดเองท า เอง ลองผิดลองถูก  ท าไปแก้ไป.. .ไ ม่มี
โรงพยาบาลไหนให้ลอก...ผอ. ท่านเอาจริง เค้าพาเราท าและ
เรากจ็ะถูกเค่ียว...เค้าจะยอมให้ลูกน้องเกลียดแต่งานจะได้ ดุ
เลย ด่าเลย...ลกูน้องจะเครียดมากและไม่ชอบเค้า แต่ลึกๆ เรา
รู้สึกว่าเค้าทุ่มเทกับพวกเรา...” 

 “HA ท าให้เรามีเวลาว่างน้อยลง work load มากขึ้น 
เพราะเนือ้งานมนัมอีะไรมากขึน้ เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนคือมี
กิจกรรมมากขึน้เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีต้องการออกมา ...ต้องมี
การเกบ็ข้อมูล ตัวชีว้ัด...ถามว่าคุณภาพชีวิตแย่ลงไหม กเ็ป็น
ช่วงส้ันๆ...ถ้าเราท าไปตลอดก็ไม่ต้องเหน่ือยตอนใกล้ Re-
Accredit”  
   

สรุปผลการศึกษาวจิยั 
ระบบ HA ส่งผลต่อ  HRM ของโรงพยาบาลในทุก

ขั้นตอนมากน้อยแตกต่างกัน โดยส่งผลมากในเร่ืองการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและการจัดการด้านความ
ปลอดภยัและสุขภาพของบุคลากร แต่ส่งผลนอ้ยในเร่ืองการ
บริหารค่าตอบแทนและการใหคุ้ณใหโ้ทษแก่บุคลากร 

ผลของระบบ HA ต่อบุคลากร คือ ท าให้บุคลากรมีการ
รับรู้และเขา้ใจในเร่ืองของคุณภาพเพ่ิมข้ึน มีทศันคติในการ
ท าง าน ท่ี ดี ข้ึน  มี บุค ลิกภาพ ท่ี เป ล่ียนไป แสดงความ
กระตือรือร้นในการท างานเพ่ิมข้ึน บุคลากรมีสมรรถนะใน
การท างานเพ่ิมข้ึน เกิดความมัน่ใจในการให้บริการ ได้รับ
การยอมรับนบัถือจากเพ่ือนร่วมงานและผูม้ารับบริการ เกิด
ความภาคภูมิใจ และมีความสุขในการท างาน บุคลากรไดอ้ยู่
ท างานในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความปลอดภยั ไดรั้บการดูแลทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต   ผลทางลบพบวา่ ระบบ HA อาจ
เพ่ิมโอกาสเกิดความขดัแยง้ ท าให้บุคลากรเกิดความเครียด 
จากวิธีบริหารของผูน้ า ภาระงานดา้นขอ้มูลและขั้นตอนการ
ท างานท่ีละเอียดซับซ้อนมากข้ึน จนอาจส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต แต่ก็มีผลกระทบในช่วงสั้นๆ เฉพาะช่วงของการเตรียม
ตวัรับการประเมินเท่านั้น 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาวิจัยคร้ังนีเ้ปรียบเทียบกับการ
ศึกษาวจิยัอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง พบวา่ 

ผลของระบบ HA ต่อ HRM ท่ี เ กิด ข้ึนและมีความ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัก่อนหนา้น้ี มี 2 เร่ืองหลกัๆ เร่ือง
แรกคือ การพฒันาสมรรถนะในการท างาน สอด คลอ้งกบั
การศึกษาของธนพร  มาสมบูรณ์ (2551); โพเมยแ์ละคณะ 
(Pomey et al, 2010); ฮาส (HAS, Semtember 2011) และ เอล-
จาร์เดลีและคณะ (El-Jadali et al, 2014) เร่ืองท่ีสองคือเร่ือง
ของการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยท่ีเอ้ือให้
บุคลากรสามารถท างานไดดี้ข้ึนสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ธนพร  มาสมบูรณ์ (2551) และ ฮาส (HAS, Semtember 2011) 
ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ือง มาจากในมาตรฐาน HA เ ร่ืองการ
มุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล กล่าวถึงกรอบของ HRM ไว ้2 เร่ือง
คือ ความผูกพนับุคลากร (Staff Engagement) ท่ีมุ่งเน้นเพ่ิม
คุณค่าใหบุ้คลากรผา่นระบบการประเมินและพฒันาบุคลากร
ให้สามารถสร้างผลงานท่ีดี และสภาพแวดล้อมบุคลากร
(Staff Environment) ท่ี มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศในการ
ท างานท่ีดี ดูแลให้บุคลากรมีสุขภาพดี จ านวนเพียงพอ 
สามารถสร้างผลงานท่ีดี น ามาซ่ึงความส าเร็จขององค์กร 
ฉะนั้ นเม่ือ HA ถูกน าลงสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล ผูใ้ห้
ขอ้มูลจึงเห็นการเปล่ียนแปลงอนัเกิดจาก HRM ในทั้ งสอง
เร่ืองน้ีอยา่งชดัเจนสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมา   
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การรับ รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท า HA ของ
บุคลากรโรงพยาบาลท่ีในระยะแรกๆ ของการน า HA ลงสู่
การปฏิบติัเขา้ใจว่า HA เป็นเร่ืองของการท าเอกสาร ขอ้มูล 
เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มคนบางกลุ่ม (ทีมน า) มีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตรศิริ  ขันเงิน (2547) ซ่ึง
ท าการศึกษาในโรงพยาบาลทัว่ไป ผูว้จิยัจึงตั้งขอ้สงัเกตวา่ใน
ช่วงแรกๆของการน า HA ลงสู่การปฏิบติั บุคลากรไม่ว่าจะ
อยูใ่นโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มีความเขา้ใจใน
การท า HA ไปในท านองเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของสมปอง  ปานวงษ ์(2544) ท่ีวา่ปัญหาและอุปสรรคในการ
ท า HA ส่วนหน่ึงมาจากบุคลากรขาดความรู้ ความเขา้ใจใน
การกระบวนการท า HA แบบประเมินตนเองใชภ้าษาท่ีเขา้ใจ
ยาก ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษาท่ีผูใ้หข้อ้มูลไดก้ล่าวถึงใน
บทสมัภาษณ์ 

ผลของ HA ต่อบุคลากรโรงพยาบาลท่ีเกิดข้ึนหลงั HA 
ถูกน าลงสู่การปฏิบติัท่ีบุคลากรของโรงพยาบาลสังเกตเห็น
และให้ขอ้มูลไวน้ั้น มีความหลากหลาย แต่ส่วนท่ีมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาคือ การได้รับการพฒันา
สมรรถนะในการท างาน ทั้ ง ท่ี เ ป็นสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานโดยตรง สอดคลอ้งกับการศึกษาของธนพร  มา
สมบูรณ์ (2551) และสมรรถนะท่ีช่วยเสริมใหส้ามารถท างาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า ทกัษะการ
ส่ือสาร การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
ทกัษะการท างานเป็นทีม สอดคลอ้งการศึกษาของโพเมยแ์ละ
คณะ (Pomey et al, 2010) และเอล-จาร์เดลี และคณะ (El-
Jadali et al, 2014) โดยสมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากร ท า
ให้ เ กิดการจัดการงานให้ เ ป็นระบบระเบียบ เ กิดการ
เปล่ียนแปลงมาตรฐานการปฏิบติังานของสหสาขาวิชาชีพ มี
การจดัท าแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน มีความชดัเจนเพ่ิม
มากข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของฮาส (HAS, Semtember 
2011) นอกเหนือจากเร่ืองของสมรรถนะในการท างานแลว้ 
ระบบ HA ส่งผลให้บุคลากรมีความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยจาก
การท างานลดลง และลดโอกาสเกิดข้อร้องเรียนจากการ
เขา้ใจผิดระหวา่งผูป่้วยกบัเจา้หน้าท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของธนพร มาสมบูรณ์ (2551)  

ส่ิงที่เป็นข้อค้นพบใหม่และยังไม่ปรากฎในการศึกษาที่
เกี่ยวข้องซ่ึงผู้วิจัยได้ทบทวนไว้คือ ผลของระบบ HA ที่ผู้ให้
ข้อมูลของโรงพยาบาลเห็นว่าท าให้บุคลิก ลักษณะของ
คนท างานเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้คือ ท าใหค้นท างานท่ี
อาจเคยเป็นคนท่ีท างานแบบไปเร่ือยๆ ท างานใหผ้า่นพน้เป็น
วนัๆ ไป หรืออาจเฉยชาในการท างาน เปล่ียนไปเป็นคนท่ีมี
ความกระตือรือร้นในการท างาน คนท่ีเคยท างานแบบเร่งรีบ 
ไม่ระมดัระวงัก็เปล่ียนเป็นมีความระมดัระวงั มีความละเอียด
รอบคอบในการท างานเพ่ิมข้ึน คนท่ีไม่ค่อยพดูหรือเก็บตวัไม่
ค่อยไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัใคร ก็กลายเป็นคนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผู ้อ่ืนมากข้ึน เปล่ียนคนท่ีไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจเพ่ือน
ร่วมงานและผูรั้บบริการให้เป็นคนท่ีมีจิตบริการคือใส่ใจ
เพ่ือนร่วมงานและผูรั้บ บริการมากข้ึน ทั้งน้ีผูว้ิจยัมองวา่การ
ท่ีคนท างานมีบุคลิกภาพในการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น 
มีความ สัมพนัธ์กับการรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับคุณภาพท่ี
เพ่ิมข้ึนดงัท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นผลการศึกษา  

จากผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่ระบบ HA ส่งผล
ในทางบวกทั้งต่อ HRM และบุคลากรโรงพยาบาล คือท าให้
โรงพยาบาลมีการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ย่างครอบคลุม 
ครบถว้นตามขอบเขตของ HRM มากข้ึน สอดคลอ้งกบัผลใน
ทางบวกท่ีเกิดข้ึนกับคนท างาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลท่ี
เกิดข้ึนโดยรวมจะเป็นไปในทางบวกแต่โรงพยาบาลก็ตอ้ง
เฝ้าระวงัผลในทางลบคือความเครียด ความขดัแยง้และภาระ
งานท่ีอาจส่งผลต่อความสุขในการท างานและคุณภาพชีวิต
ของคนท างานดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีโรงพยาบาลอาจตอ้งพิจารณา
ระบบการประเมินเพื่อตรวจสอบหรือทวนสอบผลลพัธ์การ
ด าเนินงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพ่ือยืนยนัว่าผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนยงัคงเป็นผลลพัธ์ท่ีดี
และมีแนวโนม้ท่ีจะดีข้ึนเร่ือยๆ อยูต่ลอดเวลา และยงัตอ้งพึง
ระลึกอยู่เสมอว่า ผลท่ีเกิดข้ึนทั้ งต่อ HRM และบุคลากรท่ี
ปรากฎน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลดว้ย ซ่ึงในการศึกษาน้ี ปัจจยั
เหล่านั้น คือ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีส่งผลต่อ
การเลือกเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลและการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร วิธีบริหารของผูน้ าท่ี
ส่งผลต่อความเครียดและอตัราเร่งในการพฒันา สภาพคล่อง
ทางการเ งินท่ี ส่งผลต่อการตอบสนองด้านสวัสดิการ 
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ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของบุคลากร ขนาดของ
โรงพยาบาลท่ีส่งผลต่อสัมพันธภาพ การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและความผูกพนัองค์กร โครงสร้างพ้ืนฐานของ
โรงพยาบาลท่ีส่งผลต่อการจดัการภาระงานดา้นขอ้มูล และ
วฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารความ
เส่ียงซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 
 

กติตกิรรมประกาศ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของ

บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษา ท่ีกรุณาสละเวลาให้
ขอ้มูล และให้โอกาสผูว้ิจยัไดร่้วมเรียนรู้การพฒันาคุณภาพ
ในแง่มุมท่ีหลากหลาย ผูว้ิจยัขอขอบ พระคุณเป็นอยา่งสูงมา 
ณ ท่ีน้ี  
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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช ้และไม่ใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบ
ฉุกเฉินในวยัรุ่นท่ีตั้งครรภไ์ม่พร้อมท่ีคลินิกนรีเวช โรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก มีวตัถุประสงค ์เพื่ออธิบาย
พฤติกรรมการใช ้และไม่ใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินในวยัรุ่นตั้งครรภไ์ม่พร้อม จ านวน 19 คน มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ในระหวา่งเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม 2558 แลว้จึงวเิคราะห์โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการใชแ้ละไม่ใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินของวยัรุ่นท่ีตั้งครรภ์ไม่พร้อมแบ่ง 2 กลุ่ม 1) 
กลุ่มท่ีมีการใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน ประกอบดว้ยแม่วยัรุ่นมีการใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินเป็นประจ า เน่ืองจากฝ่ายชาย
ใชก้ารหลัง่ภายนอกเป็นการคุมก าเนิดแต่เกิดการหลัง่ภายใน และแม่วยัรุ่นท่ีใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินเป็นคร้ังคราวตรงตามขอ้
บ่งใชเ้น่ืองจากใชก้ารคุมก าเนิดแบบอ่ืนอยู ่แลว้เกิดความผิดพลาด ไม่สม ่าเสมอ หรือไม่มีการคุมก าเนิด โดยท่ีกลุ่มท่ีใชเ้ป็นคร้ังคราว
น้ีมีความเช่ือวา่ยาเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินอนัตรายและไม่ตอ้งการใชอี้ก 2) กลุ่มท่ีไม่ใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 
แม่วยัรุ่นท่ีมีความเช่ือวา่ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ อนัตราย ท าให้อว้น ท าให้เป็นมะเร็ง และแม่วยัรุ่นท่ีไม่รู้จกัยา
เมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน จึงไม่กลา้ใช ้ซ่ึงแม่วยัรุ่นกลุ่มท่ีสองน้ีมีความจ าเป็นตอ้งใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน เน่ืองจากไม่มีการ
คุมก าเนิดเวลามีเพศสัมพนัธ์ ทั้งน้ี ผลการวิจยัท่ีได ้พฤติกรรมการใช ้และไม่ใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินยงัไม่สามารถบอกได้
ชดัเจนวา่เก่ียวขอ้งกบัระบบชายเป็นใหญ่ และแรงกดดนัจากคนรอบขา้ง  

 
ค าส าคญั ยาเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน วยัรุ่นตั้งครรภไ์ม่พร้อม พฤติกรรม ทศันคติ 
 

บทน า 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 อตัราการเกิดทัว่โลกลดลง แต่แม่ท่ี

ให้ก าเนิดร้อยละ 11 ยงัคงเป็นวยัรุ่นอาย ุ15-19 ปี ในแต่ละปี
มีแม่วยัรุ่นคลอดบุตรทัว่โลกราว 16 ลา้นคน เป็นวยัรุ่นอายุ
นอ้ยกวา่ 15 ปี 1 ลา้นคน ร้อยละ 95 อยูใ่นประเทศท่ีมีรายได้
น้อย และปานกลาง โดยท่ีวยัรุ่นอายุ 15-19 ปี ท่ีตั้งครรภ์ท า
แท้งไม่ปลอดภัยถึง 3 ล้านคนต่อปี [1] และ World Health 
Statistics 2014 พบว่า ในปี พ.ศ. 2549-2554 อตัราการเกิดมี
ชีพทัว่โลกจากแม่วยัรุ่นเฉล่ียอยูท่ี่ 49 คน ต่อหญิงอาย ุ15-19 
ปี พันคน ประเทศแถบแอฟริกาใต้มีค่าเฉล่ียสูงสุด 114 
ต่างกันกับทวีปยุโรปท่ีมีค่าเฉล่ีย 23 ส่วนภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้มีค่าเฉล่ีย 48 ประเทศไทยมีค่าใกล้กับ
ค่าเฉล่ียของภูมิภาค และทัว่โลก คือ 47 

สถานการณ์สภาวะอนามยัเจริญพนัธ์ุของประเทศ พบวา่ 
การมี เพศสัมพัน ธ์ในวัย รุ่นนั้ น เ ร็ว ข้ึน  โดยอายุการมี
เพศสมัพนัธ์คร้ังแรกลดลง และพฤติกรรมการป้องกนัยงัไม่ดี
พอ ผูช้ายใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอนประจ า คนรัก หรือภรรยา
ไม่ถึง ร้อยละ 50 [2] ซ่ึง ถุงยางอนามัยสามารถป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เช่น โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมได ้แต่พบวา่ยงัขาดความรู้ในเร่ืองน้ี [3]  

วยัรุ่นเป็นวยัท่ีก าลงัเจริญเติบโต มีพฒันาการทางดา้น
ร่างกายท่ีรวดเร็ว ท าใหมี้อารมณ์ และสมรรถภาพทางเพศท่ี
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เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความขดัแยง้กบัการควบคุมทางสังคมท่ีมี
เจตคติในดา้นลบเก่ียวกบัเร่ืองเพศ [4] ก่อให้เกิดพฤติกรรม
ทางเพศท่ีไม่เหมาะสม อยา่งการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 
เห็นได้จากปริมาณการใช้ยาคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน ถุงยาง
อนามยั และชุดตรวจครรภ์ท่ีมีปริมาณสูง ในปี พ.ศ. 2552-
2553 จากงานวิจยัท่ีส ารวจร้านยาจงัหวดัชลบุรี 634 แห่ง ท่ี
ตอบแบบส ารวจ 441 คน คิดเป็นร้อยละ 70 พบว่า มียอด
จ าหน่ายยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน ถุงยางอนามยั และชุด
ตรวจการตั้ งครรภ์เป็นจ านวน 16,870, 14,883 และ 6,943 
กล่องต่อเดือน ตามล าดบั โดยร้านยาท่ีอยูใ่กลส้ถานศึกษามี
การจ าหน่ายทั้ง 3 รายการมากกวา่ร้านยาท่ีอยูไ่กลสถานศึกษา
อยา่งมีนยัส าคญั [5] จากปริมาณการใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบ
ฉุกเฉิน และชุดตรวจการตั้ งครรภ์ร่วมกับร้านยาใกล้
สถานศึกษามียอดขายท่ีดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงการมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัของวยัรุ่นวยัเรียนท่ีสูงข้ึน 

การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัท่ีสูงข้ึน น ามาซ่ึงการใช้
ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินตามมา ปัญหาท่ีพบในการใชย้า
เม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินมี 2 ประเด็น คือ ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งใช้
ยากลบัไม่ไดใ้ช ้และการใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินผิด
วตัถุประสงค์โดยน ามาใช้เป็นยาเม็ดคุมก าเนิดแบบปกติ
ทัว่ไป [6] ไม่ไดใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินจริง แต่เตรียมไวล่้วงหน้า 
เม่ือคาดวา่จะมีเพศสมัพนัธ์ เห็นไดจ้ากงานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการยอมรับยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2542 พบวา่ มีนกัเรียนชายท่ีมีประสบการณ์ทาง
เพศเตรียมยาเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินใหคู้่ของตนใชร้้อยละ 
44.4 ส่วนนกัเรียนหญิงท่ีมีประสบการณ์ทางเพศร้อยละ 68.8 
เคยใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน โดยนกัเรียนหญิงในกลุ่ม
น้ีร้อยละ 60 ใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินโดยเฉล่ียมากกวา่ 
4 คร้ังต่อเดือน และยงัพบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ใชถู้กวธีิร้อยละ 31 และ 21 ตามล าดบั [7]  

ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินมีไว ้กรณีฉุกเฉิน ดังนั้น
ความรู้ และขั้นตอนการใช้ยา ผูใ้ช้ควรจะต้องทราบ เพ่ือ
ป้องกนัการตั้งครรภท่ี์ไม่พร้อม แต่พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 428 รู้จกัยาเมด็คุมก าเนิด

แบบฉุกเฉินร้อยละ 74.3 เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และ
เม่ือวดัความรู้เก่ียวกบัยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน พบว่า มี
คะแนนเฉล่ียรวมเพียง 32.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน [8] สอดคลอ้งกับ 3 การวิจัยท่ีในวยัรุ่นในจังหวดั
จนัทบุรี 400 คน [9] นกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จงัหวดัพทัลุง 
จ านวน 465 คน [10] และนกัเรียนนกัศึกษาในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวดัมหาสารคามปี พ.ศ. 2554 จ านวน 594 คน [11] ท่ี
พบว่า มีความรู้เก่ียวกับยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินอยู่ใน
ระดับต ่ า เ ช่นกัน โดยเฉพาะความรู้เ ร่ืองขั้ นตอน และ
ระยะเวลาในการรับประทานยา พบวา่ผูท่ี้ไม่ทราบ และตอบ
ผิดสูงถึงร้อยละ 81.4 และ 92.8 ตามล าดบั [8] สะทอ้นใหเ้ห็น
ว่าหากมีเหตุจ าเป็นตอ้งใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน อาจ
ใชไ้ม่ถูกวิธี ท าให้การคุมก าเนิดไม่ไดผ้ล และมีโอกาสเกิด
การตั้งครรภไ์ม่พร้อมตามมา 

การใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินท่ีไม่ถูกขอ้บ่งใช ้และ
การท่ีจ าเป็นต้องใช้แต่ไม่ได้ใช้ อาจน ามาซ่ึงปัญหาทาง
สุขภาพจากการใช้ยา ท่ีส าคัญคือ ปัญหาการตั้ งครรภ์ไม่
พร้อมท่ีน ามาซ่ึงปัญหาต่อวยัรุ่นในระยะยาว ท าให้ผูว้ิจยัมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการใช ้และไม่ใชย้าเม็ด
คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินในเชิงทัศนคติ และความเช่ือท่ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบั 2 แนวคิด คือ 

1) ระบบชายเ ป็นใหญ่  (Patriarchy)  ท่ีผู ้ชายถูกให้
ความส าคญั และมีอ านาจโดยรวมเหนือผูห้ญิง ทางสังคม 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และครอบครัว [12] โดยเพศหญิงจะไม่
รู้สึกถึงความเสียเปรียบ ในภาพรวมระบบจะมีลกัษณะเป็น
โครงสร้างท่ีครอบคลุม บทบาท พฤติกรรม วิธีคิด ของทั้ง
เพศชาย และเพศหญิง [13] และ 

 2) แรงกดดันจากคนรอบข้าง  (Peer pressure) ท่ี มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ท่ีไดรั้บจากเพื่อนคนใกลต้วั 
ท่ีสามารถท าให้บุคคล เปล่ียนทัศนคติ ความคิด ค่านิยม 
เปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกบัคนใน
กลุ่ม โดยเม่ือไดรั้บการปฏิเสธจากสงัคม เพราะไม่ปฏิบติัตาม
ค่านิยม หรือมาตรฐานของกลุ่มท าให้เกิดแรงกดดนัเกิดข้ึน 
ท าให้มีการปรับเปล่ียนมาตรฐานของตนเอง โดยการยอมรับ
เอามาตรฐานของกลุ่มมาเป็นมาตรฐานของตวัเอง ท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงบุคลิกของตวัเองข้ึนมา [14]  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
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แนวคิดดงักล่าว อาจมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นท่ีเคย หรือก าลงั
ตั้ งครรภ์ไม่พร้อมซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวข้องโดยตรง เพ่ือท่ี
ผลการวิจยั จะน ามาซ่ึงความเขา้ใจทศันคติและ ความเช่ือท่ี
ท าให้เกิดการแสดงออกท่ีมาเป็นพฤติกรรม เพ่ือน าความรู้ท่ี
ได้มาเป็นแนวทางในการให้ความรู้เ ร่ืองการใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน แนวทางการป้องกนัการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวยัรุ่นกลุ่มเส่ียงดงักล่าว 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research)  เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ และไม่ใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินในวยัรุ่นท่ีก าลังตั้ งครรภ์ หรือเคย
ตั้ ง ค ร รภ์ ไ ม่พ ร้ อมโดย มี เ ก็ บข้อ มู ล ท่ี ค ลิ นิ กน รี เ วช 
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 19 คน ท่ีก าลงั หรือเคย
ตั้ งครรภ์ทั้ งท่ีคลอดมีชีพ หรือคลอดไม่มีชีพ โดยมีอายุ ณ 
เวลาคลอดอยู่ในช่วง 15-19 ปี ท่ีไม่ได้มีการวางแผนท่ีจะ
ตั้ งครรภ์ แต่ไม่มีการคุมก าเนิด ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีมีการ
คุมก าเนิดอยูก่่อนแลว้แต่เกิดการตั้งครรภข้ึ์นแต่ไม่พร้อมท่ีจะ
ตั้งครรภ ์หรือกรณีมีการวางแผนท่ีจะตั้งครรภแ์ต่เกิดความไม่
พร้อมภายหลงั อาจเน่ืองมาจากสาเหตุทางเศรษฐกิจ หรือการ
ยอมรับทางสงัคมและวฒันธรรม โดยท่ีวยัรุ่นเหล่านั้นจะเป็น
ผูต้ดัสินดว้ยตนเองว่า ตนเองมีการตั้งครรภ์ท่ีมีความพร้อม
หรือไม่ เป็นล าดบัสุดทา้ยโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขออนุมัติผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (The Khon Kaen University 
Ethics Committee In human research) ในการท าวิจัย  แล้ว
คดัเลือกตวัอย่างท่ีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
พยาบาลประจ าคลินิกนรีเวช คดักรองความสมคัรใจ ตาม
คุณสมบติัท่ีก าหนดดงัน้ี 

เกณฑก์ารคดัเขา้: 
1) ผูห้ญิงอาย ุ15 ถึง 19 ปี  
2) ผูห้ญิงท่ีเคย หรือก าลงัตั้งครรภไ์ม่พร้อม  
เกณฑก์ารคดัออก:  
1) ผูห้ญิงท่ีเคย หรือก าลงัตั้งครรภจ์ากการถูกข่มขืน 
2) ผูห้ญิงท่ีเคย หรือก าลงัตั้งครรภท่ี์จากการเสพยา  
3) เด็กผูห้ญิงก าลงัตั้งครรภท่ี์อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 

2. เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth 
interview) และการสั ง เ กตแบบไ ม่ มี ส่ วน ร่วม  (Non-
Participant Observation)  ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
(Semi Structured Interview) เคร่ืองบันทึกเสียง (audio-tape 
record) การจดบนัทึกการสัมภาษณ์ และผูว้ิจยั เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล 

3. หลงัจากสมัภาษณ์ผูว้จิยัจะท าวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้
ดว้ยการการถอดเทป (Transcribe) แบบค าต่อค า ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และครบถว้นของขอ้มูล โดยการฟังซ ้ า แลว้น า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ โดยจัดหมวดหมู่ท่ีมีความใกลเ้คียงกัน 
ตามหัวขอ้ของค าถามการวิจยั สรุปแต่ละประเด็น และน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

 
ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 

บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของแม่วยัรุ่น 19 คน ท่ี
เก่ียวกบัการศึกษา ครอบครัว สภาพแวดลอ้ม และอาชีพ มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 1 แม่วยัรุ่นท่ีท าการวิจัยมีอายุอยู่
ในช่วง 16-19 ปี โดยส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกอยู่
ในช่วงของวยัรุ่นตอนกลาง (Middle adolescent) อายุ 14-17 
ปี ซ่ึงเป็นระยะท่ีพร้อมต่อการเจริญพนัธ์ุ มีการเรียนรู้จากส่ิง
ท่ีตนเองคิด ท าให้เกิดการลองผิดลองถูก ตั้งใจท่ีจะท าใหเ้กิด
พฤติกรรมท่ีเส่ียงท่ีตนเองทราบว่าเป็นส่ิงไม่ควร และมี
ผลเสีย อย่างการมีลองเพศสัมพันธ์ท่ีอาจท าให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้ [15] โดยพบว่าปัจจัยท่ีส่งเสริมการมี
เพศสัมพันธ์คร้ังแรกของแม่วัยรุ่นเก่ียวข้องกับปัจจัย 3 
ประการ คือ ความอยากรู้อยากลอง การอยูด่ว้ยกนัตามล าพงั 
และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ปัจจยัทั้ง 3 เป็นพฤติกรรมและสถานการณ์ท่ีส่งเสริมการ
มีเพศสัมพนัธ์ของวยัรุ่น ปัจจยัแรก ความอยากรู้อยากลองซ่ึง
เป็นพฤติกรรมท่ีพบไดใ้นวยัรุ่นทั่วไป เช่น น้องครีม (นาม
สมมุติ) ท่ีอยากทราบวา่ การมีเพศสัมพนัธ์เป็นอยา่งไร ปัจจยั
ท่ีสอง การอยู่กนัตามล าพงั เกิดจากโอกาสและสถานการณ์
ต่างๆ กันไป เช่น แม่วยัรุ่นมีกิจกรรมกับเพ่ือนๆ หรือทาง
โรงเรียนแล้วกลับบ้านไม่ได้ เน่ืองจากบ้านไกล และไม่
สามารถพกักับเพ่ือนไดเ้พราะแฟนเพ่ือนอยู่ดว้ย หรือกรณี
เท่ียวงานเทศกาล แลว้เพ่ือนกลบักบัแฟน จึงใหแ้ฟนมารับไป
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คา้งท่ีบา้นแฟน และกรณีท่ีแม่วยัรุ่นยา้ยไปอยูบ่า้นแฟน โดย
สถานท่ีท่ีแม่วยัรุ่นและแฟนมีโอกาสอยูต่ามล าพงั คือ หอพกั 
ห้องเช่ารายวนั บา้นเพ่ือน บา้นแฟน หรือบา้นของแม่วยัรุ่น 
เช่น กรณีนอ้งน ้ าออ้ย (นามสมมุติ) และปัจจยัท่ีสาม การด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบไดก้รณีแม่วยัรุ่นและแฟนไปเท่ียว 
กลางคืน หรือไปรอแฟนด่ืมเหลา้กบัเพ่ือนๆ เช่น กรณีน้อง
เบลล ์(นามสมมุติ)  

“คนแรกเลยหรอคะ ตอนน้ันแบบวัยรุ่นก็คุยเล่นๆ ถ้า
แบบเร่ิมรักกันอยู่ ด้วยกันก็ประมาณอายุ 15 แต่คร้ังแรกท่ีมี 
ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจ เหมือนเราอยากลองอะไรงีก้ับอีกคนนะ 
แต่ไม่ได้คบกัน กต็อนน้ันอาย ุ14 ท่ีว่าโดนคร้ังแรกเลยอ่ะ ก็
อยากรู้เป็นไง แล้วกจ็ะมเีลือดออกมา กเ็จอกันเฉยๆ กแ็ค่คุยๆ 
กัน ไม่ได้คบให้เค้ารู้กัน แค่คุยกัน หนูก็ไม่ได้จริงใจกับมัน 
มนักไ็ม่ได้จริงใจ” (น้องครีม, สัมภาษณ์) 

 
ตารางที ่1  ขอ้มูลบริบททางเศรษฐกิจและสงัคมของแม่วยัรุ่น 
จ านวน 19 คน 
บริบททางเศรษฐกจิและสังคมของแม่วยัรุ่น จ านวน 
อายขุองแม่วยัรุ่น (ปี) 

16 
17 
18 
19 

ระดบัการศึกษาของแม่วยัรุ่น 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช.1 
ปวส.2 
กศน.3 

การศึกษาต่อภายหลงัการตั้งครรภ ์
พกัการเรียน รอคลอด และเรียนต่อ  
ไม่เรียนต่อ 

ครอบครัว 
พอ่แมท่ี่มีพอ่แม่อยูด่ว้ยกนั 
พอ่แม่แยกทางกนั หรือเสียชีวิต 
พอ่แม่ไปท างานต่างถ่ิน มีญาติเป็นผูดู้แล 

ครอบครัวหลงัตั้งครรภท่ี์แม่วยัรุ่นอยูด่ว้ย 
ครอบครัวเดิมของแม่วยัรุ่น 
ครอบครัวแฟน 
อยูก่บัแฟน  

 
2 
5 
7 
5 
 
6 
3 
8 
1 
1 
 

13 
6 
 
7 

10 
2 
 
6 

11 
2 

บริบททางเศรษฐกจิและสังคมของแม่วยัรุ่น จ านวน 

อาชีพของแม่วยัรุ่นท่ียงัท าอยู ่
คา้ขาย/ลูกจา้งประจ า/ท าสวน 
เรียน 
อยูเ่ฉยๆ 

อาชีพของแม่วยัรุ่นท่ีเลิกท าเม่ือตั้งครรภ ์
โคโยตี สาวคาราโอเกะ 
พนกังานเสิร์ฟในผบั 
นวดแผนไทย 

เขตท่ีอยูอ่าศยั 
ในเมือง 
ต่างอ าเภอ 

 
6 
4 
4 
 
3 
1 
1 
 
9 

10 
1 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
2  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
3  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 
 
“ไปเท่ียวกลับมา ไปเท่ียวพวกโรงฮัก (ช่ือผับ) อะไรงี้

เค้าเมา หนูเมาด้วยล่ะมัง้ ” (น้องเบลล์, สัมภาษณ์) 
“คร้ังแรกท่ีมีกอ็ยู่ตามหออะไรงี ้จะพูดยังไงดี มันเป็นท่ี 

แบบหอท่ีเช่ารายวนัไรงี ้ท่ีวยัรุ่นเค้าชอบกัน...มนักม็นัไปแล้ว
มนัถึงจุดๆ น้ันแล้ว ท าอะไรไม่ได้” (น้องน า้อ้อย, สัมภาษณ์) 

โดยปัจจัยดังกล่าวมกัจะเกิดเสริมกันโดยเฉพาะความ
อยากรู้อยากลอง และการอยูก่นัตามล าพงั  

จากผลการศึกษาวิจยัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 
ดงัต่อไปน้ี 

1 พฤติกรรมการคุมก าเนิดของแม่วยัรุ่นและแฟน 
2 พฤติกรรมการใช้และไม่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบ

ฉุกเฉินของแม่วยัรุ่น 
1. พฤตกิรรมการคุมก าเนิดของแม่วยัรุ่นและแฟน 
แม่วัย รุ่นมีการเ ลือกวิ ธีการคุมก า เ นิดหลังจากมี

เพศสัมพนัธ์กบัแฟนคร้ังแรก โดยแสดงรายละเอียดของการ
คุมก าเนิดในแม่วยัรุ่นและแฟนในตารางท่ี 2 โดยมีความเช่ือ
ในการมีเพศสมัพนัธ์อยู ่2 แบบคือ  

1) แม่วยัรุ่นเช่ือวา่คงจะไม่ตั้งครรภ ์ท าใหมี้การคุมก าเนิด
ท่ีไม่สม ่าเสมอ หรือ ไม่มีการคุมก าเนิด 

พฤติกรรมและความคิดน้ี เกิดจาก 3 ปัจจยัดว้ยกนั คือ 1) 
พฤติกรรมการคุมก าเนิดท่ีปฏิบติัมานานแบบไม่สม ่าเสมอ 2) 
ความเช่ือบางอย่าง เช่น การท่ีคุมก าเนิดด้วยการฉีดยา
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คุมก าเนิดแลว้จะท าใหม้ดลูกฝ่อ เช่น กรณีของนอ้งดรีม หรือ
ความเช่ือในเร่ืองของกรรมพนัธ์ุของครอบครัวท่ีเป็นคนมีลูก
ยาก เช่น กรณีของน้องมะเหม่ียว และ 3) ระยะเวลาของ
ประสบการณ์ท่ีนานเพียงพอ จนท าให้แม่วยัรุ่นสรุปความ
เขา้ใจของตนเองจากพฤติกรรม ความเช่ือ และระยะเวลาของ
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาดงักล่าว เป็นค าพูดท่ีแม่วยัรุ่นใชใ้น
การตอบค าถามเร่ืองพฤติกรรมการคุมก าเนิดดงักล่าวว่า คง
ไม่มีหรอก  

“คนนีไ้ม่ได้คุม ไม่คุมเลยอ่ะ ไม่คิดว่ามันจะมาไว ก็คือ
เค้าบอกว่าฉีดยาคุมก าเนิดเน่ีย ท่ีหนูฉีดซักประมาณ 4-5 เขม็
ล่ะ เค้าบอกว่า ถึงจะหยุดฉีดมันจะมีลูกยาก มดลูกเรามันจะ
แห้ง พอมีคนนีปุ๊้บหนูกก็ะว่า มันคงไม่ติดหรอก เพราะว่าเรา
ฉีดยาคุมก าเนิดมานานแล้ว ดูสิมาเป็นตัว มาง่ายเหลือเกิน” 
(น้องดรีม, สัมภาษณ์) 

“เพราะส่วนตัวหนูเป็นคนมีลูกยาก แม่กเ็ป็นคนมีลูกยาก 
พ่อหนูกม็ีลูกยาก มันกเ็ลยตกมาถึงหนู มีลูกยาก ตั้งแต่ 13-18 
ปี 6 ปี ถึงเพ่ิงมามี ตลอด 6 ปี มันไม่มีเลยพี่ มันไม่มีวี่แววว่า
มันจะมี มันจะแท้ง จะอะไรมันไม่มี ไม่มีแววมา เค้าบอกว่า
ฝันเห็นพระนู่น น่ี น่ัน จะได้ลูกนะ หนูฝันทุกวันหนูไม่เห็น
มนัจะมา” (น้องมะเหมีย่ว, สัมภาษณ์) 

 
ตารางที ่2  การคุมก าเนิดของแม่วยัรุ่น 
การคุมก าเนิดของแม่วยัรุ่น จ านวน 

การคุมก าเนิดทัว่ไป (19 คน) 
ยาเมด็คุมก าเนิดแบบแผง 
ยาเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน 
การนบัวนั 
ไม่มีการคุมก าเนิด 

 
กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด
แบบฉุกเฉิน มีรูปแบบการคุมก าเนิด (10 คน) 

แฟนหลัง่นอก แม่วยัรุ่นนบัวนั 
แฟนหลัง่นอก แม่วยัรุ่นไม่คุมก าเนิด 
แฟนไม่คุมก าเนิด แม่วยัรุ่นกินยาคุม 
ไม่มีการคุมก าเนิดทั้งคู ่

 
กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการไม่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด
แบบฉุกเฉินมีรูปแบบการคุมก าเนิด (9 คน) 

แฟนไม่คุมก าเนิด แม่วยัรุ่นกินยาคุม 

 
7 
3 
2 
7 
 

 
 
2 
3 
2 
 
3 
 
 
5 

ไม่มีการคุมก าเนิดทั้งคู่ 4 

 
2) แม่วยัรุ่นเช่ือวา่จะเกิดตั้งครรภ ์ท าใหมี้การคุมก าเนิด 
แม่วยัรุ่นและแฟน มีการเรียนรู้จาก ครอบครัว เพ่ือน 

และโรงเรียนท่ีต่างกนั โดยรูปแบบของการคุมก าเนิดท่ีทั้งคู่
เลือก พบวา่มี 3 รูปแบบ คือ 

(1) แฟนเลือกการหลัง่ภายนอก แม่วยัรุ่นใชก้ารนบัวนั 
หรือไม่มีการคุมก าเนิดจนมีการหลัง่ภายใน จึงเลือกใชย้าเมด็
คุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน แสดงให้เห็นว่ายงัมีการคุมก าเนิดอยู่
แม้จะเลือกวิธีท่ีมีประสิทะภาพน้อย และมีการใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิดฉุกเฉินท่ีบ่อยคร้ังก็ตาม 

(2) แฟนไม่คุมก าเนิด แม่วยัรุ่นใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบ
แผงแต่ไม่ถูกตอ้ง และมีการลืมรับประทานยา  

“กินแล้วมันชัวร์กว่า หนูว่าหนูชัวร์กว่า...แต่ก็ลืมบ่อย
ด้วย ลืม 2 วันหนูก็กินสองเม็ดอ่ะ 4 วันก็กิน 3 กลางคืนอีก
เมด็นึง ถ้ากินไปแล้วถ้าประจ าเดือนมาหนูก็หยุดกิน แล้วก็
พอหายกซ้ื็อแผงใหม่” (น้องดิว, สัมภาษณ์)  

“ยาคุมธรรมดาแบบ 28 เมด็กินปกติทุกวัน ประจ าเดือน
มาปกติ จนมาขาดกินยาไป 3 วัน แล้วก็กลับมากิน กินก็กิน
จนหมดแผง กินจนหมด...กินแผงเดิมเอา เราก็กดอีอันท่ี
ไม่ได้กินทิ้ง แล้วเราก็เร่ิมกินต่อ ก็กินจนเมด็ขาว กินไอ้ท่ีว่า
ยาให้เป็นประจ าเดือนกไ็ม่มา” (น้องเจน, สัมภาษณ์) 

จากการลืมรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดแบบแผง การ
แกไ้ขตอ้งมีการพิจารณาจ านวนวนัท่ีลืม และช่วงสัปดาห์ท่ี
รับประทาน เพ่ือดูว่าตอ้งมีการคุมก าเนิดเพ่ิม หรือเปล่ียน
วิธีการรับประทานยา ซ่ึงซับซ้อนกว่าพฤติกรรมท่ีแม่วยัรุ่น
ได้ปฏิบัติ และบางคร้ังตอ้งอาศัยความร่วมมือจากแฟนใน
การคุมก าเนิดเพ่ิมเติม  

(3) แม่วยัรุ่น และแฟนไม่คุมก าเนิดทั้งคู่ ท าใหเ้กิดความ
เส่ียงจากพฤติกรรมในการคุมก าเนิดของแม่วยัรุ่น 

โดยพฤติกรรมการคุมก าเนิดดงักล่าว ท าให้เกิดความ
เส่ียงจนเกิดการตั้งครรภไ์ม่พร้อมข้ึน  

2. พฤติกรรมการใช้และไม่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบ
ฉุกเฉินของแม่วยัรุ่น 

พฤติกรรมใชแ้ละไม่ใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินของ
แม่วยัรุ่นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม โดยพฤติกรรมท่ีพบมี
รายละเอียดดงัรูปท่ี 1 
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1. พฤติกรรมการใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินของแม่
วยัรุ่น มี 2 แบบ พบ 10 ราย 

1) การใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินเป็นหลกั เพราะ
แฟนใชก้ารหลัง่ภายนอกเป็นการคุมก าเนิด แม่วยัรุ่นเลือกใช้
ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินกรณีท่ีแฟนเกิดการหลัง่ภายใน 
พบ 3 ราย มีเพียงน้องยิม (นามสมมุติ) เ ท่านั้ นท่ีชัดเจนว่า
แฟนเป็นผูเ้ลือกวิธีการคุมก าเนิดให ้ส่วนอีก 2 ราย นอ้งแนน 
(นามสมมุติ) ตดัสินใจใชด้ว้ยตนเองโดย เพ่ือนมีการเตือนวา่
ใชม้ากจะไม่ดี แต่ไม่รู้ว่าไม่ดีอย่างไรจึงยงัคงเลือกใชต้่อไป 
และน้องนุ่น (นามสมมุติ) ท่ีตดัสินใจเลือกใช้เพราะศึกษา
ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตแลว้ ทราบว่า อนัตราย แต่สะดวกจึง
ยงัเลือกท่ีจะใชต้่อ 

2) การใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินเป็นคร้ังคราว ท่ี
ตรงกบัขอ้บ่งใช ้โดยแม่วยัรุ่นท่ีใชมี้ความเช่ือแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มท่ีเช่ือวา่ยามีประสิทธิภาพ ควรใช ้และกลุ่มท่ีเช่ือวา่
ไม่ดี ไม่ตอ้งการท่ีจะใชอี้ก การเลือกใชด้งักล่าวพบแรงกดดนั
จากคนรอบขา้ง 2 แบบ คือ  

2.1) แรงกดดันจากคนรอบข้างท าให้มีการใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน  

พบ 2 ราย กรณีนอ้งปลาย (นามสมมุติ) แนะน าเพื่อนให้
ใช้กรณีเกิดการหลัง่ภายใน เพราะรู้สึกว่ายาเม็ดคุมก าเนิด
แบบฉุกเฉินท่ีแฟนเคยให้รับประทาน 2 คร้ังมีประสิทธิภาพ
ท่ีดี สามารถป้องกนัการตั้งครรภไ์ด ้

“ช่วยได้หนูว่า ก็อย่างเพ่ือนไม่พร้อมก็เลยลองแนะน า
ให้เพ่ือนกิน พอเพ่ือนลองกเ็คล่ือนไป 1 อาทิตย์เหมือนหนู” 
(นอ้งปลาย, สมัภาษณ์) 

และกรณีน้องเบลล์ (นามสมมุติ) ปรึกษาเพื่อนเร่ือง
ไม่ไดคุ้มก าเนิด เพ่ือนจึงแนะน าใหใ้ช ้โดยท่ีรู้สึกวา่น่าจะดีมี
ประสิทธิภาพเพราะใชเ้พียงแค่ 2 เมด็ ก็ป้องกนัได ้ 

“คร้ังแรกเค้าไม่ได้คุม...กลับมากินยาคุมฉุกเฉินคร้ัง
แรกอ่ะ...ถามเพ่ือนเอา เห็นมนัมแีค่ 2 เมด็กเ็ลยโอเคกเ็คย 
อบรมมาอะไรงี.้..น่าจะดีเพราะว่ามันกินแค่  2 เม็ดเองอ่ะ” 
(น้องเบลล์, สัมภาษณ์) 

2.2) แรงกดดนัจากคนรอบขา้งท าให้ไม่อยากใชย้าเม็ด
คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินอีก 

พบ 5 ราย เช่ือท่ีเพ่ือน และญาติ บอกวา่ยาเม็ดคุมก าเนิด
แบบฉุกเฉินไม่ดีเพราะยาแรง ยาอนัตรายต่อมดลูก ยาท าใหมี้
ลูกไม่ได้ และยาไม่มีประสิทธิภาพ เป็นตน้ เช่น น้องโบว ์
นอ้งแนท นอ้งนทั นอ้งป่ิน และนอ้งสายหมอก (นามสมมุติ) 
ท าใหไ้ม่อยากท่ีจะกลบัไปใชอี้ก  

“กส็อน เท่าท่ีจ าได้นะ ท่ีเขาบอก ครูบอกว่าถ้ากินเยอะๆ 
มากมันจะไม่ดี มีผลต่อมดลูก จ าได้แค่น้ันแหละ เลยไม่กิน...
ก็ รู้สึกว่ามันไม่ดีนะ มันอันตรายอ่ะ คือมันคงต้องแรงมาก
จริงๆ มแีค่สองเมด็ กไ็ม่กล้าท่ีจะใช้มนั” (น้องป่ิน, สัมภาษณ์) 

2. พฤติกรรมการไม่ใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินของ
แม่วยัรุ่น พบ 9 ราย 
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ภาพที ่1 แสดงพฤติกรรมการใชแ้ละไม่ใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินของวยัรุ่นตั้งครรภไ์ม่พร้อม 
 

แม่วยัรุ่นมีความเช่ือท่ีวา่ยาเมด็คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินไม่
ดี ท าให ้อว้น อนัตราย ก่อมะเร็ง ไม่มีประสิทธิภาพเน่ืองจาก
เห็นญาติใชแ้ลว้ยงัตั้ งครรภ์ และแม่วยัรุ่นบางคนไม่รู้จกัยา
เม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน โดยแฟนของแม่วยัรุ่นกลุ่มน้ีไม่มี
การคุมก าเนิด แม่วยัรุ่นจึงมีการคุมก าเนิด 2 รูปแบบ คือ การ
ใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบแผง และไม่มีการคุมก าเนิดเลย 

 
สรุปผลการศึกษาวจิยั 

จากพฤติกรรมการใชแ้ละไม่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบ
ฉุกเฉินของแม่วยัรุ่น พบวา่ แรงกดดนัจากคนรอบขา้ง อยา่ง
เพ่ือน ญาติ และแฟน ต่อการใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน
ในแม่วยัรุ่นทั้ง 10 คน มี 3 คนท่ีแสดงไดช้ดัเจนวา่แฟน และ
เพื่อนมีผลต่อการเลือกใช้ คือ น้องยิม น้องเบลล์ และน้อง
ปลาย ดงันั้น แรงกดดนัจากคนรอบขา้งจึงไม่สามารถกล่าว
ไดว้า่มีผลต่อการใช ้และเลือกท่ีจะไม่ใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบ
ฉุกเฉินไดเ้ตม็ท่ี เน่ืองจากมีส่ิงท่ีมารบกวนแรงกดดนัดงักล่าว
เช่น ประสบการณ์ท่ีเกิดการตั้ งครรภ์ข้ึนหลังใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีการรับรู้
ขอ้มูลจากผูท่ี้มีอิทธิพลต่อความเช่ือท่ีมากกวา่ เป็นตน้ 

ส่วนกลุ่มท่ีไม่ใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินอีก 9 คน
ท่ีเหลือ ผลของแรงกดดนัจากคนรอบขา้งมีความเก่ียวขอ้ง

น้อยมากเช่นกัน เพราะเป็นกลุ่มท่ีไม่คิดว่าตนเองจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชย้าเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน จึงท าให้ขอ้มูลได้มาจาก
บุคคลท่ีแม่วยัรุ่นยอมรับ และเช่ือถือเป็นเพียงการรับรู้แต่
ไม่ไดน้ ามาใชใ้นการตดัสินใจเลือกเพราะความจ าเป็นตอ้งใช้
แบบกลุ่มแรก ทั้งท่ีเป็นกลุ่มท่ีจ าเป็นตอ้งใชย้าเม็ดคุมก าเนิด
แบบฉุกเฉินเพราะมีพฤติกรรมการใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบ
แผงท่ีไม่ถูกวธีิ และบางคนไม่คุมก าเนิด เพราะเช่ือวา่ตวัเองมี
ลูกยาก  

และเม่ือพิจารณาจากระบบชายเป็นใหญ่ มีเพียง 1 ราย 
ท่ีแสดงให้เห็นว่าแฟนของแม่วยัรุ่นเป็นผูใ้ช้อ  านาจในการ
เลือกทั้งวิธีการหลัง่ภายนอกเป็นการคุมก าเนิด และเลือกให้
แม่วยัรุ่นใชย้าเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินเม่ือเกิดการหลัง่ภาย 
โดยในการสัมภาษณ์แม่วยัรุ่นรายน้ีมีแฟนมานัง่คุยดว้ยและ
ยนิยอมท่ีจะตอบค าถามไปพร้อมกบัแม่วยัรุ่น ท าใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีมาจะแฟนของแม่วยัรุ่นโดยตรง ส่วนอีก 2 ราย แม่วยัรุ่น
เป็นผูท่ี้ตดัสินใจจะรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินเอง
เพราะกลวัการตั้งครรภ ์ไม่พบการใชอ้ านาจ หรือการบงัคบั
ใชว้ิธีการคุมก าเนิดแบบใด แบบหน่ึงท่ีชดัเจนเพียงพอจาก
แฟนของแม่วยัรุ่น รวมถึง 15 รายท่ีเหลือก็ยงัไม่พบความ
เก่ียวขอ้งของระบบชายเป็นใหญ่เน่ืองจากแฟนของแม่วยัรุ่น
ถึงแมจ้ะไม่มีการคุมก าเนิด แต่ก็ไม่ไดมี้การออกความคิดเห็น
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ในเร่ืองของการคุมก าเนิดท่ีผูห้ญิงควรใชอ้ยา่งเด่นชดั อีกทั้ง
ฝ่ายชายไม่ไดมี้การละเลยต่อการรับผิดชอบในการตั้งครรภ์
ของแม่วยัรุ่น 

ดังนั้ นพฤติกรรมการใช้และไม่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด
ฉุกเฉินในวยัรุ่นตั้งครรภไ์ม่พร้อม เก่ียวขอ้งกบัระบบชายเป็น
ใหญ่ และแรงกดดันจากคนรอบขา้งค่อนขา้งน้อย และไม่
ชดัเจน ดว้ยขอ้จ ากดัของเวลากบัปริมาณค าถาม จึงขาดการ
เจาะลึกในประเด็นท่ีตอ้งการ และสถานท่ีใชส้ัมภาษณ์ไม่มี
ความเป็นส่วนตวั เป็นขอ้จ ากดัของงานวจิยั 
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