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แนวทางการจัดทําแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
เพื่อกระตุนการสรางผลงานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เมธาวี แกวสนิท* 
 
บทคัดยอ  
  การจัดทําแฟมสะสมผลงาน หรือที่เรียกกันวา Portfolio สามารถทําไดทุก

ระดับ ทุกแวดวงอาชีพ และทุกวัตถุประสงค ทั้งน้ี หลักการของการจัดทําแฟมสะสม

ผลงาน คือ การสะสมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เปนระเบียบ และ

นาสนใจ เพ่ือนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะเปนหลักฐานการอางอิงในโอกาสตางๆ 

เชนเดียวกับ การจัดทําแฟมสะสมผลงานของนักศึกษา ซึ่งมีความจําเปน เพราะ

นอกจากจะเปนแฟมสะสมผลงานเพื่อใชประกอบการศึกษา การรวบรวมผลงานสงให

อาจารยประเมินวัดผลการศึกษาแลว แฟมสะสมผลงาน ยังมีประโยชนสําคัญใน              

การกระตุนการสรางผลงานของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาสายวิชาชีพ ท้ังนี้เพราะ

พวกเขาจําเปนจะตองมีผลงานเพ่ือประกอบการสมัครเขาทํางานในแวดวงวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของ หรือใชประโยชนในการสมัครเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้น อาจารยจึง

ควรมีบทบาทสงเสริม และกระตุนการสรางผลงานของนักศึกษาโดยใชแฟมสะสม

ผลงานดังกลาว 
 
คําสําคัญ: แฟมสะสมผลงาน 

 
Abstract 
  Portfolio preparing can be produced by all people levels, all 

professions and all objectives. The principle of portfolio preparing is to collect 

related information systematically and interestingly. It is useful especially it is 

used as the evidences referred to many occasions. Likewise, portfolio              
                      
 

* อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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preparing of students, it is necessary which not only for using in studying and 

evaluating by lecturers, but also for using as evidences applying jobs or 

further higher education. For these reasons, lecturers should promote and 

stimulate students to create workings by using portfolio. 
 
Keywords: portfolio 
 
บทนํา  
 ขอมูลสารสนเทศผานเขามาในชีวิตประจําวันของแตละคนมากมายนับไมถวน 

และมีหลากหลายรูปแบบ การจัดทําแฟมขอมูลสวนตัวหรือแฟมสะสมผลงาน หรือ 

Portfolio จึงมีความสําคัญ เพราะเปน การจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศท่ีมี                 

ความเก่ียวของกับบุคคลนั้นๆ เพื่อประโยชนท่ีแตกตางกันไปตามแตจุดมุงหมาย เชน 

เพื่อจัดเก็บขอมูลของตนเองเปนความทรงจํา หรือเพ่ือสะดวกตอการนําไปใชประโยชน

ในกิจตางๆ เชน หลักฐานสําคัญประจําตัวท่ีจะตองเก็บรักษาไวตลอดชีวิต หลักฐาน

การศึกษา เปนตน หรือการเก็บขอมูลที่ เปนผลงาน หรือเกียรติประวัติเพื่อใชใน             

การสมัครงาน ศึกษาตอ ประเมินผลการทํางานในแตละวิชาชีพ เปนตน 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

สระบุรี (2555) ใหขอมูลวา แฟมสะสมผลงาน เร่ิมตนขึ้นมาจากวงการอาชีพ เชน 

สถาปตยกรรม การโฆษณา การถายภาพ และวรรณกรรม เปนตน โดยผูท่ีมีอาชีพ

เหลาน้ีจะรวบรวมตัวอยางผลงานท่ีดีเดนและนาพอใจของตนเอาไว โดยงานท่ีรวบรวม

ไวนั้น ตองตอบสนองตอความตองการของลูกคา ผูใชบริการ หรือนายจางของตน สวน

แฟมสะสมผลงานของนักเรียนนั้น เปนการรวบรวมตัวอยางผลงานท่ีสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของการสอน ผลงานที่รวบรวมแสดงใหเห็นถึงความพยายาม ความกาวหนา 

และผลสําเร็จในเร่ืองตางๆ ซึ่งในการรวบรวมผลงานดังกลาว นักเรียนตองมีสวนรวมใน

การกําหนดเน้ือหาและเกณฑการคัดเลือก เกณฑตัดสินคุณภาพ ตลอดจนมีโอกาส

แสดงความรูสึกตอผลงานของตนเอง 
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 การจัดทําแฟมสะสมผลงานจึงแพรหลายไปทุกหนวยงาน แมแตนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในปจจุบัน ก็มีการจัดทําแฟมสะสมผลงานอยางเปนกิจจะลักษณะ เพื่อให

งายตอ การจัดเก็บ รวบรวมผลงาน และเปนประโยชนในการสอบเขาแขงขันในระดับ

มัธยมศึกษาเชนเดียวกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ตองมีการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

เพื่อสะสมผลงานไวสมัครเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาตอไป 

 สอดคลองกับท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหความเห็นวา 

ปจจุบัน การเรียนการสอนไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากหลักสูตรใหมได

เปล่ียนแปลงไปจาก การเนนครูเปนศูนยกลางมาเปนการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และ

จากการเรียนเปนสวนยอยมาเปนการเนนบูรณาการทักษะ และผสมผสานทักษะ

หลายๆ ดานเขาดวยกัน จึงทําใหการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย การทดสอบ

แบบอัตนัยหรือปรนัยในระหวางการเรียนหรือเม่ือส้ินสุดการเรียนแตเพียงอยางเดียวท่ี

เคยทํากันมาแตเดิม ไมสามารถครอบคลุม การประเมินผลการเรียนการสอนไดท้ังหมด 

แฟมสะสมผลงานนักเรียน จึงเปนวิธีการใหมอยางหน่ึงที่ครู อาจารย ต้ังแตระดับชั้น

อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ไดนํามาใชใน การแกปญหาดังกลาว เพราะแฟมสะสม

ผลงานอาศัยหลักการประเมินรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน ท้ังในดาน          

การเก็บรวบรวม การจัดระบบ และการวิเคราะห เพื่อใหไดขอสนเทศท่ีสอดคลองกับชีวิต

จริงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

เชนเดียวกับท่ี Cole, Ryan, Kick, & Mathies แปลโดย คัดนางค มณีศรี และ

คะนึงสุข มณีศรี (2546: 57-58) ใหความเห็นวา การใชแฟมสะสมผลงานไดรับ           

ความนิยมอยางรวดเร็วทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา บางรัฐกําหนดใหโรงเรียนใชแฟม

สะสมผลงานในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ต้ังแต ช้ันอนุบาลจนถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย แฟมสะสมผลงานเปนทางเลือกใหมของการวัดผลแทน              

การวัดผลแบบเดิม โดยแฟมสะสมผลงานเปดโอกาสใหประเมินผลงานในชั้นเรียน    

ของนักเรียน ที่ไมสามารถวัดผลดวยการทดสอบแบบเดิมได และสามารถสราง

ความกาวหนาทางการเรียนในหลายๆวิชา นอกจากน้ันแฟมสะสมผลงานยังใหขอมูล
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เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนแกครู นักแนะแนว นักจิตวิทยาประจํา

โรงเรียน และผูบริหารโรงเรียนขอมูลเหลาน้ีจะไดจากการสังเกตนิสัย การเรียนรูของ

นักเรียน โดยดูทักษะการเรียนการทํางานจนสําเร็จ และการประเมินผลงาน สรุปไดวา 

แฟมสะสมผลงานเปนการวัดผลการเรียนรูแบบกวางและเก็บเปนหลักฐาน ใหนําไป

พิจารณาในการประชุมครูและผูปกครองประจําป เพ่ือประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 

 สําหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาในปจจุบัน  การที่ นักศึกษาไดมี             

การจัดทําแฟมสะสมผลงานน้ัน นับวาเปนอีกหน่ึงกิจกรรมที่คณาจารยควรสงเสริมให

นักศึกษาทุกคนไดรูจักเก็บรวบรวม และนําเสนอออกมาใหนาสนใจ เหมาะสําหรับ            

การนําไปใชในการสมัครงาน หรือสัมภาษณงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักศึกษาในสาขา

วิชาชีพท้ังหลายท่ีนอกจากจะตองมีองคความรูในศาสตรที่เกี่ยวของแลว จะตองมีทักษะ

ในการฝกปฏิบัติทางวิชาชีพท่ีเขมขนเปนที่ประจักษ ดังนั้นการจัดทําแฟมสะสมผลงาน

ของนักศึกษาจึงมีความจําเปนอยางย่ิงยวด เพ่ือใชเปนหลักฐานในการสมัครงานใน

วิชาชีพท่ีเก่ียวของ หรือเพ่ือใชประกอบการไดรับพิจารณาศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 

ประเภทของแฟมสะสมผลงาน 

 สําหรับประเภทของแฟมสะสมผลงาน ไมมีการกําหนดแบงประเภทท่ีชัดเจน

ตายตัว โดยนักวิชาการไดใหความเห็นที่หลากหลาย ดังน้ี  

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

สระบุรี (2555) จําแนกแฟมสะสมงานแบงออกเปน 5 ประเภทคือ  

1. แฟมสะสมงานสวนบุคคล (Personal portfolio) เปนแฟมที่แสดงขอมูล

เก่ียวกับเจาของแฟม เชน พรสวรรค กีฬา งานอดิเรก สัตวเล้ียง การทองเที่ยว และ          

การรวมกิจกรรมชุมชน  
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2. แฟมสะสมงานเชิงวิชาชีพ (Professional portfolio) เปนแฟมที่แสดงผล

งานเกี่ยวกับอาชีพ เชน แฟมสะสมงานเพ่ือใชในการสมัครงาน แฟมสะสมงานเพื่อเสนอ

ขอเลื่อนระดับ  

3. แฟมสะสมงานเชิงวิชาการ (Academic portfolio) หรือแฟมสําหรับ

นักเรียน (Student portfolio) เปนแฟมที่แสดงผลเก่ียวกับการเรียนการสอน เชน แฟม

สะสมงานเพ่ือใชประเมินผล การผานจุดประสงคการเรียนรู แฟมสะสมงานเพ่ือใช

ประกอบการประเมินผลปลายภาค/ปลายป  

4. แฟมสะสมงานสําหรับโครงการ (Project portfolio) มีลักษณะคลาย

ภาพยนตร สารคดี โดยเปนแฟมที่แสดงถึงความพยายามหรือขั้นตอนการทํางานใน

โครงการหน่ึงๆ หรือในการศึกษาสวนบุคคล (Independent Study) เชน แฟมโครงงาน

วิทยาศาสตร ในแฟมประกอบดวยภาพของวัสดุอุปกรณที่ใช และ แสดงขั้นตอนตางๆ 

ในการดําเนินงานจนไดผลผลิตที่ตองการ  

5. แฟมสะสมงานนักเรียน เปนแฟมสะสมงานของนักเรียนแตละคน ท่ีแสดง

ถึงความสามารถ จุดเดน จุดดอย ความสําเร็จ ตลอดจนพัฒนาการในการเรียนรูของ

นักเรียน  

ดาน ชวลิต ชูกําแพง (2555) จําแนกประเภทแฟมสะสมผลงานอยางละเอียด 

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจุดประสงคท่ีจัดทําข้ึน โดยมีการจําแนกลักษณะของแฟมสะสมผลงาน

เปนหลายลักษณะ ดังน้ี 

จําแนกตามบุคคล 

1. แฟมสะสมผลงานสวนบุคคล (Personal portfolio) เปนแฟมท่ีแสดงถึง

บุคลิกภาพสวนตัวของนักเรียนแตละคน ทําใหครูรูจักความสามารถพิเศษ ความสนใจ 

ความถนัดตามธรรมชาติของผูเรียนเพ่ือเปนประโยชนในการแนะแนวการศึกษา ภายใน
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แฟมประกอบดวยภาพกิจกรรมตางๆ นอกโรงเรียนท่ีนักเรียนทําเมื่อมีเวลาวาง เชน งาน

อดิเรกท่ีชอบ ดนตรี กีฬา และงานศิลปะ เปนตน 

2. แฟมสะสมผลงานของโครงการตาง ๆ (Project portfolio) เปนแฟมท่ีแสดง

ถึงความพยายามทํางานตามโครงการจนประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

การศึกษารายงานบุคคล (Independent study) เชน แฟมสะสมผลงานโครงการ

วิทยาศาสตร ในแฟมประกอบดวยความเปนมา จุดประสงคของโครงการ ขั้นตอนใน

การดําเนินงาน วัสดุอุปกรณท่ีใช และผลงานที่เกิดขึ้น เปนตน 

3. แฟมสะสมผลงานทางวิชาการ (Academic portfolio) หรือแฟมสะสม

ผลงานของนักเรียน (Student portfolio) เปนแฟมท่ีแสดงถึงความรูความสามารถใน

การเรียนรูของนักเรียนตามหลักสูตร เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประเมินผลการเรียน ซึ่ง

สามารถจัดทํารูปแบบตางๆ กัน ดังนี้ 

     3.1 แฟมสะสมผลงานของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยจัดทําเปนรายวิชา 

หรือจัดทําแบบ บูรณาการ รวมหลายวิชาก็ได ใน 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปการศึกษา 

โดยใหนักเรียนเลือกผลงานที่ดีเดนของแตละวิชามาเก็บสะสมไว ในระยะเวลาหนึ่ง ๆ 

เชน ป.1 – ป.4 หรือ ป.4 – ป.6 เพื่อใหเห็นพัฒนาการในชวงระยะเวลาดังกลาว 

     3.2 แฟมสะสมผลงานของช้ันเรียน เพื่อเก็บสะสมผลงานท่ีแสดงถึง

ภาพรวมของความสําเร็จในช้ันหรือการทํากิจกรรมของนักเรียนทั้งหอง เชน กิจกรรม 

การแสดงละคร กิจกรรมกีฬา 

     3.3 แฟมสะสมผลงานของโรงเรียน เพ่ือเก็บสะสมผลงานท่ีแสดงถึง

ความสําเร็จในดานการศึกษาของโรงเรียน เชน กิจกรรมการประกวดของโรงเรียน 

4. แฟมสะสมผลงานวิชาชีพ (Professional portfolio) เปนแฟมท่ีแสดงความรู

ความสามารถของบุคคล อาจทําไดโดยบุคคลหลายฝาย เชน การสะสมแฟมผลงานเพ่ือ

การเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษา แฟมสะสมผลงานเกี่ยวกับการฝกสอน แฟมสะสม
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ผลงานของครูเพื่อประเมินเล่ือนข้ัน หรือแฟมสะสมผลงานของพนักงาน เพ่ือประโยชน

สําหรับนายจางตรวจสอบพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 

จําแนกตามระดับของการจัดทําแฟมสะสมงาน  

1. แฟมสะสมผลการดําเนินงานระหวางดําเนินการ (Working portfolio) เปน

แฟมท่ีอยูระหวางการสะสมรวบรวมชิ้นงาน ที่ผูเรียนสรางขึ้นจากการเรียนการสอน ท่ี

สอดคลองกับสภาพการเรียนจริง (Authentic Learning) อาจจะเปนผลงานท่ียังทําไม

เสร็จหรือทําเสร็จแลวและผาน การประเมินโดยบุคคลตางๆ ท่ีเกี่ยวของแลว แตยังมิได

คัดเลือกผลงานท่ีพอใจ การจัดเก็บยังไมเปนระบบ จึงไมใชแฟมสะสมผลงานท่ีสมบูรณ 

2. แฟมสะสมผลงานที่สมบูรณ (Final portfolio หรือ Portfolio evidence) 

เปนแฟมท่ีผูเรียนคัดเลือกงาน เพ่ือวัตถุประสงคหลายประการ เชน เลือกงานช้ินที่ดีท่ีสุด 

งานแสดงความกาวหนางานท่ีตอบสนองจุดประสงคการเรียนรู หรือตอบสนอง

ความสามารถทางดานสติปญญาท่ีหลากหลาย เปนแฟมที่แสดงใหเห็นถึง

ความกาวหนาและความสําเร็จในการเรียน สามารถใชเปนหลักฐานในการตัดสินผล 

การเรียนรู สามารถนําแฟมสะสมผลงานฉบับสมบูรณมาจัดนิทรรศการ เพ่ือแสดงให

ผูอ่ืนไดชม ดวยเหตุน้ีบางทีจึงเรียกวา Showing portfolio 

จําแนกตามลักษณะธรรมชาติของวิชา 

การจัดทําแฟมผลงานนักเรียนสามารถจําแนกตามลักษณะธรรมชาติของวิชา 

ได 2 ประเภท ดังน้ี 

1. แฟมสะสมผลงานที่แสดงถึงความกาวหนาของนักเรียน (Progress 

portfolio) เปนการเก็บสะสมผลงานในวิชาทักษะที่ตองการใหนักเรียนฝกฝน หรือทําซํ้า

ในเร่ืองน้ันอยางตอเนื่อง จนเกิด ความชํานาญ เชน แฟมสะสมผลงานการคัดลายมือ 

เรียงความ งามศิลปะ เปนตน แฟมสะสมผลงานประเภทนี้จะแสดงใหผูอ่ืนไดรับรูถึง

พัฒนาการความกาวหนา ในเร่ืองที่ฝกฝนตามจุดประสงคของหลักสูตร 
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2. แฟมสะสมผลงานท่ีแสดงถึงความรอบรูของผูเรียน (Mastery portfolio) 

เปนการเก็บสะสมผลงานในวิชาที่นักเรียนตองศึกษาคนควา ทดลองปฏิบัติ เพ่ือสราง

องคความรู หรือแสดงออกถึงความรอบรูในเร่ืองตางๆ เชน แฟมสะสมผลงานกลุมสราง

เสริมประสบการณชีวิต แฟมสะสมผลงานประเภทน้ีจะแสดงออกถึงความรอบรูท่ี

หลากหลายของนักเรียนตามจุดประสงคของหลักสูตร 

 จําแนกตามจุดประสงคการนําไปใชเปน 3 ลักษณะ  

    1. แฟมสะสมผลงานถาวร (Permanent) เปนการเก็บขอสนเทศท้ังหมด

ของผูเรียนไว ทําใหเห็นภาพของนักเรียนแตละคนอยางชัดเจน ตัวอยางผลงานจะถูก

คัดเลือกมาอยางดี แฟมนี้จะทําใหทราบประวัติสวนตัว สุขภาพนักเรียน การพัฒนาการ

ของนักเรียน การเปล่ียนแปลงของเจาของแฟมทั้งการเรียนและความสามารถของ

นักเรียน แฟมนี้จะใชติดตัวในการเรียนช้ันสูงตอไป หรือใชเปนหลักฐานในการติดตอ

หรือใชในการสมัครงาน 

    2. แฟมสะสมผลงานความกาวหนา (Works in progress) เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลของบุคคลที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของนักเรียน แสดงใหเห็นถึง

ความพยายาม ความกาวหนา รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีหลักฐานใน      

การจัดระบบขอมูล มีเกณฑในการคัดเลือกผลงานและมีเกณฑในการตัดสินคุณคา

จะตองสะทอนใหเห็นถึงสภาพเจาของแฟมในการพัฒนาความกาวหนาในดาน

ความสามารถ เจตคติ ทักษะ ความคาดหวัง 

    3. แฟมสะสมผลงานปจจุบัน (Current year) เปนแฟมสะสมงานท่ีใช

ประเมินผลการเรียนของนักเรียนรวมกับการสอบวัดอ่ืนๆ เปนแฟมท่ีบอกถึง

ความสามารถของนักเรียนแตละรายวิชา ทําใหเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายวิชา

และความกาวหนา ชิ้นงานท่ีสะสมในแฟมผลงานตองไดรับการคัดเลือกโดยยึดเกณฑท่ี

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และสอดคลองกับหลักการจัดการเรียน การสอน 

สะทอนใหเห็นสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอีก  

 จะเห็นได นักวิชาการแตละคน แบงประเภทของแฟมสะสมผลงานแตกตางกัน 

ทั้งน้ี ยอมแตกตางกันตามวัตถุประสงคของการนําไปใชงาน เน่ืองจากแฟมสะสมผลงาน 
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สามารถนําไปใชไดในทุกวัย ทั้งในระดับเด็ก (ระหวางการศึกษา) และระดับผูใหญ      

(การทํางาน) ทุกแวดวงวิชาชีพ และทุกระดับ ท้ังระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติงาน  
หลักการจัดทําแฟมสะสมผลงานในระดับอุดมศึกษา 

สําหรับการจัดทําแฟมสะสมผลงานในระดับอุดมศึกษาเพ่ือใชประกอบการ

สัมภาษณงานหรือการสมัครเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยทั่วไปในแฟมสะสมผลงานจะ

ประกอบดวย หลักฐานดานการศึกษา คือ ใบปริญญาบัตร ระเบียนผลการศึกษา เกียรติ

บัตร ประกาศนียบัตรท่ีแสดงถึงการไดรับรางวัลจากกิจกรรมหรือการไดเขารวมอบรม

กิจกรรมใดๆ คําส่ังของคณะ หรือมหาวิทยาลัย เหรียญรางวัล ภาพกิจกรรม หรือผลงาน

ท่ีไดทําและมีคุณคา สามารถเผยแพรไดจากการศึกษาในรายวิชาใดก็ตาม ขอมูล

ท้ังหมดน้ีสามารถนํามาเปนหลักฐานประกอบการสัมภาษณเพ่ือการศึกษาตอใน

ระดับสูงขึ้นไป หรือใชในการสมัครงานได 

เมื่อมีขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสําหรับการนํามาจัดในแฟมสะสมผลงานแลว 

การเรียบเรียงขอมูล จัดหมวดหมูนับวาเปนส่ิงท่ีจําเปน และความคิดสรางสรรค         

ความเรียบรอย และความสะอาด ในการนําเสนอผลงานแตละช้ินก็ถือเปนส่ิงจําเปนท่ี

ขาดเสียมิได เพราะจะตองสะดุดตา เปนท่ีนาสนใจตอผูสัมภาษณ  

1. ควรเลือกใชแฟมท่ีมีขนาดไมใหญหรือมีนํ้าหนักมากนัก และควรมีสีเรียบ ดู

เปนทางการ หากมีขอมูล หลักฐานจํานวนมาก ควรเลือกเฉพาะท่ีสําคัญและคิดวามี

ความนาสนใจ เหมาะสมกับตําแหนงและคุณสมบัติที่สมัคร ไมใชเลือกมาทั้งหมด และ

ไมใชแฟมขนาดใหญจนเกินไป เพราะจะทําใหมีนํ้าหนักมาก ไมสะดวกตอการถือของผู

สัมภาษณ  

    นอกจากนี้ แฟมสะสมผลงาน ควรใชสีท่ีดูสุภาพ นาเช่ือถือ เชน สีดํา สีเทา 

สีน้ําตาล เปนตน หากมีรูปภาพควรเปนรูปที่ดูเรียบรอย มีความคิดสรางสรรค ไมควร

เลือกรูปท่ีเปนการตูน หรือดูเกาจนเกินไป แฟมสะสมผลงานควรมีความสะอาด

เรียบรอย ถือเปนการใหเกียรติตอผูสัมภาษณดวย 

2. หนาแรกของแฟมควรมีขอมูลเบื้องตนของเจาของแฟม เปนลักษณะประวัติ

สวนตัว (Resume หรือ Personal data) โดยท่ัวไปจะประกอบดวย รูปถายหนาตรง
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ขนาด 1.5 น้ิวหรือ 2 น้ิว แตงกายเรียบรอย เปนทางการ ติดไวตรงมุมขวาบนของ

กระดาษ ชื่อ-สกุล  วัน เดือน ป เกิด อายุ  เชื้อชาติ สัญชาติ โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

อีเมล ประวัติการศึกษา (เรียงลําดับตามระยะเวลา เร่ิมจากคร้ังหลังสุดเปนตนไป) 

ประวัติการทํางาน (เรียงลําดับตามระยะเวลา เร่ิมจากคร้ังหลังสุดเปนตนไป) โดยหนา

แรกท่ีจะเปนขอมูลเบื้องตนใหกับผูสัมภาษณนี้ ควรเปนลักษณะสรุปยอใหอยูในหนา

เดียวขนาด A4 การใชขนาดอักษร ควรใชขนาดที่อานงาย ดูเปนทางการ  

    สําหรับการจัดรูปแบบ การยอหนา ควรจัดใหมีความเหมาะสม นาอาน 

เรียบรอย และควรจะคํานึงถึงการสะกดคํา ไมควรปรากฏคําที่เขียนผิด เพราะจะแสดง

ถึงความสะเพรา ไมรอบคอบของผูสมัคร ทําใหพลาดโอกาสในการสมัครเขาเรียนตอ

หรือการสมัครเขาทํางานได 

3. เกียรติประวัติและผลงาน  อาจแยกเปนระหวางเรียน  และระหวาง            

การทํางาน ขึ้นอยูกับขอมูลที่มี เรียงลําดับตามระยะเวลา เร่ิมจากคร้ังหลังสุดเปนตนไป 

4. บุคคลอางอิง เปนคนท่ีสามารถใหขอมูลเก่ียวกับเจาของแฟมได โดยทั่วไป

จะเปนบุคคลท่ีมีตําแหนง อาชีพที่ม่ันคง นาเชื่อถือ โดยมีขอมูล คือ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ท่ี

ทํางาน โทรศัพท อีเมล แตการจะไดช่ือบุคคลอางอิงมานั้น จะตองขออนุญาตบุคคล

นั้นๆ กอน ไมควรเอามาอางโดยพลการ 

5. กระดาษที่ใชควรใชสีสุภาพ เชน สีขาว ครีม เหลืองออน ชมพูออน หรือถามี

พื้นหลัง พ้ืนหลังควรมีรูปแบบท่ีดูดี มีการออกแบบท่ีเหมาะสม ไมฉูดฉาด หรือเลือกรูปที่

ดูไมเหมาะสมการเลือกใชสีพ้ืนหลัง ควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับตัวอักษร ไมควรให

ตัวอักษรกลืนกับพื้นหลัง 

6. ควรเลือกเอกสาร เชน เกียรติบัตร คําส่ัง บันทึกขอความ รูปถายประกอบ

ขอความท่ีเกี่ยวของกับงานที่ไปสมัคร เชน งานดานวิทยุ ก็ควรเปนเอกสารที่เกี่ยวของ

กับการทํางานวิทยุท่ีผานมา หรือมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ แฟมขอมูลจึงควรมี

การปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา โดยดูความเหมาะสมและคุณสมบัติของงานที่สมัคร 

7. ในการจัดเอกสาร หลักฐานเพ่ือการจัดทําแฟมสะสมผลงานน้ัน ควร

คํานึงถึงจุดมุงหมายหรือลักษณะงานท่ีตนประสงคจะเขาทํางานดวย เพื่อใหผู
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สัมภาษณไดเห็นความเกี่ยวของของประสบการณ ผลงานกับความตองการของ           

ผูสัมภาษณ  

8. ขอมูลท่ีเปนเกียรติบัตร ควรเรียงลําดับตามความสําคัญ เกียรติประวัติ

ผลงานซึ่งปรากฏผานทางเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรมีเน้ือหา ท่ีมา ลักษณะ

กิจกรรมท่ีแตกตางกัน อาจเปนผลงานระดับประเทศ ระดับจังหวัด หรือระดับหมูบาน 

ควรเรียบเรียงเอกสารตามความสําคัญกอน – หลัง เพ่ือดึงดูดผูสัมภาษณ เพราะโดย

สวนใหญ ผูสัมภาษณจะสนใจพลิกเปดแฟมสะสมขอมูลสวนตัวจากดานหนาไป

ดานหลัง 

9. สารสนเทศท่ีเปนรูปถาย ควรระบุท่ีมา กิจกรรม เมื่อไร ท่ีไหน อยางไร เม่ือมี

กิจกรรมจัดข้ึนท่ีใด ควรมีการรวบรวมรูปถายท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเหลาน้ัน มา

จัดทําเปนเอกสารแสดงดวย โดยเลือกรูปถายท่ีมีรูปของตนเอง เนนใหเห็นการกระทํา

กิจกรรมน้ันๆ ติดบนกระดาษขนาด A4 และมีการบรรยายใตภาพวามีหนาท่ีใดใน

กิจกรรม กิจกรรมอะไร จัดขึ้นเมื่อไร ท่ีไหน 

10. หากขอมูลมีหลายลักษณะ ใหจัดเรียงเปนหมวดหมู โดยเกียรติบัตร      

รูปถายควรอยูดานหนาสวนคําส่ังอาจอยูดานหลัง เพื่อดึงดูดความสนใจ 

       การจัดเรียบเรียงขอมูลสารสนเทศซึ่งมีอยูมากมายหลายลักษณะน้ัน ควร

จัดใหเปนหมวดหมู ส่ิงใดท่ีเปนส่ิงท่ีดูงาย เขาใจงาย นาสนใจ ควรเรียงลําดับไว

ดานหนา หากเปนลักษณะเอกสารคําส่ัง บันทึกขอความทางราชการ ซ่ึงตองใชเวลาใน

การอาน ควรมีการเขียนเนนไว (Highlight) เพื่อใหสะดุดตาและทําใหผูสัมภาษณเห็น

แลว เขาใจไดทันที 

       สําหรับการจัดเรียงเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตร โดยทั่วไปจะมี

ลักษณะเปนขนาด A4 อยูแลว จึงสามารถนําใสแฟมไดทันที และควรจัดใหสามารถอาน

ไดงาย เรียงตามลําดับ หากลักษณะเกียรติบัตรมีขนาดเล็ก อาจติดไวบนกระดาษ A4 

ในแนวต้ัง แลวจัดเรียงใสแฟม 

        ในกรณีที่เกียรติประวัติเปนผลงานท่ีไมสามารถจัดเก็บในแฟมขอมูลได 

เชน ถวยรางวัล โลรางวัล เหรียญรางวัล หรือเปนเกียรติประวัติท่ีเปนของสวนรวมไม
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สามารถนํามาเปนของตัวเองได ใหใชรูปถายเปนขอมูลสารสนเทศแทน โดยถายรูปไว 

และระบุแหลงที่มา  

11. ในเอกสารขอมูลท่ีมีลักษณะเปนแผนซีดี วีซีดี หรือดีวีดี ควรเขียนระบุวา

เก่ียวกับอะไร ทําขึ้นเพ่ืออะไร ในรายวิชาหรือเพ่ือประกวดกิจกรรมใด เมื่อไร ไวท่ีหนา

แผน และติดไวบนกระดาษ โดยบนกระดาษควรระบุรายละเอียดดังกลาวอีกคร้ัง หากมี

ที่วางควรมีรูปภาพประกอบ ซึ่งเปนภาพจากกิจกรรมที่สืบเนื่องจากแผนดิสกน้ันๆ และ

การติดแผนดิสกน้ัน ไมควรจัดวางโดยบังเนื้อหาที่ระบุกิจกรรมบนกระดาษ  

12. ขอมูลบนเอกสารควรมีการจัดพิมพเรียบรอย เพื่อใหนาอาน สวยงาม

ขอมูลที่พิมพบนเอกสาร ควรมีลักษณะเรียบรอย ถูกตอง อานงาย อาจพิมพเปนสี

เพ่ือใหนาสนใจมากขึ้น 

13. แฟมสะสมขอมูล ท้ังตัวแฟม เน้ือหา แผนพลาสติกท่ีสอดใสกระดาษ ไม

ควรยับยูยี่ ไมฉีกขาดควรมีความเรียบรอย สะอาด นาดู 

14. หากในกรณีท่ีจัดทําแฟมสะสมขอมูลสวนตัว เพ่ือเก็บเปนความทรงจํา

และเปนความภาคภูมิใจของตัวเอง ก็อาจจะจัดแฟมขอมูลไดตามความตองการ  
ประโยชนของการจัดทําแฟมสะสมผลงานในกรณีเพื่อใชประกอบการสัมภาษณ
งานหรือศึกษาตอ 

การจัดทําแฟมสะสมผลงานมีประโยชน คือ เพ่ือสะดวกในการกรอกขอมูล

สมัครงาน ซึ่งโดยสวนใหญ จะตองมีการแสดงหลักฐานประกอบการสมัครงานดวย เชน 

ระเบียนผลการเรียน เกียรติบัตรแสดงการทํากิจกรรมนอกหองเรียน ดังนั้นผูสมัคร

สามารถนําขอมูล หรือเอกสารจากแฟมขอมูลมาแสดงไดทันที และสามารถปองกัน

ปญหาเอกสารสูญหายได นอกจากนี้ โดยทั่วไป เวลาสัมภาษณงาน ผูสมัครนิยมถือ

แฟมเขาไปดวย เพราะเม่ือมีการสัมภาษณเกี่ยวกับผลงานท่ีผานมา ก็จะสามารถนํา

ผลงานออกมาใหผูสัมภาษณพิจารณาประกอบ ตลอดจนจะเปนเคร่ืองเตือนตนเองวา

จะพูดใหขอมูลผูสัมภาษณเพ่ิมเติมอยางไร โดยไมหลงประเด็น 
แนวทางการสงเสริมนักศึกษาใหจัดทําแฟมสะสมผลงาน 

อาจารยควรชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแฟมสะสมผลงาน โดย

จะตองบอกใหนักศึกษาเขาใจวาบัณฑิตจบใหมโดยท่ัวไป อาจจะมีขอเสียเปรียบคนที่มี
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ประสบการณในการทํางานมาบางแลว โดยเฉพาะเวลาสมัครงาน ดังนั้น การทําผลงาน

ในระหวางที่ทํากิจกรรมนั้น เปนส่ิงสําคัญยิ่ง และผลจากการทํากิจกรรมก็จะมีปรากฏ

ออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ไดรับเกียรติบัตร เงินรางวัล ถวยรางวัล ดังน้ัน จึงควรมี         

การจัดเก็บเอาไวเพ่ือความภาคภูมิใจของตนเอง และเพ่ือประโยชนในอนาคตของ

เจาของแฟมขอมูลดวย 

การจัดทําแฟมสะสมผลงานสวนบุคคลยังมีสวนกระตุนใหนักศึกษาสนใจทํา

กิจกรรม นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเห็นเพ่ือนรอบตัว

ทํากิจกรรมและมีหลักฐานปรากฏในรูปแบบตาง ๆ จัดเก็บในแฟมขอมูล เพ่ือนรอบขาง

ก็จะเกิดแรงกระตุนสนใจท่ีจะทํากิจกรรมดวยเชนเดียวกัน สอดคลองกับความคิดเห็น

ของวิทยากร เชียงกูล (2549: 41) ที่ใหความเห็นไววา นักเรียน นักศึกษาท่ีประสบ

ความสําเร็จ ไมไดเพียงเพราะเขามีอุปนิสัยในการศึกษาและเทคนิคการเรียนรูท่ีดีเทาน้ัน 

แตเปนเพราะเขามีแรงจูงใจสูง น่ันก็คือ เขาตองการท่ีจะเรียนรู เพราะเขาอยากรูอยาก

เห็น อยากมีความรูหรือมีความทะเยอทะยานอยากไปประกอบอาชีพดานน้ันดานน้ี 

อยากเรียนระดับสูงข้ึน อยากกาวหนา อยากประสบความสําเร็จในชีวิต 

 นอกจากน้ี นักเรียน/นักศึกษาท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญน้ัน มักเปนบุคคล

ท่ีทราบเก่ียวกับความกาวหนาของตนเองอยางชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแฟมสะสม

ผลงาน จึงถือเปนเคร่ืองมือสําคัญอันหนึ่งท่ีใชประกอบการเรียนรูของนักศึกษา 

นักศึกษาจึงไมควรละเลยในการจัดทําแฟมสะสมผลงาน โดยมีอาจารยเปนผูสงเสริม 

คอยแนะนําชี้แนะ ทั้งนี้เพ่ือกระตุนการเรียน การสรางผลงานทั้งในและนอกหองเรียน 

เพื่อเปนใบเบิกทางในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาข้ันสูงของนักศึกษาตอไป 

 
บทสรุป 

คําวา “แฟมสะสมผลงาน” หลายคนอาจฟงดูแลว รูสึกคอนขางเปนทางการ

และเปนเร่ืองคอนขางไกลตัว แตในความเปนจริง ในชีวิตประจําวัน เราทุกคนตางควร

ทําแฟมสะสมผลงานไวประจําตัว เพ่ือการจัดเก็บเอกสารสําคัญและมีประโยชนอยาง

เปนระบบ และสามารถหยิบใชไดทันทีเมื่อตองการ ตัวอยางเชน แฟมสะสมท่ีจัดเก็บ

เอกสารสําคัญ อาทิ ทะเบียนบาน หลักฐาน การ สมรส หลักฐานทางการเงิน หรือแฟม
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สะสมผลงานดานการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เปนตน 

โดยหลักการจัดทํานั้น ไมไดซับซอนหรือยุงยากแตอยางใด ขึ้นอยูกับประเภทของแฟม

สะสมผลงาน และการนําไปใชประโยชน โดยท่ัวไปอาศัยหลักการจัดลําดับความสําคัญ

ของเอกสารและจัดเก็บตามลําดับเวลาท่ีเหมาะสม สําหรับแฟมสะสมผลงานของ

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้ัน วัตถุประสงคหลักคือ การจัดเก็บผลงานอยางเปน

ระบบระเบียบเพ่ือประโยชนในการเปนหลักฐานสมัครเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และ

ไวใชสมัครงานตามวิชาชีพท่ีถนัดและสนใจ โดยเฉพาะวิชาชีพที่ตองอาศัยทักษะและ

ประสบการณ การมีขอมูล สารสนเทศ ตลอดจนหลักฐานในแฟมสะสมผลงาน เพ่ือ

นําไปแสดงตอบริษัทหรือผูจางงาน มีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือเปนเคร่ืองยืนยันถึง

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงที่สมัคร และงายตอ       

การตอบรับเขาศึกษาตอหรือทํางานจากสถาบันหรือองคกรท่ีตนเองตองการตอไป 

ในขณะเดียวกัน การจัดทําแฟมสะสมผลงาน ยังสามารถกระตุนการสราง

ผลงานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยอาจารยจะตองแสดงบทบาทสําคัญ ชี้ให

นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญและเสนอแนะแนวทางการดําเนินการจัดทําแฟมสะสม

ผลงานตอนักศึกษาต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา ทําใหพวกเขามองเห็นภาพอนาคตที่แตละ

องคกรตองการประสบการณจากการทํางานและประสบการณการฝกปฏิบัติจริง

ระหวางการศึกษาของพวกเขา แฟมสะสมผลงานจะเปนเสมือนใบเบิกทางสําคัญใน   

การกาวสูแวดวงวิชาชีพที่เต็มไปดวยการแขงขัน นักศึกษาจึงจําเปนตองสรางผลงาน

ของตนเอง สะสมไวเปนหลักประกัน ตั้งแตเร่ิมตนการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

ตลอดจนมีการจัดเก็บหลักฐานในแฟมสะสมผลงานอยางเปนระบบและนาสนใจ เพื่อ

ดึงดูดใหสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ เห็นถึงความสามารถและตกลงรับเขา

ศึกษาตอหรือตอบรับเขาทํางานในที่สุด 
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มาตรฐานวิชาชีพของผูฝกสอนกีฬา: กีฬาแบดมินตัน 
The Profession Standards of Sport Coaches: Badminton 

           ดร.ประพัฒน ลักษณพิสุทธิ์1 ณัฐวุฒิ สิทธิชัย2 

                                           Dr. Prapat Laxanaphisuth1Nuttawut Sittichai2 

 
บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะหประเด็นความรูเก่ียวกับ

มาตรฐานวิชาชีพของผูฝกสอนกีฬาโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตัน ท่ีสรุปไดวา มาตรฐาน

วิชาชีพของผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน หมายถึง ขอกําหนดขั้นต่ําเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

และคุณภาพท่ีพึงประสงคใน การประกอบวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน มาตรฐาน

วิชาชีพเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน และยัง

สามารถใชเปนหลักและแนวทางพัฒนาคุณภาพของผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันในดาน

ระบบ และกระบวนการท่ีมีความสําคัญ และจําเปน วิชาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันจัด

อยูในวิชาชีพประเภทเก้ือหนุนผูรับบริการ โดยมี 3 ลักษณะท่ีบงบอกความเปนวิชาชีพ 

ไดแก การมีองคความรูท่ีเปนเอกลักษณ มีการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต และมี

วรรณคดีทางวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพของผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน ควรประกอบดวย

อยางนอย 3 มาตรฐาน ไดแก 1) มาตรฐานดานความรูและประสบการณ 2) มาตรฐาน

ดานการปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานดานการปฏิบัติตน สวนระบบและกระบวนการใน

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน อาจประกอบดวยขั้นตอน            

การสังเคราะห เนื้ อหาจากแนวคิด  ทฤษฏี  เอกสาร  และงานวิจัยที่ เ ก่ียวของ                  

(1) การวิเคราะหองคประกอบ คัดเลือกองคประกอบและตัวบงชี้ (2) การรางมาตรฐาน

ตัวบงช้ี และเกณฑ การประเมิน (3) และการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของ

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (4) 

คําสําคัญ: มาตรฐานวิชาชีพ ผูฝกสอนกีฬา แบดมินตัน 
 

รองศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาจารย ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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Abstract 
      The purpose of this Hacademic articleH was to propose analyzing result of 

sport coaching profession standards knowledge, especially, badminton. It is 

concluded that sport coaching profession standards can be defined as 

minimum requirements of desirable characteristics and qualities of 

professional badminton coach. These standards are necessary and can be 

used as key principles and guidelines for improving the quality of the 

badminton coach in aspects of system and process that are more 

considerable and essential for being a professional badminton coach. The 

badminton coaching profession is classified as Client Patronage Professions 

which consists of 3 features that imply the profession: Unique Body of 

Knowledge; Applied and Basic Research; and Professional Literature. The 

profession standards of badminton coach should consist of 1) Standard of 

knowledge and experience 2) Standard of work performance and 3) Standard 

of self performance. The systems and processes for developing of badminton 

coach profession standards may comprise the processes of synthesizing 

ideas, theories, and related literatures and researches (1) factors analyzing 

and selecting of factors and indicators 2) drawing up standards, indicators 

and evaluation criteria 3) and examining the appropriateness of standards, 

indicators and evaluation criteria (4). 

Keyword: Profession Standards, Sport Coaches, Badminton  

บทนํา 
หลังจากมหกรรมกีฬาโอลิมปก 2012 “ลอนดอนเกมส” ไดส้ินสุดลง 

ปรากฏการณหนึ่งที่ยังคงหลงเหลืออยูในสังคมไทยคือ กระแสความนิยมในกีฬา

แบดมินตัน หรือท่ีเรียกวา “แบดมินตันฟเวอร” ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากท่ี 3 นักแบดมินตันดาว

รุงของไทย ประกอบดวย “นองเมย” รัชนก อินทนนท ในประเภทหญิงเดี่ยว และ “เอ” 
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มณีพงศ จงจิตร กับ “อารต” บดินทร อิสระ ในประเภทชายคู ไดสรางผลงานไดอยาง

ยอดเย่ียม โดยเฉพาะอยางยิ่ง “นองเมย” ที่สามารถผานเขาสูรอบ 8 คนสุดทายไดสําเร็จ 

ผลการแขงขันท่ีเกิดข้ึนนี้นาจะเปนสัญญาณการเร่ิมตนท่ีดี ที่จะนําไปสูความสําเร็จใน

กีฬาโอลิมปก อีก 4 ปขางหนา แตหากพิจารณาในอีกแงมุมหนึ่ง ผลงานท่ีเกิดขึ้นจาก

การเขารวมการแขงขันในคร้ังน้ี ยอมสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) ใน  

การทํางานของทีมกีฬาวาเปนอยางไร มีขอดี และขอบกพรองในเร่ืองใดบาง ท่ีตองเรง

ปรับปรุงแกไข ไมวาจะเปนในปจจัย หรือองคประกอบใดใดก็ตาม ในความคิดเห็นของ

ผูเขียนประการหน่ึงน่ันก็คือ การที่จะพัฒนานักกีฬาแบดมินตันของไทยใหกาวไปสู

ความสําเร็จในระดับโลก และสามารถผลิตนักกีฬาแบดมินตันที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง

ไดน้ัน ตองเร่ิมที่การพัฒนาผูฝกสอนเปนเบื้องตน เพราะผูฝกสอนเปนผูท่ีมีอิทธิพลอยาง

ยิ่งตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวของนักกีฬา กลาวคือ นักกีฬาที่ไดรับการฝกฝน

จากผูฝกสอนแบดมินตันท่ีมีคุณภาพยอมมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการเลน

กีฬา  และได รับประสบการณที่มีคุณภาพจากการที่ ได เขารวมฝกซอม  เชน  มี                    

ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเลนกีฬาแบดมินตัน มีรางกายท่ีสมบูรณปราศจาก

อาการบาดเจ็บ เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ วู และซู (Wu & Su, 2010) ที่ไดกลาวไววา 

การท่ีนักกีฬาประสพความสําเร็จในระดับโลก (World Class) ไดน้ัน สวนหนึ่งเปน

เพราะผูฝกสอนมีความรูความสามารถในการวางแผน และจัดโปรแกรมการฝกซอมท่ี

เหมาะสมแกนักกีฬา เชนเดียวกับ คณะกรรมการกํากับกิจการกีฬาแหงประเทศ

ออสเตรเลีย (Australian Sports Commission- ASC, 2001) ท่ีกลาวไววา การฝกสอน

ที่มีคุณภาพ (Quality Coaching) เปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหนักกีฬาไดรับความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน (Enjoy) กับการเลนกีฬา มีความสามารถในการใชทักษะ 

(Skills) และกลยุทธ  (Strategies) มีความเขาใจ (Understanding) ในกฎ  กติกา 

มารยาท และประเพณีของการเลนกีฬา มีความกระตือรือรน (Enthusiastic) ที่จะเลน

กีฬาตลอดชีวิต และมีความปลอดภัยในการเลนกีฬา (Safety) นอกจากนี้ มารเท็นส 

(Martens, 2012) ไดกลาวไววา การที่นักกีฬาไดรับการฝกฝนจากผูฝกสอนท่ีมีคุณภาพ

จะชวยใหนักกีฬามีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และสังคมไป
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พรอมๆกัน แตในขณะเดียวกันถานักกีฬาไดรับการฝกฝนจากผูฝกสอนแบดมินตันท่ีไมมี

คุณภาพยอมจะสงผลใหนักกีฬาไดรับประสบการณที่ไมมีคุณภาพ เชน มีอาการ

บาดเจ็บเร้ือรังซึ่งอาจเกิดการซอมท่ีหนักเกินไป (Over Training) เกิดความรูสึกเบื่อ

หนายกับการเลนกีฬาจนอาจนําไปสูการเลิกเลนกีฬากลางคัน (Burn Out) เปนตน 

สอดคลองกับ เกียริต้ี และเมอรเรย (Gearity & Murray, 2011) ท่ีไดกลาวไววา การท่ี

นักกีฬาไดรับการฝกสอนจากผูฝกสอนท่ีไมมีคุณภาพจะสงผลใหเกิดการยับยั้งทักษะ

ทางดานจิตใจของนักกีฬา เชน ขาดความมุงมั่นในการฝกซอม ขาดความกระตือรือรน 

ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งขาดความสนุกสนาน ขาดความพึงพอใจ ลด

ประสิทธิภาพในการรับรูของนักกีฬา (Brustad et al., 2001 อางถึงใน North, 2007) 

จากอิทธิพลของผูฝกสอนท่ีมีตอประสบการณของนักกีฬาดังท่ีไดกลาวมา สามารถสรุป

ไดดังน้ี 

ผูฝกสอนกีฬาที่มีคุณภาพ ผูฝกสอนกีฬาที่ไมมีคุณภาพ 
 นักกีฬามีอาการบาดเจ็บเร้ือรัง 

 นักกีฬาเกิดความรูสึกเบ่ือหนายกับ            

การเลนกีฬาจนอาจนําไปสูการเลิกเลน

กีฬากลางคัน 

 นักกีฬาขาดความมุงมั่นในการฝกซอม 

 นักกีฬาขาดความกระตือรือรน 

 นักกีฬาขาดความเช่ือมั่นในตนเอง 

 นักกีฬาขาดความสนุกสนาน และ             

ความพึงพอใจในการเลนกีฬา 

 นักกีฬามีโอกาสท่ีจะไดรับชัยชนะจาก

การแขงขันกีฬา 

 นักกีฬาไดรับความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน กับการเลนกีฬา 

 นักกีฬามีความสามารถในการใชทักษะ 

และกลยุทธ 

 นักกีฬามีความเขาใจในกฎ กติกา 

มารยาท และประเพณีของการเลนกีฬา 

 นักกีฬามีความกระตือรือรนที่จะเลนกีฬา

ตลอดชีวิต 

 นักกีฬามีความปลอดภัยในการเลนกีฬา 

 นักกีฬาไดรับการพัฒนาทั้งทางดาน

รางกาย จิตใจ และสังคมไปพรอมๆกัน 

 บ่ันทอนประสิทธิภาพในการรับรูของ

นักกีฬา 

 

จากประสบการณของผูเขียนท่ีไดคลุกคลีอยู กับการทําหนาท่ีผูฝกสอน

แบดมินตันมาชวงระยะหน่ึง ทําใหทราบถึงสภาพ และปญหาตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอ
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การพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน ซึ่งสวนใหญเกิดจากการขาดความรู ทักษะ และ               

การประพฤติปฏิบัติตนของผูฝกสอน เชน ขาดความเขาใจในเร่ืองของการสรางเสริม

สมรรถภาพทางกายที่จําเปนสําหรับนักกีฬาแบดมินตัน ขาดความเขาใจที่ถูกตองใน

เรื่องของการปฐมพยาบาล เลือกใชโปรแกรมการฝกท่ีไมเหมาะสมกับสมรรถภาพทาง

กายของนักกีฬา ขาดความรูในเร่ืองของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปนตน 

แนนอนวาประเด็นปญหาตางๆเหลาน้ี ยอมจะสงผลใหคุณภาพของนักกีฬาแบดมินตัน

ลดลงอยางหลีกเล่ียงมิได อยางไรก็ตามแนวทางหนึ่งท่ีอาจจะชวยใหทิศทางใน        

การปรับปรุง และพัฒนาผูฝกสอนแบดมินตันของประเทศไทยมีความชัดเจนนั้นก็คือ 

การกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน เน่ืองจากมาตรฐาน

วิชาชีพเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะนําไปสู การเปนผูฝกสอนที่มีคุณภาพ เม่ือผูฝกสอนมี

คุณภาพ ก็ยอมสงผลใหนักกีฬาไดรับประสบการณท่ีมีคุณภาพดวย สอดคลองกับ   

ความคาดหวังของ สมาคมแหงชาติสําหรับ กีฬา และพลศึกษา (The National 

Association for Sport and Physical Education-NASPE) ที่ใหแนวคิดวา การมี

มาตรฐานแหงชาติสําหรับการเปนผูฝกสอนกีฬา (The National Standards for Sport 

Coaches) จะชวยใหนักกีฬาเกิดความม่ันใจวาพวกเขาจะไดรับความสนุกสนาน 

ปลอดภัย และมีทักษะกีฬาท่ีเพิ่มขึ้น (NASPE, 1995) อยางไรก็ตามแนวทางดังกลาวได

กอใหเกิดประเด็นคําถามขึ้นมากมาย ซ่ึงผูเขียนใครขอนําเสนอความคิดเห็น ประเด็น

คําถาม และคําตอบดังน้ี 

 
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพ 

จากลักษณะของการทํางานในปจจุบันที่คอนขางมีความสลับซับซอน จึงทําให

มีการบัญญัติศัพท (Terminology) ภาษาอังกฤษขึ้นมากมายท่ีมีความหมายท่ีเหมือน 

หรือใกลเคียงกับคําวา “อาชีพ” โดยเฉพาะอยางยิ่งคําวา Job, Work, Career, 

Occupation และ Profession ซ่ึงแทท่ีจริงแลวศัพทเหลานี้ลวนแลวแตมีบริบทของ            

การใชงานท่ีแตกตางกัน โดย พจนานุกรมลองแมน (Longman Dictionaries, 2012a) 

ไดอธิบายเกี่ยวกับบริบทในการใชงานของศัพทแตละคําไวดังนี้ 
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“Job” ใชสําหรับกลาวถึง การทํางานประจําท่ีไดรับคาตอบแทนจากบริษัท 

(Company) หรือ องคการมหาชน (Public Organization)  

“Work” ใช สําหรับกลาวถึง  การกระทําทุกกิจกรรม (Activities) ที่ ได รับ

คาตอบแทนจากการทํางานใหบริษัท หรือการทํางานของตนเอง (Yourself)   

“Career” ใชสําหรับกลาวถึง รูปแบบ (Type) ของงานท่ีทํา หรืองานที่คาดหวัง

วาจะทํามากท่ีสุดในชีวิต  

“Occupation” ใชสําหรับกลาวถึง ชนิด (Kind) ของงานประจํา เชน ครู           

นักกฎหมาย ผูสอนขับรถยนต เปนตน และ  

“Profession” ใชสําหรับกลาวถึง ชนิด (Kind) ของงานท่ีผูปฏิบัติงาน

จําเปนตองไดรับ การฝกมาเปนกรณีพิเศษ และมีคุณวุฒิท่ีเพียงพอ เชน แพทย              

นักกฎหมาย นักบัญชี เปนตน  

ในประเด็นความหมายของมาตรฐานวิชาชีพ (Profession Standard) ผูเขียน

ใครขอนําเสนอดวยการวิเคราะหคําแปล และความหมายของศัพทโดยเร่ิมตนจากคําวา 

“Profession” ที่ราชบัณฑิตยสถาน (2545ก) ไดบัญญัติคําเปนภาษาไทยไววา “วิชาชีพ” 

ซ่ึง บิสซิเนสดิกชันนารี (Businessdictionary, 2012a) ไดอธิบายความหมายของ คําวา 

“Profession” ไววาหมายถึง อาชีพที่ตองอาศัยความรู และทักษะท่ีชํานาญ ซ่ึงเปนผล

มาจากการศึกษาในระบบ (Formal Education) และประสบการณที่ไดรับจาก            

การปฏิบัติจริง (Practical Experience) นอกจากน้ียังมีศัพทภาษาอังกฤษอีก 3 คํา ท่ี

ตองทําความเขาใจ ไดแก คําวา“Professional” “Professionalism” และ “Professionalisation” 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

คําแรกคือคําวา “Professional” พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสไทย-อังกฤษ เล็ก

ซิตรอน (Thai-English Electronic Dictionary Lexitron-TEEDL, 2009a) ไดใหคําแปล

เปนภาษาไทยวา “ผู เชี่ยวชาญในวิชาชีพ” สอดคลองกับ พจนานุกรมลองแมน 

(Longman, 2012b) ท่ีอธิบายความหมายของคําวา “Professional” ไววาหมายถึง            

ผูประกอบอาชีพที่ตองอาศัยประสบการณ  (Experience) และความเช่ียวชาญ 

(Skillfully) อยางมากในการทํางาน 
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คําที่สองคือคําวา “Professionalism” พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสไทย-อังกฤษ 

เล็กซิตรอน (TEEDL, 2009b) ไดใหคําแปลเปนภาษาไทยไววา “ความเปนมืออาชีพ” 

สอดคลองกับ พจนานุกรมลองแมน (Longman, 2012c) ท่ีอธิบายความหมายของคํา

วา “Professionalism” ไววาหมายถึง ทักษะและมาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรมท่ี

คาดหวังสําหรับบุคคลมืออาชีพ  

คําสุดทายคือคําวา “Professionalisation” พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสไทย-

อังกฤษ เล็กซิตรอน (TEEDL, 2009c) ไดใหคําแปลเปนภาษาไทยไววา “การเปนมือ

อาชีพ” ซ่ึงสารานุกรม วิกิพีเดีย (Wikipedia Encyclopedia, 2012a) ไดอธิบาย

ความหมายของคําวา “Professionalisation” ไววา หมายถึง กระบวนการทางสังคม 

(Social Process) ที่อาชีพตางๆ เปล่ียนแปลงตัวเองอยางสมบูรณใหเปนวิชาชีพท่ีมี

สมรรถนะและเกียรติอันสูงสุด (Transform) (Longman, 2012) อันหมายถึง “การสราง

ความเปนวิชาชีพ” ซึ่งนาจะเปนคําแปลท่ีมีความเหมาะสม  

สวนคําวา “Standard” ราชบัณฑิตยสถาน (2545) ไดบัญญัติคําเปน

ภาษาไทยวา “มาตรฐาน” ซึ่ง บิสซิเนสดิกชันนารี (Businessdictionary, 2012b) ได

อธิบายความหมายของ คําวา “Standard” ไววาหมายถึง คําจํากัดความ (Definition) 

ขอบขาย (Limit) หรือ ขอบังคับ (Rule) ที่ผานการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติจาก

หนวยงานท่ีมีอํานาจ ในฐานะที่เปนเกณฑขั้นตํ่าท่ีใชสําหรับเปรียบเทียบสมรรถนะ หรือ

ระดับของคุณภาพ สอดคลองกับ วิไลวรรณ ทองเจริญ (2553) ท่ีใหความหมายของ

มาตรฐานไววา หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณภาพท่ีพึงประสงค ซึ่ง

ตองการใหเกิดขึ้นในชวงเวลาที่กําหนดไว เพื่อใชเปนหลักเทียบเคียงในการสงเสริม 

กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ  

เมื่อพิจารณาความหมายของมาตรฐานวิชาชีพท่ีไดจากการวิเคราะหคําแปล 

และความหมายของคําศัพท จึงพอสรุปไดวา มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง ขอกําหนด         

ขั้นต่ําเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพ  
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การเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันถือวาอยูในวิชาชีพประเภทใด 
 เมื่อนึกถึงคําวา “วิชาชีพ” ผูคนสวนใหญในสังคมไทยมักจะนึกถึงอาชีพท่ีตอง

อาศัยความรู และทักษะท่ีเฉพาะเจาะจงในการทํางาน เชน แพทย เภสัชกร นักกฎหมาย 

เปนตน ท้ังท่ีจริงแลวเมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการของวิชาชีพในสังคมไทยตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน ทําใหทราบวา มีอาชีพจํานวนไมนอยท่ีไดพยายามยกฐานะอาชีพของ

ตนเองจนกลายเปนวิชาชีพในเวลาตอมา เชน วิชาชีพมัคคุเทศก วิชาชีพส่ือสารมวลชน

ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน วิชาชีพวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

เปนตน อยางไรก็ตามแตละวิชาชีพลวนแตมีจุดเร่ิมตนของ การเขาสูความเปนวิชาชีพท่ี

แตกตางกัน โดย ฮักแมน (Hugman, 1991) ไดจําแนกวิชาชีพออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

วิชาชีพดั้งเดิม (Traditional Professions) อันหมายถึงวิชาชีพท่ีเกิดขึ้นมานาน องคกร

วิชาชีพมีความเขมแข็ง มีการควบคุมมาตรฐานของสมาชิกท่ีเขมงวด และมีอิสรภาพใน  

การตัดสินใจ เชน วิชาชีพแพทย วิชาชีพเภสัชกรรม เปนตน วิชาชีพท่ีเกื้อหนุน

ผูรับบริการ (Client Patronage Professions) เปนวิชาชีพที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน

ของสมาชิกในกลุมเพื่อกําหนดมาตรฐาน และขอบเขตของความเชี่ยวชาญท่ีตองการ 

เชน วิชาชีพบัญชี วิชาชีพสถาปนิก เปนตน และวิชาชีพสุดทายเปนวิชาชีพในกํากับของ

รัฐบาล (State - Mediated Professions) อันเปนวิชาชีพที่ถูกควบคุมโดยนโยบาย และ

ทรัพยากรของรัฐบาล เชน วิชาชีพครู วิชาชีพพยาบาล เปนตน   

เมื่อนําหลักการแบงประเภทวิชาชีพดังกลาวมาวิเคราะหอาจสรุปไดวา              

การเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันถือวาอยูในวิชาชีพประเภทเกื้อหนุนผูรับบริการ 

เน่ืองจากการจะพัฒนาอาชีพ ผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันไปสูความเปนวิชาชีพผูฝกสอน

กีฬาแบดมินตันไดนั้น ตองเร่ิมตนจากการรวมตัวกันของสมาชิก ซึ่งมีสถานะเปนผู

ฝกสอน โดยมีเปาหมายเดียวกัน คือ เพ่ือพัฒนาความรู และทักษะเฉพาะทางสําหรับผู

ฝกสอนกีฬาแบดมินตันใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน  

 

 

 
การเปน/ประกอบอาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันถือวาเปนวิชาชีพไดอยางไร 
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ทามกลางความหลากหลายของการประกอบอาชีพในปจจุบัน การจะบงบอก

ไดวา อาชีพใดบางท่ีจัดอยูในฐานะของการเปนวิชาชีพ หรือสามารถท่ีจะพัฒนาเพื่อเขา

สูความเปนวิชาชีพไดนั้น จําเปนตองพิจารณาจากลักษณะของวิชาชีพ ซึ่ง ฟาน เดอร 

สมิสเซน (van der Smissen, 2005) ไดกลาวไววา วิชาชีพ (Profession) มีลักษณะท่ี

แตกตางจากอาชีพ (Career) 5 ลักษณะ ไดแก มีองคความรูท่ีเปนเอกลักษณ (Unique 

Body of Knowledge) มีการวิจัยพ้ืนฐาน และ การวิจัยประยุกต (Applied and Basic 

Research) มีวรรณคดีทางวิชาชีพ (Professional Literature) มีการรับรองความสามารถ 

(Accreditation) และมีองคกรวิชาชีพ (Professional Organization) เมื่อนําลักษณะ

ของวิชาชีพท้ัง 5 ลักษณะมาวิเคราะหในบริบทของการเปน/ประกอบอาชีพผูฝกสอน

กีฬาแบดมินตัน สามารถสรุปไดวา การเปน/ประกอบอาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันมี

ลักษณะที่บงบอกถึงความเปนวิชาชีพอยู 3 ลักษณะดังน้ี 

ลักษณะประการแรก มีองคความรูที่เปนเอกลักษณ กลาวคือ เม่ือวิเคราะหถึง           

ความแตกตางของธรรมชาติในกีฬาแร็คเก็ต (Nature of Racquet Sport) ทําใหพบวา 

แบดมินตันเปนกีฬาชนิดเดียวท่ีใชลูกขนไก (Shuttlecock) ในการเลน ซึ่งตามหลัก

อากาศพลศาสตร (Aerodynamic) รูปทรงของลูกขนไกมีความคลายคลึงกับรูปทรงของ

ลูกกระสุนปน (Projectile Shape) ดวยเหตุน้ีจึงทําใหลูกขนไกสามารถทําความเร็ว

สูงสุดไดมากกวากีฬาแร็คเก็ตชนิดอื่นๆ สารานุกรมวิกิพีเดีย (2012b) สอดคลองกับ            

กินเนสส เวิลด เรคคอรด (Guinness World Records, 2005) ท่ีไดบันทึกสถิติความเร็ว

สูงสุดของลูกแบดมินตันท่ี ฟู ไฮเฟง (Fu Haifeng) นักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู ทีม

ชาติจีน ในการแขงขันสุธีรมานคัพ 2005 สรางสถิติไวท่ี 332 กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งเปน

ความเร็วที่เร็วกวาการเสริฟลูกเทนนิสที่ อิโว คารโลวิช (Ivo Karlovic) นักกีฬาเทนนิส

ประเภทชายคู ทีมชาติโครเอเชีย ในการแขงขัน เดวิสคัพ 2011 ไดทําสถิติไวที่ 251 

กิโลเมตรตอชั่วโมง จากการบันทึกของ กินเนสส เวิลด เรคคอรด (2011)   

จากธรรมชาติของกีฬาแบดมินตันดังกลาว ยอมสงผลใหองคความรูของ           

การเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันมีความเปนเอกลักษณ เชน ความรูเก่ียวกับเทคนิค 

และกลวิธีตางๆที่จะชวยให ลูกขนไกตกลงในแดนของคูแขงขันไดเร็วยิ่งขึ้น ความรู
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เกี่ยวกับการใชน้ิวมือ และขอมือเพ่ือควบคุมทิศทางในขณะตีลูก ความรูเกี่ยวกับ         

การพัฒนาเวลาการตอบสนอง (Response Time) เพื่อใหนักกีฬาสามารถเคล่ือนที่เขา

ไปตีลูกไดเร็วยิ่งขึ้น เปนตน สอดคลองกับ อีสเบิรก (Isberg, 2001 อางถึงใน Hardman 

& Jones, 2011) ที่ไดกลาวไววา การเปนผูฝกสอนกีฬาจะตองมีความรูท่ีเฉพาะเจาะจง 

(Specific Knowledge) เกี่ยวกับเทคนิค (Techniques) และแทกติก (Tactics) ในกีฬา

ท่ีตนเองเปนผูสอน  

ลักษณะท่ีสอง มีการวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยประยุกต เปนงานวิจัยท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน ซึ่งในปจจุบันพบวา มีงานวิจัย

ท้ังในประเทศ และตางประเทศจํานวนมากที่เกี่ยวของกับการเปนผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตัน เชน งานวิจัยเร่ือง ผลการฝกตารางเกาชองที่มีขนาดตางกันตอความ

คลองแคลววองไวในกีฬาแบดมินตัน ของ สรัญรัฐ มนุญญานนท การทําความ

เขาใจเก่ียวกับความเชี่ยวชาญจากผูฝกสอนแบดมินตันชั้นเลิศ (Understanding 

Expertise from Elite Badminton Coaches) ของ เฟง-รู ชู (Feng-Ru Sheu) 

ลักษณะสุดทาย มีวรรณคดีทางวิชาชีพ (Professional Literature) ซึ่ง

วรรณคดีหมายถึงผลงานที่ ดีมีคุณคา  ท่ีตองการการถายทอดใหผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตันไดรับทราบถึงขอเท็จจริง และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตางๆที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงาน ซึ่งในปจจุบันพบวา มีผลงานที่เกี่ยวของกับการเปนผู

ฝกสอนกีฬาแบดมินตันท้ังในประเทศ และตางประเทศเปนจํานวนมาก เชน หนังสือ

เร่ืองคัมภีรผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน แตงโดย นภพร ทัศนัยนา คูมือการเปนผูฝกสอน

แบดมินตัน ระดับ 1 (Badminton Coach Education: Coaches’ Manual Level        

1) แตงโดย สหพันธแบดมินตันโลก (BWF: HBadminton World FederationH) เปนตน 

 
การมีมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันถือเปนสิ่ ง ท่ีมี
ความสําคัญและมีความจําเปนอยางไร  

ทานผูอานเคยสงสัยรึเปลาครับวา ทําไมทุกวิชาชีพถึงตองมีมาตรฐานวิชาชีพ? 

จากคําถามน้ีไดทําใหผูเขียนไดยอนกลับไปพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการสราง และ

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพจากองคการกีฬา และองคการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ดังตอไปน้ี 
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สมาคมกีฬา และพลศึกษาแหงชาติ (NASPE, 2006) ไดกําหนดวัตถุประสงค

ของการสรางมาตรฐานสากลสําหรับการเปนผูฝกสอนกีฬาไว 3 ประการ ไดแก 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการฝกอบรมผูฝกสอนใหมีคุณภาพ  

2. เพ่ือเปนแนวทางในการวาจางผูฝกสอนท่ีมีคุณภาพ  

3. เพ่ือใหผูฝกสอนสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองเขาสูการเปน
ผูฝกสอนท่ีมีคุณภาพ 

วิทยาลัยพยาบาลวิชาชีพแหงบริติชโคลัมเบีย (College of Registered 

Nurses of British Columbia-CRNBC, 2011) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพสําหรับพยาบาลวิชาชีพ ไว 6 ประการ ไดแก 

1.  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพยาบาล 

2.  เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน  

3.  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับประเมินคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน  

4.  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  

5.  เพื่อคุมครองสิทธิของผูรับบริการ  

6.  เพื่อเปนขออางอิงทางกฎหมาย 

วิทยาลัยนักโภชนาการแหงออนแทรีโอ (College of Dietitians of Ontario-

CDO, 1997) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสําหรับ              

นักโภชนาการไว 6 ประการ ไดแก 

1. เพ่ือสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ  
2. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  

3. เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงาน  

4. เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง  
5. เพื่อเปนแนวทางสําหรับนักการศึกษาได นํามาใชพัฒนาหลักสูตร

โภชนาการ 

6. เพ่ือเปนขออางอิงทางกฎหมายท่ีวาดวยการจางงาน 
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จากภาพรวมของวัตถุประสงคในการสราง และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพจาก

องคการกีฬาและองคการท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ ที่ไดนําเสนอในขางตนสามารถสรุปได

วา การมีมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับผู

ฝกสอนกีฬาแบดมินตัน ซึ่งตองปฏิบัติงานในฐานะท่ีเปนวิชาชีพ อีกท้ังยังเปนแนวทางท่ี

สําคัญตอกระบวนการ (Process) และระบบ (System) ที่ใชในการพัฒนาคุณภาพของ

ผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน เชน ผูฝกสอนไดมีแนวทางในการฝกฝนตนเองเพื่อเขาสู

มาตรฐาน องคกร/หนวยงานไดมีแนวทางในการควบคุม และประเมินการปฏิบัติงาน

ของผูฝกสอน การนํามาใชเปนเกณฑสําหรับแบงระดับความสามารถของ ผูฝกสอน เปนตน  

 
ผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันตองมีมาตรฐานวิชาชีพอะไรบาง และอยางไร 

มาตรฐานวิชาชีพของแตละองคการวิชาชีพ ลวนแตมีความแตกตางกันออกไป

ตามบริบททางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความเปนเอกลักษณทางวิชาชีพ 

เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางของแตละมาตรฐานวิชาชีพ จึงใครขอนําเสนอตัวอยางดังน้ี 

สมาคมพยาบาลประเทศสหรัฐอเมริกา (American Nurses Association-

ANA, 2010) ไดกําหนดมาตรฐานหลักของการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพไว 2 

มาตรฐาน รวมองคประกอบทั้งส้ิน 16 องคประกอบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

มาตรฐานหลักดานการปฏิบัติงาน (Standards of Practice) เปน

การอธิบายระดับความสามารถในการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล (Nursing 

Process) ซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก การประเมินสภาพ (Assessment) 

การวินิจฉัย (Diagnosis) การระบุผลลัพธในการดูแลผูปวย (Outcomes Identification) 

การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Implementation) และ  

การประเมินผล (Evaluation)  

มาตรฐานหลักดานสมรรถนะเชิงวิชาชีพ (Standards of Professional 

Performance) เปนการอธิบายระดับความสามารถในการปฏิบัติ กิจกรรม  และ              

การแสดงพฤติกรรมในฐานะท่ีเปนพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย 10 องคประกอบ 

ไดแก  จริยธรรม  (Ethics) วุฒิการศึกษา  (Education) การปฏิบัติตามหลักฐาน          

เชิงประจักษ และงานวิจัย(Evidence-Based Practice and Research) คุณภาพใน          
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การปฏิบัติงาน (Quality of practice) การติดตอส่ือสาร (Communication) ภาวะผูนํา 

(Leadership) การประสานงาน (Collaborations) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

มืออาชีพ (Professional Practice Evaluation) การใชประโยชนจากทรัพยากร 

(Resource Utilization) และ อนามัยส่ิงแวดลอม (Environment Health)  

คุ รุสภา  (2548) ได กําหนดมาตรฐานหลักของการปฏิบัติงานในฐานะ            

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว 3 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานความรู และประสบการณวิชาชีพ เปนขอกําหนดเก่ียวกับ

ความรู และประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผูตองการประกอบ

วิชาชีพทาง การศึกษาตองมีเพียงพอที่สามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ

การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทาง 

การศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือ           

การจัดการศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานการปฏิบัติตน เปนจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดขึ้น

เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อรักษา และสงเสริมเกียรติ

คุณช่ือเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาแก

ผูรับบริการ และสังคมอันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 

เมื่อนํามาตรฐานหลักของตัวอยางที่ไดนําเสนอในขางตนมาพิจารณาเก่ียวกับ           

ความครอบคลุม และความชัดเจน จะเห็นไดวามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 

สามารถยึดถือเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพของผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตันได จึงใครขอนําเสนอแนวทางในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพตามบริบทของ

ผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันไวดังนี้ 

มาตรฐานความรู และประสบการณ หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับ

คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู และประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน  

ซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันตองมีเพียงพอที่จะสามารถ

นําไปใชในการประกอบวิชาชีพได เชน มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬา
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แบดมินตันไมนอยกวา 2 ป มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ เปนตน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ 

หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพผู

ฝกสอนกีฬาแบดมินตันตองปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งตองหมั่นฝกฝนใหตนเองมีทักษะ หรือความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเน่ือง เชน 

มาตรฐานดานการปองกัน ดูแล และจัดการเก่ียวกับอาการบาดเจ็บของนักกีฬา

แบดมินตัน มาตรฐานดานการสอน เปนตน 

มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนด

ขึ้นเปนแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม 

เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตันใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการ และสังคมอันจะนํามาซึ่งเกียรติ และ

ศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ เชน จรรยาบรรณตอนักกีฬา จรรยาบรรณตอเพื่อนผูฝกสอน เปนตน 
 
ควรมีกระบวนการสรางหรือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬา
แบดมินตันอยางไร 

องคประกอบ และขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพจะมีความถูกตอง และ

เหมาะสมหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับ วิธีการ (Method) และกระบวนการ (Process) จาก

การศึกษาขอมูลงานวิจัย และเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวของทําใหไดแนวทาง และแนวคิด

เกี่ยวกับวิธีการ และกระบวนการที่สามารถนํามาประยุกตใชในการสรางหรือพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันได ใครขอยกตัวอยางจากผลงานวิจัย 

ดังตอไปนี้ 

วิไลวรรณ ทองเจริญ (2553) ไดใหแนวทางสําหรับการพัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพอาจารยพยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยใชวิธีการวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis-FA) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion-

FGD) และการประชุมสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) ในสวนของ

กระบวนการมีท้ังส้ิน 4 ขั้นตอน ตามลําดับดังน้ี 
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ขั้นตอนแรก การวิเคราะหปญหา และปจจัย เปนการวิเคราะห และ

สังเคราะหเนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ขั้นตอนที่สอง การวิเคราะหองคประกอบ คัดเลือกองคประกอบและ

ตัวบงชี้ มีกระบวนการตามลําดับดังนี้ 1) ทําการสรางแบบสอบถาม ซึ่งไดจาก               

การวิเคราะหองคประกอบที่เก่ียวกับมาตรฐานและตัวบงช้ี 2) ตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือโดยผูทรงคุณวุฒิ 3) การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 4) นําขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis-EFA) 5) 

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และคัดเลือก

องคประกอบ และตัวบงชี้มาตรฐานวิชาชีพ 

ขั้นตอนที่สาม การรางมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน มี

กระบวนการตามลําดับดังนี้ 1) การรางมาตรฐานและตัวบงชี้จากผลการวิเคราะหใน

ขั้นตอนที่ 2 2) การรางเกณฑการประเมินแบบรูบริค (Rubric) 3) การสนทนากลุมโดย

ผูทรงคุณวุฒิ และ 4) การปรับปรุงรางมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน  

ขั้นตอนสุดทาย การตรวจสอบเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของ

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินโดยใชการประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 

จากแนวทางเก่ียวกับวิธีการ และกระบวนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพท่ีได

นําเสนอในขางตน สรุปไดวา กระบวนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพใชการวิจัยแบบวิธี

ผสม (Mixed Method Research) กลาวคือ เร่ิมตนดวยการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบท้ังเชิงสํารวจ และเชิงยืนยัน 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงองคประกอบ และตัวบงช้ีของมาตรฐานวิชาชีพ จากน้ันจึงใชการวิจัย            

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสนทนากลุม และ การประชุมสัมมนาอิง

ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนา และตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบ ตัวบงช้ี และ

เกณฑการประเมิน  

การพยาบาลสุขภาพชุมชนแหงประเทศแคนาดา (The Community Health 

Nurses of Canada – CHNC, 2010) ไดใหแนวคิดสําหรับการพัฒนาสมรรถนะ              
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การพยาบาลสุขภาพประจําบานของประเทศแคนนาดา (Home Health Nursing 

Competencies in Canada) โดยใชวิธีการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi 

Technique) ในสวนของกระบวนการมีทั้งส้ิน 4 ขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 

ขั้นตอนแรก กําหนดตนราง (Preliminary Draft) ซึ่งไดจาก         

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะการพยาบาล

สุขภาพ เพื่อนําตนรางดังกลาวมาสรางเปนแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Survey) ท่ี มีสวนของรายการเก่ียวกับขอบขายหลัก  (Domains) และสมรรถนะ 

(Competencies) ซึ่งในแตละรายการมีลักษณะแบบมาตรประมาณคา ชนิด 5 ระดับ 

(Likert-Type Scale) และสวนของคําถามปลายเปดสําหรับแสดงความคิดเห็นอยาง

อิสระ (Open-Ended Questions)  

ขั้นตอนที่สอง นําแบบสํารวจออนไลนที่ไดจากขั้นตอนแรกสงใหกลุม

ท่ีปรึกษา (Advisory Group) จํานวน 12 ทาน เปนผูพิจารณาถึงความถูกตอง และ

เหมาะของสมรรถนะ การพยาบาลสุขภาพประจําบานในประเทศแคนาดา (สมาชิกใน

กลุมที่ปรึกษามาจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ และมีมุมมองท่ีแตกตางกัน เชน 

พยาบาลสุขภาพประจําบาน นักวิจัย นักการศึกษา เปนตน ซึ่งเปนผูที่ไดรับการคัดเลือก

จาก CHNC) จากน้ันไดทําการวิเคราะหขอมูล และเลือกเฉพาะรายการที่มีคาเฉล่ีย            

การยอมรับอยูในระดับสูงเพ่ือนํามาสรางเปนตนรางของแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

รายการใหมของแบบสํารวจ ประกอบดวย ขอบขายหลัก (Domains) ขอบขายยอย 

(Sub-Domains) และสมรรถนะ (Competencies) 

 ขั้นตอนที่สาม นําแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกสท่ีสรางขึ้นจากขั้นตอนท่ี

สองสงใหกลุมผูเชี่ยวชาญ (Expert Group) จํานวน 47คน (สมาชิกในกลุมผูเช่ียวชาญ

ไดมาจาก การรับรองจากCHNC การรับรองจากคณะกรรมการกําหนดสมรรถนะ และ

มาตรฐาน และการไดมาซึ่งกลุมผูเชี่ยวชาญแบบ สโนวบอล (Snowball Sampling) 

จากน้ันไดทําการวิเคราะหขอมูล และนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลมาปรับปรุงแบบ

สํารวจ 
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ขั้นตอนสุดทาย นําแบบสํารวจออนไลนที่ไดรับการปรับปรุงจาก

ขั้นตอนที่สามสงใหกลุมที่ปรึกษาแกไข และใหขอเสนอแนะเปนคร้ังสุดทาย จากนั้นนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อสรุปผล 

จากแนวคิดเกี่ยวกับวิธีและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะที่ไดนําเสนอขางตน 

สรุปไดวา กระบวนการที่ใชเทคนิคเดลฟาย มีลักษณะของการวิจัยเปนแบบวิธีผสม 

กลาวคือ มีการเร่ิมตนดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะห และสังเคราะห

วรรณกรรม เพ่ือสรางเครื่องมือวิจัยจากนั้น ทุกขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล ไดใชการวิจัยท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

จากท้ังแนวทางและแนวคิดท่ีไดนําเสนอขางตน สรุปไดวา กระบวนการสราง

หรือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน ควรใชการวิจัยแบบวิธี

ผสม เน่ืองจาก การวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จะชวยยืนยัน (Corroboration) 

วาโครงสราง องคประกอบ และรายละเอียดของขอกําหนดตางๆในมาตรฐานวิชาชีพมี

ความถูกตอง และเหมาะสมกับสภาพการณของการเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันใน

ประเทศไทยมากท่ีสุดหรือไม ดังท่ี รอสสแมน และวิลสัน (Rossman & Wilson, 1985) 

ไดอธิบายเหตุผลของการเลือกใชการวิจัยแบบวิธีผสมไว 3 ประการ ไดแก สามารถใช

ยืนยันขอคนพบใหมีความนาเชื่อถือ (Triangulation) สามารถวิเคราะหขอคนพบได

ลึกซึ้งย่ิงขึ้น และกอใหเกิดแนวคิดใหมจากขอคนพบท้ังสองแหลงท่ีมีความขัดแยงกัน 

เชนเดียวกับท่ี โจว และคณะ (Chow et al., 2010) ไดสรุปขอดีของการใชการวิจัยแบบ

วิ ธี ผสมไว  3 ประการ  ได แก  ผลการวิ จั ย โดยภาพรวมมี ความครอบค ลุม 

( Comprehensiveness)  เพิ่ ม มิ ติ  ( Dimension)  ให กับหั วข อ งานวิ จั ย  และ เ พ่ิม           

ความเขมงวดในระเบียบวิธี (Methodological Rigor) เนื่องจากสามารถใชตรวจสอบ

ความสอดคลองระหวางกันและกันได 
 
สรุป 

จากท่ีไดนําเสนอมาท้ังหมดจะเห็นไดวา การประกอบอาชีพผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตันมีความเปนไปไดที่จะเปล่ียนแปลงไปสูความเปนวิชาชีพ เน่ืองจากมีลักษณะ

ของความเปนวิชาชีพ อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะเกิดขึ้นไดจําเปนตอง
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อาศัยมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้นําทาง ซึ่งผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา

ประเด็นจากบทความน้ีจะชวยจุดประกายใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ หรือผูที่สนใจในกีฬา

แบดมินตันไดนํามาใชเปนแนวทางในการสรางมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูฝกสอนกีฬา

แบดมินตันใหเกิดข้ึนจริงในประเทศไทย เพ่ือที่จะสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ 

ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติการของผูฝกสอนแบดมินตันใหเกิดการปฏิบัติ

ท่ีเปนเลิศ หรือท่ีเรียกวา Best Practice สมกับการเปนผูฝกสอนแบดมินตันท่ีมี

มาตรฐานวิชาชีพ ทายที่สุดน้ี ผูเขียนใครขอยกคํากลาวของ กูนารัน (Gunalan, 2006 

อางถึงใน Sheu, 2011) รองประธานสมาพันธแบดมินตันนานาชาติ เพ่ือแสดงถึง

ความสําคัญของการมีผูฝกสอนท่ีมีมาตรฐาน ท่ีวา หากปราศจากผูฝกสอนกีฬา
แบดมินตันท่ีดี จะมีนักกีฬาแบดมินตันที่ดีไดอยางไร 
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รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง         
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน1 

The Community Learning Process Model of Shore Resources Conservation 
for Sustainable Development.1 

วาท่ีรอยตรีปรีชา รมบานโหละ2 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อวิเคราะหรูปแบบกระบวนการเรียนรูของ

ชุมชนตนแบบในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) เพื่อพัฒนา

รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research method) ประยุกตใชทฤษฎี

ระบบ (system theory) ศึกษาปรากฏการณ (phenomenon) ทางสังคมและกระบวน           

การเรียนรูในชุมชนที่กอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน มีวิธีดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ                

1) การศึกษาจากเอกสาร 2) การศึกษาภาคสนาม 3) ยกรางและพัฒนารูปแบบฯ พ้ืนท่ี

ศึกษารูปแบบฯ คือ ชุมชนบานสระบัว ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. กระบวนการเรียนรูของชุมชนบานสระบัวในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง มี

ที่มาจากการทําประมงท่ีผิดกฎหมายประเภททําลายลางของเรืออวนลาก อวนรุนและเรือ

คราดหอยลาย ประกอบกับ การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการขยายตัวของ

ชุมชนเมืองท่ีปลอยมลพิษและสารเคมีสูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําใหระบบ

นิเวศและทรัพยากรชายฝงเส่ือมโทรม ปริมาณสัตวนํ้าลดลง สงผลกระทบ การประกอบ

อาชีพประมงพื้นบานซ่ึงเปนอาชีพหลักของคนในชุมชน จับสัตวน้ําไดลดลง 

 
1วิทยานิพนธหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2555 
2นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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มีความยากลําบากในการดํารงชีวิต จึงไดรวมกันสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองและ

รวมกันทําการอนุรักษฟนฟู ดูแลทรัพยากรชายฝงจนสามารถแกปญหา พัฒนาระบบนิเวศ 

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนไดดีขึ้นอยางสมดุลและยั่งยืน 

 2. รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงท่ีได

พัฒนาขึ้น สวนท่ีเปนปจจัยนําเขา คือ ปญหาภาวะวิกฤติหรือความยากลําบากใน                

การดํารงชีวิต ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 10 ขั้นตอน คือ 1) การทบทวน

ปญหา ภาวะวิกฤตหรือความยากลําบากในการดํารงชีวิต 2) การพูดคุยถึงสาเหตุของ

ปญหาโดยกลุมแกนนํา 3) การกระตุนคนในชุมชนไดตระหนักถึงสถานการณปญหารวม

ของชุมชน 4) การรวมกันของคนในชุมชนวิเคราะหปญหาและหาทางเลือกใน การปฏิบัติ

เพ่ือการแกไขปญหา 5) การดําเนินการตามทางเลือกเพ่ือแกไขปญหา 6) การประเมินผล

ยอนกลับ 7) การพัฒนารูปแบบ 8) การพัฒนาใหเกิดความเช่ือม่ัน 9) การบูรณาการเขาสู

วิถีชีวิต 10) พัฒนาสูความยั่งยืน กิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหชุมชนพัฒนาสูความย่ังยืน 

ไดแก 1) การถายทอดองคความรูหรือภูมิปญญา 2) การฝกปฏิบัติในชีวิตประจําวัน        

3) การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู 4) เวทีสนทนา พบปะและประชุม 5) การสังเกตกิจ

กรมในชุมชน 6) ผานความเชื่อหลักการและผูนําทางศาสนา 7) การเปนแหลงเรียนรู        

8) จากส่ือตางๆ และ 9) เครือขายชุมชนอนุรักษทรัพยากรชายฝง กระบวนการมีสวนรวมท่ี

ทําใหศักยภาพของชุมชนเพ่ิมขึ้นคือ 1) รวมคิด 2) รวมทํา และ 3) รวมใจ ผลการพิจารณา 

ผูทรงคุณวุฒิ 4 ใน 5 ทาน เห็นวา 1) รูปแบบและองคประกอบของรูปแบบกระบวน       

การเรียนรูของชุมชนในการอนุ รักษทรัพยากรชายฝ งเ พ่ือการพัฒนาท่ียั่ งยืนมี               

ความเหมาะสม 2) มีความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใชกับชุมชนทั่วไปเพื่อพัฒนา

ชุมชนสูความยั่งยืน และ3) มีประโยชนตอการใชกําหนดนโยบายการสนับสนุนกิจกรรม

การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับชุมชน เพ่ือใหเกิดชุมชนท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนเพิ่มขึ้น 

 

คําสําคัญ : รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชน, การอนุรักษทรัพยากรชายฝง,              

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to analyze, and 2) to developed 

the community learning process model of shore resources conservation for 

sustainable development. Qualitative Research Method and system theory were 

used to study social and community learning process phenomenon that caused 

sustainable community development. Three steps were in the research 

methodology: 1) documentary study, 2) field study, 3) model drafting and model 

development. The study of community model was Ban Sarbour community, 

Thombon Tharsarlar, Amphoe Tharsarlar, Nakhon Si Thammarat.  

 The research findings were as the follows : 

 1. The Bansarbour’s community learning process of shore resources 

conservation was developed form the problems of solvent the ecosystem and 

shore resources. The problems form unregulated fishing  (trawl nets, dragging, 

and surf clam dredging),  industrial development, agricultural development, and 

growth of the city, decreased the aquatic animal, local fishing occupation of 

community was effected and caused their life difficulties. The community should 

be consisted self learning processes by conservation, restoration and taking care 

of shore resources to solve the community problems enhanced the balance and 

sustainability in ecosystem, economy and social. 

 2. The community learning process model of shore resources 

conservation for sustainable development by cooperative, anal sizing and self 

doing to solve the problem and balance the ecosystem, the economy and social 

of the community development for sustainability should be consisted of 10 steps of 

learning processes : 1) reviewing of problems or life difficulties, 2) core group 

speaking about the causes of problems or life difficulties, 3) activating the 

awareness of public problems of the community, 4) problem analyzing and 

planning the solutions, 5) implement as the alternative, 6) assessing the feedback,  
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7) developing the model, 8) developing the community confidence, 9) reintegrating 

with the ways of life, and 10) develop to the sustainability. The learning activities 

enhanced the sustainable community were 1) local wisdom  learning, 2) daily life 

applying, 3) field trip learning,4) learning from the forum 5) meeting, 6) observation 

the activities of the community, 7) learning from the faith, and the religious leaders   

8) learning from the learning resources, 9) learning form mass media, and              

10) learning from the communities shore resources conservation network. The 

participation process enhanced the communities’ activities were 1) planning 

together,         2) cooperation, 3) collabo -ration. The results from 4 of 5 experts were 

1) the model and factor of the communication learning process model of shore 

resources conservation for sustainable development was suitable, 2) possibility to 

apply this model to the general community for sustainable development. 3)  valuable 

setting the policy supporting the suitable learning activities to increase the 

communities for sustainable development 

 

Keywords : community learning process model, shore resources conservation,   

   sustainable development 

 

บทนํา 
 การพัฒนาประเทศท่ีผานมา ไดใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจและ การแขงขันเพื่อสรางความมั่งคั่งในดานรายไดใหคนไทยเปนเปาหมายหลัก 

มีการใชทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอยางขาดความระมัดระวัง

และไมประหยัด แมวาเศรษฐกิจจะขยายตัว ในอัตราสูง แตรายไดไมกระจายสูคนสวน

ใหญของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกทําลายเส่ือมโทรมลงอยางมาก

เชนกัน เปนการพัฒนาท่ีไมสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศทําใหเกิดปญหา

ความขัดแยงในสังคม เกิดการแยงชิงทรัพยากรกันมากขึ้น ขณะท่ีภูมิปญญา องคความรู 

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นไมไดรับการพัฒนา (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแหงชาติฉบับท่ี 10, 2550) สงผลใหเกิดปญหาทรัพยากรชายฝงทะเลไดรับผลกระทบ 

ทั้งจาก การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการขยายตัวของชุมชนเมืองท่ีปลอยของ

เสีย สารเคมีลงสูแมนํ้าลําคลองและลงสูทะเลในที่สุด การทํานากุงและการทําประมงผิด

กฎหมายดวยเคร่ืองมือที่ทันสมัยประเภททําลายลาง เชน อวนลาก อวนรุน เรือคราดหอย

ลายทําใหปาชายเลน หญาทะเล ปะการัง ระบบนิเวศ รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอื่นๆ ท่ีเปนฐานทรัพยากรท่ีสําคัญในการผลิตของชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลง

ถูกทําลาย ระบบนิเวศไมเหมาะสมใหสัตวนํ้าอยูอาศัยวางไข และสัตวน้ําวัยออน

เจริญเติบโต สงผลตอการประกอบอาชีพประมงและวิถีชีวิตของคนในชุมชนชายฝงไม

สามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข เกิดปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสังคมและอื่นๆ ตามมา 

ทามกลางสถานการณปญหาดังกลาว ชุมชนบานสระบัว หมูที่ 6 ตําบลทาศาลา อําเภอ 

ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรวมกันสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง จน

สามารถแกไขปญหาของชุมชนและพัฒนาสูความยั่งยืนได 

 ปรากฏการณการแกไขปญหา ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรชายฝงของชุมชน

บานสระบัวจนประสบผลสําเร็จ สามารถดํารงวิถีชีวิตไดอยางปกติสุขรวมกันไดอยาง

ยั่งยืน อันจะนําไปสู “ความอยูดีมีสุข” ของคนในชุมชนและ “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” 

เปนองคความรูสําหรับ การนําไปแกปญหาฟนฟู อนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนของชุมชนอื่นๆ ได จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนรูของ

ชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน น้ันวาเปนอยางไร  

 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อวิเคราะหรูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนตนแบบในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝง เพื่อ การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพ่ือศึกษา

ปรากฏการณ (phenomenon) ทางสังคมและกระบวนการเรียนรูท่ีกอใหเกิด การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน มีวิธีการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาจากเอกสาร 2) การศึกษาภาคสนาม 3) 

การยกรางและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน มีรายละเอียดการวิจัยดังนี้ 

 1. การศึกษาจากเอกสาร (documentary study) ไดแกตํารา บทความ ขอมูล 

งานวิจัยและส่ือวีดิทัศนท่ีมีผูจัดทําไวแลว เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด แนวทาง 

การอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน รูปแบบและวิธีการตางๆ ในการเรียนรู

ของชุมชน โดยพิจารณาจากขอมูลพ้ืนฐาน 4 องคประกอบที่สัมพันธกัน คือ 1) 

องคประกอบดานการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 2) องคประกอบดานเศรษฐกิจ 3) 

องคประกอบดานนิเวศ และ 4) องคประกอบดานสังคม 

 2. การศึกษาวิจัยภาคสนาม (field research) ประกอบดวย การคัดเลือก

กรณีศึกษา วิธีการวิจัยและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  การตรวจสอบ

และวิเคราะหขอมูล 

  2.1 การคัดเลือกกรณีศึกษา ใชวิธีการคัดเลือกตามวัตถุประสงคแบบ

เจาะจง (purposive sampling) ชุมชนในระดับหมูบานท่ีประสบปญหา ความยากลําบาก

ในการดํารงชีวิตจากปญหาทรัพยากรชายฝงถูกบุกรุก ทําลาย เส่ือมโทรมสงผลตอระบบ

นิเวศ เศรษฐกิจสังคมและการประกอบอาชีพ ชุมชนไดรวมกันแกปญหาโดยการอนุรักษ

ฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล และพัฒนาสูความยั่งยืน ผูวิจัยเลือกชุมชนบานสระบัว ตําบล

ทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย 

  2.2 การกําหนดผูใหขอมูลสําคัญเพ่ือการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-

depth interview) ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 10-15 คน ไดแก 

ผูนํากลุมหรือผูนําองคกรชุมชน ท่ีปรึกษากลุม ประชาสัมพันธกลุม หรือสมาชิกกลุมท่ีเขา

รวมกิจกรรม กลุมอยางสมํ่าเสมอ เปนตน 

  2.3 วิธีการวิจัย การศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนรูในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนผูวิจัยไดใช 4 วิธีประกอบกัน คือ 
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   2.3.1 การศึกษาเอกสาร (documentary study) ที่เกี่ยวของกับ

ชุมชนที่ศึกษา เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของชุมชน เชน แผนท่ีชุมชน จํานวน

ประชากร การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน บริการทางการศึกษา การบริการสาธารณะ

ตางๆ การคมนาคม การติดตอส่ือสารระหวางชุมชนกับภายนอก การรวมเปนกลุมองคกร

ชุมชนเพ่ือการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกันในชุมชน 

   2.3.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participant observation) 

ผูวิจัยสังเกตสภาพท่ัวไป กระบวนการเรียนรูของชุมชน ปรากฏการณท่ีเปนรองรอย

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูขององคกรชุมชน ผลท่ีไดจากกิจกรรม รวมทั้งการสังเกต

ผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

   2.3.3 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) สัมภาษณ

ผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) ที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน

อยางไมเปนทางการ (informal interview) ขอมูลที่สัมภาษณเปนขอมูลในรายละเอียดท่ีไม

ปรากฏท่ีใดมากอน และไมสามารถสังเกตได เพื่อวิเคราะหการเรียนรูของชุมชนใน              

การอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   2.3.4 การสัมภาษณกลุม (group interview) เปนการสัมภาษณ

กลุมแกนนําของชุมชนท่ีมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน หลังจาก

การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการเบ้ืองตนแลวเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกคร้ัง

หนึ่ง 

  2.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัย 

2 ประการ คือ 

   2.4.1 แบบสังเกต ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการสังเกตแบบไมมี

สวนรวมไวลวงหนา ในการ สังเกตปรากฏการณตางๆ ท่ีมองเห็น ซ่ึงขอมูลท่ีไดจาก       

การสังเกต ใชเสริมเพ่ิมเติมขอมูลท่ีไดจากการศึกษา เอกสารและการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก 1) สภาพท่ัวไปของชุมชน 2) กระบวนการเรียนรูดวย

ตนเองของชุมชน 3) ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูของชุมชน 
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   2.4.2 แบบสัมภาษณ ในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญอยางไม

เปนทางการ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางสัมภาษณไวลวงหนา (interview guideline) 

แนวทางสัมภาษณจะเปนลักษณะหัวขอกวางๆ ตามประเด็นการศึกษา ประกอบดวย 1) 

ลักษณะทั่วไปของชุมชน 2) การรวมกลุมเปนองคกร 3) องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น

เกี่ยวกับการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4) แบบแผนการประกอบอาชีพประมง

ชายฝง 5) การใชประโยชนรวมกัน การดูแลรักษาทรัพยากรชายฝงทะเล เปนตน 

  2.5 การเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวมรวมขอมูลภาคสนามดวย

ตนเอง ผูวิจัยไดเตรียมเคร่ืองมือตางๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน สมุดบันทึก เคร่ือง

บันทึกเสียง กลองถายรูป เปนตน เพื่อใหการศึกษาภาคสนาม บรรลุวัตถุประสงคสําเร็จ

ตามเปาหมาย โดยดําเนินการดังน้ี 

   2.5.1 ผูวิจัยขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ หรือนักพัฒนาที่มี

ประสบการณทํางานรวมกับชุมชนท่ีเปนกรณีศึกษานําผูวิจัยเขาชุมชน เพ่ือสังเกต สภาพ

ท่ัวไป พบปะผูนําและแกนนําชุมชนเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย สรางความสัมพันธ

และความคุนเคย (rapport) ระหวางผูวิจัยกับผูนําและแกนนําชุมชน ขอความอนุเคราะห

ในการกําหนดผูใหขอมูลสําคัญตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

   2.5.2 กอนการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยแนะนําตนเอง 

สรางความสัมพันธ ความคุนเคย ช้ีแจงวัตถุประสงคการมาทําวิจัย ขออนุญาตจดบันทึก 

บันทึกเสียง ถายภาพ ทบทวนผลสัมภาษณ รวมท้ังการสรุปผลการสัมภาษณใหผูใหขอมูล

สําคัญไดรับทราบและตรวจสอบความถูกตอง 

   2.5.3 การปดสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยอานขอมูลท่ีได

จากการสัมภาษณใหผูใหขอมูลสําคัญตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และขอ       

ความอนุเคราะหอีกคร้ังในการสัมภาษณกลุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองผล การวิเคราะห

กระบวนการเรียนรู และขอบคุณผูใหสัมภาษณ 

  2.6 การตรวจสอบขอมูล เมื่อไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ 

ประกอบกันแลว กอนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลกอนเพ่ือ ใหเกิด
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ความเชื่อถือของขอมูล ตรวจสอบความถูกตองครบถวน และเพ่ือประเมินคุณภาพของ

ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหและตอบปญหาการวิจัย ดังน้ี 

   2.6.1 การตรวจสอบขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

ผูวิจัยอานทบทวนขอมูลที่ไดจดบันทึกใหผูใหขอมูลสําคัญฟง ปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติม

จนเปนท่ีพอใจของผูใหขอมูล 

   2.6.2  การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) ตามท่ี

สุภางค จันทวานิช (2549 : 129-130) ไดเสนอไว คือ 1) การตรวจสอบแบบสามเสา ดาน

ขอมูล (data triangulation) ใชการรวบรวมขอมูลจากบุคคลหลายคน 2) การตรวจสอบ

แบบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (methodological triangulation)ใชวิธีการรวบรวม

ขอมูลเร่ืองเดียวกันหลายๆ วิธี 

  2.7 การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต

การสัมภาษณแบบเจาะลึกประกอบกัน ใชการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปโดยจําแนก

ชนิดขอมูล (typological analysis) แบบไมใชทฤษฎี (สุภางค จันทวานิช, 2549 : 131-137)

โดยจําแนกขอมูลท่ีวิเคราะหตามขั้นตอนของเหตุการณตอเนื่องกันไป 

  2.8 การตรวจสอบผลการวิเคราะห ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะห ขอมูลไป

สัมภาษณกลุม (group interview) ผูนําชุมชนที่เปนผูใหขอมูลสําคัญ เพ่ือใหพิจารณา

ตรวจสอบขอมูลใหสมบูรณ ถูกตองและครบถวนจากการพิจารณาทบทวนของผูอยูใน

เหตุการณจริง 

 3. การยกราง และพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนใน                  

การอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  3.1 การยกรางรูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูล กระบวนการ

เรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝ งเ พ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนมาทํา                    

การวิเคราะห สังเคราะหและเช่ือมโยงเขาดวยกัน สรางขอสรุปโดยอิงกรอบแนวคิด

ทฤษฎีเชิงระบบ (system theory) ประกอบดวย ปจจัยปอน (input) กระบวนการ 

(process) และผลผลิต (output) ซ่ึงเปนผลที่เกิดจากการเรียนรูของชุมชนใน                     



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

47 

การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ท้ังดานทรัพยากรชายฝง 

ระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนดีขึ้น จนสามารถดําเนินวิถีชีวิตอยางมี

ความสุขรวมกัน  

  3.2 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชน ในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการพิจารณาตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 

(Expert Judgment) จํานวน 5 ทาน เปนนักวิชาการ 2 ทาน จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก มีประสบการในการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน และนักพัฒนาชุมชน จํานวน       

3 ทาน เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโทและมีประสบการณใน การทํางาน

พัฒนาชุมชนมาไมนอยกวา 5 ป ประเด็นในการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ 3 ประเด็น 

คือ 1) ความเหมาะสมของรูปแบบและองคประกอบของรูปแบบท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น         

2) ความเปนไปไดของรูปแบบที่ไดพัฒนาข้ึนในการประยุกตใชกับชุมชนทั่วไปเพื่อ              

การพัฒนาสูความย่ังยืน 3) ประโยชนใน เชิงวิชาการตอการใชกําหนดนโยบายใน         

การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสังคมชุมชน เพ่ือ ใหเกิดชุมชนท่ีมี         

การพัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ิมขึ้น เกณฑในการพิจารณาผลการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ คือ            

1) ประเด็นท่ีผูทรงคุณวุฒิเห็นดวย จํานวน 3 ทานขึ้นไป ผูวิจัยยืนยันเปนรูปแบบ             

การเรียนรู 2) ประเด็นท่ีทรงคุณวุฒิไมเห็นดวย จํานวน 3 ทานข้ึนไป ผูวิจัยดําเนิน        

การปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมตามที่ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะไว และยืนยันเปนรูปแบบ 

การเรียนรู 

 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิจัย รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ไดคนพบตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

 1.  ปจจัยนําเขา (input)  

  ปจจัยนําเขา ที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มี 2 ประเภท คือ ปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก 
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  1.1 ปจจัยภายใน เปนปรากฏการณหรือสถานการณท่ีเกิดขึ้นภายใน

ชุมชนจากการดํารงชีวิต ประจําวันท้ังท่ีเปนไปในทางท่ีดีหรือมีผลกระทบตอคนในชุมชน

ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  

   ชุมชนบานสระบัวเปนชุมชนที่มีประวัติการมาต้ังถิ่นฐานยาวนาน 

ประมาณ 800 ป จากการอพยพของคนมาจากทางตอนใต คือ ปตตานี กะลันตัน ยะลา 

สตูลและประเทศมาเลเซีย ลักษณะทางกายภาพ เปนอาวโคงรูปตัวซี มีเทือกเขาอยูทาง

ทิศตะวันตกเปนแหลงตนน้ําจืด มีลําคลองหลายสาย ไหลลงสูอาวตลอดป นําแรธาตุ 

สารอินทรี สารอนินทรี เกิดสภาพนํ้ากรอยเหมาะสมกับการเกิดแพลงตอนพืช แพลง

ตอนสัตว ซ่ึงเปนฐานของหวงโซอาหาร มีปาชายเลน เกิดดอนในทะเล กระแสลมพัดวน 

8 ทิศ ทําใหอาวทาศาลามีความอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับการอยูอาศัยของสัตวน้ํา

นานาชนิด คนในชุมชนประกอบอาชีพประมงพื้นบานเปนอาชีพหลัก มีองคความรู ภูมิ

ปญญาในการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานทีส่ังสมและถายทอดจากรุนสูรุนจนถึง

ปจจุบัน ประชากรรอยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

ประเพณี ความเชื่อในหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

สภาพสังคมมีความสัมพันธกันทางเครือญาติ ผูนําและกลุมแกนนําท้ังท่ีเปนผูนําทาง

ศาสนา ผูนําทางการและผูนําตามธรรมชาติเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ เสียสละ มี

ความต้ังใจใน การแกปญหาของชุมชนและเปนที่เช่ือถือของคนในชุมชน สามารถ

กระตุนใหคนในชุมชนตระหนักในปญหา กลาแสดงออก เกิดความรวมมือ รวมใจและ

รวมกันแกไขปญหา มีการติดตอส่ือสารกันอยูเสมอโดยการพบปะพูดคุยกันบริเวณทาย

เรือ รานน้ําชา หลังพิธีละหมาด ตองการเรียนรูและนําองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่นท่ี

เปนทุนเดิมเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝงทะเล สราง

กฎระเบียบใหทุกคนยึดถือปฏิบัติรวมกันเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาความขัดแยง 

ทําใหคนในชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุข  

  1.2 ปจจัยภายนอก เปนปรากฏการณหรือสถานการณจากภายนอก

ชุมชนท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนท้ังในทางบวกและทางลบ 
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   การสนับสนุนจากเอกชน นักวิชาการใหการสนับสนุนในดานองค

ความรูและวิชาการ องคกร เอกชน เชน โครงการดับบานดับเมือง โครงการการจัด         

การทรัพยากรชายฝงทะเล และเครือขายชุมชนอ่ืนๆหนวยงานภาครัฐ เชน องคการ

บริหารสวนตําบลทาศาลาสนับสนุนงบประมาณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนจังหวัด กรมประมง ตํารวจน้ํา  

   ปญหาทรัพยากร ในป พ.ศ. 2536 เปนจุดเร่ิมตนของปญหา เมื่อ

เรือประมงพาณิชยจากตางถิ่นและหมูบานใกลเคียง เขามาทําการประมงดวยเคร่ืองมือ

ท่ีผิดกฎหมายประเภททําลายลาง ไดแก อวนลาก อวนรุน เรือคราดหอยลาย ในเขต

อนุรักษทางทะเลและชายฝง 3,000 เมตร สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอ

ระบบนิเวศชายฝงทะเลของอาวทาศาลา ทําใหสภาพแวดลอมไมเหมาะสมใหสัตวนํ้า

อยูอาศัย วางไขและสัตวนํ้าวัยออนเจริญเติบโต สัตวน้ําจํานวนมากไดตายไป อพยพหนี

ไปหาแหลงท่ีอยูใหม ปริมาณสัตวนํ้าลดลงอยางรวดเร็ว ทําความเสียหายกับเคร่ืองมือ

ประมงของชาวประมงพ้ืนบานบานสระบัว นอกจากน้ี โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมของ

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิต ฐานทรัพยากรของ

ชุมชนและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เชน โครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน ซึ่ง

ชุมชนไดลุกขึ้นคัดคานจนตองยุติโครงการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

นครศรีธรรมราช กําหนดพ้ืนท่ีอําเภอสิชล-ทาศาลาเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

โครงการกอสรางทาเทียบเรือขนาดใหญของบริษัทเชฟรอนประเทศไทย จํากัด ที่สงผล

กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรชายฝงของชุมชนชายฝงที

ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน 

   2.  กระบวนการ (process) กระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ที่ ทําใหชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาระบบ

นิเวศ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชนใหดีขึ้นอยางสมดุลและย่ังยืน ประกอบดวย 

กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรูอยางมีสวนรวมของคนในชุมชน  
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  2.1 กระบวนการเรียนรู เปนการเรียนรูในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝงเพ่ือแกปญหาและพัฒนาชุมชนสามารถประกอบอาชีพไดดีดังเดิม กระบวน        

การเรียนรูชองชุมชน มี 10 ขั้นตอน คือ 

   2.1.1 การกอเกิดของกระบวนการเรียนรู เกิดจากภาวะวิกฤติ

หรือความยากลําบากในการดํารงชีวิตของคนในชุมชนจากการประกอบอาชีพประมง

พื้นบาน จับสัตวน้ําไดลดลง มีรายไดไมพอกับคาใชจายอันเนื่องมาจากการพัฒนา

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนเมืองและการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย

ประเภททําลายลางของเรืออวนลาก อวนรุนและเรือคราดหอยลายไดทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชายฝงทะเล  

   2.1.2 จาการประสบปญหา นําไปสูการพูดคุยสอบถามปญหาใน

การประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานซึ่งกันและกันที่ทายเรือ พูดคุยกันตอท่ีรานน้ําชากอน

และหลังออกทะเลหาปลาเวลาวาง เกิดแกนนําในการพูดคุย นําปญหาสูวงสนทนาและ

ปรึกษาหารือของกลุมขนาดเล็กในชุมชน 

   2.1.3 การกระตุนใหคนในชุมชนไดตระหนักถึงปญหารวมของ

คนในชุมชน คือ ปญหาการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน โดยการนําปญหาไป

ปรึกษาหารือหลังพิธีละหมาดในวันศุกร และการรวมกลุมพูดคุยปญหากันที่บานแกนนํา

หมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันไป 

   2.1.4 การรวมกลุมของคนในชุมชนบานสระบัว เพ่ือวิเคราะห

ที่มาของปญหา   หาทางเลือกหรือแนวทางในการแกปญหาที่ดีท่ีสุดเพื่อนําไปสู                 

การปฏิบัติ จากการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรชายฝงท่ีจังหวัด

ตรังและจังหวัดสตูล กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรชายฝง ไดเร่ิมตนขึ้นอยางจริงจัง       

เกิดกลุมอนุรักษประมงพื้นบานบานสระบัว การประชุมคนในชุมชนบานสระบัวเพื่อ

รวมกันคิดวิเคราะหที่มาปญหา และแนวทางการแกปญหา  

   2.1.5 การดําเนินการตามทางเลือกที่ชุมชนไดรวมกันพิจารณา 

หรือดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไว เพ่ือเปนการแกปญหาโดยการทําปะการังเทียม โปะ 

หมรําไมเสม็ด หมรําไมแสม (หมรําคือการนําไมหรือก่ิงไมไปปกในทะเลเพ่ือใหปลาหรือ
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สัตวน้ําอ่ืนๆ เขามาอยูอาศัยหลบภัย) "ชุดฉลามดํา" ลาดตระเวนเฝาระวังเรืออวนลาก 

เรืออวนรุน เรือคราดหอยลาย 

   2.1.6 การประเมินผลยอนกลับ ชุมชนมีการตรวจสอบ ทบทวน

และประเมินผล    การปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรชายฝงท่ีไดทําอยูตลอดเวลา 

โดยการสังเกตผลของกิจกรรม การทําวิจัยโดยชุมชน เปนตน 

   2.1.7 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษทรัพยากรชายฝง เม่ือพบวา 

กิจกรรมที่ทําไมประสบผลสําเร็จ ชุมชนศึกษาหาความรูผานกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ

ตางๆ ทําใหชุมชนมีองคความรูและประสบการณเพ่ิมขึ้น นําองคความรูท่ีไดประชุม

ปรึกษาหารือ ประยุกตใชใหเหมาะสมกับชุมชน 

   2.1.8. การพัฒนาความเช่ือมั่นใหเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น

วาการอนุรักษทรัพยากรชายฝงไดผลเปนอยางไร นําไปสูการหาคําตอบ โดยการทําวิจัย

ศึกษาทรัพยากรสัตวนํ้าชายฝงอาวทาศาลาโดยชุมชนและการสรางตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

โดยการตั้งกลุมออมทรัพยมุสลิมะหบานสระบัว สมาชิกผูประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน

บานสระบัว สามารถสงเงินออมไดอยางสมํ่าเสมอทุกเดือน แสดงวาทุกคนสามารถจับ

สัตวนํ้าไดมากขึ้น มีรายไดเพ่ิมข้ึน มีเงินเหลือเก็บ เปนผลมาจากการทําการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง ทําใหชุมชนเกิดความเช่ือมั่น เกิดกลุมอ่ืนๆ ตามมาอีกหลายกลุม  เชน 

รานคาชุมชนบานสระบัว กองทุนสงเสริมเคร่ืองมือประมงบานสระบัว กลุมเล้ียงโค กลุม

ปุยชีวภาพ เปนตน  

   2.1.9 การบูรณาการเขาสูวิถีชีวิต เมื่อสมาชิกเกิดความเช่ือมั่นใน

ตนเอง ในกระบวนการกลุมหรือองคกร และเห็นคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชนไดนํากระบวนการเรียนรู วิธีการตามขั้นตอน

ดังกลาวมาบูรณาการเขาสูวิถีชีวิตโดยอัตโนมัติ  

   2.1.10 การสรางความย่ังยืน ผลจากการทําอนุรักษทรัพยากร

ชายฝงทําใหระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคมของชุมขนดีขึ้น เพ่ือใหอาวทาศาลามี     

ความอุดมสมบูรณอยางย่ังยืน จึงไดสรางเครือขายการอนุรักษทรัพยากรชายฝงกับ

ชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่อาวทาศาลา การถายทอดองคความรูในการอนุรักษฯสูคนในรุนตอๆ 
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ไป เพ่ือสืบสานองคความรูและภูมิปญญา และการออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลทาศาลา วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยาง

ยั่งยืน พ.ศ. 2552 เพื่อเปนการปกปองคุมครองอาวทาศาลาไดอยางย่ังยืน 

  2.2  กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหชุมชนมี

ความสามารถในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง จนทําใหส่ิงแวดลอมและทรัพยากร

ชายฝงฟนตัว สัตวนํ้าเพ่ิมขึ้นท้ังชนิดและปริมาณ จับสัตวนํ้าไดมากขึ้น มีเงินเหลือออม 

เศรษฐกิจดี สงผลใหดําเนินวิถีชีวิตไดอยางปกติสุข ประกอบดวย 

   2.2.1 การเรียนรูจากองคความรูหรือภูมิปญญา เปนองคความรู

หรือภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ จากรุนสูรุน ปราชญชาวบานและ

ผูอาวุโสในชุมชน โดยการบอกเลาและการสอนใหปฏิบัติโดยตรงจากการประกอบอาชีพ

และการดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน 

   2.2.2 การเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนการเรียนรูจากประสบการณ

ในการทํางาน การประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานและชีวิตประจําวันของคนในครอบครัว

และชุมชน ซ่ึงจะใหเยาวชนเปนผูชวยในการทํากิจกรรมรวมกันจนเกิดทักษะขึ้น เชน 

การออกทะเลหาปลาผูปกครองจะนําบุตรหลานออกเรือไปดวย หรือการปลูกปาชายเลน

จะนําลูกหลานไปรวมปลูกดวย เปนตน 

   2.2.3 การเรียนรูจากการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชน

อื่นๆ การไปศึกษา ดูงานกับชุมชนอ่ืนๆ แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองท่ีชุมชนใครรู นําความรู

มาประยุกตและพัฒนาชุมชนตนเอง  

   2.2.4 การเรียนรูจากเวทีสนทนา พบปะท้ังระหวางบุคคลกับ

บุคคล เชน การสนทนา พูดคุยกันทายเรือ รานน้ําชา บานแกนนํา มัสยิด ระหวางองคกร

และเครือขาย เปนตน 

   2.2.5 การประชุม เปนการจัดประชุมกลุมตางๆ ในชุมชน การจัด

เวทีประชุมโดยการสนับสนุนขององคกรพัฒนาเอกชนหรือหนวยงานทางราชการใน              

การจัดเวที เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณตางๆ จากเพ่ือนๆ องคกรชุมชนอื่นๆ 

การเรียนรูกวางขวางและหลากหลาย  
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   2.2.6 การเรียนรูจากการสังเกต เกิดจากการสังเกตกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ผลของการกระทําวาส่ิงใดมีผลที่ดีนํา

องคความรูที่ไดมาประยุกตใช เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานของ

คนในชุมชน 

   2.2.7 การเรียนรูผานความเชื่อ หลักการและผูนําทางศาสนา 

ความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลสูงตอผูคน โดยเฉพาะอยางย่ิงหลักการทางศาสนา

อิสลาม ผูนับถือศาสนาอิสลามจะตองปฏิบัติตามความเชื่อและหลักการอยางเครงครัด 

เชน หลักการศาสนาอิสลามกับ การอนุรักษท่ีวา การใชทรัพยากรจะตองใชอยางพอดี

อยาใชใหหมด จึงสงผลใหชาวประมงพ้ืนบานบานสระบัวที่นับถือศาสนาอิสลามเกิด

แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเมื่อทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมจะตองฟนฟูและรักษา เพ่ือคนในรุนตอๆไป 

   2.2.8 การเปนแหลงเรียนรู การที่ชุมชนบานสระบัวเปนชุมชนท่ี

ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรทางทะเลไดอยางย่ังยืน มีผูมาศึกษา

ดูงานแลกเปล่ียนเรียนรูเปนจํานวนมากในแตละป ทําใหสมาชิกในชุมชนมีโอกาสพบปะ 

พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชนอ่ืนๆ ไดอยางหลากหลาย เกิดความภาคภูมิใจ 

เชื่อมั่นและเปนพลังผลักดันใหชุมชนพัฒนาไปอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

   2.2.9 การเรียนรูจากส่ือตางๆ ความกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย่ี การส่ือสาร ทําใหมีชองทางในการเรียนรูจากส่ือมากขึ้น 

เชน ส่ือวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ส่ิงพิมพ วารสาร แผนพับ อินเทอรเนต และส่ือวีดี

ทัศนตางๆ จึงทําใหชุมชนมีองคความรูเพ่ิมมากขึ้น สามารถนํามาประยุกตใชกับชุมชน

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดเพ่ิมขึ้นเชนกัน 

   2.2.10 การเรียนรูผานเครือขาย เกิดการรวมกลุมสรางเครือขาย

ในการอนุรักษประมงพ้ืนบานตําบลทาศาลาข้ึน มีการประชุมแกนนําชุมชนเพ่ือ             

การวิเคราะหสถานการณ หาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน ประสานความรวมมือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันเปนประจํา นําองคความรู ขอตกลงขยายสูชุมชนไปสูการปฏิบัติ

รวมกันของชุมชนและเครือขาย 
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 3.  ผลผลิต (output) / ผลลัพธ (outcome) ผลผลิต/ผลลัพธท่ีเกิดจาก

กระบวนการเรียนรูของชุมชนในการทําการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน ไดแก 

  3.1 เกิดกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญ

ท่ีสงผลใหชุมชนประสบความสําเร็จ คือ 1) การรวมคิดเปนการรวมกันคิดหาวิธีการใน

การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 2) รวมทํา เปนการนําผลของการรวมกันคิดไปรวมกัน

ปฏิบัติ และ 3) รวมใจ รวมกันทําดวยความสมัครใจอยางพรอมเพรียงกันและเสียสละ 

  3.2 เกิดการรวมกลุมกันในการอนุรักษฟนฟู ดูแล รักษาทรัพยากร

ชายฝง ไดแก การสรางบานสัตวนํ้า (การปลูกปาชายเลน การทําโปะ หมรํา ปะการัง

เทียม กระชังวางไขปูมา) การปรับคุณภาพนํ้าโดยการระเบิดเล (ระเบิดเลเปนการนํานํ้า

หมักชีวภาพมาปนเปนกอนกลมๆ โยนลงไปในทะเลบริเวณที่น้ําเสีย) การจัดชุดฉลาม

ดําลาดตระเวน เฝาระวังและจับกุม การขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 

วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 

2552 สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของอาวทาศาลาฟนตัว มีความอุดม

สมบูรณขึ้น สัตวน้ํา  เขามาอยูอาศัย วางไขขยายพันธุ เจริญเติบโต สัตวน้ําเพ่ิมขึ้นท้ัง

ชนิดและปริมาณ ผูประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานสามารถจับสัตวนํ้าไดเพ่ิมขึ้น มีรายได

เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นและมั่นคงข้ึน  

 
 

ภาพ 2 บานสัตวนํ้า 

 

  3.3 เกิดการรวมกลุมของคนในชุมชนท่ีมีความสัมพันธกัน 

เปรียบเสมือนอวัยวะในรางกายคน เรียกวา "สรีรชุมชน" เปนกลไกในการขับเคลื่อนของ
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ชุมชนในทุกๆ ดาน คือ กลุมอนุรักษประมงพ้ืนบานบานสระบัวเปนศีรษะ กลุมเยาวชน

อนุรักษประมงพื้นบานบานสระบัวเปนแขนขวา กองทุนสงเสริมเคร่ืองมือประมงบาน

สระบัวเปนแขนซาย รานคาชุมชนบานสระบัวเปนลําตัว กลุมปุยชีวภาพบานสระบัวเปน

ขาซาย และกลุมเล้ียงโคบานสระบัวเปนขาขวา และสําคัญท่ีสุด คือ คน เปนหัวใจขอ

ชุมชน เกิดการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน และการมีสวนรวมของสมาชิกอยาง

เขมแข็งใน การพัฒนาระบบนิเวศโดยการทําการอนุรักษทรัพยากรชายฝงและเศรษฐกิจ

ของชุมชนไดอยางสมดุล ซ่ึงนําสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันไดอยางย่ังยืน 

 4. ผลการพิจารณาตรวจสอบ รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนใน              

การอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยผูทรงคุณวุฒิ ใน 3 ประเด็นที่ได

กําหนดไวขางตน ผูทรงคุณวุฒิ 4 ใน 5 ทาน พิจารณาเห็นวา 1) ความเหมาะสมของ

รูปแบบและองคประกอบของรูปแบบที่ผูวิจัย ไดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 2) มีความ

เปนไปไดของรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้นไปประยุกตใชกับชุมชนทั่วไป เพ่ือการพัฒนาสู     

ความยั่งยืน 3) ผลการวิจัยน้ีมีประโยชนในเชิงวิชาการตอการใชกําหนดแนวนโยบายใน 

การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมชุมชน เพื่อใหเกิดชุมชนที่มี               

การอนุรักษทรัพยากรชายฝง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนเพ่ิมขึ้น 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. การพัฒนาประเทศท่ีมุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหมาย

หลัก โดยพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมสมัยใหม การขยายตัวของชุมชนเมือง               

การทําการประมงท่ีผิดกฎหมายประเภททําลายลางของเรืออวนลาก เรืออวนรุนเรือ

คราดหอยลายและอื่นๆ  สงผลตอระบบนิเวศชายฝ งเกิดความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสัตวน้ําไมมีท่ีอยูอาศัย ตายไปหรืออพยพไปหาท่ีอยู

ใหม ทําใหสัตว นํ้าลดลงทั้งชนิดและปริมาณสงผลกระทบตอชุมชนชายฝงทะเล 

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูประกอบอาชีพประมงพื้นบานมีความยากลําบากใน การดํารงชีวิต 

จึงไดรวมคิด รวมทําและรวมใจกันเรียนรูและทําการอนุรักษ ฟนฟูดูแลรักษาทรัพยากร

ชายฝงทะเลใหกลับมามีความอุดมสมบรูณอีกคร้ังอยางยั่งยืน  สงผลใหมีชีวิต                  

ความเปนอยูท่ีดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของชัยยศ  อิ่มสุวรรณ (2543 : บทคัดยอ) 
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งานวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีเสนอไววา 

ปญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน เกิดจากปญหาดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดรับผลกระทบ

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทําใหชุมชนเสียสมดุล วิถีทางในการแกปญหา

ดังกลาว ตองใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน จัดการเปาหมายของโครงการ และมุง

หมายใหสมาชิกสวนใหญในชุมชนไดรับประโยชนจากโครงการ สอดคลองกับนโยบาย

ดานส่ิงแวดลอมของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2549-2554) 

ท่ีเสนอไววา การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นท่ี

ชายฝง จะเปนปจจัยหลักของการรักษาระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพใหเปนฐานในการประกอบอาชีพของชุมชนประมงชายฝงไดอยางยั่งยืน        

การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรใหชุมชนทองถ่ินมีศักยภาพ สนับสนุน

กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรของทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและ

บทบาทของชุมชนในการดูแล ฟนฟู ฐานทรัพยากร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 11 (2555-2559) ใหเนนการจัดการอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ            

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเพียงพอตอการรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลรักษาและใช

ประโยชน 

 2. รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน ที่ไดพัฒนาขึ้น พบวา เกิดจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝง

ทะเล ปญหาในการประกอบอาชีพ รายไดไมพอกับคาใชจาย ภาวะความยากลําบากใน

การดํารงชีวิต กระตุนใหคนในชุมชนสรางกระบวนการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ

พจนา เอ้ืองไพบูลย (2546 : 238) งานวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู

ในชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีกลาวไววา จุดเร่ิมตนของกระบวนการเรียนรูเกิดจาก

ภาวะวิกฤติ หรือภาวะความยกลําบากในการดําเนินชีวิตที่สําคัญ คือ ความแหงแลง 

การขาดแคลนนํ้าในการประกอบอาชีพและมีรายไดไมพอกับการยังชีพ จุดประกายให

เกิดความตระหนักในปญหา หรือเกิดแรงบันดาลใจท่ีสงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูใน

ชุมชนไดเร่ิมตนขึ้น 
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 3. แกนนําชุมชนเปนผูที่มีบทบาทสูงตอการอนุรักษฟนฟู  ดูแลรักษา

ทรัพยากรชายฝงทะเลเปนผูจุดประกายกระบวนการคิดของคนในชุมชนใหเกิด             

ความตระหนักรู การคิดวิเคราะหหาวิธีแกไขปญหาและรวมกันดําเนินการอยางมีพลัง 

แกนนําเปนบุคคลในชุมชนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความตองการที่จะแกปญหาของ

ชุมชน เปนผูท่ีมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน มีความเสียสละ 

ขยัน อดทน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งแกนนําที่เปน

ผูนําทางศาสนาจะมีบทบาทสูงยิ่งในชุมชนมุสลิม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย 

อาจอ่ํา (2543 : 7-9) งานวิจัยเร่ือง องคประกอบของความสําเร็จในการสรางกลุมและ

องคกรเพื่อทําใหชุมชนเขมแข็ง : ถอดบทเรียนจากนานและมหาสารคาม ท่ีเสนอไววา 

ผูนําท่ีมีศักยภาพตองมีความสามารถ มีภูมิปญญา ทํางาน ดวยความเสียสละอดทน ไม

หวังผลประโยชนสวนตน ทํามาหากินท่ีสุจริตเปดเผย มีจิตใจท่ีเปดกวางพรอมท่ีจะรับ

ฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยูตลอดเวลา และสอดคลองกับพจนา เอื้องไพบูลย (2546 : 

238) ที่ไดเสนอไววา แกนนําเปนผูจุดประกายใหเกิดความตระหนักในปญหาหรือแรง

บันดาลใจที่สงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน และมีความแตกตางในสวนของตัว

แกนนําท่ีเสนอไววา แกนนําเปนกลุมบุคคล หนวยงานราชการภาครัฐและเอกชน ซึ่ง

อาจจะเน่ืองมาจาก 1) โครงสรางดานสังคมชุมชนบานสระบัวมีความเก่ียวของสัมพันธ

กันทางเครือญาติสูงมาก 2) การนับถือศาสนาคนชุมชนบานสระบัวนับถือศาสนา

อิสลามถึงรอยละ 95 มีหลักการความเช่ือ ประเพณีและวัฒนธรรม การประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน การเขาสุเหลาเพื่อละหมาดในวันศุกรพรอมๆ กัน

ของผูนับถือศาสนาอิสลามมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน 3) ลักษณะการประกอบชีพประมง

พื้นบานมีการพบปะพูดคุยกันมากกวา เพราะตองใชทาเทียบเรือรวมกันชวยเหลือกันใน

การลากเรือขึ้นฝง 4) กิจกรรมการด่ืมนํ้าชาท่ีรานน้ําชากอนออกทะเลและหลังจากกลับ

เขาฝง ทําใหมีโอกาสพูดคุยกันมากกวา เปนตน สวนหนวยงานภายนอก คือ บุคคล 

กลุมบุคคล หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชนบานสระบัวจะเขามาภายหลัง 

เพ่ือใหความรู ชวยประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมการเรียนรู เปนตน 
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 4. กระบวนการมีสวนรวมท่ีทําใหศักยภาพของชุมชนเพ่ิมขึ้นคือ 1) รวมคิด  

2) รวมทํา และ 3) รวมใจ เปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝงสูความย่ังยืน กระบวนการมีสวนรวมเกิดจากความตระหนักในปญหารวมกัน

ของคนสวนใหญ  และมีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตให มีความยากลําบาก              

การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจและสังคม เม่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาแลวจะเกิด

ประโยชนตอตนเองและชุมชนอยางเปนรูปธรรม การมีสวนรวมของคน ในชุมชนเกิดขึ้น

จากการใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมตั้งแตตนจนส้ินสุดกระบวนการพัฒนา กลาวคือ 

การรวมรับรูปญหา รวมคิดวิเคราะห ตัดสินใจในปญหา หาทางเลือกในการแกปญหา 

ในขั้นตอนนี้ องคความรูเปนปจจัยท่ีสําคัญที่ทําใหคนรวมกันคิดวิเคราะหและตัดสินใจ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ คนในชุมชนจะตองไดรับองคความรูท่ีมากพอ การจัด

กระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ จึงมีความจําเปนอยางย่ิง เม่ือไดแนวทางใน             

การแกปญหาแลว การทําหรือการปฏิบัติตามทางเลือก จะตองเปดโอกาสใหทุกคนมี

สวนรวมตามกําลังหรือความสามารถ ท่ีมีอยู และรวมใจกันเปนหนึ่งเดียวที่จะแกปญหา 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพจนา เอื้องไพบูลย (2546 : 242) ที่กลาวไววาการเรียนรู

ของชุมชน ทําใหชุมชนมีความตระหนักรูและสามารถปรับเปล่ียน วิธีการดําเนินชีวิตสู

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการแกไขปญหาและพัฒนาระบบนิเวศและเศรษฐกิจชุมชนได

อยางตอเนื่อง เปนประโยชนถึงคนรุนหลังตอไป พลังความสามารถนี้เกิดจากการท่ี

สมาชิกในชุมชน  ไดมีสวนรวมอยางเขมแข็ง ท้ังการรวมคิด รวมทําและรวมใจภายใต

บริบทวัฒนธรรมที่ชุมชนยึดถือรวมกัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 10 (2549-2554 : 107) ที่กลาวไววา การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรให

ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพ สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวม การจัดการทรัพยากรของ

ทองถิ่น เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและบทบาทของชุมชนในการดูแล ฟนฟูฐานทรัพยากร  

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. กระบวนการเรียนรูเปนเคร่ืองมือสําคัญ ทําใหคนในชุมชนมีองคความรู 

และประสบการณเพ่ิมขึ้น การสนับสนุนใหคนในชุมชนไดเรียนรูเร่ืองการอนุรักษ
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ทรัพยากรชายฝงอยางตอเน่ือง ทันตอเหตุการณจะทําใหคนในชุมชนมีขอมูลในการคิด

วิเคราะห ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

พัฒนาสูความสมดุลและยั่งยืน กิจกรรมการเรียนรูมีหลากหลายรูปแบบ การเรียนรูจาก

การปฏิบัติ การฝกอบรม การศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริงการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

คนในชุมชนและระหวางชุมชน การประชุมสัมมนาการเปนแหลงเรียนรูใหบุคคลจาก

ภายนอกชุมชน มาศึกษาดูงาน ทําใหคนในชุมชนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูมากขึ้น

และการสนับสนุนจากองคกรภายนอกทั้งงบประมาณ บุคลากร องคความรู จะทําให

เกิดพลังในการเรียนรูไดเพ่ิมข้ึน 

 2.  การวิเคราะห รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนจากชุมชนตนแบบ คือ ชุมชนบานสระบัว 

ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพียงชุมชนเดียว การนํารูปแบบกระบวน               

การเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนา ท่ียั่งยืนไปใชกับ

ชุมชนอ่ืนๆ ตองปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพบริบท ระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนน้ันๆ 

 3. แกนนําเปนผูท่ีมีบทบาทในการกระตุนคนในชุมชนใหเกิดความรวมคิด 

รวมทําและรวมใจกัน ในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูของชุมชนประสบผลสําเร็จ 

หนวยงาน หรือองคกรตางๆ เปนผูสนับสนุนทําใหกระบวนการเรียนรูมีพลังขับเคล่ือนสู

ความสําเร็จ จึงควรใหความสําคัญกับบทบาทของแกนนํา ในการ กระตุนบุคคลอื่นใน

ชุมชนใหมีสวนรวมกับกิจกรรม การพัฒนาสู ความยั่งยืนในท่ีสุด แกนนําหรือผูนําชุมชน

อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตในบางสถานการณจะไมมีบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถในการทําหนาท่ีน้ี จึงจําเปนตองสรางแกนนําใหเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ

ดําเนินการได โดยการฝกคนใหมีทักษะของผูนําท่ีสําคัญ คือ การกระตุนและโนมนาว  

คนในชุมชน และพบวา ในชุมชนมุสลิมผูนําทางศาสนามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน สูงมาก ดังนั้น ถาแกนนําเปนผูนําทางศาสนาและใหความสําคัญกับกิจกรรม 

การพัฒนา ท่ีดําเนินการจะทําใหเกิดการขับเคล่ือนไปขางหนาอยางมีพลัง 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การพัฒนาประเทศที่ผานมามุงพัฒนาเศรษฐกิจการมีรายไดเปน

เปาหมายหลัก ไดสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ

ของชุมชนชายฝง ทําใหคนในชุมชนเกิดความยากลําบากในการดํารงชีวิต รัฐควร

สงเสริมกิจกรรมการผลิตและการบริโภคทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมท่ีเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอมอยางมีจิตสํานึก และมีนโยบายสนับสนุนใหชุมชนไดรวมกัน

ดําเนินการสรางกระบวนการเรียนรูและทําการอนุรักษทรัพยากรชายฝงดวยตนเอง 

ต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดกระบวนการ หนวยงานและองคกรตางๆ เปนฝายสนับสนุนและ

ชวยเหลือ 

 2. รัฐบาลควรปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

ทะเลท่ีกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชายฝงทะเล เชน การขยายเขต

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชายฝงทะเลจาก 3,000 เมตร เปน 4,500 

เมตร หรือมากกวา และมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1. รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง เพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ไดจากการศึกษาวิจัยชุมชนบานสระบัว ตําบลทาศาลา อําเภอ             

ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงชุมชนเดียว ควรนํารูปแบบฯ ไปทดลองใชกับ

ชุมชนที่มีบริบทและการประกอบอาชีพท่ีแตกตางกันออกไป เพ่ือการพัฒนารูปแบบ

กระบวนการเรียนรู ใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

 2. ควรทําการศึกษาวิจัยผลท่ีเกิดขึ้น จากการใชรูปแบบกระบวนการเรียนรู

ของชุมชน ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนวาระบบนิเวศ ระบบ

เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นอยางไร 

 3. กิจกรรมการอนุรักษมีหลากหลายรูปแบบ เชน การทําปะการังเทียม โปะ 

หมรํา การปลูกปาชายเลน การขยายพันธุสัตวน้ํา เปนตน แตละกิจกรรมมีรูปแบบ             

การทําท่ีหลากหลาย ควรศึกษาวิจัยวา รูปแบบใด มีความเหมาะสมกับกิจกรรม        

การอนุรักษทรัพยากรชายฝงมากกวากัน และเหมาะสมกับ ภูมิประเทศของชายฝงใน

ลักษณะใด 
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การรับรูสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต1 

The Perception of Health Status and Self-Care Behaviour of 
the Hypertension Patient at the Vachira Phuket Hospital1 

            พรทิพย  หนูพระอินทร2, ชญานิศ ลือวานิช3 

ประพรศรี นรินทรรักษ4 

Porntip  Nuprain2, Chayanit Luewanit3 

Prapornsri Narinruk4 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา 1) ระดับการรับรูสุขภาพ ปจจัยรวม

ในการดูแลตนเอง ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ  พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน 2) 

เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมี

ภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน  และ 3) ความสัมพันธและอํานาจในการทํานาย

ของระดับการรับรูสุขภาพ  ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจตอพฤติกรรม              

การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ ไมมีภาวะแทรกซอนและมี

ภาวะแทรกซอน ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง ท่ีมารับบริการ ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จํานวน 362 คน เคร่ืองมือท่ี

ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล การรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําให

เกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรค ภาวะแทรกซอนของโรค  

______________________________________________________________________ 
1วิทยานิพนธหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสรางเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2556 
2นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสรางเสริมสุขภาพ 
3ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4นักวิชาการสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต 
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดย

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และหาความเท่ียงของเคร่ืองมือ ไดคาความเท่ียงของเคร่ืองมือ 

เทากับ .859 วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regressions) 

ผลการวิจัยพบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมี

ภาวะแทรกซอน มีระดับการรับรูภาวะสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ      

พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม  

การดูแลตนเองระหวางผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมี

ภาวะแทรกซอน พบวา มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน   

 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเพ่ือศึกษาความสัมพันธและการวิเคราะหตัว

แบบการพยากรณ ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน พบวา ตัว

พยากรณที่เหมาะสมท่ีจะพยากรณพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน คือ การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7)  

การรับรูอุปสรรค (X4) การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย (X6) 

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง   

ที่ไมมีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนปจจัยดานการรับรู

ความรุนแรง (X2) มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย               

โรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

ตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 19.90 และสามารถสราง

สมการไดดังน้ี 

สมการในรูปคะแนนดิบ Y= 2.091+0.148 X7+0.144 X4+0.108 X6 -0.103 X2 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z1= 0.241 X7+0.203 X4+0.192X6-0.157 X2 

ตัวพยากรณท่ีเหมาะสมที่จะพยากรณพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน คือ  การรับรู อุปสรรค  (X4) การได รับ                

การสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7) การรับรูโอกาสเส่ียง (X1) มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการ ดูแลตนเองของ ผูป วย โรคความดัน โล หิต สูงที่ มี
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ภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 สวนปจจัยดาน            

การรับรูความรุนแรง (X2) มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย 

ตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 22.70 และสามารถสราง

สมการไดดังน้ี 

สมการในรูปคะแนนดิบ Y= 2.049+0.175 X4+0.162 X7 -0.203 X2+0.154 X1 

  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z1= 0.277 X4+0.280 X7 -0.304 X2+0.202 X1 

 

คําสําคัญ  :  การรับรูสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง โรคความดันโลหิตสูงที่ไมมี

ภาวะแทรกซอน โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to examine the level of 

perception of health, factors affecting self-care, motivation for self-care, and 

behaviour and patterns of personal care of the hypertension patients with and 

without complications, 2) to compare between the self–care patterns of the 

patients with and without complications, and 3) to investigate the relationship 

among variables and to look for predictive indicators of the patients’ 

behaviour. The sample subjects consisted of 362 hypertension patients both 

with and without complications who visited the Vachira Phuket Hospital.  

Questionnaires were used to collect the data for this study with a reliability 

level of 0.85. The data was then analyzed and shown as frequency, 

percentages, means, S.D. and Stepwise Multiple Regression. 

The results of the analysis were as follows:    

Both hypertension patients with and without complications had       

a level of perception of their health status, motivation, and self-care at             
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a moderate level.  The self- care behaviour of both groups was found to be 

indifferent.   

The result from the regression analysis showed that the following 

variables could predict the self-care behaviour of the non-complication group 

at the level of 0.01:  support from family, perception of health problem, and 

support from health professionals. These variables were also found to be 

positively related to the patients’ self-care behaviour, while the variable of the 

perception of severity was found to be negatively related at the level of 0.05. 

However, the following variables could predict the self-care behaviour of the 

hypertension patients with complications at the level of 0.01 and 0.05: 

perception of problems, support from family, as well as perception of risk.  The 

variable of the perception of severity was found to be negatively related to the 

self-care behaviour at the level of 0.10.  

 

Keywords : perception of health, self care behaviors, hypertensive with 

complications, hypertensive  without complications 

 
บทนํา 

   ความดันโลหิตสูงเปนโรคเร้ือรังท่ีเปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขซ่ึง 

มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากการคาดการณจํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอาจสูงถึง 

1,560 ลานคนทั่วโลกในป พ.ศ. 2568 โดยท่ี 2 ใน 3 เกิดขึ้นในประเทศท่ีกําลังพัฒนา  

สงผลใหมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล สําหรับไทยขอมูลจากสํานัก                 

ระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในป พ.ศ. 2551 มี

จํานวนท้ังส้ิน 1,145,557 คน ในจํานวนนี้เปนผูปวยเกา 781,627 คน และผูปวยใหม  

363,930 คน สัดสวนผูปวยหญิงมีมากกวาผูชายเกือบเทาตัวคือรอยละ 62.5 เม่ือเทียบ

กับรอยละ 37.5 ในผูปวยเพศชาย และมักพบในผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีอายุมากกวา  

60 ปขึ้นไป (ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา, 2553 : 52-53)  
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 การควบคุมความดันโลหิตมีวัตถุประสงคเพื่อลดอุบัติการณของการเกิด

ภาวะแทรกซอน มี 2 วิธี คือการควบคุมโดยการใชยา (Pharmacological therapy) 

และการควบคุมโดยการไมใชยา (Nonpharmacological therapy) โดยแนะนําใหปรับ

แบบแผนการดําเนินชีวิต (Lifestyle modifications) ปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอระดับ              

ความดันโลหิตท่ีนาสนใจคือ อาหาร การสูบบุหร่ี สมดุลจิตใจ การออกกําลังกาย และ

การจัดการกับความเครียด พฤติกรรมดานตาง ๆ ดังกลาวลวนมีผลตอการเกิดโรคความดนั 

โลหิตสูง (นพพร ศุภพิพัฒน, 2551 : 81) 

              แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model) ไดพัฒนาข้ึนมาเพ่ือ

ทําความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยในเร่ืองของสุขภาพ โดยคํานึงถึงปจจัย             

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ มีอิทธิพลตอการเจ็บปวยและการรักษาเม่ือมี              

การเจ็บปวยเกิดขึ้น (อังศินันท อินทรกําแหง, 2552 : 27) อธิบายพฤติกรรมของบุคคล

ในการที่จะปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรคและรักษาโรควาบุคคลตองมีการรับรูโอกาสเส่ียง 

รับรู ความรุนแรง รับรูถึงประโยชนของการรักษาและการปองกันโรค และการรับรู

อุปสรรค โดยการเลือกวิธีปฏิบัติท่ีคิดวาเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดดวยการเปรียบเทียบ

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการปฏิบัติกับผลเสียหรืออุปสรรคที่จะเกิดข้ึน นอกจากน้ี

แรงจูงใจดานสุขภาพ ปจจัยรวมอื่น ๆ ตัวแปรดานประชากร การไดรับแรงสนับสนุนจาก

ครอบครัว ญาติ ความรูเกี่ยวกับโรคและการรับรูในความสามารถของตนเอง หากถา

บุคคลมีการรับรูในความสามารถของตนเองสูง บุคคลมักจะมีแนวโนมท่ีจะกระทํา

พฤติกรรมเหลาน้ันสูงดวย (พิจิตรา ทูลมาลา, 2551 : 5) การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู

และการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนและไมมี

ภาวะแทรกซอนจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ เพ่ือเปนการศึกษาหาแนวทางในการปฏิบัติตนท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนหรือลด 

อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีอาจมีเพิ่มมากขึ้นจากการเปนโรค (ผองพรรณ อรุณแสง, 

2551 : 213)   

จากขอมูลทางสถิติของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จํานวนผูปวยท่ีปวยเปน   

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในแผนก
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ผูปวยใน ในป พ.ศ.2551 มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการตรวจรักษาท้ังส้ิน 

จํานวน 2,620 คน ในป พ.ศ. 2552 มีผูปวยเขารับการรักษาจํานวน 3,562 คน และในป 

พ.ศ. 2553 มีผูปวยเขารับการรักษาจํานวน 3,823 คน จากสถิติการเขารับ                  

การรักษาพยาบาลดังกลาวในป พ.ศ. 2553 เมื่อจําแนกผูท่ีเขารับการรักษาโดยเฉล่ียใน

รอบป พบวาในแตละเดือนโดยเฉลี่ยมีผูเขารับการรักษาจํานวน 319 คน โดยมีผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนโดยเฉลี่ยเดือนละ 310 คนและไมมี

ภาวะแทรกซอนโดยเฉล่ียเดือนละ 9 คน (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, 2553)    

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว   ทําใหผูวิจัยสนใจ            

ที่จะศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน          

โลหิตสูงในกลุมของผูที่ไมมีภาวะแทรกซอน  และผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมี

ภาวะแทรกซอน ที่มารับบริการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพ่ือเปรียบเทียบ

พฤติกรรมสุขภาพของผูป วยกลุม ท่ีมีภาวะแทรกซอนและผูป วยกลุม ท่ี ไมมี

ภาวะแทรกซอน ระดับการรับรู แรงจูงใจจากภายนอกที่ผูปวยไดรับในการปฏิบัติเพ่ือ

ปองกันโรค ปองกันภาวะแทรกซอนของโรค เพื่อเปนการสงเสริมการรับรูและพฤติกรรม

การดูแลตนเองที่ถูกตองเหมาะสมกับภาวะของโรค ระดับความรุนแรงของโรค เพ่ือ              

การมีสุขภาพดี และเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการในการควบคุมภาวะ 

ความดันโลหิตสูง รวมถึงการหาแนวทางในการปองกันภาวะแทรกซอนของโรค  

 

วัตถุประสงค 
         1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรูสุขภาพ ปจจัยรวมในการดูแลตนเอง ส่ิงชักนําให

เกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง            

ที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน  

         2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางผูปวยโรค               

ความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน  

        3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธและอํานาจในการทํานายของระดับการรับรู

สุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

ความดันโลหิตสูง 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท้ังเพศหญิง

และเพศชายอายุ 35 ปขึ้นไป ที่มารับบริการตรวจรักษาที่แผนกผูปวยในโรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดือนมกราคม พ.ศ. 2553-ธันวาคม พ.ศ. 2553 

จํานวน 3,823 คน กลุมตัวอยางในการศึกษา ประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง โดย

คํานวณจากสูตรของ ยามาเน  (Yamane)  ท่ีระดับความคลาดเคล่ือนของการสุม .05 

ไดกลุมตัวอยาง 362 คน โดยกลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน และ กลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  

ชุดที่  2  การรับรูสุขภาพ ครอบคลุมการรับรูท้ัง 4 ดาน ลักษณะของแบบสอบ- 

ถาม เปนขอคําถามท้ังดานบวกและดานลบ จํานวน 23 ขอ  

ชุดท่ี 3 ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกัน

โรคภาวะแทรกซอนของโรค ขอคําถามประกอบดวย การไดรับขอมูลขาวสาร การไดรับ

การสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ญาติ และเพ่ือน ลักษณะของแบบสอบถามเปนขอคําถามท้ังดานบวก จํานวน 17 ขอ  

ชุดที่ 4 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง              

ขอคําถามประกอบดวย การดูแลตนเองในดาน การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย   

การจัดการกับความเครียด การสูบบุหร่ี การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด  

ลักษณะของแบบสอบถามเปนขอคําถามทั้งดานบวกและดานลบ จํานวน 18 ขอ  
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. การตรวจสอบหาความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดย

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน  

2. การหาความเที่ยงของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยชุดที่ 2 การรับรูสุขภาพ 

ไดคาความเท่ียงของเคร่ืองมือ เทากับ .896 ชุดที่ 3 ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคภาวะแทรกซอนของโรค ไดคาความเที่ยงของ

เคร่ืองมือ เทากับ .929 ชุดท่ี 4 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ไดคาความเท่ียงของเคร่ืองมือ เทากับ .818 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลไปวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป โดย

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีขั้นตอนในการคํานวณดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ  

2. การรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ พฤติกรรม              

การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ ไม มีภาวะแทรกซอนและมี

ภาวะแทรกซอนโดยการหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูสุขภาพ     

ระดับส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ และระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน ความสัมพันธและอํานาจใน              

การทํานายระหวางการรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ ตอ

พฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน

และมีภาวะแทรกซอน การวิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple 

Regressions) 

 
ผลการศึกษา 

1. ขอมูลสวนบุคคล  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 35-44 ป รายไดอยูระหวาง 2,000-14,000 บาท

ตอเดือน สถานภาพสมรสคู มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพ

รับจางเปนสวนใหญ ผูปวยมีบุคคลในครอบครัวปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 

53.30 สวนใหญไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงมาเปน

ระยะเวลา 6-24 เดือน ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา เคยไดรับความรูเร่ือง

ภาวะแทรกซอนจากการเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 91.40 สวนใหญไดรับความรู
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เกี่ยวกับการดูแลตนเองจากแพทย / พยาบาล และโดยสวนใหญมีระดับความดันโลหิต

อยูในชวง 140-159/90-99 มิลลิเมตรปรอท 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ

เฉล่ียอยูระหวาง 55-64 ป รายไดเฉล่ียอยูระหวาง 2,000-14,000 บาทตอเดือน 

สถานภาพสมรสคูเปนสวนใหญ มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา 

ไมไดทํางานเปนสวนใหญ ผูปวยมีบุคคลในครอบครัวปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 

รอยละ 53.90 สวนใหญไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงมาเปน

ระยะเวลา 25-48 เดือน ภายหลังจากการปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง ผูปวย        

สวนใหญมีภาวะแทรกซอนเปนโรคเบาหวาน ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา สวน

ใหญเคยไดรับความรูเร่ืองภาวะแทรกซอนจากการเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 

96.40  โดยไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองจากแพทย/พยาบาล สวนใหญมีระดับ

ความดันโลหิตอยูในชวง 140-159/90-99  มิลลิเมตรปรอท 

 
2. การรับรูสุขภาพ สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจพฤติกรรม 

การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมี
ภาวะแทรกซอน ผลการศึกษา พบวา ระดับการรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติ

และแรงจูงใจ พฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยรวมและรายดาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับ  

ปานกลาง เชนเดียวกัน ดังแสดงตามตาราง 1-3 
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ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรูภาวะสุขภาพ 
โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

(n = 197) 

โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีมีภาวะแทรกซอน 

(n =  165) 
การรับรูภาวะสุขภาพ 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

การรับรูภาวะสุขภาพรายดาน 

    การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค 

    การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค 

    การรับรูประโยชนของการปฏิบัติเพ่ือ 

ปองกันโรค 

    การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือ

ปองกันโรค 

 

3.36 

3.32 

 

3.37 

 

2.89 

 

0.53 

0.59 

 

0.52 

 

0.55 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

3.34 

3.26 

 

3.31 

 

2.90 

 

0.51 

0.58 

 

0.51 

 

0.62 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

การรับรูภาวะสุขภาพโดยรวม 3.23 0.36 ปานกลาง 3.20 0.39 ปานกลาง 

 
ตาราง 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ 

โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

(n = 197) 

โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีมีภาวะแทรกซอน 

(n =  165) 
สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ 

 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ   

รายดาน 

    การไดรับขอมูลขาวสาร 

    การไดรับการสนับสนุน  แนะนําจาก

บุคลากรทางการแพทย     

  การได รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ญาติ 

    การไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนที่เปน

โรคความดันโลหิตสูงดวยกัน 

 

 

2.83 

 

3.02 

 

2.81 

 

2.58 

 

 

0.64 

 

0.69 

 

0.63 

 

0.62 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

2.82 

 

3.08 

 

2.87 

 

2.59 

 

 

0.61 

 

0.60 

 

0.67 

 

0.69 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ

โดยรวม 
 

2.81 

 

0.47 

 

ปานกลาง 

 

2.84 

 

0.46 

 

ปานกลาง 
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ตาราง 3 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

(n =  197) 

โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีมีภาวะแทรกซอน 

(n =  165) 
พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

พฤติกรรมการดูแลตนเองรายดาน 

    การควบคุมอาหาร 

    การออกกําลังกาย 

    การจัดการกับความเครียด การสูบบุหร่ี 

    การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด 

 

2.81 

2.63 

3.05 

3.20 

 

0.44 

0.66 

0.65 

0.67 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

2.77 

2.51 

3.06 

3.20 

 

0.41 

0.69 

0.68 

0.72 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม 2.91 0.39 ปานกลาง 2.87 0.39 ปานกลาง 

 
 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน พบวาผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

โดยรวมไมแตกตางกัน ดังแสดงตามตาราง 4 

 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  

              โดยรวม  
ไมมี

ภาวะแทรก
ซอน 

มีภาวะแทรกซอน พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

x  S.D. x  S.D. 

t p 

     เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรก- 

ซอนและมีภาวะแทรกซอนโดยรวม 
2.91 0.39 2.87 0.39 -0.86 0.39 
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4 การวิเคราะหความสัมพันธและอํานาจในการทํานายระหวาง              
การรับรูสุขภาพ สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ ผลการศึกษาพบวา 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนมี

ความสัมพันธทางบวกกับการรับรูอุปสรรค (X4) การไดรับการสนับสนุน แนะนําจาก

บุคลากรทางการแพทย  (X6) การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวญาติ (X7) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ มีความสัมพันธทางบวกกับการไดรับการสนับสนุน

จากเพื่อนที่เปนโรคความดันโลหิตสูงดวยกัน (X8) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พฤติ ก ร รมการดู แ ลตน เองของ ผู ป ว ย โ รคความดั น โล หิต สู งที่ มี

ภาวะแทรกซอนมีความสัมพันธทางบวกกับ  การรับรู อุปสรรค  (X4)  การได รับ             

การสนับสนุนแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย (X6) การไดรับการสนับสนุนจาก

ครอบครัว ญาติ (X7) การไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง

ดวยกัน(X8) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงตามตาราง 5 -6 

 

ตาราง 5 ความสัมพันธระหวาง การรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ 

ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ ไมมี

ภาวะแทรกซอน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ตัวแปร X4 X6 X7 X8 Y 

การรับรูอุปสรรค (X4) 1.000     

การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทาง

การแพทย (X6) 

 

.076 

 

1.000 

   

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ  (X7) .059 .382** 1.000   

การไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนที่เปนโรคความดัน

โลหิตสูงดวยกัน (X8) 

 

-.158* 

 

364** 

 

.533** 

 

1.000 

 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง (Y) 

 

.251** 

 

.263** 

 

.321** 

 

.167* 

 

1.000 

* p < .05 , ** p < .01 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

75 

ตาราง 6 ความสัมพันธระหวาง การรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ 

ตอพฤติ ก ร รมการดู แลตนเองของ ผู ป วย โ รคความดัน โลหิ ต สู ง ท่ี มี

ภาวะแทรกซอน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ตัวแปร X4 X6 X7 X8 Y 

การรับรูอุปสรรค (X4) 1.000     

การได รับการสนับสนุน  แนะนําจาก

บุคลากรทางการแพทย (X6) 

 

.146 

 

1.000 

   

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ญาติ (X7) 

.159* .328** 1.000   

การไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนที่เปน

โรคความดันโลหิตสูงดวยกัน (X8) 

 

.114 

 

.265** 

 

.704** 

 

1.000 

 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง  (Y) 

.324**  

.219** 

 

.320** 

 

.278** 

1.000 

* p < .05 , ** p < .01 

 

การวิเคราะหสมการถดถอยเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรู

สุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค ตอ

พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผลการศึกษาพบวาตัวพยากรณที่เหมาะสมที่จะพยากรณ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน คือ   

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7) การรับรูอุปสรรค (X4) การไดรับ      

การสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย (X6) และการรับรูความรุนแรง (X2)  

สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมี

ภาวะแทรกซอนไดรอยละ 19.90 คาอํานาจในการพยากรณ  R2 ท่ีปรับแลว = .182    

ดังแสดงตามตาราง 7-8 
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ตาราง 7 การวิเคราะหตัวแบบการพยากรณ ตอ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย   

โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน โดยรวม 

ตัวแบบการพยากรณ R R2 
Adjusted R 

Square 
F p 

X7 

X7X4 

X7X4 X6 

X7X4 X6 X2 

.321 

.396 

.420 

.446 

.103 

.157 

.176 

.199 

.098 

.148 

.164 

.182 

22.370 

12.468 

4.510 

5.433 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 

* p < .05 , ** p < .01 

 

ตาราง 8 คาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ ที่อยูในรูปคะแนนดิบ (b) คะแนนมาตรฐาน 

(Beta) และ คาสถิติท่ีทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ท่ีใชพยากรณ ของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

* p < .05 , ** p < .01, R = .446 , R2 = .199 , R2 ที่ปรับแลว = .182 

 

จะเห็นไดวาการไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7) การรับรู

อุปสรรค (X4) การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย (X6) มี

ปจจัย b Beta t p 

คาคงที ่  

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7) 

การรับรูอุปสรรค(X4) 

การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทาง

การแพทย (X6) 

การรับรูความรุนแรง (X2)  

2.09 

1 

.148 

 

.144 

.108 

-.103 

 

.241 

.203 

 

.192 

-.157 

9.066 

3.443 

3.106 

 

2.655 

-2.331 

.000** 

.001** 

.002** 

 

.009** 

.021* 
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ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไม

มีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01สวนปจจัยดานการรับรู   

ความรุนแรง (X2) มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย         

โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

ตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 19.90  และสามารถสราง

สมการไดดังน้ี 

 สมการในรูปคะแนนดิบ Y = 2.091+0.148 X7+0.144 X4+0.108 X6 -0.103 X2 

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน   Z1= 0.241 X7+0.203 X4+0.192X6-0.157 X2 

 

 ตัวพยากรณท่ีเหมาะสมท่ีจะพยากรณพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน คือ การรับรูอุปสรรค (X4) การไดรับการสนับสนุน 

จากครอบครัว ญาติ (X7) การรับรูความรุนแรง (X2)  และการรับรูโอกาสเส่ียง (X1) 

สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมี

ภาวะแทรกซอนไดรอยละ 22.70 คาอํานาจในการพยากรณ  R2  ท่ีปรับแลว = .208              

ดังแสดงตามตาราง 9-10 

 

ตาราง 9 การวิเคราะหตัวแบบการพยากรณ ตอ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย 

โรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน โดยรวม 

* p < .05 , ** p < .01 

ตัวแบบการพยากรณ R R2 
Adjusted R 

Square 
F p 

X4  

X4X7  

X4 X7 X2 

X4 X7 X2 X1 

.324 

.423 

.454 

.477 

.105 

.179 

.206 

.227 

.100 

.169 

.191 

.208 

19.158 

14.523 

5.555 

4.365 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 
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ตาราง 10 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ ที่อยูในรูปคะแนนดิบ (b) คะแนนมาตรฐาน 

(Beta) และ คาสถิติที่ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิที่ใชพยากรณ ของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน 

* p < .05 , ** p < .01, R = .477, R2 = .227 , R2 ท่ีปรับแลว = .208 

 

จะเห็นไดวาการรับรูอุปสรรค  (X4) การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ญาติ (X7) การรับรูโอกาสเสี่ยง (X1) มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และ 0.05 สวนปจจัยดานการรับรูความรุนแรง (X2) มีความสัมพันธทางลบ

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01โดยตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนได

รอยละ 22.70 และสามารถสรางสมการไดดังนี้ 

สมการในรูปคะแนนดิบ Y= 2.049+0.175 X4+0.162 X7 -0.203 X2+0.154 X1 

  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z1= 0.277 X4+0.280 X7 -0.304 X2+0.202 X1 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาระดับการรับรูสุขภาพ ปจจัยรวมในการดูแลตนเอง พบวา 

ระดับการรับรูสุขภาพโดยรวมและรายดานของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับ

ปจจัย b Beta t p 

คาคงที ่

การรับรูอุปสรรค (X4) 

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7)  

การรับรูความรุนแรง (X2)   

 การรับรูโอกาสเสี่ยง ( X1) 

2.04 

9 

.175 

.162 

-.203 

.154 

 

.277 

.280 

-.304 

.202 

8.874 

3.928 

3.907 

-3.167 

2.089 

.000** 

.000** 

.000** 

.002** 

.038* 
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ปานกลาง เนื่องจากการไดรับความรูเก่ียวกับการดูแลตนเอง ภาวะแทรกซอนของ      

โรคจากแพทยและพยาบาล มีคาเฉล่ียสูงสุดท้ังสองกลุม เชนเดียวกัน ผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน พบวา การรับรูประโยชนของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคมี

คาเฉล่ียอยูในระดับสูงท่ีสุด และในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน 

พบวา การรับรูประโยชนของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคมีคาเฉล่ียอยูในระดับรองลงมา 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน  มีการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ

เพ่ือปองกันโรคดีกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน เนื่องจากการรับรู

ประโยชนของการรักษาและปองกันโรค  หมายถึง การท่ีบุคคลรับรูประโยชน ขอดี  

ขอเสียในการปฏิบัติใหหายจากการเปนโรคหรือปองกันไมใหเกิดโรควาเปนการกระทําท่ี

ดีมีประโยชน และเหมาะสม (จีระศักดิ์ เจริญพันธ  และ เฉลิมพล ตันสกุล, 2550 : 60)  

 ผลการศึกษาดานการรับรูโอกาสเส่ียง หากบุคคลมีการรับรูโอกาสเสี่ยงอยู

ในระดับดี บุคคลยอมมีการปฏิบัติตนที่ดีในการดูแลสุขภาพ จากการศึกษาพบวา ผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนมีคาเฉลี่ยของระดับการรับรูโอกาสเส่ียงของ

การเกิดโรคอยูในระดับรองลงมา และในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน 

พบวา การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคมีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงที่สุดเน่ืองจากผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนตาง ๆ ยอมมีการรับรูโอการเส่ียง ความรุนแรง

ของโรคที่อาจตามมาจากการควบคุมระดับคามดันโลหิตไมไดมากกวาผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูงที่ยังไมมีภาวะแทรกซอน  

ผลการศึกษาดานการรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค พบวา ผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอนมีระดับของการรับรูความรุนแรง

ของการเกิดโรคอยูในระดับปานกลาง การรับรูของบุคคลที่มีตอความรุนแรงของโรความี

อันตรายตอรางกาย การรับรูความรุนแรงในทางท่ีถูกตองมีสวนชวยในการดูแลภาวะ

สุขภาพ และปองกันภาวะแทรกซอนจากการเปนโรค จากผลการศึกษาผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนผลดีตอการปองกันความรุนแรง        

ของโรค เชนเดียวกัน  
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ผลการศึกษาดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรค พบวา 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน มีระดับการรับรู

อุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน การรับรู

อุปสรรคมีความสําคัญในการปองกันความรุนแรง ภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่อาจตามมา

จากการเปนโรค การเพิ่มความรู การจัดการกับอุปสรรคท่ีมีผลตอการดูแลสุขภาพจึง

เปนส่ิงจําเปนที่ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควรไดรับ เพ่ือภาวะสุขภาพท่ีดีตอไป 

ผลการศึกษาปจจัยรวมในการดูแลตนเอง  แรงจูงใจดานสุขภาพ พบวา 

ระดับของส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับ           

ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ Becker (1974 : 332 อางถึงใน จีระศักดิ์ เจริญพันธ และ 

เฉลิมพล ตันสกุล, 2550 : 61) ท่ีกลาววา การเกิดแรงจูงใจดานสุขภาพของบุคคล

รวมกับปจจัยการรับรูตาง  ๆ  ถือวามีความสําคัญท่ีจะชวยผลักดันบุคคลใหมี              

ความตองการลดโอกาสเส่ียงของการเปนโรคและกอใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 

การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย เปนประโยชน

ในการเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ จากผลการศึกษาพบวา ผูปวย             

โรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน  มีระดับของการไดรับ

การสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย

สูงสุดในสิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจท้ัง 4 ดาน เชนเดียวกัน บุคคลท่ีมี

ความรูเร่ืองโรค การปฏิบัติตนเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนของโรคมากยอมปฏิบัติตนได

ดีกวาผูที่มีความรูเกี่ยวกับโรคนอย  

การไดรับขอมูลขาวสาร บุคคลท่ีไดรับขอมูลขาวสารมาก และสม่ําเสมอ 

ยอมเกิดความตระหนักในการดูแลภาวะสุขภาพมากกวาบุคคลท่ีไดรับขอมูลขาวสาร

นอย และขาดความตอเน่ือง เชนเดียวกับผลการศึกษาท่ีพบวาผูปวยโรคความดัน           

โลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนมีคาเฉล่ียของการไดรับขอมูลขาวสารสูงกวาผูปวย              

โรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน 
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  การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ ในดานความเจ็บปวย กําลังใจ

ในการดูแลสุขภาพตนเองจากครอบครัว ขณะเดียวกัน ครอบครัวไมเขาใจสภาพผูปวยก็

จะสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนความรวมมือในการดูแลสุขภาพตนเอง

เปนไปในทางลบได (เรณู สอนเครือ, 2553 : 8) จากผลการศึกษาพบวา ระดับของ             

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ อยูในระดับปานกลาง โดยที่คาเฉล่ียของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนสูงกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมี

ภาวะแทรกซอน ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน 

ปวยเปนโรคอ่ืน ๆ รวมดวย ยอมตองการการดูแลเอาใจใสจากบุคคลในครอบครัว 

มากกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ียังไมมีภาวะแทรกซอน 

 การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนที่เปนโรคความดันโลหิตสูงดวยกัน จากผล

การศึกษา ระดับของการไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง

ดวยกันอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน โดยท่ีคาเฉล่ียของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

ท่ีมีภาวะแทรกซอนสูงกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน ผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนยอมตองการการสนับสนุน ขอมูลการดูแลสุขภาพ  

จากเพื่อนท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูงดวยกันมากกวาผูปวยท่ียังไมมีภาวะแทรกซอน 

จากผลการศึกษาระดับการรับรูสุขภาพ ปจจัยรวมในการดูแลตนเอง ท่ี

กลาวมาจะเห็นไดวาสอดคลองกับทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief 

Model) ที่ Becker (1974 : 332 อางถึงใน จีระศักดิ์ เจริญพันธ และ เฉลิมพล ตันสกุล, 

2550 : 59-61) กลาววาความเชื่อหรือการรับรูของปจเจกบุคคลเก่ียวกับโอกาสเส่ียง มี

ผลโดยตรงตอการปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย 

ซ่ึงแตละบุคคลจะมีความเช่ือหรือการรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนโรคในระดับท่ีแตกตาง

กัน การรับรูความรุนแรงของโรความีอันตรายตอรางกาย การรับรูถึงประโยชนหรือขอดี 

ขอเสีย ในการปฏิบัติใหหายจากการเปนโรควาเปนการกระทําท่ีดีมีประโยชนและ

เหมาะสม การรับรูตออุปสรรคในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และการเกิดแรงจูงใจดาน

สุขภาพที่จะกอใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
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ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเอง

โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน   

พฤติกรรมการรับประทานยา การมาตรวจตามนัด เพ่ือควบคุมระดับความดัน 

โลหิตใหอยูในสภาวะท่ีเหมาะสม และปองกันภาวะแทรกซอนของโรคเพ่ือใหตนเอง

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สุพรรณ ชูชื่น, 2547 : 21) จากผลการศึกษา 

พบวา พฤติกรรมการรับประทานยา การมาตรวจตามนัด ของผูปวยโรคความดันโลหิต

สูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน และมีภาวะแทรกซอนอยูในระดับปานกลาง และมีคะแนน

เฉล่ียอยูในระดับสูงที่สุด ของพฤติกรรมการดูแลตนเองท้ัง 4 ดาน  

การจัดการกับความเครียด การสูบบุหร่ี จากผลการศึกษา พบวา มีคาเฉล่ีย

อยูในระดับปานกลาง โดยท่ีคาเฉลี่ยของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน

สูงกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน การใชเทคนิคผอนคลาย  มีผล

ลดความเครียด และบุหร่ีถือวาเปนปจจัยเพิ่มความเส่ียงตอการเกิดโรคในระบบหัวใจ

และหลอดเลือดที่สําคัญ  เพราะนิโคตินทําใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้นและทําให

หลอดเลือดสวนปลายหดตัว นอกจากนี้การสูบบุหร่ียังลดประสิทธิภาพของยาลดความ

ดันโลหิตดวย (ผองพรรณ อรุณแสง, 2551 : 230) ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มี

ภาวะแทรกซอนจึงเห็นความสําคัญของการจัดการความเครียด ประโยชนของการหยุด

สูบบุหร่ีมากกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

พฤติกรรมการควบคุมอาหาร จากผลการศึกษาพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

ปานกลาง โดยที่คาเฉล่ียของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนสูงกวา

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน พบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มี

ภาวะแทรกซอน มักบริโภคไขมันท่ีมาจากสัตว เชนนํ้ามันหมู เคร่ืองในสัตว การสงเสริม

การเลือกรับประทานอาหารจึงเปนส่ิงสําคัญ เพ่ือเปนการลดปจจัยเส่ียงของการเกิด

ภาวะแทรกซอน และความรุนแรงของโรค 

พฤติกรรมการออกกําลังกาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง และมี

คาเฉล่ียอยูในระดับตํ่าสุด ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง ทั้ง 4 ดาน โดยที่คาเฉล่ียของ
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ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนสูงกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมี

ภาวะแทรกซอน 

         ผลการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบวา พฤติกรรม    

การดูแลตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน พิจารณารายดานพบวา มีเพียงการดื่มนํ้าสะอาด 

วันละ 6-8 แกว ท่ีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนมีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองสูงกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการดูแลตนเองมี

ผลในการทําใหเกิดความรุนแรงในโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับนอย  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไม มี

ภาวะแทรกซอน พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรู

อุปสรรค การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย การไดรับ            

การสนับสนุนจากครอบครัวญาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี

ความสัมพันธทางบวกกับการไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง

ดวยกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ มี

ภาวะแทรกซอน พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มี

ภาวะแทรกซอนมีความสัมพันธทางบวกกับ การรับรูอุปสรรค การไดรับการสนับสนุน

แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย  การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ              

การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูงดวยกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเพื่อศึกษาความสัมพันธและการวิเคราะหตัว

แบบการพยากรณ พบวา  การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ เปนปจจัยท่ี

สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมี

ภาวะแทรกซอนไดดีที่สุด และปจจัยท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนไดดีในอันดับรองลงมา โดยพบวาใน            

ทุกดานของการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

เชนเดียวกัน ปจจัยภายนอกตัวบุคคล การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ ไดรับ
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ความชวยเหลือทางดานขอมูล ขาวสาร  หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจ จากผูให         

การสนับสนุน ซึ่งอาจเปนกลุมคน จึงเปนผลใหผูรับไดปฏิบัติในทางท่ีผูรับตองการ ใน

ที่น้ีหมายถึงการมีสุขภาพดี (อังศินันท อินทรคําแหง, 2552 : 29)  

การรับรูอุปสรรค ปจจัยท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนไดดีที่สุด  และปจจัยท่ีสามารถทํานาย

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนไดดีใน

อันดับรองลงมา ในทุกดานของการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรค ทุกขอมี

คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน อุปสรรคเปรียบเสมือนส่ิงท่ีขัดขวาง ไมให

บุคคลกระทําพฤติกรรมหรือจูงใจใหหลีกเล่ียงท่ีจะกระทําพฤติกรรม เมื่อบุคคลมี             

ความพรอมในการที่จะกระทําต่ํา มีอุปสรรคมากการกระทําก็จะไมเกิดขึ้น แตเมื่อใด

บุคคลมีความพรอมในการท่ีจะกระทําสูงและมีอุปสรรคนอยความเปนไปไดในการที่จะ

กระทําพฤติกรรมก็มากขึ้น (อรทัย อินทรแกว, 2551 : 121)  

ปจจัยที่เปนตัวทํานายเขาสูสมการตัวท่ี  3 ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ี

ไมมีภาวะแทรกซอน คือการไดรับการสนับสนุนแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน  มีโรคตาง ๆ  ตามมา  ยอมมีความใสใจ

ภาวะสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น บุคคลเม่ือมีการรับรูเพ่ิมมากขึ้น ยอมมีการปฏิบัติ

ตนในการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ิมมากขึ้น   

ปจจัยที่เปนตัวทํานายเขาสูสมการตัวที่ 3 ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ี

มีภาวะแทรกซอน คือ การรับรูความรุนแรงและเปนปจจัยท่ีเปนตัวทํานายเขาสูสมการ

ตัวที่ 4 ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน  การรับรูความรุนแรง

ในทางที่ถูกตอง มีสวนชวยในการดูแลภาวะสุขภาพ การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาถึงการรับรู

ความรุนแรงของการมีระดับความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซอนตาง ๆ ท่ีอาจตามมาจาก

การปฏิ บั ติตัวไมถูกตองปลอยใหความดันโลหิตสูงในระยะเวลานาน  ๆ  จาก                    

ผลการศึกษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนผลดีตอ

การปองกันความรุนแรงของโรค  
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 ปจจัยที่เปนตัวทํานายเขาสูสมการตัวที่ 4 ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ี

มีภาวะแทรกซอน คือ การรับรูโอกาสเส่ียง บุคคลท่ีมีการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิด              

โรคภาวะแทรกซอนท่ีตามมาของการควบคุมระดับความดันโลหิตไมได หากบุคคลมี      

การรับรูโอกาสเส่ียงอยูในระดับดี บุคคลยอมมีการปฏิบัติตนที่ดีในการดูแลสุขภาพ  

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. นโยบายการพัฒนาศักยภาพพยาบาล  ดานการรับรูและแบบแผนความเชือ่ 

ดานสุขภาพ 

2. สงเสริมงานบริการสาธารณสุข ดานการดูแลใหคําแนะนําผูปวยภายใน

ชุมชน  

3. การเพิ่มศักยภาพ  ใหความรูกับญาติผูดูแลเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติ

ตัวที่เหมาะสม    
ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
1. การรับรูประโยชนของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรค และการรับรูโอกาสเส่ียง

ตอการเกิดโรค อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงสุด ของผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน และมีภาวะแทรกซอน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ดังน้ันควรมีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

ประโยชน  โอกาสเส่ียงที่อาจตามมาจากการเปนโรคอยางสม่ําเสมอ  เ พ่ือเปน            

การสงเสริมในการดูแลตนเองตอไป 

2. การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ มีผลดีตอพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงทั้งท่ีไมมีภาวะแทรกซอน และมีภาวะแทรกซอน 

การใหความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลภาวะสุขภาพ การดึงครอบครัว ญาติเขามามี

สวนรวมในการดูแลภาวะสุขภาพของผูปวยจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือเปน           

การสนับสนุน สงเสริมใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีดี

เพิ่มขึ้น 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. การศึกษา ทัศนคติ คานิยม เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

โรคความดันโลหิตสูง 

2. การศึกษาถึงสมรรถนะแหงตนเก่ียวกับการรับรูภาวะสุขภาพและ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

3. การศึกษาแบบเจาะลึกของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูง ท่ีไมมีภาวะแทรกซอนเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองปองกัน

ภาวะแทรกซอนท่ีอาจตามมาจากการเปนโรค 

4. การศึกษาแบบเจาะลึกถึงการรับรูประโยชนของการออกกําลังกายของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน 
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การพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เร่ืองการทองเที่ยว 
ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ1 
Development of Learning Package in Communicative English on Tourism  
in Phuket Municipality for Matoyomsuksa Three Students at Plukpanya 

Municipal School under the Royal Patronage1 
สุรีย นุเคราะหชีพ2  , จตุพงศ แกวใส3 

Suree Nukrocheep2, Jatupong  Kaewsai3 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุด   

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและ

เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ      

การส่ือสารเร่ือง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา 

ในพระอุปถัมภฯ ซึ่งผูวิจัยใชนักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมคณิตศาสตร-อังกฤษ ซึ่งมีจํานวน 

1 หอง จํานวนนักเรียน 38 คน ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือ ท่ีใชใน      

การวิจัยมีดังน้ี 1) ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวใน              

เขตเทศบาลนครภูเก็ต จํานวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ือง  การทองเที่ยวในเขตเทศบาลภูเก็ต มีคาความยากงาย

ระหวาง 0.24 - 0.77  มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21 – 0.48  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 
 

1วิทยานิพนธ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต 2555 
2นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
3อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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3) แบบวัดเจตคติที่มีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ือง การทองเท่ียวใน

เขตเทศบาลนครภูเก็ต มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.86 วิเคราะหขอมูลโดยการหา              

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยทาง

สถิติพบวา 1) ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ตมีประสิทธิภาพ 80.87/80.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว 80/80              

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ              

การสื่อสารเรื่องการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) เจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตโดยรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ กิจกรรมการสอนกลุมภาษาอังกฤษ  ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ        

การส่ือสาร 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the efficiencies of 

learning package on communicative English on tourism in Phuket municipality 

to meet the 80/80 standard criteria, to study the result of learning activities on 

communicative English on tourism in Phuket municipality, and to study 

students’ attitudes towards learning package on communicative English on 

tourism in Phuket municipality. The sample consisted of 38 students in Math -

English program of Matayomsuksa 3 studied in the first semester of 2012 

academic year at Plukpanya municipal school under the royal patronage.              

The sampling method was the purposive sampling. The instruments used in 

this study were 5 learning packages with difficulty value at 0.24 – 0.77, 

discrimination value at 0.21 – 0.48, and reliability value at 0.8117, a learning 

achievement test, and questionnaires about the students’ attitudes toward 

using learning package with the reliability value at 0.8560. The statistics used 
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in analysis the data were mean, percentage, standard deviation and t-test. 

This research was found that the efficiencies of the learning package on 

tourism in Phuket municipality were at 112.80/80.00. The students’ learning 

achievement after experiment was significantly higher than those before at               

a .01, and the attitudes of the students studied with learning package was in 

high level. 
 
Key word : Learning Package in Communicative English 

 
บทนํา 

สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูล ขาวสาร ความกาวหนา ความเคล่ือนไหว

และ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีผลกระทบท่ัวถึงอยางรวดเร็ว 

บุคคลในสังคมตองมีการติดตอ พบปะ เพื่อดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 

ภาษาอังกฤษจึงกลายเปนเคร่ืองมืออันสําคัญยิ่งในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิด

ความเขาใจกันและกัน ในการศึกษาหาขอมูลความรูและถายทอดวิทยาการตางๆ แกกัน 

ในดานเศรษฐกิจ ภาษาจึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการเจรจาตอรองดานการคาและ                      

การประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเรียนรูภาษาตางประเทศจะชวยสราง

สัมพันธภาพเพราะมีการเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของแตละเช้ือชาติทําใหสามารถ

ปฏิบัติตอกันไดอยางถูกตองและเหมาะสมมีความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและ

วัฒนธรรมไทย  สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก  (กรมวิชาการ, 

กระทรวงศึกษาธิการ; 2544: 1) ดังน้ัน การเรียนรูภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญย่ิงใน              

การติดตอส่ือสาร และ นําประเทศไทยสูความเปนนานาชาติเพราะภาษาอังกฤษเปน

ภาษาสากลท่ีใชในการติดตอส่ือสารกันมากท่ีสุด การพัฒนาใหคนในประเทศ มีความรู

ภาษาอังกฤษ จึงมีความสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยเปนเมืองทองเที่ยวมีชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวในแต

ละปจํานวนมาก คนไทยจึงไดมีโอกาสพบปะติดตอ ส่ือสารกับชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น 
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 เทศบาลนครภูเก็ต เปนจุดศูนยรวมความเจริญในหลายดาน เชน ดาน

การศึกษา ดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ซึ่งมีคาย่ิงใน   

การอนุรักษและถายทอดใหกับคนในทองถิ่นรวมทั้งนักทองเท่ียวและชาวตางชาติ คนใน

ทองถิ่นทุกอาชีพมีโอกาสในการติดตอส่ือสารกับนักทองเท่ียวเปนประจํา จึงไมควร

มองขามถึงภาษาท่ีใชในการส่ือสาร และ  เชิญชวนชาวตางชาติหรือนักทองเท่ียวมาเท่ียว 

รวมทั้งประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เร่ืองราวของเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเปนทองถ่ิน

ตนเองใหชาวตางชาติ ไดรูและเขาใจคนไทยและคนในทองถิ่นมากข้ึน การจัดการเรียนรู

เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในขอมูลตางๆ ท่ีสําคัญและมีประโยชนที่อยูในทองถิ่น

ตนเองและสามารถส่ือสารกับนักทองเท่ียวได เทศบาลนครภูเก็ตมีแนวทางในการพัฒนา

ใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาตางประเทศจนพูดภาษาอังกฤษไดเปนภาษาท่ีสอง  

 แนวการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสาร (Communicative approach) ชวย

ใหผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสารไดเปนอยางดี ซ่ึงผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาใน

ลักษณะและสถานการณท่ีเปนจริง โดยการจัดส่ือการเรียนการสอนหรือกิจกรรมหลาย ๆ 

รูปแบบ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหนักเรียนสามารถติดตอ ส่ือสารกัน และรูจักถายโอน 

ประสบการณที่ตนเคยพบเห็นในหองเรียนไปสูสถานการณจริงในชีวิตประจําวันได 

(Littlewood, 1981 : 1) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูของธอรนไดด ที่กลาววา              

ควรเรียนรู จากสภาพความเปนจริงและของจริงกอน  ฉะน้ันแนวคิดดังกลาวจึงเนนท่ี

การส่ือความหมายใหผูอื่นเขาใจตรงกับจุดประสงคที่ตนตองการ มีการสงเสริมให

แสดงออกทางภาษาโดยใชกลวิธีในการส่ือความหมายและเพ่ือใหการส่ือสารดําเนินไปได

อยางมีประสิทธิภาพ (สุภัทรา อักษรานุเคราะห, 2536 : 5) การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร

ควรสอนใหผูเรียนคุนเคยกับการใชภาษาในชีวิตประจําวันและนําภาษาที่คุนเคยไป

ใชได แนวคิดน้ีสอดคลองกับความเห็นของวินโดวซัน (Widdowson , 1978 : 11) ที่วา 

ความสามารถในการเรียบเรียงประโยค มิใชความสามารถในการส่ือสาร การส่ือสารจะ

เกิดข้ึนก็ตอเม่ือสามารถใชประโยคไดหลายชนิดในโอกาสตางๆ กัน เชน การอธิบาย            

การแนะนํา          การถาม ตอบ การขอรอง การออกคําส่ัง เปนตน ความรูในการแตง

ประโยคเปนเพียงความรูในการใชประโยคเทาน้ัน อาจจะเปนประโยชนอยูบาง แตถา        
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จะใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ก็ตองสามารถนําความรูในการใชประโยคไปใชใหเปนปกติ

วิสัยไดตามโอกาสตางๆ ของการส่ือสาร กิจกรรมการส่ือสารตามแนวการสอนภาษาเพ่ือ

การส่ือสารจึงเปนกิจกรรมท่ีอาศัยทฤษฏีทางภาษาหลายๆทฤษฏี ผสมผสานกัน 

(Richards & Rodgers,1995 : 28) วิธีการสอนท่ีไดรับการยอมรับในปจจุบัน คือวิธี 

การสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (The communicative 

approach) ซึ่ง คเนล และ สเวน (Canale & Swian, 1980 อางถึงใน วรียา  สุริยันวงศ

, 2544 : 2) ไดกลาวถึงการสอนตามแนวการสอน เพื่อ การส่ือสารวา เปนการสอนท่ีจัด

ตามหนาท่ีของภาษาซึ่งเนนการสนทนา (Conversation) ตามสถานการณหลัก ทําให

ผูเรียนสามารถนําไปใชในการส่ือสารไดจริงเพราะจุดมุงหมายหลักของวิธีการสอนน้ี คือ

ความสามารถในการส่ือสาร  

 ดังน้ัน การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารจึงมีความสําคัญและจําเปนใน 

การเตรียมความพรอมผูเรียนใหมีทักษะในทางภาษาเพ่ือการส่ือสารและเปนพื้นฐานใน

การเรียนในระดับสูงข้ึนตอไป ผูวิจัยจึง มีความสนใจในการพัฒนาชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ  
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

เร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุด   

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

 3.  เ พ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ตมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
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 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนักเ รียนท่ี เ รียนดวยชุดการเ รียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต หลังเรียนสูง

กวากอนเรียน 

 3.  เจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ือง

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลภูเก็ต โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่อง  

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

เทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนและวิธีการศึกษาคนควา

เกี่ยวกับประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2555 ในจังหวัดภูเก็ต  

 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2555 ของโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ ซ่ึงผูวิจัยใชนักเรียนที่เรียน

โปรแกรมคณิตศาสตร-อังกฤษ ซึ่งมีจํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 38 คน ผูวิจัยใช

วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่อง   

การทองเท่ียว ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

เทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชใน      

การวิจัยไวดังนี้ 

 1. ชุดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ต จํานวน 5 ชุด การเรียนรู มีดังน้ี ชุดท่ี 1 เร่ืองแผนที่เมืองภูเก็ต (Map 

of Phuket town) ชุดที่ 2 เร่ืองสถานที่ดึงดูดใจ (Attractive places) ชุดที่ 3 เรื่อง 
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การซื้อขาย (Shopping) ชุดที่ 4 เรื่องอาหารทองถิ่น (Local food) ชุดท่ี 5 เร่ือง

เทศกาล (Festivals) 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเ ร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อ          

การส่ือสารเรื่อง การทองเท่ียวในเขตเทศบาลภูเก็ต จํานวน 30 ขอ มีความยากงาย (P) 

ระหวาง 0.24 - 0.77 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21-0.48 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 

0.81 

 3. แบบวัดเจตคติท่ีมีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่อง  

การทองเท่ียว ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจํานวน 20 ขอ มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 

3.1 - 4.5 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.22 – 0.60 และคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.86 

 การดําเนินการวิจัย  มีลําดับขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

 1.  ปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียนรูและ

การใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาล           

นครภูเก็ต 

 2.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร ใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทดสอบกอนเรียน 

 3.  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัยเปน

ผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง 

 4.  นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

เร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ทดสอบหลังเรียน 

 5.  นําแบบวัดเจตคติ ที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ     

การสื่อสาร เร่ือง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ใหนักเรียนทําเพ่ือวัดเจตคติหลังเรียน 

 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยใชสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

 1.  คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉล่ีย  คาความแปรปรวน  และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
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        2.  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ือง

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ตามเกณฑมามาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร 

E1/E2 

 3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุด   

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดย

ใชสูตรสถิติที (t-test for dependent samples) 

 4.  การศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพ่ือ     

การส่ือสารเร่ือง การทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยใชสูตรสถิติที (One sample t-

test) 
 

ผลการศึกษา 
  ผู วิ จัยได ทํ าการวิ เคราะหขอมูล โดยแบ งเปน  2 ตอน  คือ  ตอนท่ี  1               

ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ือง  

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และ ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบกอนเรียนและ               

หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาล            

นครภูเก็ต 

 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ     

การส่ือสารเร่ือง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปรากฏผลดังตาราง 1-4 
 

ตาราง 1 การวิเคราะหขอมูลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 

ชุดการเรียนรู คะแนนเต็ม Χ  SD เกณฑรอยละ E1 % 

1. แผนท่ีเมืองภูเก็ต 45 36.42 3.76 80 80.94 

2. สถานทีดึงดูดใจ 55 44.00 3.23 80 80.00 

3. การซื้อขาย 60 48.79 5.75 80 81.32 

4. อาหารทองถิ่น 51 41.03 3.72 80 80.44 

5. เทศกาล 55 44.87 4.29 80 81.58 

รวม 266 43.02 4.15 80 80.87 
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 จากตาราง 1 พบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ      

การสื่อสารเรื่อง การทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตระหวางเรียนเทากับ 80.87 

เปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว 

 

ตาราง 2 การวิเคราะหขอมูลของคะแนนหลังเรียนของชุดการเรียนรู 

ชุดการเรียนรู คะแนนเต็ม Χ  S.D เกณฑรอยละ E2 % 

1. แผนท่ีเมืองภูเก็ต 20 16.03 1.74 80 80.15 

2. สถานทีดึงดูดใจ 20 16.05 1.451 80 80.25 

3. การซ้ือขาย 20 16.26 1.622 80 81.30 

4. อาหารทองถิ่น 20 16.13 1.166 80 80.65 

5. เทศกาล 20 16.03 1.524 80 80.15 

รวม 100 80.50 6.62 80 80.50 

 

 จากตาราง 2 พบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ      

การส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตหลังเรียนเทากับ 80.50 เปนไป

ตามเกณฑท่ีตั้งไว 

 

ตาราง 3 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูระหวางเรียนและหลังเรียน 

ชุดการเรียนรู E1 E2 ผลลัพธ 

เกณฑ 80/80 

1. แผนท่ีเมืองภูเก็ต 80.94 80.15 ตามเกณฑ 

2. สถานทีดึงดูดใจ 80.00 80.25 ตามเกณฑ 

3. การซ้ือขาย 81.32 81.30 ตามเกณฑ 

4. อาหารทองถิ่น 80.44 80.65 ตามเกณฑ 

5. เทศกาล 81.58 80.15 ตามเกณฑ 

รวม 80.87 80.50 ตามเกณฑ 
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 จากตาราง 3 พบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ      

การสื่อสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตระหวางเรียนและหลังเรียน

เทากับ 80.87 /80.50 เปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว 80/80 

 

ตาราง 4 เปรียบเทียบการหาสัมประสิทธิ์ของชุดการเรียนรู 

คาสัมประสิทธ์ิ N Χ  S.D t p 

คาประสิทธิภาพ E1 38 43.02 18.10 34.85 .000** 

คาประสิทธิภาพ E 2   38 16.10 6.62 0.49 0.63 

**p< .01 

 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ

ระหวางเรียน/หลังเรียนเทากับ 80.87 /80.50 ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 เปนไป

ตามเกณฑท่ีตั้งไว ประสิทธิภาพของกระบวนการ E 2 เปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เ รียนดวยชุด         

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ การสื่อสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

ปรากฏผลดังตาราง 5 ตอไปนี้ 

 

ตาราง 5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร        

กอนเรียนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N Χ  S.D. t p 

กอนเรียน 38 11.87 1.61   

    37.08 .000** 

หลังเรียน 38 24.26 2.20   

**p< .01 
 

 จากตาราง 5 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อ        

การส่ือสารของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร          
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เรื่อง  การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ไดคะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 11.87 

และไดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 24.26 และมีคาสถิติทีเทากับ 37.08 คา p = .000 

แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เร่ืองการทองเท่ียว

ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรูมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 การศึกษาเจตคติของนักเรียน ท่ีมีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ              

การส่ือสารเร่ือง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ปรากฏผลดังตาราง 6 ตอไปนี้ 

 

ตาราง 6 ผลการทดสอบเจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ           

การส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

ประเด็น N 
Χ  S.D. ระดับ t p 

เจตคติท่ีมีตอชุดการเรียนรู 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ือง 

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนคร

ภูเก็ต 

38 4.12 0.31 มาก 12.96 .000** 

**p<.01 

 จา กตา ร า ง  6  พบว า เ จ ตคต ิข อ งน ัก เ ร ีย น ที ่ม ีต อ ช ุด ก า ร เ ร ีย น รู

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่องการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ไดคะแนน

เฉล่ีย เทากับ 4.12 และไดคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และมีคาสถิติท่ี

เทากับ 12.96 และคา p = .000 แสดงวา เจตคติของนักเรียน ท่ีมีตอชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ผลการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเท่ียวในเขตเทศบาล

นครภูเก็ตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 แสดงวาชุดการเรียนรูทําใหผล          

การเรียนรูสูงขึ้น 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ      

การส่ือสารเร่ือง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได

ดังตอไปนี้ 

 1.  ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเ ร่ืองการทองเที่ยวใน              

เขตเทศบาลนครภูเก็ตมีประสิทธิภาพ(E1/E2) เทากับ 80.87/80.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ

ท่ีตั้งไว 80/80 และเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวขอท่ี 1 ผลการวิจัยสอดคลองกับ              

นิตยา กัณหา (2554 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรู เร่ือง

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.06/88.88 ซึ่ง

สูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว สอดคลองกับ กรรณิการ หุนทอง (2554 : บทคัดยอ) ทําการวิจัย

เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองการอนุรักษแหลงทองเท่ียวในจังหวัดนครสวรรค กลุม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรูเร่ือง การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค 

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

มีประสิทธิภาพ 80.11/88.53 เน่ืองจาก 

 1.1 ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวใน          

เขตเทศบาลนครภูเก็ต ไดรับการตรวจสอบปรับปรุงและไดผานการประเมินตรวจสอบ

ความเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญท้ังดานคูมือ ดานชุดการเรียนรู ดานแบบทดสอบสําหรับ

ประเมินผลการเรียนรู และไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและขอเสนอแนะจาก

ผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหไดชุดการเรียนรูท่ีมีความสมบูรณและมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

 1.2 ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวใน 

เขตเทศบาลนครภูเก็ตไดผานกระบวนการขั้นตอนในการสรางอยางเปนระบบและ

วิธีการท่ีเหมาะสมคือ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 วิเคราะห
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สาระเพ่ือกําหนดขอบขายของหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ศึกษาเอกสาร 

ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียนรู ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี 

วิเคราะหเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และผลิตชุดการ

เรียนรู 

 1.3 ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ต ไดผานการทดลองความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาและเวลา เพื่อ

นําไปปรับปรุงแกไขและนําไปใชทดลองคร้ังท่ี 2 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา

ในการทํากิจกรรมใหเหมาะสมยิ่งข้ึนแลวจึงนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ      

การส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้ง

ไว เหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดกิจกรรม    การเรียนรูกลุมสาระภาษาอังกฤษไดเปน

อยางดี 

 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยชุด

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จาก

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ไดคะแนน

เฉล่ียกอนเรียนเทากับ 12.87 และไดคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.26 แสดงใหเห็น

วา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ    

การส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ขอท่ี 2 ท่ีตั้งไว สอดคลองกับ

ผลการวิจัยที่ กรรณิการ หุนทอง (2554 : บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนา ชุด   

การเรียนรูเร่ืองการอนุรักษแหลงทองเท่ียวในจังหวัดนครสวรรค กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ท่ี

เรียนโดยใชชุดการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สอดคลองกับผลการวิจัยของ เสาวลักษณ นิ่มตลุง (2549 : บทคัดยอ) ทํา            

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองแรงและการเคล่ือนที่ กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู เร่ืองแรงและการเคล่ือนที่หลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ชุดการเรียนรูสงผลใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่สูงขึ้น ท้ังน้ีเปนผลสืบเนื่องจาก 

 2.1 การใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยว

ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งประกอบดวย 5 หนวยการเรียนรู คือ 1) แผนที่เมืองภูเก็ต 

(Map of Phuket Town) 2) สถานท่ีดึงดูดใจ (Attractive Places) 3) การซ้ือขาย 

(Shopping) 4) อาหารทองถ่ิน (Local food) 5) เทศกาล (Festivals) ซึ่งประกอบดวย

คูมือในการใชชุดการเรียนรู ในชุดการเรียนรูจะมีแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

ทักษะ การส่ือสาร หลักไวยากรณ คําศัพท (Vocabularies) แบบทดสอบทายบท (Post-

test) พรอมท้ัง แบบฝก ซึ่ง มีท้ังฝกเปนรายบุคคลและเปนคู และแผนการจัดการเรียนรู

ประกอบชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาล            

นครภูเก็ต จํานวน 5 แผนการเรียนรู ท่ีมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามวิธีการ

สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงฝกทักษะของผูเรียนเพ่ือใชภาษาเพ่ือ

การส่ือสาร 4 ดาน คือ ทักษะการฟง  ทักษะการอาน  ทักษะการพูด และทักษะการเขียน โดย

มีลําดับของการจัดกิจกรรมเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสรางบรรยากาศ หรือ Warm-up 

เปนการเลนเกมดวยภาษาอังกฤษเพื่อสรางความสนุกสนานกอนการนําเขาสูบทเรียน ให

ผูเรียน ไมเครียดกับการเรียนภาษาอังกฤษ 2) ขั้นนําสูบทเรียน หรือ Present เปนการให

นักเรียนศึกษาความรูดวยตนเอง จากใบความรู โดยมีครูเปนผูคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา 

ตอบคําถามขอสงสัยท่ีนักเรียนตองการรู เพ่ือฝกใหนักเรียนมีนิสัยใฝเรียนรู สามารถตั้ง

คําถามที่ตองใชการคิดวิเคราะหในการตอบ 3) ขั้นฝก หรือ Practice เปนการเนน            

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน การฝกสนทนาดวย

ตนเอง การอานบทสนทนาเปนคู การเขียนคํา ประโยคและขอความเปนภาษาอังกฤษ 

การ ตั ้งคําถามและตอบคําถามที ่หลากหลายเ กี ่ยวข องก ับการท อง เ ที ่ยวใน            
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เขตเทศบาลนครภูเก็ต  การจับคู  เพ่ือฝกการฟงและการพูดสนทนาส่ือสารดวย

ภาษาอังกฤษ และการฝกอานเน้ือเร่ือง คําศัพท โดยมีครูคอยเปนผูใหคําแนะนําและ

ชวยเหลือในกรณีท่ีนักเรียนซักถามและใหแรงเสริม และ 4) ขั้นนําไปใช หรือ Product 

เปนการแสดงประสิทธิผลในการแสดงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสาร

ในระดับชั้นเรียน ซึ่งเปนการส่ือสารระหวางเพื่อนกับเพื่อน นักเรียนกับครู จากผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนี้ ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการของนักเรียนสูงข้ึนตามลําดับ เนนใหผู เ รียนมีความสามารถในการพูด                   

กลาแสดงออก มีความมั่นใจในการส่ือสาร กิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู

เปนไปลําดับขั้นตอน นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เน้ือหาที่ลําดับในแผนการจัดการเรียนรู 

มีการลําดับเน้ือหาจากงายไปสูยาก ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดงายและใชไดจริง 

 3. อภิปรายผลการศึกษาเจตคติของนักเรียน ท่ีมีตอการเรียนดวยชุด     

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จาก

ผลการวิจัยท่ีไดตามสมมติฐานขอท่ี 3 พบวา คะแนนเจตคติของนักเรียนที่เรียนดวยชุด

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ืองการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ได

คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.12 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 แปลผลระดับคาเฉล่ีย

ของเจตคติอยูในระดับมาก คืออยูในระหวาง 3.51-4.50 แสดงใหเห็นวา เจตคติของ

นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ต อยูในระดับมากท้ังนี้เปนผลสืบเน่ืองจากการใชชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเร่ืองการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวย

ภาพ ส่ือ กิจกรรมหลายรูปแบบ มีท้ังกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมกลุมและกิจกรรมคู ทําให

นักเรียนกระตือรือรน ซึ่งตางไปจากการเรียนเนื้อหาอยางเดียว จึงชวยเสริมสรางเจตคติ 

ความรูสึกที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยการใชชุดการเรียนรู สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยที่ นิตยา ขันดวง (2549 : 

บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลการใชชุดการเรียนรูมาตราตัวสะกด กลุมสาระ

ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนสวนใหญมี

เจตคติในระดับเห็นดวยตอการใชชุดการเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชลธิชา ศรีสุข 
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(2553 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องชุดการเรียนดวยคอมพิวเตอรผานเครือขายกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา

นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูในระดับเห็นดวยมาก 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารเรื่อง การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยวใน              

เขตเทศบาลนครภูเก็ต เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตาม

มาตรา22 ที่สงเสริมผูเรียนอยางเต็มศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

และสอดคลองกับมาตรา 23 และ 24 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ที่ใหความสําคัญในการจัดการเรียนรูใหสงเสริมทั้งดานความรูภาษา วัฒนธรรม

ชาวตางชาติ พรอมท้ังสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวในทองถ่ินจังหวัดภูเก็ตของตนเอง

เปนเนื้อหาท่ีอยู ใกล ตัวผู เ รียนและเกี่ยวของกับชีวิตของผู เรียน  ในดานการจัด

กระบวนการเรียนรู ไดใชวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีฝกใหผูเรียนคิดเปน 

ทําเปนไดประสบการณจริงในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เนนใหนักเรียนไดฝก

ทักษะการส่ือสารทั้ง 4 ดาน คือการฟง พูด อาน และเขียน ซึ่งชวยใหนักเรียนใชภาษา

เพื่อการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและไดรับประสบการณตรงในการเรียนรู มีการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนอยางเหมาะสม ชุด       

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารมีประโยชนและมีคุณคาตอการเรียนรูของผูเรียน

อยางย่ิงหากผูเรียนไดรับการฝกฝนและไดรับวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสม การเรียนรูโดย

การใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเรื่องการทองเท่ียวในเขตเทศบาล            

นครภูเก็ต เปนชุดการเรียนรูที่มีการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานภาษาเพ่ือการส่ือสารท่ี

สูงขึ้นตามลําดับ นักเรียนมีองคความรูและพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารไดอยางเหมาะสม โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูรวมกับผูอ่ืน
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ไดอยางมีความสุข ผูเรียนไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองตองการ เกิดประโยชนตอตนเอง 

ผูเรียนเรียนรูไดเร็ว ประสบความสําเร็จสูง ซึ่งเปนไปตามความมุงหมายของการจัด

การศึกษาของชาติท่ีมุงพัฒนาใหนักเรียนเปนคนเกง  คนดี และมีความสุข มีความรูมี

คุณธรรมและวัฒนธรรมในการดําเน ินชีว ิต  สามารถอยู ร วมกับผู อื ่นได อยางมี 

ความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 5-14) 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเรื่อง     

การทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3โรงเรียน

เทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ ผูวิจัยมีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
 1. โรงเรียนควรสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู

ตางๆ เขาเปนหนวยการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร เร่ืองการทองเท่ียวในเขต

เทศบาลนครภูเก็ต 

 2. ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถดาน

การใชภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารเรื่องการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เชน 

ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวทุกระดับตามความยากงายของเนื้อหา 

 3.  จังหวัดภูเก็ตหรือองคการทองเท่ียวแหงประเทศไทยควรจัดทําส่ือ

ประกอบการเรียนการสอน   ท่ีหลากหลายสอดคลองกับหลักสูตรหรือมีประโยชนตอครู

และนักเรียนหรือผูประกอบการไดศึกษา เชน ภาษาอังกฤษเก่ียวกับภูเก็ตในดานตางๆ 

เชน อาหาร ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่ทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง 

 4.  หลังจากนักเรียนเรียนจบในแตละกิจกรรม ควรเปดโอกาสใหนักเรียนได

ซักถามและไดนําชุดการเรียนรูเร่ืองภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารไปศึกษาเพิ่มเติมนอก

เวลา 

 5.  การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรุแตละแผนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใช

เวลา 3 ช่ัวโมง ครูผูสอนควรพิจารณาการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมเพื่อใหนักเรียนได

ปฏิบัติไดครบถวนตามข้ันตอนที่กําหนด 
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  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นในเรื่องอ่ืน ๆ ให

เพิ่มมากขึ้น  

 2.  ควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนทองถิ่นมากขึ้นทั้งสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม และสาระภาษาตางประเทศ รวมท้ังสาระอื่น ใหมีการบูรณาการ

ความรูทองถิ่นเขาไปในหลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
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ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน  
เร่ือง เสื้อผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ1 

Study the result of learning management of an integrated activity by 
productive creativity in the title of Garment and Dressing. A group of Career 
and Technology for the Secondary Education grade 3, Pluk Panya Municipal 

School in the Patronage1 

ธนัทอร อมตาริยกุล2, ปราโมทย เงียบประเสริฐ3 

Thanat-orn Amatariyakul2, Pramote Nqiebprasert3 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการการเรียนรู              

แบบบูรณาการกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู และเพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ี              

พึงประสงค ดานความมุงม่ันในการทํางาน ของนักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม 

ดวยการสรางชิ้นงานเรื่องเส้ือผา และการแตงกาย เคร่ืองมือ แผนการจัดการเรียนรู            

แบบบูรณาการกิจกรรมดวยารสรางชิ้นงาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียน 

กลุมตัวอยาง จํานวน  49  คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติที และการวิเคราะห

ความแปรปรวนรวม 

 ผลการวิจัย  พบวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสราง

ช้ินงานมีประสิทธิภาพ 91.89 /91.84 นักเรียนที่เรียนรูดวยกิจกรรมแบบบูรณาการกิจกรรม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1วิทยานิพนธ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏภูเก็ต, 2556 
2นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย เงียบประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
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ดวยการสรางชิ้นงาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 และนักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงานมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวากลุมที่จัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน ทําใหนักเรียนมีความมุงมั่น

ในการทํางาน อยูในระดับสูง 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the effectiveness of 

integrated learning management  on creative productive activities in the  topic 

of garment and dressing in career and technology subject for Mathayomsuksa 

3 students, to compare the results of integrated learning management studied 

by creative productive activities and a regular method, and to study the 

desired characteristics in working determination of the students studied by 

creative productive activities in the topic of garment and dressing in career  

and technology subject. Purposive sampling was employed for selecting 

sample which had been taught by the researcher in the first semester of the 

academic year 2011, and divided into two groups which were an experimental 

and a controlled group. 

 The instruments used in this research were a lesson plan of 

integrated learning management on creative productive activities in the topic 

of garment and dressing in career and technology subject consisted of 4 units 

which were cloth mending, cloth adapting, cloth decorating, and cloth and 

housewares, the achievement test on the topic of garment and dressing in 

career and technology subject with reliability index at .95, and the test for 
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desired characteristics in working determination of the students with reliability 

index  at .86. The data were analyzed by t-test and ANCOVA.  

 The research results revealed that students who studied by integrated 

learning management  on creative productive activities in the  topic of garment 

and  dressing in career  and technology subject were higher than those who 

studied by a regular method  at .01 of the level of significant, and desired 

characteristics in working determination of the students were higher 

significantly at the level of .01. 

Keyword : Study the result of learning management of an integrated activity by 

productive 

 

บทนํา 

การจัดประสบการณเรียนรูใหบรรลุตามทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ผูสอน

ตองรูวัตถุประสงคของวิชาที่สอนอยางชัดเจน วางแผนจัดประสบการณการเรียนรูท่ี

เหมาะสมใหผูเรียนไดเรียนและปฏิบัติ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด ดวย   

การใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนรูไดประพฤติปฏิบัติ ลงมือกระทําจริง การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียนไดมี

โอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และรับรูโดยผานการรับรูหลายๆ ทาง อาทิ ฟง 

พูด ถาม สัมผัส และทดลองกิจกรรมดวยความทาทาย ชวนคิดชวนทํา มีความยากงาย

สลับซับซอนพอเหมาะกับวัย และความสามารถของผูเรียน การทํากิจกรรมตองเปด

โอกาสใหผูเรียน ไดปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือส่ิงแวดลอมรอบตัว และควรเปน

กิจกรรมที่ใกลตัวผูเรียน มีความเก่ียวของ มีความหมายโดยตรงตอผูเรียน หรือเนนผูเรียน

เปนสําคัญ (สนอง อินละคอน, 2544 : 2-4) 

การจัดกระบวนการเรียนรูโดยกระบวนการสรางชิ้นงาน เปนกิจกรรมหนึ่งท่ี

ชวยกระตุนความสนใจของนักเรียน มีการฝกปฏิบัติจริง กิจกรรมในขั้นนํา ขั้นสอน            
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ขั้นสรุป  นักเ รียนจะมีความสนุกสนาน  รา เ ริง  แจมใส  เ กิดประสบการณตรง                  

(ละออง จันทร, 2540 : 373) ซึ่งผูวิจัยเองมีความคิดเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การดวยกิจกรรมการสรางชิ้นงาน เปนกระบวนการเรียนรูตามความสามารถ เรียนรูได

อยางมีความสุข จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวย

กิจกรรม การสรางชิ้นงานเร่ือง เส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวย        

การสรางช้ินงานเร่ือง เส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน

เร่ือง เส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่เรียนรูแบบบูรณาการดวยกิจกรรมการสรางชิ้นงานกับกลุมท่ี

เรียนรูแบบปกติ 

3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานความมุงม่ันในการทํางานของ

นักเรียนที่ เ รียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงานเร่ือง เ ส้ือผาและ                       

การแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. การเรียนรูแบบบูรณาการ กิจกรรมดวยการสรางช้ินงานสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและการแตงกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. นักเรียนท่ีไดเ รียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงานมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดเรียนรูแบบปกติ 
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3. นักเรียนท่ีเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงานเรื่องเส้ือผา

และการแตงกายกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดานความมุงมั่นในการทํางานอยูในระดับมาก 

 

วิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรท่ีใชวิจัยในคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดภูเก็ต 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียน

ท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ จังหวัดภูเก็ต 

ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงท่ีผูวิจัยเปนผูสอน 2 กลุมและสุมอยางงาย แยก

กลุมเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน จํานวน 49 คน และเปนกลุมควบคุม 1 หองเรียน 

จํานวน 49 คน 

 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

3.1 ตัวแปรตน  คือ  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสราง

ช้ินงานและการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

3.2 ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเส้ือผาและการแตงกาย

และคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานความมุงมั่นในการทํางาน 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน 

เร่ืองเสื้อผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน       

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในคร้ังนี้ ผู วิจัยไดสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดังตอไปนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางช้ินงาน 

จํานวน 4 แผน ซึ่งผูวิจัยสรางจากเน้ือหาจากคําอธิบายรายวิชา สาระการงานอาชีพและ
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เทคโนโลยี เร่ือง เส้ือผาและการแตงกายสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี  4 แผน

ใชทดลองกับกลุมทดลอง  

2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ มี 4 แผน ท่ีใชกับกลุมควบคุม  

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

ตามหลักการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบลูม (Bloom) (พวงรัตน ทวีรัตน, 

2543 : 107-109) โดยวัดความสามารถดานพุทธพิสัย ไดแก ความรู ความจํา        

ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา เปนแบบปรนัย

ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความมุงม่ันในการทํางาน ของ

นักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน เร่ืองเส้ือผาและการแตงกาย 

เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

 
ผลการศึกษา 
 การวิจัยการศึกษาผลการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสราง

ชิ้นงาน เรื่องเส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรูแบบบูรณาการ กิจกรรมดวย    

การสรางชิ้นงานสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เ ร่ืองเส้ือผาและ             

การแตงกายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนรูแบบบูรณาการ 

กิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผา

และการแตงกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

สมมุติฐานท่ี 1 การเรียนรูแบบบูรณาการ กิจกรรมดวยการสรางชิ้นงานสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและการแตงกายของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
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ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบระหวางคาประสิทธิภาพ E1 คาประสิทธิภาพ E2  กับเกณฑ 

80/80 ท่ี กําหนด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

คาประสิทธิภาพ   N Χ  S.D t p 

คาประสิทธิภาพ  E1   49 17.22 (91.89) 2.89 30.89 .000** 

คาประสิทธิภาพ  E2   49 27.55 (91.84) 1.42 17.57 .000** 

**p <  .01 

จากตาราง 1 พบวา คาประสิทธิภาพ E1 ระหวางเรียน กับคาประสิทธิภาพ E2  

หลังเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยระหวางเรียน มีคะแนนเฉล่ีย 91.89    

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.89 คาสถิติ t เทากับ 30.89 และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 

91.84 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.42 คาสถิติ t เทากับ 17.57 และพบวา คาประสิทธิภาพ 

E1 กับคาประสิทธิภาพ E2 เปนไปตามเกณฑ 80/80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ตามสมมุติฐานขอ 1 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและการแตงกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3            

ท่ีเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน กับกลุมท่ีเรียนรูแบบปกติ 

วัตถุประสงค 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เส้ือผาและ    

การแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา           

ปที่ 3 ที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน และกลุมที่เรียนรูแบบปกติ 

สมมุติฐานที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง เส้ือผาและการแตงกาย กลุม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนรู

ตามปกติการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเส้ือผาและการแตงกายของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมทดลองท่ีจัดการเรียนรูโดยใชการเรียน              

แบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน กับกลุมควบคุมท่ีจัดการเรียนรูตามปกติ 

ซ่ึงผูวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดย

การวิเคราะหความแปรปรวนรวมทางเดียว (one way anova) ปรากฏผลดังตาราง 2 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนหลังเรียน ระหวางกลุมทดลอง           
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ที่จัดการเรียนรูโดยใชการเรียนแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงานกับกลุม

ควบคุมท่ีจัดการเรียนรูตามปกติ 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

วิธีการจัดการเรียนรู  1552.04 1 1552.04 887.10 .000** 

ความคลาดเคล่ือน  167.96 96 1.75   

รวม  1720.00 98    

* p < .01 

จากตาราง 2 พบวา วิธีการจัดการเรียนรูมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองเส้ือผาและการแตงกาย ระหวางกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชการเรียน         

แบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน กับกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูตามปกติ

โดยไมตองคํานึงถึงตัวแปรรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ตอนที่ 3 การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานความมุงมั่นในการทํางานของ

นักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน สาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีเร่ืองเส้ือผาและการแตงกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

วัตถุประสงคที่ 3 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานความมุงมั่นใน                 

การทํางานของนักเรียนท่ีเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน เร่ืองเส้ือผาและ

การแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

สมมติฐานท่ี 3 นักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสราง

ชิ้นงานเ ร่ืองเ ส้ือผาและการแตงกายกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                         

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความมุงมั่นในการทํางานอยูในระดับมาก 
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ตาราง 3 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความมุงมั่นในการทํางานของ 

 นักเรียนท่ีเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน สาระการเรียนรู

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและการแตงกาย 

กลุมตัวอยาง 

(n=49) 

ระดับ     

การแปลผล 

t p 

รายการประเมิน 

x  S.D.    

1. การตั้งใจและรับผิดชอบในการ

ทํางาน 

 

2.29 

 

.44 

 

มาก 

 

9.93 

 

.000** 

2. การทํางานดวยความเพียร

พยายามและอดทน 

 

2.32 

 

.37 

 

มาก 

 

12.42 

 

.000** 

รวม 2.31 .36 มาก 12.52 .000** 

**p < .01 

 จากตาราง 3 พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานความมุงมั่นในการทํางาน

ของนักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน สาระการเรียนรู     

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและการแตงกายของนักเรียน ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาในประเด็นการต้ังใจและรับผิดชอบในการทํางาน และ

การทํางานดวยดวยความเพียรพยายามและอดทน พบวา อยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 

จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา คุณลักษณะดานความมุงมั่นในการทํางานอยูในระดับ

มาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาในประเด็นยอยก็ พบวา อยูใน

ระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เชนเดียวกัน  

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยจากผลการวิจัยที่คนพบ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ตามลําดับ ดังน้ี 

1. ผลการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน เร่ือง 

เส้ือผาและการแตงกาย จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบบูรณาการ
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กิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงานของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนเทากับ 27.55 สูงกวากอนเรียน

ที่มีคาเทากับ 17.22 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่กลาววาการเรียนรูแบบบูรณาการ 

กิจกรรมดวยการสรางชิ้นงานสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและ

การแตงกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธนทร ฐานะพรรณดร (2553 : 72) ศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการสอน

แบบบูรณาการคําศัพทภาษาไทยคําศัพทภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน สําหรับ

เด็กปฐมวัย พบวา ผูเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากชุดการสอนแบบบูรณาการ

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน เชนเดียวกับ ธนทร ฐานะพรรณดร (2553: 94) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1โดยใชการสอน แบบบูรณาการ พบวา 

นักเรียนท่ีได รับการสอนแบบบูรณาการมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงกวากอนเรียน 

เชนเดียวกับ โสภาพรรณ  ชื่นทองคํา (2545 : 274) พบวา นักเรียนกลุมทดลองมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม

ดวยการสรางชิ้นงาน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนไดมีการปฏิบัติจริงเปนกลุม ดวยการสรางชิ้นงานดวยตนเอง  

ไดเรียนรูไดลองผิดถูกดวยตนเอง สนุกกับการเรียนรู  

2. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวย    

การสรางช้ินงานเรื่อง เส้ือผาและการแตงกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวาง

กลุมท่ีเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงานกับกลุมที่เรียนตามปกติ 

พบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ท่ีกลาววา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ือง เส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนรูตามปกติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยท่ีได

ศึกษา ของ อนันต โพธิกุล (2543 : 67) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
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ท่ีไดรับการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการกับการสอนตามคูมือครู พบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม เชนเดียวกับ 

อรรถวรรณ  นิยะโต (2546 : 68) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              

ความรับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการใชการสอนแบบบูรณาการกับการสอนตามคูมือครู พบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม เชนเดียวกับ               

อภิกัญ  เลิศวาสนา (2552 : 113) พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบบูรณาการ กิจกรรม

ดวยการสรางชิ้นงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนรู

ตามปกติ เชนเดียวกับ พรนิภา สมาเอ็ม (2545 : 98) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณโดย             

การสอนแบบบูรณาการตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กับ       

การสอนตามคูมือครู พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมและความสามารถในการ

คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม เชนเดียวกับ วิไล 

หนูนาค (2547 : 81) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ืองพ้ืนที่ผิว

และปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกลุมท่ีเรียนแบบบูรณาการโดย

ครูผูสอนคนเดียวกับกลุมที่เรียนตามปกติ พบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลอง

สูงกวากลุมควบคุม ท้ังนี้อาจเปนเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการดวย

การสรางชิ้นงานเร่ือง เส้ือผาและการแตงกายท่ีพัฒนาขึ้น ไดผานการตรวจสอบคุณภาพ 

และประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ ท้ังดานเน้ือหา ดานการใชภาษา และดาน

กิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย กิจกรรมสอดคลองกับวุฒิภาวะและความสามารถ

ของนักเรียน กิจกรรมเร่ิมจากงายไปหายาก มีความตอเนื่องในเนื้อหา เสริมสราง              

ความเขาใจตอชีวิตและทักษะในการทํางาน เนนใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจ

ส่ิงแวดลอมใกลตัว มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เพื่อเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดศึกษาคนควานอกหองเรียน นักเรียนไดสัมผัสกับสภาพแวดลอมจริง               

จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวย           

การสรางช้ินงาน สงผลใหนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมปกติ   
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 3. ผลการประเมินความมุงมั่นในการทํางาน ทางการเรียนสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี แบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน พบวา มีคุณลักษณะดาน

ความมุงมั่นในการทํางานอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง

ผลการวิจัยคร้ัง น้ี เปนไปตามสมมติฐานขอ  3 และสอดคลองกับงานวิจัยของ                 

สิรินาฏ กางโหลน (2549 : 97) ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูแบบบูรณาการชนิดขาม

กลุมสาระโดยใชแผนผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเปอยนอยศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการชนิดขามกลุมสาระโดยใชแผนผังความคิด

โดยรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับสายสุดา  ประยูรสิงห (2552 : 103) ซึ่งผล

การศึกษาพบวา นักเรียนมีความมุงม่ันในการทํางานของนักเรียนอยูในระดับมาก และ

พบวาประโยชนท่ีไดจากการใชแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน คือ การได

เสริมสราง   ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสามารถในตนเอง ไดปรับปรุงทักษะเพ่ิม

แรงจูงใจและชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 

การวิจัยการศึกษาผลการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสราง

ชิ้นงาน เรื่องเส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยมีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ดวยวิธีการบูรณาการ ทั้งรายวิชาในระดับตาง ๆ โดยปรับกิจกรรมการเรียนรู

ใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระ   

2.  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ในเน้ือหาสาระอ่ืน ในระดับ

มัธยมศึกษา  

3.  ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนด และรวมวางแผนการเรียนรู เพ่ือจะ

ไดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจของนักเรียน 
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ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบ การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ โดยใช

เทคนิคและวิธีการตางๆ ท่ีหลากหลาย ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 

2.  ควรทําการศึกษาเร่ืองการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวย             

การสรางช้ินงาน กับกลุมตัวอยางอื่น ๆ เชน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผล หรือมีความสัมพันธตอการจัด               

การเรียนรูเร่ืองเส้ือผาและการแตงกายในรูปแบบอื่น ๆ  
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แนวทางการพัฒนางานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฏรธานี1 

 
GUIDELINE ROADS MAINTENANCE MANAGEMENT DEVELOPMENT  

IN  TACHANG SUB DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION’S AREA 

TACHANG DISTRICT, SURATTHANI PROVINCE1 

 
ธงชัย  ล่ิมไมไทย2 

Thongchai Limmaithai2 
บทคัดยอ 

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารจัดการ

งานซอมบํารุงรักษาถนนตางๆในเขต อบต.ทาฉาง โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากคณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ปลัดอบต และสมาชิกสภา อบต.ทาฉาง รวม

จํานวน 15 คน 

           ผลการศึกษา พบวา อบต.ทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฏรธานี ยังขาด

การบริหารจัดการ งานซอมบํารุงรักษาถนนที่ดี ประกอบดวยดวย 5 ดานดวยกัน คือ 1)

ดานงบประมาณ พบวา มีการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอในการซอมบํารุงถนนเมื่อ

เทียบกับสภาพถนนในปจจุบันท่ีตองการซอมแซมบํารุงรักษาเปนจํานวนมาก ซึ่งเกิด

จากการท่ี อบต.ทาฉางตั้งงบประมาณซอมแซมถนนในงบกลาง ทําใหไมสามารถ

วางแผนงานไดครบถวนและต้ังงบประมาณไดอยางเพียงพอ ในการพัฒนาระบบงาน   

ดานงบประมาณ คือ จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ โดยวางแผนงานและดําเนินการ

สํารวจถนนท่ีชํารุดและถนนที่ตองบํารุงตามกําหนดระยะเวลาแลวต้ังจายเปน

งบประมาณรายจายประจําป 2)ดานการจัดทําแผนงานบํารุงรักษาถนน พบวา มี     

การจัดทําแผนฯในแตละปเปนประจําทุกป แตไมมีการสํารวจขอมูล ดานการบํารุงรักษา

ถนนตามกําหนดระยะเวลา รวมท้ังคณะผูบริหารไมไดมีการนําแผนการซอมบํารุงรักษา 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 นักศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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ถนนประจําปฯมาใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง ในการพัฒนาระบบงานดานการจัดทํา

แผนงานบํารุงรักษาถนน คือ สํารวจและรายงานในสวนของงานบํารุงรักษาถนนตาม

กําหนดเวลาเพิ่มเติมโดยแยกขอมูลจากการสํารวจถนนประกกอบดวย ขอมูลถนนชํารุด

นอย ขอมูลถนนชํารุดมาก และขอมูลถนนที่ครบกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษา 

เพ่ือการวางแผนในการดําเนินการซอมแซมถนนตอไป นอกจากนี้ใหชี้แจงขั้นตอนและ

ความสําคัญในการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนนตอที่ประชุมคณะผูบริหารฯ

เพ่ือใหพิจารณานําขอมูลจากผลการสํารวจถนนประจําปมาดําเนินการต้ังเปนรายจาย

งบประมาณประจําปพอ 3)ดานบุคลากร พบวา ขาดการฝกอบรมเรียนรูเพ่ือเพิ่มพูน

ทักษะในงานซอมบํารุงรักษาถนนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งขาดจํานวนบุคลากรท่ี

รับผิดชอบงานซอมบํารุงรักษาถนนโดยตรง การพัฒนาระบบงานดานบุคลากร คือ 

จัดหาหัวหนาฝายงานซอมบํารุงรักษาถนน รวมทั้งจัดหาลูกจาง ตามภารกิจมา

ปฏิบัติงานภาคสนามในการซอมแซมหลุมบอถนน  รวมทั้งสงบุคลากรทุกคนท่ี        

ปฏิบัติงานซอมบํารุงรักษาถนนเขารับการฝกอบรมอยางนอยปละ1คร้ัง 4)ดาน        

การจัดหาเครื่องจักรเพ่ือสนับสนุนในงานซอมบํารุงรักษาถนน พบวา อบจ.ให           

การสนับสนุนในงานซอมบํารุงรักษาถนน แตสามารถซอมแซมเฉพาะถนนดินจาก     

การสนับสนุนเคร่ืองจักรกลหนักเทาน้ัน รวมท้ัง อบต.ทาฉางยังไมมีเคร่ืองมือและ

บุคลากรในการซอมหลุมบอถนน  ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการจัดหา

เคร่ืองจักรกล คือจัดซื้อเคร่ืองมือในการซอมหลุมบอถนน เพ่ือดําเนินการซอมแซมหลุม

บอถนนทุกประเภทที่ชํารุดนอย และขอสนับสนุนเคร่ืองจักรกลหนักจากหนวยงาน อบจ. 

เพ่ือซอมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดมาก ในสวนขอมูล ถนนทุกประเภทที่ตองมีการบูรณะ

บํารุงรักษาตามกําหนดเวลา ใหดําเนินการจัดจางเอกชนตามรายจายงบประมาณ

ประจําป รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาเพื่อจัดซื้อเคร่ืองจักรกลหนักในระยะตอไป ตามฐานะ

ทางการคลังของ อบต.ในอนาคต 5)ดานการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น พบวา อบต.

ทาฉาง ประสบปญหาจากการที่มีรถบรรทุกท่ีมีนํ้าหนักเกินเขามาใชถนนของ อบต.               

ทาฉาง ทําใหถนนเกิด การชํารุดเสียหาย ซึ่งตองมีกฎหมายมาควบคุมการบรรทุกนํ้าหนัก



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

124 

เกินของรถ การพัฒนาระบบ งานขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น คือ ดําเนินการขึ้นทะเบียน

ทางหลวงทองถ่ิน โดยดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการจัดทํางานขึ้นทะเบียน 

ทางหลวงทองถิ่นพรอมประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเพ่ือใหความรวมมือเมื่อมี             

การขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ินแลวจะตองมีการบังคับใชตามกฎหมายทางหลวง

ทองถิ่นอยางเครงครัด 

 

คําสําคัญ : การพัฒนางาน งานบริหารจัดการ   งานซอมบํารุงรักษาถนน 
 
Abstract 
  The purpose of this study was to Guideline improve the management of 

road maintenance in the Tha Chang Subdistrict by in-depth interviews of the 

executives and a member of Tha Chang Subdistrict Administrative 

Organization (SAO) totally 15 people. 

           The results showed that, Tha Chang Subdistrict Administrative 

Organization, Surat Thani Province is lack of well maintenance and management 

of the road. Its’ Composed of 5 factors: 1) the allocation budget of the road 

maintenance is not enough when compared to the current state of the road is 

need a lot of maintenance. This problem cause of Tha Chang Subdistrict 

Administrative Organization (SAO) settle the maintenance Budget in The 

Consolidated budget, So, it could plan to set the adequately budget in 

developing Budget Planning System. Plan and conduct a survey of the 

damaged roads and road maintenance to the period already paid a set annual 

budget. 2) the road maintenance plan showed the plan each year, every year. 

But a survey by the maintenance period. The Board does not have the annual 

road maintenance plan has been used in the practice. In developing the plan, 

the road maintenance is explored and reported in terms of road maintenance 

work scheduled for extracting data from a survey by the enclosing expand. 
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For the less damaged. We are defective road. Road and the period of 

maintenance. Planning to carry out repairs to the road. In addition, to clarify 

the importance of management and maintenance of the street to the Board of 

Directors to consider the data from the Annual Survey on the implementation 

of the annual budget, as well as expenses. 3) the lack of trained personnel to 

learn skills in road maintenance on a regular basis. Including the number of 

personnel directly responsible for road maintenance. Workforce development 

system is the chief supplier of road maintenance. Including employee 

recruitment according to the mission field repair potholes in the road. 

Including personnel who perform maintenance road training at least one time 

per year. 4) the supply of equipment to support road maintenance in the 

Administration. Provide support for road maintenance. But can be repaired 

only by dirt road only to support heavy equipment, including tools and 

personnel Category Tha Chang to repair potholes in the road. In the 

development, management and procurement of equipment. The purchase of 

equipment to repair potholes in the road. To repair potholes on the road every 

few damaged. And heavy support from the DWP. Dirt road to repair very 

damaged. The data types that need to be restored road maintenance 

schedule. To conduct an annual budget expenditures by private employers. 

The development plan for the purchase of heavy equipment in the next phase. 

According to the Ministry of Finance of the Board found that the registration of 

local roads Tha Chang suffered from a truck that weighs over into the street. 

Skip to Tha Chang Road was damaged. The law requires drivers to carry the 

extra weight of the car. Development is the local highway system up to the 

registration of local roads. Developed by personnel with knowledge of the 
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local roads and public relations work up to the public to cooperate with the 

registration of local roads will be strictly enforced by the local highway. 

Keywords: Development Management. Road maintenance. 

 
บทนํา 

องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ซึ่งเปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประสบปญหาในการบริหารจัดการในเร่ืองของการบํารุงดูแลรักษาถนนของตนเองภายใน

หมูบานตางๆ เชนกัน เนื่องจากสภาพถนนตางๆในปจจุบันท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง มีสภาพท่ีชํารุดทรุดโทรม ขาดการบริหารจัดการในเร่ือง

ของการบํารุงดูแลรักษาถนน เน่ืองจากการบํารุงดูแลรักษาถนนตางๆนั้น จําเปนท่ีจะตอง

ใชทรัพยากรตาง ๆ จํานวนมาก ทั้งในแงของงบประมาณ ท่ีมีจํากัดรวมทั้ง การบริหาร

จัดการดานงบประมาณ โดยจะเห็นไดจากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาฉางได ตั้ง

งบประมาณรายจาย ในสวนของการซอมแซมบํารุงรักษาถนนไวในหมวดของคาวัสดุ

กอสรางเปน  จํานวนเงิน 82,490 บาท รวมกับคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 

30,000 บาท รวมเปนเงิน ที่ตั้งไวในการซอมบํารุงถนนท้ังส้ิน 112,490 บาทตอป เทานั้น 

(องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง,2555 ก : 40) ซ่ึงไมเพียงพอในการซอมแซมถนนในแต

ละป ซึ่งเมื่อมีการรองเรียนจากประชาชนใหดําเนินการซอมแซมถนนเพ่ิมมากขึ้นเกิน

งบประมาณท่ีตั้งไวก็จะโอนเงินงบประมาณในหมวดอ่ืนๆหรือ ตั้งจายจากงบกลาง ซึ่งทํา

ใหเห็นถึงการขาดการบริหารจัดการดานงบประมาณท่ีดี 

ในดานบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ขาดบุคลากรผูท่ีมีความรู 

เชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการซอมบํารุงรักษาถนนรวมทั้งบุคลากรภาคสนาม

ที่ปฏิบัติงานซอมแซมหลุมบอถนนโดยบุคลากรในสวนโยธาขององคการบริหารสวน

ตําบลทาฉาง ณ.ปงบประมาณประจําป พ.ศ.2555 มีจํานวน 2 อัตรา คือ ตําแหนง

หัวหนาสวนโยธา และตําแหนงชางโยธา เทาน้ัน (องคการบริหารสวนตําบล ทาฉาง, 

2555ข : 5) 

ในสวนของเคร่ืองจักรที่ตองใชในการซอมแซมบํารุงดูแลรักษาถนนนั้น 

องคการบริหารสวนตําบลทาฉางไมมีเคร่ืองจักรกลหนักและชุดซอมหลุมบอใน             
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การซอมแซมถนน  แตจะใชงบประมาณรายจาย สวนโยธาหมวดวัสดุกอสรางในการจัดซื้อ

ดินลูกรังเพื่อซอมแซมหลุมบอของประเภทถนนดินโดยจะซอมแซมไดเฉพาะถนนดิน

เทานั้น(องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง, 2555ค : 5) นอกจากน้ียังทําใหประชาชนผูใช

ถนน เกิดความเดือดรอนในการสัญจร จนเกิดการรองเรียนจากประชาชนผูใชถนน             

ดังจะเห็นไดจากหนังสือรองเรียนของประชาชนในหมูบานตางๆ (องคการบริหาร              

สวนตําบลทาฉาง, 2554 : 16) 

จากสถานการณดังท่ีไดกลาวไวขางตน จะเห็นไดวา องคการบริหารสวนตําบล

ทาฉางยังขาดการบริหารจัดการในเร่ืองของการบํารุงดูแลรักษาถนนที่ดี ซ่ึงหากยังคง             

ไมมีการพัฒนาในเร่ืองดังกลาว  ก็จะเกิดความเสียหายตอประชาชนและชุมชนท้ังดาน 

การแขงขันทางเศรษฐกิจซึ่งจะตองมีระบบการขนสงสินคาท้ังในหมูบานและภายนอกท่ี

ดี มีความประหยัด รวดเร็ว สวนในดานสังคมทําใหประชาชนขาดคุณภาพชีวิตท่ีดีใน

การดํารงชีวิตประจําวัน  อีกท้ังเปนเหตุนํามาซึ่งความเส่ียงท่ีอาจนําไปสูการรองเรียน

จากประชาชนในการไมบํารุงดูแลรักษาถนน อีกท้ังองคกรจะตองสูญเสียงบประมาณ

มากขึ้นจากถนนท่ีเสียหายลุกลามจนตองดําเนินการกอสรางใหม สงผลถึงความมั่นคง

ทางดานการคลังขององคกรและตอประเทศชาติโดยรวมดวย 

ดวยความสําคัญดังที่ ไดกลาวไว  ในฐานะที่ ผู วิ จัยเปนนักศึกษาวิชา              

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแกน อีก

ท้ังยังเปนผูท่ีปฏิบัติงานดานการบริหารงานสวนโยธาของ อบต.ทาฉาง ซึ่งมีหนาท่ี

รับผิดชอบในการบริหารงานถนนรวมท้ังการดูแลรักษาถนนตางๆในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลทาฉางอยูแลว ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นควรท่ีจะตองทบทวนปรับปรุงแกไขปญหา

ดังท่ีไดกลาวไวขางตน โดยการพัฒนางานบริหารจัดการงานบํารุงรักษาถนนตางๆใน              

เขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน

ตางๆในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฏรธานี 
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วิธีการวิจัย 
โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง  

ปลัดอบต ทาฉาง และสมาชิกสภา อบต.ทาฉาง รวมจํานวน 15 คน 
          การวิเคราะหขอมูล 

1.ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการ สัมภาษณ 

2.นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปความตาม

ประเด็นสําคัญ 

3.ผูวิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล แบบสามเสา(Triangulation) โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี    

   3.1 การตรวจสอบแบบสามเสาดานเวลา กลาวคือ ผูวิจัยมีการสัมภาษณ

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในตางเวลากัน ถาไดขอมูลจากการสัมภาษณ

เหมือนกันและตรงกัน ถือวาขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ไดนั้นถูกตองและเช่ือถือได 

   3.2 การตรวจสอบแบบสามเสาดานสถานท่ี กลาวคือ ผูวิจัยไดเปล่ียน

สถานที่ในการสัมภาษณ ถาผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ใหขอมูลในสถานท่ีท่ี

ตางกันและไดขอมูลที่เหมือนกัน ก็หมายความวา ขอมูลที่ไดจากการวิจัยคร้ังน้ีเปน

ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีเชื่อถือได 

   3.3 การตรวจสอบแบบสามเสาดานบุคคล กลาวคือ ผูวิจัยไดตรวจสอบ  

สามเสาดานขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารการจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน

ภายใน อบต.ทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฏรธานี ผูศึกษาไดศึกษากับบุคคล

กลุมเปาหมาย ถาขอมูลท่ีไดจากบุคคลดังกลาว เปนขอมูลท่ีตรงกันนั้นหมายความวา 

ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดมีความถูกตองและเช่ือถือได ดังน้ัน การตรวจสอบขอมูลแบบ

สามเสา(Triangulation) จากเวลา บุคคล และสถานท่ี แลวไดขอมูลในเชิงคุณภาพท่ี

ถูกตองและเหมือนกัน ก็หมายความวา ในการวิจัยคร้ังนี้ขอมูลที่ไดเปนขอมูลท่ีถูกตอง

และเชื่อถือได  

             4.นําเสนอขอมูลในรูปความเรียงตามวัตถุประสงค กลาวคือ การใชขอเท็จจริง

มาจําแนกเปรียบเทียบและเช่ือมโยงตรรกะรวมทั้งการตีความ 
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ผลการศึกษา  
      การศึกษาระบบและวิ เคราะหระบบงานการบริหารจัดการงาน

บํารุงรักษาถนนตางๆในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง 
            ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณโดยต้ังประเด็นคําถามถึงสภาพปจจุบันและ

ปญหาตางๆในการบริหารจัดการงานบํารุงรักษาถนนในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ทาฉาง  โดยมีหัวขอ การบริหารจัดการดานตางๆประกอบไปดวย การบริหารจัดการ

ดานงบประมาณ การบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน           

การบริหารจัดการดานบุคลากร การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรในงานซอม

บํารุงรักษาถนน การบริหารจัดการดานการข้ึนทะเบียนทางหลวงทองถิ่น จากการศึกษา 

พบวา 

          1.การบริหารจัดการดานงบประมาณ 
                พบวา ในปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง มีงบประมาณท่ีไมเพียงพอ

ในการซอมบํารุง รักษาถนน ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากไมมีการตั้งงบประมาณรายจายใน

สวนของคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสรางเพื่อใชในการซอมแซมบํารุงรักษา

ถนน มีเพียงต้ังงบประมาณในสวนรายจายคาวัสดุกอสราง โดยจะเห็นไดจากการต้ัง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555ในหมวดของคาวัสดุกอสราง เปน

จํานวนเงิน 82,490 บาท ตอป เทานั้น(องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง, 2555 ก : 40) ซึ่ง

ไมเพียงพอในการซอมแซมถนนในแตละป ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น คือ เม่ือมีการรองเรียน

จากประชาชนใหดําเนินการซอมแซมถนนเพ่ิมมากข้ึนทําใหเกินงบประมาณท่ีตั้งไว 

องคการบริหารสวนตําบลทาฉางก็จะแกปญหาโดยการโอนเงินงบประมาณในหมวดอื่นๆ 

แตโดยสวนใหญแลวจะตั้งจายจากงบกลาง 

          2. การบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน 
  พบวา ในปจจุบันสวนโยธาไดดําเนินการจัดทําแผนงานบํารุงรักษาถนน ของ 

อบต.ทาฉาง ไวเปนประจําทุกปโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ จัดทําแผนการตรวจสอบ

ถนนประจําป จากน้ันดําเนินการตรวจสอบถนนประจําปตามแผนฯ แลวจัดทําบันทึก

ขอความเสนอนายก อบต.ทาฉาง เพื่อเปนขอมูลในงานบริหารจัดการงานซอมบํารุงถนน

ตางๆในเขต อบต.ทาฉาง แตสวนโยธาไมมีการรายงานในสวนของงานบํารุงรักษาถนนตาม
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กําหนดเวลา นอกจากนี้ในสวนของคณะผูบริหารฯก็มิไดนําขอมูลจาก ผลการสํารวจถนน

ประจําปมาดําเนินการ ตั้งเปนรายจายงบประมาณประจําปเพื่อใหเปนไปตามผล          

การสํารวจถนนประจําป 
         3.การบริหารจัดการดานบุคลากร 

พบวา บุคลากรดานการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน มีจํานวนไม

เพียงพอ โดยใน  สวนโยธาขององคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ณ.ปงบประมาณประจําป 

พ.ศ.2555 มีจํานวน 2 อัตรา คือ ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา และตําแหนงชางโยธา ซึ่งไม

เพียงพอในการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน โดยปจจุบันหัวหนาสวนโยธา

จะตองรับผิดชอบหนาท่ี ประกอบไปดวย งานดานการบริหารงบประมาณสวนโยธา 

หัวหนางานสํารวจออกแบบและประมาณราคา หัวหนางานดานกอสรางถนน  หัวหนางาน

ซอมแซมบํารุงรักษาถนนภายในองคการบริหารสวนตําบลทาฉางทุกสายทาง งานเขียน

แบบออกแบบงานอาคาร หัวหนางานตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2523 หัวหนางาน

ตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับการแตงตั้งตามระเบียบ

พัสดุ ฯเปนคณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง งานกอสราง 

เปนตน ในสวนตําแหนงชางโยธา1อัตรา จะรับผิดชอบหนาที่  ประกอบไปดวย                  

ผูชวยงานสํารวจออกแบบและประมาณราคา ผูควบคุมงานกอสรางถนน ผูควบคุมงาน

ซอมแซมบํารุงรักษาถนนภายในองคการบริหารสวนตําบลทาฉางทุกสายทาง ผูชวยงาน

เขียนแบบออกแบบงานถนน ผูชวยงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2523 ผูชวยงาน

ตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดินพ.ศ.2543 เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับการแตงต้ังตามระเบียบ

พัสดุฯเปนผูควบคุมงานกอสรางทุกประเภทภายในองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง     

เปนตน  
         4.การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกลในงานซอมบํารุงรักษาถนน 
 พบวา องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ไมมีเคร่ืองจักรกลหรือชุดซอมแซมหลุม

บอขนาดเล็กในการซอมแซมถนนลาดยางและถนนคอนกรีต แตจะใชงบประมาณรายจาย

สวนโยธาหมวดวัสดุกอสราง ในการจัดซ้ือดินลูกรังเพ่ือซอมแซมหลุมบอของประเภทถนน

ดินท่ีเปนหลุมบอท่ีเล็กนอย โดยจะดําเนินการขอรับการสนับสนุนในงานซอมบํารุงรักษาถนน

จากหนวยงาน อ.บ.จ.ในการซอมแซมถนนดินท่ีเกิดหลุมบอท่ีมีปริมาณความเสียหายมาก ซ่ึง
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ตองใชเคร่ืองจักรกลหนักในการซอมแซม เชน รถเกรดเดอร รถบดลอเหล็ก รถบรรทุกนํ้า 

เปนตน 
          5.การบริหารจัดการดานการข้ึนทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน 
               พบวา องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง เกิดปญหาในการควบคุมนํ้าหนัก

รถบรรทุกที่สัญจรและบรรทุกน้ําหนักเกินกวาความสามารถของถนนตามมาตรฐานทาง

หลวงทองถ่ินจะรับนํ้าหนักไดทําใหถนนเกิดการชํารุดอยางรวดเร็ว มีอายุการใชงานที่ส้ัน

ลง โดยจะเห็นไดจากการที่องคการบริหารสวนตําบล ทาฉางจะไดรับหนังสือรองเรียน    

จากประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉางท่ีอาศัยอยูริมถนนที่มีการละเมดิ

อยูอยางเสมอ (องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง, 2555 ง: 12) ท้ังน้ี  เน่ืองจาก ถนนตางๆ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาฉางยังไมไดมีการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน ทําใหไมมี

กฎหมาย ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติทางหลวงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 ซึ่งกําหนดให

ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวน

จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

นายกเมืองพัทยา เปนเจาหนาท่ีกํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางท่ี

เกี่ยวของกับทางหลวงทองถ่ิน ทําใหทองถ่ินมีอํานาจ ตามกฎหมายสามารถที่จะกํากับ

ควบคุมและดูแลบํารุงรักษาถนนท่ีลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่นไดดียิ่งขึ้นโดย ใน

มาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติทางหลวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีอํานาจในการควบคุมนํ้าหนักของรถบรรทุกเพ่ือรักษาทางหลวงมิใหเกิดความเสียหาย  

จากเหตุผลดังกลาวทําใหคณะผูบริหารโดยนายก อบต. ไดส่ังการใหสวนโยธาดําเนินการ

จัดทํารายละเอียดตางๆ เพ่ือดําเนินการ  ขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่นใหครบถวนทุกสาย

ทางท่ีอยูในเขต อบต.ทาฉาง 
 
  การออกแบบระบบงานการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน
ตางๆในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง  
 หลังจากท่ีไดศึกษาวิเคราะหระบบงานการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษา

ถนนในเขต อบต.ทาฉาง เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณโดยตั้งประเด็น

คําถามใหดําเนินการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางใน
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การออกแบบระบบงานใหตรงกับความตองการ สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหหมดไปได 

โดยมีหัวขอใหดําเนินการวิเคราะหการบริหารจัดการดานตางๆ ประกอบไปดวย            

การบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารจัดการดานการกําหนด แผนงานบํารุงรักษา

ถนน การบริหารจัดการดานบุคลากร การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรในงาน

ซอมบํารุงรักษาถนน  การบริหารจัดการดานการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน จาก

การศึกษา พบวา 

          1.การบริหารจัดการดานงบประมาณ มีจุดแข็ง คือ ประชาชนสามารถแจง

ความเดือดรอน จากการท่ีถนนชํารุดไดโดยอยางสะดวกและรวดเร็วเน่ือง จากมีชองทาง

ในการแจงความเดือดรอนไดหลายชองทาง เชน ผานทางสมาชิก อ บ ต.ท่ีเปนตัวแทน

ประชาชนในแตละหมูบาน การแจงโดยเขียนคํารองดวยตนเอง การแจงผานทาง

โทรศัพท นอกจากนี้ยังสามารถแจงทางเว็บไซตของ อ บ ต.ทาฉาง ไดอีกดวยโดยอบต.

ทาฉางจะดําเนินการตรวจสอบความเดือดรอนและดําเนินการแกไขในสวนของถนนดิน

ไดทันที เนื่องจาก อบต.ทาฉางมีการใชงบกลางในการแกไขปญหางานซอมบํารุงถนน

อยูแลว แตมีจุดออน คือ   ขาดความชัดเจนในงานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษา

ถนน เนื่องจาก การต้ังจายในงบกลางจะไมมีการระบุช่ือโครงการฯ และจํานวน

งบประมาณอยางชัดเจน แตระบุเพียงวงเงินไวเทาน้ัน โดยจะดําเนินการซอมแซมเมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติตางๆจึงจะดําเนินการซอมแซม 

          แนวทางในการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการดานงบประมาณน้ัน ควรนํา

ผลการสํารวจถนนประจําปมาต้ังเปนงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือสามารถท่ีจะ

ดําเนินการวางแผนงานไดอยางรอบคอบและมีงบประมาณที่เพียงพอในการซอม

บํารุงรักษาถนน รวมทั้งชี้แจงเหตุผลใหคณะผูบริหารเห็นความสําคัญในงานซอมแซม

บํารุงรักษาถนน รวมท้ังช้ีแจงเหตุผลใหคณะผูบริหารฯ ไดเห็นความสําคัญในงาน

ซอมแซมบํารุงรักษาถนน 

2.การบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน มีจุดแข็ง 

คือ มีการดําเนินการสํารวจจัดทําแผนงานบํารุงรักษาถนนเปนประจําทุกป โดยมี      

การรายงานผลการตรวจสอบถนนประจําปพรอมจัดลําดับความเสียหายของถนนแลว
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ใหผูบริหารฯทราบ แตมีจุดออน คือ มีขอมูลการสํารวจท่ีไมครบถวน โดยมีการสํารวจ

เฉพาะถนนท่ีเกิดการชํารุดแลวเทานั้น แตไมมีการตรวจสอบประวัติถนนเพ่ือตรวจสอบ

อายุของถนนท่ีกอสราง เพ่ืองานบํารุงรักษาถนนตามกําหนดเวลาซ่ึงมีความจําเปนมาก

โดยเฉพาะถนนลาดยางผิวจราจรประเภทตางๆที่ตองการบํารุงทางเพ่ือยืดอายุการใช

งานของถนน ใหสามารถอยูในสภาพท่ีปกติสามารถใชงานไดดีตอไป นอกจากน้ันแลว

ยังขาดการดําเนินการใหเปนใหเปนไป  ตามแผนงานบํารุงรักษาถนน โดยไมมีการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปตามท่ีดําเนินการสํารวจ 

แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงาน

บํารุงรักษาถนน น้ัน สวนโยธาตองสํารวจและรายงานในสวนของงานบํารุงรักษาถนน

ตามกําหนดเวลาเพ่ิมเติมดวย โดยท่ีถนนดังกลาวอาจจะยังไมมีการชํารุดเลย รวมทั้ง

ควรมีการแยกขอมูลจากการสํารวจถนนเพ่ือการวางแผนใน การดําเนินการซอมแซม

ถนนตอไป นอกจากน้ี ในสวนของคณะผูบริหารฯควรพิจารณานําขอมูลท่ีไดจากผล   

การสํารวจถนนประจําปมาดําเนินการตั้งเปนงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหถนน

ตางๆสามารถที่จะไดรับการซอมบํารุงรักษาอยางครบถวนและมีงบประมาณท่ีเพียงพอ 

3. การบริหารจัดการดานบุคลากร มีจุดแข็ง คือ บุคลากรที่มีอยูสามารถหา

ความรูใน งานบริหารจัดการงานซอมบํารุงถนนจากเว็บไซตตางๆ เชนกรมทางหลวง

ชนบท เปนตน รวมทั้งมีความชํานาญและทราบขอมูลถนนในพื้นท่ีอบต.ทาฉางเปน

อยางดีทําใหสามารถรับทราบถึงปญหาของถนนตางๆที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน

จากถนนท่ีชํารุดไดเปนอยางดี มีจุดออน คือ ขาดบุคลากร ที่มีความรูดานการซอมแซม

บํารุงรักษาถนน รวมท้ังบุคลากรที่มีอยูน้ัน ขาดการฝกอบรมและเรียนรูในการบริหาร

จัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน อยางสมํ่าเสมอเน่ืองจากนโยบายของผูบริหารฯ ท่ี

ตองการประหยัดงบประมาณรายจายประจํา 

            แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจัดการดานบุคลากร พบวา ควรจัดหา

บุคลากรผูรับผิดชอบงานซอมบํารุงรักษาถนนเปนการเฉพาะโดยอยูในความควบคุม

ของหัวหนาสวนโยธา รวมทั้ง การซอมแซมหลุมบอถนนนั้น อบต ควรเปนผูดําเนินการ

เองดังนั้นควรเพ่ิมบุคลากรแรงงานท่ีปฏิบัติงานภาคสนามในการซอมหลุมบอถนนดวย 
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นอกจากน้ีควรจัดสงเจาหนาท่ีงานซอมบํารุงถนน เขารับการอบรมเพิ่มพูนความรูอยาง

สม่ําเสมอโดยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4.การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกล มีจุดแข็ง คือ คณะ

ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีตอหนวยงานทองถิ่นอ่ืนๆรวมท้ัง หนวยงาน อบจ.ทําให

สามารถดําเนินการขอความชวยเหลือ ดานเคร่ืองจักรกลไดอยางรวดเร็ว แตมีจุดออน 

คือ องคการบริหารสวนตําบลทาฉางไมมีเคร่ืองจักรกลหนัก รวมทั้งชุดซอมแซมหลุมบอ

ถนนขนาดเล็กในการซอมแซมถนนลาดยางและถนนคอนกรีต นอกจากน้ี การขอรับ 

การสนับสนุนในงานซอมบํารุงรักษาถนนจากหนวยงาน อบจ. สามารถท่ีจะซอมแซมได

เฉพาะถนนดินเทาน้ัน โดยในสวนของถนนคอนกรีตและถนนลาดยางจะไมไดรับ      

การซอมแซมเลย 

            แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกล 

พบวา อบต.ทาฉาง ควรดําเนินการจัดซื้อเคร่ืองมือในการซอมหลุมบอถนน ไดแก  

เคร่ืองตบดินแบบส่ันสะเทือน จอบพล่ัว,อีตเตอรขุดดินแข็ง รถเข็นบรรทุกวัสดุลูกรังหรือ

หินคลุก เปนอันดับแรก เพื่อดําเนินการซอมแซมหลุมบอถนนทุกประเภทท่ีชํารุดนอย และ

ขอสนับสนุนเคร่ืองจักรกลหนักจากหนวยงาน อบจ. ประกอบดวย รถขุดดิน รถเกรดเดอร 

รถบรรทุกน้ํา  เปนตน  เ พ่ือซอมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดมาก จากนั้นในระยะยาว                  

ควรพิจารณาจัดทําแผนงานเพื่อจัดซ้ือเคร่ืองจักรกลหนัก ตามฐานะทางการคลังของ 

อบต.ในอนาคตตอไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานซอมบํารุงรักษาถนนในอนาคต โดย

ถนนที่ตองมีการบํารุงรักษาถนน ตามกําหนดเวลาซ่ึงสวนใหญจะเปนถนนประเภท            

ลาดยางใหดําเนินการโดยการจัดจางเอกชนดําเนินการ 

5.การบริหารจัดการดานการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน มีจุดแข็ง คือ 

ถนนตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาฉางมีการจัดทําทะเบียนประวัติครบถวน

แลว ทําใหการดําเนินการ ในข้ันตอนน้ีสามารถดําเนินการไดรวดเร็วขึ้น มีจุดออน คือ 

บุคลากรขาดความรูในงานจัดทําแผนท่ีถนน ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ

รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงความจําเปนและขอดี ในการขึ้น
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ทะเบียนทางหลวงทองถ่ินถนนสายตางๆ ซึ่งเม่ือมีการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ินแลว

จะตอง มีการบังคับใชตามกฎหมาย ซ่ึงจะมีผลกระทบกับประชาชนโดยท่ัวไป 

          แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจัดการดานการขึ้นทะเบียนทางหลวง

ทองถิ่น พบวา อบต.ทาฉาง ควรดําเนินการสงบุคลากรเขารับการอบรมในงานขึ้น

ทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน แลวดําเนินการจัดทํา ซึ่งเม่ือมีการข้ึนทะเบียนทางหลวง

ทองถิ่นแลวจะตองมีการบังคับใชตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลกระทบกับประชาชน

โดยท่ัวไป จึงเห็นควรตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงความจําเปนและ

ขอดีตางๆในการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น เพื่อรับทราบและเห็นชอบ ซึ่งเม่ือ              

มีการข้ึนทะเบียนทางหลวงทองถิ่นแลวจะตองดําเนินการตามมาตรฐานทางหลวง

ทองถิ่นและกฎหมายทางหลวงทองถ่ิน อยางเครงครัด  
 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบํารุงรักษาถนนตางๆในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง  
 จากการดําเนินการกระบวนการกลุมทําการวิเคราะหระบบและออกแบบ

ระบบเรียบรอยแลวจะทําใหสามารถพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการงานซอม

บํารุงรักษาถนนตางๆในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ใหมได ดังตอไปน้ี 
 1.การบริหารจัดการดานงบประมาณ  
   มีขั้นตอนการพัฒนางานดังตอไปนี้ 

              1.1 ดําเนินการตรวจสอบถนนที่สํารวจไปแลวนั้น มีการเปล่ียนแปลงชํารุดมาก

ขึ้นหรือมีเงินนอกงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนมาอุดหนุนหรือไมเพ่ือ ปองกันการต้ัง

งบประมาณท่ีซ้ําซอนกัน  

              1.2 นําขอมูลผลการสํารวจถนนประจําป เขารวมประชุมคณะผูบริหาร อบต. 

เพื่อขออนุมัติงบประมาณที่ไดจากการสํารวจถนนประจําปในงานซอมบํารุงรักษาถนน 

              1.3 ปรับปรุงประมาณราคางบประมาณใหเปนปจจุบัน 

              1.4 ดําเนินการนําขอมูลท่ีตรวจสอบและปรับปรุงใหมแลวเสนอนายก อบต.

และเจาหนาที่งบประมาณเพื่อจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป ตอไป 
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         2.การบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน   
            มีขั้นตอนการพัฒนางานดังตอไปนี้ 

              2.1 จัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําป โดยนําขอมูลถนนทุกประเภทท่ีอยู

ในความรับผิดชอบ มาดําเนินการจัดทําตารางเวลาท่ีจะเขาดําเนินการสํารวจโดยระบุ

วันท่ีในการเขาดําเนินการสํารวจ ระยะเวลาในการดําเนินการสํารวจ 

              2.2 ตรวจสอบถนนประจําปตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยมีขอมูล

ประกอบดวย ขอมูลถนนลูกรังชํารุดมาก ขอมูลถนนทุกประเภทท่ีชํารุดนอย ขอมูลถนน

ทุกประเภทท่ียังไมชํารุดแตครบตามกําหนดเวลาท่ีตองมีการบํารุงรักษา  

              2.3 จัดทําบันทึกขอความผลการสํารวจถนนประจําป เสนอตอนายก อบต.                     

ทาฉาง เพื่อเปนขอมูลในการต้ังงบประมาณรายจายประจําป ตอไป 
         3.การบริหารจัดการดานบุคลากร  
            มีขั้นตอนการพัฒนางานดังตอไปนี้ 

               3.1 จัดทําแผนกรอบอัตรากําลังเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนฯ โดยแสดง                  

ปริมาณงานสวนโยธาในปจจุบัน รวมทั้งสภาพงานซอมบํารุงรักษาถนนในปจจุบันท่ีมี

ความจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดี โดยการเพ่ิมบุคลากร 

               3.2 นําเสนอตอที่ประชุมคณะผูบริหารและพนักงาน ใหมีการนําบุคลากรดาน

งานซอมบํารุงถนนเขารับการฝกอบรมอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
         4.การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกลในงานซอมบํารุงรักษาถนน 
            มีขั้นตอนการพัฒนางานดังตอไปน้ี 

               4.1 นําขอมูลถนนจากการสํารวจประจําปประกอบดวย ขอมูลถนนลูกรังชํารุดมาก 

ใหดําเนินการขอเคร่ืองจักรกลหนักจาก อบจ.  

               4.2 ขอมูลถนนทุกประเภทท่ีชํารุดนอย ใหดําเนินการซอมแซมเอง โดยการจัดซื้อ

เคร่ืองมือตางๆ ประกอบดวย เคร่ืองตบดินแบบส่ันสะเทือน จอบพล่ัว อีตเตอรขุดดินแข็ง 

รถเข็นบรรทุก และวัสดุตางๆ ในการซอมแซม ประกอบดวย ลูกรัง หินคลุก ยางมะตอย  

               4.3 ขอมูลถนนทุกประเภทท่ีตองมีการบูรณะบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา ให

ดําเนินการจัดจางเอกชนตามแผนงานและโครงการประจําป 
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               4.4 จัดทําแผนงานพัฒนา 3 ป โดยรวมประชุมชี้แจงตอประชาคมตําบลเพื่อขอ

บรรจุแผนโครงการจัดซ้ือเคร่ืองจักรกลหนักเพ่ือการซอมแซมถนนทดแทนเครื่องจักรกล

หนักของหนวยงาน อบจ.ในอนาคต โดยจัดต้ังงบประมาณจัดซื้อเทาท่ีจําเปนและตามตาม

ฐานะรายไดของ อบต.ในอนาคต ตอไป 
         5.การบริหารจัดการดานการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน  
            มีขั้นตอนการพัฒนางานดังตอไปน้ี 

               5.1 จัดเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมงานขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน           

จากสํานักงานทางหลวงชนบท กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ท้ังในสวนของภาคทฤษฎ ี

ประกอบดวยกฎหมายทางหลวงประเภทตางๆ ประโยชนในการขึ้นทะเบียนทางหลวง

ทองถ่ิน ส่ิงท่ีตองดําเนินการตอไปเม่ือขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่นเสร็จส้ินแลว และ

ฝกอบรมในภาคสนาม ตองเรียนรูการสํารวจภาคสนาม การตรวจสอบสภาพถนนเดิม   

การวัดระยะทางตางๆ และเรียนรูในการจัดทําระวางแผนท่ีดวย  

               5.2 ดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนทุกหมูบานในเขต อบทาฉาง รับทราบ

ถึง การดําเนินงานขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น โดยอธิบายถึงเหตุผล ความจําเปน 

ประโยชน ขอดี และผลกระทบจากกฎหมายทางหลวงทองถิ่น เพื่อใหประชาชนรับทราบ

และรวมมือ และเพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อมีการข้ึนทะเบียน

ทางหลวงทองถิ่นแลว 

               5.3 เจาหนาท่ีท่ีผานการฝกอบรมแลวเขา ดําเนินการจัดทํารายละเอียด ตาม

แบบฟอรม การยื่นขอขึ้นทะเบียนทางหลวง  

               5.4 สํารวจขอมูลสายทางภาคสนาม ประกอบดวย ความกวางยาวของเขตทาง

ความกวางผิวจราจร ความกวางไหลทาง ความยาวของระยะทาง ภาพถายสภาพสายทาง

ทุกๆ 1กิโลเมตรรวมท้ังภาพถายจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดของสายทาง  

               5.5 จัดทําระวางแผนท่ีแตละสายทางดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมเขียนแบบแผนท่ี 

               5.6 นํารายละเอียดตางๆเสนอนายก อบต. ลงนามยื่นขอข้ึนทะเบียนทางหลวง

ตอทองถิ่นจังหวัดโดยทําหนังสือผานนายอําเภอเพ่ือใหไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอ

ตอไป 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

138 

               5.7 เมื่อไดรับการขึ้นทะเบียนจากการอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดแลว ตอง

ดําเนินการตามเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนทางหลวงถ่ิน โดยสํารวจรายละเอียดและจัดหา

งบประมาณในการดําเนินการประกอบดวย การติดตั้งปาช่ือถนน หมายเลขและสัญลักษณ

ทางหลวงทองถ่ิน ปายจราจรและส่ิงอํานวยความปลอดภัยตางๆ 

               5.8 การกอสรางเพิ่มเติม หรือดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาถนนทางหลวง

ทองถ่ิน ตองเปนไปตามมาตรฐานการกอสรางและซอมบํารุงรักษาทางหลวงทองถิ่น 

               5.9 กํากับควบคุมทางหลวงทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษา

ถนนตางๆ ในเขต อบต.ทาฉาง โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากคณะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลทาฉาง ปลัดอบต และสมาชิกสภา อบต.ทาฉาง จํานวน 15 คน ซ่ึงผล

การศึกษาจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) สามารถสรุปเปนประเด็น

และสาระสําคัญตามลําดับ ดังน้ี 
1.การบริหารจัดการดานงบประมาณ   

                 พบวา ในปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง มีงบประมาณที่ไม

เพียงพอในการซอมบํารุงรักษาถนน 

            ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณ มีวิธีปฏิบัติ คือ นําขอมูล                         

ผลการสํารวจถนนประจําป ท่ีเสนอตอนายก อบต.ทาฉาง มาดําเนินการตรวจสอบวา

ถนนท่ีสํารวจไปแลวมีการเปล่ียนแปลงชํารุดมากขึ้นหรือมีเงินนอกงบประมาณ        

จากหนวยงานอ่ืนๆ มาอุดหนุนหรือไมเพ่ือปองกันการต้ังงบประมาณท่ีซ้ําซอนกัน 

จากนั้น เขารวมประชุมคณะผูบริหารฯและหัวหนาสวนราชการของ อบต. เพ่ือขออนุมัติ

งบประมาณที่ไดจากการสํารวจถนนประจําปในงานซอมบํารุงรักษาถนนจากคณะ

ผูบริหาร อบต.จากน้ันดําเนินการนําขอมูลจากการสํารวจถนนประจําปมาปรับปรุงราคา

งบประมาณใหเปนปจจุบันแลวดําเนินการนําขอมูลทีตรวจสอบและปรับปรุงใหมแลว

เสนอนายก อบต .และเจาหนาท่ีงบประมาณเพ่ือจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป 

ตอไป 
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2.การบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน 
    พบวา ในปจจุบันสวนโยธาไดดําเนินการจัดทําแผนงานบํารุงรักษาถนน 

ของ อบต.ทาฉาง ไวเปนประจําทุกปโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ จัดทําแผนการ

ตรวจสอบถนนประจําป จากน้ันดําเนินการตรวจสอบถนนประจําปตามแผนฯ แลว

จัดทําบันทึกขอความเสนอนายก อบต.ทาฉางเพื่อเปนขอมูลในงานบริหารจัดการงาน

ซอมบํารุงถนนตางๆในเขต อบต.ทาฉาง แตไมมีการรายงาน ในสวนของงานบํารุงรักษา

ถนนตามกําหนดเวลา ซึ่งการบํารุงรักษาถนนตามกําหนดเวลาซึ่งตองมีการบํารุงรักษา

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามมาตรฐานงานลาดยางโดยท่ีถนนดังกลาวอาจจะยัง              

ไมมีการชํารุดเลย นอกจากนี้ในสวนของคณะผูบริหารฯก็มิไดนําขอมูลจากผล              

การสํารวจถนนประจําป มาดําเนินการต้ังเปนรายจายงบประมาณประจําปเพื่อให

เปนไปตามผลการสํารวจถนนประจําป 

 ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน มีวิธี

ปฏิบัติ คือ จัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําป โดยนําขอมูลถนนทุกประเภทที่อยูใน

ความรับผิดชอบมาดําเนินการจัดทําตารางเวลาท่ีจะเขาดําเนินการสํารวจโดยระบุวันท่ี

ในการเขาดําเนินการสํารวจ ระยะเวลาในการดําเนินการสํารวจ จากนั้นตรวจสอบถนน

ประจําปตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยมีขอมูลประกอบดวย ขอมูลถนนลูกรัง

ชํารุดมาก ขอมูลถนนทุกประเภทที่ชํารุดนอย  ขอมูลถนนทุกประเภทท่ียัง ไมชํารุดแต

ครบตามกําหนดเวลาท่ีตองมีการบํารุงรักษา เม่ือดําเนินการสํารวจถนนประจําปเสร็จ

ส้ินแลว ดําเนินการจัดทําบันทึกขอความแจงผลการสํารวจถนนประจําป เสนอตอนายก 

อบต.ทาฉาง เพ่ือเปนขอมูลในการตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตอไป 
 3.การบริหารจัดการดานบุคลากร 

   พบวา ในปจจุบันบุคลากรเดิมขาดการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมี

จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ  

   ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากร มีวิธีปฏิบัติ คือ จัดทําแผนก

รอบอัตรากําลัง 3 ปเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยแสดง

ปริมาณงานสวนโยธาในปจจุบัน รวมท้ังสภาพงานซอมบํารุงรักษาถนนในปจจุบันที่มี

ความจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดี โดยการเพ่ิมจํานวนบุคลากร นอกจากน้ีใน            
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การดําเนินการใหบุคลากรดานงานซอมบํารุงถนนไดเขารับการอบรมอยางสม่ําเสมอน้ัน 

มีวิธีการดําเนินการ คือ นําเสนอขอมูลเหตุผลความจําเปนและประโยชนในการเขารับ

การฝกอบรมของบุคลากร ตอท่ีประชุมคณะผูบริหารพบพนักงาน โดยเสนอใหมีการนํา

บุคลากรดานงานซอมบํารุงถนนเขารับการฝกอบรมอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
4. การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกลในงานซอมบํารุงรักษาถนน 
  พบวา อบต.ทาฉางไมมีศักยภาพเพียงพอในการจัดซื้อเครื่องจักรกลหนัก ซึ่ง

ประกอบดวย รถขุดดิน รถเกรดเดอร รถบรรทุกนํ้า เปนตน เพื่อใชในการซอมบํารุงรักษา

ถนนดิน โดยตองพึ่งพาเครื่องจักรกลหนักจากหนวยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะหนวยงาน 

อบจ. อีกทั้ง อบต.ทาฉางยังมีขอจํากัด ในการซอมบํารุงรักษาถนน ในงานถนนประเภท

ผิวจราจรแบบลาดยางและผิวจราจรแบบคอนกรีตเนื่องจากไมมีการจัดซ้ือเคร่ืองมือใน

การซอมแซมหลุมบอ 

    ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกลในงานซอม

บํารุงรักษาถนน มีวิธีในการปฏิบัติ  คือ นําขอมูลถนนจากการสํารวจประจําป 

ประกอบดวย ขอมูลถนนลูกรังชํารุดมากมาดําเนินการขอเคร่ืองจักรกลหนักจาก อบจ.

และนําขอมูลถนนทุกประเภทที่ชํารุดนอยมาดําเนินการซอมแซมเอง โดยการจัดซื้อ

เคร่ืองตบดินแบบส่ันสะเทือน จอบพล่ัว อีตเตอร ขุดดินแข็ง รถเข็นบรรทุกวัสดุ 

สวนขอมูลถนนทุกประเภทที่ตองมีการบูรณะบํารุงรักษาตามกําหนดเวลานํามาจัดจาง       

ตามแผนงานและโครงการรายจายประจําป นอกจากนี้ดําเนินการจัดทําแผนงาน

โครงการ 3 ป โดยรวมประชุมชี้แจงตอท่ีประชุมประชาคมตําบลเพ่ือขอบรรจุแผนงาน

โครงการจัดซ้ือ เคร่ืองจักรกลหนักเพื่อการซอมแซมถนน ทดแทนการพ่ึงพาเคร่ืองจักรกล

หนักของหนวยงาน อบจ. ในอนาคต โดย ตั้งงบประมาณจัดซื้อเทาท่ีจําเปนตามตาม

ฐานะรายไดของ อบต. ในอนาคตตอไป 
5.การบริหารจัดการดานการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน   

    พบวา องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง เกิดปญหาในการควบคุมน้ําหนัก

รถบรรทุกที่สัญจรและบรรทุกนํ้าหนักเกินกวาความสามารถของถนนตามมาตรฐานทาง

หลวงทองถิ่นจะรับนํ้าหนักไดทําใหถนนเกิดการชํารุดเร็ว มีอายุการใชงานที่ส้ันลง โดยจะ

เห็นไดจาก การท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาฉางจะไดรับหนังสือรองเรียน จากประชาชน
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ท่ีอาศัยอยูริมถนนตางๆ ที่มีการละเมิดอยูอยางเสมอ(องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง, 

2554 ง :16) ท้ังน้ี  เนื่องจาก ถนนตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาฉางยังไมไดมี 

การขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น ทําใหไมมีกฎหมาย ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ

ทางหลวง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 ซึ่งกําหนดใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนเจาหนาท่ีกํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางท่ีเกี่ยวของกับทางหลวง

ทองถ่ิน ทําใหทองถิ่นมีอํานาจตามกฎหมายสามารถที่จะกํากับควบคุมและดูแล

บํารุงรักษาถนนที่ลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่นไดดียิ่งขึ้นโดยในมาตรา 61 แหง

พระราชบัญญัติทางหลวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจใน  

การควบคุมนํ้าหนักของรถบรรทุกเพ่ือรักษาทางหลวงมิใหเกิดความเสียหาย จากเหตุผล

ดังกลาวทําใหองคการบริหารสวนตําบลทาฉางตองดําเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวง

ทองถิ่น 

            ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกลในงานซอม

บํารุงรักษาถนน มีวิธีปฏิบัติ คือ จัดเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมงานขึ้นทะเบียนทาง

หลวงทอง ถ่ินจากนั้นดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบและให           

ความรวมมือ เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมีการขึ้นทะเบียน

ทางหลวงทองถิ่นแลวจากน้ันดําเนินการจัดทํารายละเอียด ตามแบบฟอรมการย่ืนขอ       

ขึ้นทะเบียนทางหลวง  โดยการสํารวจขอมูลสายทางภาคสนาม  ประกอบดวย         

ความกวางยาวของเขตทาง ผิวจราจร ไหลทาง ระยะทาง ภาพถายสภาพสายทางทุกๆ 

1กิโลเมตรรวมทั้งภาพถายจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดของสายทาง จากน้ันจัดทําระวาง

แผนที่แตละสายทางดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมเขียนแบบและนํารายละเอียดตางๆ

เสนอนายก อบต.ลงนามย่ืนขอข้ึนทะเบียนทางหลวงตอทองถิ่นจังหวัดโดยผาน              

ความเห็นชอบจากนายอําเภอตอไป  เมื่อไดรับการข้ึนทะเบียนจากการอนุมัติของผูวา

ราชการจังหวัดแลว ตองดําเนินการตามเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนทางหลวงถ่ิน โดย

สํารวจรายละเอียดและจัดหางบประมาณในการดําเนินการ รวมทั้งกํากับควบคุมทาง

หลวงทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด นอกจากนั้นแลว ในการกอสรางเพิ่มเติม
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หรือดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาถนนตางๆ น้ันตองเปนไปตามมาตรฐานทางหลวง

ทองถิ่น 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในการพัฒนางานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนนตางๆในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล ทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถท่ีจะนําไป

ประยุกตใชเพ่ือพัฒนา งานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอ่ืนๆ ใหเกิดประโยชนกับองคกรไดเน่ืองจากมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตางๆ มีภารกิจท่ีเหมือนกันในการดูแลและซอมบํารุงรักษาถนน ในเขตปกครองทองถิ่น

ของตนเอง 

 นอกจากนี้ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาการออกแบบชุดซอมถนนหลุมบอ

ขนาดเล็กที่ใชงบประมาณนอยมาใชในการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือประหยัดงบประมาณและสามารถแกไขปญหา               

ความเดือดรอนของประชาชนไดรวดเร็วและลดการพ่ึงพาความชวยเหลือจากหนวยงาน

อื่นๆ 
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในจังหวัดภูเกต็ 
Factors Affecting the Decision in Buying Houses in Phuket Province1 

 
สุธิดา  เข่ือนนอก2 

Suthida Khuannok2 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัด

ภูเก็ตมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือบานจัดสรร โดยทําการศึกษาวิจัย 2 วิธี

คือ  การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ดวยการใชแบบสัมภาษณกับกลุมผูใหขอมูลหลักท่ี

ทํางานทางดานการตลาดและการขายของโครงการบานจัดสรร  จํานวน 10 โครงการ 

และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่มีความตองการซื้อบานจัดสรรใน

จังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 ราย โดยใชแบบสอบถามและดําเนินการเก็บแบบตามสะดวก 

(Convenience sampling) สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)        

คาไคร-สแควร (Chi-square) และ One-way ANOVA   

 ผลการศึกษาวิจัยพบวา  ผูใหขอมูลหลักสวนใหญมีตําแหนงเปนผูจัดการและ

เจาหนาท่ี มีประสบการณทางดานอสังหาริมทรัพยและทํางานกับโครงการปจจุบัน นอย

กวา 10 ป  โครงการสวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก  ระบบการกอสรางเปนแบบกออิฐ

แดงฉาบปูน การออกแบบบานสไตล โมเดิรน รีสอรท ทันสมัย ประเภทบานเดี่ยวและบาน

แฝด ราคา เร่ิมตน 1,890,000-9,000,000 บาท เงินจองและเงินทําสัญญา  40,000-

150,000 บาท  เงินดาวน 10 % ผอนดาวนระยะยาวตั้งแต 6-24 เดือน ชําระเงินไดท่ี

สํานักงานขายโครงการและชําระผานเคานเตอรธนาคาร มีการออกบูธแสดงสินคา   

ดานการสงเสริมการตลาด ไดแกสวนลดเงินสด เคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงมีการปรับเปล่ียน  

______________________________________________________________________ 
1วิทยานิพนธหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2556. 
2นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ทุก   3 เดือน  การประชาสัมพันธเนนปายโฆษณา แผนกขายมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ทางดานการอบรมความรูใหกับพนักงานน้ันจะมีหัวหนางานและผูเชี่ยวชาญมาให

ความรูและสอนในระหวางการทํางาน ดานกระบวนการบริการสํานักงานขายเปดทํา

การทุกวัน ยกเวน วันปใหม  วันสงกรานต   มีบริการหลังการขาย 1 ป  และบริการ     

ตอเติมบาน  ส่ิงแวดลอมภายในโครงการมี สวนและสนามเด็กเลน เจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และระบบกลองวงจรปด 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-35 ป สถานภาพโสด ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 30,000 บาท รายไดครอบครัว

เฉล่ียตอเดือน  30,001-60,000  บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง/รัฐวิสาหกิจ     

มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน  ประเภทของท่ีพักอาศัยปจจุบันบานเด่ียว  1-2 ช้ัน โดย   

เปนเจาของเอง ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคเลือกซื้อบานสรางเสร็จใหม เลือกแบบ   

บาน/วัสดุ/สภาพแวดลอมเหมาะสม โครงการตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองที่ใกลแหลงธุรกิจ 

ตัดสินใจซ้ือรวมกับแฟน/คูสมรส ซื้อเพ่ือเก็บเปนทรัพยสิน ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 

มากกวา 1 ป การหาขอมูลเร่ิมจากปายโฆษณา ตองการบานเดี่ยวทันสมัยเน้ือท่ีประมาณ 

36-50 ตารางวา มี 1-2 หองนอน 2 หองนํ้า 1 ท่ีจอดรถ ราคา 2,000,001-3,000,000 บาท  

อัตราเงินดาวน 10 % ของราคาบานจัดสรร  โครงการควรมีแบบบานตัวอยางใหชมทุกแบบ  

 

คําสําคัญ : บานจัดสรร, ที่อยูอาศัย, บานเดี่ยว, บานแฝด,ทาวนเฮาส, อาคารพาณิชย 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the customer behaviour 

and to examine the factors affecting the people’s decision in buying houses in 

Phuket.  The research employed both qualitative and quantitative 

methodology.  The researcher interviewed the people who were working in 

sales and marketing at 10 House Development Projects.  Questionnaires were 

also used to collect the data from 400 people in Phuket who were looking to 

buy houses. The data was then analyzed and the results shown as frequency, 
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percentages, means and standard deviation, Chi-square, and One-Way 

Anova.   

The results of the analysis were as follows :    

In the first group, most of the respondents were managers and staff 

who had experience in the property business. They had been working on this 

field for less than 10 years. Most of the housing development projects were 

small. Most houses were built in a modern resort  style and made from bricks 

and concrete. The housing project offered both single and twin houses. The 

price of houses ranged from 1,890,000-9,000,000 baht. The buyers usually 

paid about 40,000 -150,000 baht as a deposit on the house. The down 

payment was 10 % of the price, and could be paid by installment over a 

period from 6 -24 months. The buyers could pay either at the office or bank. In 

marketing promotion, most housing development projects displayed their 

products in the booth at the department stores, offered discounts and 

included products such as air-conditions. Their marketing strategies were 

changed every 3 months. Regarding public information, the projects usually 

used posters. In terms of sales, most of the projects provided a one-stop 

service, after-sales service, and house expansion service. The staff of housing 

projects were well trained by experts and supervisors. The office was open 

every day except on New Year’s Day and Songkran. Most projects offered 

nice gardens, playgrounds, 24 hour security service, and closed circuit T.V. 

Most buyers were females, aged 26-35 years, single, and held a 

bachelor’s degree. Most of them earned less than 30,000 baht per month, and 

their family incomes were from 30,001-60,000 baht. Most of the buyers worked 

in the private sector, and had 3-4 family members. Most of them own single 

and 2 floor- family houses. In terms of customer behaviour, most of them 
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preferred new built houses with suitable style, material, and environment. The 

location of houses should be in town and near business centers. The 

customers made a decision by asking their spouse’s opinion, and it took about 

more than 1 year before making a decision. The reason for buying houses was 

foe investment. They usually collected information from posters. The popular 

type of house was found to be a modern single-family house with the area of 

36-50 square wah. The house should have 1-2 bedrooms, 2 bathrooms, and a 

parking space. The suitable price was between 2,000,001-3,000,000 baht. The 

down payment should be 10 % of the price. The housing development project 

should also build a show house for the buyers.   

 

Keywords : Housing estates, Habitat, Single house, Twin house, Commercial 

buildings 
 
บทนํา 
 จากสังคมไทยสมัยกอนเปนครอบครัวเกษตรกรรมท่ีมีรูปแบบการอยูอาศัยแบบ

ครอบครัวขนาดใหญ โดยมีสมาชิกท่ีอยูรวมกันจํานวนมาก ต้ังแต ปูยา ตายาย ทําใหเปน

สังคมขนาดใหญและไมนิยมแยกครอบครัวออกมา (วิชัย รูปขําดี และคนอื่นๆ, 2550 : 1) 

ปจจุบันสภาพแวดลอมทางดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การคมนาคม สภาพ       

ความเปนอยู และลักษณะของการประกอบอาชีพ ไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําให

มีผลกระทบกับรูปแบบการดําเนินชีวิต  จากที่เคยอยูอาศัยรวมกันเปนครอบครัวใหญ ก็

เร่ิมมีพฤติกรรมเปล่ียนไปสูการขยายครอบครัวไปสูขนาดเล็กลง เชน ตองการท่ีอยูอาศัยท่ี

ใกลสถานท่ีทํางานเพื่อความสะดวกในการเดินทาง(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว, 2555 : 7-8) ทําใหเกิดความตองการทางดานที่อยูอาศัยใหมเพิ่มขึ้นตามมา

ดวย  

 ภาคใตมีโครงการจัดสรรที่ไดรับอนุญาตตั้งแตป พ.ศ. 2550-2554 ทั้งหมด 

232 โครงการ โดยจังหวัดภูเก็ตมีจํานวนโครงการจัดสรรมากที่สุด จํานวน 190 โครงการ 
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คิดเปนรอยละ 81.89   หากไมนับรวมเขตกรุงเทพและปริมณฑลแลวจังหวัดภูเก็ตมี  

การเติบโตทางดานอสังหาริมทรัพยสูงเปนอันดับสองรองจากจังหวัดชลบุรี(ธนาคาร

อาคารสงเคราะห, 2554 : 53) สาเหตุของการเติบโตมีหลายปจจัยดวยกันคือ รายไดท่ี

เพ่ิมขึ้นจากภาคเกษตรโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของพ้ืนท่ีสวนยางและการปรับราคายาง

สูงขึ้นและภาคนอกเกษตรโดยเฉพาะดานโรงแรมและภัตตาคารที่มีภาวการณทองเที่ยว

ที่ดี สงผลตอรายไดของประชาชนที่สูงขึ้นทําใหมีความสามารถในการใชจายเพิ่มมาก

ขึ้นประชาชนที่อยูรอบนอกเมืองก็ตองการบานในเมืองเพ่ือใหบุตรหลานใชเปนท่ีพักใน

การศึกษาตอ (ธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงานภาคใต, 2554 : 3-4 ) และการเพิ่มขึ้น

ของจํานวนประชากรท้ังการเคล่ือนยายประชากรจากจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานีและ

จังหวัดนราธิวาส เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบที่ยังไมมีสัญญาณวาจะยุติ และ   

การยายแรงงานเพ่ือเขามาประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต แตไมไดมีการยายทะเบียน

ราษฎรตามมาดวย หรือท่ีเรียกวา ประชากรแฝงจากการสํารวจพบประชากรแฝงท่ีเปน

ชาวไทย จํานวน 103,895 คน คิดเปนรอยละ 31.77 (สํานักงานจังหวัดภูเก็ต, 2555 : 4) 

ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มข้ึนท่ีสูงมากหากเทียบกับจํานวนประชากรที่มีช่ืออยูในทะเบียน

ราษฎรทําใหประชากรโดยรวมมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง นอกจากที่กลาวมาแลวยังมี

ผูซ้ือบางกลุมที่ตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัยเพื่อการเก็งกําไรจากการลงทุนใหเชาหรือขาย

ตอเน่ืองจากเล็งเห็นวาเม่ือมีการเพ่ิมขึ้นของประชากรแลวความตองการดานท่ีอยูอาศัย

จะตองเพ่ิมขึ้นตามไปดวย เพราะประชากรบางกลุมท่ีมาทํางานยังไมมีความมั่นใจเร่ือง

ของความมั่นคงทางดานอาชีพ จึงใชวิธีเชาบานกอน เมื่อทํางานไดระยะหน่ึงและมี

ความมั่นใจก็จะเร่ิมเปรียบเทียบความคุมคาระหวางซื้อและเชา มีสัดสวนรอยละ 79.56 

(สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต, 2553 : 6)  

 จากการเติบโตของที่อยูอาศัยดังกลาวทําใหโครงการจัดสรรรายใหญจาก

กรุงเทพฯ  เชน บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท เขามาเร่ิมโครงการจัดสรร  เมื่อป พ.ศ. 2554 

จํานวนมากถึง 3 โครงการ และ บมจ. แสนสิริ ไดทําการเปดตัว 2 โครงการในป 2555 

(สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต : 2555) ซึ่งไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูซื้อสามารถสราง

ยอดขายไดมาก เปนการสะทอนและยืนยันใหเห็นถึงภาพการเติบโตธุรกิจอสังหาริมทรัพย
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ไดดียิ่งขึ้น (สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต : 2555) ผูวิจัยในฐานะที่อยูในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยและไดมีโอกาสมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีจังหวัดภูเก็ต จึงมีความสนใจ

ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงประกอบดวย

สวนประสมทางการตลาด 7P’s และการบริหารลูกคาสัมพันธ เพ่ือจะไดทราบถึงกลยุทธ

ตางๆของบานจัดสรร ทราบถึงความตองการของผูท่ีกําลังจะซ้ือบานจัดสรร  เพ่ือนําไป  

เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคามากที่สุด 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการบริหาร

ลูกคาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ในจังหวัดภูเก็ต 

2.  เพ่ือหาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับพฤติกรรมและสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต 

3.  เพ่ือเปนแนวทางในการกระตุนการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต 

สมมุติฐาน ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต 

  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. อสังหาริมทรัพย หมายถึง ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีอยูในบริเวณเดียวกัน 

รวมถึงบริเวณโดยรอบท่ีอยูภายในรั้ว 

 2. โครงการจัดสรร หมายถึง โครงการท่ีไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน

ตาม พรบ.การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 

 3. บานจัดสรร หมายถึง การสรางบานในที่ดินแตละแปลง อาจจะมีรูปแบบท่ี

คลายกันท้ังหมดหรือแตกตางกันก็ได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับ

การพักผอนและการทํากิจกรรมรวมกับบุคคลในครอบครัว ซึ่งรวมถึง บานเดี่ยว บานแฝด 

ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต” 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และเชิงปริมาณ (Quantitative 

research)  

 ผูใหขอมูลหลักและกลุมตัวอยาง   การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลักใน

การสัมภาษณในคร้ังน้ีคือ ผูบริหารระดับผูจัดการขายและเจาหนาที่ขายโครงการบาน

จัดสรรในจังหวัดภูเก็ต จํานวนทั้งหมด 10 ราย ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling)  และการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดใหเปนกลุมประชากรที่อาศัยอยูใน

ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ ทาโรยามาเน  

จํานวน 400 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
 ตอนท่ี 1  การวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก          

(In-depth interview)  เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีสัมภาษณแบบตัวตอตัวโดยการนัดหมาย

ลวงหนาใช เคร่ืองมือการบันทึกเสียงขณะท่ีทําการสัมภาษณ  และทําการถอด

รายละเอียดบทสัมภาษณ เพ่ือนํามาวิเคราะห 

 ตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชใน         

การสํารวจความคิดเห็น  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดขอ

อนุญาตสถานประกอบการหางสรรพสินคาโดยใหนักศึกษาท่ีผานการอบรมแจก

แบบสอบถามกลุมเปาหมาย 
 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity ) โดยการนํา

แบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบพิจารณาขอคําถามที่มีคาดัชนี   

ความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป (ศิริชัย พงษวิชัย, 2553 : 138) โดยพิจารณา

คัดเลือกขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

 2. การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) นําไปทดลองใช (Try out) กับประชากร

กลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน โดยหาคาสัมประสิทธแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach) 
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พบวาเฉล่ียสัมประสิทธแอลฟาเทากับ .69 แสดงวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ 

(เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552 : 144) 

 การวิเคราะหขอมูล   การวิเคราะหขอมูลมีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   เพ่ือหาคาทางสถิติ คือ คาความถี่ (Frequency)  

คารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation )  ไคสแควร (Chi-square)และ One-way ANOVA   
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ของผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณสวนใหญมีตําแหนงเปนผูจัดการและ

เจาหนาที่ มีประสบการณดานอสังหาริมทรัพยนอยกวา 10 ป ทํางานกับโครงการปจจุบัน 

นอยกวา 10 ป ปจจัยสวนสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑสรุปไดวา โครงการ

สวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก ระบบการกอสรางใชกออิฐแดงฉาบปูน     การออกแบบ

บานสไตล โมเดิรน รีสอรท ทันสมัย เรียบงาย ประเภทบานเปนบานเด่ียวและบานแฝด 

ราคา เ ร่ิมตน 1,890,000 - 9,000,000 บาท เงินจองและเงินทําสัญญา ตั้งแต           

40,000-150,000 บาท  เงินดาวน 10 % และระยะเวลาผอนดาวน 6-24 เดือน ดานชองทาง

การจัดจําหนายมีการออกบูธแสดงสินคา  ดานการสงเสริมการตลาด ไดแกสวนลดเงินสด 

เครื่องปรับอากาศ เฟอรนิเจอร และมีการเปล่ียนทุก 3 เดือน  มีการประชาสัมพันธผานปาย

โฆษณา  ดานบุคลากร แผนกขายมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ดานกระบวนการบริการ

สํานักงานขายเปดทําการทุกวัน ยกเวน วันปใหม  วันสงกรานต  มีบริการหลังการขาย 1 ป  

และบริการตอเติมบาน  ดานส่ิงแวดลอมในโครงการมี สวนและสนามเด็กเลน มีการรักษา

ความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบกลองวงจรปด ดานปจจัยการบริหารลูกคา

สัมพันธ  มีการสง SMS เพ่ือแจงขาวเร่ืองโปรโมชั่น และสงขาวสารทาง E-mail  มีสิทธิ

พิเศษเมื่อแนะนําเพื่อนมาซ้ือบานในโครงการและมี เว็บไซต  โครงการสวนมากมีจุดขาย 

ในเร่ืองความที่ใกลชิดธรรมชาติ ติดภูเขาหรือสามารถมองเห็นภูเขาไดใกล  ทําเลที่ตั้ง    

ติดถนนใหญ วัสดุมีคุณภาพทันสมัย และขอเสนอแนะดังน้ี  

 1. งานกอสรางมีปญหาลาชา ทําใหลูกคาไมสามารถโอนบานไดทันตาม

กําหนดเวลาซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย ควรตองหาแนวทางหรือหาวิธีการสรางหรือ

เทคโนโลยีแบบใหมๆ 
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 2.  ปญหารายไดท่ีไมเพียงพอ การติดภาระหน้ีสิน ทําใหสินเช่ือไมสามารถ

อนุมัติได จึงตองใหเวลาผอนนานๆ เพื่อจะไดเตรียมความพรอมในเร่ืองเอกสารการกูเงิน 

 3. ควรมีความจริงใจและซื่อสัตยในการใหบริการที่ดีกับลูกคาแบบเปนกันเอง

หรือตามวิถีชีวิตของคนในตางจังหวัด เพ่ือจะไดมีความผูกพันท่ีดี และเปนการสราง

ลูกคาไวรอในอนาคต 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง 

อายุ 26-35 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน

ไมเกิน 30,000 บาท รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 30,001-60,000 บาท  อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง/รัฐวิสาหกิจ มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน  ประเภทของ

ที่พักอาศัยปจจุบัน  บานเดี่ยว 1-2 ชั้น ลักษณะการครอบครองที่อยูอาศัย เปนเจาของ

เอง ดานพฤติกรรมผูบริโภค  สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อบานใหม

สรางเสร็จ เหตุผลในการเลือกซ้ือบานจัดสรร เลือกจาก แบบบาน/วัสดุ/สภาพแวดลอม

เหมาะสม ทําเลบานจัดสรรท่ีตองการอยูในเมืองใกลแหลงธุรกิจ  อําเภอท่ีต้ังของบาน

จัดสรรที่ตองการคือในเขตอําเภอเมือง  ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรคือ  

แฟน/คูสมรส  ซื้อเพื่อเก็บเปนทรัพยสิน    ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อบาน

จัดสรร มากกวา  1 ป    วิธีการหาขอมูลบานจัดสรร คนหาจากแหลงปายโฆษณา  

ตองการบานเดี่ยว 1-2 ชั้น แบบทันสมัย  ขนาดท่ีดิน 36-50 ตารางวา ประกอบดวย 1-2 

หองนอน 2 หองนํ้า 1 ท่ีจอดรถ  งบประมาณท่ีตองการซ้ือ 2,000,001- 3,000,000 บาท  

อัตราเงินดาวนที่ เหมาะสม 10 % ของราคาบานจัดสรร  และผลการวิจัยระดับ

ความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดสรุปไดดังตาราง1-2 
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ตาราง 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร 

สวนประสมทางการตลาด x  S.D. แปลผล 

1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.70 1.03 มากที่สุด 

2.ปจจัยดานราคา 4.07 1.02 มากที่สุด 

3.ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 3.90 0.98 มากที่สุด 

4.ปจจัยดานรายการสงเสริมการขาย 4.22 0.95 มากที่สุด 

5.ปจจัยดานพนักงานท่ีใหบริการ 4.33 0.83 มากที่สุด 

6.ปจจัยดานวิธีการดําเนินงานของผูจัดสรร 4.10 1.24 มาก 

7.ปจจัยดานสภาพของสํานักงานขาย/โครงการ 4.27 0.89 มากที่สุด 

รวม 4.08 0.97 มากที่สุด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ x  S.D. แปลผล 

1. บานท่ีกอสรางดวยระบบกออิฐแดงเผาสุก 3.59 1.04 มาก 

2. บานท่ีกอสรางดวยระบบกออิฐมวลเบา  

(Q-Con) 

 

3.47 

 

0.92 

 

มาก 

3. บานที่กอสรางดวยระบบการกอสราง

สําเร็จรูป (Pre-cast) 

 

3.34 

 

1.11 

 

ปานกลาง 

4. วัสดุสวนประกอบ/สุขภัณฑเหมาะสม

ทันสมัย 
4.18 0.88 มาก 

5. สรางบานโดยใหเหลือพื้นที่โดยรอบมากๆ 3.98 1.02 มาก 

6. เนนสรางบานเต็มพ้ืนท่ี 3.65 1.20 มาก 

รวม 3.70 1.03 มาก 
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ตาราง 1 (ตอ) คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร 

ปจจัยดานราคา x  S.D. แปลผล 

1. งบประมาณการซื้อเหมาะสมกับราคาบาน 4.18 0.88 มาก 

2. งบประมาณการซื้อเหมาะสมกับรายได 4.25 0.84 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการผอนดาวนกับโครงการจัดสรร

มากกวา 1 ป 3.75 1.21 

 

มาก 

4. ระยะเวลาในการผอนกับธนาคารระยะยาว 

มากกวา 10 ป 4.10 1.13 

 

มาก 

รวม 4.07 1.02 มาก 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย x  S.D. แปลผล 

1. มีแบบบานจําลองใหชมทุกแบบ ณ บูธ งานแสดง 3.80 0.95 มาก 

2. มีแบบบานจําลองใหชมทุกแบบ ณ สํานักงานขาย 3.98 0.90 มาก 

3. มีแบบบานตัวอยางใหชมทุกแบบ ณ ที่ตั้งโครงการ 4.26 0.81 มากที่สุด 

4. มีเว็บไซต ใหเขาถึงขอมูลโดยงาย 3.95 0.96 มาก 

5. มีเอกสารโบรชัวรวางตามสถานที่ตางๆ 3.72 1.06 มาก 

6. มีเจาหนาที่ใหคําปรึกษานอกสถานที่ 3.68 1.19 มาก 

รวม 3.90 0.98 มาก 

ปจจัยดานรายการสงเสริมการขาย x  S.D. แปลผล 

1. สวนลดเงินสด 4.40 0.88 มากที่สุด 

2. ลดคาธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง 4.44 0.79 มากที่สุด 

3. แถมรถยนต/รถมอเตอรไซด 3.80 1.19 มาก 

4. แถมเคร่ืองปรับอากาศทุกหองนอน/เคร่ืองใชไฟฟา 4.28 0.90 มากที่สุด 

5. แถมเฟอรนิเจอรท้ังหลัง 4.28 0.90 มากที่สุด 

6. แถมผามาน/แถมวอลเปเปอร 4.11 1.06 มาก 

รวม 4.22 0.95 มากที่สุด 
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ตาราง 1 (ตอ) คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร 

ปจจัยดานพนักงานท่ีใหบริการ x  S.D. แปลผล 

1. พนักงานขายมีความรู เก่ียวกับสินคาดี 4.29 0.81 มากท่ีสุด 

2. พนักงานขายมีบุคลิกภาพดีและวาจาสุภาพ 4.39 0.80 มากท่ีสุด 

3. ผูควบคุมการกอสรางสามารถจัดการงานกอสรางให

เสร็จ ภายในกําหนดเวลา 

4.44 0.74 มากท่ีสุด 

4. ผูควบคุมการกอสรางสามารถใหคําแนะนําดาน

การตอเติม 

4.27 0.82 มากท่ีสุด 

5. ผูควบคุมการกอสรางสามารถควบคุมงานกอสรางให

ตรงตามแบบ 

4.44 0.78 มากท่ีสุด 

6. พนักงานรักษาความปลอดภัยมีบุคลิกเขมแข็งและ

อายุที่เหมาะสม 

4.14 1.01 มากท่ีสุด 

รวม 4.33 0.83 มากท่ีสุด 

ปจจัยดานวิธีการดําเนินงานของผูจัดสรร x  S.D. แปลผล 

1. เจาหนาท่ีใหบริการมีความรวดเร็ว 4.41 2.65 มากท่ีสุด 

2. มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 4.33 0.80 มากท่ีสุด 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการขายมีครบถวน 4.16 0.89 มาก 

4. ไดมีเอกสารสําคัญแสดงใหเห็นชัดเจน 4.13 0.90 มาก 

5. มีชองทางการสงขอมูลทางอินเตอรเน็ต 3.93 0.97 มาก 

6. มีชองทางการสงขอมูลทางไปรษณีย 3.65 1.21 มาก 

รวม 4.10 1.24 มาก 
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ตาราง 1 (ตอ) คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร 

ปจจัยดานสภาพของสํานักงานขาย/โครงการ x  S.D. แปลผล 

1. สํานักงานขายมีความเปนระเบียบ สะอาด  

อากาศเย็นสบาย 4.14 0.93 

มาก 

2. ถนนภายในโครงการกวางขวางเปนระเบียบ 

สะอาด 4.31 0.83 

มากท่ีสุด 

3. มีสวนไมใหญ/มีอุปกรณออกกําลังกาย/ มีสนาม

เด็กเลน 4.24 0.84 
มากท่ีสุด 

4. มีสโมสร/สระวายนํ้า 4.00 1.02 มาก 

5. เลือกทําเลโครงการที่ไกลจากภัยสึนามิ 4.42 0.86 มากท่ีสุด 

6. เลือกทําเลโครงการที่ไกลจากแผนดินไหว 4.38 0.86 มากท่ีสุด 

7. เลือกทําเลโครงการที่ไกลจากดินถลม 4.39 0.89 มากท่ีสุด 

รวม 4.27 .89 มากท่ีสุด 

 

ตาราง 2 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการบริการลูกคาสัมพันธ 

การบริหารลูกคาสัมพันธ x  S.D. แปลผล 

1. การจดจําวันสําคัญของลูกคาและการสง SMS 

เพ่ืออวยพร 3.53 1.00 

มาก 

2. การติดตามหลังการขายและตรวจสอบความพึง

พอใจเสมอๆ 4.21 0.82 

มากท่ีสุด 

3. ไดรับสิทธิพิเศษในการเลือกซื้อโครงการใหม/

แนะนําเพ่ือน 4.19 2.18 
มาก 
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ตาราง 2 (ตอ) คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการบริการลูกคา

          สัมพันธ 

การบริหารลูกคาสัมพันธ x  S.D. แปลผล 

4. มีการสงขาวประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเปน

ประจํา 3.82 0.97 

มาก 

5. มีบริการสอบถามขอมูลผานโทรศัพท (Call 

center) 4.01 0.93 
มาก 

รวม 3.95 1.18 มาก 

 

 ผลการวิเคราะหระดับของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวม           

การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ปจจัยดานพนักงานที่ใหบริการ 

( x  = 4.33 ) เมื่อพิจารณารายดานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุดในแตละดานมีดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ วัสดุ

สวนประกอบ/สุขภัณฑเหมาะสมทันสมัย ( x  = 4.18) ปจจัยดานราคา ประเด็นที่มี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ งบประมาณการซ้ือเหมาะสมกับรายได ( x = 4.25) ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  มีแบบบานตัวอยางใหชมทุกแบบ ณ 

ท่ีตั้งโครงการ ( x  = 4.26) ปจจัยดานรายการสงเสริมการขาย ประเด็นที่มีคาเฉล่ีย

สูงสุดคือ ลดคาธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง ( x  = 4.44)  ปจจัยดานบุคลากร 

ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ผูควบคุมการกอสราง สามารถจัดการงานกอสรางใหเสร็จ

ภายในกําหนดเวลา และสามารถควบคุมงานกอสรางใหตรงตามแบบ ในระดับท่ีเทากัน 

( x = 4.44)  ปจจัยดานกระบวนการ  ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ เจาหนาท่ี

ใหบริการมีความรวดเร็ว ( x  = 4.41) ปจจัยดานสภาพแวดลอม  ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุดคือ เลือกทําเลโครงการท่ีไกลจากสึนามิ ( x  = 4.42) ดานการบริหารลูกคา

สัมพันธ ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ คือการติดตามหลังการขายและตรวจสอบความ

พึงพอใจเสมอๆ ( x = 4.21) 
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 ผลการทดสอบสมมุติฐาน ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ โดย

นําเสนอเฉพาะขอมูลท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญของสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงใน

ตาราง 3 

 

ตาราง 3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธ 

Pearson Chi-Square 
ดานอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

Value df Sig. 

ประเภทบานจัดสรรท่ีทานตองการซื้อ 15.655(a) 8 .048 

ทําเลที่ต้ังของบานจัดสรร 21.603(a) 12 .042 

บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ 47.827(a) 12 .000 

ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร 24.019(a) 12 .020 

งบประมาณการซื้อบานจัดสรร 49.648(a) 16 .000 

อัตราเงินดาวนท่ีเหมาะสม 21.649(a) 12 .042 

ดานสถานภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  

ทําเลที่ต้ังของบานจัดสรร 26.150(a) 6 .000 

บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ 169.136(a) 6 .000 

ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร 16.076(a) 6 .013 

ขนาดท่ีดินที่ตองการ 20.118(a) 6 .003 

จํานวนหองนอน หองนํ้า และจํานวนท่ีจอดรถ ท่ี

ตองการ 
14.450(a) 6 .025 

งบประมาณการซื้อบานจัดสรร 25.045(a) 8 .002 
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   ตาราง 3  (ตอ) ผลการวิเคราะหความสัมพันธ 

ดานระดับการศึกษากับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือ 

 

เหตุผลในการเลือกซื้อ 29.407(a) 9 .001 

ทําเลที่ต้ังของบานจัดสรร 22.668(a) 6 .001 

แหลงการคนหาขอมูล 33.833(a) 15 .004 

จํานวนหองนอน หองนํ้า และจํานวนท่ีจอดรถ  28.757(a) 9 .001 

งบประมาณสําหรับการซื้อบานจัดสรร 60.537(a) 12 .000 

อัตราเงินดาวนท่ีเหมาะสม 27.369(a) 9 .001 

ดานอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
 

ประเภทบานจัดสรรท่ีทานตองการ 15.908(a) 8 .044 

เหตุผลในการเลือกซื้อ 26.387(a) 12 .009 

วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือบานจัดสรร 27.868(a) 12 .006 

ขนาดท่ีดินที่ตองการ 29.328(a) 12 .004 

จํานวนหองนอน หองน้ํา และจํานวนที่จอดรถ 

ท่ีตองการ 
21.881(a) 12 .039 

งบประมาณสําหรับการซื้อบานจัดสรร 64.246(a) 16 .000 

อัตราเงินดาวนท่ีเหมาะสม 24.147(a) 12 .019 

          ** P<.05 

 

 จากตาราง 3 พบวา ปจจัยดานอายุมีความสัมพันธกับ ประเภทของบาน

จัดสรร ทําเลที่ตั้ง บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจ  

งบประมาณการซื้อ และอัตราเงินดาวน ปจจัยดานสถานภาพมีความสัมพันธกับ
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ทําเลที ่ตั ้ง  บุคคลที ่มีสวนรวมในการตัดสินใจ  ระยะเวลาที ่ใชในการตัดสินใจ  

ขนาดที่ดิน จํานวนหองตางๆ และ งบประมาณในการซื้อ ปจจัยดานระดับการศึกษามี

ความสัมพันธกับ เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ  ทําเลที่ตั้ง  แหลงการคนหาขอมูล จํานวนหอง

ตางๆ งบประมาณในการซื้อ และอัตราเงินดาวน  ปจจัยดานอาชีพมีความสัมพันธกับ   

ประเภทของบานจัดสรร  เหตุผลใน การซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ  ขนาดท่ีดิน จํานวน

หองตางๆ งบประมาณในการซื้อ  และ อัตราเงินดาวน   

   
สรุปและอภิปรายผล  
 ผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในจังหวัด

ภูเก็ต สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

 ความคิดเห็นตอความตองการดานพฤติกรรมผูบริโภค พบวา สวนใหญเลือก

ซื้อบานใหมสรางเสร็จ เหตุผลในการเลือกซื้อบานจัดสรร เลือกจากแบบบาน/วัสดุ/

สภาพแวดลอมเหมาะสม ทําเลบานจัดสรรที่ตองการอยูในเมืองใกลแหลงธุรกิจ อําเภอ

ที่ตั้งของบานจัดสรรท่ีตองการคือในเขตอําเภอเมือง ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อบาน

จัดสรรคือ แฟน/คูสมรส วัตถุประสงคที่ตองการซ้ือบานจัดสรร เพื่อเก็บเปนทรัพยสิน   

ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรมากกวา 1 ป วิธีการหาขอมูล จากแหลง

ปายโฆษณา ตองการบานเด่ียว 1-2 ชั้น เปนแบบทันสมัย  ขนาดที่ดินท่ีตองการ 36-50 

ตารางวา ประกอบดวย 1-2 หองนอน 2 หองนํ้า 1 ที่จอดรถ ราคาท่ีตองการซื้อ 

2,000,001-3,000,000 บาท  อัตราเงินดาวน 10 % ของราคาบานจัดสรร สอดคลองกับ

งานวิจัยของสุธี ไหวพริบ (2551 : บทคัดยอ) เร่ือง แนวทางการตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัย

ของผูบริโภคในจังหวัดกระบี่ พบวา บานและที่อยูอาศัย ที่ตองการเปนบานเด่ียว ระดับ

ราคา 1,500,000-2,000,000 บาท จายเงินดาวนในอัตรา 10 % ของราคาท่ีอยูอาศัย 

และตองการจายดอกเบ้ียในอัตรา 5 % ตอปและคงท่ีตลอดอายุสัญญา ดัง ฉัตยาพร 

เสมอใจ (2550 : 26) กลาววาผูบริโภคจะเปนผูกําหนดรูปลักษณและคุณประโยชนของ

สินคาหรือบริการ รวมถึงราคา การจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด  ซึ ่ง

พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึงกระบวนการหรือพฤติกรรม  การตัดสินใจ การซ้ือ            
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การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความสําคัญตอ

การซื้อสินคาและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรใน

จังหวัดภูเก็ต ภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในระดับ

มากถึงระดับมากที่สุด คือดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดาน

กระบวนการ ดานการสงเสริมการตลาด ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และปจจัยดาน

บุคลากรที่มีความสําคัญระดับมากท่ีสุด  โดยผลการพิจารณารายปจจัยเปนดังน้ี 

 1. ดานผลิตภัณฑ พบวา สวนใหญตัดสินใจเลือกซื้อประเภทบานเด่ียวซึ่งเปน

บานสรางเสร็จใหมโดยคํานึงถึง การสรางบานโดยใหเหลือพ้ืนท่ีโดยรอบมากๆ แบบ

บาน/วัสดุ/สภาพแวดลอมเหมาะสม พ้ืนที่ใชสอยของจํานวนหองตางๆ รูปแบบของบาน

สวยงามทันสมัย ดัง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 51) กลาววาผลิตภัณฑเปนส่ิงสนอง

ความตองการของลูกคาเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ ท้ังในดานคุณภาพ และ ชาญชัย อา

จินสมาจาร (2551 : 82) กลาววา  ผลิตภัณฑเปนสาลักษณเ บ้ืองตนท่ีกําหนด

ความสําเร็จหรือความลมเหลวของบริษัท นโยบายผลิตภัณฑที่ดีเปนพ้ืนฐานในการผลิต

สินคาที่ถูกตอง นโยบายของบริษัทตองเปนการผลิตสินคาที่เหมาะสมสําหรับผูบริโภค 

นโยบายผลิตภัณฑเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหสินคามีมาตรฐานตามที่ผูบริโภคคาดหวัง  

 2. ดานราคา  พบวาสวนใหญคํานึงราคาตองเหมาะสมกับรายได และ

ระยะเวลาในการผอนบานกับธนาคารในระยะยาว ดัง ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551 : 

93) ท่ีกลาววา ราคามีความสําคัญย่ิงตอผูผลิตและผูบริโภค นักการตลาดพยายามทํา

ใหจุดประสงคในการตั้งราคาโดยผานท้ังนโยบายราคาและกลยุทธราคา  นั่นคือราคา

เพ่ิมขึ้นหรือลดลงความสัมพันธตอยอดขาย  ปจจุบันในสังคมที่เต็มไปดวยการแขงขัน

การพัฒนาของธุรกิจขนาดใหญเล็งไปที่นโยบายราคาเดียว ในตลาดที่เนนผูบริโภคตอง

เนนราคาตามความพึงพอใจ 

 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาสวนใหญคํานึงถึงมีแบบบานตัวอยาง

ใหชมทุกแบบ ณ ที่ต้ังโครงการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพดล รักสนิท (2551 : 

บทคัดยอ)  กลาววาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
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บานเด่ียวในโครงการบานจัดสรรจังหวัดภูเก็ต ดานสภาพแวดลอม ผูตอบแบบสอบถาม

ใหความสําคัญในการมีบานตัวอยางแสดงใหเห็น  ดานชองทางการจัดจําหนาย คือมี

แบบบานตัวอยางตกแตงเหมือนจริงใหเห็นกอนการตัดสินใจ และ นิเวศน ธรรมมะ (2552 : 

191) กลาววาชองทางการจัดจําหนายมีความจําเปนในการกระจายสินคาไปยังกลุม

ลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางตรงหรือทางออม ทําใหลูกคาเกิด         

ความพึงพอใจในการไดรับสินคาและบริการไดตรงเวลา มีความตองการในจํานวนท่ี

ถูกตอง และสถานที่ถูกใจ 

 4. ดานการสงเสริมการตลาดพบวาสวนใหญตองการลดคาธรรมเนียมการโอน

และจดจํานองและตองการสวนลดเงินสดรองลงมา ดัง ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551 : 

93) กลาววา การสงเสริมการขายเปนการตอบสนองที่รวดเร็วในการขายมากกวา        

การโฆษณา ถือวาเปนการขายแบบพิเศษเพื่อเรงการขาย ปจจุบันจํานวนเงินท่ีใชไปกับ

การสงเสริมการขายเทียบเทาจํานนวนเงินที่ใชไปกับการโฆษณา การโฆษณาไปถึงบาน

ของลูกคา ขณะท่ีเคร่ืองมือการสงเสริมการขายบอกกลาว ตักเตือน หรือกระตุนผูซ้ือ 

ดังน้ันมันจึงเปนเคร่ืองมืออยางเดียวท่ีมีใหกับผูบริโภค ณ จุดซื้อ 

 5. ดานบุคลากร พบวาสวนใหญใหความสําคัญในระดับมากที่สุด โดย

คํานึงถึง ผูควบคุม การกอสราง สามารถจัดงานกอสรางใหเสร็จภายในกําหนดเวลา 

และสามารถควบคุมงานใหตรงตามแบบ ดัง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 226) กลาววา 

บุคลากรเปนปจจัยสําคัญที่อาจทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพหรือเปนผูทําลายคุณภาพก็

ได  บริษัทตองเตรียมการเก่ียวกับบุคลากรเปนสําคัญ ตั้งแตการสรรหา การรับ                   

การฝกอบรม และการกระตุน โดยเฉพาะในสวนพนักงานท่ีตองติดตอลูกคาโดยตรง 

บุคลากรสามารถสรางความพึงพอใจ  ดึงลูกคากลับมาหรือไลลูกคาไปไดจาก           

การปฏิสัมพันธกับลูกคาเพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะธุรกิจบริการ จนสามารถกลาวไดวา 

บุคลากรเปนทรัพยสินที่สําคัญท่ีสุดขององคกร 

 6. ดานกระบวนการ  พบวาสวนใหญตองการใหเจาหนาที่สวนใหบริการมี

ความรวดเร็ว  และมี การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ดัง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 

225) กลาววากระบวนการเปนการสรางสรรคและการสงมอบสวนประกอบของผลิตภัณฑ
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โดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเปนอยางดี กลยุทธที่สําคัญสําหรับการบริการคือ เวลา

และประสิทธิภาพในการบริการ ดังนั้นกระบวนการท่ีดีจึงควรมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการสงมอบ รวมถึงตองงายตอการปฏิบัติการ  

 7. ดานสภาพแวดลอม พบวาสวนใหญตองการใหโครงการอยูหางไกลจาก

ภัยสึนามิ และไกลจากดินถลม ดัง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 226) กลาววาเปนสิ่งที่

มีตัวตนมองเห็นได และใชเปนเกณฑใน การพิจารณา ส่ิงเหลาน้ีจะสะทอนถึงรูปแบบ

และคุณภาพของบริษัท ถึงแมบางคร้ังส่ิงที่มีตัวตนบางอยางอาจไมมีสวนชวยให         

การบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากนัก แตจะชวยสงเสริมสรางความมั่นใจใหแกลูกคา

และเปนการสะทอนถึงรสนิยมของลูกคา ซึ่งจะเปนสวนประกอบในการพิจารณา

ตัดสินใจ 

 8. ดานการบริหารลูกคาสัมพันธ พบวาสวนใหญน้ันตองการใหมีการติดตาม

หลังการขายและตรวจสอบความพึงพอใจเสมอ ดัง ปรีชา ชลวัฒนพงศ (2551 : 231) 

กลาววา  ลูกคาเพียงแตตองการไดรับการบริการในดานคุณภาพของการบริการ  

ราคายุติธรรม  รวดเร็ว  มีการสอบถามความคืบหนาของ  การใหบริการ เพ่ือลด         

ความกังวลใจของลูกคา เพราะลูกคาเพียงโทรศัพทเขามายังหนวยงาน จะทําใหลูกคา

ไดรับขอมูลจากพนักงานฝายลูกคาสัมพันธที่มีมารยาท น้ําเสียงนุมนวล    

 
ขอเสนอแนะ  ผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร

ในจังหวัดภูเก็ต  มีขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการดังน้ี 

 1. การกําหนดแผนกลยุทธดานผลิตภัณฑ ควรคํานึงถึงขนาดของบานและพ้ืน

ท่ีดิน ควรมีบริเวณดานนอกเพ่ือทํากิจกรรมครอบครัวรวมกัน เชน มีสนามหญา หรือ

สวนขนาดเล็ก การเลือกใชวัสดุทันสมัยแบบใหม รวมถึงคุณภาพของวัสดุกอสรางบาน

ตองมีความคงทนแข็งแรงตอสภาพแวดลอมและธรรมชาติ สําหรับแบบสถาปตยกรรม

ควรใหมีความแตกตาง เชนการใชพลังงานและวัสดุทดแทนเพ่ือลดโลกรอน 

 2.  การกําหนดแผนกลยุทธดานราคา  ควรกําหนดราคาของบานให มี         

ความเหมาะสมกับคุณภาพและวัสดุ เหมาะสมกับรายไดของผูซื้อ และควรปรับปรุง

ระยะเวลาของการชําระเงินเงินดาวน ใหมีระยะเวลาที่มากกวา 1 ป เพ่ือเปนการเตรียม
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ตัวกอนการยื่นเร่ืองขอสินเช่ือกับธนาคาร รวมถึงการจัดหาพันธมิตรกับธนาคารเพ่ือใหผู

ซื้อไดรับเงื่อนไขท่ีเปนประโยชน 

 3. การกําหนดแผนกลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมีตัวอยางใหชม

ทุกแบบ มีเว็บไซตท่ีมีขอมูลทั ้งในสวนที่เ กี่ยวกับประวัติความเปนมาบริษัทและ

ทางดานขอมูลแบบบาน  เนื่องจากปจจุบัน การเขาถึงอินเตอรเน็ตเปนเร่ืองท่ีสะดวก

รวดเร็วและประหยัดมากกวาการเดินทาง และมีขอมูลที่เกี่ยวของ เชน การกูสินเชื่อ 

ตลอดจนสาระท่ีเปนประโยชนกับการดูแลบาน   

 4. การกําหนดแผนกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ควรคํานึงถึงโปรโมช่ัน

โดยเฉพาะเรื่องของการจายนอยเงินใหนอยท่ีสุด เชน ใหสวนลดคาธรรมเนียมการโอน

และจดจํานอง การใหสวนลดเงินสด หรือ เฟอรนิเจอรท้ังหลัง เคร่ืองปรับอากาศทุก

หองนอนและเคร่ืองใชไฟฟา   

 5 .  การ กําหนดแผนกลย ุทธ ด านบ ุคลากร   ให ม ีมน ุษย ส ัมพ ันธ ที ่ดี                 

มีความเต็มใจใหบริการ และ การเสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี

ไดถูกตองและเขาใจธุรกิจการใหบริการเปนอยางดี สามารถใหคําแนะนําในเร่ืองตางๆ 

เชนเร่ืองการตอเติมบานและการบํารุงดูแลรักษาบาน  สิทธิและหนาท่ี หลังจากรับโอน

บานแลว รวมถึงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยท่ีมีความเขมแข็ง 

 6. การกําหนดแผนกลยุทธดานกระบวนการ ควรคํานึงถึงการบริการท่ีมี       

ความรวดเร็วเปนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และเจาหนาท่ีท่ีใหบริการตองมีความรวดเร็ว

และชํานาญในการทํางานตามขั้นตอน  รวมถึงการมีเอกสารสําคัญแสดงใหเห็นชัดเจน 

สัญญามีความเที่ยงตรง ยุติธรรมสําหรับผูชื้อ 

 7. การกําหนดแผนกลยุทธดานสภาพแวดลอม ทําเลโครงการควรตองมีทําเล

ที่หางจากภัยธรรมชาติ เร่ืองสาธารณูปโภค เชน ถนนภายในโครงการที่กวางขวาง          

การจัดใหสวนมีตนไมใหญ  อุปกรณออกกําลังกาย  สนามเด็กเลน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

และแนวคิดของโครงการตองสัมผัสไดจริง  

 8. การกําหนดแผนกลยุทธดานการบริหารลูกคาสัมพันธ ผูประกอบการ      

ควรคํานึงถึง การดูแลเร่ืองบริการหลังการขายและการตรวจสอบความพึงพอใจ        
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ของลูกคาเสมอๆ รวมถึงมีบริการ Call center เพ่ือใหลูกคาติดตอและตอบขอซักถามได

อยางรวดเร็ว โดยเจาหนาท่ีตองความเขาใจปญหาของลูกคาเสมอ 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นดานทัศนคติและความพึงพอใจของผูซ้ือบาน

จัดสรรเปรียบเทียบความแตกตางของใหบริการหรือการทําตามคําสัญญา กอนและ

ภายหลังการตัดสินใจซื้อ เพื่อปรับปรุงใหระดับของการบริการมีความสมํ่าเสมอและตรง

กับส่ิงท่ีไดตกลงไวรวมกัน 

 2. ควรมีการศึกษาทางดานผลิตภัณฑ อุปกรณสวนควบ ฟงกช่ันภายในบาน  

ตอการใชงานจริงท้ังในเรื่องความสะดวกสบาย การใชประโยชนไดสูงสุด เพ่ือ              

การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับการใชงานจริงและเกิดความคุมคามากท่ีสุด 

 3. ควรมีการศึกษาความตองการดานการบริหารลูกคาสัมพันธ หรือระดับ

ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการ เพื่อรักษาลูกคาใหมีความภักดีตอตราสินคา 

และการบอกตอ เพ่ือนํามาพัฒนาเปนกลยุทธ 

 4. ควรมีการศึกษาความตองการท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโนมิเนียม เน่ืองจาก

ปจจุบันนี้มีผูประกอบการหลายรายพัฒนาโครงการข้ึนอยางตอเนื่อง และมีรายงาน         

การขายท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว เพ่ือจะไดทราบถึงความตองการคอนโดมิเนียมอยาง

แทจริง  
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บทวิจารณหนังสือ 
 

 

โดย รศ.ดร.ชิรวัฒน นิจเนตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

Spaces for Change? The Politics of Citizen Participation in New Democratic 

Arenas 

โดย Andrea Cornwall และ Vera Schattan Coelho (บรรณาธิการ) สํานักพิมพ Zed 

Books : London & New York, 2007 

 

 หนังสือเลมนี้ ไดรวบรวมกรณีศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการประชาธิปไตย

ในการจัดการ การแกปญหา และการพัฒนาชุมชนและสังคมในมิติตาง ๆ ท่ีหลากหลาย

ในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก เชน บทบาทของสมัชชาสุขภาพในบราซิล การมีสวนรวมของ

ภาคพลเมืองในอาฟริกาใตในการตอสูเพ่ือสิทธิในที่ดินและการเคล่ือนไหวเพ่ือจัด             

การปญหาโรคเอดสและเอชไอวี บทเรียนจากกรรมาธิการโรมานอฟในแคนาดาเก่ียวกับ

กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม หรือการสงเสริมบทบาทของสตรีในการมี

สวนรวมในกระบวนการประชาธิปไตยในชนบทของอินเดีย เปนตน บรรณาธิการไดแบง

เนื้อหาออกเปน 2 ตอน ตอนท่ีหนึ่ง เกี่ยวกับความรวมมือและการเปนตัวแทนในเวที             

การมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวยบทความ 6 เร่ือง สะทอนถึงบทบาทการมี

สวนรวมของประชาชนและองคกรตาง ๆ ในบราซิล บังคลาเทศ อินเดีย อาฟริกาใต และ

แคนาดา  เกี่ยวกับการแกปญหาสุขภาพ  บทบาทของสตรี บทบาทของตัวแทน          

ภาคพลเมืองในการจัดการปญหาของชุมชนและทองถิ่น ตอนที่สอง วาดวยการเมือง

ของ การมีสวนรวมขององคกรประชาชน มี 5 บทความ เสนอกรณีศึกษาของการจัดต้ัง

องคกรประชาชนในประเทศบราซิลเพ่ือดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในประชาคม

ของตนเอง การเขาไปมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณขององคกรประชาชนใน        
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การบริหารทองถ่ินท่ีบัวโนส ไอเรส การรวมตัวของภาคพลเมืองในการตอสูเพื่อที่ดินทํา

กินและปญหาโรคเอดสในอาฟริกาใต เปนตน  โดยบรรณาธิการไดประมวลแนวคิด           

และทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยแนวใหมวาเปนการเมืองของการมี             

สวนรวมของภาคประชาชน ซึ่งตองมีการเปดพื้นท่ีเพื่อใหภาคพลเมืองไดเขามารวม

แกปญหาและพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของตัวเองและประชาคมของตนเอง ไมใช

ปลอยใหประชาธิปไตยภาคตัวแทนหรือคนท่ีไดรับเลือกเขาไปทําหนาที่แตเพียงฝาย

เดียว ซึ่งเปนสาระสําคัญที่ท้ังสองคนนี้นํามาต้ังเปนช่ือหนังสือ “Spaces for Change? 

The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas” 

 ในบทนําของหนังสือ ท่ีเขียนโดย John Gaventa ไดกลาวถึงความหมายและ

รูปแบบของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมวามีอยูหลากหลายและไมคอยจะเหมือนกัน 

ในหลายประเทศมีปรากฏการณของการมีสวนรวมต้ังแตการชุมนุมประทวงเพ่ือ

เรียกรองใหประเทศเปนประชาธิปไตยมากขึ้น การเดินขบวนขับไลรัฐบาล หลายแหงใช

ความรุนแรง  เชน  การวางระเบิด  (อยางกรณีของประเทศไทย  มีการชุมนุม              

การเดินขบวนซึ่งนําไปสูความรุนแรงบอยคร้ังในชวง 5-6 ปที่ผานมา) ปรากฏการณท่ี

เกิดขึ้นในหลายประเทศพบวา คนชนบท กลุมรากหญาเรียกรองพ้ืนที่ทางการเมืองใน

ระดับทองถิ่นมากขึ้น  คําวาประชาธิปไตยถูกนําไปใชในบริบทท่ีหลากหลายโดยกลุม

อํานาจทางทหาร กลุมพลังการตลาดแนวเสรีนิยมใหม พรรคการเมือง ขบวนการทาง

สังคม องคกรการกุศล และเอ็นจีโอ (NGO) ซ่ึงแนนอนวามีความหมายท่ีแตกตางกันไป 

 หนังสือเลมน้ี เสนอผลการศึกษารายกรณีดวยขอมูลเชิงประจักษเพ่ือชี้ให              

เห็นพลวัตรของการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยที่เช่ือมโยงกับเวทีหรือพื้นท่ี           

ของประชาธิปไตยแนวใหมระดับทองถิ่น มีการเสนอวรรณกรรมที่ทาทายเร่ือง

ประชาธิปไตยเชิงลึก (Deepening democracy) จากตัวอยางการดําเนินโครงการ            

รวมสมัยในการพัฒนาและสรางความยั่งยืนใหกับการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการทางการเมืองท่ีมั่นคงและมีพลัง แทนท่ีประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมผาน

ตัวแทน (Liberal representative democracy) โดยมุงตอบปญหาสําคัญไมเฉพาะ

ประเด็นที่วาประชาชนธรรมดาสามัญควรเขาไปเกี่ยวของโดยตรงในการจัดการดูแล
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กิจการสาธารณะหรือไมอยางไร แตรวมถึงประเด็นของพลวัตรและผลลัพธที่จะเกิด

ขึ้นกับกระบวนการดังกลาว 

 จากขอเท็จจริงท่ีพบวา ในชวงป 2000 มีประเทศท่ีปกครองโดยระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีการเลือกตั้งตัวแทน 120 ประเทศจากท้ังหมด 192 ประเทศ แตมีเพียง 

85 ประเทศ ท่ีเปนประชาธิปไตยเต็มใบในแงท่ีมีการเคารพหลักกฎหมาย สิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางการเมือง ในทางตรงกันขาม แมวาจะมีการขยายตัวของสถาบันการเมือง

และแบบแผนการปฏิบัติแบบประชาธิปไตยไปทั่วโลก แตคุณภาพของประชาธิปไตย

กลับอยูในภาวะวิกฤติและเผชิญกับจุดออนตาง ๆ ตามมาเปนระลอก มีการกลาวถึง

ความเส่ือมถอยของประชาธิปไตย เชน การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่     

ลดนอยถอยลงจนเริ่มมองเห็นอันตรายจากประชาธิปไตยแบบถดถอย (diminishing 

democracy) หลายฝายพยายามหาทางฟนฟูผานทางรูปแบบใหม ๆ ของ ความเก่ียวของ

ของภาคพลเมือง (citizen engagement)  

 วรรณกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยบังเกิดใหม (emerging democracy) เร่ิม

ปรากฏมากข้ึนในกลุมประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยและกําลังด้ินรนท่ีจะ

ทําใหสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยทํางานไดผลและเสนอโอกาสใหม ๆ สําหรับ

ภาคพลเมืองท่ีจะเขาไปเก่ียวของทางการเมือง รูปแบบประชาธิปไตยท่ีใชกันอยูหรือท่ี

ไดรับอิทธิพลจากสังคมประชาธิปไตยท่ีมั่นคงแลว ยังคงเหมาะกับภาวการณหรือ

ประวัติศาสตรท่ีแตกตางกันของแตละประเทศหรือไม ประชาธิปไตยจะสามารถใช

แกปญหาความยากจนท่ีหยั่งลึก ความไมเปนธรรมทางสังคม และความไมเสมอภาค               

ที่สูงขึ้นเร่ือย ๆ หรือไม ในละตินอเมริกาหลายประเทศรายงานวาประชาชนผิดหวังกับ

ประชาธิปไตยมากข้ึน มีเพียงรอยละ 53 ท่ียังสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอยู และ

เพียงรอยละ 28 ที่พอใจผลพวงที่เกิดจากระบอบประชาธิปไตย (รายงานของ UNDP ป 

2004) ในอาฟริกามีการกลาวถึงประชาธิปไตยแบบกีดกันประชาชน (exclusionary 

democracy) วาไมสามารถตอบสนองความตองการของคนสวนใหญได เพราะ                     

การตัดสินใจสวนใหญเกิดจากผูมีอํานาจทางการการเมืองหรือคนนอก( พ้ืนท่ี)                

เกี่ยวกับประเด็นนี้ ในกรณีของประเทศไทยก็มีการถกเถียงกันวาการตัดสินนโยบาย 
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และการจัดสรรผลประโยชนของระบบการเมืองเกิดจากผูที่ไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหาร

ประเทศ หลังเลือกตั้งแลวประชาชนไมสามารถเขาไปควบคุมกํากับการทํางานของ

นักการเมืองได หากไมพอใจก็ตองรอการเลือกตั้งคร้ังตอไปจึงจะปรับเปล่ียนอะไรได ซึ่ง

อาจะไมทันการณแลว ในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และฉบับ 2550 ไดกําหนดวิธีการมี

สวนรวมของประชาชนหลังจากการเลือกตัวแทนไปทําหนาท่ีในสภาและจัดต้ังรัฐบาล

แลวหลายวิธี เชน การลงช่ือเพ่ือเสนอรางกฎหมาย  การลงประชามติ  ฯ ซ่ึงอาจกลาวได

วา ประเทศไทยมีความกาวหนาในเร่ืองน้ีมาก อยางนอยก็ในแงของกฎหมาย 

 ขอสงสัยเกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยท่ีเนนเร่ืองการมีโครงสราง สถาบัน

การเมือง การเลือกต้ังทั่วไป หลักกฎหมาย การปกปองสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง 

ซ่ึงเนนท่ีรูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตย แตไมสามารถแกปญหาของสังคมได   

มีการถกเถียงกันวา ประชาชนจะเขาไปแสดงออกในพื้นท่ีใหมของประชาธิปไตยอยางไร 

โดยไมปลอยใหตัวแทนท่ีไดรับเลือกตั้งบริหารประเทศฝายเดียว และการมีสวนรวม

ดังกลาวจะสามารถตอบสนองความตองการทางสังคมและการพัฒนาข้ันพ้ืนฐาน            

ไดในลักษณะใด อยางในกรณีของไทย พรรคการเมืองใชนโยบายประชานิยมใน              

การหาเสียงเลือกตั้งโดยเสนอผลประโยชนตาง ๆ ใหประชาชนมากข้ึนทุกสมัย              

เลือกต้ัง ทําใหกลุมรากหญาหรือผูดอยโอกาสลงคะแนนเสียงให และรัฐบาลตองใช

งบประมาณมหาศาลในการบริหารแบบประชานิยม ไมทําใหเกิดการพึ่งพาตนเอง            

ของประชาชน ไมนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน แตก็แกไขอะไรไมได แมวาจะมีการทักทวง

วิพากษวิจารณจากหลายฝายท้ังนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลัง องคกร

พัฒนาตาง ๆ แตฝายการเมืองก็ยืนยันวา “เอาอยู” หรือ “มาถูกทางแลว” 

 ในทามกลางภาวะวิกฤติของประชาธิปไตยดังกลาว เราไดเห็นแนวทาง              

การปฏิรูปการเมืองหลาย ๆ แบบท่ีสะทอนบทบาทของประชาชน (ท่ีเรียกวาภาค

พลเมือง) ท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการดูแลจัดการเร่ืองของตนเองและประชาคม          

ของตนเอง เชน แนวทางการตลาดเสรีนิยมใหม (Neoliberal market approach) 

รูปแบบตัวแทนเสรีนิยม (Liberal representative model) ประชาธิปไตยเชิงลึก 

(Deepening democracy approach หรือParticipatory democracy) ซึ่งประชาชน 
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จะเขาไปมีสวนรวมระดับลึกมากข้ึนในการควบคุมและตัดสินใจในส่ิงท่ีจะกระทบตอ              

ชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชนดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ในสถานท่ีและ

อาณาบริเวนที่หลากหลาย ประชาชนจะไดแสดงออกอยางเต็มที่ ไมเฉพาะดานการใช

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แตรวมถึงสิทธิทางสังคมผานกระบวนการมี            

สวนรวมแบบตาง ๆท่ีเรียกกันวา “สิทธิท่ีสรางสิทธิ” (right to create rights) ดวย                 

การตอสูเรียกรองจากระดับลาง 

 ทัศนะดังกลาวมุงกําจัดจุดออนของประชาธิปไตยแบบเดิม ดวยการสราง กลไก

และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการเขาไปเก่ียวของกับกิจการตาง ๆ ในทาง

กลับกันตองอาศัยความรับผิดชอบในฐานะหนาท่ีพลเมืองที่ตองตอสูเพื่อสิทธิ ของตนเอง

ในการสรางพื้นท่ีใหมในสังคมประชาธิปไตยเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง สาระของ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเนนไปท่ีบทบาทของประชาสังคม (civil society) ที่จะทํา

หนาท่ีตรวจสอบและคานดุลอํานาจการกระทําของรัฐบาลผานทางการเคล่ือนไหว          

การเรียกรอง การสนับสนุนใหไดรับผลประโยชนพิเศษเฉพาะดานการแสดงบทบาท       

เฝาหมาเฝาบาน (watchdogs) และการแสดงอํานาจคูขนานกับอํานาจรัฐ ในหนังสือเลมน้ี

จะเจาะไปที่คําถามเกี่ยวกับศักยภาพของภาคประชาสังคมและความสัมพันธระหวาง

สังคมการเมืองและประชาสังคมวาจะแยกกันหรือไมอยางไร 

 ในขณะท่ีวิถีของประชาธิปไตยเนนท่ีการสรางเสริมบทบาทของประชาสังคมให

เปนอิสระและมีอํานาจคูขนานกับอํานาจรัฐ อีกทัศนะหนึ่งก็เนนท่ีการมีสวนรวมของ

ประชาชนในเชิงลึก โดยการเขาไปมีสวนในกระบวนการปกครองหรือการบริหารจัดการ

ของรัฐที่เรียกวา การรวมบริหารจัดการ (Co-governance) หรือการจัดการแบบมี     

สวนรวม (Participatory governance or empowered participatory governance) 

ในทางปฏิบัติ รูปแบบของการรวมบริหารจัดการ  มีต้ังแตการสงเสริมบทบาทของ

ประชาชนในฐานะผูออกเสียงเลือกตั้ง การเปนผูตรวจสอบ (watchdogs) โดยการเขา

ไปมีสวนรวมโดยตรงทุกระดับต้ังแตการกําหนดนโยบายสาธารณะไปจนถึงการบัญญัติ

กฎหมาย หรือการเขียนรัฐธรรมนูญใหประชาชนมีโอกาสเขารวมในการบริหารบานเมือง 
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และเกี่ยวโยงไปถึงการกระจายอํานาจการปกครอง ซึ่งเปนกระแสการเคล่ือนไหวในกลุม

ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศทั่วโลก 

 แนวทางของ Co-governance เนนความสําคัญของการเขาไปมีสวนรวมใน

กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งมีความหมายมากกวาการใหประชาชนมารวมอภิปราย

ถกเถียงกันในเวทีสาธารณะตามเจตจํานงของประชาธิปไตย ทัศนะดังกลาวไดรับ

อิทธิพลจากความคิดของฮารเบอรมาส (Harbermas) และนักคิดคนอ่ืน ๆ เชน โคเฮน

และไดรเซค (Cohen and Dryzec) ซึ่งโตแยงแนวคิด Deliberative Democracy ท่ีเห็น

วาใหประชาชนถกเถียงหาเหตุผลและวิธีการแกปญหาสาธารณะกันเองจนไดขอสรุป ซึ่ง

ไดเปล่ียนแนวคิดจากการเจรจาตอรอง การรวมกลุมผลประโยชน และการใชอํานาจ 

ไปสูการมี เหตุผลรวมกันของประชาชนที่ เทาเ ทียมกันในฐานะพลังหลักของ

ประชาธิปไตย จุดเนนจึงอยูท่ีคุณภาพของวิวาทะสาธารณะ นอยกวาประเด็นท่ีวาใคร

เปนผูมีสวนรวมในกระบวนการจัดการสังคม แนวคิดของประชาธิปไตยแบบเจตจํานง 

(Deliberative Democracy) ก็เหมือนกับทัศนะของการจัดการแบบมีสวนรวม 

(participatory governance) คือ เนนนวัตกรรมของวิธีการปฏิบัติ เชน การแสดง

ประชามติ การประชุมหารือในวงกวาง การพิจารณาคดีโดยภาคพลเมือง (ประชาชน

เปนคณะลูกขุนหรือ citizens juries) ซึ่งเปนการจัดใหประชาชนมีสวนรวมผานทาง              

การสุมเลือกตัวแทนบางสวนเพื่อไปแสดงเจตจํานงในการหาเหตุผลและทางออกใน             

การแกปญหาแกสังคม เชน กรณีตัวอยางของการกําหนดนโยบายสุขภาพในแคนาดา 

(บทความเร่ืองท่ี 7) หรือตัวอยางการมีสวนรวมในระดับทองถ่ินของคณะกรรมการ

สงเสริมสุขภาพในบราซิล (บทความเร่ืองท่ี 2) หรือแมแตการมีสวนรวมในการกําหนด

งบประมาณของกรุงบัวโนส ไอเรสในอาเยนตินา (บทความเร่ืองท่ี 9)  

 ในหนังสือเลมน้ี ไดฉายภาพของการศึกษารายกรณีของประเทศตาง ๆ ท้ัง 5 

ทวีปท่ัวโลกที่ถกเถียงแลกเปลี่ยนแนวคิดเร่ืองการมีสวนรวม การแสดงเจตจํานงของ

ภาคประชาชน การเสริมสรางพลังอํานาจของประชาชนท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลง

ความสัมพันธระหวางรัฐกับภาคประชาสังคม มีการนําเสนอ “อาณาบริเวณใหมของ 

การมีสวนรวม” ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญสําหรับการเมืองระบบใหมในการกําหนด
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นโยบายสาธารณะของรัฐ เปนการสรางศักยภาพของภาคพลเมืองในรูปแบบตาง ๆ ใน   

การฟนฟูชุบชีวิตระบอบประชาธิปไตยใหมีบทบาทมากข้ึนในการบรรลุเปาหมายของ    

การพัฒนาประเทศ ตัวอยางของกลไกและวิธีการในการเขาไปมีสวนรวมท่ีพบในบทความ

ทั้ง 9 เรื่อง มีตั้งแตการสรางความตระหนักในสิทธิและพลังอํานาจของประชาชนชน การ

เปนตัวแทนเขาไปรวมเปนกรรมการของคณะทํางานหรือองคกรตาง ๆ การจัดตั้งองคกร

เพ่ือตอสู เรียกรองหรือดําเนินงาน การเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น ๆ การระดมกําลังหรือดึง

ทรัพยากรมาจากผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) และแหลงทุนภายนอก  การเสนอขอ

เรียกรอง การขอความสนับสนุนจากรัฐหรือองคกรเอกชน  การผลักดันขอเสนอหรือขอ

เรียกรองใหเปนนโยบายขององคกรหรือของรัฐ การจัดตั้งกองทุน การเปดเผยขอมูล        

เพ่ือการเฝาระวังหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาคราชการ การผลักดันใหมีการออก

กฎหมายหรือมีมาตรการทางกฎหมาย เปนตน สวนตัวอยางของการสรางศักยภาพแก

ประชาชนเพ่ือใหเขารวมในกลไกและกลวิธีดังกลาวมีตั้งแตการกระจายขอมูลขาวสารและ

ความรูท่ีประชาชนควรทราบ เพ่ือสรางความตระหนักถึงผลดีผลเสียที่จะไดรับ การรณรงค 

(rally/campaign) เพ่ือขับเคล่ือนประเด็นที่ตองการ ส่ือสารผานการแสดงละคร ส่ือส่ิงพิมพ 

วิทยุ-โทรทัศน เว็บไซต (ปจจุบันอาจใช social media/network) การส่ือสารชักชวนถึงใน

บาน (door to door communication) การพบปะ ประชุมสัมมนา จัดทําเวทีประชาคม   

การทําวิจัย เปนตน 

 อยางไรก็ตาม Spaces for Change ท่ีจะประสบผลสําเร็จ ตองขึ้นอยูกับพื้นฐาน

ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และรูปแบบอํานาจที่แตกตางกันในแตละสังคมท่ีจะบันดาล

ใหเกิดผลผลิตท่ีตองการอยางฉับพลันทันใด และขึ้นอยูกับวา การเมืองระดับลางของ   

การเขาไปมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ จะสามารถทลายกําแพงอันมั่นคงของโครงสราง

สถาบันการเมืองของประชาธิปไตยแบบที่เปนอยูไดอยางไร อยางเชน สภาพสังคมใน     

บังคลาเทศและแองโกลา ซึ่งมีโครงสรางการบริหารแบบอํานาจนิยมและเต็มไปดวยระบบ

อุปถัมภ ประเทศมีทรัพยากรจํากัด เต็มไปดวยการคอรัปชั่นและความดอยประสิทธิภาพ 

อาจทําใหชองทางของการเปนตัวแทนประชาชนเปนไปไดยากในบริบทแบบองักฤษ อินเดยี 

อาฟริกาใต และบราซิลซ่ึงมีอํานาจการบริหารที่ม่ันคง มีระบบราชการท่ีเหนียวแนน      
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คงไมอยากใหอํานาจการควบคุมหลุดมือไป วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีเปนอยู อาจเปน

อุปสรรคขัดขวางการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเคยมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แปลกแยก 

วางเฉย ไมคอยยุงกับกิจการของบานเมือง การกระตุนสงเสริมการมีสวนรวมจึงตองมี

กลวิธีในการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเฉยเมย (apathy) ของกลุมตาง ๆ 

ในสังคม ในบางประเทศ พัฒนาการของกระบวนการมีสวนรวมจึงเปนไปอยางเช่ืองชา 

หากภาครัฐเปดกวางใหประชาชนกลุมตาง ๆ เขามามีสวนรวมในกิจการสาธารณะ มี

การกําหนดกฎเกณฑในการรวมตัวและการจัดตั้งกลุมตางๆ ของภาคประชาชน และ

ยอมรับความชอบธรรมของการเคล่ือนไหวดังกลาว กระบวนการประชาธิปไตยแบบมี

สวนรวมก็จะเปนไปไดมากขึ้น ผูนํากลุมตาง ๆ จะมีความเขมแข็ง ภาคประชาสังคมจะมี

เครือขายความรวมมือและเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ ไดมากขึ้น เปนตน 

 ผูเขียนไดต้ังคําถามที่ตองถกเถียงกันอยางหนักไวหลายประเด็นใหคนรุน

ปจจุบันและรุนตอ ๆ ไป ไดชวยกันหาคําตอบเก่ียวกับการเมืองแบบมีสวนรวมหรือ          

การบริหารจัดการที่สะทอนเจตจํานงของประชาชน เชน รูปแบบการเปนตัวแทนแบบไหน 

ท่ียังคงอยูไดในกระบวนการมีสวนรวม ปทัสถานของประชาธิปไตยแนวใหมจะแตกตางกัน

ไปตามวัฒนธรรมและบริบททางการเมืองของแตละประเทศหรือไม กระบวนการมีสวนรวม

ดังกลาวจะไปกันไดหรือไมกับโครงสรางทางการเมืองปจจุบัน และผลกระทบที่ตามมา    

จะเปนอยางไร เปนตน ซึ่งผูอานจะตองคนหาเอาเองจากการศึกษาแตละกรณีท่ีนําเสนอ 

ในบทความท้ัง 9 เร่ือง อยางเชน กรณีของบังกลาเทศ  ซึ่งมีนโยบายปฏิรูประบบการบริการ

และดูแลสุขภาพของประชาชนต้ังแตป 1998 โดยรัฐบาลพยายามสงเสริมใหประชาชน  

เขาไปมีสวนรวมในการจัดการระบบสาธารณสุขของทางราชการ มีการริเร่ิมใหจัดต้ังคลินิก

ของชุมชนโดยความรวมมือระหวางรัฐบาลและคนในทองถิ่น ป  1990 กระทรวง

สาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว ไดดําเนินโครงการ Health and Population Sector 

Programme (HPSP) เพ่ือลดความสูญเสียดานงบประมาณและสรางความย่ังยืนทาง

การเงินในระยะยาว โดยมีองคกรท่ีทํางานเกี่ยวของสัมพันธกัน 6 หนวยงานเพ่ือบูรณาการ

ระบบดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน มีท้ังหนวยงานราชการระดับตาง ๆ องคกรเอกชน 

และภาคประชาชน เชน คณะกรรมการชุมชน (Community Group-CG) ซึ่งเลือกโดย
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องคกรปกครองทองถิ่น (Union Parishad-นาจะคลาย อบต. ของเรา) จากประชาชนใน

หมูบาน 7 คนจากกลุมตาง ๆ เชน สตรี ครู นักธุรกิจ เกตษรกรที่มีฐานะ กลุมคนท่ีไมมีท่ี

อยูเปนของตนเอง ฯ มาบริหารจัดการคลินิกชุมชนท่ีจัดตั้งขึ้นในแตละหมูบาน รัฐบาลจะ

จายเงินเดือนคาตอบแทนใหแพทย และเจาหนาที่ท่ีดูแลคลีนิค สวนคาดําเนินการ เชน 

การทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ฯ ใหประชาชนชวยกันสนับสนุนหรือ

บริจาค ปรากฏวารูปแบบดังกลาวไมประสบความสําเร็จ เพราะไมมีใครอยากบริจาค

เงินหรือแมแตจายคารักษาพยาบาล งบคายา/เวชภัณฑจากทางราชการก็ไมคอย

เพียงพอ คลินิกถูกปลอยปละละเลย จนในท่ีสุด ป 2001 คลินิกทุกแหงก็ประสบปญหา

และปดกิจการ เหตุแหงความลมเหลวเปนเพราะสมาชิกในคณะกรรมการชุมชน (CG) 

ขาดความตระหนักในบทบาทของตนเอง ไมมีประสบการณการปฏิบัติภารกิจของ

สวนรวม กรรมการสวนใหญจึงไมคอยไดกระตุนสงเสริมใหประชาชนมารับบริการ        

ที่คลินิก ไม  เคยไปตรวจเย่ียม บางคนไมไดไปรวมประชุมกรรมการเสียดวยซ้ํา รัฐบาล

จึงเปล่ียนรูปแบบการมีสวนรวมเสียใหมโดยการจัดต้ังคณะกรรมตรวจสอบระบบบริการ

สุขภาพ (Health Watch Committees-HWC) ขึ้นมาแทน มีหนาที่ติดตามตรวจสอบ

หนวยบริการสุขภาพของรัฐ (Nijera Kori-NK) โดยขอใหองคกรเอกชน NGO) ท่ี

ปฏิ บัติงานอยูในเขตชนบทน้ัน  ชวยประสานงานจัดต้ัง  HWC ในแตละทองถิ่น 

ประกอบดวยตัวแทนจากคนกลุมตาง ๆ ในชุมชนท้ังในระดับ Upazila (นาจะคลายกับ 

อบจ.) และระดับ Union องคกรเอกชนจะชวยจัดการประชุมปฏิบัติการเพ่ือใหประชาชน

ที่ยากจนในทองถิ่นรูจักวิธีการรองเรียนหรือย่ืนขอเสนอและความตองการของตนเอง 

และดําเนินการเลือกตัวแทนไปเปนคณะกรรมการ HWC จํานวน 9 คน มีขอกําหนดวา

คร่ึงหนึ่งตองเปนสตรี และมีตัวแทนจากสมาชิกสภา Upazila 2 คน กรรมการมีท้ังท่ี         

เปนครู  นักหนังสือพิมพ ทนายความ และกลุมอาชีพอ่ืน คณะกรรมการ HWC จะมี สวน

รวมและแสดงบทบาทที่เทาเทียมกันมากกวา กรรมการ CG  สมาชิกที่ไดรับเลือกเปน

กรรมการจะเปนผูที่มีประสบการณและคุนเคยกับงานของ NK แตกลุม แพทยจะถูกกัน

ออกไปไมใหรวมเปนกรรมการเพราะเกรงวาจะมาครอบงําความคิดของคณะกรรมการ 

ซึ่งตองการที่จะเรียนรูและเขาใจปญหาดวยตนเอง คณะกรรมการ จะไดรับการอบรม



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556 

 

177 

จากทางราชการใหเขาใจวัตถุประสงค บทบาทหนาท่ี และวิธีการปฏิบัติงาน เชน ควรจะ

ไปตรวจเย่ียมใคร ที่ไหน จะทําการสํารวจปญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางไร 

หรือการฝกใหกรรมการที่มีปญหาดานการส่ือสารใหสามารถพูดจาและอภิปรายรวมกับ

เจาหนาที่หรือสมาชิกท่ีมีการศึกษาสูงหรือกลุมวิชาชีพชั้นสูงได กรณีของบังคลาเทศเปน

ตัวอยางของการท่ีภาครัฐพยายามเปดพ้ืนที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจการ

สาธารณะ แตมีอุปสรรคในดานความพรอมของภาคประชาชนเองอันเนื่องมาจาก

คานิยมและวัฒนธรรมเดิม ระดับการศึกษา และฐานะ ทางเศรษฐกิจสังคม ทําใหระดับ

และขนาดการมีสวนรวมของประชาชนแตกตางกัน เชน คนช้ันลางอาจไมคอยพูดหรือ

แสดงออกในท่ีประชุม แตพรอมท่ีจะเขารวมเดินขบวน เพื่อประทวงหรือชุมนุมเรียกรอง 

ในขณะที่คนชั้นสูงจะแสดงออกมากกวาในที่ประชุมและเปนฝายครอบงําหรือกําหนด

ทิศทางตาง ๆ แตจะไมไปรวมการชุมนุมหรือเดิน ขบวน รัฐบาล (ท่ีตองการเปดพ้ืนท่ีไปสู

การเปล่ียนแปลง) ก็ตองมีกลวิธีในการสงเสริมการเรียนรูและประสบการณของภาค

ประชาชนซึ่งปจจุบันมีกระแสความสนใจและพัฒนาการขององคความรูดานนี้ท่ีเรียกกัน

วา การเสริมสรางพลังอํานาจใหแก ประชาชน (Empowering people) ใครสนใจลองหา

งานตีพิมพของธนาคารโลกเร่ือง Empowerment in Practice : from analysis to 

implementation (2006) มาอาน ก็จะมองเห็นลูทางในการเสริมสรางความรูความเขาใจ 

ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะตาง ๆ ใหแกประชาชนชัดเจนขึ้น 

 จะเห็นวา ประชาธิปไตยแนวใหมที่กลาวถึงในหนังสือเลมน้ี ใชคําท่ีแตกตาง

กันในแตละบทความ ขึ้นอยูกับจุดเนนและมิติที่ปฏิบัติ ไดแก Neoliberal market 

approach, Liberal representative model,  Deepening democracy, participatory 

democracy, Co-governance, Emerging democracy, Micropolitics of 

engagement, Deliberative democracy, Inclusive representation, emancipatory 

politics เปนตน อยางไรก็ตาม ในบทความเร่ืองแรกท่ีเขียนโดยบรรณาธิการท้ังสองทาน 

ยังไมมีการแจกแจงรูปแบบของกลไก วิธีการ องคกร และเงื่อนไขของกระบวนการมี 

สวนรวมของประชาชนและภาคประชาสังคมไวอยางชัดเจนวามีอะไรบาง อาจเปน

เพราะหลักฐานเชิงประจักษท่ีจะยืนยันความมีอยูและประสิทธิผลของแตละรูปแบบ   
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แตละกลไกยังไมเดนชัด หรือเกิดข้ึนอยางกระจัดกระจาย และหลากหลายบริบท        

แตบทความที่เขียนโดยบรรณาธิการทั้งสองทานไดต้ังประเด็นใหถกเถียงกันเพื่อหา

คําตอบในเรื่องน้ี วาลูทางที่จะนําไปสูการมีสวนรวมที่เปนแกนสารหรือไดเร่ืองไดราว 

จะตอง 1) กระตุน สงเสริม หรือทําใหประชาชนตระหนักถึงความเปนพลเมืองที่มีสิทธิ  

และเสรีภาพตามกฎหมาย รูวิธีการที่เขาไปมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันกับฝายบริหาร        

2) ความเปนตัวแทนของประชาชน ใครจะเปนตัวแทน เปนตัวแทนของกลุมไหน จะเขาไป

เรียกรองเร่ืองอะไร และจะเขาไปไดอยางไร  3) แรงจูงใจหรือเปาหมายของคนท่ีเปนตัวแทน

จะไปสรางผลสะทอนเชิงสถาบันไดมากนอยเพียงใด ต้ังแตการทําใหภาคราชการรับฟง

และเขาใจปญหาและความตองการของประชาชน การรวมยกรางหรือผลักดันนโยบาย  

การบริหาร การกํากับตรวจสอบใหฝายบริหารตองรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน และ

การปรับปรุงแกไข ฯ 4) ประสิทธิผลของการมีสวนรวมเปนอยางไร ไมใชมีแตการพูดจา

อภิปรายถกเถียงกัน แตไมเกิดการปฏิบัติหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ  ความสําเร็จของการมี

สวนรวมจึงเกิดจากผลรวมของ 3 ปจจัยแรก รวมท้ังการเคล่ือนไหวในวงกวางของ         

ภาคประชาชน ความจริงจังของภาคราชการ การปรับเปล่ียนโครงสรางทางสถาบันให

เอ้ืออํานวย และ 5) การเปดพื้นที่ใหประชาชน มีสวนรวมจะเกิดผลกระทบตอประชาชน

และกระบวนการทางการเมืองอยางไร ซึ่งผูเขียนไดฉายภาพไวหลายแบบท้ังในแงบวก  

และลบ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละประเทศ แตแนนอนวา กระบวนการมีสวนรวมของ     

ภาคประชาชนตองใชเวลาในการขับเคล่ือนตามพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตรของประเทศน้ัน ๆ  จากบทเรียนท่ีเกิดขึ้นในแตละประเทศ ผูวิจารณพบวา

กลุมคนชายขอบ เชน คนยากจน กลุมสตรี คนผิวดํา คนในชนบท ฯ คือกลุมคนที่ไมคอย  

มีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ เพราะเปนกลุม ท่ีไมเคยไดรับสิทธิหรือเขาถึง

บริการตาง ๆ มากอน (ไมแนวาบางกลุมอาจคิดวาเปนเพราะเวรกรรมแตชาติปางกอนหรือ

เปลา) จึงไมคอยไดแสดงออกถึงปญหาและความตองการของตนเอง ทําใหขาดเจตจํานง

ในการมีสวนรวม หากภาครัฐมีเจตนารมณท่ีจะเปดพ้ืนที่ทางการเมืองจริง ๆ จะตองมี   

การแนะนําช้ีแจง การใหขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ มีการฝกอบรมหรือสรางความตระหนัก

ในการรับรูถึงสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (civic education หรือ political 
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socialization) การฝกงานดานการเมือง (political apprenticeship) เพือ่ใหภาคประชาชนรู

วิธีการนําเสนอปญหาและขอเรียกรองของตนเองตอภาครัฐหรือฝายการเมือง (political 

communication) การผลักดันใหภาคประชาสังคมมีการเคลื่อนไหวตั้งแต การส่ือสารทาง

การเมืองภายในและระหวางกลุมตาง ๆ การเขาไปเปนตัวแทนในคณะกรรมการหรือ

องคการตาง ๆ การสมัครรับเลือกตั้งเปนตัวแทนในการเมืองแตละระดับ การรวม

เคล่ือนไหวกับขบวนการตาง ๆ เชน สหภาพแรงงาน กลุมอาชีพ กลุมผลประโยชน เพ่ือ

เรียกรองสิทธิของตนเอง ไปจนถึงการเขาไปมีสวนยกรางหรือเสนอนโยบายสาธารณะ และ

การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของราชการและฝายการเมือง กิจกรรมและ

ประสบการณเหลาน้ี จะชวยใหเกิดผูนําทางการเมืองและกลุมแกนนําในกระบวนการมี

สวนรวม หากกิจกรรมและเวทีของการมีสวนรวมไดรับ การสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ 

ในเชิง political will ก็จะยิ่งทําใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเติบโตและมี

คุณภาพ ในการแกปญหาและการบริหารกิจการสาธารณะ นําไปสูการพัฒนาชีวิต        

ความเปน อยูของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทางตรงกันขามถาภาครัฐ

หรือฝายการเมืองที่เปนประชาธิปไตยแบบอํานาจนิยมขัดขวางหรือทําลายการมีสวนรวม

ของประชาชนเพราะเกรงวาจะสูญเสียอํานาจหรือถูกเปดโปงความไมชอบธรรมใน             

การบริหาร ประชาชนอาจจะตองหาเวทีใหมในการเปล่ียนแปลงดังที่ปรากฏในหลาย ๆ 

ประเทศ ซ่ึงหนีไมพนการใชความรุนแรงหรือการเผชิญหนากัน 

 แมวา ในแตละบทความไดนําเสนอรูปแบบหรือวิธีการมีสวนรวมของประชาชน

ในแตละกรณี เพ่ือเรียกรอง หรือรวมกลุม หรือเขาไปเปนกรรมการหรือตัวแทนในองคกร  

ในการแกปญหาหน่ึงปญหาใดในแตละชุมชน หรือการบริหารงานของทองถิ่นในแตละ

ประเทศ  แต  (ในอนาคต) ผู วิจารณอยากเห็นการรวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับ               

การเปล่ียนแปลงในสองภาคสวน คือสวนของผูมีอํานาจหรือตัวแทนท่ีไปใชอํานาจ ได

ยินยอมเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมดานใด ระดับใด อยางไร และเพราะอะไร 

และในสวนของภาคประชาชนเคล่ือนไหวอยางไร ใชกลไกหรือวิธีการใด ในกิจการใดบาง 

และผลเปนอยางไร รวมท้ังการสรางศักยภาพของภาคประชาชนใหเกิดการเรียนรูและมี

พลังอํานาจในการเขาไปจัดการดูแลชีวิตความเปนอยูของตนเองและกิจการของประชาคม
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ไปจนถึงการบริหารบานเมือง เพราะมิฉะนั้นอาจเกิดปรากฏการณที่มีทั้งสุดโตงในทางลบ 

ตั้งแตการวางเฉยของประชาชน ไมกลาที่จะเขาไปมีสวนรวมหรือไมรูวาจะเขารวมอยางไร 

การเขารวมอยางสรางสรรคในบางเร่ืองบางกิจการ และทุกฝายใหความรวมมืออยางดี ไป

จนถึงการมีสวนรวมแบบรุนแรง ไมคํานึงถึงกรอบกฎหมายและหลักนิติธรรม เชน การปด

ถนน การกอจลาจล การชุมนุมท่ีละเมิดสิทธิ ของคนอื่น (เชน การบุกยึดสนามบินหรือ   

การเผาสถานท่ีราชการของกลุมตอตานรัฐบาลในประเทศไทย) เปนตน สังคมจึงตองมี

กระบวนการหลอหลอมสมาชิกใหเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติและเสมอภาค ท่ีสําคัญ

คือไมใชมุงที่จะกระตุนสงเสริมใหคนเรียกรองสิทธิตาง ๆ อยางตอเนื่อง แตละเลย         

การเสริมสรางใหคนรูจักหนาท่ีและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เพราะจะเกิด

ความวุนวายตามมา ปญหาก็คือไมรูวาจะเร่ิมท่ีจุดไหนเพราะบางสังคมมีสภาพเหมือนงู

กินหาง ไมรูวาจะใหใครแกปญหา ในอนาคตนาจะมีการรวบรวมกรณีใหม ๆ ท่ีเกิดขึ้นมา

รายงานวากระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมไดกาวหนาไปอยางไร มีคําตอบอะไร

เพิ่มขึ้นบาง โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทย กระบวนการมีสวนรวมพัฒนาไปมาก แตก็

เกิดความขัดแยงระหวางฝายตาง ๆ มากขึ้นเชนเดียวกัน ตองรีบหาทางออกกอนท่ีจะสาย

เกินไป หรือบางแหงอาจ เกิดกรณีที่ถึงขั้นแบงแยกดินแดนหรือแยกไปต้ังประเทศใหม (เชน 

ติมอรตะวันออก) ท้ังท่ีเปนผลจากการสูรบดวยกําลังและอาวุธหรือเกิดจากการลง

ประชามติ (เชน ซูดานใต) ก็มีใหเห็นกันอยู   

 ความจริงหนังสือเลมน้ีเปนเลมที่ 4 ในชุด Claiming Citizenship : Rights, 

Participation and Accountability ของสํานักพิมพ Zed Books ซึ่งมีจอหน กาเวนตา เปน

บรรณาธิการชุด (Series editor) ประกอบดวย 1) Inclusive Citizenship : Meanings and 

Expressions. 2) Science and Citizens : Globalization and the Challenge of 

Engagement. 3) Rights, Resources and the Politics of Accountability. 4) Spaces for 

Change? The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas. และ       

5) Claiming Citizenship : Rethinking Democratic Participation. ซึ่งพยายามเสนอ

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของสิทธิ ความเปนพลเมือง ความสัมพันธระหวาง

วิทยาศาสตรกับความเปนพลเมือง การเรียกรองสิทธิ และความรับผิดชอบโดยเฉพาะท่ี
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เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ การคนหารูปแบบของประชาธิปไตยท่ีมีประชาชนเขาไปมี

สวนรวม และรูปแบบของการเมืองการปกครองที่จะนํามาซ่ึงความเทาเทียมและ         

ความยุติธรรมในสังคม ถาใครสนใจติดตามประเด็นดังกลาวน้ี ก็สามารถหามาอานไดเผ่ือ

วาจะไดเขาใจขอบเขตทั้งหมดของเรื่องที่บรรณาธิการตองการจะสะทอนใหเห็นถึง

วิกฤติการณดานความชอบธรรมที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางภาคพลเมืองกับสถาบันท่ี

ใชอํานาจรัฐวากระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางไร ประเด็นท่ีประชาชนทั้ง

ในซีกโลกเหนือและใต พากันโพนทะนาถึงปญหาคอรัปช่ันของรัฐบาลตาง ๆ การไม

สนองตอบตอความยากจนและความเดือดรอนของประชาชน ความไมเชื่อมโยงสัมพันธกัน

ระหวางตัวแทนประชาชนที่ไดรับเลือกตั้งกับผูที่อยูในระบบราชการ มีการตั้งขอสงสัย

เก่ียวกับรูปแบบของประชาธิปไตยระบบตัวแทนวาสามารถบริหารจัดการบานเมืองไดดี มี

ประสิทธิภาพ และสนองความตองการของประชาชนกลุมตาง ไดหรือไม กระแสความคิด

หลักท่ีนาติดตามก็คือประชาชนจะเขามามีสวนรวมอยางไร ในรูปแบบและระดับไหน และ

จะเกิดผลกระทบแบบใด ผู วิจารณคิดวาหนังสือชุดน้ี นาจะเหมาะอยางย่ิงสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่เรียนทางดานรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา หรือสาขาที่เกี่ยวของ ไดนําไปศึกษา 

อภิปราย แลกเปล่ียน หรือสัมมนากัน จะไดมุมมองท่ีหลากหลายในเร่ืองการมีสวนรวม

ทางการเมืองของภาคพลเมืองและประชาสังคมมากขึ้น 
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ 
 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเรียนเชิญ

สมาชิกและผูที่สนใจทุกทานสงบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัย  เพ่ือพิมพ

เผยแพรในวารสารฯ  ท้ังน้ีบทความหรือรายงานการวิจัยที่สงตองไมเคยตีพิมพใน

วารสารอื่นมากอนหรือไมอยูในระหวางสงไปตีพิมพในวารสารฉบับอื่น  ผูเขียนจะไดรับ

วารสารท่ีลงผลงาน  จํานวน  5  เลม 

 
การกําหนดวาระการออกวารสาร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยกําหนดวาระการออก  2  ฉบับ

ตอป  สําหรับฉบับแรกกําหนดใหออกเดือนธันวาคม  2548  ท้ังนี้เพ่ือใหวารสารฉบับ

แรกมีความสมบูรณมากที่สุด  สําหรับป  2549  เปนตนไป  กําหนดออก  2 ฉบับ  คือ  

ฉบับที่  1  เดือนมกราคม – มิถุนายน  และฉบับท่ี  2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

 
การเตรียมตนฉบับ 

1. ตนฉบับตองพิมพดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมไมโครซอฟเวิรด  วินโดว  

ตนฉบับ  ภาษาไทย  Cordia New Size 14  ตนฉบับภาษาอังกฤษ  Time New Roman 

size  12  และใชกระดาษ  เอ  4  เวนหางจากขอบ  1  น้ิวโดยรอบ  ความยาวไมเกิน                    

10 – 15  หนา 

2. ชื่อเร่ือง  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  พิมพ ไวหนาแรกตรงกลาง                        

ชื่อผูเขียนพรอมท้ังคุณวุฒิอยูใตชื่อเร่ืองเย้ือไปทางขวามือ  สวนตําแหนงทางวิชาการ               

และสถานท่ีทํางานของผูเขียนใหพิมพไวเปนเชิงอรรถในหนาแรก 

3. ทั้งบทความทางวิชาการและรายงานการวิจัยตองมีบทคัดยอภาษาไทย  

พรอมทั้งคําสําคัญ  (key  words)  ภาษาไทย  2 - 5  คํา 

4. คําแนะนําในการเขียนบทความ 

4.1 การเขียนบทความวิจัยประกอบดวย 

1)  ชื่อเร่ือง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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2)  ผูแตง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3)  บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4)  คําสําคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5)  บทนํา 
6)  วัตถุประสงค 
7)  วิธีการวิจัย 
8)  ผลการศึกษา 
9)  สรุปและอภิปรายผล 
10) ขอเสนอแนะ 
11)  เอกสารอางอิง 

4.2 การเขียนบทความท่ัวไป 

1)  ช่ือเร่ือง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2)  ผูแตง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3)  บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4)  คําสําคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5)  บทนํา 
6)  เน้ือหา 
7)  บทสรุป 
8)  เอกสารอางอิง 

4.3 บทวิจารณหนังสือ 

1)  ขอมูลทางบรรณานุกรม  ของหนังสือที่วิจารณพรอมปกหนังสือ 
2)  ช่ือผูวิจารณ 
3)  บทวิจารณ 

5. ตารางหรือไดอะแกรมจะตองบรรยายและพิมพแยกจากเน้ือหาของบทความ 

6. ภาพประกอบ  ถาเปนภาพลายเสนใหเขียนดวยหมึกดําบนกระดาษอารต

เสนขนาดพองาม  ถาเปนภาพถายใหใชขนาดโปสการด  เขียนหมายเลขลําดับภาพ  
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และลูกศรแสดงดานบนและดานลางของภาพดวยดินสอท่ีหลังภาพเบาๆ  โดยจัดทําเปน

ไฟลสรุปรูป  (กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์การเลือกตีพิมพภาพสี) 
 
การเขียนเอกสารอางอิง 

การเขียนเอกสารอางอิงใชระบบ  APA  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.   การอางอิงในเนื้อเร่ือง 
เม่ือส้ินสุดขอความท่ีตองการอางอิง  ใสช่ือผูแตง  ปที่พิมพและเลขหนา  ไวใน

วงเล็บตอทายขอความนั้น  คนอ่ืนๆ  ในกรณีที่มีผูแตงมากกวา  6  คนขึ้นไป  ใหเขียนชื่อ       

ผูแตงคนแรกตามดวย  et  al  หรือ  และคนอ่ืนในการอางอิงทุกคร้ัง  เชน 

1.1  ผูแตง  1  คน 

       -  ภาษาไทย :  (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข, 2544 : 20) 

       -  ภาษาอังกฤษ :  (Walker, 1992 : 102) 

1.2  ผูแตง  2  คน  หรือมากกวา 

           -  ภาษาไทย :  (สมเกียรติ  พงษไพบูลย,  สิทธิศักดิ์  จุลศิริพงษ 

                                       และสมพงษ  สิงหะพล, 2542 : 16) 

                      -  ภาษาอังกฤษ : (Fitzpatrick, Whall,..., & Avant, 1907 : 50) 

1.3  ผูแตงมากกวา  6  คน 

       -  ภาษาไทย :  (จุมพล  วนิชกุล  และคนอ่ืนๆ, 2543 : 72) 

       -  ภาษาอังกฤษ :  (Kneip, et  al,  2002 : 2) 

2.   การอางอิงทายบทความ  ใหปฏิบัติดังน้ี 

2.1  เรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ 

2.2  เรียงลําดับตามตัวอักษรช่ือผูแตง  ถาผูแตงคนเดียวกันใหเรียงลําดับ

ปท่ีพิมพ  สําหรับภาษาอังกฤษ  ใชช่ือสกุลในการเรียงลําดับ 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

185 

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 

บทความจากวารสาร 
Kimoski, R., & Palmer, S. (1993).  The  ADA  and  the  tiring  Process  

in organizations. Consulting  Psychology  Journal : Practice  

and Research. 45(2) : 10-36. 
บทความในหนังสือพิมพ 
ภาคภูมิ  ปองภัย. (2542,  กรกฎาคม  3).  มุมที่ถูกลืมในพระราชวัง                 

บางประอิน. มติชน. หนา  12. 

รายงานการประชุมสัมมนาวิการ 
นิทัศน  ภัทรโยธิน. (2540).  ตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา.  ในการ

ประชุมนักบัญชีท่ัวประเทศ  คร้ังที่  15  วิสัยทัศนนักบัญชี
ไทย  วันท่ี  27 – 28  มิถุนายน  2540.  หนา  19 -35.  

กรุงเทพฯ :  สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับเงินอนุญาตแหง

ประเทศไทย. 

แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
อรรถศิษฐ  วงศมณีโรจน.  (2542).  ประวัติความเปนมาของวิชาการ

ความอุดมสมบูรณของดิน.  [On-line]. Available : 

http://158.102.2001/ soil/009hom~1/009421/chap1.htm#eral  

(2542, ตุลาคม 25 ). 

หนังสือ 
ไพรัช  ธัชยพงษ  และกฤษณะ  ชางกลอง.  (2541).  การพัฒนาโครงสราง 

ข้ันพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติเพื่อการศึกษา.  กรุงเทพฯ :

สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาแห งชาติ   สํ านั ก

นายกรัฐมนตรี. 
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วิทยานิพนธ 
พรพิมล  เฉลิมพลานุภาพ.  (2535).  พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารและ

การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร  ของบริษัทธุรกิจเอกชนที่มี
ตอยอดขายสูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธวารสารศาสต

รมหา บัณฑิ ต   คณะวา รสา รศาสตร แ ละ ส่ื อมวลชน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

การสงตนฉบับ 
สาม า ร ถส ง ต น ฉบั บ  1  ชุ ด  พ ร อ ม  disketle ห รื อ  แ ผ น  CD มายั ง                         

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สํานักงานบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตําบลรัษฎา  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000 
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ต้ังแตปท่ี......................ฉบับที่........................ถึงปท่ี........................ฉบับที่............... 

 

 โดยจัดสงไปท่ี
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พรอมกันนี้ไดสงเงิน  โดย       ธณานัติ  จายในนาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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อัตราคาสมาชิก  1  ป  (2  ฉบับ)  มูลคา  200  บาท 
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