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บทความวิจัย

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและอัตราพันธุกรรมในประชากรปรับปรุง
ของปาล์มนำ้ามันพันธุ์ทรัพย์	ม.อ.

Genotypic	Variability	and	Heritability	of	Improved	SUP-PSU	Oil	Palm	
Populations

สิทธิพงษ์	พรมมา1*,สุริยการ	ศรีถาวร1	และ		ธีระ	เอกสมทราเมษฐ์1

Sitthipong	Promma,		Suriyakan	Srithaworn	and		Theera	Eksomtramage

Abstract
The	objective	of	this	study	was	to	evaluate	the	genotypic	coefficient	of	variation	(GCV)	and	broad-sense	
heritability	(h2

b
)	of	yield,	and	yield	components	and	vegetative	traits	in	two	SUP-PSU	improved	populations	

(D	x	P	and	T	x	P	populations).	These	populations	were	grown	at	the	Klong	Hoi	Khong	Research	Station,	
Faculty	of	Natural	Resources,	Prince	of	Songkla	University,	Thailand,	using	completely	randomized	design	
(CRD)	with	6	replications.	Yield,	yield	components	and	some	vegetative	traits	were	continually	recorded	
for	seven	months.	Variance	components,	GCV	and	h2

b
	were	estimated	using	ANOVA.	The	results	revealed	

that	all	observed	traits	in	D	x	P	population	showed	high	GCV	(6.61-25.82%)	and	showed	low	to	moderate	
h2

b
	(16	-	50%)	where,	in	the	T	x	P	population,	only	fresh	fruit	bunches,	bunch	number	and	trunk	diameter	

revealed	high	GCV	(29.41	19.86	and	7.82%,	respectively)	and	revealed	low	-	high	h2

b
	(18%,	12%	and	70%,	

respectively).	This	result	indicated	that	interesting	traits	in	D	x	P	population	also	represented	high	genetic	
variation,	so	selection	in	this	population	may	be	more	effective.
	 Keywords	:	Oil	palm,	yield	and	yield	components,	vegetative	trait,	genotypic	coefficient	of	variation,	
	 	 	 broad-sense	heritability

1	 สาขาวิชาพืชศาสตร์	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110
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บทคัดย่อ
การศกึษาครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิสมัประสทิธิค์วามแปรปรวนทางพนัธกุรรม	และอตัราพนัธกุรรมแบบ

กว้างของลกัษณะผลผลติ	องค์ประกอบผลผลติ	และลกัษณะทางลำาต้น	ในประชากรปรบัปรงุของปาล์มนำา้มนัพนัธุ์

ทรัพย์	ม.อ.	จำานวน	2	ประชากร	คือ	D	x	P	และ	T	x	P		ทั้ง	2	ประชากรปลูกทดสอบในสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง	คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์	บันทึกผลผลิตทะลาย	

และลักษณะการเจริญเติบโตทางลำาต้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันนาน	7	 เดือน	ประเมินองค์ประกอบความ

แปรปรวนสมัประสทิธิ	์	ความแปรปรวนทางพนัธกุรรม	และอตัราพนัธกุรรมแบบกว้างของลกัษณะทีบ่นัทกึ

ด้วยวธิ	ีANOVA	ผลทีไ่ด้พบว่าทกุลกัษณะทีศ่กึษาในประชากร	D	x	P	ปรากฏค่าสมัประสทิธิค์วามแปรปรวน

ทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง	 (6.61	 -	 25.82	 เปอร์เซ็นต์)	 และมีค่าอัตราพันธุกรรมแบบกว้างตั้งแต่	 ตำ่า	 ถึง		

ปานกลาง	 (16	 -	 50	 เปอร์เซ็นต์)	ขณะที่ประชากร	T	x	P	มีเฉพาะผลผลิตทะลายสด	จำานวนทะลาย	และ	

เส้นผ่านศนูย์กลางลำาต้นเท่านัน้ทีม่ค่ีาความแปรปรวนทางพนัธกุรรมสงู	(29.41,	19.86	และ	7.82	เปอร์เซน็ต์	

ตามลำาดับ)	 โดย	3	ลักษณะดังกล่าวมีค่าอัตราพันธุกรรมแบบกว้างเท่ากับ	18,	12	และ	70	 เปอร์เซ็นต์ตาม

ลำาดับ	ผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าประชากร	D	x	P	ยังคงปรากฏความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะที่สนใจ

อยู่จำานวนมาก	ดังนั้นการคัดเลือกที่ประชากร	D	x	P	สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 คำาสำาคัญ	:	ปาล์มน�้ามัน	ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต,	ลักษณะทางล�าต้น,	
	 	 สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนทางพันธุกรรม,	อัตราพันธุกรรมแบบกว้าง

บทนำา
ในปัจจุบันนี้พืชนำ้ามันนับวันยิ่งทวีความสำาคัญมาก

ขึน้	เนือ่งจากในแต่ละปีมนษุย์ต้องการนำา้มนัพชืเพือ่

การอุปโภคและบริโภคเป็นปริมาณมากในแต่ละปี	

อกีทัง้ปัจจบุนัปรมิาณนำา้มนัเชือ้เพลงิจากฟอสซลิไม่

เพียงพอต่อความต้องการ	ทำาให้นำ้ามันพืชที่ผลิตได้

บางส่วนต้องถูกนำามาใช้เพื่อการผลิตนำ้ามันไบโอ

ดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน	ส่งผลให้ปริมาณ

นำ้ามันพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ		การ

ปรับปรุงพันธุ์พืชนำ้ามันเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย

พื้นที่	หรือแม้แต่การขยายพื้นที่ปลูกพืชนำ้ามันพันธุ์

ดีจึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้วิธีหนึ่ง		

	 ปาล์มนำ้ามันจัดเป็นพืชนำ้ามันที่ให้ผลผลิต

นำ้ามันสูงที่สุดในโลก	 เมื่อเทียบกับพืชนำ้ามันชนิด

อื่นๆ	ปาล์มนำ้ามันพันธุ์ดีสามารถให้ผลผลิตนำ้ามัน	

ต่อหน่วยพื้นที่ได้มากกว่าถั่วเหลืองเกือบ	 10	 เท่า		

(ธีระ	เอกสมทราเมษฐ์,	2554)	ชนิดพันธุ์การค้าของ

ปาล์มนำ้ามันปัจจุบันใช้พันธุ์ลูกผสม	 (D	x	P)	ชนิด	

เทเนอรา	ซึ่งมีลักษณะกะลาบาง	 ให้สัดส่วนเนื้อผล

และนำ้ามันปริมาณมากเมื่อเทียบกับชนิดพันธุ์ดูรา	

สำาหรับประเทศไทยเริ่มมีการปรับปรุงพันธุ์ปาล์ม

นำ้ามันกันอย่างแพร่หลาย	ทั้งในหน่วยงานของภาค

รัฐและเอกชน	พันธุ์ที่ได้ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ดี	 อย่างไรก็ตามพันธุ์ดังกล่าวนั้นยังคงให้ผลผลิตที่

ค่อนข้างจำาเพาะต่อสภาพพืน้ทีเ่หมาะสมแตกต่างกนั		
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ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของปาล์มนำ้ามัน
สิทธิพงษ์	พรมมา		และคณะ

วัสดุ	อุปกรณ์	และวิธีการ
การปลูกและการบันทึกข้อมูล

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ได้เริม่โครงการ

ปรบัปรงุพนัธุป์าล์มนำ้ามนัตัง้แต่ปี	2529	โดยเริม่เกบ็

รวบรวมเชื้อพันธุกรรมปาล์มพันธุ์ดีจากสวนปาล์ม

ต่าง	ๆ	ทั่วภาคใต้		ปัจจุบันได้ปรับปรุงและผลิตพันธุ์

ปาล์มลกูผสมเพือ่ให้เกษตรกรได้นำาไปปลกูแล้ว	และ

ยังคงทำาการปรับปรุงและพัฒนาประชากรพ่อแม่

พันธุ์ปาล์มนำ้ามันที่ใช้อย่างต่อเนื่อง	

การประเมินความแปรปรวนทางพันธุกรรม						

รวมถึงอัตราพันธุกรรมของลักษณะที่สนใจจะช่วย

ให้นักปรับปรุงพันธุ์สามารถประเมินได้ว่าควรมี	

การจัดการอย่างไรกับประชากรปรับปรุงนั้น	ๆ	เช่น	

สามารถลงมือคัดเลือกต้นปาล์มลักษณะที่ต้องการ

ได้โดยตรงในทันที	 หรือควรมีการนำาเข้ายีนจาก	

แหล่งอื่นเพื่อเพิ่มความแปรปรวนให้กับประชากร

ปรับปรุงก่อนการคัดเลือก	การประเมินค่าที่สำาคัญ

ดงักล่าวช่วยเพิม่โอกาสให้นกัปรบัปรงุพนัธุส์ามารถ

คัดเลือกต้นพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นได้แม่นยำา

มากขึ้น	การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน

ความแปรปรวนทางพนัธกุรรม	และอตัราพนัธกุรรม

แบบกว้างของลักษณะที่สำาคัญของประชากรปาล์ม

นำา้มนัพนัธุป์รบัปรงุ	ทรพัย์	ม.อ.	จำานวน	2	ประชากร	

ได้แก่	 ประชากร	D	 x	 P	 จำานวน	 7	 ยีโนไทป์	 และ

ประชากร	T	x	P	จำานวน	4	ยีโนไทป์	ปลูกทดสอบที่

ศูนย์วิจัยคลองหอยโข่ง	จังหวัดสงขลา	โดยใช้ระบบ

ปลกูแบบสามเหลีย่มด้านเท่าระยะห่าง	9	x	9	x	9	เมตร	

ทั้ง	 2	 ประชากรที่ผ่านการคัดเลือกและปรับปรุง

ลักษณะที่สำาคัญทางเศรษฐกิจจากพ่อแม่พันธุ ์ที่	

เก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมจากปาล์มนำ้ามันพันธุ์ดี

ทัว่พืน้ทีภ่าคใต้ของประเทศไทย	วางแผนการทดลอง

แบบสุ่มสมบูรณ์	 (completely	 randomized	design)	

จำานวน	 6	 ซำ้า	 โดย	 1	 ซำ้าใช้ต้นปาล์ม	 1	 ต้น	 เมื่อ	

ปาล์มนำ้ามันอายุ	 3	ปีจึงเริ่มทำาการบันทึกลักษณะ

ผลผลิตทะลายสด	 จำานวนทะลาย	นำ้าหนักทะลาย

เฉลี่ย	 และลักษณะสำาคัญทางการเกษตร	 โดยใช้	

วิธีวิเคราะห์แบบไม่ทำาลายลำาต้น	 ได้แก่	 พื้นที่ใบ		

นำา้หนกัแห้งทางใบ	ความยาวทางใบ	จำานวนผลผลติ

ทางใบ	ความสูงลำาต้น	และเส้นผ่านศูนย์กลางลำาต้น	

บนัทกึข้อมลูดงักล่าวตดิต่อกนัทกุเดอืนนาน	7	เดอืน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	ทำาการวิเคราะห์ความแปรปรวน	และแยก

องค์ประกอบความแปรปรวนจากค่าคาดหมายเฉลีย่

กำาลังสอง	(EMS)	ตามวิธีของ	ไพศาล		เหล่าสุวรรณ		

และคณะ	(2547)	หลงัจากนัน้ทำาการคำานวณค่าอตัรา

พันธุกรรมแบบกว้าง	(broad	sense	heritability,	h2b)	

จากสูตรดังนี	้h2b
		=	(s2

g/	s
2
p)	x	100	เมื่อ	s

2
g	
เท่ากับ	

ความแปรปรวนเนื่องจากพันธุกรรม	 และ	s 2
p		

ความแปรปรวนจากลักษณะภายนอก	หลังจากนั้น

ทำาการประเมินค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน	

ทางพันธุกรรม	 (GCV,	 genotypic	 coefficient	 of		

variation)	 และสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ

ลักษณะปรากฏ	 (PCV,	 phenotypic	 coefficient	 of	

variation)	ตามวิธีการของ	Singh	และ	Chaudhary	

(1979)	

ผลการทดลอง
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต

จากการวิ เคราะห ์ความแปรปรวนของ

ลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบทั้ง	 2	ประชากร	

(ตารางที่1)	พบความแตกต่างทางสถิติของลักษณะ

องค์ประกอบผลผลิต	 (จำานวนทะลาย	และนำ้าหนัก

ทะลายเฉลีย่)	เฉพาะประชากรปรบัปรงุปาล์มนำ้ามนั

แบบ	D	x	P	ส่วนประชากร	T	x	P	ไม่มีความแตกต่าง

ทางสถิต	ิอย่างไรก็ตาม	ประชากร	T	x	P	นั้นให้ค่า
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เฉลีย่ผลผลติและองค์ประกอบทีม่แีนวโน้มมากกว่า

ประชากรแบบ	D	x	P	(ตารางที่	2)

สำาหรับค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนทาง

พนัธกุรรมของทัง้	2	ประชากรพบว่ามค่ีาค่อนข้างสงู	

(16.41	-	29.41	เปอร์เซ็นต์)	ยกเว้นลักษณะนำ้าหนัก

ตารางที่	1	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของปาล์มนำ้ามัน	2	ประการ

Table	1	 Analysis	of	variance	of	yield	and	yield	components	in	two	oil	palm	populations

Source	of	variation d.f.				
																																													MS	a

											FFB 																	BN ABW
DxP	population
Genotypes 		6 								394.88 															50.76* 									1.73**
Error 35 								173.55 															18.72 									0.49
TxP	population
Genotypes 		3 							977.65 															53.17 															0.75

Error 	20 							421.34 															29.12 															1.16

*,	**	significant	difference	at	p	<	0.05	and	0.01	levels,	respectively
a	FFB	:	fresh	fruit	bunch,	BN	:	bunch	number,	ABW	:	average	bunch	weight

ตารางที่	2	 ค่าเฉลี่ย	พิสัย	ความแปรปรวน	และอัตราพันธุกรรมของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของ
	 ปาล์มนำ้ามัน	2	ประชากร

Table	2	 Means,	range,	variance	components	and	broad	-	sense	heritability	of	yield	and	yield	
	 components	in	two	oil	palm	populations

Trait	a Mean Range GCV	(%) PCV	(%) s2
g s2

p
h2b(%)

DxP	population

FFB	(kg/palm/season) 24.71±14.05 1.60-58.30 24.58 58.71 36.89 210.44 18

BN	(no./palm/season) 8.95±4.84 1-21 25.82 54.81 5.34 24.06 22

ABW	(kg/palm) 2.77±0.82 1.15-4.98 16.41 30.13 0.21 0.70 30

TxP	population

FFB	(kg/palm/season) 32.74±22.22 4.6-80.87 29.41 69.25 92.72 514.06 18

BN	(no./palm/season) 10.08±5.68 2-21 19.86 57.10 4.01 33.13 12

ABW	(kg/palm) 3.17±1.05 1.62-5.68 0.00 32.96 -0.07 		1.09 		0
a	FFB	:	fresh	fruit	bunch,	BN	:	bunch	number,	ABW	:	average	bunch	weight

ทะลายเฉลี่ยที่ประชากร	T	x	P	ที่มีค่า	GCV	เท่ากับ	0	

ส่วนค่าอตัราพนัธกุรรมแบบกว้างทีล่กัษณะผลผลติ

และองค์ประกอบผลผลติกลบัพบว่าทัง้	2	ประชากร

มีค่าอัตราพันธุกรรมตำ่า	(12	-	30	เปอร์เซ็นต์)	(ตาราง

ที่	2)



5

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของปาล์มนำ้ามัน
สิทธิพงษ์	พรมมา		และคณะ

ลักษณะทางการเกษตร

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของลักษณะ

ทางการเกษตรจาก	ตารางที	่3	แสดงให้เหน็ว่าหลายๆ	

ลักษณะของประชากรปรับปรุงแบบ	D	 x	 P	 ยังคง

ปรากฏความแตกต่างทางสถิติมากกว่าประชากร

แบบ	T	x	P	โดยพบว่ามีเพียง	2	ลักษณะ	คือ		ความ

ยาวทางใบและนำ้าหนักแห้งทางใบเท่านั้นที่ไม่พบ

ความแตกต่างทางสถติ	ิอย่างไรกต็ามประชากรแบบ		

T	 x	 P	นั้นยังพบความแตกต่างทางสถิติที่ลักษณะ	

เส้นผ่านศูนย์กลางลำาต้นเช่นกัน	 (ตารางที่	 4)	 ค่า

สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ

ลักษณะทางการเกษตรในประชากร	D	 x	 P	 มีค่า	

ปานกลางตั้งแต่	6.61-18.06	เปอร์เซ็นต์	

ขณะที่ประชากร	T	x	P	นั้นพบว่ามีค่า	GCV	

ตำา่มากและมเีพยีง	2	ลกัษณะทีป่รากฏค่า	GCV	ได้แก่	

พืน้ทีใ่บและเส้นผ่านศนูย์กลางลำาต้น	(3.27	และ	7.82	

เปอร์เซ็นต์ตามลำาดับ)	สำาหรับค่าอัตราพันธุกรรม

แบบกว้างของลักษณะทางการเกษตรพบว่า	 ใน

ประชากรแบบ	D	x	P	หลาย	ๆ 	ลักษณะมีค่าอยู่ระดับ

ปานกลาง	(46	-	50	เปอร์เซ็นต์)	มีเพียงลักษณะความ

ยาวใบ	และนำ้าหนักแห้งทางใบเท่านั้นที่มีค่าอัตรา

พันธุกรรมตำ่า	ส่วนประชากร	T	 x	 P	พบว่ามีเพียง

ลกัษณะเส้นผ่านศนูย์กลางลำาต้นเท่านัน้ทีป่รากฏค่า

อัตราพันธุกรรมสูง	(70	เปอร์เซ็นต์)	(ตารางที่	4)

วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศกึษาความแปรปรวนทางพนัธกุรรม

ของประชากรปรับปรุง	2	ประชากร	พบว่าลักษณะ

สำาคญัทางเศรษฐกจิหลายลกัษณะทีไ่ด้จากประชากร

ปรบัปรงุแบบ	D	x	P	มคีวามแปรปรวนทางพนัธกุรรม

สูงกว่าในประชากรแบบ	T	x	P	แสดงให้เห็นว่า	อาจ

ต้องมกีารนำาเข้ายนีจากแหล่งพนัธกุรรมอืน่เพือ่เพิม่

ความแปรปรวนและขยายฐานพันธุกรรม	 ให้แก่

ประชากรดังกล่าว	(Okwuagwu	et	al.,	2008)	ขณะที่

ประชากร	D	x	P	ซึง่มคีวามแปรปรวนทางพนัธกุรรม

มากกว่าแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทาง

พันธุกรรมซึ่ง เหมาะที่จะทำาการคัดเลือกหรือ

ปรบัปรงุประชากรต่อไป	ค่า	GCV	ทีว่เิคราะห์ได้จาก

ทุกลักษณะทั้ง	 	 	 2	ประชากรมีค่าตำ่ากว่าค่า	 PCV		

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อม	

ที่ส่งผลต่อการแสดงออกของแต่ละลักษณะ	หาก

ลักษณะใดปรากฏค่า	 PCV	 และ	 GCV	 ห่างกัน	

ตารางที่	3	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของลักษณะทางอัตราของปาล์มนำ้ามัน	2	ประชากร

Table	3	 Analysis	of	variance	of	vegetative	traits	of		two	oil	palm	populations

Source	of	variation d.f.
MSa

RL FP LA LDW TD TH
DxP	population
Genotypes 6 5541.12 0.71** 146175020** 0.07 138.48** 1551.82**
Error 21 2318.38 0.15 31943000 0.04 27.49 349.32
TxP	population
Genotypes 3 536.39 0.04 18015477.6 0.37 83.5** 137.14
Error 12 1289.94 0.09 14752154.7 0.38 8.13 139.74

a	 RL:	rachis	length,	FP:	frond	production,	LA:	single	leaf	area,	LDW:	single	leaf	dry	weight,	TD:	trunk	diameter,	

	 TH:	trunk	height	.

**	 significant	difference	at	p<0.01	level.
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มากนั้นแสดงถึงลักษณะนั้นอ่อนไหวต่อสภาพ

แวดล้อมมาก	(Okoye	et	al.,	2009)	สอดคล้องกบังาน

ทดลองก่อนหน้า	(Kushairi	et	al.,	1999;	Musa	et	al.,	

2004)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะนำ้าหนักทะลาย

เฉลีย่	ซึง่มคีวามอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมน้อยกว่า

จำานวนทะลาย	(Hartley,	1988)	สำาหรับค่าอัตรา

พันธุกรรมแบบกว้างพบว่าลักษณะผลผลิต

และองค์ประกอบทั้ง	2	ประชากรมีค่าตำ่า	สอดคล้อง

ตารางที่	4	 ค่าเฉลี่ย		พิสัย		ความแปรปรวนขององค์ประกอบ	อัตราพันธุกรรมอย่างกว้างขวางของลักษณะทาง
	 เกษตรของปาล์มนำ้ามัน	2	ประชากร
Table	4	 Means,	range,	variance	components	and	broad-sense	heritability	of	vegetative	traits	in	two	oil	
	 palm	populations

Trait Mean Range GCV
(%)

PCV	
(%)   s2

G s2
P

h2
b
(%)

DxP	population
RL	(cm) 331.80+55.10 227-467 8.55 16.85 805.69 3124.07 26
FP	(frond/month) 2.71+0.53 1-3.4 13.81 19.87 0.14 0.29 48
LA	(m2) 2.96+0.76 1.58-5.2 18.06 26.29 28558005.00 60501005.00 47
LDW	(kg) 1.31+0.22 0.82-1.78 6.61 16.64 0.01 0.05 16
TD	(cm) 50.80+7.20 40-67 10.37 14.63 27.75 55.24 50
TH	(cm) 114.11+24.83 66-167 15.19 22.34 300.63 649.95 46
TxP	population
RL	(cm) 326.19+33.75 286-391 0.00 10.17 -188.39 1101.55 0
FP	(frond/month) 2.64+0.27 2.2-3.4 0.00 10.55 -0.01 0.08 0
LA	(m2) 2.76+0.39 2.16-3.51 3.27 14.27 815830.73 15567985.43 5
LDW	(kg) 1.56+0.55 1.00-3.28 0.00 39.39 0.00 0.38 0
TD	(cm) 55.50+4.82 46-65 7.82 9.36 18.84 26.97 70
TH	(cm) 119.62+11.79 100-138 0.00 9.86 -0.65 139.09 0

กับหลายงานทดลองที่ผ ่านมา	 (Corley,	 2003)	

ผลผลติเป็นลกัษณะทีค่วบคมุด้วยยนีหลายคู่			ดงันัน้

จึงมีอิทธิพลของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องมาก	

ขณะที่ลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะทางการ

เกษตรส่วนใหญ่มีค่าปานกลาง	ผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่า

ประชากร	D	x	P	ให้ความแปรปรวนทางพันธุกรรม

ของลักษณะที่สนใจอยู่สูง	 ดังนั้น	 การคัดเลือกที่

ประชากร	D	x	P	สามารถ
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การสะสมของโลหะหนักในโครงร่างแข็งปะการังโขด	(Porites lutea) 
บริเวณเกาะง่าม	หมู่เกาะช้าง	จังหวัดตราด	ประเทศไทย

The	Accumulation	of	Heavy	Metal	Contents	in	the	Skeleton	of	Porites 
lutea	from	Ngam	Island,	Chang	Islands,	Trat	Province,	Thailand

เหมือนฝัน	บุญกันทะ1*,	นาฏสุดา	ภูมิจำานงค์	1,	นรินทร์	บุญตานนท์	1	และ	สุเมตต์	ปุจฉาการ2

Mueanfan	Boonkanta,	Natsuda	Pumijumnong,	Narin	Boontanon	and	Sumaitt	Putchakarn

Abstract
The	concentrations	of	five	heavy	metals,	i.e.,	chromium	(Cr),	cadmium	(Cd),	copper	(Cu),	lead	(Pb)	and	
Zinc	(Zn)	in	the	skeletal	of	Porites lutea	growth	bands	were	studied	from	Ngam	Island	in	a	group	of	Chang	
Islands,	Trat	Province.	The	skeleton	samples	of	the	collected	corals	were	acid	digested	and	analyzed	for	
their	heavy	metals	 content	using	Flame	Atomic	Absorption	Spectrophotometer	 (FAAS)	and	Graphite	
Furnace	Atomic	Absorption	Spectrophotometer	 (GFAAS).	The	ranges	of	heavy	metals	 in	 the	 skeletal		
Porites lutea	growth	bands	showed	in	µg/g,	dry	weight	were	as	follows	:	Cr	(0.28	to	2.25),	Cd	(0.01	to	0.19),	
Cu	(2.40	to	7.71),	Pb	(0.18	to	1.13)	and	Zn	(7.64	to	15.05),	respectively.	The	levels	were	found	in	descending	
order	as	follows	:	Zn	>	Cu	>	Cr	>	Pb	>	Cd.	

	 Keywords	:	Coral,	coral	skeleton,	heavy	metal,	Porites	lutea.

1	 สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ต.ศาลายา	
	 อ.พุทธมณฑล		จ.นครปฐม	73170
2	 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	มหาวิทยาลัยบูรพา	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	30131

*	ผู้ให้การติดต่อ

บทความวิจัย

	 Hatyai	Journal	10(1)	:	9-14
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บทคัดย่อ
การศกึษาการสะสมของปรมิาณโลหะหนกั	5	ธาต	ุได้แก่	โครเมยีม	(Cr),	แคดเมยีม	(Cd),	ทองแดง	(Cu),	ตะกัว่	(Pb)	

และสังกะสี	 (Zn)	 ในโครงร่างแข็งตามแนวการเจริญเติบโตของปะการังโขด	 (Porites lutea)	บริเวณเกาะง่าม		

หมู่เกาะช้าง	จังหวัดตราด	 โดยทำาการย่อยตัวอย่างโครงร่างแข็งปะการังในแต่ละก้อนด้วยกรด	และวิเคราะห์หา

ปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง	Flame	Atomic	Absorption	Spectrophotometer	(FAAS)	และ	Graphite	Furnace	

Atomic	Absorption	Spectrophotometer	 (GFAAS)	ผลการศึกษาพบปริมาณโลหะหนักทั้ง	 5	ธาตุ	 (ในหน่วย

ไมโครกรัมต่อกรัม)	มีค่าอยู่ในช่วง	ดังนี้	โครเมียม	(0.28	-	2.25),	แคดเมียม	(0.01	-	0.19),	ทองแดง	(2.40	-	7.71),	

ตะกั่ว	(0.18	-	1.13)	และสังกะสี	(7.64	-	15.05)	เมื่อเปรียบเทียบค่าที่วิเคราะห์ได้ในแต่ละธาตุแล้วพบว่ามีปริมาณ

การสะสมของสังกะสีทองแดง	>	โครเมียม	>	ตะกั่ว	>	แคดเมียม	

คำาสำาคัญ	:	ปะการัง,	โครงร่างแข็งปะการัง,โลหะหนัก,	ปะการังโขด

บทนำา
ระบบนิเวศแนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่

มีความสำาคัญในแง่ของมีความหลากหลายทาง

ชวีภาพสงู	เพราะมคีวามอดุมสมบรูณ์และความหนา

แน่นของสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อเป็น

แหล่งหลบภัย	 แหล่งที่อยู่อาศัย	 แหล่งอาหาร	และ

แหล่งอนุบาลสัตว์นำ้าวัยอ่อน	 	 ดังนั้น	 ระบบนิเวศ	

แนวปะการังจึงเป็นที่อยู ่อาศัยของพืชและสัตว์

จำานวนมาก	ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร	 (ณิฏฐารัตน์	

ปภาวสิทธิ์ 	 และคณะ,	 2545;	 Wilkinsen	 and	

Budemeier,	 1994)	 นอกจากนี้ระบบนิเวศแนว

ปะการังยังมีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	 และ	

การศึกษา	 เนื่องจากปะการังมีความอ่อนไหวต่อ	

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพและเคมีใน	

สิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีสาเหตุจากภาวะโลกร้อน	

มลพิษ	 และโรค	ดังนั้นปะการังจึงสามารถใช้เป็น	

ตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม	 เพราะโครงร่างแข็งของ

ปะการงัสามารถบนัทกึปรมิาณการสะสมของโลหะ

หนักได้มากกว่าหนึ่งร้อยปี	 (Esslemont,	1999)	โดย

ทั่วไปจะพบแนวปะการังในประเทศเขตร้อน	ซึ่ง

ประเทศไทยมีแนวปะการังประมาณ	1,800	ตาราง

กิโลเมตร	ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันและทะเล

อ่าวไทย	 (Burke	et	 al.,	 2002)	บริเวณทะเลอ่าวไทย	

ฝั ่งตะวันออกเป็นที่ตั้งของหมู ่เกาะช้างอุทยาน	

แห่งชาติทางทะเล	 ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่

มากกว่า	 40	 เกาะ	 โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุด	มีพื้นที่ประมาณ	212.4	ตารางกิโลเมตร		

มคีวามหลากหลายและความอดุมสมบรูณ์ของระบบ

นิเวศแนวปะการังสูง	 แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว	 จึงส่งผลให้ปะการังบริเวณหมู่เกาะช้างถูก

ทำาลายและเสื่อมโทรมลง	สาเหตุหลักมาจากการ

ขยายตัวของชุมชน	ธุรกิจท่องเที่ยว	การประมง	การ

ก่อสร้าง	และการพัฒนาชายฝั่ง	ซึ่งเป็นแหล่งกำาเนิด

มลพิษ	เช่น	นำ้าเสียจากชุมชน	ตะกอนนำ้าทิ้งจากการ

ก่อสร้าง	นำ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง	นำ้าทิ้งจาก

การประมง	 เรือข้ามฟาก	 และการทำาเกษตรกรรม	

เป็นต้น	ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการตรวจ

สอบการสะสมของปริมาณโลหะหนักในโครงร่าง

แข็งของปะการังโขด	 Porites	 lutea	 โดยเฉพาะ

โครเมียม	 แคดเมียม	ทองแดง	ตะกั่ว	 และสังกะสี		

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านมลพิษจากกิจกรรมของ

มนุษย์บริเวณหมู่เกาะช้าง	 และเป็นประโยชน์ต่อ

แนวทางการจัดการระบบนิเวศทางทะเลในอนาคต
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การสะสมของโลหะหนักในปะการังโขด
เหมือนฝัน		บุญกันทะ		และคณะ

วิธีการวิจัย
พื้นที่ศึกษา

รูปที่	1	 แผนที่พื้นที่ศึกษาบริเวณเกาะง่าม	และ

	 จุดเก็บตัวอย่าง

เกาะง่าม	 เป็นเกาะขนาดเล็ก	ตั้งอยู่ปลายสุด

ทางทิศใต้ของเกาะช้าง	 มีพื้นที่ประมาณ	 9,600		

ตารางเมตร	ภมูปิระเทศเป็นเกาะสองเกาะมสีนัทราย

เชื่อมเป็นผืนเดียวกัน	 ทำาให้เกิดเป็นอ่าวขึ้นทั้ง	

สองข้าง	บริเวณรอบ	ๆ	เกาะพบแนวปะการังนำ้าตื้น		

โดยปะการังที่พบมากคือปะการังโขด,	 Porites		

lutea	 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,	 2554;	

เชษฐพงษ์	เมฆสัมพันธ์	และคณะ,	2548)

การเก็บตัวอย่าง

ในวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2553	 ได้ทำาการเก็บ	

ปะการงัโขด	(Porites		lutea)		ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง

ประมาณ	10-20	เซนตเิมตร	จากบรเิวณเกาะง่าม	พกิัด	

UTM	48P	0221080E	1321959N	(รูปที่	1)	ที่ระดับ

ความลึก	5-8	เมตร	โดยการดำานำ้า	(scuba	diving)	ล้าง

ด้วยนำา้กลัน่	(distilled	water	:	DW)	และเกบ็ในกล่อง

พลาสติก

การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ใน

ห้องปฏิบัติการ

ตัดก้อนปะการังเป็นแผ่นหนาประมาณ	 1	

เซนติเมตร	ด้วยเลื่อยตัดหิน	ล้างด้วยนำ้ากลั่น	(DW)	

ใน	Ultrasonic	bath	นาน	20	นาที	อบให้แห้งในตู้อบ

ที่อุณหภูมิ	 60	องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 48	ชั่วโมง		

นำาแผ่นปะการังไปเอ็กซเรย์เพื่อแสดงแนวการ	

เจริญเติบโตในแต่ละปี	 เจาะปะการังขนาด	 1	 x	 1	

เซนติเมตร	 โดยแต่ละช่องมีระยะห่าง	 1	มิลลิเมตร

ตามแนวการเจริญเติบโตด้วยเครื่องเจาะทางการ

แพทย์	 (a	 carbide-tip	 dental	 drill)	นำาผงปะการังที่

เจาะได้ในแต่ละช่องใส่ในขวด	 vial	ที่ผ่านการล้าง

ด้วย	 10%	HNO
3	
จากนั้นทำาการล้างผงปะการังด้วย

นำ้ากลั่น	 (DW),	 4mM	HNO
3
,	 30%	H

2
O

2
	 และนำา	

ไปใส ่ตู ้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ 	 ตามลำาดับ	

(Mitsuguchi,	 2000)	ชั่งผงปะการัง	 	 (นำ้าหนักแห้ง)	

0.25	 กรัม	 นำาไปย่อยตามหลักวิธี	 EPA	 #3050	

(Bastidas	 and	 Garcia,	 1999;	 Al-Rousan	 and		

Abu-Hilal,	2007)	นำาสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หา

ปริมาณโลหะหนักแต่ละพารามิเตอร์ด้วยเครื่อง	

Flame	Atomic	Absorption	 Spectro-photometer	

(FAAS)	และ	Graphite	Furnace	Atomic	Absorption	

Spectrophotometer	(GFAAS)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในโครงร่าง

แข็งปะการังโขด	Porites	 lutea	พบว่ามีปริมาณการ

สะสมของธาตตุ่างๆ	เป็นลำาดบัสงักะสี	>	ทองแดง	>	

โครเมียม	>	ตะกั่ว	>	แคดเมียม	โดยมีการสะสมของ
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โลหะหนักในหน่วยไมโครกรัมต่อกรัม	 (นำ้าหนัก

แห้ง)	อยูใ่นช่วงดงันี	้	สงักะส	ี(7.64	-	15.05),	ทองแดง	

(2.40	-	7.71),	โครเมียม(0.28	-	2.25),	ตะกั่ว	(0.18	-	

1.13)	และแคดเมียม	 (0.01	 -	 0.19)	ตามลำาดับ	และ	

มีค่าความแปรปรวนในระดับตำ่า	 ดังตารางที่	 1	ซึ่ง	

ค่าทีไ่ด้ในแต่ละพารามเิตอร์ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัตำ่า

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาบริเวณเกาะค้างคาว	

จงัหวดัชลบรุ	ีตวัแทนพืน้ทีท่ีม่โีอกาสปนเป้ือนโลหะ

หนักปริมาณสูงในระบบนิเวศทางทะเล	สาเหตุมา

จากกิจกรรมของมนุษย์	 ได้แก่	นำ้าเสียจากบ้านเรือน	

ปุ ๋ย	 สารเคมีทางการเกษตร	 นำ้าทิ้งจากโรงงาน

อุตสาหกรรม	 และกิจกรรมเดินเรือ	 เป ็นต ้น		

(ธันยธรณ์	 โชติถนอม,	2545;	Tanaka	et	al.,	2009)	

และเมือ่เปรยีบเทยีบผลการศกึษากบังานวจิยัในพืน้ที่

อื่น	ๆ	 	อาทิ	ประเทศจีน	และมาเลเซีย	 เป็นต้น	ที่มี	

การปนเปื้อนของมลพิษทางทะเลสูง	 แต่พบว่ามี	

ค่าใกล้เคียงกับการศึกษาในพื้นที่เกาะเต่า	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 และเกาะ	Rukan-sho	ประเทศญี่ปุ่น	

ตวัแทนพืน้ทีท่ีม่โีอกาสปนเป้ือนโลหะหนกัปรมิาณ

ตำ่าในระบบนิเวศทางทะเล		ดังตารางที่	2

สรุปและข้อเสนอแนะ
ปะการังโขด	 (Porites	 lutea)	 สามารถใช้	

เป็นตัวชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ดี	 และ	

เหมาะสม	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการปนเปื้อน

ของปริมาณโลหะหนักในระบบนิเวศทางทะเลเขต

ทะเลอ่าวไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	และการศึกษา

ในครัง้นีพ้บการปนเป้ือนของมลพษิ	โดยเฉพาะโลหะ

หนักในระบบนิเวศทางทะเลบริเวณหมู่เกาะช้าง											

มีค่าอยู่ในระดับตำ่า	 นอกจากนี้	 เพื่อให้การติดตาม

ตรวจสอบการปนเปื้อนของมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

ทางทะเลบรเิวณหมูเ่กาะช้างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	

ควรทำาการตรวจวดัการปนเป้ือนในตวัอย่างอืน่ๆ	อย่าง	

ต่อเนือ่ง	เช่น	นำา้ทะเล	ดนิตะกอน	และสิง่มชีวีติ	เป็นต้น

ตารางที่	1	ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในโครงร่างแข็งปะการังโขด	Porites	lutea

					พารามิเตอร์
ปริมาณโลหะหนัก	(µg/g	dry	weight)

	P.	lutea	(A) 	P.	lutea	(B) 	P.	lutea	(C)

Cd
Range 0.01-0.04 0.03-0.10 0.01-0.19

Mean±S.D. 0.02±0.01 0.05±0.02 0.02±0.05

Cu
Range 3.34-7.71 2.40-4.77 3.37-7.62

Mean±S.D. 4.96±1.27 3.46±0.68 4.82±1.24

Pb
Range 0.18-1.13 0.14-0.44 0.18-0.92

Mean±S.D. 0.58±0.32 0.23±0.08 0.43±0.26

Cr
Range 0.28-1.24 0.60-1.75 0.84-2.25

Mean±S.D. 0.70±0.29 0.78±0.31 1.66±0.44

Zn
Range 8.10-15.05 8.81-14.87 7.64-13.58

Mean±S.D. 11.10±2.06 11.11±1.84 11.00±1.79
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การสะสมของโลหะหนักในปะการังโขด
เหมือนฝัน		บุญกันทะ		และคณะ

ตารางที	่2	เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะห์ปรมิาณโลหะหนกัในการศกึษาครัง้นีก้บังานวจิยัในพืน้ทีศ่กึษาอืน่ๆ

ชนิดปะการัง สถานที่ศึกษา
ปริมาณโลหะหนัก	(µg/g	dry	weight)

Cd Cu Pb Cr Zn

Porites	lutea การศึกษาครั้งนี้ 1.01	 -0.19
(0.03)

2.40	-7.71
(4.51)

0.18	-1.13
(0.36)

0.28	-2.25
(0.87)

7.64-15.05
(11.10)

Porites	lutea1 เกาะค้างคาว
เกาะเต่า

(6.17)
(1.40)

(6.03)
(5.03)

(51.48)
(12.05)

(4.20)
(0.97)

(10.29)
(8.76)

Porites	sp.2 Nansha	Islands,
China

0.5-120
(8.2)

12.5-880
(202)

38-1790
(233)

1.40-237
(58.6)

11.8-960
(172)

Porites	sp.3 Daya	Bay,China 0.3-5.2
(1.1)

50-66.2
(25.7)

5-85.7
(15.7)

- -

Porites	lutea4 Dafangji	
Island,China

0.54	-2.49
(0.97)

28.2-297
(117)

7.5-72.4
(16.2)

5.3-17.0
(10.8)

42.0-551
(169)

Porites	sp.5 Palau	Tioman,
Malaysia

- - - - 23.73

Porites	sp.6 เกาะค้างคาว
Rukan-sho	
Island,	Japan

-
-

-
-

3.55
0.132

-
-

-
-

อ้างอิง	:	1(ธันยธรณ์	โชติถนอม,	2545)	 	 4(Peng	Zicheng	et	al.,	2006)
																							2(Guo	Lifen	et	al.,	1997)	 	 5(Lee	and	Mohamed,	2009)
																							3(Lui	Chunying	et	al.,	2001)	 	 6(Tanaka	et	al.,	2010)

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์
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(อสพ.)	 สำานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สบว.)	 สำานักคณะ-
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คุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์ในทัศนะของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา	กรณีศึกษา	นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
ระดับปริญญาตรี		ในสถาบันอุดมศึกษา		จังหวัดสงขลา

The	Desirable	Characteristics	of	Prime	Minister	as	Perceived	by	
Under	Graduate	Students	:	a	Case	Study	of	Public	Administration	
Students,	Bachelor	Degree	in	Higher	Education	Institutions,	
Songkhla	Province

ฤาชุตา		เทพยากุล1

Ruechuta			Teppayakul

Abstract
The	research	objectives	were	to	define	the	characteristics	of	the	prime	minister	by		graduate		students	and	
to	compare	those	characteristics	by	gender,	level	of	education,	education	institutes,	grade	point	averages,	
and	own	intramural		activities.	The	samples	were	298	students	from	the	first	to	fourth	year	of		Public	
Administration	Major.	Stratified	sampling	and	simple	sampling	methods	were	used.	A	set	of	questionnaires	
was	used	to	collect	the	data,	with	reliability	of	0.98.	The	statistical	instruments	used	to	analyze	the	data	
were	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	F-test.The	research	revealed	that	the	
Prime	Minister’s	desirable	characteristics	for	all	4	aspects	were	at	the	highest	level.	The	most	desirable	
characteristic	was	the	moral	aspect	followed	by	the	personality	aspect,	the	knowledge,	competency	and	
emotional	aspects,	and	social	aspect,	which	had	got	the	same	level.		The	samples	with	different	education	
institutes	and	grade	point	averages	had	different	opinions	on	the	prime	minister’s	desirable	characteristics	
which	was	statistically	significant	at	0.01.	Other	samples	with	different	gender,	level	of	education,	and	
joining	activities	had	different	opinions	on	the	prime	minister’s	desirable	characteristics	without	statistical	
significance.

	 Keywords	:	Desirable	characteristics,	prime	minister	

1	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110	

บทความวิจัย

	 Hatyai	Journal	10(1)	:	15-23
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีเ้พือ่ศกึษาระดบัคณุลกัษณะนายกรฐัมนตรทีีพ่งึประสงค์ในทศันะของนกัศกึษา	และเพือ่เปรยีบเทยีบ

คุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์	จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาด้านเพศ	ชั้นปีที่เรียน	สถาบัน

ที่ศึกษา			ผลการเรียนเฉลี่ย	และการทำากิจกรรม	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ	นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	

ระดับปริญญาตรี	ภาคปกติ	ชั้นปีที่	1	ถึงชั้นปีที่	4	เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา	รวม	298	คน	โดยใช้

การสุ่มแบบแบ่งชั้น	และการสุ่มอย่างง่ายให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่กำาหนด	เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือ

แบบสอบถาม	ได้ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.975	สถติทิีใ่ช้วเิคราะห์	ได้แก่	ค่าความถี	่ร้อยละ	ค่ามชัฌมิเลขคณติ	

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	ค่า	t-test	และค่า	F-test	ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะของนายกรฐัมนตรี

ทีพ่งึประสงค์รวมทัง้	4	ด้าน	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	โดยด้านคณุธรรมเป็นคณุลกัษณะของนายกรฐัมนตรทีีพ่งึประสงค์

มากที่สุด	รองลงมาคือด้านบุคลิกภาพ	ตามมาด้วยด้านความรู้	ความสามารถ	และด้านอารมณ์และสังคมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากนั		โดยกลุม่ตวัอย่างทีม่สีถาบนัทีศ่กึษาและผลการเรยีนเฉลีย่สะสมแตกต่างกนันัน้	มคีวามคดิเหน็ต่อคณุลกัษณะ

ของนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์แตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ	ชั้น

ปีที่เรียน	และการทำากิจกรรมแตกต่างกันนั้น	กลับมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์	

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

	 คำาสำาคัญ	:	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์,	นายกรัฐมนตรี

บทนำา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

2550	มาตรา	171	ได้บัญญัติไว้ว่า	รัฐมนตรีต้องถวาย

สตัย์ปฏญิาณต่อพระมหากษตัรย์ิด้วยถ้อยคำาดงัต่อไป

นี้	 “ข้าพระพุทธเจ้า	 (ชื่อผู้ปฏิญาณ)	 ขอถวายสัตย์

ปฏญิาณว่า	ข้าพระพทุธเจ้าจะจงรกัภกัดต่ีอพระมหา

กษตัรย์ิ	และจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ		

เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน	ทั้งจะ

รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยทุกประการ”	 (สภาร่างรัฐธรรมนูญ,	

2550	 :	 90)	และในมาตรา	178	 ได้บัญญัติไว้ว่า	 “ใน

การบรหิารราชการแผ่นดนิ	รฐัมนตรต้ีองดำาเนนิการ

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 และ

นโยบายที่ได้แถลงไว้ตามมาตรา	 176	 และต้อง	

รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน	

รวมทัง้ต้องรบัผดิชอบร่วมกนัต่อรฐัสภาในนโยบาย

ทั่วไปของคณะรัฐมนตรี”	 (สภาร่างรัฐธรรมนูญ,	

2550	:	90)	จากข้อความที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

แสดงให้เห็นถึงภาระอันใหญ่ยิ่งของนายกรัฐมนตรี

ในการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครอง	

บ้านเมือง	อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึงว่าผู้นำาประเทศจัก

ต้องเต็มเปี่ยมด้วยสิ่งที่เรียกว่า	ภาวะผู้นำา	

ภาวะผู้นำา	 เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับความสำาเร็จ

ขององค์การ	 ผู ้นำาที่มีความสามารถจะช่วยให้

องค์การประสบความสำาเรจ็ได้	แต่ในทางกลบักนั	ถ้า

ผูน้ำาไม่มคีวามสามารถ	กจ็ะส่งผลให้การทำางานด้าน

ต่างๆ	บกพร่องหรือขาดประสิทธิภาพ	 (ณัฏฐพันธ์									

เขจรนันท์	 และฉัตราพร	 เสมอใจ,	 2547	 :	 156)		

หากเปรียบประเทศชาติเป็นองค์การและเปรียบ

นายกรัฐมนตรี เป ็นผู ้นำาองค ์การแล ้ว	 ผู ้นำาที่

พงึประสงค์	(นายกรฐัมนตร)ี	ไม่ใช่แค่พยายามทำางาน

ของตนให้ดทีีส่ดุเท่านัน้	แต่ต้องนำาองค์การ	(ประเทศ

ชาติ)	 ให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างเหมาะสมด้วย	 เพราะ

เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อความสำาเร็จหรือ
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ความล้มเหลวขององค์การ

การบริหารและปกครองประเทศนั้น	นายก

รัฐมนตรีเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุดประการ

หนึง่	ดงัที	่	เกรยีงศกัดิ	์เจรญิวงศ์ศกัดิ	์(2550)	ได้กล่าว

ถึงความสำาคัญของนายกรัฐมนตรีว่า	 เป็นบุคคลที่มี

บทบาทสำาคัญต่อการขับเคลื่อนการเมืองให้ไปสู่

การเมืองที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต			

ต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว		และผูท้ีจ่ะก้าวเข้ามาสูต่ำาแหน่งนีค้วรจะมคีวาม

สามารถนำาทิศทางการบริหารประเทศไปสู่ความ

เจริญมั่นคง	 	ด้วยเหตุนี้	นายกรัฐมนตรีจึงไม่ได้เป็น

เพียงบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

เท่านัน้		แต่ยงัต้องประกอบด้วยคณุสมบตัทิีโ่ดดเด่น

หลายประการ	 ที่ เหมาะสมกับตำาแหน่งที่ลำ้าค่า	

อันสะท้อนถึงความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อ

ตัวแทนของเขา	นอกจากนี้	กมล	สมวิเชียร	(2540	:	

10)	กล่าวไว้ว่า	ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีจะไม่ใช่ใคร

ที่เดินมาจากข้างถนน	หรือแม้แต่ผู้นำาระดับจังหวัด	

ระดับท้องถิ่นแต่จะต้องเป็นผู้นำา	“ระดับชาติ”	

การศึกษาคุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่พึง

ประสงค์ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	

กรณีศึกษา	นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา	 จังหวัด

สงขลา	ย่อมทำาให้ทราบว่า	นักศึกษาต้องการนายก

รัฐมนตรีที่มีคุณลักษณะอย่างไร	 เพื่อประกอบ	

การศึกษาเรื่องคุณลักษณะนายกรัฐมนตรีหรือ

คุณลักษณะผู้นำาที่พึงประสงค์ต่อไป	 และเป็นการ

สร้างองค์ความรู้ด้านภาวะผู้นำาอีกทางหนึ่งด้วย									

	

วัตถุประสงค์

1.	เพือ่ศกึษาระดบัคณุลกัษณะนายกรฐัมนตรี

ที่พึงประสงค์	 ในทัศนะของนักศึกษาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	 ในสถาบัน

อุดมศึกษา	จังหวัดสงขลา																			

2.	เพือ่เปรยีบเทยีบคณุลกัษณะนายกรฐัมนตรี

ที่พึงประสงค์	 ในทัศนะของนักศึกษาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	 ในสถาบัน

อุดมศึกษา	 จังหวัดสงขลา	 จำาแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคลของนักศึกษาด้านเพศ	ชั้นปีที่เรียน	สถาบัน	

ที่ศึกษา	ผลการเรียนเฉลี่ย	และการทำากิจกรรม

	

								ปัจจัยบุคคลของนักศึกษา

																		ประกอบด้วย

-		เพศ

-		ชั้นปีที่เรียน

-		สถาบันที่ศึกษา

-		ผลการเรียนเฉลี่ย

-		การทำากิจกรรม

คุณลักษณะนายกรัฐมนตรีไทยที่																						

พึงประสงค์ในทัศนะของนักศึกษาระดับ

อุดมศึกษา

-			ด้านความรู้ความสามารถ

-			ด้านอารมณ์และสังคม

-			ด้านคุณธรรม

-			ด้านบุคลิกภาพ
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แนวคิด	ทฤษฎี	กรอบแนวคิด

เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นคุณลักษณะ

ของนายกรัฐมนตรีทีพ่ึงประสงค์	ด้านทีพ่ึงประสงค์

ด้านความรู้	 ความสามารถ	ด้านอารมณ์และสังคม	

ด้านคุณธรรม	และด้านบุคลิกภาพ

วิธีการวิจัย
1.	การกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง	ใช้สตูรของ	

Yamane	 (อ้างจาก	อาคม	ใจแก้ว,	2545	 :	128)	 โดย

ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดได้	

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ที่ระดับ	 .05	ดังนั้น	การศึกษา

ครั้งนี้ใช้กลุ ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	 ภาคปกติ			

ชั้นปีที่	 1	ถึงชั้นปีที่	 4	 เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาใน

จังหวัดสงขลารวมจำานวน	298	คน

2.	วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 ขั้นแรก	 ใช้การ	

สุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 Sampling)	 ผู้ศึกษาได้

กำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง	โดยจำาแนกประชากร

ออกเป็นกลุ่ม	ๆ	ตามสถาบัน	และแบ่งจำานวนขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์	จากนั้น

จำาแนกประชากรออกเป ็นชั้นป ีที่ เรียน	 และ	

แบ่งจำานวนขนาดของกลุ ่มตัวอย ่างโดยเทียบ

บัญญัติไตรยางศ์อีกครั้ง	รวม

จำานวนกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	 ภาคปกติ		

ชั้นปีที่	 1	 ถึงชั้นปีที่	 4	 เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา	

ในจังหวัดสงขลาจำานวน	 3	 สถาบัน	 ได้แก่	 จาก

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	 จำานวน	 105	 คน	 จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

จำานวน	104	คน		และจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

จำานวน	 	89	คน	รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	298	

คน	จากนัน้ขัน้ทีส่อง	ใช้การสุม่อย่างง่าย	(Accidental	

Sampling)	 เป็นการเลือกหน่วยตัวอย่างที่ เป็น

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 ระดับ

ปรญิญาตร	ีภาคปกต	ิชัน้ปีที	่1	ถงึชัน้ปีที	่4	ในสถาบนั

และชัน้ปีทีเ่รยีนตามทีก่ำาหนดให้ตอบแบบสอบถาม

ให้ครบถ้วน	โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	

3.	เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร วิ จั ย 	 ไ ด ้ แ ก ่	

แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	3	ตอน	ดังนี้	

ตอนที่	1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	นกัศกึษาสาขา

วิชารัฐประศาสนศาสตร์	ระดับปริญญาตรีภาคปกติ	

ชั้นปีที่	 1	ถึงชั้นปีที่	 4	 เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาใน

จังหวัดสงขลา	รวมทั้งสิ้นจำานวน	298	คน	ซึ่งเป็น

แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ		(Check	–	lists)		

จำานวน	5	ข้อ	ได้แก่		เพศ		ชัน้ปีทีเ่รยีน	สถาบนัทีศ่กึษา	

ผลการเรียนเฉลี่ย	และการทำากิจกรรม	ส่วน	ตอนที่	

2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของนายก

รัฐมนตรีไทยที่พึงประสงค์	 ในทัศนะของนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี		

ชั้นปีที่	 1	ถึงชั้นปีที่	 4	 เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาใน

จังหวัดสงขลา	 แบ่งออกเป็น	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 	 ด้าน	

ความรู้ความสามารถ	ด้านอารมณ์และสังคม	ด้าน

คณุธรรม	และด้านบคุลกิภาพ	โดยเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scales)	5	ระดบั	

(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2548	:	77)	คือ	คุณลักษณะของ

นายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์มากที่สุดมีค่าคะแนน	

เท ่ ากับ 	 5 	 คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่	

พึงประสงค์มากมีค่าคะแนนเท่ากับ	 4	คุณลักษณะ

ของนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์ปานกลางมีค่า

คะแนนเท่ากับ	 3	คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่

พึงประสงค์น้อย	มีค่าคะแนนเท่ากับ	2	คุณลักษณะ

ของนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์น้อยที่สุด	 มีค่า

คะแนนเท่ากบั	1	ส่วนระดบัความคดิเห็นของผู้ตอบ	

มีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้	

มากที่สุด	 หมายถึง	 นักศึกษาเห็นด้วยว่า	
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คณุลกัษณะดงักล่าวเป็นคณุลกัษณะทีน่ายกรฐัมนตรี

ควรมีในระดับมากที่สุด

มาก 	 	 หมายถึง 	 นักศึกษาเห็นด ้วยว ่ า	

คณุลกัษณะดงักล่าวเป็นคณุลกัษณะทีน่ายกรฐัมนตรี

ควรมีในระดับมาก

ปานกลาง	 หมายถึง	 นักศึกษาเห็นด้วยว่า	

คณุลกัษณะดงักล่าวเป็นคณุลกัษณะทีน่ายกรฐัมนตรี

ควรมีในระดับปานกลาง

น ้อย 	 หมายถึ ง 	 นักศึกษา เห็นด ้วยว ่ า	

คณุลกัษณะดงักล่าวเป็นคณุลกัษณะทีน่ายกรฐัมนตรี

ควรมีในระดับน้อย

น้อยที่สุด	 หมายถึง	 นักศึกษาเห็นด้วยว่า	

คณุลกัษณะดงักล่าวเป็นคณุลกัษณะทีน่ายกรฐัมนตรี

ควรมีในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่	3	 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด		

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

กับคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์

อย่างเป็นอิสระเป็นรายด้านอย่างอิสรเสรี

วิธีการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของ

เครื่องมือ	 มีขั้นตอนดังนี้ 	 เริ่มจากศึกษาทฤษฎี	

เอกสารและผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อประกอบ

การเขียนข้อคำาถามในแบบสอบถาม		จากนั้นนำาร่าง

แบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	3	คน	 เพื่อ

พจิารณาและปรบัปรงุแก้ไขให้เหมาะสมและเพือ่หา

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามและ

วัตถุประสงค์	(Item	Objective	Congruence	Index	:	

IOC)	 แล้วนำาแบบสอบถามไปทดลองหาคุณภาพ		

โดยนำาไปใช้กบันกัศกึษาจำานวน	30	คน	แล้วนำามาหา

ค่าความเชื่อมั่น	 ด้วยสูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา	 (the	Coefficient	 of	Alpha)	ของครอนบัค	

(Cronbach)	ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นรายด้าน	 ปรากฏว่า	

ด้านความรู้	 ความสามารถได้ค่าความเชื่อมั่น	 0.91		

ด้านอารมณ์และสังคมได้ค่าความเชื่อมั่น	0.95	ด้าน

คณุธรรมได้ค่าความเชือ่มัน่	0.93	ส่วนด้านบคุลกิภาพ

ได้ค่าความเชื่อมั่น	0.92	และเมื่อรวมค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับได้เท่ากับ	0.98	โดยค่าความเชื่อมั่นที่ได้มีค่า

สูงพอที่จะนำาแบบสอบถามดังกล่าวไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไปได้

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู ้วิจัยดำาเนินการ	

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดทำาหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังคณบดี

ของสาขาวชิาหรอืภาควชิาทีก่ำาหนด	และได้ประสาน

ด้วยการติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากคณบดี เพื่ อนัดหมายวัน 	 เวลาในการนำ า

แบบสอบถามไปมอบหมายให ้ 	 พร ้อมชี้แจง	

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง	พร้อมกับนัดหมายวัน	 เวลา

ที่จะมารับแบบสอบถามคืน

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ	 ผู้วิจัยวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 โดย

สถติทิีใ่ช้วเิคราะห์มดีงันี	้แบบสอบถามตอนที	่1	เป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่		

และร้อยละ	แบบสอบถามตอนที่	 2	 แบบสอบถาม

เกีย่วกบัคณุลกัษณะของนายกรฐัมนตรทีีพ่งึประสงค์

ในทศันะของนกัศกึษาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์	

ระดับปริญญาตรี	 ภาคปกติ	 ชั้นปีที่	 1	 ถึงชั้นปีที่	 4	

เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา	ในจังหวัดสงขลา

ส่วนที่	 1	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิม

เลขคณิต	X)		และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)		

ส่วนที	่ 2	ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง	2	กลุ่ม	โดยใช้การทดสอบค่าที	

(t-test)	 และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า	 2	 กลุ่ม	 โดยใช้การ

ทดสอบค่าเอฟ	(F-test)	

การวเิคราะห์ข้อมลูในแบบสอบถามตอนที่	2	
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วิเคราะห์ข้อมูลตามคุณลักษณะแต่ละด้าน	 โดย

กำาหนดค่านำ้าหนักตามเกณฑ์	ดังนี้

	 ค่าเฉลีย่		4.21	-	5.00	กำาหนดให้อยูใ่นเกณฑ์	

มากที่สุด

	 ค่าเฉลีย่		3.41	-	4.20	กำาหนดให้อยูใ่นเกณฑ์	

มาก

	 ค่าเฉลีย่		2.61	-	3.40	กำาหนดให้อยูใ่นเกณฑ์	

ปานกลาง

	 ค่าเฉลีย่		1.81	-	2.60	กำาหนดให้อยูใ่นเกณฑ์	

น้อย

	 ค่าเฉลีย่		1.00	-	1.80	กำาหนดให้อยูใ่นเกณฑ์	

น้อยที่สุด

	 แบบสอบถามตอนที	่3	แบบสอบถามแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของนายก

รัฐมนตรีไทยที่พึงประสงค์	 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	Analysis)	 และนำา

เสนอความคิดเห็นเป็นรายด้านในรูปแบบการ

บรรยาย

ผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ	

สอบถามของนกัศกึษาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์	

ระดับปริญญาตรีภาคปกติ	 ชั้นปีที่	 1	 ถึงชั้นปีที่	 4	

สถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัสงขลา		พบว่าส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงจำานวนร้อยละ	58.1	และเป็นเพศชาย

ร้อยละ	 41.9	สำาหรับชั้นปีที่เรียน	ส่วนใหญ่กำาลัง

ศึกษาชั้นปีที่	 1	 ร้อยละ	 31.9	 รองลงมาชั้นปีที่	 2		

ร้อยละ	26.8	ชั้นปีที่	 4	 ร้อยละ	20.8	และชั้นปีที่	 3		

ร้อยละ	20.5	ในส่วนสถาบันที่ศึกษาส่วนใหญ่ศึกษา

ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่	 ร้อยละ	 35.2	 รองลงมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่		

ร้อยละ	34.9	และมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา	ร้อยละ	

29.9	 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมส่วนใหญ่อยู ่

ระหว่าง	 3.00	 -	 3.49	 ร้อยละ	 39.9	 รองลงมาอยู่

ระหว่าง	2.50	-	2.99	ร้อยละ	27.2	อยู่ระหว่าง	2.00	-	

2.49	ร้อยละ	18.8	อยู่ระหว่าง	1.00	-	1.99	ร้อยละ	9.1	

และสูงกว่า	 3.50	 ร้อยละ	 5.0	 และการทำากิจกรรม	

(ของสาขาวิชา	 คณะ	และ/หรือของมหาวิทยาลัย)	

ส่วนใหญ่เข้าร่วมกจิกรรมและมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะในกิจกรรมนั้น	ๆ	เป็นครั้ง

คราวไปร้อยละ	50.7	รองลงมาเป็นผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

อย่างเดียว	 แต่ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ	 ร้อยละ	

32.9	และเป็นผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมและมตีำาแหน่งหน้าที่	

ความรับผิดชอบที่ระบุหรือประกาศชัดเจน	 เช่น	

คณะกรรมการคณะ/ชมรม	ฯลฯ	ร้อยละ	16.4	ตาม

ลำาดับ

2)	 จากการศึกษาคุณลักษณะของนายก

รัฐมนตรีที่พึงประสงค์	ในทัศนะของนักศึกษาสาขา

วิชารัฐประศาสนศาสตร์	ระดับปริญญาตรีภาคปกติ	

ชั้นปีที่	 1	ถึงชั้นปีที่	 4	สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

สงขลา	พบว่า	 เมื่อเปรียบเทียบโดยภาพรวมความ	

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่	

พึงประสงค ์ในทัศนะของนักศึกษาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์	 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ		

ชั้นปีที่	 1	ถึงชั้นปีที่	 4	สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

สงขลารวมทั้ง	4	ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	โดยด้าน

คุณธรรมเป็นคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่	

พึงประสงค์มากที่สุด	 รองลงมาคือด้านบุคลิกภาพ	

ตามมาด้วยด้านความรู ้ความสามารถ	 และด้าน

อารมณ์และสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน	 โดยคุณลักษณะ

ของนายกรัฐมนตรีด้านคุณธรรมนั้น	สิ่งที่นักศึกษา

พงึประสงค์มากกว่าข้ออืน่คอื	นายกรฐัมนตรมีคีวาม

ซื่อตรง	ตรงไปตรงมาในการทำางาน	และการมีความ

เพยีรพยายามอย่างยิง่ในการทำางานตามภารกจิหน้าที่

ของผู ้นำาประเทศ	 	 ตามมาด้วยคุณลักษณะของ	

นายกรัฐมนตรีด้านบุคลิกภาพ	 สิ่งที่นักศึกษาพึง
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คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีในทัศนะของนักศึกษา
ฤๅชุตา		เทพยากุล

ประสงค์มากกว่าข้ออื่นคือ	นายกรัฐมนตรีมีความ

กระตือรือร้นในการทำางาน	ส่วนคุณลักษณะของ

นายกรัฐมนตรีด้านความรู ้ความสามารถ	 สิ่งที่

นักศึกษาพึงประสงค์มากกว่าข้ออื่นคือ	 นายก

รัฐมนตรีมีความรู้ความสามารถ	ความเข้าใจในการ

บริหารประเทศเป็นอย่างดี	 และคุณลักษณะของ

นายกรฐัมนตรด้ีานอารมณ์และสงัคม	สิง่ทีน่กัศกึษา

พึงประสงค์มากกว่าข้ออื่นคือ	นายกรัฐมนตรีเป็น

ผูน้ำาประเทศทีเ่ป็นนกัปฏบิตัจินบรรลเุป้าหมายทีว่าง

ไว้ได้		

3)	จากการศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อ

คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์ใน

ทัศนะของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	

ระดับปริญญาตรี	 ภาคปกติ	 ชั้นปีที่	 1	 ถึงชั้นปีที่	 4	

สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา	พบว่า	

กลุ ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน	 มีความ	

คิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่พึง

ประสงค์ทั้ง	 4	ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ			

กลุ่มตัวอย่างที่มีชั้นปีที่เรียนแตกต่างกัน	มี

ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่	

พงึประสงค์ทัง้	4	ด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสำาคญั

ทางสถิติ			

กลุ่มตัวอย่างที่มีสถาบันที่ศึกษาแตกต่างกัน	

มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่

พึงประสงค์ด้านความรู้ความสามารถ	ด้านอารมณ์

และสงัคม	ด้านคณุธรรมแตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.000	ส่วนด้านบุคลิกภาพแตกต่าง

กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ			

กลุ ่มตัวอย่างที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายก

รัฐมนตรีที่พึงประสงค์ด้านความรู้ความสามารถ	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .000	

ด้านคุณธรรม	ด้านบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ด้านอารมณ์และสังคม

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ			

กลุม่ตวัอย่างทีม่กีารทำากจิกรรมแตกต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่	

พงึประสงค์ทัง้	4	ด้าน	แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสำาคญั

ทางสถิติ

คณุลกัษณะของนายกรฐัมนตรทีีพ่งึประสงค์

ในทัศนะของนักศึกษาในลักษณะรวมมีความ							

แตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	โดย

กลุ่มตัวอย่างที่มีสถาบันที่ศึกษาและผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมแตกต่างกันนั้นมีความคิดเห็นต ่อ

คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์แตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ส่วนกลุ่มตัวอย่าง

ทีม่เีพศ	ชัน้ปีทีเ่รยีน	และการทำากจิกรรมแตกต่างกนั

นั้นกลับมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายก

รัฐมนตรีที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

สำาคัญทางสถิติ

การอภิปรายผลการวิจัย
คณุลกัษณะของนายกรฐัมนตรทีีพ่งึประสงค์

ในทศันะของนกัศกึษาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์

ระดับปริญญาตรีภาคปกติ	 ชั้นปีที่	 1	 ถึงชั้นปีที่	 4	

สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลารวมทั้ง	 4	ด้าน	

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ซึง่ไม่สอดคล้องกบัผลการวจิยั

ของอัษฎาวุฒิ	วิภาณุรัตน์	(2544)	ที่พบว่าภาวะผู้นำา

ทีพ่งึประสงค์ของนายกรฐัมนตรใีนความคดิเหน็ของ	

นิสิตคณะสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ในระดับมาก	รวมถึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของทาวินี	บุญเหลือ	 (2549)	ที่พบว่าคุณลักษณะที่	

พงึประสงค์ของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนตำาบล

ตามทัศนะของพนักงานส่วนตำาบล	 ในเขตอำาเภอ

สะเดา	 จังหวัดสงขลา	 ที่พบว่า	 คุณลักษณะที่	
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พงึประสงค์ของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนตำาบล

ทั้ง	 4	ด้าน	อยู่ในระดับมาก	 เป็นเพราะสถานการณ์

บ้านเมอืงในปัจจบุนัทำาให้ความคาดหวงัคณุลกัษณะ

ของนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์ในทัศนะของ

นักศึกษาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเมื่อก่อน	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	คุณลักษณะ

ของนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมเป็น

คุณลักษณะที่นักศึกษาพึงประสงค์มากที่สุด	 เพราะ

คุณธรรมเป็นคุณสมบัติหลักที่ผู้นำาประเทศที่ได้รับ

อำานาจจากประชาชนในการเป็นตัวแทนเข้ามา	

บริหารประเทศต้องมี	ไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรม	มี

จริยธรรม	 ซื่อสัตย์	 จริงใจต่อประเทศชาติและ

ประชาชน	 เป็นผู ้มีอุดมการณ์	 มีหลักการในการ

ดำาเนินชีวิตส่วนตัวและบริหารประเทศ	 ตรงกับ

ทัศนะของเกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์	 (2550)	 รอง	

ลงมาคือคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ	เพราะเป็นเรื่อง

ทีน่กัศกึษาสามารถรบัรูไ้ด้อย่างชดัเจนด้วยประสาท

สัมผัส	ตรงกับทัศนะของสถิต	วงศ์สวรรค์	 (2544	 :	

4)	บุคลิกภาพลักษณะโดยส่วนรวมของแต่ละบุคคล	

ทั้งลักษณะภายนอก	ภายใน	และปัจจัยต่าง	ๆ	อันมี

อทิธพิลต่อความรูส้กึของผูพ้บเหน็	ทัง้นีท้ัง้คณุธรรม

และบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่นักศึกษาตระหนักว่านายก

รัฐมนตรีแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นแก่

สาธารณชน	ส่วนคณุลกัษณะของนายกรฐัมนตรด้ีาน

ความรู้	 ความสามารถ	และด้านอารมณ์และสังคม

เป็นสิ่งที่นักศึกษาพึงประสงค์ในลำาดับสุดท้าย	

เนือ่งจากนกัศกึษามคีวามคดิเหน็ว่าคณุลกัษณะของ

นายกรัฐมนตรีด้านความรู้ความสามารถ	 อันเป็น

เชาว์ปัญญา	 ระดับความรู ้ความสามารถในการ	

ตัดสินใจในเรื่องต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ประเทศของนายกรัฐมนตรี	 และคุณลักษณะของ

นายกรัฐมนตรีด้านอารมณ์และสังคม	 หมายถึง	

	 ความฉลาดทางอารมณ์ของนายกรัฐมนตรี	 ได้แก่	

สมรรถนะทีเ่กีย่วกบัตนเอง	และสมรรถนะทีเ่กีย่วกบั

สังคม	(สุเทพ	พงศ์ศรีวัฒน์,	2548	:	135	-	139)	เป็น

คุณลักษณะที่นายกรัฐมนตรีต้องมีอยู่แล้วและเป็น

คณุลกัษณะทีพ่บเหน็ในนายกรฐัมนตรไีด้ในปัจจบุนั

ที่แสดงออกมาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 การจัดทำา

นโยบาย	การบริหารโครงการ	การให้สัมภาษณ์ต่อ

สื่อมวลชน	 ความต้องการคุณลักษณะของนายก

รัฐมนตรีที่พึงประสงค์ในทัศนะของนักศึกษาสาขา

วิชารัฐประศาสนศาสตร์	ระดับปริญญาตรีภาคปกติ	

ชั้นปีที่	 1	ถึงชั้นปีที่	 4	สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

สงขลา	 จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 บางปัจจัย	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 บางปัจจัย	

แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสำาคญัทางสถติิ	โดยปัจจยัที่

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 	 คือ	 เพศ		

ชั้นปีที่ เรียน	 และการทำากิจกรรม	 ส่วนปัจจัยที่	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	คือ	สถาบันที่

ศึกษา	และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้ งไว ้ว ่ า 	 นักศึกษาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์	 ระดับปริญญาตรีในสถาบัน

อุดมศึกษา	 จังหวัดสงขลา	 จำาแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล	 มีความต้องการคุณลักษณะของนายก

รัฐมนตรีที่พึงประสงค์ด้านต่าง	ๆ	แตกต่างกัน	ทั้งนี้

เพราะปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ	ทั้งเพศหญิงและ	

เพศชาย	ชั้นปีที่เรียนที่มีตั้งแต่ชั้นปีที่	1	ถึงชั้นปีที่	4	

สถาบันที่ศึกษา	 ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและ

เอกชน	ผลการเรียนเฉลี่ยในช่วงคะแนนที่แตกต่าง

กัน	 และการทำากิจกรรมของสาขาวิชา	 คณะ	และ

มหาวทิยาลยั	ล้วนเป็นปัจจยัทีห่ล่อหลอมกล่อมเกลา

จนส่งผลต่อทัศนคติ	 ความคิดเห็นของนักศึกษาใน

เรื่องคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์		

ทัง้ด้านความรูค้วามสามารถ	ด้านอารมณ์และสงัคม	

ด้านคุณธรรม	 และด้านบุคลิกภาพในลักษณะที่	

แตกต่างกัน
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
ปาดังเบซาร์	อำาเภอสะเดา		จังหวัดสงขลา

People’s	Satisfaction	towards	the	Services	of	Padang	Besar	
Municipality,	Sadao	District,	Songkhla	Province

วรพจน์	สุทธิธรรม1

Worapoj		Suttithum

Abstract
The	objectives	of	this	research	were	to	study	the	people’s	satisfaction	towards	the	services	of	Padang	Besar	
Municipality,	Sadao	District,	Songkhla	Province	and	to	compare	the	people’s	satisfaction	towards	 the	
services	of	Padang	Besar	Municipality	by	personal	factors	using	a	rating	scale	questionnaire.	The	sample	
size	in	this	study	was	380	people	who	live	in	Padang	Besar	Municipality,	The	data	were	later	analyzed	and	
evaluated	by	using	 frequency,	 percentage,	mean,	 standard	deviation,	 t-test	 and	F-test	with	 repeated	
measurements	 and	multiple	 comparisons	by	using	Scheffe’	method.	Most	 subjects	were	 female,	 aged	
between	36-45	years,	and	with	a	secondary	education.	Moreover,	a	majority	of	them	were	merchants	with	
an	average	monthly	income	of	less	than	5,000	baht.	They	used	the	services	of	Padang	Besar	municipality	
not	more	than	once	and	not	more	than	seven	times	per	month.	Most	of	the	municipality	services	they	used	
were	the	registration	of	transfer.	It	was	found	that	the	people	had	a	moderate	level	of	overall	satisfaction	
mean	towards	the	municipality’s	services	and	they	also	had	a	moderate	level	of		satisfaction	mean	towards	
the	services	in	each	side	as	the	following	:	location	and	environment	(X=	3.09),	the	services	process	(X=	
3.03)	and	the	personal	services	of	the	staff	(X=	3.01)	The	comparison	of	the	satisfaction	towards	the	overall	
services	of		the	municipality	found	that	people	who	were	different	in	educational	level,	occupation,	the	
period	of	service	and	income	had	overall	differences	in	their	satisfaction.	While	people		of	different	in	sexes	
and	ages	were	overall	not	statistically	different	in	their	satisfaction.	
	 Keywords	:	Satisfaction,	services,	Padang	Besar	Municipality

1	 สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	คณะรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	
	 จ.สงขลา	90110

บทความวิจัย

	 Hatyai	Journal	10(1)	:	25-32
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน	ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง

ปาดังเบซาร์	 อำาเภอสะเดา	 จังหวัดสงขลา	 และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ	

ให้บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ตามปัจจัยส่วนบุคคล	 โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า	 กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์จำานวนทั้งสิ้น	 341	คน	สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลูได้แก่	ค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	t-test	และ	F-test	และทดสอบความแตกต่าง

รายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่	 (Scheffe)	ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุระหว่าง	36-45	ปี	

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	ประกอบอาชีพค้าขายและให้บริการ	ใช้บริการเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ไม่เกิน	

1	ครั้งต่อเดือน	และ	7	ครั้งต่อเดือนขึ้นไป	มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน	5,000	บาท	และส่วนใหญ่มาใช้บริการด้านงาน

เทศบาล	เช่น	โอนย้ายทะเบียนบ้าน	ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์โดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกด้าน

อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน	 โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านเรียงตามลำาดับจากมากไปน้อยคือ	ด้านสถานที่และ

สภาพแวดล้อม	(X=	3.09)	ด้านกระบวนการให้บริการ	(X=	3.03)	และด้านบุคลิกภาพการให้บริการของพนักงาน	

(X=	3.01)	ประชาชนที่มีการศึกษา	อาชีพ	ระยะเวลาที่ใช้บริการ	และรายได้แตกต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์แตกต่างกัน	ส่วนประชาชนที่มีเพศและอายุแตกต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ไม่แตกต่างกัน

	 คำาสำาคัญ	:	ความพึงพอใจ,	การให้บริการ,	เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

บทนำา
เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอีก

รูปแบบหนึ่ง	ที่รัฐบาลกระจายอำานาจให้ประชาชน

ในเขตเทศบาลจัดการปกครองตนเอง	 และดำาเนิน

กิจกรรมบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ	และผล

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่	โดยมโีครงสร้าง

ขององค์กรทีส่ำาคญัสองส่วน	ได้แก่	สภาเทศบาล	และ

คณะผู ้บริหารเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งของ	

ประชาชนโดยตรง	 ซึ่งได้จำาลองรูปแบบจากการ

ปกครองในระดบัประเทศมาใช้ในระดบัท้องถิน่	โดย

คาดหวังว่าเทศบาลและหน่วยงานการปกครองใน

ระดับท้องถิ่นจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา	ในระดับ

ท้องถิน่ได้ตรงเป้าหมายและสมัฤทธิผ์ลอย่างแท้จรงิ	

เพราะประชาชนในท้องถิ่นรู ้ปัญหา	 ถ้าเป็นผู้แก้

ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเอง	การแก้ไขปัญหานั้น

ย ่อมได ้ผล	 เป ็นการแก้ป ัญหาที่ถูกจุด	 เพราะ

ประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาดีกว่าบุคคลอื่น	

เนือ่งจากอยูใ่กล้ชดิเหตกุารณ์	อกีประการหนึง่การที่

ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเท่ากับ

เป็นการฝึกให้ประชาชนรูจ้กัการเรยีนรูก้ารปกครอง

ในระดบัชาตแิละเป็นการสร้างความรูส้กึเป็นเจ้าของ			

และถือได้ว่าการปกครองตนเองเป็นรากแก้วของ	

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 เทศบาล	

ปาดังเบซาร์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดบริการขั้นพื้นฐานเพื่อ	

ให้บรกิารแก่ประชาชน	รวมทัง้มหีน้าทีใ่นการจดัการ

และรกัษาสภาพแวดล้อมของท้องถิน่ให้มสีภาพเป็น

เมืองที่น่าอยู	่ เทศบาลปาดังเบซาร์จึงถือเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่องค์กรหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัยิง่	

เนือ่งจากเป็นองค์กรทีอ่ยูใ่นระดบัฐานรากของสงัคม	
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
วรพจน์		สุทธิธรรม

มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	สามารถรับรู้

ปัญหาข้อจำากัดต่าง	ๆ	รวมถึงการแสวงหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นได้

ดีกว่าหน่วยงานภายนอก	

		การปฏบิตังิานของเทศบาลปาดงัเบซาร์จงึมี

ความจำาเป็นและสำาคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาท้องถิน่

และการพัฒนาประเทศโดยรวม	 เนื่องจากส่งผลต่อ

การให้บริการและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง	 ดังนั้นเทศบาลจึงมี

แผนพัฒนาเทศบาล	 3	 ปี	 (พ.ศ.2553-2555)	 ที่	

ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	 โดยการ

แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ		

ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้าน	

ประกอบไปด้วยแนวทางการพฒันาโครงการกจิกรรม	

ที่ต้องนำามาดำาเนินการ	 และเพื่อให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการปรบัปรงุการบรหิารโครงการภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ	และการให้บริการ

จากหน่วยงานในสงักดัเทศบาล	จงึได้จดัทำาโครงการ

ประเมินผลปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดเทศบาล

ปาดังเบซาร์ขึ้น	 เพื่อจะได้นำาผลการประเมินมา

พัฒนา	 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	

ตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชน	เพือ่

ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความสุข

วัตถุประสงค์

1.	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ี

ต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	

2.	เพื่ อ เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปา

ดังเบซาร์	ตามปัจจัยส่วนบุคคล

	3.		เพือ่ให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการให้

บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา	การศึกษาครั้งนี้มุ่งที่จะ

ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บรกิารของเทศบาลเมอืงปาดงัเบซาร์	พร้อมทัง้ศกึษา

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

ให้บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา	ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	

ปัจจัยส่วนบุคคล	ซึ่งประกอบด้วย	 เพศ	อายุ	 ระดับ

การศึกษา	อาชีพ	จำานวนครั้งที่มาใช้บริการต่อเดือน	

รายได้ต่อเดอืน	และประเภทของบรกิารทีใ่ช้	ตวัแปร

ตาม	ได้แก่	ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

ต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	ซึ่ง	

ประกอบด้วยความพึงพอใจในด้านต่างๆ	3	ด้านคือ	

ด้านบุคลิกภาพการให้บริการของพนักงาน	 ด้าน

กระบวนการให้บริการและด้านสถานที่และสภาพ

แวดล้อม

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง	

ประชากรที่ศึกษา	คือ	ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลเมอืงปาดงัเบซาร์	กลุม่ตวัอย่าง	คอื	ประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	 จำานวน	

15,253	คน	ผู้ศึกษากำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย	

ใช้สูตรของยามาเน่	 (Yamane,	 1988	 :	 อ้างอิงจาก		

พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2543)	จำานวน	380	คน

คำานิยามศัพท์และกรอบในการวิเคราะห์

แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข ้องกับความ	

พึงพอใจ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 (2546)	

ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ	หมายถึง	พอใจ	

ชอบใจ	พฤตกิรรมเกีย่วกบัความพงึพอใจของมนษุย์

คอืความพยายามทีจ่ะขจดัความตงึเครยีด	หรอืความ

กระวนกระวาย	หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย	
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ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่างๆ	ดังกล่าวได้แล้ว	

มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ

	อุทัยพรรณ	สุดใจ	 (2545)	 ความพึงพอใจ	

หมายถึง	 ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ	

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง	โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า

ความรูส้กึหรอืทศันคตต่ิอสิง่หนึง่สิง่ใดนัน้เป็นไปใน

ทางบวกหรือทางลบ

สุพล	ธนูรักษ์	(2540)	กล่าวว่า	ความพึงพอใจ	

หมายถงึ	ความรูส้กึ	ความคดิเหน็ในลกัษณะเชงิบวก

ของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ

หรือได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดหวังไว้

สภุาลกัษณ์	ชยัอนนัต์	(2540)	ได้ให้ความหมาย

ของความพงึพอใจไว้ว่า	ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึ

ส่วนตัวที่รู ้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับการตอบ

สนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป	 หรือ	

สิ่งที่ทำาให้เกิดความไม่สมดุล	ความพึงพอใจเป็นสิ่ง

ที่กำาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล	ซึ่งมี

ผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ	

อมร	รักษาสัตย์	 (2522)	นักวิชาการที่สำาคัญ

อีกท่านหนึ่งที่เห็นว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของ

การบริหารงานได้	 เพราะการจัดบริการของรัฐนั้น

มใิช่สกัแต่ว่าทำาให้เสรจ็ไป	แต่หมายถงึการให้บรกิาร

อย่างดีเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

จากความหมายที่กล่าวมา	สรุปได้ว่า	 ความ	

พงึพอใจในการปฏบิตังิานเป็นเรือ่งของความรูส้กึ	ที่

มีความสึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู ่	 และ

ความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน	

อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวัน	

สิ้นสุด	 เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและ	

สภาพแวดล้อม	บคุคลจงึมโีอกาสทีจ่ะไม่พงึพอใจใน

สิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว	ฉะนั้นผู้บริหารจำาเป็นจะ

ต้องสำารวจตรวจสอบความพงึพอใจในการปฏบิตัใิห้

สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรตลอดไป	

ทัง้นีเ้พือ่ให้งานสำาเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมายขององค์กร

หรือหน่วยงานที่ตั้งไว้

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิาร

การบริการ	คือ	การให้ความช่วยเหลือ	หรือ

การดำาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่

ดี	ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ	และชื่นชม

องค์กร	ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร

ของเรา	เบือ้งหลงัความสำาเรจ็เกอืบทกุงาน	มกัพบว่า

งานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง	ๆ	

เช่น	งานประชาสมัพนัธ์	งานบรกิารวชิาการ	เป็นต้น	

ดังนั้น	ถ้าบริการดี	 ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ	

ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร	ภาพ

ลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย

การสร้างความประทบัใจในงานบรกิาร	ความ

คาดหวังโดยทั่วไปของผู ้รับบริการก็ได้แก่	 การ

ต้อนรับที่อบอุ่น	 ให้ความสนใจและความเอาใจใส่	

พูดสุภาพไพเราะ	ซึ่งจะทำาให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขา

มคีวามสำาคญั	เป็นผลให้เขาเกดิความพอใจ	แต่การที่

จะทำาให้เกิดความประทับใจได้นั้น	ต้องทำาให้ถึงขั้น

ที่ผู้รับบริการเกิดปีติยินดี	 	 นั่นคือต้องให้บริการที่

บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไป

อีก	การปฏิบัติตนของผู้ให้บริการด้วยไมตรีต่อผู้รับ

บริการ	และความประทับใจจากการต้อนรับของเรา

ย่อมจะเป็นผลให้เขามาใช้บริการของเราอีก	แล้วตัว

เราและองค์การของเราก็ย ่อมจะประสบความ

ก้าวหน้า	 เราสามารถเติมไมตรีเข้าไปในทุกงานที่ทำา	

เริม่ตัง้แต่การรกัการมไีมตรต่ีอผูร้บับรกิาร	กล่าวง่าย	

ๆ	ก็คือว่า	“ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา”	และให้บริการ

ตรงตามความต้องการ

		โดยสรุปจะเห็นได้ว่าการให้ความสำาคัญกับ

การให้บรกิารนัน้มคีวามสำาคญัมาก	ซึง่ส่วนหนึง่ต้อง

ได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ	และผู้ให้บริการ
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ต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการเป็นสำาคัญ		

ซึ่งทุกองค์กรของมหาวิทยาลัยทักษิณไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงการให้บริการได้	 ดังนั้นผู ้ให้บริการคือ

พนักงานผู้ให้บริการทุก	ๆ	ด้าน	 ไม่ว่าจะให้ข้อมูล

ข่าวสาร	การประชาสัมพันธ์	 การต้อนรับบุคคลทั้ง

ภายในและภายนอก	รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท	

เป็นต้น	 ต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญ	

ของการให้บริการ	 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ	

ความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคน	และท้ายสุด	

ผู ้ให้บริการเป็นกลไกสำาคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนา

บคุลกิภาพและทศันคตทิีด่	ีโดยเฉพาะการมจีติสำานกึ

ในการรักการให้บริการ	 เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่าง

สมบูรณ์แบบ

วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	มี

แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	 เป็นการ

วิจัยที่เน้นการนำาข้อมูลซึ่งเป็นตัวเลขมาวิเคราะห์

ด้วยสถติต่ิาง	ๆ 	การทำาวจิยัในลกัษณะนีจ้ะต้องแปลง

สิง่ทีต้่องการวดัให้เป็นพฤตกิรรมทีส่ามารถวดัในเชงิ

ปริมาณได้	 ซึ่งจะได้ค่าเป็นตัวเลขที่สามารถนำาไป

วเิคราะห์คำานวณค่าทางสถติใินลกัษณะต่าง	ๆ 	ต่อไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ ่มประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ เป็น

ประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาลเมืองปาดัง	

เบซาร์	ชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงมทีัง้หมด	8	ชมุชน	

คือ	ชุมชนต้นพะยอม	ชุมชนในตลาดปาดังเบซาร์	

ชมุชนหลงัสระนำา้	ชมุชนหลงัมสัยดิเขตสยาม	ชมุชน

หลังมัสยิดเขตรักษาสุข	ชุมชนหมู่บ้านสาธิต	ชุมชน

ร้อยไร่	 และชุมชนเขตเศรษฐกิจที่	 9	 จากข้อมูล								

พ.ศ.2552	 มีประชากรจำานวน	 15,253	 คน	 กลุ่ม

ตัวอย่าง	 จำานวน	380	คน	ซึ่งได้มาโดยการกำาหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	โดยใช้สูตรยามาเน่

เครื่องมือในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ

	ตอนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามถึงลักษณะของ

ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ	 เป็นข้อมูลทั่วๆ	 ไปเกี่ยวกับ

คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	

เพศ	 อายุ	 การศึกษา	 อาชีพ	 ระยะเวลาของการใช้

บรกิาร	รายได้	และประเภทของผูใ้ช้บรกิาร	มทีัง้หมด	

7	ข้อ

ตอนที	่2	เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่ว

กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของเทศบาล	 โดย

ได้ทำาการศึกษาผลการวิจัยพอสรุปได้	 จึงมีองค์

ประกอบคำาถามเป็น	 4	ด้าน	คือ	ด้านประเภทที่ให้

บริการ	ด้านบุคลิกภาพการให้บริการของพนักงาน	

ด้านกระบวนการให้บริการ	 และด้านสถานที่และ

สภาพแวดล้อม

ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นใน

การให้บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	ผูว้จิยัได้เกบ็รวบรวมข้อมลูดำาเนนิการในช่วง

เดือนมกราคม	2555	 โดยผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามจำานวน	380	ชุด	โดยแจกให้ลูกค้าหรือ

ผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	 โดยใช้วิธี

แจกแบบสอบถามให้กับผู ้ใช้บริการด้วยตนเอง	

(Self-administered	 Questionnaires)	 และได้รับ

แบบสอบถามกลบัคนืมาจำานวน	341	ชดุ	คดิเป็นร้อย

ละ	89.70

	การวิเคราะห์ข้อมูล

	ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	

เพื่อให้ได้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	

เป ็นแบบตรวจสอบรายการเพื่อให ้ เลือกตอบ	
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วิ เคราะห ์ข ้อมูลด ้วยการแจกแจงความถี่และ	

ค่าร้อยละ	ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ด้วยการหา

ค่าเฉลี่ย	 (X)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	

เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปรอสิระและ

ตัวแปรตามโดยใช้	 t-test,	 F-test	และทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe)

ผลการวิจัย
ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถามพบว่า	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	จำานวน	

203	คน	คิดเป็นร้อยละ	59.50	อายุระหว่าง	36-45	ปี	

จำานวน	126	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.00	มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา	จำานวน	132	คน	คิดเป็นร้อยละ	

38.70	ประกอบอาชีพค้าขายและให้บริการ	จำานวน	

107	คน	คดิเป็นร้อยละ	31.40	ใช้บรกิารเทศบาลเมอืง

ปาดังเบซาร์ไม่เกิน	 1	ครั้งต่อเดือน	และ	 7	ครั้งต่อ

เดือนขึ้นไป	จำานวน	92	คน	คิดเป็นร้อยละ	27.00	มี

รายได้ต่อเดือนไม่เกิน	5,000	บาท	จำานวน	111	คน	

คดิเป็นร้อยละ	32.60	และส่วนใหญ่มาใช้บรกิารด้าน

งานเทศบาล	เช่น	โอนย้ายทะเบียนบ้าน	จำานวน	184	

คน	คิดเป็นร้อยละ	54.00

ข ้ อมู ล เกี่ ย วกับความพึ งพอใจของ

ประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลเมอืง

ปาดังเบซาร์	อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกด้าน

อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน	 โดยมีค่าเฉลี่ย	

ในแต่ละด้านเรียงตามลำาดับจากมากไปน้อยคือ		

ด ้ านสถานที่และสภาพแวดล ้อม	 ( X =3.09)		

ด้านกระบวนการให้บริการ	 (X=3.03)	 และด้าน

บุคลิกภาพการให้บริการของพนักงาน	(X=3.01)

ข้อมลูเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ

ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลเมอืง	

ปาดังเบซาร์ตามปัจจัยส่วนบุคคล

ประชาชนทีม่กีารศกึษา	อาชพี	ระยะเวลาทีใ่ช้

บริการ	และรายได้แตกต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อ

การให้บรกิารของเทศบาลเมอืงปาดงัเบซาร์แตกต่าง

กัน	ส่วนประชาชนที่มีเพศและอายุแตกต่างกัน	มี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง	

ปาดังเบซาร์ไม่แตกต่างกัน

การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า	 ความพึงพอใจของ

ประชาชนในการให้บริการของเทศบาลเมืองปาดัง

เบซาร์	 อำาเภอสะเดา	 จังหวัดสงขลา	 อยู่ในระดับ	

ปานกลาง	 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 และ

สอดคล้องกบัการศกึษาของจนิตนา	คงเหมอืนเพชร	

(2541)	ที่ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

บริการของเทศบาลเมืองปัตตานี	พบว่า	ระดับความ

พึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาล

เมอืงปัตตานทีกุด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง	ประชาชน

ทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของ

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	 อำาเภอสะเดา	 จังหวัด

สงขลา	ไม่แตกต่างกนั	ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว้	 เป็นเพราะว่าการบริการของเทศบาลเมืองปาดัง

เบซาร์	นั้นได้ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	ไม่ได้เลือก

ว่าเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ	เพราะเชือ่ว่าเพศหญงิมี

สทิธทิกุอย่างเช่นเพศชาย	สรุางค์	โค้วตระกลู	(2544)	

สังคมและวัฒนธรรมของไทยถือว่าผู้หญิงมีความ

สามารถทำาอะไรทุกอย ่างได ้ เหมือนผู ้ชาย	 ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จินตนา	คงเหมือนเพชร	

(2541)	 ที่ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการของ

เทศบาลเมืองปัตตานีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	

และสอดคล้องกับ	วาสนา	วสิกรัตน์	(2550)	ที่ศึกษา

ความพงึพอใจของประชาชนต่อการดำาเนนิงานตาม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

แบบบูรณาการ	 พบว ่าความพึงพอใจต ่อแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 จำาแนกตามเพศโดยรวม	

และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน	 ประชาชนที่

มีอายุต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	 อำาเภอสะเดา	 จังหวัด

สงขลา	 ไม่แตกต่างกัน	 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน	

ที่ตั้งไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นันทชัย		

ปัญญาสุรฤทธิ์	 (2541)	ที่ศึกษาความพึงพอใจของ	

ผู ้ประกันตนที่มีต ่อบริการทางการแพทย ์ใน	

โรงพยาบาลมหาราช	พบว่า	ผู้รับบริการในทุกระดับ

อายขุองการรบับรกิารมคีวามพงึพอใจไม่แตกต่างกนั	

และประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษา	อาชพี	และรายได้

ต่อเดือนที่ต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	อำาเภอสะเดา	จังหวัด

สงขลา	 แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับสมมติฐานที่	

ตั้งไว้	 และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จินตนา		

คงเหมือนเพชร	 (2541)	ที่ศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานี	

พบว่า	ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน		

มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลเมือง

ปัตตาน	ีแตกต่างกนั	แต่ขดัแย้งกบังานวจิยัของดวงใจ		

ตระกูลช่าง	 (2538)	 ที่ศึกษาความพึงพอใจของ	

ผู้ปกครองต่อการจัดบริการนักเรียนของโรงเรียน

อนุบาลแย้มสะอาด	พบว่า	 ผู้ปกครองนักเรียนที่มี

ระดับวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน	 มีระดับความ	

พึงพอใจต่อการจัดบริการนักเรียนไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

สำาหรับผู้บริหาร	ควรมีการพัฒนาความเป็น

เลิศในด้านการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการผลักดันโครงการและกิจกรรมของ

ท้องถิน่ให้เกดิเชงิประจกัษ์	ควรสร้างเครอืข่ายความ

ร่วมมือในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	 ทั้งภาครัฐ	

ภาควิชาการ	และภาคประชาชน	เช่น	การช่วยเหลือ

งบประมาณ	การกำาหนดนโยบายและแผนแม่บท	

และการใช้ทรพัยากรบคุคลและวสัดอุปุกรณ์	เป็นต้น	

และควรจดัให้มหีน่วยบรกิารเคลือ่นทีเ่พือ่ให้บรกิาร

ประชาชนตามหมู่บ้านต่าง	ๆ	 เช่น	การจัดเก็บภาษี	

การทำาบตัรประชาชน	การทำาใบขบัขีร่ถจกัรยานยนต์

และประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการต่างๆ	 ของ

หน่วยงาน	สำาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ควรปลูกจิตสำานึกให้บุคลากรทำางานอย่างมีศักดิ์ศรี	

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน	มีความเสียสละ	

อุทิศตนในการทำางาน	มุ่งประโยชน์ส่วนรวม	และที่

สำาคัญต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงาน	

ควรส่งเสริมศักยภาพการทำางานและทักษะการ

ปฏบิตัร่ิวมกบัชมุชน	ตลอดจนการเพิม่พนูทกัษะการ

เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศและการฝึกอบรมเพือ่ความ

ก้าวหน้าในวิชาชีพ	 และควรนำาแนวทางของการ

บริหารจัดการภาครัฐที่ดีมาเป็นกรอบในการพัฒนา

ตนเอง	ปรับกระบวนทัศน์	 วัฒนธรรมและค่านิยม

แบบใหม่ในการทำางาน	 เช่น	การเปลี่ยนแปลงการ

ทำางานแบบแยกส่วน	 เป็นการทำางานแบบเครือข่าย

โดยเน้นกระบวนการมส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิ	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะสำาหรบัการทำาวจิยัครัง้ต่อไป

ควรมีการศึกษาถึงความคุ้มค่าของโครงการ/

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
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องค์กรให้เข้มแขง็และเกดิประโยชน์คุม้ค่าทัง้ผลลพัธ์

และผลผลิต	ควรมีการศึกษาการพัฒนาการวัดและ

ประเมินผลความพึงพอใจของการให้บริการของ

องค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการ

ประเมินความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล

เมืองปาดังเบซาร์	อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	และ

ควรมกีารศกึษาโครงการจดัตัง้เครอืข่ายความร่วมมอื

ระหว่างเทศบาลในจังหวัดสงขลากับภาครัฐ	 ภาค

วิชาการ	ภาคประชาชน	และภาคเอกชน	ที่มีต่อการ

บริหารจัดการการให้บริการของหน่วยงานให้เกิด
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รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	:	
กรณีศึกษาเกาะเกิด		อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Management	Types	for	Sustainable	Eco-Tourism	:	A	Case	Study	of	
Koh	Kerd	Island,	Bang	Pa-In	District,	Ayutthaya	Province.

ธนภูมิ		ปองเสงี่ยม1

Thanaphum		Pongsangiam

Abstract
The	objectives	of	this	research	were	to	study	the	physical	and	social	context	of	the	areas	for	sustainable	
tourism	in	Koh	Kerd	Island,	Bang	Pa-In	District,	Ayutthaya	Province.	This	qualitative	research	identified	
3	groups	of	key	informants	within	the	district.	Those	were	the	government	officials	at	the	sub-district	levels,	
the	traveling	agents	and	the	concerned	people	in	the	community.	The	research	applied	a	number	of	different		
methods	to	collect	data.	The	data	were	then	checked	and	descriptively	analyzed.	This	study	found	that	
Koh	Kerd	Island,	Bang	Pa-in	district,	Ayutthaya	has	adequate	physical	and	social	conditions	for	ecotourism	
activities.	It	has	plenty	of	tourism	resources	such	as	local	culture,	folk	wisdom	and	18	community	activities		
which	can	encourage	tourists	to	explore	and	to	learn	more	about	the	community.	The	problems	relating	
to	the	development	of	ecotourism	were	the	lacks	of	government	supports	for	the	improvement	of	basic	
infra	-	structure	public	relations,	both	at	domestic	and	international	levels,	and	types	ecotourism	which	
encourages	the	conservation	of	environment	supporting	to	sustainable	tourism.	This	also	includes	local	
involvements	that	can	encourage	the	environment	conservation	and	minimize	the	impacts,	while	the	tourism	
resources	are	wisely	used	for	the	highest	benefits.			

	 Keywords	:	Management	,		sustainable	eco-tourism	,		Koh	Kerd	Island		

1	 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	
	 อ.พระนครศรีอยุธยา	จ.พระนครศรีอยุธยา	13000

บทความวิจัย
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บทคัดย่อ
การศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	 กรณีศึกษาเกาะเกิด	 อำาเภอบางปะอิน	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	มีวัตถปุระสงคข์องการศกึษา	3	ประการ	คือ	1)	เพือ่ศกึษาสภาพโดยทัว่ไปทางด้านกายภาพและ

สังคมของพื้นที่	 เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำาบลเกาะเกิด	อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2)	 เพื่อ

ศกึษาปัญหาและอปุสรรคทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วเชงินเิวศในเขตพืน้ทีต่ำาบลเกาะเกดิ	อำาเภอบางปะอนิ	จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา		3)	เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อย่างยัง่ยนืในตำาบลเกาะเกดิ	อำาเภอบางปะอนิ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ข้อมลูทีจ่ำาเป็นสำาหรบัการศกึษา	รวบรวม

ได้จากผู้ให้ข้อมูลหลัก	 3	กลุ่ม	คือ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตำาบล	ผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่	 และ

ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง	ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีการประกอบกัน	โดยใช้การสัมภาษณ์	ประเด็น

การสงัเกต	การสนทนากลุม่	และการศกึษาเอกสารข้อมลูทีน่ำามาวเิคราะห์ด้วย	ผลการศกึษาสามารถสรปุได้ว่า	สภาพ

โดยทัว่ไปด้านกายภาพและสงัคมของตำาบลเกาะเกดิ	อำาเภอบางปะอนิ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	มคีวามเหมาะสม

และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรทางวัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	

ท้องถิ่น	และกิจกรรมที่มีความหลากหลาย	18	กิจกรรมเรียนรู้ของชุมชน	ซึ่งเป็นจุดที่สร้างความสนใจให้กับผู้ที่

ต้องการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นชุมชนเกาะเกิด	ซึ่งแนวโน้มในอนาคตอาจมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น		

ในส่วนของด้านปัญหาและอปุสรรคทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วเชงินเิวศในเขตพืน้ทีต่ำาบลเกาะเกดิ	คอืการขาดการ

สนับสนุนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านการสนับสนุนการพัฒนาและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	

ที่ได้มาตรฐาน	 การประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดและประเทศ	 และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่	

เหมาะสมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในตำาบลเกาะเกิด	ควรมีคุณสมบัติที่เป็นการจัดการกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวตามแนวทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	

	 คำาสำาคัญ	:	การจัดการ,	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน,	เกาะเกิด

บทนำา
ในปี	พ.ศ.	2538-2539	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

ได้ผลกัดนัให้เกดินโยบายและแนวทางการท่องเทีย่ว

เชงินเิวศขึน้	และในปี	พ.ศ.	2539-2540	การท่องเทีย่ว

แห่งประเทศไทยได้กำาหนดนโยบายการท่องเที่ยว	

เชิงนิเวศแห่งชาติขึ้น	เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่

การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื	(บญุเลศิ	จติตัง้วฒันา,	2542)		

การท่องเทีย่วเชงินเิวศ		การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื	โดย

นำาแนวโน้ม	 2	ประการมาบรรจบกัน	คือแนวโน้ม

เกีย่วกบัการอนรุกัษ์กบัการพฒันาทางเศรษฐกจิ	และ

แนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่ต้องการแบบผจญภัย

หรือท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ	 โดยการเข้าไปมี	

ส่วนร่วมและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง	 การ	

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่

ช่วยสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่

นักท่องเที่ยว	ประชาชนในท้องถิ่น	และผู้ประกอบ

การ	ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายหลักของการ

ท่องเทีย่วเชงินเิวศได้แก่การสร้างความสมดลุให้เกดิ

ขึ้นระหว่างกระแสอนุรักษ์และกระแสพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ	 เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการให้ความรู้

ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในด้านระบบนิเวศของ

ทรัพยากรการท่องเที่ยว	โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมหรือต่อสังคมหรือ	

ต่อชุมชนนั้น	ๆ	(พงศ์ศานต์	พิทักษ์มหาเกตุ,	2538)	
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ธนภูมิ		ปองเสงี่ยม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นวิธีหนึ่งในปัญหาเรื่อง

การกระจายรายได้และการพัฒนาการท่องเที่ยว	

แบบยั่งยืนโดยไม่ก่อให้เกิดการทำาลายทรัพยากร	

การท่องเที่ยว	 และส่งผลให้ความหลากหลายของ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวดำารงอยู่ได้คงทนตลอดไป

	 เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไป	

อย่างเหมาะสมกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในตำาบล

เกาะเกดิ	อำาเภอบางปะอนิ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษารูปแบบองค์ประกอบและ	

ตวัชีว้ดัของการจดัการท่องเทีย่วเชงินเิวศทีเ่หมาะสม		

ถ้าหากจะนำารูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ

จดัการการท่องเทีย่วเชงินเิวศ	ในบรบิทของเกาะเกดิ	

อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 จะได้

หรอืไม่	และควรมกีารปรบัปรงุอย่างไรจงึจะนำามาซึง่

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.	 เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปด้านกายภาพ

และสังคมของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะเกิด	

อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

2.		เพื่ อศึ กษาป ัญหาและอุปสรรคที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะเกิด		

อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		

3.	 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบการ

จดัการท่องเทีย่วเชงินเิวศทีเ่หมาะสมกบัการอนรุกัษ์

อย่างยั่งยืนในเกาะเกิด	 อำาเภอบางปะอิน	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

แนวคิด	ทฤษฎี	กรอบแนวคิด

	 ความหมายและแนวคิดเบื้องต้นของ

เครือข่าย

	 Adhikary	(อ้างโดย	เดชา	โต้งสูงเนิน,	2543	

:	23)	ได้เสนอรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว	เป็นแบบ	

7_S	Model		เพือ่ปรบัใช้กบัการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

ไว้ดังนี้

	 1.	 Strategy	หมายถึง	กลยุทธ์ที่จะสะท้อน

ให ้ เห็นถึ งความผสมกลมกลืนกันระหว ่ า ง

วัตถุประสงค์	การจัดลำาดับความสำาคัญ	การควบคุม	

และขอบเขตของกิจกรรมต่าง	ๆ	ของการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์	 โดยการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด		

ซึ่งต้องประกอบไปด้วยกลยุทธ์ในการวางแผนการ

ดำาเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้และต้องเป็นไปตาม

นโยบายของการท่องเที่ยวแห่งชาติด้วย	เช่น	บริษัท

ทีท่ำาธรุกจิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วจะต้องมเีป้าหมายที่

ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่นำา

ไปสู่เป้าหมายนั้น

	 2.	 Structure	หมายถงึ	โครงสร้างในองค์กร

ซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับการจัดลำาดับขั้นและการ	

แบ่งหน้าที่ให้เหมาะสม	เพราะโครงสร้างที่ดีจะเป็น

กุญแจที่สำาคัญที่นำาไปสู่ความสำาเร็จในการจัดการ

การท่องเที่ยว	 ในบางประเทศจะมีกระทรวงการ	

ท่องเทีย่ว	ซึง่เป็นผูจ้ดัการดแูลทกุอย่างทีเ่กีย่วข้องกบั

การท่องเที่ยว	 ทั้งองค์กรการท่องเที่ยวระดับชาติ	

เจ้าของธุรกิจการนำาเที่ยว	ตัวแทนการท่องเที่ยวของ

ภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 รวมทั้งกลุ่มเจ้าของ

โรงแรม	ที่พัก	 ยานพาหนะ	มัคคุเทศก์	 โดยแต่ละ

หน่วยจะทำางานในลักษณะเชื่อมโยงกัน	มีเครือข่าย

จัดการที่เหมาะสม	 เช่น	ถ้ามีแนวคิดทางด้านระบบ

นิเวศ	แนวคิดนี้ก็จะสามารถเข้าไปในนโยบายของ

กระทรวง	และสามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในทุกระดับ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ดังนั้นการมี

โครงสร้างที่ดีและเป็นรูปธรรมก็สามารถทำาให้การ

พัฒนาการท่องเที่ยวประสบผลสำาเร็จได้	 อย่างไร

ก็ตามโดยที่โครงสร้างองค์กรขึ้นอยู ่กับรูปแบบ	

ของ	RASI	ด้วย	ซึ่งหมายถึง	ความรับผิดชอบ	การ

สนับสนุน	และข่าวสาร	เพราะการจัดการท่องเที่ยว
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เชิงอนุรักษ์ก็เหมือนกับธุรกิจอื่น	ๆ	ที่จะต้องมีผู้มี

อำานาจมาคอยควบคมุดแูล	แบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบไป

ตามลำาดบัชัน้	มผีูน้ำาทีม่กีารจดักจิกรรมการท่องเทีย่ว	

การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องต่าง	 ๆ	 และ	

ที่สำาคัญคือการให้ข่าวสารข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว	

ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่จุดแรกที่นักท่องเที่ยวมาถึง	 เช่น		

ท่าอากาศยาน	สถานีรถไฟ	และสถานีขนส่ง

	 3.	 System	หมายถึง	 ระบบในการจัดการ

ท่องเที่ยว	ซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมไปถึงระบบ

การจัดการข้อมูล	 ระบบการดำาเนินงาน	การปฏิบัติ

การ	การเงิน	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	การตลาด

และระบบอื่นๆ	 ด ้วย	 โดยทุกระบบต้องมีการ

ประสานความร่วมมอืกนัและมคีวามสมัพนัธ์กนัใน

ทุกขั้นตอน

	 4.	 Staff	บุคลากรนับเป็นส่วนสำาคัญที่จะ

ทำาให้การดำาเนนิการต่าง	ๆ 	สำาเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด	ีโดย

เฉพาะบุคคลที่ทำาหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวจะต้อง

พจิารณาอย่างรอบคอบ	มคีวามผกูพนักบังาน	มคีวาม

รบัผดิชอบ	ให้ความช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่วด้วยความ

เต็มใจ	มีความจริงใจ	ซื่อสัตย์	ทำางานดี	ประสบผล

สำาเร็จ	และสามารถทำาให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจเป็น

สำาคัญ

	 5.	 Skill	ในการทำางานทกุอย่างจะต้องอาศยั

ความชำานาญ	งานจงึจะดแีละมปีระสทิธภิาพ	โดยขึน้

อยู่กับปัจจัย	3	อย่างคือ	ความรู้	ทักษะ	และทัศนคติ

ต่องาน	ความรู้ในงานเป็นสิ่งจำาเป็นอันดับแรกใน

การที่จะทำาให้การทำางานต่าง	 ๆ	 มีประสิทธิภาพ	

ความรู้ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่รู้ว่าจะทำาอะไร	แต่ต้อง

รู้ทุกอย่างว่าคืออะไร	ที่ไหน	อย่างไร	และทำาไม	รวม

ทั้งเข้าใจและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้	ซึ่งความรู้

นัน้อาจเป็นความรูท้ีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ในการทำางานก็ได	้ดังนั้น	

ผู้ที่ทำางานด้านการท่องเที่ยวควรจะมีความรู้และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะสาขาด้วย	 เพราะ

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต้องการผู้ที่มีความรู้และ

ทักษะเฉพาะทางเป็นพิเศษ

	 6.	 Style	หมายถงึ	การรวมกนัระหว่าง	Staff	

และ	Skill	แต่ละคนจะมีรูปแบบในการดำาเนินงานที่

ต่างกัน	โดยปกติแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มคือ

	 	 6.1	 Autocratic	Style	หรือ	Top	down	

style	หมายถึง	การสั่งการจากส่วนบนลงสู่ส่วนล่าง

หรอืจากผูบ้งัคบับญัชาลงสูผู่ใ้ต้บงัคบับญัชา	รปูแบบ

นี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พอใจ	 เพราะไม่ชอบสั่ง

ให้ทำาตาม	แต่มักจะชอบมัคคุเทศก์ที่มีส่วนร่วมมือ

จากทุกฝ่าย	จึงมักประสบผลสำาเร็จในการจัดการ

	 	 6.2	 Democratic	Style	หรือ	Bottom-up	

ซึง่ตรงกนัข้ามกบัรปูแบบแรก	รูปแบบนีจ้ะเป็นการ

ร่วมกนัในการวางแผน	การจดัการได้รบัความร่วมมอื	

จากทุกฝ่าย	จึงมักประสบผลสำาเร็จในการจัดการ

	 7.	 Share	 หมายถึง	 การแบ่งป ัน	 การ	

แลกเปลีย่นประสบการณ์ความคดิเหน็	ความรู	้ซึง่นำา

ไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวได้ดีที่สุด	นักท่องเที่ยว

แต่ละประเทศจะมคีวามแตกต่างกนัในหลาย	ๆ 	ด้าน	

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะทำาให้ได้รับความรู้

และประสบการณ์มากมายที่เป็นประโยชน์	นับว่า

เป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็น	 โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มจะทำา

ธรุกจิทางการท่องเทีย่วได้นำาข้อมลูต่าง	ๆ 	มาวางแผน

เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้

	 กล่าวโดยสรปุ	การจดัการการท่องเทีย่ว	คอื	

การกระทำาอย่างมเีป้าหมายทีส่อดคล้องกบัหลกัการ	

ทฤษฎีและแนวคิดที่เหมาะสม	 ยิ่งไปกว่านั้นต้อง

คำานึงถึงสภาพที่แท้จริง	รวมทั้งข้อจำากัดต่าง	ๆ	ของ

สังคมและสภาพแวดล้อม	 การกำาหนดแนวทาง

มาตรการ	และแผนปฏบิตักิารทีด่ต้ีองคำานงึถงึกรอบ

แนวคิดที่ได้กำาหนดไว้	มิฉะนั้นการจัดการท่องเที่ยว

จะดำาเนินไปอย่างไร้ทิศทาง	ประสบความล้มเหลว	
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วิธีการวิจัย
การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษารปูแบบการจดัการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	 กรณีศึกษาเกาะเกิด			

อำาเภอบางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 จึง

จำาเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จากเอกสาร	

สิ่งพิมพ์ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของรายงานทางราชการ	

หนงัสอื	วารสาร	รายงานสถติขิองหน่วยงานราชการ	

โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	ที่

ว ่าการอำาเภอ	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 และ

รวบรวมจากบทความวชิาการ	ตลอดจนสิง่พมิพ์และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1.	 การศกึษาข้อมลูจากบคุคล	การศกึษาใน

ครัง้นีมุ้ง่ทีจ่ะศกึษาความเหมาะสมของการท่องเทีย่ว

เชงินเิวศกบัพืน้ทีต่ำาบลเกาะเกดิ	โดยศกึษาสภาพทาง

กายภาพของพื้นที่	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	

หลังจากมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้ามาในพื้นที่	จาก

การเข้าสำารวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อค้นหาแหล่งข้อมูล

บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการได้	 และ

เนื่องจากเป็นการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวใน

พื้นที่	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงได้เลือกผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่

ผู้วิจัยต้องการได้

2.	 เจ ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกที่

สนับสนุน	 ผู ้วิจัยดำาเนินการวิจัยโดยสัมภาษณ์	

เจาะลึกกับเจ้าหน้าที่ 	 โดยมีผู ้ให้ข ้อมูลหลักซึ่ง	

เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและให้การสนับสนุน	

ช่วยเหลือแก่ชุมชน	ได้แก่	เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น,	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา,	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

(ภาคกลาง	เขต	6)

3.		นั กท ่ อง เที่ ย วที่ เ ข ้ ามาพักแรมใน	

โฮมสเตย์เกาะเกิด	กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยว

จะทำาการสุม่แบบบงัเอญิ	(accidental	sampling)	จาก

นกัท่องเทีย่วทีม่าใช้บรกิารโฮมสเตย์เกาะเกดิ	จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา	 จำานวน	 100	 ราย	 (เนื่องจาก

ประชากรมีจำานวนน้อย	 ผู ้วิจัยจึงกำาหนดจำานวน

ประชากรตัวอย่าง	 100	ราย)	 โดยผู้วิจัยได้เลือกเก็บ	

ข้อมลูจากนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้าพกัในโฮมสเตย์เกาะเกดิ

โดยใช้วิธีเก็บทุกตัวอย่างที่เข้ามาพักในโฮมสเตย์	

เกาะเกิด	 ในช่วงวันที่	 1	พฤษภาคม	 -	 30	มิถุนายน	

พ.ศ.	 2553	และใช้วิธีสังเกตการณ์จากนักท่องเที่ยว

ว่าสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วสนใจและให้ความสำาคญัในด้าน

ใดบ้าง	ความคาดหวงัและความต้องการให้ชมุชนใน

หมู่บ้านเป็นอย่างไรในอนาคต	

ผลการวิจัย
1.	สภาพโดยทั่วไปทางกายภาพและ	

สังคมของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำาบล	

เกาะเกิด	

ตำาบลเกาะเกิด		มีเนื้อที่ประมาณ	8,141	ไร่	

7	หมู่บ้าน	 ได้แก่	หมู่ที่	 1-3	บ้านเกาะเกิด	หมู่ที่	 4		

บ้านท้ายวัด	หมู่ที่	 5	 บ้านใต้	 และหมู่ที่	 6-7	บ้าน	

สามเรือน	 การประกอบอาชีพของคนในชุมชน		

ส ่วนมากจะประกอบอาชีพรับจ ้างในโรงงาน

อตุสาหกรรมในนคิมต่าง	ๆ 	ได้แก่	นคิมอตุสาหกรรม

นคร	นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ	นคิมอตุสาหกรรม

โรจนะ	 เป็นต้น	 รองลงมาจะเป็นเกษตรกรรม	

ปลูกข้าวและประมง

สถานที่ท ่องเที่ ยวที่สำ าคัญของตำาบล	

เกาะเกิด	ส่วนมากจะกระจุกตัวอยู่ในหมู่ที่	3,	4	และ	

5	ซึ่งจะเป็นจุดเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ของชมุชน	สามารถเดนิทางเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่วได้

หลายเส้นทางทั้งทางบกและทางนำ้า	 กิจกรรมการ

ท ่องเที่ยวของพื้นที่ตำาบลเกาะเกิด	 ส ่วนมาก	

นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเพือ่เรยีนรูก้ารทำายาสมนุไพร

อายุวัฒนะของกลุ่มแม่บ้านบ้านท้ายวัดหมู่	 5	 และ

ร่วมกิจกรรมพักค้างคืนที่โฮมสเตย์บ้านเกาะเกิด	
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ตลอดจนการร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารคำ่า		

รบัชมการแสดงศลิปวฒันธรรมของท้องถิน่ทีแ่สดง

ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน	และกิจกรรม

อื่น	 ๆ	 ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ	

นักท่องเที่ยว	 อาทิเช่น	 การตักบาตรยามเช้า	 การ	

ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชมริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา	

การนั่งรถรางชมชุมชน	การขี่จักรยาน	การตกปลา	

การตกกุ้งแม่นำ้า	 นอกจากนี้ชุมชนยังได้มีการจัด

กิจกรรมการเรียนทั้งหมด	 18	 จุดเรียนรู ้	 เพื่อให้	

นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ

ศึกษาและร่วมกิจกรรมกัน	 โดยมีการจัดการ	 การ	

แบ่งปันความรู้ข้อมูลภูมิปัญญาของคนในชุมชน		

มีการนำาความรู ้สู ่การปฏิบัติ 	 เมื่อได้ผลก็นำามา	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนในชุมชนและนอกชุมชน		

ได้รับรู้	 จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ท้ายวัดขึ้น	 เป็น

ศูนย์กลางที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้	

ค้นคว้าหาความรู้	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อถ่ายทอด

ประสบการณ์	 จัดเวทีประชาคมทำาแผนชุมชน	

ประชุม	สัมมนา	 รวมทั้งพบปะสังสรรค์เพื่อสร้าง

ความเข้าใจ	ความร่วมมอืร่วมใจในการพฒันาตนเอง

และชุมชน

	 จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท้ายวัด	

แสดงถึงความสำาเร็จจากประสบการณ์การทำางาน

ของปราชญ์ชาวบ้าน	 คือ	 นางลำาพูน	 พรรณไว้	

ประธานศนูย์เรยีนรู/้ประธานกลุม่แม่บ้านเกษตรกร

เกาะเกดิพฒันา		ทีม่วีถิกีารทำางานเพือ่แก้ไขปัญหาให้

กับตนเองและชุมชน	 โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติ

จริงและเรียนรู ้จากชีวิต	 เป็นแบบอย่างให้คนใน

ชุมชนและนอกชุมชน	 โดยมีบุคคล/กลุ่ม/องค์กร		

ที่สนใจมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาด้าน	

การทำาสมุนไพรอายุวัฒนะเป็นจำานวนมาก	 และมี

โครงสร้างการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท้ายวัด	

มาจากผู้นำาในชุมชน	ได้แก่		ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่

บ้าน	ตัวแทนกลุ่ม/	องค์กรต่างๆ	ผู้นำาตามธรรมชาติ/	

ปราชญ์ชาวบ้าน	 ซึ่งชุมชนตำาบลเกาะเกิดได้รับ	

การสนบัสนนุและส่งเสรมิทัง้ด้านการพฒันาชมุชน

และด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ดังนี้		

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	สำานักงานจังหวัด

พระนครศรอียธุยา,	สำานกังานการท่องเทีย่วและกฬีา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,	 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,	 องค์การบริหารส่วน

ตำาบลเกาะเกิด,	สำานักงานเกษตรจังหวัด,	สำานักงาน

เกษตรอำาเภอบางปะอิน,	 ธนาคารเพื่อการเกษตร	

และสหกรณ์การเกษตร,	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

สำานักงานพัฒนาการบัญชีสหกรณ์,	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

วไลย์อลงกรณ์,	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ	

การศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 อำาเภอบางปะอิน,		

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อการ	

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 (อพท.)	และศูนย์การวางแผน

การท่องเที่ยว		

2.	ปัญหาและอุปสรรคที่ส ่งผลต่อการ	

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำาบลเกาะเกิด

ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศในตำาบลเกาะเกิด	 มีทั้งที่เกิดจากปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก	ปัญหาที่เกิดจากปัจจัย

ภายในนัน้เป็นปัญหาทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวในชุมชน	 อันได้แก่	 ป ัญหาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน	แหล่งนำ้า	ไม่มีระบบนำ้าประปาที่

สามารถบรโิภคได้	ค่าใช้จ่าย	ค่าครองชพีในครวัเรอืน

สูง	ปัญหาด้านสังคม	ขาดสถานที่พักผ่อน	และทำา

กจิกรรมร่วมกนัของผูส้งูอาย	ุการว่างงานตามฤดกูาล

หลังจากการทำานา	 กิจกรรมในชุมชนไม่มีการ	

เชื่อมโยง	 เด็กกำาพร้าถูกทอดทิ้ง	ประชาชนสุขภาพ	

ไม่แข็งแรง	ไม่มีที่ออกกำาลังกาย	ไม่มีสวนสาธารณะ

ของหมู่บ้าน
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3.	แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับพื้นที่การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในตำาบลเกาะเกิด

มีแนวทางดังต่อไปนี้ 	 การท่องเที่ยวที่	

เหมาะสมของตำาบลเกาะเกิดที่ชุมชนคาดหวัง	 คือ

การท่องเที่ยวที่ชุมชนสามารถได้รับประโยชน์และ

ไม่ส่งผลให้อาชีพประจำาของแต่ละบ้านต้องประสบ

กับความยากลำาบาก	และไม่ทำาลายสภาพธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 โดยมีการกระจายรายได้ให้กับ

ชุมชนอย่างทั่วถึง	 ดังนั้นแนวทางการจัดการการ	

ท่องเที่ยวที่เหมาะสมของตำาบลเกาะเกิดจึงควร

เป็นการจดัการตามแนวทางการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื	

ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่คำานึงถึงความพึงพอใจของ	

นักท่องเที่ยวต่อสภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ

ดึงดูดใจให้มาเยี่ยมเยือน	 ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์

สภาพธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว	

อันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย	 โดย	

ใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาดใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและยาวนานที่สุด	 แต่ก่อให้เกิด	

ผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	 วัฒนธรรม	

และสิ่งแวดล้อมของตำาบลเกาะเกิดน้อยที่สุด

แนวทางพัฒนาความรู ้ความเข้าใจของ

ประชาชนในชุมชนเกาะเกิดมีดังต ่อไปนี้ 	 คือ		

เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำาบลในการ

ปลูกฝังจิตสำานึก	 และความตระหนักในการรักษา	

สิ่งแวดล้อมเมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น	 พัฒนา

บุคลากรของสถานประกอบการโดยทำาการกำาหนด

คณุสมบตัแิละฝึกอบรม	สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ

รักษามาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัย	สร้าง

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเรียนรู ้ผ ่าน

กิจกรรม

แนวทางการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

แบบการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

ชุมชน	 มีดังต ่อไปนี้ 	 คือองค ์การบริหารส่วน	

ตำาบลควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมใน	

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชน	 เริ่มตั้งแต่

กระบวนการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวที่ให้

ประชาชนได้รับผลประโยชน์ในฐานะเจ้าของพื้นที่	

ตลอดจนการชีใ้ห้เหน็ถงึผลประโยชน์ทีช่มุชนได้รบั

จากการท่องเที่ยวในชุมชน

แนวทางการจัดการการท ่อง เที่ ยวที่	

เหมาะสมกบัชมุชน	เป็นการจดัการตามแนวทางการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง	

ชาญฉลาด	ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และยาวนาน

ที่สุด	 รูปแบบที่เหมาะสมสำาหรับชุมชนในการ

จดัการการท่องเทีย่วได้แก่	การจดัการท่องเทีย่วแบบ

ศกึษาเรยีนรูก้ารทำายาสมนุไพร	การพกับ้านโฮมสเตย์	

การนัง่รถราง	การล่องเรอืชมวถิชีวีติรมิฝ่ังเจ้าพระยา	

และการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว	สิ่งที่ควรเพิ่ม

คอื	กจิกรรมการชมการเกษตร	สวนผลไม้	การจดัการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	(agro-tourism)	หรือการจัดการ

ท่องเที่ยวแบบผสมผสาน	โดยนำาแนวทางข้างต้นมา

รวมกันในการกำาหนดการเดินทาง	 เพื่อให้เกิดความ

เป็นไปได้ในการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้เกิดความ

ยั่งยืน	 ในการดำาเนินการรูปแบบข้างต้น	ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียควรคำานึงถึงประเด็นผลประโยชน์ของ

ชุมชนและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชวีภาพของชมุชน	เพือ่การดแูลรกัษา

ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

การอภิปรายผล
การอภิปรายผลครั้งนี้	ผู้วิจัยได้อภิปรายผล

การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา	 โดยใช้

แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	ทีไ่ด้รวบรวม

มาแล้วข้างต้น	ดังต่อไปนี้
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	 บริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตำาบล

เกาะเกดิ	พบว่าพืน้ทีท่่องเทีย่วเกาะเกดิ	เป็นพืน้ทีท่ีม่ี

จุดเสนอขายหรือปัจจัยดึงดูดที่สำาคัญ	คือ	การศึกษา

เรียนรู้การทำายาสมุนไพรอายุวัฒนะ	ของกลุ่มสตรี

บ้านท้ายวัด	 หมู ่	 5	 ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการจัดการ	

กบักระบวนการเรยีนรูอ้ย่างดเียีย่ม	นอกจากนัน้ทาง

กลุ่มยังให้บริการทางการท่องเที่ยวในด้านต่าง	ๆ	ที่

เป็นการแสดงให้เหน็ถงึวฒันธรรม	วถิชีวีติและความ

เป็นอยู่ของชุมชน	ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้

ภูมิป ัญญาท้องถิ่นที่สำาคัญ	 เช ่น	 กิจกรรมการ	

ท่องเที่ยวล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่ง

แม่นำ้าเจ้าพระยา	การขี่จักรยานเยี่ยมชมชุมชน	การ

นั่งรถรางชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	 จุดเรียนรู้	

ยาเม็ดลูกกลอนสมุนไพร	 จุดเรียนรู้เตาเผาอนุรักษ์

พลังงาน	และการทำานำ้าส้มควันไม้	จุดเรียนรู้การทำา

ปั้นจิ๋วขนมไทย	จุดเรียนรู้การทำาขนมครกสูตรคุณ

ยาย	 จุดเรียนรู้การทำานำ้านมข้าวยาคู/ขนมข้าวยาคู		

จุดเรียนรู ้ เรื่องทุนชุมชน	 จุดเรียนรู ้ เรื่องการ	

ออมทรัพย์	 จุดเรียนรู้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรม		

จุดเรียนรู้เรื่องการประมงธรรมชาติ	 จุดเรียนรู้เรื่อง

การนวดแผนไทย	จุดเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ

บ้านพักโฮมเสตย์	จุดเรียนรู้ด้านช่างไฟฟ้า	จุดเรียนรู้

ด ้านช่างไม้/ช่างปูน	 จุดเรียนรู ้ เรื่องแผนชุมชน		

จดุเรยีนรูเ้รือ่งการดำาเนนิชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง	

จดุเรยีนรูเ้รือ่งวสิาหกจิชมุชน	จดุเรยีนรูก้ารปลกูพชื

สมุนไพร	 จุดเรียนรู ้การเพาะเห็ดนางฟ้า	 ฯลฯ		

ถงึแม้ว่ากจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีช่มุชนมอียูน่ัน้มากมาย	แต่

นักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง	ๆ	

จำากดัอยูใ่นวงแคบ	ยงัไม่กว้างขวางมากนกั		อนัเนือ่ง

มาจากการขาดการทำาประชาสัมพันธ์ที่ดี	หรือการ	

ส่งเสรมิการตลาดทีผ่่านมายงัมจีำานวนข้อมลูข่าวสาร

อยูใ่นกลุม่เครอืข่ายของสมาชกิองค์การบรหิารส่วน

ตำาบล	ซึ่งยังไม่กระจายตัวไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่ม	

อื่น	 ๆ	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจังหวัด

พระนครศรอียธุยา	มุง่เน้นเดนิทางมาเพือ่ชมโบราณ

สถานและไหว้พระขอพรเท่านั้น

	 ความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว

ของตำาบลเกาะเกิด	 เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบ

สำาคัญ	 3	 ประการ	 ตามแนวคิดส่วนผสมของ

ผลิตภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวของ	บุญเลิศ	จิตตั้งวัฒนา	

(2548)	คือ	สิ่งดึงดูดใจ	(attraction)	สิ่งอำานวยความ

สะดวก	(amenities)	และความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว	(accessibility)	พบว่าองค์ประกอบ

ด้านสิ่งดึงดูดใจ	 ได้แก่กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	 ที่มีความหลากหลาย	 ตลอดจนกิจกรรม	

เหล่านีเ้ป็นสิง่ดงึดดูใจให้นกัท่องเทีย่วเดนิทางเข้ามา

ร่วมกิจกรรม

	 ส่วนด้านสิ่งอำานวยความสะดวกที่รองรับ

นักท่องเที่ยว	 ได้แก่	ที่จอดรถ	ร้านอาหาร	และร้าน

ขายของที่ระลึกมีจำากัด	ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของนกัท่องเทีย่ว	ทางชมุชนหาทางออกในเรือ่งของ

ที่จอดรถด้วยการให้รถใหญ่มากกว่า	 6	 ล้อจอดที่	

วดัพระยาญาต	ิและมรีถรางรบัส่งจากทีจ่อดรถมายงั

ที่พักบ้านโฮมสเตย์	ซึ่งเป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ทาง

กลุ่มได้จัดบริการให้กับนักท่องเที่ยว

	 นอกจากนี้	 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่

ตำาบลเกาะเกดิเป็นไปค่อนข้างลำาบาก	อนัเนือ่งมาจาก

ถนนทางเข้าค่อนข้างแคบเล็กและชำารุดทรุดโทรม	

แต ่การให ้การอำ านวยความสะดวกสำ าหรับ	

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยยานพาหนะส่วนตัว	

ในด้านป้ายบอกทางไม่ชัดเจนและมีน้อย	 ทำาให้	

นักท่องเที่ยวหลงทางเนื่องจากสังเกตป้ายไม่เห็น	

อย ่างไรก็ตามทางกลุ ่มผู ้นำาชุมชนได้มีการขอ

สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	 (วิทยาลัยเทคนิค

พระนครศรอียธุยา)	ในการจดัสร้างรถรางเพือ่อำานวย

ความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วในการเดนิทางเข้าไปใน
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การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ธนภูมิ		ปองเสงี่ยม

ชุมชน	ด้วยการบริการที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว

ของชุมชน	ทำาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ	

เกิดการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก	 หากมี

แผนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อาศัย	

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวทั้ง	3	ประการ	จึงจะ

ส่งผลให้มีจำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น	 และ

ประชาชนในตำาบลมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่ม

มากขึน้	ซึง่สอดคล้องกบั	สงกรานต์		ศรจีนัทร์	(2546)	

ทีก่ล่าวว่า	การส่งเสรมิและพฒันาสถานทีเ่ป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว	 องค์ประกอบภายในของสถานที่	 กลไก

ด้านการตลาด	และส่วนประสมทางการตลาด	จำาเป็น

ต้องขบัเคลือ่นและได้รบัการพจิารณาอย่างเหมาะสม	

จึงจะทำาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น

	 การดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในตำาบล

เกาะเกดิ	ส่วนใหญ่ดำาเนนิการโดยชมุชน	แต่เป็นกลุม่

ชุมชนขนาดย่อย	 ยังขาดการกระจายรายได้อย่าง	

ทั่วถึงทั้งชุมชน	ดังเช่นที่	นำาชัย	ทนุผล	(2545)	ได้ให้

แนวคิดว่า	ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ซึ่ง

อยู่บนฐานคติของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	ที่จำาต้อง

อาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็นหลัก	 และ	

รูปแบบของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 ต้องเป็น	

รูปแบบของความร่วมมือกันของคนในชุมชน		

หรือการสร้างพลังอำานาจ	 โดยทั้งนี้ต้องให้คงไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมดั้งเดิม	มีเอกลักลักษณ์ท้องถิ่น	ชุมชนมี

ความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคม	วัฒนธรรม	และ

วถิขีองคนในท้องถิน่	บนพืน้ฐานของการมจีติสำานกึ

ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	หรือวิถีชีวิตชนบท

อย่างแท้จริงด้วย

ข้อเสนอแนะ
	 จากการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	 :	 กรณีศึกษาตำาบล	

เกาะเกดิ	อำาเภอบางปะอนิ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

ผูว้จิยัขอแสดงความคดิเหน็เพือ่เป็นข้อเสนอแนะไว้

ดังนี้	 1.	 สมาชิกในชุมชนควรมีการเรียนรู้ร่วมกัน		

เพื่อหาแนวทางจัดการการท่องเที่ยว	 โดยอาจมีการ

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในภาคการเกษตรเพิ่มเติม	

เพือ่ให้มคีวามเข้มแขง็ในการจดัการกบัการท่องเทีย่ว			

2.	 ชุมชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว	

เพื่อส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นและความตระหนัก	

ต่อความสำาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่		

3.	การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว	ควรให้ตัวแทน

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่านี้	นอกเหนือจาก

สมาชิกผู้ประกอบการหลัก	 ในการวางแผน	 การ

ปฏิบัติการ	 และการติดตามประเมินผล	 เพราะ

อุตสาหกรรมการท ่องเที่ยวใช ้ทรัพยากรการ	

ท่องเที่ยวของส่วนรวม	ถ้าเกิดผลเสียหายก็กระทบ

ต่อส่วนรวมในขณะที่ผลประโยชน์ส ่วนใหญ่	

ตกอยู ่กับคนส่วนน้อย	 4.	 ขาดการส่งเสริมและ	

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน	 ที่	

สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและ	

นักท่องเที่ยวที่ดีกว่านี้

เอกสารอ้างอิง
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน
สำาหรับผู้บริหารโรงเรียน	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Academic	Leadership	Development	Model	by	the	Use	of	Blended	
Learning	for	School	Administrators	under	the	Jurisdiction	of	the	
Primary	Educational	Service	Area	Office	in	Three	Southern	Border	
Provinces

ศรุติพงศ์		ภูวัชร์วรานนท์1*,	วสันต์		อติศัพท์2	และ	เอกรินทร์		สังข์ทอง3

Saruthipong		Bhuwatvaranon,	Wasant	Atisabda	and	Ekkarin		Sungtong	

Abstract
The	purposes	of	this	study	were	to	examine	the	academic	leadership	behaviors	of	and	develop	a	model	for	
academic	leadership	development	using	blended	learning	for	school	administrators	under	the	jurisdiction	
of	 the	Office	of	Educational	Service	Area	of	Primary	Education	 (OESAPE)	 in	 three	 southern	border	
provinces.	The	study	was	divided	into	two	phases	:	Phase	I	was	to	examine	the	academic	leadership	behaviors	
of	school	administrators,	and	Phase	II	was	to	develop	a	model	for	academic	leadership	development	through	
blended	learning	for	school	administrators	under	OESAPE	the	jurisdiction.	

The	results	of	the	study	indicated	that	(1)	academic	leadership	consisted	of	four	elements	and	seventy	
indicators;	 (2)	 academic	 leadership	behaviors	 of	 school	 administrators	 related	 to	using	 technology	 in	
administration	and	building	new	learning	environment	were	found	at	a	medium	level	while	others	were	
at	high	level	and	academic	leadership	behaviors	of	school	administrators	in	the	positions	of	academic	heads	
performed	academic	leadership	behaviors	lower	than	school	administrators	in	the	positions	of	directors	

1	 สาขาวิชาภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา,	2	ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา,	3	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	
	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	อ.เมือง	จ.ปัตตานี	94000	

*	ผู้ให้การติดต่อ

บทความวิจัย

	 Hatyai	Journal	10(1)	:	43-52
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and	deputy	directors.	 purposes,	 contents,	 blended	 learning	 system,	 and	 evaluation.	This	model	was	
appropriate	and	practical	for	implementation.	

	 Keywords	:	Academic	leadership	behaviors,	school	administrators,	three	southern	border	provinces	

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการ	พฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการ	และ

พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน	สำาหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น	 2	 ระยะ		

ระยะที	่	1		เป็นการศกึษาพฤตกิรรมภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน	โดยศกึษากบักลุม่ตวัอย่างผูบ้รหิาร

สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	จำานวน	323	คน	ระยะที่		2		เป็นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา

ทางวิชาการผ่านการเรียนรู ้แบบผสมผสาน	 สำาหรับผู ้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งนำาไปทดลองกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา	จำานวน	3	คน	

ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการมี	 4	 องค์ประกอบ	70	ตัวบ่งชี้	 (2)	พฤติกรรม	

ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน	 เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการสร้างสภาพแวดล้อม

ใหม่ในการเรียนรู้	อยูใ่นระดบัปานกลาง		ส่วนเรือ่งอื่น	ๆ 	อยูใ่นระดบัมาก		และพฤตกิรรมภาวะผูน้ำาทางวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานวิชาการ	มีพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการตำ่ากว่าผู้บริหารโรงเรียน

ที่ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการและรองผู้อำานวยการ	และผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่งตั้งแต่	 5	ปี	

ลงมา	มีพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการตำ่ากว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่งตั้งแต่	5	ปี

ขึ้นไป	 (3)	 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน		

ประกอบด้วย		5		องค์ประกอบ	ได้แก่		หลักการ		วัตถุประสงค์		เนื้อหา		ระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน		และ

การวัดและประเมินผล	รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้	 องค์ประกอบของ

ระบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	 กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการทดลองตาม											

รูปแบบเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น			

	 คำาสำาคัญ:	ภาวะผู้น�าทางวิชาการ,	ผู้บริหารโรงเรียน,	สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

บทนำา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีส่วน

สัมพันธ์กับการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน	 ขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน	 การ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนของครูและ	

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา	(Yates,	2000	;	

William,	2004)	จากผลการประเมนิคณุภาพภายนอก

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.2545-

2548	พบว่า	มาตรฐานด้านผูบ้รหิารทีไ่ม่ได้มาตรฐาน		

ได้แก่	 การบริหารงานวิชาการ	 (สำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,	 2549)		

ชัยรัตน์	หลายวัชระกุล	 (2547)	 กล่าวว่า	 ผู้บริหาร

โรงเรยีนจำาเป็นจะต้องได้รบัการพฒันา	เพือ่ให้เข้าใจ

และมีภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 เพื่อนำาผลที่ได้จากการ
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การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน
ศรุติพงศ์		ภูวัชร์วรานนท์		และคณะ

พฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการสูก่ารบรหิารการจดัการ

เรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพและคณุภาพ	การ

เรยีนรูแ้บบผสมผสานเป็นการเรยีนแบบผสมผสาน	

โดยการบรูณาการการเรยีนแบบออนไลน์ผ่านระบบ

เครือข่าย	และการเรียนแบบในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม

เข้าด้วยกนั		เพือ่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผู ้เรียน	 มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนแต่ละคนได้

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการเรียนการสอน	 (ปณิตา		

วรรณพิรุณ,	 2551)	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น		

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะวจิยัเพือ่พฒันารปูแบบการ

พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน	สำาหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	รวมทัง้พฒันาระบบการจดัการเรยีนรู้

แบบผสมผสาน	 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการพัฒนา

ภาวะผู้นำาทางวิชาการตามรูปแบบที่สร้างขึ้น

วัตถุประสงค์		
1.	เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู ้นำาทาง

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้

2.	เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมภาวะผูน้ำาทางวชิาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.	เพือ่พฒันารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทาง

วิชาการผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน	สำาหรับผู้

บรหิารโรงเรยีน	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

	จากวัตถุประสงค์การวิจัยและเอกสารที่

เกี่ยวข้องสามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัย	ดังนี้

วิธีการวิจัย
การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

ระยะที่	1		ศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรม

ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน	สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขัน้ที	่1	ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับภาวะผู ้นำาทางวิชาการด้วยวิธีการวิเคราะห์	

เนื้อหา	 (content	 analysis)	 เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้และ	

องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการ

ขั้นที่ 	 2 	 ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู ้นำาทาง

วิชาการโดยการสำารวจระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำา

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	และนำาไปวเิคราะห์ข้อมลูโดยการหา

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการผ่าน

การเรียนรู้แบบผสมผสาน

			-		หลักการ

			-		วัตถุประสงค์

			-		เนื้อหา

			-		รูปแบบการ	จัดการเรียนแบบ

							ผสมผสาน

			-		การวัดและประเมิน

สถานภาพผู้บริหาร

	 -	 เพศ

	 -	 ตำาแหน่ง

	 -	 ประสบการณ์ในการ

	 	 ดำารงตำาแหน่ง

	 -	 ขนาดสถานศึกษา

พฤติกรรมภาวะ

ผู้นำาทางวิชาการ
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ค่าสถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการของ

ผู ้บริหารโรงเรียนเป็นรายข้อ	 รายด้าน	 และรวม	

ทุกด ้าน	 และเปรียบเทียบความแตกต ่างของ

พฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการตามเพศ		ตำาแหน่ง	

ประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่ง	 และขนาด

โรงเรียน	 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

หลายตัวแปร		(Multivariate	Analysis	of	Variance	:	

MANOVA)	 	 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น	

ผู ้บริหารโรงเรียน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	

จำานวน	 323	คน	การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้้ใน	

การวิจัย	 โดยใช้เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ

หลายขั้นตอน	(Multistage	random	sampling)

ระยะที	่	2		พฒันารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำา

ทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน	สำาหรับ

ผู ้บริหารโรงเรียน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	

โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พฒันารปูแบบ	การพฒันาภาวะผูน้ำาสำาหรบัผูบ้รหิาร

และการเรียนรู้แบบผสมผสาน	 (blended	 learning)	

แนวคิดการสร้างรูปแบบ	หลักการพัฒนาบุคคล	

แนวคิด	 ทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ	

ได้แก่	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 (self	 -	 directed)	การ	

เรียนรู้ของผู้ใหญ่	 (adult	 learning)	 ระบบการเรียน

การสอน	(instructional	system)	ผนวกกบัผลการวจิยั

ในระยะที่	 1	สังเคราะห์และยกร่างเป็นรูปแบบการ

พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานสำาหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน	สงักดัสำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 	 จากนั้นจึงทำาการประเมินรูปแบบ

ดงักล่าว		2		ครัง้	โดยการสนทนากลุม่กบัผูท้รงคณุวฒุิ

และทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนรู ้แบบผสม

ผสานขั้นต้นกับผู ้บริหารโรงเรียน	 กลุ ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วย	2	กลุ่ม	คือ

1.	ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ประกอบด้วย	 อาจารย์ที่มี

ความรูค้วามชำานาญด้านภาวะผูน้ำาทางการศกึษาและ

เทคโนโลยีการศึกษา 	 ผู ้ อำ านวยการและรอง	

ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา	ผู้อำานวยการ	 รองผู้อำานวยการ	และหัวหน้า

งานวิชาการโรงเรียน	จำานวน		12		คน

2.	ผู ้บริหารโรงเรียน	 ซึ่ งประกอบด ้วย		

ผู ้อำานวยการ	 รองผู้อำานวยการ	 และหัวหน้างาน

วิชาการโรงเรียน	จำานวน		3		คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย

1.	แบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผู ้นำาทาง

วิชาการที่สร้างโดยผู้วิจัย	 จากหลักการแนวคิดที่ได้

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ภาวะผู้นำาทางวิชาการ	จำานวน	 	 50	 	ข้อ	มีค่าความ			

เชื่อมั่น		.806

2.	เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม	 เรื่อง				

รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการผ่านการเรียนรู้

แบบผสมผสาน	สำาหรับผู้บริหารโรงเรียน	สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้																																																																																																																																

3.	องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้

แบบผสมผสานขั้นต้น	 และเครื่องมือสำาหรับเก็บ

รวบรวมข้อมูล	ได้แก่		 	

	 	(1)	 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู ้นำาทาง

วิชาการ

	 	(2)	 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน

	 	(3)	 ห้องเรียนออนไลน์

					(4)	 คู ่มือประกอบการเรียนรู้แบบผสม

ผสาน					
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การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน
ศรุติพงศ์		ภูวัชร์วรานนท์		และคณะ

		 	(5)	 แบบประเมินหลักสูตรการพัฒนา

ภาวะผู้นำาทางวิชาการ

	 	(6)	 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

	 	(7)	 แบบประเมนิคูม่อืประกอบการเรยีนรู้

แบบผสมผสาน

	 	(8)	 แบบประเมินห้องเรียนออนไลน์

	 	(9)		 แบบสังเกตแบบไม ่มีโครงสร ้าง	

สำาหรับใช้สังเกตการณ์ทดลองใช้ระบบการจัดการ

เรียนรู้แบบผสมผสานขั้นต้น

	 (10)	 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

สำาหรับใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในการ

ทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน	

ขั้นต้น

การเก็บข้อมูลการวิจัย

ผู้วิจัยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลการวิจัยแบ่ง

เป็น		2		ระยะ	ดังนี้

การเก็บข้อมูลในระยะที่		1

การดำาเนินการเก็บข้อมูลในระยะที่		1		ผู้วิจัย

ส ่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ไปยังผู ้บริหาร

โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำานวน	 	 333	 	คน	และ	

ให ้กลุ ่มตัวอย ่างส ่งกลับทางไปรษณีย ์ 	 ได ้รับ

แบบสอบถามคืนจำานวน		323		ฉบับ		คิดเป็นร้อยละ		

97.00		

การเก็บข้อมูลในระยะที่		2

การดำาเนนิการเกบ็ข้อมลูในระยะที	่2	แบ่งเป็น		

3	ขั้นตอน	ดังนี้

1.	จัดดำาเนินการสนทนากลุ่ม	 (focus	 group	

discussion)	 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำานวน	 12	คน		

ทำาการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะรูปแบบการ

พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานสำาหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน	สงักดัสำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้																														

2.	 จัดส่งหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง

วิชาการ	 แผนการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน		

ห้องเรียนออนไลน์	 	 และคู่มือประกอบการเรียนรู้

แบบผสมผสานไปให้ผู ้เชี่ยวชาญทำาการประเมิน

เครื่องมือทั้ง		4		ตามแบบประเมินที่สร้างขึ้น

3.	 ทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานขั้นต้น		โดยทดลองกับผู้บริหารโรงเรียน	

จำานวน	3	คน	และเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยการสงัเกต

และแบบสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างตามประเดน็ในแบบ

สังเกตและแบบสัมภาษณ	์			

					

การวิเคราะห์ข้อมูล

ระยะที่		1								

1.	วิ เคราะห ์ตัวบ ่งชี้ และสรุปเป ็นองค ์

ประกอบภาวะผูน้ำาทางวชิาการ		โดยวธิกีารวเิคราะห์

เนื้อหา																																																																																																																																															

2.	ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์

ข้อมูล	ดังนี้																																																																																						

	 (1)	 หาค่าสถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย		

ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมภาวะ	

ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายข้อ		

รายด้าน	และรวมทุกด้าน																																												

	 (2)	 เปรี ยบ เที ยบความแตกต ่ างของ

พฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการ	ตามเพศ	ตำาแหน่ง	

ประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่ง	 และขนาด

โรงเรียน	 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

หลายตัวแปร	(Multivariate	Analysis	of	Variance,	

MANOVA)

ระยะที่		2

1.	วเิคราะห์ข้อมลูผลการสนทนากลุม่	โดยวธิี

อุปนัย	(Inductive	analysis)

2.	วิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรการ
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พฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการ		แผนการจดัการเรยีนรู้

แบบผสมผสาน	 ห้องเรียนออนไลน์	 และคู ่มือ

ประกอบการเรียนรู้แบบผสมผสานของผู้เชี่ยวชาญ		

โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.	วิ เคราะห์ผลการทดลองใช้ระบบการ

จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยวิธีอุปนัย	

ผลการวิจัย
ผลการวจิยัพบว่า	(1)	องค์ประกอบภาวะผู้นำา

ทางวิชาการมี	 4	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 การพัฒนา

หลกัสตูรและการสอน		การบรหิารการเปลีย่นแปลง		

การใช้เทคโนโลยีและการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ใน

การเรียนรู้	 และการพัฒนาครูและนักเรียน	จำานวน	

70	ตวับ่งชี	้	(2)		พฤตกิรรมภาวะผูน้ำาทางวชิาการของ

ผู ้บริหารโรงเรียน	 เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใน	

การบรหิารและการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการ

เรียนรู้		อยู่ในระดับปานกลาง		ส่วนเรื่องอื่นๆ	อยู่ใน

ระดับมาก	 และพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการ	

ของผู้บริหารโรงเรียนที่ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างาน

วิชาการ	มีพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการตำ่ากว่า	

ผู้บริหารโรงเรียนที่ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการและ

รองผู้อำานวยการ	และผู้บริหารที่มีประสบการณ์ใน

การดำารงตำาแหน่ง	 ตั้งแต่	 5	 ปีลงมามีพฤติกรรม	

ภาวะผู้นำาทางวิชาการตำ่ากว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มี

ประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่ง	ตั้งแต่	5	ปีขึ้นไป	

(3)	 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการผ่าน	

การเรยีนรูแ้บบผสมผสานสำาหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน	

ประกอบด้วย	 5	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 หลักการ		

วัตถุประสงค์		เนื้อหา		ระบบการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน	 	 และการวัดและประเมินผล	 	 รูปแบบ	

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ใน

การนำาไปใช้องค์ประกอบของระบบการจดัการเรยีนรู้

ตามรูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด		

กลุม่ตวัอย่างผูเ้ข้ารบัการทดลองตามรปูแบบเกดิการ

เรยีนรูต้ามวตัถปุระสงค์และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู้

ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น

อภิปรายผล
1.	พฤติกรรมภาวะผู ้นำาทางวิชาการของ	

ผู ้บริหารโรงเรียน	 เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใน	

การบรหิารและการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการ

เรียนรู้		อยู่ในระดับปานกลาง		ส่วนเรื่องอื่น	ๆ 	อยู่ใน

ระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุทธนู		

ศรีไสย์	 และคณะ	 (2547)	 ที่พบว่าประสิทธิภาพ	

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการ

ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาพรวมของ

ประเทศอยูใ่นระดบัค่อนข้างตำา่		เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ตวัชี้วัดและเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้	สิง่ทีต้่องปรับปรุงเร่งด่วน	

2		อันดับแรก	คือ	ด้านบุคลากรและด้านการบริหาร

จัดการ	และนอกจากนี้ยังพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ต	

จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์		การบำารงุดแูลรกัษาอปุกรณ์		

ความพร้อมในการจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารเพือ่การบรหิารการศกึษาอยูใ่นระดบั

ตำ่า	

2.	พฤติกรรมภาวะผู ้นำาทางวิชาการของ	

ผู ้บริหารโรงเรียนที่ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างาน

วิชาการ	มีพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการตำ่ากว่า	

ผู้บริหารโรงเรียนที่ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการและ

รองผู้อำานวยการ	 และผู้บริหารที่มีประสบการณ์	

ในการดำารงตำาแหน่งตั้งแต่	 5	ปีลงมามีพฤติกรรม

ภาวะผู้นำาทางวิชาการตำ่ากว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มี

ประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่งตั้งแต่	5	ปีขึ้นไป		

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 วิจิตร	 วรุตบางกูร	

(2530)		และ	Douglas	(1978)	ที่พบว่า	ประสบการณ์

และระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่งมอีทิธพิลทัง้ทาง

ตรงและทางอ้อมต่อภาวะความเป็นผู้นำา	นอกจากนี้	
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ศรุติพงศ์		ภูวัชร์วรานนท์		และคณะ

Copeland	 (2003)	 และ	 Louis	 (2006)	 พบว่า	

ประสบการณ์และระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง

ของผู้บริหารโรงเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน

3.	รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ

ผ่านการเรียนรู ้แบบผสมผสานสำาหรับผู ้บริหาร

โรงเรียน	 ประกอบด้วย	 5	 องค์ประกอบ	 ได้แก่		

หลักการ	 วัตถุประสงค์	 เนื้อหา	 ระบบการจัดการ	

เรียนรู้แบบผสมผสาน	และการวัดและประเมินผล		

รปูแบบดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามเป็นไป

ได้ในการนำาไปใช้	องค์ประกอบของระบบการจดัการ

เรียนรู้ตามรูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก

ที่สุด	กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการทดลองตามรูปแบบ

เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และมีเจตคติที่ดีต่อ

การเรยีนรูต้ามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะ

การเรยีนรูแ้บบผสมผสานเป็นการเรยีนทีต่อบสนอง

ต่อความแตกต่างระหว่างบคุคลและศกัยภาพในการ

เรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา	 ทำาให้ผู ้เข้ารับการ

พัฒนาสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้

ของตนเองได้ดีขึ้น	 (Driscoll,	 2002)	 และสามารถ

พัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนรูด้ขีึน้		เนือ่งจากการเรยีนรูใ้นระบบการจดัการ

เรียนรู้แบบผสมผสานให้โอกาสผู้เรียนในการแสดง

บทบาทในการเรียนมากขึ้น	 (Johnson	 et	 al,	 2006)	

ทำาให้ผู ้รับการพัฒนาเกิดการเรียนรู ้อย่างมีความ

หมาย	 (Taraddi	 and	 Pokrajac,	 2005)	 มีความ

กระฉับกระเฉงในการเรียนรู้	 (Active	 learner)	และ

ทำาให้เกิดการเรียนรู ้ที่กระฉับกระเฉง	 (Active	

learning)	นอกจากนี้การเรียนในระบบการจัดการ

เรียนรู ้แบบผสมผสาน	 ยังมีส่วนช่วยสนับสนุน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับผู้เข้ารับ

การพัฒนาด้วยกัน	 และผู ้ เข ้ารับการพัฒนากับ	

ผู้ดำาเนินการพัฒนาโดยการติดต่อแบบส่วนตัว	ช่วย

ให้เกดิการเรยีนรูท้ีด่ขีึน้	(Thorne,	2003)	เป็นรปูแบบ

การเรยีนการสอนทีช่่วยให้ประหยดัเวลาและลดการ

ใช้ทรพัยากร	(Voos,	2003)	สนบัสนนุและช่วยทำาให้

ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ด้ดขีึน้	(Thorne,	2003)	มเีป้าหมายเพือ่

ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างเตม็ตามศกัยภาพและ

บรรลเุป้าหมายของการเรยีน	(Harriman,	2004)	และ

ถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ดีที่สุดใน

ปัจจุบัน	(Rochester	Institute	of	Ichnology,	2004)																																																															

ข้อเสนอแนะ
1.	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	จากผลการวจิยั	พบว่า	ผูบ้รหิารโรงเรยีน

ทีม่เีพศต่างกนัและผูบ้รหิารโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน

ที่มีขนาดต่างกัน	มีพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการ

ไม่แตกต่างกัน	ดังนั้นในการนำารูปแบบการพัฒนา

ภาวะผูน้ำาทางวชิาการผ่านการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน	

สำาหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาค

ใต้	 ไปใช้พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	จงึไม่จำาเป็นต้องคำานงึ

ถงึความแตกต่างระหว่างเพศ	และขนาดโรงเรยีนของ

ผู้บริหาร								

	 2.	จากผลการวจิยั	พบว่า	ผูบ้รหิารโรงเรยีน

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้		มรีะดบัภาวะผูน้ำาทาง

วิชาการในองค์ประกอบที่	 3	 การใช้เทคโนโลยีใน	

การบริหารและการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ในการ

เรียนรู้	 อยู่ในระดับปานกลาง	ขณะที่ด้านอื่นอยู่ใน

ระดับมาก	ดังนั้นในการนำารูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผู ้นำาทางวิชาการผ่านการเรียนรู ้แบบผสมผสาน	

สำาหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ไปใช้พฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต	้ ในส่วนของพฤติกรรม
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ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการบริหารและ

การสร้างสิง่แวดล้อมใหม่ในการเรยีนรู	้	ควรทบทวน

ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ	ให้เวลาในการศกึษาเนือ้หาสาระ

และทำากจิกรรมแก่ผูบ้รหิารโรงเรยีนในส่วนของการ

ใช้เทคโนโลยใีนการบรหิารและการสร้างสิง่แวดล้อม

ใหม่ในการเรียนรู้มากกว่าส่วนอื่นๆ	เป็นพิเศษ																																												

	 3.	จากผลการวจิยั	พบว่า	ผูบ้รหิารโรงเรยีน

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ที่มีตำาแหน่งหัวหน้า

งานวิชาการมีพฤติกรรมภาวะผู ้นำาทางวิชาการ	

ตำ่ากว่าผู ้อำานวยการและรองผู ้อำานวยการ	 และ	

ผู ้บริหารที่มีประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่ง	

ตั้งแต่	5	ปีลงมา	มีพฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการ

ตำา่กว่าผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ตัง้แต่	5	ปีขึน้ไป		ดงั

นั้นในการนำารูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้นำาทาง

วิชาการผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานไปใช้พัฒนา

พฤติกรรมภาวะผู ้นำาทางวิชาการของผู ้บริหาร

โรงเรยีนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ควรทบทวน

ความรู้พื้นฐานเดิม	 ให้เวลาในการทำากิจกรรม	และ

ให้ความสำาคญัโดยการดแูลเอาใจใส่และให้ความช่วย

เหลอืผูบ้รหิารโรงเรยีนตำาแหน่งหวัหน้างานวชิาการ

และผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ในการทำางาน

ตัง้แต่	5	ปีลงมา		มากกว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนกลุม่อืน่ๆ	

เป็นพิเศษ																																																																																																																										

	 4.	จากผลการวิจัย	 พบว่า	 รูปแบบการ

พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน	สำาหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	มคีวามเหมาะสมและมคีวามเป็นไป

ได้ในการนำารูปแบบไปใช้	 	 รูปแบบประกอบด้วย	

หลกัการทีส่ำาคญั	7	ประการ	และมเีงือ่นไขของการนำา	

รูปแบบไปใช้ที่สำาคัญ	 คือ	 ผู ้บริหารโรงเรียนควร	

มีความพร ้อมด ้านทักษะการใช ้คอมพิวเตอร ์		

เห็นประโยชน์ของการใช้ระบบออนไลน์	ตระหนัก

ถึงความสำาคัญและมีความรู้ในงานวิชาการและมี

ความต้องการพฒันาตนเอง		และผูด้ำาเนนิการพฒันา

จะต้องเฝ้าดูห้องสนทนาเป็นระยะๆ	ดังนั้นก่อนที่

ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการจะ

นำารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการผ่านการ

เรียนรู้แบบผสมผสาน	ไปใช้พัฒนาพฤติกรรมภาวะ

ผู ้นำาทางวิชาการให้กับผู ้บริหารโรงเรียนในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ควรทำาความเข้าใจใน	

หลักการและเงื่อนไขต่างๆ	ที่กล่าวถึงให้เข้าใจก่อน

และสร้างเงื่อนไขดังกล่าวให้เกิดขึ้นก่อนนำารูปแบบ

นี้ไปใช้																																																																																																								

2.	 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	นำาระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสม

ผสานไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่และ

ให้มเีนือ้หาครบตามหลกัสตูร	ศกึษาผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้

จริงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 และควรใช้การ

ประเมินตามสภาพจริงด้วย													

	 2.	ควรพัฒนารูปแบบที่มีลักษณะการ	

เรียนรู้แบบผสมผสานสำาหรับพัฒนาศึกษานิเทศก์	

ครู		และบุคลากรทางการศึกษาอื่น	ๆ																																																																																							

เอกสารอ้างอิง
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ผลของโปรแกรมการตั้งเป้าหมายร่วมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เพื่อลดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์

Effect	of	Mutual	Goal	Setting	Program	on	Self	Care	Behaviors		for	
Reduction	of	Iron	Deficiency	Anemia	Among	Pregnant	Women		

สุจิรา	พรมทองบุญ1*,	โสเพ็ญ	ชูนวล2		และ	สุรีย์พร	กฤษเจริญ3

Sujira	Promtongboon	,	Sopen	Chunuan	and	Sureeporn	Kritcharoen

Abstract
This	quasi-experimental	study	aimed	to	test	the	effect	of	mutual	goal	setting	oriented	program	on	self-	care	
behaviors	for	reduction	of	iron	deficiency	anemia	in	pregnant	women.		Fifty	subjects	were		selected	and	
were	equally	divided	into	an	experimental	group	(n	=	25),	which	received	self	-	care	program	and	a	control	
group	(n	=	25),	which	received	usual	care.	The	instruments	used	in	this	study	consisted	of	two	types	:	1)	
the	mutual	goal-setting	oriented	program	as	an	intervention	tool,	and	2)	a	for	data	collection	which	included	
a	demographic	and	current	pregnancy	information,	and	a	Self	-	Care	Behaviors	for	Reduction	of	Iron	
Deficiency	Anemia	Questionnaire	 (SCBRIDAQ).	All	 instruments	 in	 this	 study	were	 validated	by	five	
experts,	and	the	reliability	of	the	SCBRIDAQ	yielded	a	Cronbach’s	alpha	of	0.74.	The	data	were	analyzed	
using	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	independent	and	paired	t-tests.	The	results	
were	summarized	as	follows	:	1)	After	intervention,	subjects	in	the	experimental	group	had	a	significantly	
higher	mean	score	of	self	-	care	behaviors	than	before	intervention	(M	=	79.60,	SD	=	7.02;	M	=	66.76,	SD	
=	6.11;	t	=	8.37,	p	<	 .001).	Subjects	 in	the	experimental	group	had	significantly	higher	mean	scores	of	
hematocrit	 than	before	 intervention	 (M	=	34.18,	SD	=	1.86;	M	=	30.72,	SD	=	1.67;	 t	=	7.80,	p	<	 .001,	
respectively).	 2)	Subjects	 in	 the	 experimental	 group	had	a	 significantly	higher	mean	 score	on	 for	 the	
reduction	of	iron	deficiency	anemia	than	those	in	the	control	group	(M	=	79.60,	SD	=	7.02;	M	=	69.24,	SD	
=	7.96;	t	=	4.88,	p	<	.001).	The	subjects	in	the	experimental	group	had	the	mean	scores	of	hematocrit	not	
significantly	higher	than	those	in	the	control	group	(M	=	34.18,	SD	=	1.86;	M	=	34.27,	SD	=	3.08;	t	=	.13,		

1	 คณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110																																		

*	ผู้ให้การติดต่อ

บทความวิจัย
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p	>	.05,	respectively).	The	results	of	this	study	showed	that	the	mutual	goal-setting	oriented	program	could	
help	pregnant	women	with	iron	deficiency	anemia	to	improve	their	self	-	care	behavior	and	may	help	to	
prevent	complications	during	pregnancy,	intrapartum	and	postpartum.
	 Keywords	:	The	mutual	goal	setting	oriented	program,	self	care	behaviors.	pregnant	women,		
	 	 iron	deficiency	anemia

บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการตั้งเป้าหมายร่วมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

เพือ่ลดภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญงิตัง้ครรภ์	กลุม่ตวัอยา่งเปน็หญงิตัง้ครรภท์ี่มีภาวะโลหติจางใน

หน่วยฝากครรภ์	โรงพยาบาลศนูย์หาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	ซึง่ได้รบัการคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง	จำานวน	50		ราย	

แบ่งเป็นกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง	กลุม่ละ	25	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลองคอืโปรแกรมการตัง้เป้าหมายร่วม	

และคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 1)	

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	2)	แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ซึง่ได้รบัการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุ	ิ5	ท่าน	และผลการทดสอบความเทีย่งของแบบประเมนิ

พฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	(Cronbrach’s	alpha	coefficient)	ได้เท่ากบั	

0.74	วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติบรรยาย	หาค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดแูลตนเองและค่าเฉลีย่ฮมีาโตครติโดยใช้สถติทิอีสิระและสถติทิคีู	่ผลการ

วจิยัพบว่า	1)	กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดแูลตนเองสงูกว่าก่อนได้รบัโปรแกรมอย่างมนียัสำาคญัทาง

สถิติ		(M	=	79.60,	SD	=	7.02;	M	=	66.76,	SD	=	6.11;	t	=	8.37,	p	<	.001	)	และมีค่าเฉลี่ยฮีมาโตคริตสูงกว่าก่อนได้

รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(M	=	34.18,	SD	=	1.86;	M	=	30.72,	SD	=	1.67;	t	=	7.80,	p	<.001	ตาม

ลำาดับ)	2)	กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 	 (M	

=	79.60,	SD	=	7.02;	M	=	69.24,	SD	=	7.96;	t	=	4.88,	p	<	.001)	แต่มีค่าเฉลี่ยฮีมาโตคริตกับกลุ่มควบคุมแตกต่าง

กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (M	=	34.18,	SD	=	1.86;	M	=	34.27,	SD	=	3.08;	 t	=	 .13,	p	>	 .05)	ซึ่งปฏิเสธ

สมมติฐานข้อที่	 2	จะเห็นได้ว่าโปรแกรมการตั้งเป้าหมายร่วมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำาให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิต

จางมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น	ส่งผลต่อการเพิ่มค่าฮีมาโตคริตเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นใน

ระยะตั้งครรภ์	คลอด	และหลังคลอด

	 คำาสำาคัญ	:	 การตั้งเป้าหมายร่วม,	พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์,	ภาวะโลหิตจางจากการขาด

	 	 ธาตุเหล็ก

บทนำา
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้ งครรภ ์ เป ็นป ัญหา

สาธารณสุขที่สำาคัญ	จากสถิติย้อนหลัง	3	ปีของกรม

อนามัย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2552	 -	 2554	พบอัตราภาวะ

โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก

ร้อยละ	19.15,	 18.47,	 19.74	และเมื่ออายุครรภ์	 32	

สัปดาห์	 พบอัตราภาวะโลหิตจางร้อยละ	 18.07,	

16.50,	17.36	ตามลำาดับ	(กรมอนามัย,	2554)	จะเห็น

ได้ว่าอัตราภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ยังคง	

สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	คือไม่เกินร้อยละ	10	ซึ่งมี
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การลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
สุจิรา		พรมทองบุญ	และคณะ

แนวโน้มว่าหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์จำานวน

หนึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้	 ภาวะโลหิตจางใน

หญิงตั้งครรภ์เกิดจากหลายสาเหตุ	 แต่ที่พบบ่อย	

ทัว่ทกุภาคในประเทศไทยเกดิจากการขาดธาตเุหลก็	

จากการที่หญิงตั้ งครรภ ์มีพฤติกรรมด ้านการ																

รับประทานอาหารและยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กไม่ถูก

ต้อง	เพราะมคีวามเชือ่ว่าการรบัประทานอาหารรวม

ทั้งยาบำารุงเลือดที่เจ้าหน้าที่ให้ทำาให้ลูกตัวโตคลอด

ยาก	(ศรวัสย์	ศิลาลาย,	2550)	การรับประทานยาเม็ด

เสรมิธาตเุหลก็สมำา่เสมอพบมเีพยีงร้อยละ	50.4	(อษุา		

รัตนพันธ์	และคณะ,	2550)	การรับประทานโปรตีน

จากเนื้อสัตว์น้อย	และนิยมดื่มชา	กาแฟ	แทนอาหาร

มื้อเช้า	(สุมาลิกา	เปี่ยมมงคล,	2550)	จากพฤติกรรม

ดงักล่าวส่งผลให้เกดิภาวะโลหติจางในหญงิตัง้ครรภ์	

อาจส่งผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกใน

ครรภ์ได้	 ในระยะตั้งครรภ์จะมีอาการเวียนศีรษะ	

เหนื่อยง่าย	 ในระยะคลอด	 เสี่ยงต่อการตกเลือด

ระหว่างคลอด	จะมีอาการรุนแรงกว่าคนปกติ	 เกิด

ภาวะช็อกได้ง่าย	 และในระยะหลังคลอด	การหลั่ง

นำ้านมน้อย	แผลฝีเย็บหายช้า	หากมีภาวะโลหิตจาง

เรื้อรังตลอดการตั้งครรภ์จะทำาให้ทารกมีนำ้าหนัก

น้อยกว่า	2,500	กรัม	และอาจเสียชีวิตจากการคลอด

ก่อนกำาหนด	(เทียมศร	ทองสวัสดิ์,	2549)	การแก้ไข

ภาวะโลหติจางให้เป็นปกตก่ิอนอายคุรรภ์	32	สปัดาห์

จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อมารดาและทารก

ในครรภ์ได้	

	 การดแูลตนเองทีม่ผีลต่อการลดภาวะโลหติ

จางจากการขาดธาตุเหล็ก	 คือการรับรู้ตนเอง	 โดย	

การแจ้งให้หญิงตั้งครรภ์รับรู้ว่ามีความเข้มข้นของ

เม็ดเลือดแดงตำ่า	 (อุษา	 รัตนพันธ์	 และคณะ,	 2550)	

การให้ความรู้และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติจริงอย่าง

ถกูต้อง	ส่งผลให้มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองถกูต้อง	

(วรวรรณ	วรศกัตยานนัต์,	2551)	จะเหน็ได้ว่าการลด

ภาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็ต้องร่วมมอืกนั

ทั้งผู้ให้และผู้รับริการ	จากการทบทวนวรรณคดีพบ

ว่า	กระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายจากทฤษฎี

ของคิง	(King,	2000)	ได้มีผู้นำามาประยุกต์ใช้ในการ

พยาบาลแล้วได้ผลดีกับผู้รับบริการหลายประเภทที่

ต้องการปรับพฤติกรรมของผู ้รับบริการให้ดีขึ้น	

หรือเหมาะสมตามภาวะของโรคที่เป็นอยู่	 (นงเยาว์	

สายแก้ว,	 2550;	 ปรัศนี	 ศรีกัน	 และคณะ,	 2547)		

ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดทฤษฎีของคิงในการสร้าง

โปรแกรมการตั้งเป้าหมายร่วมโดยมีเป้าหมายให้

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ

เหลก็ร่วมตัง้เป้าหมายในการดแูลตนเองเพือ่ลดภาวะ

โลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็และมพีฤตกิรรมการ

ดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.	 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองและค่าฮีมาโตคริตก่อนและหลังได้รับ

โปรแกรมการตั้งเป้าหมายร่วม	

2.	 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองและค่าฮีมาโตคริตระหว่างกลุ่มที่ได้รับ

โปรแกรมการตั้งเป้าหมายร่วมกับกลุ่มที่ได้รับการ

ดูแลตามปกติ

กรอบแนวคิดของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยใช้ทฤษฎีการบรรลุ	

เป้าหมายของคิงที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมี	

เป้าหมาย	ซึง่เป็นกระบวนการเรยีนรู	้และการสือ่สาร

กันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระหว่างพยาบาลและผู้รับ

บริการ	(King,	2000)	ร่วมกับการทบทวนวรรณคดี

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง	

ตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง	 (ปรารถนา	 เพียรทอง,	

2545;	ปรียาภรณ์	บุญยัง,	2548;	อุษา	รัตนพันธ์	และ
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คณะ,	 2550)	 เป ็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา

โปรแกรมการตั้งเป้าหมายร่วม	 มีการแลกเปลี่ยน	

การรบัรูข้้อมลู	ความคดิเหน็ร่วมกนั	เพือ่เข้าใจปัญหา

ตรงกับผู้วิจัย	 มีการกำาหนดปัญหาร่วมกัน	 มีการ

ค้นหาวธิปีฏบิตัแิละตดัสนิใจเลอืกวธิลีดภาวะโลหติ

จาง	 โดยมีผู ้วิจัยเป็นผู ้สนับสนุนให้ความรู ้และ	

ฝึกทักษะตามปัญหาของแต่ละคนจนมีพฤติกรรม

การดูแลตนเองด้านการเลือกรับประทานอาหารที่มี

ธาตเุหลก็	การรบัประทานอาหารทีช่่วยในการดดูซมึ

ธาตุเหล็ก	 การรับประทานอาหารที่ขัดขวางการ	

ดูดซึมธาตุเหล็ก	 การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุ

เหล็กอย่างถูกต้องสมำ่าเสมอ	และการป้องกันภาวะ

โลหติจางเพือ่ให้ร่างกายได้รบัธาตเุหลก็อย่างเพยีงพอ	

ซึ่งประเมินได้จากแบบสอบถามพฤติกรรมการ	

ดูแลตนเองเพื่อลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์

และจากการตรวจเลือดดูความเปลี่ยนแปลงของ	

ค่าฮีมาโตคริต

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	(quasi-

experimental	research)	แบบ	2	กลุ่ม	วัดผลก่อนและ

หลังการทดลอง	 (two	 groups	 pretest-	 posttest	

design)	

ประชากร	คือ	หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิต

จาง

กลุม่ตวัอย่าง	คอื	หญงิตัง้ครรภ์ทีม่ภีาวะโลหติ

จางที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่	

สงขลา	 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติ	

ที่กำาหนดไว้	 คือ	 1)	 มาฝากครรภ์ครั้งแรกมีผล	

ฮีมาโตคริตน้อยกว่าร้อยละ	33	 2)	มีอายุครรภ์น้อย

กว่า	28	สัปดาห์	3)	ผลการคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย

ปกติ	 ไม่เป็นโรคเลือดอื่นๆ	 4)	 ไม่พบภาวะเสี่ยงต่อ

การตัง้ครรภ์	เช่น	โรคหวัใจ	เบาหวาน	ความดนัโลหติ

สูง	เลือดออกขณะตั้งครรภ์	ไม่เป็นโรคพยาธิ	ไม่เป็น

ริดสีดวงทวารหรือถ่ายอุจจาระปนเลือด	 5)	 อ่าน	

เขียนภาษาไทยได้	 และได้กำาหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อำานาจการทดสอบ	

(power	analysis)	ของโพลิทและฮังเกอร์	(Polit	and	

Hungler,	 1999)	กำาหนดระดับความเชื่อมั่นที่	 0.95	

อำานาจการทดสอบเท่ากับ	0.80	จากงานวิจัยที่ศึกษา

เกี่ยวกับผลของการพยาบาลที่ เน ้นการเตรียม

จำาหน่ายทารกก่อนคลอดโดยใช้ทฤษฎีความสำาเร็จ

ตามเป้าหมายต่อความวติกกงัวลและพฤตกิรรมการ

ดูแลทารกของมารดา	ของ	สินีนาฎ	ลิ้มนิยมธรรม	

(2546)	คำานวนได้ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ	1.86	จาก

นั้นคำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตาราง	

อำานาจการทดสอบของโพลิทและฮังเกอร์	 ได้ขนาด

กลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มละ	25	ราย	รวมทั้งหมด	50	ราย		

ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำาหนด	

แบ่งเป็นกลุม่ควบคมุดำาเนนิการจนแล้วเสรจ็ครบ	25	

ราย	และต่อมาจงึกำาหนดเป็นกลุม่ทดลองดำาเนนิการ

ทดลองเป็นรายบุคคลจนแล้วเสร็จครบ	25	ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลอง	คอื	1)	โปรแกรม

การตั้งเป้าหมายร่วมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง		

2)	คู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อลดภาวะโลหิตจางในหญิง

ตั้งครรภ์	

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 1)	

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	 2)	 แบบสอบถาม

พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะโลหิตจาง	

ในหญิงตั้งครรภ์	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน

วรรณคดี	มี	 5	 ด้าน	 (24	 ข้อ)	 ได้แก่	 1)	 การเลือก	

รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก	2)	อาหารที่ช่วยใน

การดูดซึมธาตุเหล็ก	 3)	 งดอาหารที่ขัดขวางการ	

ดูดซึมธาตุเหล็ก	4)	การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุ
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การลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
สุจิรา		พรมทองบุญ	และคณะ

เหล็ก	5)	การป้องกันภาวะโลหิตจาง	

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับการตรวจสอบ

ความตรงเชงิเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุ	ิ	5	ราย	หลงัจาก

แก้ไขแล้วจึงนำาเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองไป

ทดลองใช้กบัหญงิตัง้ครรภ์ทีม่คีณุสมบตัเิช่นเดยีวกบั

กลุ่มตัวอย่างจำานวน	2	ราย	พร้อมนำาแบบสอบถาม

พฤตกิรรมการดแูลตนเองเพือ่ลดภาวะโลหติจางจาก

การขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ไปทดลองใช้	(try	

out)	กับหญิงตั้งครรภ์	จำานวน	30	ราย	(pilot	study)	

ที่โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 นำา

คะแนนทีว่ดัได้มาคำานวณหาค่าความเทีย่งจากความ

สอดคล้องภายในของเครื่องมือ	 โดยคำานวณหา	

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	

alpha	 coefficient)	 ได ้ เท ่ากับ	 0.76	 แสดงว่า

แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ	 (บุญใจ	 ศรีสถิตย์		

นรากูร,	2547)

วิธีการทดลอง
ผูว้จิยัคดัเลอืกหญงิตัง้ครรภ์ทีม่คีณุสมบตัติาม

ที่กำาหนดจำานวน	50	ราย	แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม	 25	

ราย	กลุ่มทดลอง	25	ราย	โดยมีวิธดีำาเนินการดังนี้	คือ	

ผู้วิจัยดำาเนินการกับกลุ่มควบคุมก่อนตามขั้นตอน

โดยพบกลุ่มควบคุม	 2	 ครั้ง	 คือ	 ครั้งที่	 1	 วันที่มา	

ฟังผลเลือดครั้งแรก	 ผู ้วิจัยให้กลุ ่มควบคุมตอบ

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	แบบประเมินพฤติกรรม

การดูแลตนเอง	(pre-test)	ให้การดูแลตามปกติ	และ

นดั	4	สปัดาห์พบครัง้ที	่2	เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมการ

ดแูลตนเอง	(post-test)	ตรวจฮมีาโตครติ	และแนะนำา

การดูแลตนเองที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง

คลอด	 ผู้วิจัยกล่าวยุติการวิจัย	 ขอบคุณที่ให้ความ	

ร่วมมือ

ต่อมาจึงดำาเนินการกับกลุ่มทดลอง	 ผู ้วิจัย	

เข้าพบกลุม่ทดลอง	2	ครัง้	จดักจิกรรมเป็นรายบคุคล

ใช้เวลาครั้งละประมาณ	30	นาที	 ดังนี้	พบครั้งที่	 1		

วนัทีม่าฟังผลเลอืดครัง้แรก	ผูว้จิยัสร้างสมัพนัธภาพ	

ดำาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการตั้งเป้าหมาย	

ร่วมกัน	 ซึ่งมี	 4	 ขั้นตอน	 คือ	 1)	 ค้นหา	 ปัญหา		

และกำาหนดปัญหาร ่วมกับผู ้วิจัย	 โดยให้ตอบ

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	แบบประเมินพฤติกรรม

การดูแลตนเอง	 (pre-test)	 ก่อนได้รับโปรแกรม		

แลกเปลี่ยนข้อมูล	ความรู้สึกและผู้วิจัยรับฟังความ

คดิเหน็เกีย่วกบัการดแูลตนเองตามความเชือ่	ความรู้

และปัญหาของแต่ละคนอย่างตั้งใจ	 ทำาให้เข้าใจ

ปัญหาที่แท้จริงร่วมกัน	พร้อมทั้งให้ความรู้	 สาเหตุ	

ผลกระทบของภาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็

ตามคู่มือ	 นำาข้อมูลที่ได้มากำาหนดปัญหา	บันทึก

ปัญหาในคู่มือร่วมกัน	2)	ค้นหาและกำาหนดวิธีการ

ลดภาวะโลหิตจางตามปัญหาที่กำาหนดไว้ตาม

ศกัยภาพของตนทีย่อมรบัได้ร่วมกบัผูว้จิยั	และผูว้จิยั

ให้ความรูต้ามคูม่อื	3)	ปฏบิตัติามวธิกีารทีต่กลงร่วม

กัน	ฝึกทักษะการจัดเมนูอาหารที่หาง่ายในท้องถิ่น

โดยการเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็ก	เช่น	เนื้อแดงสัตว์	

เครื่องในสัตว์	 ผักใบเขียว	ผลไม้ที่มีวิตามินซีที่ช่วย

ดูดซึมธาตุเหล็ก	หลีกเลี่ยงหรืองดอาหาร	 เครื่องดื่ม

ที่ขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก	 ให้เข้าใจถึงปริมาณ

และคุณค่าสารอาหารแต่ละมื้อครบหลัก	5	หมู่ตาม

ภาพชดุอาหารทดแทนสำาหรบัหญงิตัง้ครรภ์ในสมดุ

บันทึกสุขภาพแม่เด็ก	 ฝึกบันทึกการรับประทาน

อาหารและยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กทุกครั้งตามคู่มือ	

ประเมินตนเองทุกมื้อหรือทุกวัน	 ปรับตนเองจน

สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง	 และให้รับทราบถึงการ

ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการสูญเสียเลือดเรื้อรัง	

เช่นการมีพยาธิปากขอ	การมีเลือดออกในกระเพาะ

อาหาร	 เป็นต้น	แจกคู่มือให้อ่านประกอบการดูแล
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ตนเองที่บ้าน	ผู้วิจัยติดตามปัญหาอุปสรรค	กระตุ้น

เตือนทางโทรศัพท์	หลังให้โปรแกรมแล้ว	1	สัปดาห์	

(การพบครั้งที่	 1	 จะดำาเนินการ	 3	ขั้นตอนแรก)	 4)	

ประเมินผลพฤติกรรมการดูแลตนเอง	(post-test)	ที่

แสดงถึงความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 เป็นการ

พบครัง้ที	่2	และตดิตามตรวจฮมีาโตครติหลงัจากให้

โปรแกรมแล้ว	4	สัปดาห์	ติดตามปัญหาที่ยังปฏิบัติ

ไม่ได้เพือ่การตัง้เป้าหมายครัง้ต่อไป	ให้กำาลงัใจในการ

ดูแลตนเองจนมีผลฮีมาโตคริตเป็นปกติก่อนอายุ

ครรภ์	 32	 สัปดาห์	 ให้ดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง	

จนกระทัง่คลอด	ผูว้จิยักล่าวยตุกิารวจิยั	และขอบคณุ

กลุ่มทดลองที่ให้ความร่วมมือ	

	การวิเคราะห์ข้อมูล

	ผูว้จิยันำาข้อมลูของกลุม่ตวัอย่างทีต่รวจสอบ

ความถกูต้องแล้วมาวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปโดยใช้สถิติ	 กำาหนดความมี	

นัยสำาคัญที่ระดับ	 .05	ดังนี้	 คือ	 1)	 วิเคราะห์ข้อมูล

ทัว่ไปโดยใช้สถติแิจกแจงความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	(µ)	

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (SD)	 	 2)	 วิเคราะห์ความ	

แตกต่างของข้อมูลทั่วไประหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมด้วยสถิติทีอิสระสำาหรับตัวแปรระดับ

ช่วงมาตรา	 (interval	 scale)	 และระดับอัตราส่วน

มาตรา	 (ratio	 scale)	 และใช้สถิติไคสแควร์	 (Chi-

square)	สำาหรับตัวแปรระดับนามมาตรา	 (nominal	

scale)	 และระดับอันดับมาตรา	 (ordinal	 scale)		

3)	 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองและมีค ่าเฉลี่ย	

ฮีมาโตคริตก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมโดยใช้

สถติทิคีู	่(paired	t-test)	และ	4)	วเิคราะห์เปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล

ตนเองและค่าเฉลี่ยฮีมาโตคริตระหว่างกลุ่มที่ได้รับ

โปรแกรมการตั้งเป้าหมายร่วมกับกลุ่มที่ได้รับการ

ดแูลตามปกตโิดยใช้สถติทิอีสิระ	(independent	t-test)

ผลการวิจัย
1)	 หลังการทดลองกลุ ่มทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าก่อนได้รับ

โปรแกรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (M	 =	 79.60,		

SD	=	7.02;	M	=	66.76,	SD	=	6.11;	t	=	8.37,	p	<	.001,	

ตามลำาดับ)	 และมีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มข้นของ	

เม็ดเลือดแดงสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมี	

นัยสำาคัญทางสถิติ 	 (M	 =	 34.18,	 SD	 =	 1.86;		

M	=	30.72,	SD	=	1.67;	t	=	7.80,	p	<	.001	ตามลำาดับ)	

ดังแสดงในตารางที่	1

2)	กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	(M	=	79.60,	SD	=	7.02;	M	=	69.24,	SD	=	7.96;	

t	=	4.88,	p	<	.001,	ตามลำาดับ)	และมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงกับกลุ่มควบคุมไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (M	=	34.18,	

SD	=	1.86;	M	=	34.27,	SD	=	3.08;	t	=	.13,	p	>	.05	

ตามลำาดับ)	ดังแสดงในตาราง	2

ตารางที	่1		เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดแูลตนเองและค่าเฉลีย่ฮมีาโตครติก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรม	

	 การตั้งเป้าหมายร่วมโดยใช้สถิติทีคู่		(N	=	50)

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ก่อนทดลอง	(n	=	25) หลังทดลอง	(n	=	25)

t
M SD M SD

พฤติกรรมการดูแลตนเอง 66.76 6.11 79.60 7.02 8.37***

ค่าฮีมาโตคริต 30.72 1.67 34.18 1.86 7.80***

***	p	<	.001	
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การลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
สุจิรา		พรมทองบุญ	และคณะ

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย 	 แสดงว ่ ากลุ ่มที่ ได ้รับ

โปรแกรมการตัง้เป้าหมายร่วมต่อพฤตกิรรมการดแูล

ตนเอง	มคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดแูลตนเองและ

มีค่าเฉลี่ยฮีมาโตคริต	สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	<	.001)	และพบว่ากลุ่ม

ที่ได้รับโปรแกรมการตั้งเป้าหมายร่วม	 มีคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ

การดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 <	

.001)	แต่พบว่ามค่ีาเฉลีย่ฮมีาโตครติแตกต่างกนัอย่าง

ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (t	=	 .13,	p	>	 .05)	แสดงให้

เหน็ว่าโปรแกรมการตัง้เป้าหมายร่วมเป็นรายบคุคล	

เป็นวธิทีีส่ามารถช่วยให้หญงิตัง้ครรภ์ทีม่ภีาวะโลหติ

จางจากการขาดธาตเุหลก็	มคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรม

การดูแลตนเองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม	และสูง

กว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกต	ิ เพราะโปรแกรม

การตั้งเป้าหมายร่วมตามแนวคิดทฤษฎีของคิงมี	

ขั้นตอนที่ทำาให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง		

รับรู้ตนเองว่ามีภาวะโลหิตจาง	 รับรู้พฤติกรรมการ

ดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้อง	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ข ้อมูลเกี่ ยวกับการดูแลตนเองด ้านการเลือก	

รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก	 การรับประทาน

อาหารทีช่่วยในการดดูซมึธาตเุหลก็	การรบัประทาน

อาหารที่ ขั ดขวางการดูดซึมธาตุ เหล็ก 	 การ	

รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	การป้องกันภาวะ

โลหิตจางร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและหญิงตั้งครรภ์	

ที่มีภาวะโลหิตจางตามคู่มือ	และมีการรับรู้เกี่ยวกับ

ความเชือ่ทีถ่กูต้อง	มกีารนำาข้อมลูทีไ่ด้มาคดิ	วเิคราะห์	

และกำาหนดปัญหาร่วมกับบันทึกในคู่มือ	 ซึ่งการ

บันทึกในคู ่มือเป็นการกำาหนดการดูแลตนเองที่

ชัดเจนเพื่อลดภาวะโลหิตจาง	จึงทำาให้หญิงตั้งครรภ์

มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมมากขึ้น	

การอธิบายตามคู่มือ	ทำาให้กลุ่มทดลองได้ดู

ภาพทารกคลอดก่อนกำาหนดและรบัรูผ้ลกระทบต่อ

ตนเอง	 อาจเกิดการตกเลือดหลังคลอด	ช็อกหรือ	

เสียชีวิตได้	ทำาให้เปิดใจยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ต้อง

แก้ไข	 เช่น	 การไม่รับประทานเนื้อแดงสัตว์	 หรือ	

ได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์น้อย	จึงมีภาวะโลหิตจาง

สูงมาก	(สุมาลิกา	เปี่ยมมงคล,	2550)	ไม่รับประทาน

ผักหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีหลังอาหาร	 เช่น	 กล้วย	

มะละกอ	และส้ม	และนิยมดื่มชา	กาแฟ	นมสด	นม

ถั่วเหลืองก่อนอาหารเช้าหรือหลังอาหารทันที	และ

รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุ เหล็กไม ่ถูกต ้อง	

สอดคล้องกับการศึกษาของปรารถนา	 เพียรทอง	

(2545)	 ได้อาศัยคู ่มือการดูแลตนเองของหญิง	

ตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางเป็นสื่อแบบจำาลอง

อาหารทีม่ธีาตเุหลก็	ภาพตวัอย่างอาหาร	แบบจำาลอง

แสดงการเปรยีบเทยีบการดดูซมึธาตเุหลก็เมือ่ได้รบั

ตารางที่	2	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองและค่าฮีมาโตคริตระหว่างกลุ ่มทดลองและ	

	 กลุ่มควบคุมหลังการทดลอง	โดยใช้สถิติทีอิสระ	(independent	t-test)	(N=	50)

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
กลุ่มทดลอง	(n	=	25) กลุ่มควบคุม	(n	=	25)

t
M SD M SD

พฤติกรรมการดูแลตนเอง 79.60 7.02 69.24 7.96 4.88***

ค่าฮีมาโตคริต 34.18 1.86 34.27 3.08 .13ns

ns	=	nonsignificant,	***	p	<	.001	
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อาหารที่ส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กและอาหารที่

ขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก	ทำาให้เข้าใจถึงปริมาณ

และสัดส่วนอาหารที่ควรรับประทานให้เหมาะสม

กับความต้องการของร่างกาย	 และจากการอธิบาย

ปฏิบัติตั ว เพื่ อลดภาวะโลหิตจางทำ า ให ้หญิ ง	

ตั้งครรภ์พร้อมสามีหรือญาติรับรู้และเข้าใจวิธีการ

การดูแลตนเอง	 เริ่มคิดค้นหาและกำาหนดวิธีการ

แก้ไขปัญหาของตนเอง	สอดคล้องกบัการศกึษาของ

ยุคลธร	 แจ่มฤทธิ์	 (2551)	 ซึ่งพบว่าการรับรู้ภาวะ

สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์	หากบุคคลรับรู้ภาวะ

สุขภาพของตนจะทำาให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองเพิ่มขึ้น	 เช่นเดียวกับการศึกษาของอุษา	

รัตนพันธ์	 และคณะ	 (2550)	 ซึ่งพบว่า	 การสอน

สขุศกึษาในเรือ่งซึง่ตนเองประสบปัญหาอยู	่จะทำาให้

สนใจเรียนรู้	 นำาความรู้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา

ของตนเองสอดคล้องกับการศึกษาของรัญจวน		

สุพิทักษ์	 (2552)	ซึ่งพบว่าการใช้คู่มือเป็นสื่อที่ดีใน

การพัฒนาการรับรู ้สมรรถนะของผู ้ดูแลผู ้ป่วย	

เจาะคอ	อ่านทบทวนเองและส่งเสรมิการดแูลตนเอง

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

นอกจากนี้การติดตามปัญหาอุปสรรคทาง

โทรศัพท์หลังให้โปรแกรมแล้ว	1	สัปดาห์ของผู้วิจัย	

ทำาให้ทราบปัญหาและได้รับการแก้ไขทันที	 เช่น		

บางคนหยุดรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเอง

เพราะเหม็น	 มีอาการแพ้ท้อง	 รับประทานแล้ว

อาเจียน	 การถือศีลอดของชาวมุสลิมในเดือน	

รอมฎอนไม่ได้รับประทานตามเวลาที่กำาหนด	บาง

คนรับประทานอาหารเพียง	2	มื้อ	และเป็นอาหารที่

ไม่มีประโยชน์	เช่น	ขนมปังกับนำ้าหวาน	หรือผลไม้

อย่างเดียว	 เนื่องจากทำางานกลางคืน	 ง่วงนอน	 ไม่มี

เวลาออกไปซื้อของหรือมีรายได้น้อย	ควรเลือกหา

อาหารที่มีธาตุเหล็กเพียงพอกับความต้องการของ

ร่างกาย	เช่น	ต้มไข่ไว้ครั้งละ	2-3	ฟอง/	2-3	วัน	กล้วย

นำ้าว้า	หรือนมแทนขนมปังและนำา้หวาน	ซึ่งมีราคา	

ใกล้เคียงกัน	และรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก

วันละ	 3	ครั้งหลังอาหาร	หากรับประทานยาขณะ	

ท้องว่างได้ยิ่งดี	 เพราะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีขณะ

ท้องว่าง	หรือรับประทานพร้อมผลไม้ที่มีวิตามินซี	

(ปรารถนา	เพียรทอง,	2545;	สุดารัตน์	ธีระวร	และ

คณะ,	 2549;	อุ่นใจ	กออนันตกุล,	 2549)	 จะเห็นได้

ว่าการตดิตามทางโทรศพัท์เป็นการสือ่สารทีส่ะดวก	

ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางและเวลาการรอคอย	

ได้แนะนำา	กระตุน้เตอืนให้กำาลงัใจในการดแูลตนเอง

ถกูต้องอย่างต่อเนือ่ง	และนดัพบเพือ่ช่วยเหลอื	เตอืน

ให้มาตามนัด

กรณีของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตาม

ปกติ	 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า	 มีการให้ความรู้	

เป็นรายกลุ ่ม	 ไม่เฉพาะภาวะโลหิตจาง	 ไม่มีการ	

แลกเปลี่ยนรับรู้พฤติกรรมการดูแลตนเอง	จึงพบว่า

บางรายในกลุม่ควบคมุทราบว่าตนเองมคีวามเข้มข้น

เลือดตำ่าแต่ไม่รู้ว่าเสี่ยง	 ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กแต่	

เจ้าหน้าที่ไม่ได้อธิบายจึงคิดว่าเป็นยาบำารุง	 เมื่อ	

รับประทานยาแล้วเหม็น	อาเจียน	ปวดท้องหรือง่วง

นอน	จึงหยุดยาเอง	บางรายพบว่า	 รับประทานยา		

1-2	เมด็/วนั	เนือ่งจากเจ้าหน้าทีไ่ม่เปลีย่นซองยาเป็น	

3	ครัง้/วนั	จากการมแีนวปฏบิตัไิม่เหมอืนกนั	ไม่มสีือ่

การปฏิบัติตัวสำาหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิต

จาง	 ทำาให้ได้รับการดูแลตามปกติเหมือนหญิง	

ตั้งครรภ์ทั่วไป	จึงขาดการค้นหาปัญหา	ขาดความรู้

เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะโลหิตจางจาก

การขาดธาตุเหล็ก	 สาเหตุอาจเนื่องจากคลินิก	

ฝากครรภ์มผีูร้บับรกิารฝากครรภ์เป็นจำานวนมากใน

แต่ละวนั	พยาบาลต้องรบีเร่งทำางานจงึไม่สามารถให้

ข้อมูลความรู้ได้ครบถ้วนแก่หญิงตั้งครรภ์แต่ละคน

ได้	สอดคล้องกบัการศกึษาของอจัฉรา	ศรนีภาสวสัดิ์	
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และ	เครือวัลย์		ทองพันธ์ชั่ง		(2546)	พบว่าการแก้ไข

ภาวะโลหิตจางยังไม ่ เป ็นระบบชัดเจนและไม่

ครอบคลมุหญงิตัง้ครรภ์	ส่วนใหญ่เน้นการจ่ายยาเมด็

เสริมธาตุเหล็ก	 แต่ขาดการอธิบายถึงความจำาเป็น	

ที่ต้องรับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น	 จึงไม่ตระหนักในการ	

รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กอย่างสมำ่าเสมอ		

ในการศึกษาของสุปรียา	ตันสกุล	และคณะ	 (2546)	

พบว่าการให้ความรู้มีการปฏิบัติที่หลากหลาย	 ไม่

ครอบคลมุหญงิตัง้ครรภ์	ผูใ้ห้สขุศกึษาเป็นผูถ่้ายทอด

แบบการสือ่สารทางเดยีวใช้สือ่แทนองค์ความรูไ้ม่ให้

โอกาสหญิงตั้งครรภ์มีส่วนร่วม	 ในการศึกษาของ

ปรียาภรณ์	บุญยัง	 (2548)	พบว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่มี

ความรู ้เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบถึงร้อยละ	

73.33	 การปฏิบัติตัวด้านการบริโภคอาหารอยู่ใน

ระดบัดเีพยีงร้อยละ	50	รวมทัง้ไม่ทราบวธิกีารปฏบิตัติวั

เมื่อมีผลข้างเคียงของการรับประทานยาเม็ดเสริม

ธาตุเหล็ก	

	จะเห็นได้ว่าการตั้งเป้าหมายร่วมมีผลทำาให้

กลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการ

ดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ	

สอดคล้องกบัการศกึษาของศศธิร	ชดินายี	และคณะ	

(2547)	ที่พบว่าการได้รับการพยาบาลตามแนวทาง

ตามทฤษฎีความสำาเร็จตามเป้าหมาย	ทำาให้ผู้ป่วย	

ไตวายเรือ้รงัทีไ่ด้รบัการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม

มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารดกีว่าก่อนการทดลอง

และดีกว่ากลุ ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ	 ซึ่ง

สนบัสนนุแนวคดิการตัง้เป้าหมายร่วมของคงิในการ

ประยกุต์ใช้ดแูลหญงิตัง้ครรภ์ทีม่ภีาวะโลหติจางจาก

การขาดธาตุเหล็ก	 ในกรณีที่ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า

มีค่าเฉลี่ยฮีมาโตคริตระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม

การตั้งเป้าหมายร่วมและกลุ่มที่ได้รับการดูแลตาม

ปกติมีค ่ า เฉลี่ยฮีมาโตคริตไม ่แตกต ่างกันนั้น	

สอดคล้องกับการศึกษาของจิตไพบูล	 พระธานี	

(2544)	พบว่า	 ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มข้นของเม็ด

เลือดแดงหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน	 เนื่องจากการ

วิจัยนี้ใช้ระยะเวลาเพียง	 4	สัปดาห์	 การรักษาภาวะ

โลหิตจางให้เป็นปกติต้องใช้เวลาภายใน	1-2	 เดือน	

ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารและระดับความเข้มข้น

ของเม็ดเลือดแดงของแต่ละบุคคล	 (อุษา	รัตนพันธ์	

และคณะ,	 2550)	จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า	กลุ่มที่

ได้รับการดูแลตามปกติ	ส่วนหนึ่งได้รับการแนะนำา

การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กจากพยาบาล

หรือนักศึกษาผู้ให้การดูแล	และจากการตอบแบบ

ประเมนิพฤตกิรรมการดแูลตนเองเพือ่ลดภาวะโลหติ

จางจากการขาดธาตุเหล็ก	พบว่ากลุ่มทดลองมีดัชนี

มวลกายตำ่าร้อยละ	40	บางรายยังคงมีอาการแพ้ท้อง	

รับประทานยาแล้วอาเจียน	 รับประทานอาหารได้

น้อย	 ยังพบว่าบางรายมีค่าฮีมาโตคริตตำ่ามากถึง	

ร้อยละ	 25.28	 แต่ถ้าพิจารณาการเพิ่มขึ้นของค่า	

ฮมีาโตครติภายหลงัการทดลอง	พบว่าค่าฮมีาโตครติ	

มีการเพิ่มสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม	ซึ่งแสดงถึงการมี

ปฏิสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเป็นรายบุคคล	 ทำาให้มี

พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง	

สรุปผลของโปรแกรมการตั้งเป้าหมายร่วมที่

มขีัน้ตอน	มคีูม่อืทีม่ภีาพเป็นสือ่	ทำาให้เปิดใจมโีอกาส

แลกเปลีย่นรบัรูปั้ญหา	วธิแีก้ไขปัญหาตนเองร่วมกบั

ผู้วิจัย	 และฝึกทักษะการลดภาวะโลหิตจาง	 มีการ	

จดบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารและ	

ยาเสรมิธาตเุหลก็	ประเมนิตนเองทกุวนั	ปรบัตนเอง

จนสามารถลดภาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็

ได้	มกีารตดิตามเยีย่มทางโทรศพัท์ทำาให้ทราบปัญหา	

แก้ไขทันเวลา	โดยมีผู้วิจัยช่วยเหลือให้กำาลังใจ	และ

มีการประเมินผลร่วมกัน	ทำาให้หญิงตั้งครรภ์ที่มี

ภาวะโลหิตจางมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่า

ก่อนได้รบัโปรแกรมและสงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการดแูล
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ตามปกติได้	 เนื่องจากได้รับการดูแลอย่างเฉพาะ

เจาะจง	ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและเป็นระบบที่

ชัดเจน	 ในกรณีที่ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีค่าเฉลี่ย	

ฮีมาโตคริตระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการตั้ง	

เป้าหมายร่วมและกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติมี	

ค่าเฉลี่ยฮีมาโตคริตไม่แตกต่างกันนั้น	 เนื่องจากการ

วจิยันีใ้ช้ระยะเวลาเพยีง	4	สปัดาห์	ซึง่การรกัษาภาวะ

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กให้เป็นปกติต้องใช้

เวลาภายใน	1-2	เดือน	นอกจากนี้พบว่ากลุ่มที่ได้รับ

การดูแลตามปกติส่วนหนึ่งมีผลมาจากการแนะนำา

การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กจากพยาบาล

หรือนักศึกษาผู้ให้การดูแลเฉพาะราย	นอกจากนี้

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยา	 ได้แก่	 อาการ	

แพ้ท้อง	 รับประทานยาแล้วอาเจียน	 รวมทั้งการมี	

ค่าฮมีาโตครติทีต่ำา่มาก	ส่งผลต่อการเพิม่ขึน้ของการมี	

ค่าฮีมาโตคริตภายหลังการทดลองได้	 ดังนั้นการมี

ปฏิสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเป็นรายบุคคลของหญิง	

ตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางมีผลทำาให้มีพฤติกรรม

การดูแลตนเองที่ถูกต้อง	

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้พบว่า	ผลของโปรแกรมการ

ตั้งเป้าหมายร่วมทำาให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิต

จาง	มีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะโลหิต

จางจากการขาดธาตุเหล็กดีขึ้น	พยาบาลที่ดูแลหญิง

ตัง้ครรภ์ในแผนกฝากครรภ์	สามารถนำาผลการศกึษา

ครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	 โดยจัดให้มี

คลินิกภาวะเสี่ยงเพื่อสามารถใช้โปรแกรมการตั้ง	

เป้าหมายร่วมกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง

เป็นรายบุคคล	รวมทั้งสามีหรือญาติ	ทำาให้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนการรับรู้ข้อมูล	 รับฟังความรู้สึกนึกคิด	

จนเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับ

พยาบาลอย่างเป็นระบบ	จึงสามารถป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนได้	และเมื่ออายุครรภ์	 32	สัปดาห์	อัตรา

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์จะไม่เกินร้อยละ	10	

ได้ตรงตามเป้าหมาย
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ปุ๋ยและการผสมปุ๋ยใช้เอง
Fertilizer	and	Mixing	for	Own	Use

ไพศาล		เหล่าสุวรรณ1

Paisan		Laosuwan

Abstract
There	are	16	nutrient	elements	which	are	required	for	the	growth	and	development	of	crop	plants.	Among	
these,	6	elements	including	nitrogen,	phosphorus,	potassium,	calcium,	magnesium	and	sulfur	are	important	
and	nitrogen	(N),	phosphorus	(P)	and	potassium	(K)	are	required	in	large	amount.	There	are	four	types	
of	fertilizer	:	chemical	fertilizer,	organic	fertilizer,	bio	-	fertilizer	and	bio	-	organic	fertilizer.	Chemical	
fertilizer	is	a	form	of	chemical	substance	such	as	urea,	super	phosphate	and	potassium	chloride.	Organic	
fertilizer	is	obtained	from	fermented	organic	substances	such	as	plants,	animal,	dung,	etc.	Bio	-	fertilizer	
is	the	collection	of	symbiosis	microorganism,	while	the	bio	-	organic	fertilizer	is	the	collection	of	many	
living	microorganisms.	The	paper	presented	the	procedure	to	produce	mixed	chemical	fertilizer	so	that	
the	farmer	can	produce	mixed	fertilizer	for	their	own	uses.	

	

บทคัดย่อ							
ธาตุอาหารที่จำาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมี	16	ชนิด	ในจำานวนนี้ธาตุหลักที่ใช้ในการเจริญเติบโตของพืช	คือ	

ไนโตรเจน	ฟอสฟอรสั	โพแทสเซยีม	แคลเซยีม	แมกนเีซยีม	และกำามะถนั	และธาตทุีพ่ชืต้องการมาก	คอื	ไนโตรเจน	

(เอ็น)	ฟอสฟอรัส	(พี)	และโพแทสเซียม	(เค)	ธาตุอาหารหลักเหล่านี้เราเรียกกันว่า	“ปุ๋ย”	ปุ๋ยที่ให้แก่พืชมี	4	ชนิด	คือ

ปุ๋ยเคมี	ปุ๋ยอินทรีย์	ปุ๋ยชีวภาพ	และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	ปุ๋ยเคมีได้จากสารอนินทรีย์	เช่น	ปุ๋ยไนโตรเจนได้จากยูเรีย	

ปุ๋ยพีได้จากซุเปอร์ฟอสเฟส	และปุ๋ยเค	ได้จากโพแทสเซียมคลอไรด์	เป็นต้น	ปุ๋ยอินทรีย์ได้จากสิ่งมีชีวิต	เช่น	ซาก

พืช	ซากสัตว์	มูลสัตว์	 และพืชสด	ปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์	 และปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพ	คือ	ปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ยังมีชีวิต	การผสมปุ๋ยสูตรต่าง	ๆ	เพื่อใช้เอง	นับว่าเหมาะสม

ต่อความต้องการของพืชชนิดต่าง	ๆ	และเป็นการประหยัด	มีการแสดงตัวอย่างวิธีคำานวณสูตรปุ๋ย	

1	 ศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110

บทความวิชาการ

	 Hatyai	Journal	10(1)	:	65-69
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บทนำา
คนเราย่อมต้องการอาหารและรับประทานอาหาร

อย่างถูกสัดส่วน	 จึงเจริญเติบโตได้ดีและมีสุขภาพ

แข็งแรง	ฉันใดก็ฉันนั้น	พืชย่อมต้องการธาตุอาหาร

เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตให้กิ่ง	 ใบ	ดอก	ผล	 เมล็ด	

หรอืเส้นใย	ถ้าพชืขาดธาตอุาหาร	หรอืได้รบัในระดบั

ไม่พอเพียงก็จะแคระแกร็น	 ให้ผลผลิตตำ่าและ	

ด้อยคุณภาพ	ความจริงแล้วธาตุอาหารต่าง	ๆ	ที่พืช

ต้องการมอียูใ่นดนิทัว่ไปแล้ว	ดงันัน้เราเหน็ว่า	แม้ไม่

ใส่ปุ๋ยอะไรเลย	พืชก็เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ตาม

ปกติ	แต่ผลผลิตจะมากหรือน้อย	มีคุณภาพดีหรือไม่	

ย่อมขึ้นอยู่กับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินชนิด

นั้น	ๆ	ยิ่งกว่านั้น	เมื่อปลูกพืชไปนาน	ๆ	โดยไม่มีการ

ใส่ธาตุอาหารลงไปเพิ่มเติม	พืชจะดูดธาตุอาหารติด

ไปกบัหวั	ผล	เมลด็	หรอืส่วนอืน่	ๆ 	ทีเ่กบ็เกีย่วไปขาย	

หรือบริโภค	จนแทบไม่มีธาตุนั้น	ๆ	 เหลืออยู่ในดิน	

เช่น	เราตัดหญ้าแห้งเพื่อนำาไปเลี้ยงสัตว์	1	ตันก็มีปุ๋ย

ฟอสฟอรัสติดไป	3	กิโลกรัม	ถ้าตัดหญ้าจากแปลง

นั้น	 3	ตันต่อปี	 เกษตรกรก็ควรใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส	 9	

กโิลกรมัลงไปทดแทน		ดงันัน้	การใส่ธาตอุาหารชนดิ

ต่าง	ๆ	 ให้แก่พืชที่เราเรียกว่า	 “ใส่ปุ๋ย”	นั้น	 เป็นการ

จำาเป็นสำาหรับการปลูกพืชทุกชนิด

ธาตุอาหารที่จำาเป็นสำาหรับพืช	
	 ในโลกนีม้ธีาตตุ่าง	ๆ 	มากกว่า	100	ชนดิ		แต่

ที่พืชต้องการมีอยู่เพียง	16	ชนิดเท่านั้น		ในจำานวนนี้	

มี	 3	 ธาตุ	 คือ	 คาร์บอน	 (C)	 ออกซิเจน	 (O)	 และ

ไฮโดรเจน	(H)	พืชได้จากนำ้าและอากาศ	ธาตทุี่ได้จาก

ดินหรือต้องให้มี	13	ธาตุ	ในจำานวนที่มี	6	ธาตุที่เป็น

ธาตุหลักที่ใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของ

พชื	คอื	ไนโตรเจน	(N),	ฟอสฟอรสั	(P),	โพแทสเซยีม	

(Ca),	แมกนีเซียม	(Mg)	และกำามะถัน	(S)	อีก	7	ธาตุ

ทีม่คีวามสำาคญัไม่ยิง่หย่อนกว่ากนั	แต่พชืต้องการใน

ปริมาณน้อย	 ได้แก่	 เหล็ก	 (Fe),	 แมงกานีส	 (Mn),	

ทองแดง	(Cu),	สงักะส	ี(Zn),	โบรอน	(B),	โมลบิดนิมั	

(Mo)	และคลอรีน	(Cl)	ในบรรดาธาตุอาหารเหล่านี้	

เอ็น	 -	พี	 -	 เค	 (N-P-K)	 เรียกว่า	ธาตุอาหารหลักซึ่ง	

พืชต้องการในปริมาณมาก	 ส่วนธาตุแคลเซียม	

แมกนีเซียม	 และกำามะถัน	 มักไม่ขาด	 เมื่อใส่ปุ ๋ย		

เอ็น	-	พี	-	เค	ธาตุเหล่านี้มักจะติดลงไปด้วย	โดยปกติ

เมื่อพืชขาดธาตุต่าง	 ๆ	 เหล่านี้บางธาตุอาการก็จะ

แสดงให้เห็นในส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นพืช	 แต่	

ต้องใช้ความชำานาญอย่างมากในการทีจ่ะแยกว่าขาด

ธาตุใด		ดังนั้นในกรณีที่จำาเป็นก็อาจส่งส่วนของพืช	

เช่น	ใบ	ไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ชนิดของปุ๋ย
	 เราแบ่งปุ๋ยออกได้เป็น	4	ประเภท		คือ

	 (1)	 ปุย๋เคม	ี	คอืสารประกอบอนนิทรย์ีทีใ่ห้

ธาตอุาหารพชื	สารประกอบนีผ่้านกระบวนการผลติ

ทางเคมี	สารที่ให้ธาตุไนโตรเจน	 ได้แก่	 ยูเรีย	หรือ

แอมโมเนียมซัลเฟต	 สารที่ให้ฟอสฟอรัส	 ได้แก่		

ซูเปอร์ฟอสเฟตหรือหินฟอสเฟต	 และสารที่ให้	

ธาตุโพแทสเซียม	 คือโพแทสเซียมคลอไรด์	 หรือ

ซัลเฟต	 เพื่อนำาเอาสารเคมีเหล่านี้มาผสมรวมกันใน

อัตราส่วนต่าง	ๆ	เรียกกันทั่วไปว่า	ปุ๋ยเคมี	

	 (2)	 	ปุย๋อนิทรย์ี		ปุย๋อนิทรย์ี	คอื	สารประกอบ

ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต	 ได้แก่	 พืช	 สัตว์	 และจุลินทรีย์		

ปุ๋ยอินทรีย์มี	3	ประเภท	คือ	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยคอก	และปุ๋ย

พืชสด	 เมื่อใส่ลงไปในดิน	พืชไม่สามารถดูดไปใช้

ประโยชน์ได้ทันที	 ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย

โดยจุลินทรีย์ในดิน	แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารออก

มาในรูปแบบของสารประกอบอนินทรีย์	 เช่นเดียว

กับปุ๋ยเคมี	จากนั้นจึงนำาไปใช้ประโยชน์ได้		พืชแทบ

ทุกชนิด	ให้ธาตุ	เอ็น	-	พี	-	เค	น้อยมาก	เช่น	ผักตบ

ชวา	ให้	 เอ็น	-	พี	-	 เค	1.55,	0.46,	0.49,	เปอร์เซ็นต์	
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เท่านั้น	มูลสัตว์ให้ธาตุอาหารสูงกว่าพืช	 เช่นมูลไก่	

ให้	 เอ็น	 -	พี	 -	 เค	 2.42,	 6.29,	 2.11	 เปอร์เซ็นต์	มูล

ค้างคาวให้	เอน็	-	พ	ี-	เค	1.54,	14.28,		0.60		เปอร์เซน็ต์	

(ทศันย์ี	อตัตะนนัทน์	และประทปี	วรีะพฒันนรินัดร์,	

2551)	 จากการตรวจสอบตัวอย่างปุ ๋ย	 โดยกรม

วิชาการเกษตร	ในปี	2548	จากจำานวน	328	ตัวอย่าง

พบว่ามีเพียง	 2	 ตัวอย่างเท่านั้นที่มีคุณสมบัติได้	

มาตรฐาน

	 (3)	 ปุย๋ชวีภาพ	ปุย๋ชวีภาพ	คอืปุย๋ทีป่ระกอบ

ด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต	 มี	 2	 ประเภท	 คือ	 กลุ่ม

จุลินทรีย์ที่สามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุ

อาหารไนโตรเจนได้เอง	 เช่น	 ไรโซเบียมที่อยู่ในปม

รากของพชืตระกลูถัว่	อกีชนดิหนึง่คอืกลุม่จลุนิทรย์ี

ที่ช่วยทำาให้ธาตุอาหารพืชในดินละลายออกมาเป็น

ประโยชน์ต่อพืช	เช่น	ไมคอร์ไรซา

	 (4)	 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	ปุ๋ยอินทรีย์	คือ	ปุ๋ย

ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสูง		เพื่อฆ่าเชื้อ

จุลินทรีย์ทุกชนิด	แล้วนำาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

ต่อพชืมาเลีย้งไว้	ปุย๋ชนดินีจ้ะให้ทัง้อนิทรย์ีวตัถุ	ธาตุ

อาหาร	และเชือ้จลุนิทรย์ีทีม่อียูจ่ะช่วยตรงึไนโตรเจน

หรือผลิตฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

	 นอกจากปุ๋ยทั้ง	4	ชนิด	 ในปัจจุบันนี้มีการ

ใชน้ำ้าหมักชีวภาพเป็นปุย๋	นำ้าหมกัชีวภาพได้จากการ

หมักส่วนของพืชหรือสัตว์กับกากนำ้าตาลและนำ้า	

วัสดุเหล่านี้จะย่อยสลายโดยจุลินทรีย์	 	 เช่นนี้ก็ได้	

ธาตุอาหารเป็นจำานวนน้อย	จึงไม่อาจนับว่าเป็นปุ๋ย	

การที่ใส่หรือฉีดแก่พืชแล้วทำาให้พืชสนองตอบ		

อาจเป็นเพราะเกิดจากฮอร์โมนบางอย่างที่สร้างขึ้น

ในขั้นตอนการหมัก

การผสมปุ๋ยใช้เอง
	 ในการปลูกพืช	 ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่	พืชผัก		

ไม้ผล	ยางพารา	ฯลฯ	ต้องใส่ปุ๋ยทั้งสิ้น	พืชจึงจะให้

ผลผลิตดี	 กสิกรส่วนมากจะซื้อปุ๋ยผสมสำาเร็จจาก

ท้องตลาด	ปุย๋ผสมทีว่่า	คอืปุย๋ทีม่ธีาตทุัง้สามอยูค่รบ		

แต่อาจผสมให้มีอัตราส่วนแตกต่างกัน	 เพื่อให้	

เหมาะสมกับชนิดของพืช	หรือชนิดของดินที่จะใช้		

อย่างไรก็ดี	ปุ๋ยผสมมักมีราคาแพง	และส่วนผสมที่มี

จำาหน่ายอาจไม่เหมาะสำาหรับพืชของเรา	 หรือที่	

ร ้ายแรง	 คือ	 ส่วนผสมไม่ครบตามสูตร	 ดังนั้น	

เกษตรกรอาจผสมปุ๋ยขึ้นใช้เอง	 เป็นการประหยัด

และเลือกผสมในอัตราใดก็ได้	 เมื่อคำานวณดูอย่าง

คร่าว	ๆ	แล้ว	การผสมปุ๋ยขึ้นมาใช้เองจะประหยัด	

ค่าปุ๋ยได้ประมาณ	15	-	30	เปอร์เซ็นต์ทีเดียว	

	 ส่วนทีจ่ะนำามาผสมเราเรยีกว่าปุย๋เดีย่ว	หรอื

แม่ปุ๋ย	 เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนมีอยู่หลายชนิด		

เช่น	

	 1.	แอมโมเนียมซัลเฟต	 เป็นสารเคมีที่มี

ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ	มีไนโตรเจน	 20	 -	 21	

เปอร์เซ็นต	์คือ	แต่ละ	กก.	ของสารเคมีนี้จะให้ธาตุ

ไนโตรเจนที่พึงใช้ได้	200	-	210	กรัม

	 2.	ยูเรีย	มีไนโตรเจน	44	-	46	เปอร์เซ็นต์

	 3.	แอมโมเนียมไนเตรต	มีธาตุไนโตรเจน		

32	-	35	เปอร์เซ็นต์	

	 ปุย๋ฟอสฟอรสั	ปุย๋ฟอสฟอรสัอยูใ่นรปูกรด

ฟอสฟอริค	(P
2
O

5
)	ของสารต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 1.	ซู เปอร ์ฟอสเฟส	 มีฟอสฟอริค	 20	

เปอร์เซ็นต์

	 2.	ดับเบิลซูเปอร์ฟอสเฟต	 มีฟอสฟอริก		

45	-	48	เปอร์เซ็นต์	

	 3.	หินฟอสเฟต	มีฟอสฟอริก	ประมาณ	3	

เปอร์เซ็นต์

	 4.	 ไฮเปอร์ฟอสเฟต	 มีฟอสฟอริก	 28		

เปอร์เซ็นต์

	 ปุย๋โพแตส	ปุย๋โพแตสอยูใ่นรปูของโพแตส

เซียมออกไซด์	(K
2
O)	มีแพร่หลาย	2	ชนิด	คือ
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	 1.	 โพแตสเซียมคลอไรด์	 มีโพแตสเซียม

ออกไซด์	60	เปอร์เซ็นต์

	 2.	 โพแตสเซียมซัลเฟต	 มีโพแตสเซียม

ออกไซด์	48	-	50	เปอร์เซ็นต์

	 ในบรรดาปุ๋ยทั้ง	3	กลุ่มนี้	ที่นิยมใช้กันมาก	

ถ้าเป็นปุ ๋ยไนโตรเจนก็ใช้ยูเรียและแอมโมเนียม

ซัล เฟต	 ปุ ๋ ยฟอสฟอรัสก็ ใช ้ดับ เบิลฟอสเฟต	

และซูเปอร์ฟอสเฟต	ส่วนปุ๋ยโพแตสนั้นนิยมใช้ทั้ง

ไนแตสเซียมคลอไรด์และโพแตสเซียมซัลเฟต

	 วิธีการผสมปุ ๋ย	ก่อนจะทำาการผสมปุ ๋ย	

เตรียมหาซื้อปุ๋ยเดี่ยวชนิดต่าง	ๆ	 ไว้ให้พร้อม	 โดย

สามารถสั่งซื้อจากร้านจำาหน่ายปุ๋ย	หรือเคมีเกษตร		

การผสมปุ๋ย	คือการนำาเอาปุ๋ยเดี่ยวทั้ง	3	ชนิดมาผสม

กัน	 เพื่อให้ได้อัตราส่วนตามต้องการ	 เช่น	ปุ๋ยสูตร	

เอ็น	-	พี	-	เค	10	-	15	-	12	หมายถึงว่า	เป็นปุ๋ยที่มีธาตุ

ไนโตรเจน	(N),	ฟอสฟอริก	(P
2
O

5
)	และโพแตสเซียม

ออกไซด์	 (K
2
O)	 10	 ,	 15	และ	 12	 เปอร์เซ็นต์	 โดย	

นำ้าหนักนั่นเอง	 ในการผสมปุ๋ยให้ได้ธาตุอาหารใน

อัตราส่วนดังกล่าวนั้นต้องมีการคำานวณกันเป็น

สัดส่วนตามเปอร์เซ็นต์ของปุ๋ยที่มีอยู ่ในสารเคมี	

เหล่านั้น

	 ตัวอย่างที่	 1	 	 ถ้าเราต้องการผสมปุ๋ย	สูตร		

6	-	9	-	6	ปริมาณ	500	กก.	โดยใช้ปุ๋ยเดี่ยว	ดังนี้	:								

	 ปุย๋แอมโมเนยีมซลัเฟต	(20%	N)	ปุย๋ซเูปอร์

ฟอสเฟต	(20%		P
2
O

5
)	และปุ๋ยพอแตสเซียมคลอไรด์	

(60%	K
2
O)	วิธีการคำานวณ	มีดังนี้

	 ผสมปุ๋ยดังกล่าวนี้	มีเนื้อธาตุ	N	6%	,	P
2
O

5	
	

9%	และ	K
2
O		6%		ดังนั้นถ้าผสมปุ๋ย	500	กก.	ก็มี	N	

30	กก.,	P
2
O

5
	45	กก.	และ	K

2
O	30	กก.	จะให้ได้ธาตุ

ในนำ้าหนัก	 ดังนี้ต้องใช้ปุ๋ยเดี่ยวอย่างละเท่าใด	ซึ่ง

คำานวณง่าย	ๆ	ดังนี้

	 1.	 เพราะปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตมี	N	20%		

ดังนั้น	N	20	กก.	ได้จากปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต	100		

กก.

ถ้าต้องการ	N	30	กก.	ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต

	 	 =	100	x	30	=	150	กก.
		 	 				20

	 2.	 เพราะซูเปอร์ฟอสเฟอเฟตมี	P
2
O

5
		20%		

ดังนี้	P
2
O

5
		20	กก.	ได้จากซูเปอร์ฟอสเฟต	100	กก.

ถ้าต้องการ	P2O5		45		กก.	ได้จากซูเปอร์ฟอสเฟต

	 	 =	100	x	45	=	225	กก.
		 	 				20

	 3.		เพราะโพแตสเซยีมคลอไรด์ม	ีK
2
O		60%		

ดังนี้	K
2
O		60	กก.	ได้จากโพแตสเซียมคลอไรด์	100	

กก.	ถ้าต้องการ	K
2
O	 30	กก.	 ได้จากพอแตสเซียม	

คลอไรด์

	 	 =	100	x	30	=	50	กก.
		 	 				60

	 รวมปุ๋ย	3	ชนิด	=	150	+	225	+	50	=	425	กก.

	 เพื่อให้ได้	500	กก.	ต้องใส่วัสดุอื่น	ๆ 	เข้าไป	

เช่น	ดนิ	ทราย	ขีเ้ลือ่ย	หรอืรำาข้าว	วสัดดุงักล่าวนีเ้รยีก

ว่าส่วนเตมิเตม็	(filler)	ดงันัน้	จะเหน็ได้ว่าใน	500	กก.	

นั้นมีส่วนไม่ใช่ปุ๋ยอยู่	75	กก.	และใน	500	กก.	นั้นมี

ธาตุปุ๋ย	(N,	P
2
O

5
	และ	K

2
O)	อยู่เพียง	105	กก.	เท่านั้น	

ส่วนที่ เหลืออาจเป็นประโยชน์กับพืชแค่เพียง	

เล็กน้อย	เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าปุ๋ยสำาเร็จรูปหรือปุ๋ย

ผสมทีห่นกัเป็นตนั	ๆ 	มเีนือ้ปุย๋เพยีงบางส่วนเท่านัน้

	 ตัวอย่างที่	 2	 	 ถ้าเราต้องการผสมปุ๋ย	สูตร		

15	-	15	-15	จำานวน	1,000	กก.	โดยใช้ยูเรีย	(44%	N)	

ดบัเบลิซเูปอร์ฟอสเฟต	(40%	P
2
O

5
)	และโพแตสเซยีม	

คลอไรด์	(60%	K
2
O)	

	 เมื่อเราต้องการปุ๋ย	1,000	กก.	ก็มี	N,	P
2
O

5
	

และ	K
2
O	อย่างละ	150	กก.		ดังนั้น
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	 1.		N	150	กก.	ได้จากยูเรีย

	 	 100	x	150	=	340.9	กก.
		 	 	44

	 2.	 P
2
O

5
	 150	 กก.	 ได้จากดับเบิลซูเปอร์

ฟอสเฟต						100	x	150	=	375	กก.
		 	 		40

	 3.	 K
2
O	 150	 กก.	 ได้จากโพแตสเซียม	

คลอไรด์							100	x	150	=	250	กก.
		 	 		60

	 รวมปุย๋	3	ชนดิ	=	340.9	+	375	+	250	=	965.9	

กก.	ซึ่งต้องใส่ส่วนเติมเต็ม	 เช่น	ทราย	หรือดิน	อีก	

34.1	กก.	จึงจะได้นำ้าหนัก	1,000	กก.	ตามต้องการ

	 เมื่อคำานวณจำานวนปุ๋ยเดี่ยวที่จะใช้ได้แล้ว	

เราก็ทำาการชั่งปุ๋ยแต่ละอย่างตามต้องการ	แล้วเทลง

บนจานคอนกรีตหรือจานดินก็ได้	ถ้าปุ๋ยเดี่ยวจับกัน

เป็นก้อนแขง็กท็ำาการทบุหรอืบดย่อยให้ละเอยีดเสยี

ก่อน	 แล้วใช้จอบหรือพลั่วตักปุ๋ยเหล่านี้คลุกเคล้า

ผสมกันให้ดีทั่วถึง	สำาหรับปุ๋ยผสมเองนั้นเมื่อผสม

เรียบร้อยแล้วรีบใช้ทันที

	

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ปุ๋ย

	 ในปัจจุบันนี้	 	 เนื่องจากปุ๋ยเคมีมีราคาแพง	

จงึมกีารผลติปุย๋อนิทรย์ีชนดิต่าง	ๆ 	ขึน้มาจำาหน่ายกนั	

อย่างแพร่หลาย	แต่ดังที่ทราบมาแล้วว่า	ปุ๋ยอินทรีย์

มธีาตอุาหารทีเ่ป็นปุย๋	คอื	เอน็	-	พ	ี-	เค	ตำา่	ดงันัน้	ต้อง

ใส่ในอัตราสงูจงึพอเพยีงต่อการเจรญิเตบิโตของพืช	

เช่น	 ใส่	 5	 -	 10	 เท่าของปุ๋ยเคมี	 นอกจากว่าในปุ๋ย

อินทรีย ์นั้นมีการใส่ปุ ๋ยเคมีไว ้ด ้วย	 ปุ ๋ยอินทรีย ์	

โดยทั่วไปมีเปอร์เซ็นต์ปุ๋ย	เอ็น	-	พี	-	เค	เพียง	2	-	1	-	1	

เท่านั้น	 ยกเว้นว่าเป็นปุ๋ยที่ผลิตจากมูลสัตว์	 เช่น		

มูลไก่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อปุ๋ย	 2	 -	 6	 -2	มูลค้างคาว	2	 -		

14	-	1	และมูลสุกร	1	-	2	-	1	(โดยประมาณ)	เป็นต้น		

ดงันัน้ถ้าจะใส่ปุย๋อนิทรย์ีกค็วรเพิม่ปุย๋เคมด้ีวย		หรอื

ถ้าเป็นพืชยืนต้น	เช่น	ยางพาราก็ใส่สลับปีเว้นปี

	 ดินในประเทศไทยมีมากกว่า	 200	ชุดดิน		

ดนิแต่ละชดุต้องการชดุปุย๋แตกต่างกนั		นอกจากนัน้

ดินชุดเดียวกันนั้นยังผ่านการปลูกพืชมายาวนาน

แตกต่างกัน	พืชที่ปลูกก็แตกต่างกัน	ดังนั้นแม้เป็น

ดินชุดเดียวกันก็ยังต้องการปุ๋ยมาก	 -	น้อย	แตกต่าง

กัน	 ดังนั้นปุ๋ยเคมีที่ใช้ก็มีสูตรแตกต่างกัน	 วิธีการ	

ที่ถูกต้องคือ	 ต้องมีการวิเคราะห์ว่าพื้นที่ของเรา

ต้องการปุ๋ยสูตรไหน	ปริมาณเท่าใด	 จึงควรมีการ

วิเคราะห์ดิน	 เพื่อวินิจฉัยความต้องการปุ๋ยของพืช		

แล้วผสมปุ๋ยในสูตรที่มีเปอร์เซ็นต์	เอ็น	-	พี	-	เค	ใน

อัตราตามต้องการ	ปุ๋ยที่ผสมนี้เรียกว่า	 “ปุ๋ยสั่งตัด”		

วธินีีท้ำาให้เราสามารถใส่ปุย๋ในปรมิาณและสตูรทีพ่ชื

ต้องการ	ไม่ใส่มากจนเกนิความต้องการของพชื	และ

นับว่าเป็นการประหยัดปุ๋ยและค่าใช้จ่าย	อย่างไรก็ดี	

ปุ๋ยที่นำามาผสมเพื่อให้ได้สูตรตามต้องการไม่จำาเป็น

ต้องเป็นปุ ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ ๋ย	 อาจเป็นปุ ๋ยผสมที่

จำาหน่ายอยู่ในท้องตลาดแล้ว	เช่น	สูตร	18	-	46	-	0		

และ	16	-	20	-	0	เป็นต้น	หรือเลือกปุ๋ยเดี่ยวที่มีราคา

ถูก	 และมีธาตุอาหารสูง	 และดัดแปลงการคำานวณ

ตามความเหมาะสม
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วารสาร	หาดใหญ่	วิชาการ	เป็น	วารสาร	พิมพ์	เผย	แพร่	ผล	งาน	ทาง	วิชาการ	ทาง	ด้าน	มนุษยศาสตร์																												

สังคมศาสตร์		และ	วิทยาศาสตร์		ของ	มหาวิทยาลัย	หาดใหญ่		รวม	ทั้ง	สถาบัน	และ	หน่วย	งาน	อื่น	ๆ	ทั่ว	ประเทศ									

โดย	เน้น	สาขา	มนุษยศาสตร์	และ	สังคมศาสตร์	 ซึ่ง	จัด	พิมพ์	เป็น	ราย	 6	 เดือน	 (ปี	ละ	 2	 ฉบับ;	 ฉบับ	ที่	 1																											

มกราคม	 -	มิถุนายน,	ฉบับ	ที่	 2	กรกฎาคม	 -	ธันวาคม)	บทความ	ที่	ส่ง	มา	เพื่อ	พิจารณา	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	นี้		

ต้อง	มีคุณค่า	ทาง	วิชาการ	อย่าง	เด่น	ชัด		ซึ่ง	ไม่	เคย	พิมพ์	เผย	แพร่	ใน	วารสาร	รายงาน	หรือ	สิ่ง	พิมพ์	อื่น	ใด	มา	ก่อน													

และ	ไม่	อยู่	ระหว่าง	การ	พิจารณา	ของ	วารสาร	อื่น	ทุก	บทความ	ที่	ได้	รับ	การ	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	นี้	 ได้	ผ่าน	การ		

ตรวจสอบ	เชิง	วิชาการ	จาก	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ที่	กอง	บรรณาธิการ	เรียน	เชิญ	บทความ	ที่	ได้	รับ	การ	ตี	พิมพ์		ผู้	เขียน	จะ	

ได้	รับวา	รสารฯ		จำานวน	2	เล่ม	พร้อม	ทั้ง	สำาเนา	บทความ	(reprint)	5	ชุด

ประเภท	ผล	งาน	ที่	ตี	พิมพ์

(1)	 บทความ	วิจัย	(Research	paper)	เป็น	ผล	งาน	ที่	เตรียม	จาก	ข้อมูล	ที่	ผู้	เขียนหรือ	กลุ่ม	ผู้	เขียน	ได้	ค้นคว้า	

วิจัย	ด้วย	ตนเอง

(2)	 บทความ	วิชาการ	ชนิด	อื่น	ๆ	 (Technical	 Paper)	ซึ่ง	แยก	เป็น	บทความ	ปริทัศน์	 (Review	 article)		

ซึ่ง	เรียบ	เรียงจาก	การ	ตรวจ	เอกสาร	วิชาการ	ใน	สาขา	น้ัน	ๆ	และ	บทความ	พิเศษ	(Special	article)	ซ่ึง	เสนอ	ความ	รู้	

ท่ัว	ๆ	ไป	ใน	ด้านมนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และ	วิทยาศาสตร์	ที่	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	ผู้	อ่าน

การเต	รี	ยม	ต้นฉบับ	บทความ

รบั	ต	ีพมิพ	์ผล	งาน	ทัง้	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	องักฤษ	ตน้ฉบบั	พมิพ	์ดว้ย	ตวั	อกัษร	Angsana	New	ภาษา	องักฤษ	

ขนาด	15	ภาษา	ไทย	ขนาด	15	พิมพ์	1	คอลัมน์	ใน	กระดาษ	ขนาด	A4	พิมพ์	หน้า	เดียว	เว้น	ขอบ	ซ้าย	ขอบ	ขวา		

ขอบ	บน	และ	ขอบ	ล่าง	1.25	นิ้ว	ใช้	ระยะ	บรรทัด	แบบ	double-spacing	พร้อม	ระบุ	หมายเลข	หน้า	และ	บรรทัด	

ความยาวของ	เร่ือง		พร้อม	ตาราง	และ	ภาพ	ประกอบไม่	เกิน	15	หน้า	เม่ือ	จัด	ระยะ	บรรทัด	เป็น	แบบ	single-spacing

	 1.	ชื่อ	เรื่อง	(Title)	ควร	กะทัดรัด	ไม่	ยาว	จน	เกิน	ไป

	 2.	ชื่อ	ผู้	เขียน	(Authors)	ชื่อ	เต็ม-นามสกุล	เต็ม	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ		ของ	ผู้	เขียน	ครบ	ทุก	คน	

พรอ้ม	ตำาแหนง่	และ	สถาน	ที	่อยู	่สำาหรบั	ผู	้เขยีน	ที	่ใหก้าร	ตดิตอ่		ให	้ใส	่ที	่อยู	่โดย	ละเอยีด	พรอ้ม	หมายเลข	โทรศพัท/์

โทรสาร	และ	E-mail	address	ที่	สามารถ	ติดต่อ	ได้	และ	ใส่	เครื่องหมาย	ดอกจัน	กำากับ	ด้วย

	 3.	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	(Running	head)	กำาหนด	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	เพือ่	เปน็	หวั	เรือ่ง	แตล่ะ	หนา้	ของ	บทความ	ที	่พมิพ์

	 4.	บทคัดย่อ	(Abstract)	จะ	ปรากฏ	นำา	หน้า	ตัว	เรื่อง	มี	ความ	ยาว	ไม่	เกิน	250	คำา	บทคัดย่อ	ประกอบ	

ด้วยคำานำา	สั้น	ๆ	 ไม่	เกิน	 2	บรรทัด	ตาม	ด้วย	วัตถุประสงค์	หลัก	 วิธี	การ	วิจัย	โดย	ย่อๆ	ผล	การ	ทดลอง	และ	

	ผล	สรุป	บทคัดย่อมี	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	การ	เขียน	บทคัดย่อ	ไม่	ใช้	หัวข้อ	และ	ย่อหน้า	โดย	ไม่	จำาเป็น

	 5.	คำา	สำาคัญ	(Keywords)	ให้	มี	คำา	สำาคัญ	เป็น	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	3-5	คำา

	 6.	เนื้อ	เรื่อง	(Text)	ใช้	หัวข้อ	ดังนี้

	 	 (1)	บทนำา	(Introduction)		เพือ่	อธบิาย	ถงึ	ความ	สำาคญั	ของ	ปญัหา	และ	วตัถปุระสงค	์ของ	การ	วจิยั	

รวม	ถงึการ	ตรวจ	เอกสาร	(Literature	review)	เพือ่	อา้งองิ	งาน	ใน	เรือ่ง	เดยีวกนั	ที	่ทำา	มา	แลว้	พรอ้ม	วตัถปุระสงค	์

ไว้	ในตอน	สุดท้าย	ของ	บทนำา	 การ	ตรวจ	เอกสาร	หลาย	ๆ	 เล่ม	 เขียน	แบบ	เชื่อม	ความให้	อ่าน	ต่อ	เนื่อง	กัน		

ได้	ความ	หมาย	 ใช้	ระบบ	นาม	ปี	 (name-year	 system)	 เช่น	สมร	รัตน์	 แก้ว	นิล	 (2547)	พบ	ว่า	ปัจจุบัน	นี้	

คำาแนะนำาสำาหรับผู้เขียน



เกษตรกร	มี	อัตรา	การเป็น	หนี้	เพิ่ม	ขึ้น	 และ	เกษตรกร	ที่	ทำา	นา	มี	อัตรา	การ	เป็น	หนี้	สูง	กว่า	เกษตรกร	ที่	ทำา	สวน		

สนอง	 โก	ศัล	วัฒน์	 (2548)	แสดง	ความ	เห็น	ว่า	การ	ให้	เกษตรกร	มี	อาชีพ	เสริม	มี	ส่วน	ทำาให้	การ	เป็น	หนี้	ลด	ลง		

บทความ	แต่ละ	เรื่อง	ที่	ใช้ไม่	ต้อง	แสดง	ราย	ละเอียด	มาก	เกิน	ความ	จำาเป็น

	 (2)	 วัสดุ	 อุปกรณ์	และ	วิธี	การ	 (Materials	 and	Methods)	หรือ	วิธี	การ	วิจัย	หรือวิธีการทดลอง		

(Research	Procedures)	 อธิบาย	เคร่ือง	มือ	และ	วิธี	การ	วิจัย	ให้	ชัดเจน	 เขียน	แบบ	เรียง	ความ	 ย่อหน้า	 	เม่ือ	จบ	

	แต่ละ	หมวด		ใช้	หัวข้อ	ให้	น้อย	ท่ีสุด

	 (3)	ผล	การ	วิจัย	 (Results)	 เขียน	แบบ	เรียง	ความ	 เสนอ	ผล	การ	ทดลอง	อย่าง	ชัดเจน	ตรง	ประเด็น		

ควร	มี	รูปภาพ	และ/หรือ	ตาราง	ประกอบ	การ	อธิบาย	ผล	ใน	ตาราง	และ	รูปภาพ	ต้อง	ไม่	ซำ้าซ้อน	กัน

รูปภาพ	และ	กราฟ	ใน	การ	ส่ง	ต้นฉบับ	ให้	แยก	ออก	จาก	เนื้อ	เรื่อง	โดย	ให้	มี	1	รูป	ต่อ	1	หน้า	คำา	บรรยาย	อยู่	

ใต้	รูป	บันทึก	เป็น	ไฟล์	ที่	มี	นามสกุล	 JPEGs	ที่	ความ	ละเอียด	 300	 dpi	ขึ้น	ไป	เท่านั้น	ถ้า	เป็น	ภาพถ่าย	กรุณา		

ส่ง	ภาพต้นฉบับ	 (original)	 ไม่	รับ	ภาพ	ประกอบ	บทความ	ที่	เป็นการ	ถ่าย	สำาเนา	จาก	ต้นฉบับ	และ	ภาพ	สแกน	

เนือ่งจากจะ	ม	ีผล	ตอ่	คณุภาพ	ใน	การ	พมิพ	์และ	จะ	พมิพ	์ภาพ	ส	ีเมือ่	จำาเปน็	จรงิ	ๆ 	เทา่นัน้	เชน่	แสดง	ส	ีของ	ดอกไม	้

เป็นต้น	 ใน	กรณี	ที่	เป็น	รูป	ลาย	เส้น	ให้	วาด	โดย	ใช้	หมึก	สี	ดำา	ที่	มี	เส้น	คม	ชัด	หมายเลข	รูปภาพและ	กราฟ	 ให	้เป็น	

เลข	อา	รบิก	คำา	บรรยาย	และ	ราย	ละเอียด	ต่าง	ๆ	อยู่	ด้าน	ล่าง	ของ	รูปภาพและ	กราฟ

ตาราง	แยก	ออก	จาก	เนือ้	เรือ่ง	โดย	ให	้ม	ี1	ตาราง	ตอ่	1	หนา้	หมายเลข	ตาราง	ให	้เปน็	เลข	อา	รบกิ	คำา	บรรยาย	

อยู่	ด้าน	บน	ของ	ตาราง	ราย	ละเอียด	ประเภท	ตาราง	อยู่	ที่	เชิงอรรถ	(footnote)

	 (4)	การ	อภปิราย	ผล	(Discussion)	เปน็การ	อภปิราย	ผล	การ	วจิยั		เพือ่	ให	้ผู	้อา่น	ม	ีความ	เหน็	คลอ้ย	ตาม				

เพื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	ผล	การ	วิจัย	ของ	ผู้	อื่น	 เพื่อ	เสนอ	ลู่ทาง	ที่	จะ	ให้	ประโยชน์	หา	ข้อ	ยุติ	ใน	ผล	การ	วิจัย	 ฯลฯ			

ควร	อ้างอิง	ทฤษฎี	หรือ	การ	ทดลอง	ของ	ผู้	อื่น	ประกอบ	 ผล	การ	วิจัย	และ	การ	อภิปราย	ผล	 (Results	 and		

Discussion)	อาจ	นำามา	เขียน	ไว้	ใน	ตอน	เดียวกัน	ก็ได้

	 (5)	บท	สรุป	(Conclusion)	สรุป	ประเด็น	และ	สาระ	สำาคัญ	ของ	งาน	วิจัย

	 (6)	กิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgements)	อาจ	มี	หรือ	ไม่มี	ก็ได้

	 (7)	 เอกสาร	อ้างอิง	 (References)	ถ้า	มี	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	 ให้	เรียง	ภาษา	ไทย	ขึ้น	ก่อน		

ใน	แต่ละกลุ่ม	เรียง	ตาม	ลำาดับ	ตัว	อักษร	วิธี	การ	เขียน	ตาม	ตัวอย่าง	ดังนี้	:

หนังสือ

ธงชัย		สันติ	วงศ์	และ	ชัย	ยศ	สันติ	วงศ์.	2548.	พฤติกรรม	บุคคล	ใน	องค์การ.	กรุงเทพฯ	:	ประชุม	ช่าง	จำากัด.

Furedi,	F.,	and	Federic,	C.	1996.	Population	and	Development	:	A	Critical	Introduction.	New	York	:	St	Martin	Press.

บทความ	วิจัย	จาก	วารสาร

สุนทรี	สุ	วิ	ปกิจ.	2522.	ปัจจัย	ที่	ทำาให้	สตรี	ยอมรับ	การ	คุม	กำาเนิด	แบบ	ต่าง	ๆ.	วารสาร	สังคมศาสตร์	การ	แพทย์		

2	:	71-77.

Callwell,	J.	1996.	Demograph	and	social	science.	Population	Studies	50	:	305-333.

การ	ส่ง	ต้นฉบับ

ส่ง	ต้นฉบับ	 1	 ชุด	 และ	สำาเนา	 1	 ชุด	พร้อม	แผ่นซีดี	ถึง	กอง	บรรณาธิการ	วารสาร	หาดใหญ่	วิชาการ	

สำานักวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัย	หาดใหญ่	125/502	ถนน	พล	พิชัย	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110



ใบสมัครสมาชิก	วารสารหาดใหญ่วิชาการ
	

วันที่...............เดือน..................................พ.ศ.......................

เรียน	บรรณาธิการฝ่ายผลิต

	 ข้าพเจ้า	(นาย,	นาง,	นางสาว)	..................................................นามสกุล..............................................	

สังกัด-ที่อยู่...........................................................................................................................................................	

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกวารสารหาดใหญ่วิชาการ	เป็นรายปี	(2	ฉบับ	100	บาท)

โปรดส่งวารสารมาตามที่อยู่	ดังนี้

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

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

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

เงื่อนไขการชำาระเงิน

	 โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่	(สำานักวิจัยและพัฒนา)

	 ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	สาขานิพัทธ์อุทิศ	2	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	915-1-30711-1

	 และสำาเนาใบโอนเงินมายังฝ่ายส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่	สำานักวิจัยและพัฒนา

	 ทางโทรสาร	0-7420-0384,		E-mail	:	pennapa@hu.ac.th

ทั้งนี้ท่านประสงค์ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม

	 	 บุคคล	ชื่อ

	 	 สถาบัน

	 		 	 	 	

	 ขอแสดงความนับถือ

	

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

	 (.............................................................)

	 ตำาแหน่ง	.................................................




