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 ขอความและบทความในวารสารวิจัยรามคําแหงเปนแนวคิดของผูเขียน การตีพิมพบทความซํ้าเปนความรับผิดชอบของผูเขียน   
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บทบรรณาธิการ 
  

วารสารวิจัยรามคําแหง ฉบับนี้ เปนวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งไดกาวเขาสูปที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ซึ่งผานการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูใน
ฐานขอมูล TCI (รอบที่ 3) ถูกจัดอยูในกลุมที่ 2   

สถานการณบานเมืองในปจจุบันเขาสูชวงเวลาของการเปลี่ยนผาน อันเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของ
สังคมไทย ทุกภาคสวนของสังคมกําลังเขามามีบทบาทในการนําเสนอปรัชญา แนวคิด วิธีการในการขับเคลื่อน
กระบวนการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศใหเดินตอไปตามครรลอง อยูบนวิถีแหงความหลากหลาย
และความแตกตางกันทางความคิด ความขัดแยงทางการเมืองและสถานการณที่เลวรายตาง ๆ จะวนเวียนกลับมา
เกิดขึ้นใหมตามกงลอประวัติศาสตรอีกหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความมากนอยของสํานึกรับผิดชอบตอแผนดินถิ่นเกิดของ
คนไทยหรือผูที่อาศัยแผนดินไทยทุกคน รวมถึงทางภาคสวนของนักวิชาการที่มีบทบาทสําคัญในการเสนอแนะแนวทาง
ที่ถูกตอง ผานทางการนําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ อันเปนแหลงความรูพื้นฐานในการตัดสินใจอยูบนฐานทาง
ความคิดทางวิชาการที่นาเช่ือถือ แนวและทิศทางของการวิจัยของชาติกําลังมุงสูการนําองคความรูท่ีมีสะสมมา
จากอดีตมาประยุกตใชประโยชน นําผลการวิจัยจาก "หิ้งสูหาง" ขับเคลื่อนประเทศไทยโดยการใชงานวิจัยให
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย อันเปนหนทางหนึ่งท่ีทําใหประเทศไทยกาวเขาสูยุคใหมท่ีดีกวาเดิมท้ังแนวคิด
ทางสังคมและความกาวหนาของเทคโนโลย ี

กองบรรณาธิการและฝายจัดทําขอขอบพระคุณ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กับความพยายาม
ในการรักษามาตรฐานวารสารในประเทศไทยใหคงอยูในระดับนานาชาติ อันเปนความกาวหนาทางวิชาการที่สําคัญของ
ประเทศไทย และขอขอบคุณนักวิชาการ นักวิจัย ที่ใหเกียรติ ใหความสนใจและนําบทความอันทรงคุณคาของทาน
มาตีพิมพในวารสารวิจัยรามคําแหง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจเชนนี้ตลอดไป 
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บทคัดยอ 
 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการใช

กระบวนการพยาบาล และความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาล-
ศาสตรบัณฑิต และความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล  
กับความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล-
ศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในปการศึกษา 2555 กลุมตัวอยางจํานวน 48 คน สุมตัวอยางแบบงาย (Simple random 
sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบบันทึกเกรดเฉลี่ยสะสม แบบวัด
เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล และแบบทดสอบความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาล ซึ่งคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบวัดเจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาลมีคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient)ไดเทากับ .98 และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาล
ทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ไดความเที่ยงเทากับ 0.88 ผลการวิจัย พบวา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา  
กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 58.34 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในระดับปานกลาง 2. เจตคติตอการใชกระบวนการ
พยาบาลพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (푥̅ = 4.66,  
S.D. = 0.27) 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.056, p = 0.703) 4. เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาลมีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการใชกระบวนการพยาบาลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.051, p = 0.730) การวิจัยนี้ไดมีขอเสนอแนะในการนํา
แนวคิดกระบวนการพยาบาลมาประยุกตใชในรายวิชาทางการพยาบาลอยางเปนรูปธรรม และจัดการเรียนการสอนที่ 
เนนระบบการคิดใหกับนักศึกษา ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
มากขึ้น 

 
คําสําคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล และความสามารถในการใชกระบวนการ

พยาบาล 
                                                        
1 อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this descriptive correlational study were to examine. 1) The academic achievement, 
attitude toward the use of nursing processes and ability to use nursing processes among graduated students 
graduated from Bachelor of Nursing Science Program. 2) The relationship between academic achievement 
and attitude toward the use of nursing processes and ability to use nursing processes among graduated 
students graduated from Bachelor of Nursing Science Program of the faculty of nursing, Pathumthani 
University, in academic year 2012. A random sample of 48 graduated students was recruited for this study. 
Four instruments employed to collect the data consisted of a demographic questionnaire, a cumulative GPA 
recorded form, an attitude forward the use of nursing process questionnaire, and an ability of the use nursing 
process exam. The reliability of an attitude forward the use of nursing process questionnaire examined by 
Cronbach’s alpha coefficient was .98; whereas an ability of the use nursing process exam tested by KR-20 
was 0.88 The results showed that 1) The academic achievement were at moderate level (58.34%). 2) The 
attitude to use nursing processes were at high level (푥̅ = 4.66, S.D. = 0.27). 3) The academic achievement 
and attitude to use nursing processes had no significant relationships with an ability to use nursing processes  
(r = 0.056, p = 0.703). 4) The attitude to use nursing processes had no significant relationships with an ability 
to use nursing processes (r = 0.051, p = 0.730).  The study suggested that a concept of nursing processes 
should be applied to use in nursing subjects. Moreover, learning and teaching should be focused on thinking 
processes of students. The processes lead to improve the ability to use nursing process. 
 
Keywords : Academic Achievement, Attitude Toward Nursing Process and Nursing Process Ability 

 
บทนํา 

การพยาบาลเปนปฏิสัมพันธระหวางพยาบาล
กับผูรับบริการสุขภาพในการสรางเสริมสุขภาพการ
ปองกันการเจ็บปวย การดูแลรักษา และการฟนฟูสภาพ
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน แบบองครวม ชวยใน
การสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองของประชาชน
ดวยการบูรณาการศาสตรตาง ๆ รวมทั้งในการปฏิบัต ิ
การพยาบาลทั้งในภาวะสุขภาพปกติและเมื่อมีปญหา
สุขภาพทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยมี
เปาหมายไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (คณะพยาบาล-
ศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2555)  

การจัดการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตรมุงเนน
ใหผู เรียนเกิดการเรียนรูในการปฏิบัติการพยาบาล  
การจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มุงพัฒนาความสามารถในการใช 

กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีภาวะ
สุขภาพเบ่ียงเบนในทุกระยะของการเจ็บปวย ซึ่งใน
ระหวางการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั้น 
อาจารยไดชวยปลูกฝงและเสริมสรางเจตคติตอการใช
กระบวนการพยาบาล เพื่อใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ
และพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อนําไปใชในการวางแผน
ดูแลผูรับบริการเมื่อสําเร็จการศึกษาเปนพยาบาลวิชาชีพ  
ในการปฏิบัตกิารพยาบาลนั้นการใชกระบวนการพยาบาล 
เปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับพยาบาลในการคนหา
ปญหาและความตองการของผูรับบริการ และเปนการ
แสดงถึงเอกลักษณ เอกสิทธิ์และศาสตรแหงวิชาชีพใน
สรางมาตรฐานการพยาบาลแกรับบริการแตละประเภท 
(วารุณี และยศพล, 2550) 
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีการศึกษา
ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาลกับความสามารถ 
ในการใชกระบวนการพยาบาลของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยในสังกัด-
กระทรวงสาธารณสุข (วิมลนิจ, 2549) ผลการวิจัย
พบวา ผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู
ในระดับปานกลางมีความสามารถในการใชกระบวน 
การพยาบาลอยูในระดับปานกลาง และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธกับความสามารถในการใช
กระบวนการพยาบาล แตยังไมมีการวิจัยเก่ียวกับการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตลอดโปรแกรม
การศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน วาการจัด
ประสบการณการ เ รี ยน รู ที่ ผ านมานั้ นทํ า ให เ กิ ด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากนอยเพียงใด ผูสําเร็จ
การศึกษามีความสามารถในการใชกระบวนการ
พยาบาลอยูในระดับใด และยังไมมีการประเมินเจตคติ
ตอการใชกระบวนการพยาบาลซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล 

ดังนั้นผู วิจัยจึงสนใจศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล 
ความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาล และ
ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาลกับความสามารถ
ในการใชกระบวนการพยาบาล ของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาล- 
ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี และเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
พยาบาลตอไป  
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ
ตอการใชกระบวนการพยาบาล และความสามารถใน
การใชกระบวนการพยาบาล ของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล 
กับความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลของ
ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
คําถามการวิจัย 

1. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการใช
กระบวนการพยาบาล และมีความสามารถในการใช
กระบวนการพยาบาลอยูในระดับใด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการใช
กระบวนการพยาบาลมีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการใชกระบวนการพยาบาลของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีในทิศทางใด 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยนี้ ใชกรอบแนวคิดระบบการเรียนการ

สอนและองคความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวของเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอการใช
กระบวนการพยาบาลกับความสามารถในการใช
กระบวนการพยาบาล ดังแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
หาความสัมพันธ (Descriptive correlational study)  
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล และความสามารถ 
ในการใชกระบวนการพยาบาล และศึกษาความสัมพันธ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

เจตคติตอ 
การใชกระบวนการพยาบาล 

เจตคติตอ 
การใชกระบวนการพยาบาล 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 20  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  2560 

 

 4

ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการใช
กระบวนการพยาบาลกับความสามารถในการใช
กระบวนการพยาบาลของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาล ศาสตร บัณฑิ ต  คณะพยาบาล ศาสต ร 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประชากร คือ ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2555 
ของคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
จํานวน 55 คน และกลุมตัวอยางจํานวน 48 คน ผูวิจัย
สุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 
โดยการใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie 
and Morgan (บุญใจ, 2550) กําหนดความคลาดเคลื่อน
รอยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม 
ประกอบดวย 

1. แบบสอบถามขอมู ล ทั่ ว ไป  ได แ ก  ช่ื อ
สถาบันการศึกษา หลักสูตร เพศ และอายุ  

2. แบบสอบถามเกรดเฉลี่ ยส ะสมตล อด
การศึกษาเปนขอคําถามปลายเปด  

3. แ บ บ ส อ บ ถ า ม วั ด เ จ ต ค ติ ต อ ก า ร ใ ช
กระบวนการพยาบาลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดัดแปลง
มาจากแบบวัดเจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล
ของ วิมลนิจ (2549) ลักษณะขอคําถามแบบเลือกตอบ 
มี 5 ระดับ ซึ่งแบงเปน 5 ดาน คือ ดานการรวบรวม
ขอมูล  ดานการวินิจ ฉัยการพยาบาล ดานการวาง
แผนการพยาบาล ดานการปฏิบัติการพยาบาล และ 
ดานการประเมินผลการพยาบาล รวมจํานวน 45 ขอ  

4. แบบทดสอบความสามารถ ในการ ใ ช
กระบวนการพยาบาล  ผูวิจัย ใช  แบบทดสอบ
ความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลของวิมลนิจ 
(2549) ลักษณะขอคําถามแบบเลือกตอบมี 5 ระดับ 
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 35 ขอ มี 6 ดาน  
การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลเด็ก  
การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลผูใหญ  
การพยาบาลผูสูงอายุ และการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

 

การหาความตรงและความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
แบบสอบถามวัดเจตคติตอการใชกระบวนการ

พยาบาล และแบบทดสอบความสามารถในการใช
กระบวนการพยาบาล ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน มีคาเทากับ 1 ทั้งสอง
แบบสอบถาม และแบบสอบถามวัดเจตคติตอการใช
กระบวนการพยาบาล มีคาความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยใชสูตรหาสัมประสิทธิ์ แอลฟ าของครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) เทากับ 0.98 สวน
แบบทดสอบความสามารถในการใชกระบวนการ
พยาบาล คํานวณโดยใชสูตร KR-20 ไดคาความเที่ยง
เทากับ 0.80 
 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยเสนอโครงการเพื่อขอรับการรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมีการพิทักสิทธิ์โดยอธิบาย
ใหกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย 
ขั้นตอนในการเก็บขอมูลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
การทําวิจัย กลุมตัวอยางมีสิทธิในการประเมินตัดสินใจ
ที่จะเขารวมหรือไมเขารวมในการวิจัย และสิทธิที่จะขอ
ถอนตัวจากการเขารวมในการวิจัยเมื่อใดก็ไดโดย 
ไมมีผลกระทบใด ๆ พรอมทั้ ง ใหความมั่น ใจ กับ  
กลุมตัวอยางวาจะเก็บขอมูลที่ไดเปนความลับไมเปด 
เผยเปนรายบุคคล แตจะรายงานขอมูลเปนกลุม 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้  
1. ทํ าหนั งสื อขอความร วมมือ ในการ เ ก็บ

รวบรวมขอมูล  ไปยังคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอมูล และช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยพรอมทั้งขอ
ความรวมมือในการคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามจํานวน กลุมตัวอยาง 

2. ผู วิจัยช้ีแจงผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตทั้งหมด เพื่อทําแบบทดสอบและ
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เก่ียวกับรายละเอียดคําช้ีแจง
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย และลงนามยินยอมเขา
รวมโครงการวิจัย จากนั้นใหนักศึกษาทําแบบวัดเจตคติ
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ตอการใชกระบวนการพยาบาล และแบบวัดความสามารถ 
ในการใชกระบวนการพยาบาล ตามลําดับ ใชเวลา
ประมาณ 2 ช่ัวโมง  
การวิเคราะหขอมูล 

วิ เคราะหขอมู ลทั้ งหมด โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหสถิติ ดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคลวิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.  วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการ
คํานวณความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ย
สะสม (GPA)  

3. วิเคราะห เจตคติตอการใชกระบวนการ
พยาบาล และความสามารถในการใชกระบวนการ
พยาบาลของผูสําเร็จการศึกษาโดยการคํานวณหา
คาเฉลี่ย (푥̅) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
แปลผลโดยใชเกณฑดังที่กลาวมาแลว  

4. วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอ
การใชกระบวนการพยาบาลกับความสามารถในการใช
กระบวนการพยาบาล 
 
ผลการวิจัย 

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 
46 คน หรือคิดเปนรอยละ 95.83 อายุสวนใหญ อยูในชวง 
21-23 ป คิดเปนรอยละ 80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญ รอยละ 58.34 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู
ในระดับปานกลาง  

3. เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาลพบวา
คาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (푥̅ = 4.66, S.D. = 0.27) 
และแตละดานก็อยูในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนเจตคติตอการใชกระบวนการ พยาบาลโดยรวม 

และรายดาน  

เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล 푥̅ S.D. 
การแปลผล 

(ระดับ) 
ดานการวางแผนการพยาบาล 4.72 . 35 มากที่สุด 
ดานการรวบรวมขอมูล 4.68 . 31 มากที่สุด 
ดานการปฏิบัติการพยาบาล 4.68 . 32 มากที่สุด 
ดานการประเมินผลการพยาบาล 4.62 . 32 มากที่สุด 
ดานการวินิจฉัยการพยาบาล 4.62 . 34 มากที่สุด 
โดยรวม 4.66 . 27 มากท่ีสุด 
    

4. ความสามารถ ในการ ใช ก ระบวนการ
พยาบาลพบว า  คะแนนความสามารถในการใช

กระบวนการพยาบาลของกลุมตัวอยางอยูในระดับ 
ปานกลาง (푥̅ = 19.29, S.D. = 2.61) ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  คะแนนความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาล 

ตัวแปร Min Max 푥̅ S.D. การแปรผล 

ความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาล 13.00 24.00 19.29 2.61 ปานกลาง 
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5. กา ร วิ เ ค ร า ะห ค ว าม สั ม พั น ธ ร ะห ว า ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการใชกระบวนการ
พยาบาลกับความสามารถในการใชกระบวนการ
พยาบาลพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ
กับความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (r =.056, p = .703) เจตคติตอ
การใชกระบวนการพยาบาลมีความสัมพันธ กับ
ความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r = .051, p = .730) ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล และความสามารถใน

การใชกระบวนการพยาบาล  

ตัวแปรท่ีศึกษา ความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .056 
เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล .051 

P > .05 

สรุปและวิจารณผล 
ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการ

วิจัย ดังนี ้
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง

สวนใหญอยูในระดับปานกลาง อธิบายไดวา การเรียน
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนการเรียน
ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่ เนื้อหาการเรียนเนน 
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ที่จําเปนในการนํามา
บูรณาการกับเนื้อหาการเรียนการสอนดานการพยาบาล 
ซึ่งมีทั้งการเรียนภาคทฤษฎี และการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง  ดังนั้นตลอดระยะเวลาศึกษาใน
หลักสูตร 4 ป นักศึกษาพยาบาลจึงตองมีความมุงมั่น 
พัฒนา ขยันและอดทนจึงจะสามารถสอบผานแตละ
รายวิชา รวมทั้งสามารถทําคะแนนผลสัมฤทธิ์อยูใน
ระดับมาก ซึ่งจะเปนสวนนอยเทานั้นที่จะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเกิน 3.50 ไดสอดคลองกับการศึกษา 
ของสุพัตรา (2556) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัย-
พยาบาลกองทัพบก พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับการศึกษาของ 
ลดาพร และถนิมพร (2556) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ 

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลเด็กของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย พบวา
นักศึกษาพยาบาลสวนใหญมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนอยู ในระดับปานกลาง  และสอดคลองกับ
การศึกษาของวิมลนิจ  (2549) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการ เ รี ยนของผู สํ า เ ร็ จ การ ศึกษาหลั กสู ตร -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสัง กัด-
กระทรวงสาธารณสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
ระดับปานกลาง 

2.  เจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล 
 เจตคติต อการใชกระบวนการพยาบาล

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด รายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ดานการวางแผนการพยาบาล และรายดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการวินิจฉัยการพยาบาล 
อธิบายไดวา กระบวนการพยาบาลเปนวิธีการที่ไดรับ
การยอมรั บอย างกว าง ขวาง ว า เป น วิ ธี กา รทาง
วิทยาศาสตรที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติในการดูแลทาง 
การพยาบาลที่มีคุณภาพ กระบวนการพยาบาลจึงมี 
ความเปนพลวัต และเปนระบบในการนําปฏิบัติการ
พยาบาลสูผู รับบริการ (Pokorsk i et  a l . ,  2009)  
กระบวนการพยาบาลประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  
การรวบรวมขอมูล การวางแผนการพยาบาล การวินิจฉัย
การพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผล
การพยาบาล ซึ่งการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลใน
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แตละขั้นตอนตองใชกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อหา
เหตุผลในการปฏิบัติตามขั้นตอน จึงทําใหนักศึกษา
พยาบาลมีเจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาล ในระดับ
มากที่สุด สอดคลองกับการศึกษาของวิมลนิจ (2549)  
ที่พบวา  เจตคติของผู สําเร็ จการศึกษาหลักสูตร -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสัง กัด-
กระทรวงสาธารณสุข  อยู ในระ ดับมากที่สุด  และ
การศึกษาของ บุบผา และอภิญญา (2542) พบวา 
พยาบาลตรวจการ หัวหนาหอผูปวย และพยาบาล
ประจําการของโรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัด -
ขอนแกน มีเจตคติที่ดีตอการใชกระบวนการพยาบาลใน
ระดับมากที่สุด  

3. ความสามารถในการใชกระบวนการ
พยาบาล  

 ความสามารถ ในการ ใช ก ระบวนการ
พย า บา ล อยู ใ น ร ะ ดับ ป าน ก ล า ง  อ ธิ บ า ย ได ว า 
กระบวนการพยาบาลมีความซับซอน ตองอาศัยความรู 
ความสามารถและทักษะในการตัดสินใจเพื่อแกปญหา
ใหผูรับบริการ จึงทําใหการประเมินผลอยูในระดับ 
ปานกลาง แมวาระบบการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกแหงใหนักศึกษา
พยาบาลฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง และมีการนํา
กระบวนการพยาบาลมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
ก็ตาม ซึ่งการจะทําใหเกิดความเช่ียวชาญในกระบวนการ 
พยาบาล จําเปนตองมีการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
และการศึกษาของ วารุณี และยศพล (2550) พบวา  
การรับรูความสามารถของตนเองในการใชกระบวนการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี อยู ในระดับปานกลาง และ
สอดคลองกับการศึกษาของ วิมลนิจ (2549) ที่พบวา 
ความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลของ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อยูใน
ระดับปานกลาง 

 

4. ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนกับความสามารถในการใชกระบวนการ
พยาบาล 

 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มีความสัมพันธกับความสามารถในการใชกระบวนการ
พยาบาลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อธิบายไดวา 
ความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลไมได
ขึ้น กับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เนื่ องจากการใช
กระบวนการพยาบาลในการฝกปฏิบัติ ตองมีการปฏิบัติ
อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความเช่ียวชาญและชํานาญ ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ มาลีวัลย และคณะ (2555) 
พบวา นักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต า ง กันมี ผล การป ฏิ บัติ กา รพยาบาล สูติ ศ าสต ร 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และสอดคลองกับที่ 
ธํารงศักด์ิ (2550) กลาวถึงความเปนมาของสมรรถนะ
วาเมื่อประมาณป ค.ศ. 1970 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเกิด
ปญหาเก่ียวกับการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน พบวา 
ผูที่ผานการคัดเลือกโดยการทดสอบทั้งขอเขียน และ
สัมภาษณที่ไดคะแนนสูงกลับทํางานไดไมดีเหมือน 
ตอนสอบคัดเลือก แสดงวาเกณฑของคะแนนที่ใชวัด
ผูสมัครงานไมสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึง 
ไมสามารถสรุปไดวาผูสําเ ร็จการ ศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู
ในระดับดี หรือดีมากจะเปนผูที่มีความสามารถในการใช
กระบวนการพยาบาลไดดี  

5. ความสัมพันธระหวางเจตคติตอการใช
กระบวนการพยาบาลกับความสามารถในการใช
กระบวนการพยาบาล 

 ผล การ วิ จั ย  พบว า  เ จ ตคติ ต อ การ ใช
กระบวนการพยาบาลมีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการใชกระบวนการพยาบาลอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติตอการใช
กระบวนการพยาบาลอยูในระดับมากที่สุด ในสวน
ความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลอยูใน
ระ ดับปานกล าง  แสดงว าผู สํ า เ ร็ จ การหลักสูต ร
พยาบาล ศาสตร บัณฑิ ต  คณะพยาบาล ศาสต ร 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีเจตคติที่ดีตอการใชกระบวนการ 
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พยาบาลแตมีความสามารถในการใชกระบวนการ
พยาบาลอยูในระดับปานกลาง อธิบายไดวาการใช
กระบวนการพยาบาลนั้นมีปจจัยที่เก่ียวของหลายปจจัย 
จากการศึกษาของ วารุณี และคณะ (2553) พบวา  
เจตคติตอกระบวนการพยาบาล ลักษณะงานหลักที่ทํา 
ปญหาอุปสรรคในการใชกระบวนการพยาบาล และชนิด
ของหอผูปวย เปนตัวแปรที่สามารถทํานายการใช
กระบวนการพยาบาลของพยาบาลได รอยละ 27.40 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ  ลักษคณา ( 2553) ที่พบว า  ความรู เ ก่ียว กับ
กระบวนการพยาบาล ความตระหนักในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการพยาบาล และความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพ  ทํานายการปฏิบัติ งานตามกระบวนการ
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพไดรอยละ 44.20 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้การอบรมเพิ่มเติมดาน
กระบวนการพยาบาล ประสบการณ ความรูดาน
กระบวนการพยาบาล ความยึดมั่นตอวิชาชีพ ปจจัย
เหลานี้สงผลตอความสามารถในการใชกระบวนการ
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ (ลักษคณา, 2553) จึงทํา
ใหเจตคติตอการใชกระบวนการพยาบาลมีความสัมพันธ 
กับความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 ผูบริหารสถานศึกษาทางการพยาบาล

ควรสรางกลยุทธ และกําหนดนโยบายในการพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลใหเปนผูที่สามารถใชกระบวนการ
พยาบาลในการดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.2 การนําแนวคิดกระบวนการพยาบาล
ประยุกตในรายวิชาทางการพยาบาลอยางเปนรูปธรรม
เพื่อใหนักศึกษาพยาบาลไดเรียนเก่ียวกับกระบวนการ
พยาบาลอยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดการเรียนการสอนที่
เนนระบบการคิดใหกับนักศึกษา เพราะกระบวนการ
พยาบาลเปนพลวัต ไมหยุดนิ่งนักศึกษาจึงตองมีการคิด
วิเคราะห คิดอยางมี เหตุมีผล คิดเปนระบบ ซึ่งถา
สามารถพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่องจะนําไปสูการ
เพิ่มความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาล 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ศึ ก ษ า ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต อ ก า ร ใ ช

กระบวนการพยาบาลของนักศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่
แทจริ งสามารถนํ ามาสนับสนุนการตัดสิน ใจดาน
นโยบาย กลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาพยาบาลใน
การพัฒนาความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาลไดอยางถูกตอง 
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การศึกษาอิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบและเจตคติตอแรงงาน  
ตางดาวท่ีมีตอการต้ังใจลาออกจากงาน โดยมีความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรส่ือ 
ของพนักงานไทยในสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร 
The Influences of the Big Five Personality Traits and Attitudes toward Migrant 
Workers on Turnover Intention: The Mediating Role of Job Satisfaction among 
Thai Workers in Samut Sakhon Province 

 

 

 
 
ถาวร เนตรนันท1 

 
 

บทคัดยอ 
 
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบและเจตคติตอแรงงานตางดาวที่มี

ตอการตั้งใจลาออกจากงาน โดยมีความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรสื่อ ของพนักงานไทยในสถานประกอบการใน 
จังหวัดสมุทรสาคร” เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของบุคลิกภาพหาองคประกอบ เจตคติ
ตอแรงงานตางดาว ความพึงพอใจในงาน และการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานไทยที่ทํางานรวมกันกับแรงงาน
ตางดาว เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบ เจตคติตอแรงงานตางดาว ความพึงพอใจในงาน 
และการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานไทยที่ทํางานรวมกันกับแรงงานตางดาว เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบและเจตคติตอแรงงานตางดาวที่มีตอการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานไทยที่ทํางาน
รวมกันกับแรงงานตางดาว โดยมีความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรสื่อ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี้  
เปนพนักงานไทยที่ทํางานรวมกันกับแรงงานตางดาวในสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 400 คน  
โดยพบวา 1. ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบมีความสัมพันธกับเจตคติตอแรงงานตางดาว ความพึงพอใจในงาน 
และการตั้งใจลาออกจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเจตคติตอแรงงานตางดาวมีความสัมพันธกับความ- 
พึงพอใจในงาน และการตั้งใจลาออกจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับ
การตั้งใจลาออกจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2. ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบดานความรับผิดชอบ  
ดานความประนีประนอม และเจตคติตอแรงงานตางดาวมีอิทธิพลตอการตั้งใจลาออกจากงานทั้งโดยตรงและผาน  
ความพึงพอใจในงาน ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบดานการเปดเผยตนเองมีอิทธิพลตอการตั้งใจลาออกจากงาน
โดยผานความพึงพอใจในงาน และบุคลิกภาพหาองคประกอบดานความไมมั่นคงทางอารมณมีอิทธิพลตอการตั้งใจ
ลาออกจากงานโดยตรง 

คําสําคัญ : เจตคติตอแรงงานตางดาว ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ ความพึงพอใจในงาน การตั้งใจลาออกจากงาน 
 

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท โครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ABSTRACT 
  

This survey research has three purposes, as follows: 1) study the level, 2) the relationship, and 3) 
the influences of the Big Five personality traits on the Thai workers’ attitudes toward migrant workers and the 
Thai workers’ job satisfaction and turnover intention in Samut Sakhon province. The subjects are 400 Thai 
workers in Samut Sakhon province. Firstly, the findings revealed that the Big Five personality traits had 
significant correlations with attitudes toward the migrant workers, job satisfaction, and turnover intention; 
attitudes toward the migrant workers had significant correlations with job satisfaction and turnover intention; 
and job satisfaction also had significant correlations with turnover intention. Secondly, conscientiousness, 
agreeableness, and attitudes toward migrant workers had direct and indirect effects on turnover intention, 
with the mediation of job satisfaction; extraversion had indirect effects on turnover intention, through the 
mediation of job satisfaction; and neuroticism had direct effects on turnover intention. 
 
Keywords:  attitude toward migrant workers, Big Five personality traits, job satisfaction, turnover intention  

บทนํา 
กระทรวงแรงงานไดมีการสํารวจขอมูลทั้งดาน

อุปสงคและอุปทานแรงงาน เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนา
กําลังคนระดับจังหวัด ขอมูลจากการสํารวจในป 2554 
พบวา สาขาหลักที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ
ภาคอุตสาหกรรม รองลงมาไดแกภาคบริการ และภาค-
เกษตรกรรม ตามลําดับ และหากจําแนกตามทักษะฝมือ
พบว ามีการขาดแคลนแรงงาน ก่ึงฝมื อมากที่ สุ ด 
รองลงมาไดแกแรงงาน มีฝมือและแรงงานไรฝมือ โดย
กระทรวงแรงงานไดมีการวางแนวทางการแกไขปญหา
โดยกําหนดมาตรการในการที่จะลดอุปสงคหรือลด 
ความตองการแรงงาน อาทิการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
การสงเสริมใหนําเทคโนโลยีมาใชแทนแรงงานคน  
การเพิ่มแรงงานเขาสูตลาดแรงงานโดยการใชแรงงาน
ตางดาวทดแทน 

จากขอมูล วารสารสถิติจํานวนคนตางดาวที่
ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร ประจําป 2557 
ฝายสารสนเทศแรงงานตางดาว กลุมงานพัฒนาระบบ
ควบคุมการทํางานของคนตางดาว สํานักบริหาร
แรงงานตางดาว (2558) จํานวนคนตางดาวที่ไดรับ
อนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร ขอมูล ณ เดือน-
ธันวาคม 2557 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,339,834 คน  

โดยเพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 155,999 คน คิดเปน
รอยละ 13.18 โดยจํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต
ทํางานทั่วราชอาณาจักรจําแนกรายภูมิภาค พบวา  
ภาคกลาง มีจํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ที่  328,047  
คิดเปนรอยละ 24.48 โดยจํานวนคนตางดาวที่ไดรับ
อนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักรจําแนกรายจังหวัด 
พบวา จังหวัดสมุทรสาคร มีจํานวนคนตางดาวที่ไดรับ
อนุญาตทํางาน เปนจังหวัดที่สูงสุดจํานวน 146,070 คน 
คิดเปนรอยละ 44.52 เมื่อเปรียบกับจังหวัดอื่นๆ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตน
ในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ผูประกันตนที่ขอรับ
ประโยชน ทดแทนกรณีว างง าน ของสํ านั กงาน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 1 ป 2558 
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร (2558) 
ขอมูลสถิติ/ผลการปฏิบัติงาน จํานวนผูประกันตนที่
ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 5,864 คน อัตรา
เปลี่ยนแปลงของผูประกันตนที่ขอรับประโยชนทดแทน
กรณีวางงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1.77 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับไตรมาสกอน ซึ่งแสดงวามีการลาออกจากงาน
ของผูประกันตนในสถานประกอบการเพื่อขอรับสิทธิ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงานเพิ่มขึ้น 
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จังห วัดสมุทรสาคร เปนจังห วัดที่ มี จํานวน
แรงงานตางดาวมากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ  
ซึ่งผูประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครไดจางแรงงาน
ตางดาวเขามาทํางานรวมกับแรงงานไทย และเมื่อ
พิจารณาในบริบทของการทํางานรวมกันระหวาง
แรงงานไทยกับแรงงานตางดาวนั้น อาจมีอิทธิพลตอ
การตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานไทยที่ทํางาน
รวมกับแรงงานตางดาว  โดยพิจารณาในตัวแปร
ทางดานเจตคติตอแรงงานตางดาว งานวิจัยเรื่อง 
ทัศนคติของแรงงานไทยตอการทํางานรวมกับแรงงาน
ตางดาว ของ (ประสูติพล, 2548; ศุภลักษณ, 2552) 
พบวา แรงงานไทยมีทัศนคติในทางลบตอแรงงาน 
ตางดาวที่ทํางานรวมกัน อาจสงผลตอความรูสึก 
ไมพอใจ โดยเฉพาะการทํางานรวมกันในองคการ และ
อาจสงผลตอการตั้งใจลาออกจากงานของแรงงานไทย 
โดยผูวิจยัพิจารณากลุมตัวอยางเพื่อใชในการศึกษาวิจัย
ในครั้ งนี้ โ ดย วิธีกา ร คัดเลื อกแบบมีจุ ดประสงค /
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยพิจารณาใน
กลุมอุตสาหกรรมอาหาร ประเภทธุรกิจการผลิตปลา
บรรจุกระปอง เปนประเภทกิจกรรมที่ผูวิจัยเลือกสําหรับ
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย เนื่องดวยสัดสวน
จํานวนแรงงานในกิจกรรมประเภทนี้มีจํานวนแรงงาน
มากที่สุด และถือไดวากิจกรรมประเภทนี้มีความสําคัญ
ทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อ
ควบคุมตัวแปรแทรกซอนที่อาจเกิดจากความแตกตาง
ของงาน ในอุตสาหกรรมที่ตางประเภทกัน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของ บุคลิกภาพหาองคประกอบ 

เจตคติตอแรงงานตางดาว ความพึงพอใจในงาน และ
การตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานไทยที่ทํางาน
รวมกันกับแรงงานตางดาว 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ
หาองคประกอบ เจตคติตอแรงงานตางดาว ความ- 
พึงพอใจในงาน และการตั้งใจลาออกจากงานของ
พนักงานไทยที่ทํางานรวมกันกับแรงงานตางดาว 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพ 
หาองคประกอบและเจตคติตอแรงงานตางดาวที่มีตอ
การตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานไทยที่ทํางาน
รวมกันกับแรงงานตางดาว โดยมีความพึงพอใจในงาน
เปนตัวแปรสือ่  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ท่ี ใ ช ใ น
การศึกษา: ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือประชากรใน
กลุมผูมีงานทํา (แรงงานไทย) ในจังหวัดสมุทรสาคร 
จํานวน 366,331 คน สํานักงานแรงงานจังหวัด-
สมุทรสาคร (2558) รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด
สมุทรสาครรองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 1 
ป 2558) กลุมตัวอยางเปนพนักงานไทยที่ทํางาน
รวมกันกับแรงงานตางดาวในสถานประกอบการ 
จํานวน 400 คน (Yamane, 1973) 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  
1. ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ (The Big 

Five Personality Traits) ศึกษาตามแนวคิดของ Costa 
and McCrae (1992) แบงออกเปน 5 องคประกอบ ไดแก 
การเปดรับประสบการณ (Openness to Experience) 
ความรับผิดชอบ (Conscientiousness) การเปดเผยตนเอง 
(Extraversion) ความประนีประนอม (Agreeableness) 
และความไมมั่นคงทางอารมณ (Neuroticism) 

2. เจตคติตอแรงงานตางดาว (Attitude) Kretch 
et al.(1962); Triandis (1971); Brehm et al. (1996); 
Gibson (2000); Schermerhorn (2000) ทัศนคติ  
แบงออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดาน
ความรู ความเขาใจ (Cognitive Component) องคประกอบ 

ดานความรูสึก (Affective Component) และองคประกอบ 
ดานพฤติกรรม (Behavioral Component) 

3. ความพึงพอใจ (Job Satisfaction) ศึกษาตาม 
แนวคิด Spector (1997) แบงเปน 9 ดาน ไดแก 
ผลตอบแทน (Pay) การเลื่อนตําแหนง (Promotion) 
หัวหนางาน (Supervision) สวัสดิการ (Fringe Benefits) 
รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน (Rewards) ระเบียบ
ขอบังคับในการทํางาน (Operating Procedures) เพื่อน
รวมงาน (Coworkers) ลักษณะงาน (Nature of Work) 
และการสื่อสาร (Communication) 

4. การตั้งใจลาออกจากงาน (Turnover Intention) 
ศึกษาตามแนวคิดของ Nadiri and Tanova (2010) 
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 3 ขอคําถาม ไดแก 

เจตคติตอแรงงานตางดาว (Attitude) Kretch et al. 
(1962); Triandis (1971); Brehm et al. (1996); 
Gibson (2000); Schermerhorn (2000) 
- องคประกอบดานความรู ความเขาใจ 
- องคประกอบดานความรูสึก 
- องคประกอบดานพฤติกรรม 
 

ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ (The Big Five 
Personality Traits) ศึกษาตามแนวคิดของ Costa 
and McCrae (1992)  
- การเปดรับประสบการณ  
- ความรับผิดชอบ 
- การเปดเผยตนเอง 
- ความประนีประนอม 
- ความไมมั่นคงทางอารมณ  

ความพึงพอใจ (Job Satisfaction) ศึกษาตามแนวคิด Spector (1997) 
แบงเปน 9 ดาน ไดแก  
- ผลตอบแทน   - การเล่ือนตําแหนง  
- หัวหนางาน  - สวัสดิการ 
- รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน - ระเบียบขอบังคับในการทํางาน 
- เพื่อนรวมงาน  - ลักษณะงาน 
- การสื่อสาร 

การต้ังใจลาออกจากงาน (Turnover Intention) ศึกษาตามแนวคิดของ 
Nadiri and Tanova (2010) 
- ความบอยคร้ังในการคิดเร่ืองการลาออก  
- โอกาสการไดงานใหมในปหนา  
- ความต้ังใจจะลาออกจากงานในปหนา 
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ความบอยครั้งในการคิดเรื่องการลาออก โอกาสการได
งานใหมในปหนา และความตั้งใจจะลาออกจากงานใน 
ปหนา 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนหลัก โดยแบบสอบถามแบง
ออกเปน 5 สวน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลลักษณะ
สวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถามประกอบดวย 
ขอคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
พนักงาน และอายุงาน ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบตรวจรายการ (Check List) 

สวนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพหา
องคประกอบ (The Big Five Personality Traits) ผูวิจัย
ไดนําแบบประเมินลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ 
NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ตามแนวคิด
ของ Costa and McCrae (1992) ซึ่งกฤติกา (2547) ได
แปลเปนภาษาไทยและปรับปรุงแกไขใหมใหเหมาะสม
โดยผูเช่ียวชาญ มาเปนตนแบบในการพัฒนาแบบสอบถาม 
ในครั้งนี้ โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก บุคลิกภาพ
ดานการเปดรับประสบการณ ดานความรับผิดชอบ  
ดานการเปดเผยตนเอง ดานความเขาใจผูอื่น และ 
ดานความไมมั่นคงทางอารมณ รวมทั้งสิ้น 60 ขอ  
มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ 1 (ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง) จนถึง 5 (เห็นดวยอยางยิ่ง) โดยหลังจาก
เก็บขอมูลจะมีการคํานวณเพื่อหาคะแนนรวมของ
บุคลิกภาพแตละดานของกลุมตัวอยาง ตามวิธีการที่ 
Costa and McMrae (1992) ไดกําหนดไว เมื่อนํา
แบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบไปใช
ในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน ใน
การศึกษาครั้ งนี้  พบวา มีคาความเ ช่ือมั่นสําหรับ
บุคลิกภาพดานการเปดรับประสบการณ ดานความ-
รับผิดชอบ ด านการเปดเผยตนเอง  ดานความ -
ประนีประนอม และดานความไมมั่นคงทางอารมณ
เทากับ 0.227 , 0.755, 0.780 , 0.817 และ 0.778 
ตามลําดับ  

ทั้ งนี้  แบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพห า
องคประกอบ ดานการเปดรับประสบการณมีคาความ
เช่ือมั่น ทั้งดาน อยูที่ .227 ซึ่งเปนคาที่ต่ํากวาเกณฑ
การยอมรับมาก เนื่องดวยลักษณะของขอคําถามมี
ความยากในการตีความ อาจไมสอดคลองกับระดับ
การศึกษาของกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานในสถาน-
ประกอบการที่มีระดับการศึกษาไมสูงมาก นาจะสงผล
ทําใหระดับความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในดานนี้ 
ต่ํากวาเกณฑ ผู วิจัยจําเปนตองตัดตัวแปรลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานการเปดรับประสบการณ 
ออกจากการวิเคราะห 

สวนที่ 3 แบบสอบถาม เจตคติ ต อ แร งง าน 
ตางดาว ผู วิจัยเลือกใชวิธีการวัดเจตคติตอแรงงาน 
ตางดาว โดยการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตามแนวคิด Kretch et al. (1962); Triandis (1971); 
Brehm et al. (1996); Gibson (2000); Schermerhorn 
(2000) ทัศนคติ แบงออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบดานความรู ความเขาใจ องคประกอบดาน
ความรูสึก และองคประกอบดานพฤติกรรม รวมทั้งสิ้น 
20 ขอ มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ  
1 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) จนถึง 5 (เห็นดวยอยางยิ่ง)  
เมื่อนําแบบสอบถามทัศนคติตอแรงงานตางดาวไปใช 
ในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน ใน
การศึกษาครั้งนี้ พบวา มีคาความเช่ือมั่นสําหรับเจตคติ
ตอแรงงานตางดาว เทากับ 0.825 

สวนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 
(Job Satisfaction) ผูวิจัยนําแบบสอบถามของทัศนีย 
(2550) ที่แปลจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจใน
งาน (Job Satisfaction Survey: JSS) ของ Spector 
(1997) และผานการตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญแลว  
มาเปนตนแบบในการพัฒนาแบบสอบถามในครั้งนี้  
ซึ่ ง แบบสอบถามนี้ เปน แบบสอบถามที่ ปร ะ เมิ น 
ความพึงพอใจในแงมุมที่เก่ียวกับงาน 9 ดาน ไดแก 
ผลตอบแทน การเลื่อนตําแหนง หัวหนางาน สวัสดิการ 
รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน ระเบียบขอบังคับในการ
ทํางาน เพื่อนรวมงาน ลักษณะงาน และการสื่อสารใน
องคการ แตละดานมีขอคําถามจํานวน 9 ขอ รวมทั้งสิ้น 
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36 ขอ มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ 1 
(ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) จนถึง 5 (เห็นดวยอยางยิ่ง)  
เมื่อนําแบบสอบถามความ พึงพอใจในงานไปใชในการ
เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน ในการศึกษา
ครั้งนี้ พบวาคาความเช่ือมั่นสําหรับความพึงพอใจใน
งานเทากับ 0.838 

สวนที่ 5 แบบสอบถามการตั้งใจลาออกจากงาน 
(Turnover Intention) ผูวิจัยนําแบบสอบถามของปกรณ 
(2555) ที่ ดัดแปลงและพัฒนามาจากแบบวัดของ 

(Nadiri and Tanova, 2010) ประกอบดวย 3 ขอคําถาม 
ไดแก ความบอยครั้งในการคิดเรื่องการลาออก โอกาส
การไดงานใหมในปหนา ความตั้งใจจะลาออกจากงาน
ในปหนา มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ 1 
(ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) จนถึง 5 (เห็นดวยอยางยิ่ง) เมื่อ
นําแบบสอบถามการตั้งใจลาออกจากงานไปใชในการ
เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน ในการศึกษา
ครั้งนี้ พบวาคาความเช่ือมั่นสําหรับการตั้งใจลาออกจาก
งานเทากับ 0.899 

 
ตารางท่ี 1 แสดงคาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใช 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบมีความสัมพันธกับเจตคติ
ตอแรงงานตางดาว 

 
 
 
 
Pearson’s Product 
Moment Correlation 
 
 
 
 

 
 
 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 บุคลิกภาพดานการเปดรับประสบการณมีความสัมพันธ
ทางบวกกับเจตคติตอแรงงานตางดาว 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธทางลบกับ 
เจตคติตอแรงงานตางดาว 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 บุคลิกภาพดานการเปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางบวก 
กับเจตคติตอแรงงานตางดาว 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 บุคลิกภาพดานความประนีประนอมมีความสัมพันธทางบวก
กับเจตคติตอแรงงานตางดาว 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 บุคลิกภาพดานความไมมั่นคงทางอารมณมีความสัมพันธ 
ทางลบกับเจตคติตอแรงงานตางดาว 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบมีความสัมพันธกับ 
ความพึงพอใจในงาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 บุคลิกภาพดานการเปดรับประสบการณมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธทางบวก 
กับความพึงพอใจในงาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 บุคลิกภาพดานการเปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางบวก 
กับความพึงพอใจในงาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 บุคลิกภาพดานความประนีประนอมมีความสัมพันธทางบวก
กับความพึงพอใจในงาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 บุคลิกภาพดานความไมมั่นคงทางอารมณมีความสัมพันธ 
ทางลบกับความพึงพอใจในงาน 

 

 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 20  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  2560 

 

 16

ตารางท่ี 1 แสดงคาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใช 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบมีความสัมพันธกับ 
ความตั้งใจลาออกจากงาน 

Pearson’s Product 
Moment Correlation 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 บุคลิกภาพดานการเปดรับประสบการณมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความตั้งใจลาออกจากงาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธทางลบ 
กับความตั้งใจลาออกจากงาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3 บุคลิกภาพดานการเปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางลบ 
กับความตั้งใจลาออกจากงาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4 บุคลิกภาพดานความประนีประนอมมีความสัมพันธทางลบ 
กับความตั้งใจลาออกจากงาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.5 บุคลิกภาพดานความไมมั่นคงทางอารมณมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความตั้งใจลาออกจากงาน 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 เจตคติตอแรงงานตางดาวมีความสัมพันธทางบวกกับ 
ความพึงพอใจในงาน 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 เจตคติตอแรงงานตางดาวมีความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจ
ลาออกจากงาน 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจ
ลาออกจากงาน 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 7 ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบและเจตคติตอแรงงาน 
ตางดาวมีอิทธิพลตอการตั้งใจลาออกจากงานทั้งโดยตรงและผานความพึงพอใจในงาน 

การ วิ เ คร า ะห เ ส นท า ง
สงผล (Path Analysis) 

  
ผลการวิจัย 

โดยผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตสงไปยงัสถาน- 
ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขอเก็บขอมูล
สําหรับการศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยางทีเ่ปนพนักงานไทย 
ในสถานประกอบการ โดยสงแบบสอบถามไปยัง 
สถานประกอบการจํานวน 8 แหง ทั้งสิ้น 615 ฉบับ 
ไดรับการตอบกลับคืนมา จํานวน 497 ฉบับ และมี
ความสมบูรณ จํานวน 404 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.28 
ของแบบสอบถามที่ที่ไดรับการตอบกลับคืนมา และ
นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิจัยจริง จํานวน 400 ฉบับ 
โดยผู วิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา

วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Statistical Package 
for the Social Sciences : SPSS for Windows 
Version 22 เพื่อหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหคา
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) และใชโปรแกรมเสริม AMOS 
(Analysis of Moment Structures) เพื่อวิเคราะห
เสนทางสงผลของตัวแปร (Path Analysis) ผลการวิจัย
ปรากฏดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย คาเฉลี่ย S.D. ระดับคะแนน 
1. ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ  

ดานความรับผิดชอบ 
ดานการเปดเผยตนเอง 
ดานความประนีประนอม 
ดานความไมมั่นคงทางอารมณ  

 
3.91 
3.47 
3.60 
2.58 

 
0.50 
0.51 
0.70 
0.55 

 
ระดับสูง 
ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 

2. เจตคติตอแรงงานตางดาว 3.05 0.61 ระดับปานกลาง 
3. ความพึงพอใจในงาน 3.18 0.49 ระดับปานกลาง 
4. การตั้งใจลาออกจากงาน 2.79 0.93 ระดับปานกลาง 

 
จากขอมูลในตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับ

ลักษณะบุคลิกภาพดานความรับผิดชอบอยูในระดับสูง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.50 ดานการเปดเผยตนเองอยูในระดับ 
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 สวนเบ่ียงเบน
มาตราฐานเทากับ 0.51 ดานความประนีประนอมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.60 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 ดานความไมมั่นคงทาง
อารมณอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.58 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55  

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนเจตคติตอแรงงาน
ตางดาวของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับ

เจตคติตอแรงงานตางดาวอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.05 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.61  

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจใน
งานของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความ
พึงพอใจในงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.18 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 

และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนการตั้ง ใจ
ลาออกจากงานของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยาง 
มีระดับการตั้งใจลาออกจากงานอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.93 

 
ตารางท่ี 3  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธระหวางตัวแปร ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ 

เจตคติตอแรงงานตางดาว ความพึงพอใจในงาน และ การตั้งใจลาออกจากงาน (N=400) 

ตัวแปร 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
การตั้งใจลาออกจากงาน       
ความรับผิดชอบ -.25**      
การเปดเผยตนเอง -.16** .52**     
ความประนีประนอม -.23** .26** .24**    
ความไมมั่นคงทางอารมณ .25** -36** -.24** -52**   
เจตคติตอแรงงานตางดาว -.46** .13** .17** .17** -.13**  
ความพึงพอใจในงาน -.42** .23** .27** .21** -.12* .37** 

1=การต้ังใจลาออกจากงาน 2=ความรับผิดชอบ 3=การเปดเผยตนเอง 4=ความประนีประนอม 5=ความไมมั่นคงทางอารมณ 6=เจตคติตอ
แรงงานตางดาว * p<.05, ** p<.01 
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ภาพท่ี 2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปร 

 
หมายเหตุ : At คือ เจตคติตอแรงงานตางดาว, C คือ 

บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบ, E คือ 
บุคลิกภาพดานการเปดเผยตนเอง, A คือ 
บุคลิกภาพด านความประนีประนอม ,  
N คือ บุคลิกภาพดานความไมมั่นคงทาง
อารมณ, JS คือ ความพึงพอใจในงาน และ 
TI คือ การตั้งใจลาออกจากงาน 

 
จากการ วิ เ คร าะห เ ส นทางความสั มพั น ธ  (Path 
Analysis) พบผลการวิเคราะห ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรสื่อแบบ
สมบูรณ (Full Mediator) ของความสัมพันธระหวาง
ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบดานการเปดเผย
ตนเองกับการตั้งใจลาออกจากงาน โดยดานการเปดเผย
ตนเองสงผลโดยรวมตอการตั้งใจลาออกจากงานเทากับ 
-.069 ซึ่งลวนเปนผลทางออม (Indirect Effect) ตอ 
การตั้งใจลาออกจากงาน  

2. ความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรสื่อแบบ
บางสวน (Partial Mediator) ของความสัมพันธระหวาง
ลั กษณะ บุคลิ กภาพห าอ งค ป ร ะกอบด านความ
รับผิดชอบและดานความประนีประนอมกับการตั้งใจ
ลาออกจากงานโดยดานความรับผิดชอบสงผลโดยรวม

ตอการตั้งใจลาออกจากงาน เทากับ -.227 ซึ่งเปนผล
ทางตรง (Direct Effect) เทากับ -.191 และเปนผล
ทางออม (Indirect Effect) เทากับ -.037 และดานความ
ประนีประนอมสงผลโดยรวมตอการตั้งใจลาออกจาก
งาน เทากับ -.071 ซึ่งเปนผลทางตรง (Direct Effect) 
เทากับ -.038 และเปนผลทางออม (Indirect Effect) 
เทากับ -.032  

3. ความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรสื่อแบบ
บางสวน (Partial Mediator) ของความสัมพันธระหวาง
เจตคติตอแรงงานตางดาวกับการตั้งใจลาออกจากงาน 
โดยเจตคติตอแรงงานตางดาวสงผลโดยรวมตอการ
ตั้งใจลาออกจากงาน เทากับ -.633 ซึ่งเปนผลทางตรง 
(Direct Effect) เทากับ -.510 และเปนผลทางออม 
(Indirect Effect) เทากับ -.123  

4. ความพึงพอใจในงานไมเปนตัวแปรสื่อของ
ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ลั ก ษ ณ ะ บุ ค ลิ ก ภ า พ ห า
องคประกอบดานความไมมั่นคงทางอารมณกับการ
ตั้ง ใจลาออกจากงาน โดยดานความไมมั่นคงทาง
อารมณสงผลโดยรวมตอการตั้ง ใจลาออกจากงาน 
เทากับ 0.200 ซึ่งเปนผลทางตรง (Direct Effect) 
เทากับ 0.200  
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สรุปและวิจารณผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของ

ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบและเจตคติตอ
แรงงานตางดาวที่มีตอการตั้งใจลาออกจากงาน โดยมี
ความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรสื่อ ของพนักงานไทย
ในสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร” สามารถ
สรุปและอภิปรายผลไดดังนี้ 
ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  สวนใหญ 
เปนเพศหญิง จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.50 
และเพศชาย จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 
ตามลําดับ สวนใหญอยูในชวง 31-40 ป จํานวน  
141 คน ระดับการศึกษาสูงสุดอยูที่ระดับ มัธยมศึกษา
ตอนตน (ม.3) จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50  
กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนพนักงานรายเดือน จํานวน 
208 คน คิดเปนรอยละ 52.00 และกลุมตัวอยาง- 
สวนใหญ มีอายุงานอยูในชวง 10 ป ขึ้นไป จํานวน  
112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 

 

ผลการวิเคราะหทางสถิติของตัวแปรท่ีใชในการ
วิจัย  

ในการวิเคราะหตัวแปรตางๆ ที่ใชในการวิจัย
ของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับลักษณะ
บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบอยูในระดับสูง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.50 ดานการเปดเผยตนเองอยูในระดับปานกลาง โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.51 ดานความประนีประนอมอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.70 ดานความไมมั่นคงทางอารมณอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.58 สวนเบ่ียงเบน-
มาตรฐานเทากับ 0.55 กลุมตัวอยางมีระดับเจตคติตอ
แรงงานตางดาวอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.05 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 กลุม
ตัวอยางมีระดับความพึงพอใจในงานอยู ในระดับ 
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 สวนเบ่ียงเบน-
มาตรฐานเทากับ 0.49 และกลุมตัวอยางมีระดับ 
การตั้งใจลาออกจากงานอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.79 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.93 

   
ตารางท่ี 4 การวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดดังตาราง 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบมีความสัมพันธกับเจตคติตอ
แรงงานตางดาว 

ยอมรับสมมติฐาน
บางสวน 

สมมตฐิานการวิจยัที่ 1.2 บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธทางลบกับเจตคต ิ
ตอแรงงานตางดาว 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 บุคลกิภาพดานการเปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับ
เจตคติตอแรงงานตางดาว 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = .170, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 บุคลิกภาพดานความประนีประนอม มีความสัมพันธทางบวกกับ
เจตคติตอแรงงานตางดาว 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = .167, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 บุคลิกภาพดานความไมมั่นคงทางอารมณมีความสัมพันธทาง
ลบกับเจตคติตอแรงงานตางดาว 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = -.129, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบมีความสัมพันธกับความ- 
พึงพอใจในงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความพึงพอใจในงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = .226, p < .01) 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดดังตาราง (ตอ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 บุคลิกภาพดานการเปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความพึงพอใจในงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = .273, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 บุคลิกภาพดานความประนีประนอม มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความพึงพอใจในงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = .208, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 บุคลิกภาพดานความไมมั่นคงทางอารมณมีความสัมพันธทาง
ลบกับความพึงพอใจในงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = -.121, p < .05) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบมีความสัมพันธกับการตั้งใจ
ลาออกจากงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธทางลบกับการ
ตั้งใจลาออกจากงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = -.252, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3 บุคลิกภาพดานการเปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางลบกับการ
ตั้งใจลาออกจากงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = -.160, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4 บุคลิกภาพดานความประนีประนอมมีความสัมพันธทางลบกับ
การตั้งใจลาออกจากงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = -.225, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.5 บุคลิกภาพดานความไมมั่นคงทางอารมณมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการตั้งใจลาออกจากงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = .245, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 เจตคติตอแรงงานตางดาวมีความสัมพันธทางบวกกับความ- 
พึงพอใจในงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = .374, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 เจตคติตอแรงงานตางดาวมีความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจ
ลาออกจากงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = -.460, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจลาออก
จากงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(r = -.419, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 7 ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบและเจตคติตอแรงงานตางดาว 
มีอิทธิพลตอการตั้งใจลาออกจากงานทั้งโดยตรงและผานความพึงพอใจในงาน 

ยอมรับสมมติฐาน
บางสวน 

 
อภิปรายผลการวิจัย   
การวิเคราะหลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ 

ผูวิจัยมีความเห็นวา ลักษณะบุคลิกภาพดาน
ความรับผิดชอบ อยูในระดับที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ลักษณะบุคลิกภาพในดานอื่น โดยบุคคลที่มีบุคลิกภาพ
ในดานนี้สูงจะเปนคนมีระเบียบ เรียบรอย มีจิตสํานึกที่
รับผิดชอบตอหนาที่ สามารถไววางใจได ตรงตอเวลา  
มีความพยายามเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย มุงเนนการ
ปฏิบัติภารกิจใหเสร็จ คิดอยางรอบคอบกอนปฏิบัติ  
และรูสึกวาตนเองมีความสามารถและประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการทํางาน เนื่องดวย

ประเภทธุรกิจของกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เปนโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีการกําหนดกฎระเบียบใน
การทํางานของพนักงานอยางชัดเจน ขั้นตอนในการ
ทํางาน วันทํางาน เวลาทํางาน นโยบาย ผลตอบแทน 
สวัสดิการ บทลงโทษ ทําใหลักษณะบุคลิกภาพดาน
ความรับผิดชอบอยูในระดับที่สูง  

ในขณะทีบุ่คลิกภาพดานความไมมั่นคงทางอารมณ 
อยูในระดับปานกลาง คอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ
ลักษณะบุคลิกภาพในดานอื่น โดยบุคคลที่มีบุคลิกภาพ
ในดานนี้สูงจะเปนคนที่มีอารมณเปราะบาง มีอารมณ
แปรปรวน ชางวิตกกังวล หงุดหงิดงาย ฉุนเฉียวงาย 
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ทอแทงาย หุนหันพลันแลน เวทนาตนเอง คํานึงถึงแต
ตนเอง จัดการกับความเครียดไมคอยได ซึ่งสอดคลอง
กับลักษณะงานของกลุมตัวอยาง เนื่องดวยลักษณะงาน
ไมตองใชทักษะความรูความสามารถสูง และไมกอให 
เกิดความเครียดหรือสงผลตออารมณของกลุมตัวอยาง 
ทําใหลักษณะบุคลิกภาพดานความไมมั่นคงทางอารมณ 
อยูในระดับปานกลาง คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับลักษณะ
บุคลิกภาพในดานอื่น 

จากการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ 
ของกลุ มตัวอย าง พบวา กลุมตัวอยางมี ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความรับผิดชอบ  
ดานการเปดเผยตนเอง ดานความประนีประนอม และ
ดานความไมมั่นคงทางอารมณ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.91, 3.47, 3.60 และ 2.58 ตามลําดับ  

 
การวิเคราะหเจตคติตอแรงงานตางดาว 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เปนเพราะปญหาและ
ผลกระทบของแรงงานตางดาวที่ เขามาทํางานใน
ประเทศไทย กลาวคือ เปนการแยงแรงงานคนไทยที่ยัง
ไมพรอมเขาสูแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
รวมทั้งโอกาสที่จะไดรับสวัสดิการและสภาพการจางที่ดี
มีนอยเพราะแรงงานตางดาวเปนทางเลือก การเขามา
เปนจํานวนมากของแรงงานตางดาวไดสรางปญหาใน
ดานความไมสงบเรียบรอยในสังคม โดยเฉพาะปญหา
อาชญากรรม และนอกจากนั้น กอใหเกิดปญหาดาน
วัฒนธรรม เนื่องดวยแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานได
นําเอาวัฒนธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
ตนเองเขาสูประเทศไทย เชนวัฒนธรรมการกิน การอยู
อาศัย การแตงกาย ประเพณีตางๆ ในดานประชากร 
อาจสงผลตอการอยูรวมกันหรือการกระจายตัวของ
ประชากร มีการพักอาศัยอยางแออัดกอใหเกิดปญหา
สลัมในทองถิ่น กระทบถึงสุขภาพอนามัยความเปนอยูที่
ต่ํากวามาตรฐานทําใหเกิดโรคระบาด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศุภลักษณ (2552) ศึกษาทัศนคติของ
แรงงานไทยตอการทํางานรวมกับแรงงานตางดาวใน
ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลในอําเภอเมือง สมุทรสาคร 
พบวา แรงงานตางดาวจะทําใหเกิดปญหาชุมชนแออัด 

และแหลงเสื่อมโทรม ทําใหเกิดปญหาอาชญากรรม 
โรคติดตอและกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของ
ประเทศ รวมถึงอาจทําใหการจางแรงงานไทยลดลง  
ซึ่ งสอดคลอง กับการ ศึกษาของธนวรรณ ( 2546)  
ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจประมง
ตอเนื่องจากกุงทะเล ที่มีตอการใชแรงงานตางดาว  
ในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา แรงงานตางชาติทําใหเกิด
โรคระบาดและการแพรโรคระบาดซึ่ งหมดไปจาก
ประเทศไทยแลว แสดงใหเห็นวาแรงงานไทยยังคงมี
ความรูสึกหวาดกลัวที่จะติดโรคระบาดเมื่อตองทํางาน
รวมกับแรงงานตางดาว ประสูติพล (2548) ไดศึกษา 
ทัศนคติของแรงงานไทยที่ทํางานรวมกับแรงงาน 
ตางดาวในธุรกิจอุตสาหกรรมปลาทูนาบรรจุกระปองใน
จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ปญหาโรคติดตอ ปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจากแรงงานตางดาว รวมไปถึงความ
มั่นคงระดับประเทศ ผูตอบแบบสอบถามมีความรูสึกใน
ระดับที่เห็นดวยมาก 

จากการศึกษาเจตคติตอแรงงานตางดาวของ
กลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับเจตคติตอ
แรงงานตางดาวอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.05 จากการวิเคราะหรายละเอียดของขอมูลที่
เก็บรวบรวมมา เมื่อพิจารณา คาเฉลี่ยรายดาน พบวา 
องคประกอบดานความรู ความเขาใจ เทากับ 2.95 และ
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุดรายขอเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขออื่นในดานเดียวกันพบวา ประเทศไทยจะดีกวานี้ 
ถาไมมีแรงงานตางดาว เทากับ 3.24 และแรงงาน 
ตางดาวทําใหแรงงานไทยตกงาน เทากับ 3.20 เมื่อ
พิจารณา องคประกอบดานความรูสึก เทากับ 3.38 และ
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุดรายขอเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขออื่นในดานเดียวกันพบวา ฉันกลัวที่จะทํางานรวมกับ
แรงงานตางดาว เทากับ 3.64 และ ฉันไมชอบทํางาน
รวมกับแรงงานตางดาว เทากับ 3.49 องคประกอบดาน
พฤติกรรมเทากับ 2.90 และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุด
รายขอเมื่อเปรียบเทียบกับขออื่นในดานเดียวกัน พบวา 
ถาเลือกไดฉันจะไมทํางานรวมกับแรงงานตางดาว 
เทากับ 3.15 จากผลการวิ เคราะหขางตน พบว า 
องคประกอบด านความรู สึ ก  มีค า เฉลี่ ย ในระ ดับ 
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ปานกลางที่คอนขางสูงที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบกับ
องคประกอบในดานอื่น กลุมตัวอยางโดยสวนใหญรูสึก
กลัวที่จะทํางานรวมกับแรงงานตางดาว และไมชอบ
ทํางานรวมกับแรงงานตางดาว ในขณะที่องคประกอบ
ในดานความรู ความเขาใจ กลุมตัวอยางโดยสวนใหญ 
เห็นวา ประเทศไทยจะดีกวานี้ถาไมมีแรงงานตางดาว 
และแ รงงานต า งด าวทํ า ให แ รง งาน ไทยตกงาน 
องคประกอบดานพฤติกรรม กลุมตัวอยางโดยสวนใหญ 
เห็นวา ถาเลือกไดฉันจะไมทํางานรวมกับแรงงาน 
ตางดาว  
 

การวิเคราะหความพึงพอใจในงาน 
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

อายุงานมากกวา 10 ปขึ้นไป ทําใหมีความผูกพันในงาน
ที่ทํ า  ได แก  หน าที่ ความรับผิดชอบ เนื้ อหางาน 
นอกจากนั้นผลการวิเคราะหดังกลาวยังสอดคลองกับ
ขอมูลบุคลิกภาพหาองคประกอบที่พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบ อยูในระดับที่สูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับลักษณะบุคลิกภาพในดานอื่น ทําให
ความพึงพอใจในงาน ดานลักษณะงาน เปนสิ่งที่ทําให
กลุมตัวอยางเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่ 
รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน ไดแก คําชมเชย การ
ยอมรับ และรางวัล เปนสิ่งที่ทําใหกลุมตัวอยางเกิด
ความพึงพอใจในงานนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความพึงพอใจในงานดานอื่น เนื่องจาก ลักษณะงานที่
กลุมตัวอยางรับผิดชอบเปนงานที่ไมตองใชทักษะ
ความรูความสามารถสูง และมีขั้นตอนในการทํางานที่
ชัดเจน งายตอการศึกษาและปฏิบัติ และทุกคนทํางาน
เหมือนกัน มีหนาที่และความรับผิดชอบที่คลายกัน จึง
ไมทําใหเกิดความแตกตางหรือโดดเดน ดังนั้น รางวัล
จากผลการปฏิบัติงาน ไดแก คําชมเชย การยอมรับ 
และรางวัล จึงเปนสิ่งที่ไมคอยพบเห็นในลักษณะงาน
ดังกลาว 

จากการศึกษาความพึงพอใจในงาน พบวา  
กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจในงานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 จากการวิเคราะห
รายละเอียดของขอมูลที่เก็บรวบรวมมา เมื่อพิจารณา 

คาเฉลี่ยรายดาน พบวา ลักษณะงาน มีคาเฉลี่ยในระดับ
ปานกลางคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ
ในงานในดานอื่น เทากับ 3.63 โดยที่รางวัลจากผลการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางคอนขางต่ํา เมื่อ
เปรียบเทียบกับความพึงพอใจในงานดานอื่น เทากับ 
2.66  

 
การวิเคราะหการตั้งใจลาออกจากงาน 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ
ระหวาง 21-30 ป ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูที่ระดับ 
ปวส./อนุปริญญา มีแนวโนมที่จะลาออกจากงานสูง 
เนื่องดวย โอกาสในการศึกษาตอในระดับที่สูงกวา และ
โอกาสในการหางานใหมที่ ดีกวา อาจรวมถึงความ
จํ า เป น ใน ชี วิตสมรส  ความผู กพั น ในครอบครั ว  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ Mowday et al. (1982) 
กลาววา ความตองการแรงงาน ความจําเปนในชีวิต
สมรส ความผูกพันในครอบครัว การฝกงาน เปนสิ่งที่
สามารถเพิ่ม หรือลดความตั้งใจที่จะลาออก หรือคงอยู
ตอในองคการของพนักงานได นอกจากนี้แลวความ
ตั้งใจที่จะลาออกมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรม
การคนหาทางเลือก เมื่อพนักงานมีความตั้งใจที่จะ
ลาออก พนักงานก็จะพยายามหาทางเลือกอื่นมารองรับ
ตอนที่ลาออกไปจากองคการเดิม เพื่อจะไดไมตอง
กลายเปนผูวางงานหลังจากลาออกจากงานไปแลว แต
โอกาสที่จะคนหาทางเลือกนั้นก็ขึ้นอยูกับลักษณะสวน
บุคคลที่แตกตางกันออกไปของพนักงาน รวมทั้งขึ้นอยู
กับสภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดวย ดังนั้น ชวง
อายุและระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง อาจสงผลตอ
พฤติกรรมการคนหาทางเลือกไดเชนกัน 

จากการศึกษาการตั้งใจลาออกจากงาน พบวา 
กลุมตัวอยางมีระดับการตั้งใจลาออกจากงานอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79 จากการ
วิเคราะหรายละเอียดของขอมูลที่ เก็บรวบรวมมา  
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยางกับการตั้งใจลาออกจากงาน พบวา เพศหญิงมี
การตั้งใจลาออกจากงานมากกวาเพศชาย เทากับ 2.85 
โดยชวงอายุที่มีการตั้งใจลาออกจากงานมากที่สุดเมื่อ
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เปรียบเทียบกับชวงอายุอื่นอยูระหวาง 21-30 ป เทากับ 
3.01 ระดับการศึกษาสูงสุดที่มีการตั้งใจลาออกจากงาน
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการศึกษาอื่น อยูที่
ระดับ ปวส./อนุปริญญา เทากับ 3.01 และชวงอายุงาน
ที่มีการตั้งใจลาออกจากงานมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงอายุงานอื่น อยูที่ชวง 6-10 ป เทากับ 2.95  
 

การอภิปรายสมมติฐาน 
ส ม ม ติ ฐ า น ก าร วิ จั ย ท่ี  1  ลั ก ษ ณะ บุ ค ลิก ภ า พ 
หาองคประกอบมีความสัมพันธ กับเจตคติตอ
แรงงานตางดาว 

ผลการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว
บางสวน เนื่องจาก ความเช่ือ และเจตคติ ตอเรื่องหนึ่ง 
มักมีความแตกตางกันไปตามลักษณะบุคลิกภาพของ 
แตละบุคคล ซึ่งสงผลตอความรูสึก และพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น ตามแนวคิดของเบลกินและสกายเดล (Belkin 
and Skydell อางถึงใน จุฑารัตน, 2549) กลาววา เจตคต ิ
เปนแนวโนมที่บุคคลจะตอบสนองในทางที่พอใจหรือ 
ไมพอใจตอสถานการณตาง ๆ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 บุคลิกภาพดานความ
รับผิดชอบมีความสัมพันธทางลบกับเจตคติตอแรงงาน
ตางดาว 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความรับผิดชอบมี
ความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอแรงงานตางดาว 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r= 0.129, p<.01) ซึ่งขัดแยง
กับงานวิจัยของ Gallego and Pardos-Prado (2014) ที่
พบวา บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความรับผิดชอบ 
มีความสัมพันธทางลบกับทัศนคติตอผูอพยพ และ
งานวิจัยของ Ha (2013) พบวา บุคคลที่มีลักษณะ
บุคลิกภาพแบบ ความรับผิดชอบ มีโอกาสนอยที่รูสึก
ใกลชิดกับเกาหลีเหนือและมีแนวโนมที่จะเช่ือวาเกาหลี
เหนือเปนประเทศที่ ไม เปนมิตร แตสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Eryilmaz (2014) พบวา ความรับผิดชอบ 
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
ทัศนคติความสงบสุข อาจเพราะ ทัศนคติในเชิงบวก
จากประสบการณของตนเอง ที่มองวา แรงงานตางดาว

เปนแรงงานที่ขยันขันแข็ง อดทน สามารถทํางานหนัก
ได ทําใหเกิดความรูสึกชอบและพอใจ ตามแนวคิด 
(Ajzen and Fishbein, 1975; Oskamp,1977) ทัศนคติ
คือการประเมินผล ซึ่งเก่ียวของกับการตอบสนองใน 
เชิงบวกหรือเชิงลบ เชน ความชอบหรือไมชอบ เปนตน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 บุคลิกภาพดานการ
เปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอ
แรงงานตางดาว 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานการเปดเผยตนเองมี
ความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอแรงงานตางดาว 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .170, p < .01) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Jackson and Poulsen 
(2005) พบวา ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบดาน
การเปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติ
เชิงบวกตอเอเชียอเมริกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 บุคลิกภาพดานความ
ประนีประนอม มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอ
แรงงานตางดาว 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความประนีประนอม มี
ความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอแรงงานตางดาว 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = . 167, p < .01) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Gallego and Pardos-Prado 
(2014) พบวา ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบดาน
ความความประนีประนอมมีความสัมพันธทางบวกกับ
ทัศนคติตอผูอพยพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา
สหสัมพันธเทากับ 0.16 และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Jackson and Poulsen (2005) พบวาลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความประนีประนอม มี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
ทัศนคติการยอมรับคนผิวดํา และ ทัศนคติเชิงบวกตอ
เอเชียอเมริกัน  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 บุคลิกภาพดานความ
ไมมั่นคงทางอารมณมีความสัมพันธทางลบกับเจตคติ
ตอแรงงานตางดาว 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 20  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  2560 

 

 24

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความไมมั่นคงทาง
อารมณมีความสัมพันธทางลบกับเจตคติตอแรงงาน- 
ตางดาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.129, p < .01) 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Gallego and Pardos-Prado 
(2014) พบวา ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบดาน
ความไมมั่นคงทางอารมณ มีความสัมพันธทางลบกับ
ทัศนคติตอผูอพยพ   
ส ม ม ติ ฐ า น ก าร วิ จั ย ท่ี  2  ลั ก ษ ณะ บุ ค ลิก ภ า พ 
หาองคประกอบมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในงาน 

ผลการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว 
เนื่องจากลักษณะบุคลิกภาพของแตละบุคคลทําใหมี
ลักษณะการทํางานและรับรูปจจัยตาง ๆ ในการทํางาน
แตกตางกัน ซึ่งสงผลให เกิดความพึงพอใจในงาน
ตางกันไปดวย ตามแนวคิดของ (Harrell, 1964) กลาววา 
ความพึงพอใจในการทํางานนั้น นอกจากจะเกิดจาก
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมของงานแลวยังเกิดจากปจจัยสวน
บุคคลไดอีก คือ บุคลิกภาพสวนตัว ถือเปนสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการ
ทํางาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 บุคลิกภาพดานความ
รับผิดชอบมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจ 
ในงาน  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความรับผิดชอบมี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r = .226, p < .01) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชิตาพร (2545); กฤติกา (2547); สกนธ 
(2547); ทัศนีย (2550) และ สุทธดา (2553) ที่พบวา 
บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธทางบวก
กับความพึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 บุคลิกภาพดานการ
เปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับความ- 
พึงพอใจในงาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานการเปดเผยตนเอง 

มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .273, p < .01) ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กฤติกา (2547); สกนธ (2547); ทัศนีย 
(2550) และ สุทธดา (2553) ที่พบวา บุคลิกภาพดาน
การเปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับความ- 
พึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 บุคลิกภาพดานความ
ประนีประนอม มีความสัมพันธทางบวกกับความ- 
พึงพอใจในงาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความประนีประนอม  
มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .208, p < .01) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชิตาพร (2545); กฤติกา 
(2547); สกนธ (2547); ทัศนีย (2550) และ สุทธดา 
(2553) ที่พบวา บุคลิกภาพดานความประนีประนอมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 บุคลิกภาพดานความ
ไมมั่นคงทางอารมณมีความสัมพันธทางลบกับความ- 
พึงพอใจในงาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความไมมั่นคงทาง
อารมณมีความสัมพันธทางลบกับความพึงพอใจในงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.121, p < .05)  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bruk-Lee et al. (2009), 
ชิตาพร (2545), สกนธ (2547), ทัศนีย (2550) และ 
สุทธดา (2553) ที่พบวา บุคลิกภาพดานความไมมั่นคง
ทางอารมณมีความสัมพันธทางลบกับความพึงพอใจ 
ในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ส ม ม ติ ฐ า น ก าร วิ จั ย ท่ี  3  ลั ก ษ ณะ บุ ค ลิก ภ า พ 
หาองคประกอบมีความสัมพันธ กับการ ตั้ ง ใ จ
ลาออกจากงาน 

ผลการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว 
เนื่ อ งจาก ลักษณะบุคลิกภาพสามารถส งผลตอ
พฤติกรรมองคการได ตามแนวคิดของ (Robbins, 
1993) ที่ไดสรางแบบจําลองพฤติกรรมองคการระดับ



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 20  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  2560 

 

 25

บุคคล ตัวแปรอิสระหรือปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
องคการในระดับบุคคล ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (อายุ 
เพศ สถานภาพสมรส) บุคลิกภาพ คานิยมและทัศนคติ 
และความสามารถของปจเจกบุคคล รวมทั้งการรับรู 
แรงจูงใจ และการเรียนรูของบุคคล ซึ่ งสงผลตอ
พฤติกรรมของบุคคลในองคการ  ดังนั้นลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลที่แตกตางกันในแตละดานยอม
สงผลใหเกิดความแตกตางกันในการแสดงออกของ
พฤติกรรมในองคการ รวมถึงการตั้งใจลาออกจากงาน
ดวยเชนกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 บุคลิกภาพดานความ
รับผิดชอบมีความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจลาออก
จากงาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความรับผิดชอบมี
ความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจลาออกจากงาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.252, p < .01) ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Sifuna Mayende and Abaasi 
Musenze (2014); Singh et al. (2014); Judeh (2012); 
Lee and Lin (2010); Sarwar et al. (2013) ที่พบวา 
บุคลิกภาพดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธทางลบ
กับการตั้งใจลาออกจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3 บุคลิกภาพดานการ
เปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจ
ลาออกจากงาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานการเปดเผยตนเองมี
ความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจลาออกจากงาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.160, p < .01) ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Sifuna Mayende and Abaasi 
Musenze (2014); Judeh (2012); Jeswani and Dave 
(2014); Sarwar et al. (2013) ที่พบวา บุคลิกภาพดาน
เปดเผยตนเองมีความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจ
ลาออกจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4 บุคลิกภาพดานความ
ประนีประนอมมีความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจ
ลาออกจากงาน  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความประนีประนอมมี
ความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจลาออกจากงาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.225, p < .01) ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Sifuna Mayende and Abaasi 
Musenze (2014); Sarwar et al. (2013) ที่พบวา 
บุคลิกภาพดานความประนีประนอมมีความสัมพันธทาง
ลบกับการตั้งใจลาออกจากงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิ

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.5 บุคลิกภาพดานความ
ไมมั่นคงทางอารมณมีความสัมพันธทางบวกกับการ
ตั้งใจลาออกจากงาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความไมมั่นคงทาง
อารมณมีความสัมพันธทางบวกกับการตั้งใจลาออก 
จากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .245, p < .01) 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Singh et al. (2014); Lee 
and Lin (2010) ที่พบวา บุคลิกภาพดานความไมมั่นคง
ทางอารมณมีความสัมพันธทางบวกกับการตั้งใจลาออก
จากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 เจตคติตอแรงงานตางดาว
มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน 

ผลการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว 
เนื่องจาก งานวิจัยโดยสวนใหญใหผลสอดคลองกันคือ 
เจตคติมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน โดยที่ 
เจตคติดานบวก จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจใน
สิ่งนั้นและเจตคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความ- 
ไมพึงพอใจในสิ่งนั้นดังนั้น เจตคติตอแรงงานตางดาว
ยอมสงผลตอความพึงพอใจในงานดวยเชนกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา เจตคติตอ
แรงงานตางดาวมีความสัมพันธทางบวกกับความ- 
พึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .374,  
p < .01) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ensher et al. 
(2001) ที่พบวา การรับรูการเลือกปฏิบัติทางดานเช้ือชาติ 
และเพศของหัวหนางาน การรับรูการเลือกปฏิบัติทาง 
ดานเช้ือชาติและเพศของเพื่อนรวมงาน และการรับรู
ของการเลือกปฏิบัติทางดานเช้ือชาติและเพศของ
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องคกรมีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับความพอใจในงาน    
สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 เจตคติตอแรงงานตางดาว
มีความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจลาออกจากงาน 

ผลการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว 
เนื่องจาก พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมานั้นโดย
พื้นฐานแลวยอมเกิดจากการตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรม
นั้นออกมาในขณะที่มีสติรูคิด ตามแนวคิดเรื่องทฤษฎี
การกระทําเชิงเหตุผล ของ Fishbein and Ajzen 
(1975) อางอิงใน ณัฐสพันธ (2551) กลาววา บุคคลโดย
ปกติจะเปนผูมี เหตุผลและใชขอมูลที่มีประโยชน
ประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยาง
เปนระบบกอนแสดงออกมาเปนพฤติกรรม ดังนั้น
พฤติกรรมใดๆ ที่แสดงออกมานั้น กลาวไดวาเปน
พฤติกรรมความตั้ ง ใจหรือความตั้ ง ในการกระทํา
พฤติกรรม (Behavioral Intention) ซึ่งสามารถทํานาย
ไดจากการวัดความเช่ือ (Belief), ทัศนคติ (Attitudes) 
และความตั้งใจกระทํา (Intention) ดังนั้น เจตคติตอ
แรงงานตางดาวยอมสงผลตอการตั้งใจลาออกจากงาน
ดวยเชนกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา เจตคติตอ
แรงงานตางดาวมีความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจ
ลาออกจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.460,  
p < .01) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Holly Buttner et 
al. (2010) ที่พบวา พฤติกรรมและทัศนคติของพนักงาน
ที่มีเหตุผลในการรับรูบริบทขององคกรที่เก่ียวของกับ
ผูหญิงและชนกลุมนอย มีความสัมพันธทางลบอยางมี
นัยสัมพันธทางสถิติกับความตั้งใจลาออกจากงาน และ 
Peretz et al. (2015) ที่พบวา Diversity มีความสัมพันธ
ทางลบอยางมีนัยสัมพันธทางสถิติ กับการลาออก 
จากงาน 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 ความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจลาออกจากงาน 

ผลการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว 
เนื่องจาก งานวิจัยโดยสวนใหญใหผลสอดคลองกันคือ 
ความพึ งพอใจ ใน งาน  เปนป จจั ยหนึ่ ง ที่ มี ร ะ ดับ
ความสัมพันธที่สูงกับการลาออกจากงาน อาจเพราะ 

ความรูสึกพอใจหรือไมพอใจในงานของบุคคล สามารถ
สงผลตอเจตคติที่มีตองานไดและนําไปสูการตั้งใจที่จะ
ทํางานหรือออกจากงาน และสงผลตอพฤติกรรมของ
บุคคลที่จะเกิดขึ้น ตามแนวคิดของ Mowday et al. 
(1982) กลาววา ความรูสึกของพนักงานที่มีตองาน 
(Affective response to the Job) สามารถนําไปสู
พฤติกรรมความตั้ ง ใจที่ จะลาออก และกอให เ กิด
พฤติกรรมการลาออกได  คือ ถาพนักงานมีความ 
พึงพอใจในการทํางานที่นอย สงผลใหความผูกพัน 
ตองานและความผูกพันตอองคการ (Organizational 
commitment) ของพนักงานนอยลงดวย และสงผลให
เกิดพฤติกรรมการลาออกจากงานได  

Mobley (1977) อางใน สุทธิณีย (2542) ได
เสนอรูปแบบการลาออกจากงานของบุคคลโดยอยูบน
พื้นฐานของสมมติฐานที่หลากหลายซึ่งเก่ียวของกับ
ความพึงพอใจในงาน ซึ่งในสมมติฐานเหลานี้ไดรวมถึง
ความคิดเก่ียวกับความตั้งใจลาออกจากงาน การมองหา
งานอื่นๆ ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานหรือจะอยูตอ 
รวมทั้งการตัดสินใจที่จะลาออกหรือทํางานตอ Mobley 
ไดกลาววา ความรูสึกไมพอใจในงานจะปลุกเร า
ความคิดการลาออกจากงาน และสงผลใหเริ่มไปหา 
งานใหม ดังนั้น ความพึงพอใจในงานยอมสงผลตอ 
การตั้งใจลาออกจากงานดวยเชนกัน 

จากการทดสอบสมมติฐ าน พบว า ความ - 
พึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางลบกับการตั้งใจ
ลาออกจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.419,  
p < .01) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Muchinsky and 
Tuttle (1979); Lyons (2003); Slattery (2005); Shah 
(2014) ที่ตางก็พบวา ความพึงพอใจในงานมีความ-
สั ม พั น ธ ท า ง ล บ กั บ ก า ร ตั้ ง ใ จ ล า อ อ ก จ า ก ง า น  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี  7 ลักษณะบุคลิกภาพหา
องคประกอบและเจตคติตอแรงงานตางดาวมี
อิทธิพลตอการตั้งใจลาออกจากงานท้ังโดยตรงและ
ผานความพึงพอใจในงาน  

ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาตัวแปรลักษณะ
บุคลิกภาพหาองคประกอบและเจตคติตอแรงงาน 
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ตางดาวเปนสาเหตุของการตั้ ง ใจลาออกจากงาน  
โดยลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบบางดานสงผล
ทางตรง บางดานสงผลทางออม และบางดานสงผลทั้ง
ทางตรงและทางออมผานความพึงพอใจในงานไปยัง
การตั้งใจลาออกจากงาน และเจตคติตอแรงงานตางดาว
สงผลทั้งทางตรงและทางออมผานความพึงพอใจในงาน
ไปยั งการตั้ ง ใจลาออกจากงาน ตามแบบจําลอง
กระบวนการลาออกของอีริคและคณะ (Lambert et al., 
2001) ซึ่งเริ่มตนมาจากปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน สงผลนําไปสูความ- 
พึงพอใจในงานและความตั้งใจลาออกจากงาน จนถึง
พฤติกรรมการลาออกจากงานโดยสมัครใจ  

จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู วิจัยสรุปวา 
ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ และเจตคติตอ
แรงงานตางดาว ความพึงพอใจในงาน และการตั้งใจ
ลาออกจากงาน มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และยังมี
อิทธิพลตอการตั้งใจลาออกจากงาน ทั้งทางตรงและ
ทางออมโดยผานความพึงพอใจ ในงาน ซึ่ งบรรลุ
วัตถุประสงคของงานวิจัย ที่ทําการศึกษาถึงระดับของ
ตัวแปร ความสัมพันธของตัวแปร และอิทธิพลของ 
ตัวแปร อันไดแก ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ 
เจตคติตอแรงงานตางดาว ความพึงพอใจในงาน และ
การตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานไทยที่ทํางาน
รวมกันกับแรงงานตางดาว ในสถานประกอบการ  
ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําให
ทราบถึงปจจัยที่เปนสาเหตุของการตั้งใจลาออกจากงาน 
เพื่อทําความเขาใจในพฤติกรรมการลาออกจากงานของ
พนักงานไทยที่ทํางานรวมกันกับแรงงานตางดาว 
รวมถึงเปนแนวทางในการควบคุมปจจัยที่เปนสาเหตุ
นําไปสูการการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานใน
องคการ 
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การบริหารการพฒันาการศึกษาเพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาโรงเรียน

สาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

Education Development Administration for the ASEAN Community: A Case 

Study of the Demonstration School, Prince of Songkla University 
 
 
 
 
ซุกรียะห หะยีสะอะ1 
 
 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค ศึกษาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ศึกษาการบริหารการพัฒนา

การศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิตฯ และศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารการพัฒนา
การศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิตฯ ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร และรวบรวมขอมูลจาก
ผูใหขอมูลที่สําคัญรวมทั้งสิ้น 31 คน โดยใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก ผลการศึกษา พบวา 1) การบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ภาพรวมของการบริหาร เนนการบริหารโดยในแตละฝายผูบริหารจะยึดหลักการบริหาร
แบบธรรมาภิบาลและการกระจายอํานาจ แตละฝายสามารถทํางานและบริหารงานไดอยางเต็มที่ตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนที่กําหนดไวแตละป และกระบวนการพัฒนายึดหลัก PDCA ทั้งนี้ในการบริหารยังมี
คณะกรรมการชวยกันควบคุม 2) การบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิตฯ 
พบวามีการสงเสริมดานภาษา ดานหลักสูตร และมีการเปดเสรีทางการศึกษา สวนดานการปรับตัว พบวา ให
ความสําคัญในการปรับตัวในดานภาษา ดานการเรียนรูความเขาใจเก่ียวกับประเทศอาเซียน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
กลุมประเทศอาเซียน สวนดานผลกระทบ ผลกระทบทางบวก ทําใหเกิดความรวมมือกันในดานการศึกษา ทําใหเกิดการ
เรียนรูระหวางกลุมประเทศอาเซียนเกิดการกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองฯลฯ ผลกระทบ
ทางลบ เกิดการแขงขันกันในการศึกษา การดอยในเรื่องภาษาของนักเรียน หรือบุคลากรทําใหไมสามารถแขงขันกับ
กลุมประเทศอาเซียนได ฯลฯ ดานคุณภาพนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีแนวทางการบริหารเปนไปในทิศทางที่มี
ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนอยูแลวเพราะทางโรงเรียนมีความเขมงวดในการเขารับนักเรียนในการเขา
ศึกษาตอโดยการคัดเลือกในลักษณะที่มีความเขมขน และดานคุณภาพครู คุณภาพครูอาจจะมีความแตกตางกันใน 
แตละรายวิชาโดยถาเปนครูในกลุมสาระภาษาตางประเทศก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได แตถากลุมสาระอื่นๆ 
อาจจะมีความดอยในดานภาษาบางโดยเฉพาะภาษาที่เปนทางการเพื่อใชในการสื่อสารทางวิชาการ 3) ปญหาและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิตฯ โดยปญหาที่พบคือ ทางโรงเรียนมีแนวทาง
และแผนงานการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูอาเซียนที่ยังไมชัดเจน บุคลากรครูบางสวนไมคอยตระหนักถึงเรื่องอาเซียน 
การศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่มีลักษณะของการเรียนรูที่ไมบูรณาการ สวนแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป ผูบริหารควรมีแนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน เปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
ควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากรครูใหมีความสามารถที่มากขึ้น  

คาํสาํคญั : ประชาคมอาเซียน การบริหารการศึกษา การบริหารการพัฒนา 
                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study are 1) to examine the educational management of the Demonstration 
School of Prince of Songkla University (Pattani Campus), 2) to study the management for the educational 
development to enable the school to participate in the ASEAN Community (AC) and 3) to consider the 
problems and guidelines for the educational development. Information in various documents was reviewed by 
the researcher. Further data was also collected by the researcher from 31 informants with the use of a 
qualitative research approach. The three principal findings are as follows. 1) According to the educational 
management of the school, the school’s management focuses on good governance and decentralization. 
Each party can use all of their abilities to work and manage activities in accordance with the school’s annual 
policies and plans; moreover, the development processes comply with the principle of plan-do-check-act 
(PDCA). 2) In the management aspect, it was found that the school was prepared in different terms; i.e., 
understanding about the AC, language, curriculum, and educational freedom. Regarding self-adaptation, it 
was found that the school valued various terms, such as language, understanding about the AC, culture, and 
the lifestyles of the AC’s members. In terms of effects, positive effects led to education coordination, learning 
among the member countries, and intellectual stimulation for students. Negative effects were educational 
competition and the linguistic deficiency of students or personnel. In the student quality aspect, it was found 
that the school has a managerial direction toward preparation for joining the AC because the school has 
specific processes for admitting new students. In terms of teacher quality, teachers of different courses had 
different qualities. The teachers teaching foreign languages could use English, while other teachers had 
weaknesses in foreign languages (especially languages for academic purposes). 3) Regarding problems and 
solutions for the educational development for the school to join the AC, it was found that (a) the problems of 
the educational development for joining the AC were as follows: firstly, the school had unclear guidelines and 
plans for the development; secondly, some personnel were not seriously aware of the AC, and finally the 
education under the policies of the Ministry of Education was not integrated, had limited knowledge, had too 
many subjects, and excessively focused on theories; and (b) regarding the solutions for the education 
development, in terms of management, the administrators should have clear guidelines for implementing 
plans and achieving goals. Regarding personnel and students, the personnel’s abilities should be improved. 
 
Keywords : ASEAN community, education management, management development 
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บทนํา 
ในยุคปจจุ บันสังคมมีการ เปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในดาน
เศรษฐกิจ สังคมหรือแมแตการเมือง การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวยอมสงผลกระทบกับหลาย ๆ ประเทศ สิ่งที่
จําเปนสําหรับทุกๆ ประเทศคือ ตองมีการปรับตัวและ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงที่ กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไมชานี้ คือการ
รวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจจะสงผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบตอประเทศไทย ดังนั้นสิ่งสําคัญคือ
ประเทศไทยตองมีการเตรียมพรอมอยูตลอดเวลา ใน
การเขามาของประชาคมอาเซียน ไมวาจะเปนการ
เตรียมพรอมในดานภาษา ดานแรงงาน ดานการศึกษา 
เปนตน โดยเฉพาะการเตรียมพรอมในดานการศึกษา
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอประเทศ 

เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับการสรางสรรคความเจริญกาวหนา เปนเรื่องที่มี
ความสัมพันธโดยตรงตอการพัฒนาคนในชาติ ใหเปน
คนที่รูจักคิด รูจักทํา รูจักแกปญหา และรูจักใชทรัพยากร 
ที่มีอยูใหเปนประโยชนสูงสุด และสิ้นเปลืองนอยที่สุด 
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดนั้น สิ่งจําเปน
และสําคัญคือการพัฒนาคุณภาพของประชากรนั่นคือ 
ประชากรของประ เทศจะมี คุณภาพเพีย ง ใดนั้ น 
ยอมขึ้นอยูกับการจัดการศึกษาเพราะการศึกษาเปน
กระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตน ใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางสันติสุข 
และสามารถเ ก้ือหนุนการพัฒนาประเทศไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ  ดาน
ของประเทศ ประเทศใดก็ตามที่ประชาชนมีการศึกษา
อยางถวนหนานั้น แสดงใหเห็นวาประเทศมีการพัฒนา
กาวไกล ดังนั้นการศึกษาจึงเปนรากฐานและเครื่องมือ
สําคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ
การเมืองของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2540) นอกจากนั้นการศึกษาคือ
สวนที่ทําใหเกิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ กลาวคือ 
การศึกษาคือแรงขับเคลื่อนกระแสของการแขงขันที่

เกิดขึ้นในโลก และกอใหเกิดความรวมมือในหลายดาน 
และการศึกษาเก่ียวพันกับเศรษฐกิจ เชนครอบครัวที่มี
ฐานะคอนขางขัดสน ยอมสงผลกระทบตอเยาวชน อาจ
ไดรับการศึกษาไมเต็มที่ เมื่อโตขึ้นคุณภาพชีวิตก็ตกต่ํา
จากครอบครัวและชุมชนลุกลามสูจังหวัด หากไมไดรับ
การชวยเหลือแกไข ก็จะทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไมมั่นคง ทําใหประเทศไมสามารถสนับสนุน
งบประมาณการศึกษา เกิดความเสียหายตอเนื่องกัน
เปนลูกโซ การสงเสริมการศึกษาที่ดี ตองสอนใหผูที่
ไดรับการศึกษานั้น ๆ เกิด “ทักษะ” สามารถคิดเองได
จึงจะสามารถก าวสูความเปนประชาคมอาเซียน  
(ว.อําพรรณ, 2555) 

ความสําคัญของการศึกษา ในการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนปรากฏขึ้นมาอยางชัดเจนมากขึ้น 
จากการที่กลุมอาเซียนมีการสรางความรวมมือดาน
การศึกษา ภายใตแผนการจัดตั้งประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: 
ASCC) ซึ่งไดระบุไว เก่ียวกับการศึกษา จัดใหมี
การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ จัดใหมีการสงเสริม
ดานทุนอาเซียนและเครือขายการศึกษา จัดใหมีการ
สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน และใหมีการพัฒนา
เยาวชนอาเซียน ฯลฯ (ว.อําพรรณ, 2555) ดังนั้นเมื่อ
การศึกษามีความสําคัญมากในการขับเคลื่อนการเปน
ประชาคมอาเซียน ก็ย อมเปนสิ่ งที่ ทุ กโรง เรี ย น 
ทุกสถาบันการศึกษาตองมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
การศึกษาใหกาวทันกับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย
ตองมีการเสริมสรางใหนักเรียนมีศักยภาพ ใหสามารถ
แขงขันกับประเทศเพื่อนบานได ตลอดจนสามารถที่จะ
พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี เปนสถานศึกษาที่เทียบเทาภาควิชา 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ซึ่ งก อตั้ งขึ้ น  ในป  พ .ศ .  2512 หลั งจากที่  คณะ -
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนินงาน
แลว 1 ป การกอตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร  วิทยาเขตปตตานี  เพื่อใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของคณะศึกษาศาสตร ในขณะนั้นคือ การ
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ผลิตครู เพื่อสอนระดับมัธยมศึกษาโดยเริ่มแรกเริ่มสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกอน เพราะในชวงปแรก
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี เปดการเรียนการสอนระดับมัธยมปลายกอนที่
จะเปดมัธยมศึกษาตอนตน จึงเตรียมการใหโรงเรียน
สาธติฯ เปนแหลงฝกและทดลองสอนของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร โดยในดานการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี มีการเตรียมพรอมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของนักเรียน 
เพื่อฝกใหนักเรียนมีความรู  รักการศึกษาคนควา มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา 
ซื่อสัตย ประหยัด มีความเปนผูนํา เห็นคุณคาของ
ตนเองและผูอื่นรักความเปนไทย มีจิตสํานึกที่ ดีตอ
ชุมชนและประ เทศชาติ  มีทักษะการคิดและการ
แกปญหา มีความสามารถในการวางแผน การจัดการ 
สามารถใชเทคโนโลยีและมีทักษะในการแสวงหาความรู 
มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรู 
มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี สามารถอยูรวมกัน และ
ทํางานกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2556) แตเมื่อประชาคม
อาเซียนเข ามาในป  พ .ศ .  2558 โรง เ รี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ตระหนักถึงรากฐาน
ความสําคัญในการเตรียมพรอมการบริหารการพัฒนา
การศึกษา (Educational Development Administration) 
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดยทางโรงเรียนมีสวนรวม
ในการใหความรูเรื่อง การเตรียมพรอมของนักเรียนใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน โดยโครงการที่จัดขึ้นไดรับ
การสนับสนุนโดยกระทรวงมหาดไทย ในลักษณะ
โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ เพื่อการปรับตัว
กาวเขาสูประชาคมอาเซียน และมีการจัดบรรยายพิเศษ
หัวขอ “การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน” 
โดยเนื้อหาของโครงการเปนเรื่องของการใหความรู
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนในดานตาง ๆ หัวขอการ
บรรยายเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดการตื่นตัวในการ
กาวสูประชาคมอาเซียน จะเห็นไดวาโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความตระหนักในเรื่อง

การ เตรียมพรอมในการ เข าสู ประชาคมอาเซียน
พอสมควร อยางไรก็ตามยังคงมีประเด็นที่นาสนใจ
ศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องแนวทางการ
บ ริ ห า ร ก า ร พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนตอไป 

จากสภาพและปญหาดังกลาว จึงเปนที่มาของ
ความสนใจที่จะศึกษาการบริหารการพัฒนาการศึกษา
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อนํา
ผลที่ไดจากการศึกษามาเตรียมความพรอมใหกับทุก ๆ 
โรงเรียน เพื่อที่จะมีการบริหารการพัฒนาในดาน
การศึกษาใหสอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ไดอยางพรอมเพรียง 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกใช วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณผู ใหข อมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)โดยการเลือก
กลุ มตั วอย าง เป นการ เ ลื อกตั วอย าง แบบลูก โซ 
(Snowball Sampling) มีจุดมุงหมายเพื่อทําการศึกษา
ประชากรกลุมนั้นอยางลงลึก กลุมตัวอยางรวม ทั้งหมด 
31 คน ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน  
1 คน คณะบุคลากรครู สมาคมศิษยเกา สมาคม
ผูปกครองโรงเรียนสาธิตฯ รวมจํานวน 12 คนและ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 18 คน โดยมีแนวคิด
ในการศึกษา 3 สวนหลัก ๆ ดังนี้ 1) ศึกษาการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยใชแนวคิดการบริหาร
เชิงวิทยาศาสตรของ Gulick and Unwick (1937)  
2) ศึกษาการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จากการศึกษาการ
เตรียมความพรอมและแนวทางการบริหารการศึกษา
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยไดทําการศึกษา
ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยตาง ๆ ที่
เก่ียวของ สามารถสรุปแนวทางไดดังนี้ การบริหาร การ
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ปรับตัว ผลกระทบ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู  
3) ศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
เ ข า สู ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยจะ
ศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารการศึกษาของ
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงรียนสาธิตฯ และ
แนวทางการดําเนินงานที่เกิดจากปญหาดังกลาวสวน
เครื่ องมือในการ ศึกษาใช เครื่ องมื อในการ ศึกษา  
3 ประเภท ประกอบดวย การสัมภาษณ การสังเกตและ
การสนทนากลุม ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย
ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากเอกสารตาง ๆ ที่
เก่ียวของและทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองใน
ภาคสนาม และดานการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดนํา
ขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและ
ขอมู ลปฐมภูมิจ ากการจัดเก็บภาคสนาม ทําการ
วิเคราะห หาขอสรุป ดวยการนําขอมูลมาจัดใหเปน
หมวดหมู แยกตามองคประกอบตาง ๆ หาความหมาย
และหาความสัมพันธเ ช่ือมโยงในแตละประเด็นและ
ความสัมพันธกับบริบทที่ศึกษา เพื่อตอบวัตถุประสงค
ของการวิจัย แลวนําเสนอในรูปแบบของความเรียง 
เชิงบรรยาย  
 
ผลการวิจยั 

ประเ ด็นที่ หนึ่ ง  การบริหารการ ศึกษาของ
โร ง เ รี ย นสาธิ ต  มห า วิทย าลั ย ส งขล านคริ นท ร  
วิทยาเขตปตตานี ผูวิจัยไดใหความสําคัญถึงบทบาท 
ของผูอํานวยการโรงเรียนโดยใชทฤษฎีแนวคิดของ 
Gulick and Urwick (1973) ในกระบวนการบริหารไว  
7 ประการ  

ผลการศึกษา พบวา 1) การวางแผน (Planning) 
คือ การวางแผนลวงหนาวาองคการจะตองทําอะไรบาง
เพื่อบรรลุเปาหมาย โดยในดานการวางแผนการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่
มีบทบาทสําคัญในการการวางแผน หลักการวางแผน
หลักๆ คือ การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร  โดยโรง เรี ยนสาธิตฯ  เปน เสมือน
หองปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

และเปนแหลง ศึกษาคนควาวิจัยทางดานวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร ดังนั้นแผนการบริหารของโรงเรียนจึงมี
ลักษณะที่มีความสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร  นอกจาก
จะตองมีความสอดคลองกับมหาวิทยาลัยแลวยังตองมี
ความสอดคลองกับแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย โดย
แผนงานจะถูกกําหนดขึ้นทุก ๆ ป 2) การจัดองคการ 
(Organizing) คือ การกําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน 
การจั ดการ สาย บั ง คับ บัญชา  แ ล ะ การ กํ าหน ด 
ตําแหนงหนาที่ การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตฯ มี
รูปแบบการแบงโครงสรางการบริหารเปน 5 ฝายคือ 
ฝายบริหารจะมีหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจกรรม
ภาพรวมของโรงเรียน ฝายวิชาการจะทําหนาที่ในการ
จัดการหลักสูตร ดูแลทักษะทางวิชาการ ฝายประกัน
คุณภาพจะมีหนาที่ในการรวบรวมขอมูลกิจกรรมตาง ๆ
ของแตละฝายในแตละปแลวสรุปออกมาเปนรายงาน
ประจําป ฝายพัฒนานักศึกษาหนาที่ที่สําคัญของฝายนี้
คือ จะดูแลในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการ
พัฒนานักเรียน และสุดทายฝายกิจการนักเรียน หนาที่
หลัก คือจะทําหนาที่ดูแลในเรื่องกิจการตาง ๆ ของ
นักเรียนสวนใหญจะเปนในเรื่องของ ผูปกครอง โดยใน
การบริหารในแตละฝายผูบริหารจะยึดหลักการบริหาร
แบบธรรมาภิบาลและการกระจายอํานาจแตละฝาย
สามารถทํางานและบริหารงานไดอยางเต็มที่ตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนที่กําหนดไว 
3) การบริหารบุคคล (Staffing) คือ การจัดอัตรากําลัง 
การสรรหา การพัฒนา การสรางบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี
ความชอบ การใหสวัสดิการ และการใหพนจากงาน การ
บริหารบุคคลของโรงเรียนสาธิตฯ จะขึ้นตรงกับคณะ
ศึกษาศาสตร โดยการรับบุคลากรครูที่จะเขาบรรจุสอน
ต อ งมี ก า รสอบ เข า โดยการปร ะกาศจ ากคณะ -
ศึกษาศาสตร และในแตละปจะมีการสงเสริมทุนเรียนตอ
ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกใหแกอาจารยที่สนใจ 
นอกจากนั้นยังมีการสงเสริมในเรื่องของการทําวิจัยอีก
ดวย แตถาในขณะนั้นมีการขาดบุคลากรอาจารยก็จะรับ
อาจารยพิเศษเขามาสอนสวนมากจะเปนอาจารยใน
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หมวดภาษาเปนสวนใหญ สวนในเรื่องของการเขารับ
นักเรียนเขามาศึกษาในแตละปทางโรงเรียนสาธิตฯ 
มีแนวทางในการรับเลือกแบบการสอบเขาและการรับ
แบบพิเศษสําหรับบุตรหลานบุคลากรและผูมีบทบาท
สําคัญกับโรงเรียนโดยในแตละปจะมีการรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่หนึ่ง ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่สี่ 4) การ
อํานวยการสั่งการ (Directing) คือ การตัดสินใจ การ
วินิจฉัย สั่งการและควบคุมบังคับบัญชา มีรูปแบบการ
บริหารงานที่มีลักษณะเปนเอกภาพ เปดโอกาสใหทุก
ฝายสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระได แตตอง
อยูในแนวทางการวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียน 
เมื่อใดที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
ฝายที่มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานจะเปนผูเสนอ
โครงการนั้นๆ แลวผูอํานวยการจะมีบทบาทในการ
ตัดสินใจ 5) การประสานงาน (Coordination) หมายถึง 
การปร ะสานงานเพื่ อ ให เ กิดคว ามร วมมื อ  เพื่ อ
ดําเนินการไปสูเปาหมายเดียวกัน จะมีรูปแบบของการ
ประสานงานที่มีการกําหนดแผนผังและกําหนดหนาที่
การงานที่ชัดเจนในระบบการติดตอของแตละฝายและ
แตละกลุมสาระที่ชัดเจน ตามแผนผังการดําเนินงาน
ตามโครงสรางองคกร 6) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(Reporting) คือ การรายงานผลการปฏิบัติงานของ
องคการเพื่อใหสมาชิกขององคการทราบความกาวหนา
ของการดําเนินงาน ในการรายการผลปฏิบัติงาน  
ในแตละปจะมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยผูบริหาร 
บุคลากรครูตองมีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองวามีการดําเนินการบริหารงาน การสอนใน
รูปแบบใดบางแลวสงรายงานใหฝายประกันคุณภาพ 
และสําหรับฝายและกลุมสาระที่มีการจัดกิจกรรมใด ๆ 
ในแตละปตองมีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ทุกครั้ ง  แลวสง ไปยังฝายประกันคุณภาพเชนกัน 
หลังจากนั้นฝายประกันคุณภาพการศึกษาก็จะเปน
ผูเขียนสรุปเปนรายงานประจําปของโรงเรียนโดยสงให
ผูอํานวยการรับทราบ 7) การงบประมาณ (Budgeting) 
คือ การใชจายเงิน การควบคุมการใชจาย และการ
ตรวจสอบดานการเงิน จะเปนหนาที่ของฝายบริหาร
โดยตรงโดยการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสาธิตฯ

จะมีผูที่เก่ียวของควบคุมดูแล ผูอํานวยการจะมีหนาที่
เพียงลงนามอนุมัติงบประมาณเพียงอยางเดียวเทานั้น
โดยงบประมาณในแตละปก็จะมาจากงบประมาณตาง ๆ 
ดังนี้ โดย เงินงบประมาณจะแบงออกเปน 3 ลักษณะ 
คือ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบอื่นๆ 

ประเด็นที่สองแนวทางการบริหารการพัฒนา
การศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน-
สาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
ผลการศึกษาพบวา  

ดานการบริหาร มีการบริหารในดานการสราง
ความเขาใจ โดยทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการเผยแพร
ความรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาเซียนโดยผานการจัด
กิจกรรมตาง ๆ หรือผานการเขารวมอบรมความรูใน
เรื่องของประชาคมอาเซียน และนอกจากนี้ยังสราง 
เจตคติที่ดีเก่ียวกับอาเซียนเพื่อสรางความตระหนักและ
เตรียมความพรอมของครูคณาจารยบุคลากรนักเรียน
นักศึกษาเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนโดยผานการ
จัดกิจกรรม การดูงานในประเทศและตางประเทศมีการ
จัดบอรด และจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีใหเช่ือมโยง
กับอาเซียน เปนตนนอกจากนี้ทางโรงเรียนมีการ
สง เสริมใหนักเรียนมีความตระหนักในการเรียนรู
วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนดวย เพื่อที่จะไดรูเขารูเรา 
ดานการพัฒนาทักษะดานภาษา โรงเรียนมีการตื่นตัว
มากในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและ
ภาษาเพื่อนบาน โดยภาษาที่ เปดสอนในโรงเรียน
ประกอบดวย ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย และภาษา-
ตางประเทศอื่น ๆ เชน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาจีน เปนตน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีแผน 
ในการเปดการเรียนการสอนในภาษาเพื่อนบานอื่นๆ 
อีกดวยนอกจากเรื่องของการเปดสอนในรายวิชา
ภาษาตางประเทศแลวทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการ
สงเสริมใหนักเรียนสื่อสารเปนภาษาอังกฤษดวย โดย
การสงเสริมการจัดการแสดงบนเวทีโดยการสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษ สวนในดานบุคลากรครูก็มีการสงเสริมให
มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในดานภาษาใหมี
ศักยภาพมากขึ้น การพัฒนาหลักสูตร ทางโรงเรียนมี
การจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับการเขาสูประชาคม
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อาเซียน โดยในกลุมสาระสังคมไดมีการจัดทําหลักสูตร
อาเซียนศึกษาเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิต ความ
เปนอยู ระบบเศรษฐกิจ และอื่น ๆ ของกลุมประเทศ
เพื่ อนบ าน  นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีการวาง
โครงสรางหลักสูตรในดานภาษาใหมีความเขมขนมาก
ขึ้ น โด ย กา ร สอ ดแ ท รก ก าร เ รี ย นก า รส อ น เ ป น
ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาเพื่อใหนักเรียนมีความ
เขาใจในภาษาไดมากขึ้นและยังมีการแผนใหการเพิ่ม
ภาษาอาเซียนเขามาในรายวิชาอีกดวย การเปดเสรี
ทางการศึกษา ในการศึกษาพบวา ทางโรงเรียนมีการ
จัดทําความตกลงยอมรับความรวมมือดานการศึกษากับ
หลายโรงเรียนในกลุมประเทศเพื่อนบานเพื่อเปนการ
พัฒนาความสามารถสรางประสบการณใหกับนักเรียน 
บุคลากรครูโดยการดําเนินการอาจจะเปนในรูปแบบของ
การรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนการเรียน การสอน 
หรืออาจจะเปนการแลกเปลี่ยนดูงาน เปนตน  

ดานการปรับตัว พบวาในลักษณะของการ
ปรับตัวจะใหความสําคัญดานแรกเรื่องของภาษาโดย
ทางโรงเรียนสาธิตฯ มองเห็นถึงความสําคัญของภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ตองใชเปนสื่อกลางในพูดคุย
ระหวางประเทศอาเซียนดวยกันแลวก็ตองมีภาษา
อาเซียน คือภาษาเพื่อนบานในกลุมอาเซียนทั้งหมด 
โดยลักษณะของการปรับตัวในดานภาษาก็จะทําในเชิง
ของการเพิ่มทักษะของการศึกษาภาษาเพิ่มเติมโดย
นักเรียนก็จะมีการตื่นตัวในการเรียนภาษามากขึ้น 
นอกจากจะมีการปรับตัวทางดานภาษาแลว ในการ
สัมภาษณพบวาการปรับตัวในดานการเรียนรูความ
เขาใจเก่ียวกับประเทศอาเซียน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
กลุมประเทศอาเซียน โดยโรงเรียนสาธิตฯ มีแนวทางใน
การพัฒนาโดยการเสริมสรางการเรียนรูใหแกนักเรียน 
บุคลากรครูผานการจัดกิจกรรมดูงานระหวางประเทศ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณชีวิต การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธความรูทั่วเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
การสอดแทรกเรื่องราวอาเซียนเขาไปในรายวิชาตาง ๆ 
เปนตน สวนในดานผูบริหารก็จะมีการปรับตัวโดยการ
จัดทําโครงสรางหลักสูตรเพิ่มขึ้น โดยหลักสูตรที่เห็น

เดนชัดคือ เปดรายวิชา “อาเซียนศึกษา” โดยอยูในกลุม
สาระสังคมศึกษา ขึ้นมาตามนโยบายการศึกษา 

ดานผลกระทบ พบวา การเขามารวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนทางโรงเรียนสาธิตฯ มองวาเมื่อมีการ
รวมตัวกันเกิดขึ้นในกลุมประเทศอาเซียนยอมทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม การศึกษา หรือแมกระทั่งดาน
แรงงานดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมสงผล
กระทบตอโรงเรียนทั้ งสิ้นไมวาจะเปนผลกระทบ
ทางบวก คือ ทําใหเกิดการเรียนรูระหวางกลุมประเทศ 
โดยประเทศที่มีความไดเปรียบในเรื่องการศึกษา ก็
สามารถเปนตนแบบใหกลุมประเทศที่ดอยกวามาศึกษา
แนวทางการบริหารการศึกษาของประเทศนั้น ๆ ไดงายขึ้น 
เ กิดการกระตุน ใหนัก เรียนมีการแข งขันมากขึ้ น 
บุคลากรครูมีความตระหนักในการเรียนรูและเพิ่ม
ศักยภาพของตนเอง เพื่อใหสามารถกาวสูประชาคม
อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนผลกระทบทางลบ 
พบวา เกิดการแขงขันกันในการศึกษาอาจจะสงผลให
ประเทศที่มีความดอยทางการศึกษาไมสามารถกาวทัน
ประเทศที่มีความทนัสมัยได การดอยในเรื่องภาษาของ
เด็กนักเรียน หรือบุคลากร สงผลทําใหเด็กเสียโอกาสใน
การแขงขันในหลายๆ ดาน  

ดานคุณภาพนักเรียน จากการศึกษาในดาน
คุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ พบวาในดาน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯ มี
แนวทางการบริหารเปนไปในทิศทางที่มีความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนอยูแลวเพราะทางโรงเรียน
มีความเขมงวดในการเขารับนักเรียนในการเขาศึกษา
ตอโดยการคัดเลือกในลักษณะที่มีความเขมขนโดย
นักเรียนที่สามารถเขามาศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ได
ตองมีความสามารถมากพอและมีศักยภาพที่สามารถ
เรียนรูได โดยจากที่ผานมาทางโรงเรียนไดสงนักเรียน
เขาแขงขันในหลาย ๆ ดานไมวาจะเปนระดับโรงเรียน
และระดับประเทศทางโรงเรียนก็สามารถแขงขันได 
ดังนั้นการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนยอมไมคอย
เปนอุปสรรคตอนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มากนัก 
เพราะเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มีความพรอมใน
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ดานวิชาการ การศึกษา และภาษา มากเพียงพอโดย
ในดานภาษา ทางโรงเรียนมีความไดเปรียบในเรื่อง
ภาษาอังกฤษอยูแลว โดยนักเรียนกวา 90% สามารถ
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษได และนอกจากภาษาอังกฤษ
แลว ในดานภาษาเพื่อนบานโดยเฉพาะภาษามาเลย 
เด็กนักเรียนบางสวนก็สามารถสื่อสารได  เพราะ
ครึ่งหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เปนคนสาม
จังหวัดชายแดนใต จึงมีความไดเปรียบในเรื่องภาษา
มาเลย สวนในเรื่องอื่น ๆ ไมวาจะเปนในเรื่องการ
เรียนรูวัฒนธรรมเพื่อนบาน นักเรียนมีความตื่นตัวใน
เรื่องนี้อยูแลว 

ด าน คุณภาพครู  พบว า ในด านการพัฒนา
คุณภาพครู จะเห็นไดวาคุณภาพครูอาจจะมีความ
แตกตางกันในแตละรายวิชา โดยถาเปนครูในกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได แต
ถากลุมสาระอื่น ๆ อาจจะมีความดอยในดานภาษาบาง
โดยเฉพาะภาษาที่เปนทางการ เพื่อใชในการสื่อสารทาง
วิชาการ โดยการบริหารการพัฒนาคุณภาพครูที่ทาง
โรงเรียนมีแนวการดําเนินงาน คือ สงเสริมใหครูทุกกลุม
สาระมีความกระตือรือรนในการศึกษา ทําความเขาใจ
เก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน สงเสริมใหมีการ
อบรมในดานภาษาอังกฤษใหมากขึ้นเพื่อใหครูทุกกลุม
สาระสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได 

ประเด็นการศึกษาที่สามปญหารูปแบบและ 
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม-
อาเซียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี พบวา 1) แนวทางและแผนงาน 
การพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูอาเซียนที่ยังไมชัดเจน 
โดยมีครูทานหนึ่งกลาววา “ความไมชัดเจนเกิดขึ้นมา
ตั้งแตระดับประเทศแลว” และบางครั้งทางโรงเรียนมี
การวางแผนงานเพื่อรองรับอาเซียนแตสุดทายการนํา
แผนงานดังกลาวไปใชไมตอเนื่อง 2) บุคลากรครู
บางสวนไมคอยตระหนักถึงเรื่องอาเซียน มองวาการที่
ตองมีการเตรียมพรอมเปนเรื่องที่ตื่นตระหนกกับ
อาเซียนมากไปพวกเขามองวาเรื่องการเขามาของ
ปร ะชาคมอา เซียนเป น เพี ยง ส วนหนึ่ งข อ งการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 3) ปญหาการเบิกจายในเรื่อง

ของงบประมาณ ในการดําเนินโครงการในการทํา
แผนงานตาง ๆ ไมเพียงพอทําใหบุคลากรครูขาดความ
ตอเนื่องในการดําเนินงาน นําไปสูการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่ไมคอยบรรลุเปาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ไมไดตามที่ตองการและนอกเหนือจาก
ปญหาดังกลาวขางตนแลว จากการศึกษายังพบปญหา
ยอยๆ อีกเก่ียวกับปญหาการศึกษา คือ การศึกษาตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีลักษณะของการ
เรียนรูที่ไมบูรณาการ องคความรูมีขีดจํากัด รายวิชาที่
เรียนเยอะไป เนนทฤษฎีมากเกินไป หลักสูตรไมคอยมี
การเปลี่ยนแปลง สงผลตอการพัฒนาการศึกษา เพราะ
จากที่ผาน ๆ มาการศึกษาของไทยลมเหลวเพราะ
รูปแบบการศึกษาที่ไมไดรับการพัฒนาในสอดคลองกับ
ยุคสมัย 

สวนรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป จากปจจัยที่มีสวน
สําคัญในการพัฒนาการศึกษาสูความเปนประชาคม
อาเซียน เห็นไดวาประชาคมอาเซียนนับเปนจุดเปลี่ยน
ครั้งสําคัญของไทย โดยเฉพาะดานการศึกษา ดาน
เศรษฐกิจ ดานแรงงานที่จะตองมีการพัฒนาเพื่อใหทุก
คนมี ศักยภาพที่จะสามารถแขงขันได  การพัฒนา
ประการสําคัญคือการปรับตัวใหเขากับมาตรฐานการที่
เปนสากลมากขึ้ น  การ เพิ่ มทักษะความรู ภาษา -
ตางประ เทศเปนภาษาที่ สองหรือสามเปนสิ่ งที่ มี
ความสําคัญตอการแขงขันการเปดเสรีบริการดาน
การศึกษาทําใหมีการแขงขันในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
ปตตานี เปนสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ เปน
แหลงผลิตนักเรียนที่ มีความรูความสามารถมากพอที่
จะตองมีการปรับตัวและพัฒนาแนวทางการศึกษา 
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และมาตรฐาน ใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความ
พรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน โดยรูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนตอไป จากการศึกษา พบวาผูบริหาร บุคลากร
ครู สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครอง นักเรียน มีการ
เสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสู
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ประชาคมอาเซียนตอไป ดังนี้1) ผูบริหารควรมีแนว
ทางการขั บ เคลื่ อน  แผนง าน  เป าหมาย ในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 2) จัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุน
โครงการที่เหมาะสม 3) ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ
ในโรงเรียนใหทั่วถึง ควรเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับความ
เขาใจในอาเซียนใหเขมขนขึ้น ไมใชเพียงแตการทํา
ความเขาใจเก่ียวกับธงชาติ สัญลักษณ คําขวัญ ความรู
พื้นฐานเทานั้น  

 
สรปุและวิจารณ์ผล 

การศึกษาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ 
ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการวางกรอบของ
แผน โดยแผนการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ คือ การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการควบคูกับการมี
คุณธรรม และการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขา
วิชาชีพศึกษาศาสตร โดยโรงเรียนสาธิตฯ เปนเสมือน
หองปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
และเปนแหลง ศึกษาคนควาวิจัยทางดานวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร ดังนั้นการวางกรอบแผนการบริหารของ
โรงเรียนจึงจะตองมีลักษณะที่สอดคลองกับพันธกิจ 
เปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร และ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย ในสวนของการจัด
องคการ การแบงโครงสรางการบริหารเปน 5 ฝายไดแก 
ฝ ายบริ ห าร  ฝ าย วิ ชาการ  ฝ ายพัฒนานั กเ รี ย น  
ฝายกิจการนักเรียน และฝายประกันคุณภาพ โดยใน 
แตละฝายจะมีหนาที่รับผิดชอบที่แตกตางกัน สวนดาน
การบริหารบุคคล การเขารับบุคลากรครูที่เขาบรรจุสอน
ตองมีการสอบเขาโดยการประกาศจากคณะศึกษาศาสตร 
และโดยคุณสมบัติการรับสมัครจะตองมีตามเงื่อนไข 
ของมหาวิทยาลัยที่วางไว ดานการอํานวยการสั่งการ  
มีรูปแบบการบริหารงานที่มีลักษณะเปนเอกภาพ เปด
โอกาสใหทุกฝายสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระ
ได แตตองอยูในแนวทางการวางแผนการดําเนินงาน
ของโรงเรียน ดานการประสานงาน รูปแบบการ

ประสานงานภายในโรงเรียนสาธิตฯ จะมีรูปแบบของ
การประสานงานที่มีการกําหนดแผนผังและกําหนด
หนาที่การงานที่ชัดเจนในระบบการติดตอของแตละฝาย
แล ะแต ล ะกลุ ม ส าร ะ เมื่ อ มี ก า รปร ะ ชุมจ ะมี ก า ร
ประสานงานโดยการสงหนังสือเปนลายลักษณอักษรไป
ยังคณะกรรมการที่เก่ียวของในการประชุมโดยความ
รับผิดชอบ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ มีการเปดเสรี
ทางดานการบริหารของแตละฝายและแตละกลุมสาระ 
ดานการรายงานผลการปฏิบัติงาน จะเกิดขึ้นโดยใน 
แตละปจะมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยผูบริหาร 
บุคลากรครูตองมีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองวามีการดําเนินการบริหารงาน การสอนใน
รูปแบบใดบางแลวสงรายงานใหฝายประกันคุณภาพ
และสําหรับฝายและกลุมสาระที่มีการจัดกิจกรรมใดๆ 
ในแตละปตองมีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ทุกครั้ง และดานการงบประมาณ การบริหารงบประมาณ 
เปนหนาที่ของฝายบริหารโดยตรงโดยการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนสาธิตฯ จะมีผูที่ เ ก่ียวของ
ควบคุมดูแล ผูอํานวยการจะมีหนาที่เพียงลงนามอนุมัติ
งบประมาณเพียงอยางเดียวเทานั้นโดยงบประมาณใน
แตละปก็จะมาจากงบประมาณตาง ๆ ดังนี้ โดยเงิน-
งบประมาณจะแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ เงิน -
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบอื่นๆ 

ดังนั้นจากหลักการการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตฯ ถือเปนหลักการบริหารที่ เนนการ
บริหารที่มีการกระจายอํานาจแตหลักการบริหารยังอยู
ภายใตกรอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ
นอกจากนี้ยังตองมีความสอดคลองกับระบบการบริหาร
ภายใตการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารภายใตผูนํา 
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนใหมีการ
ดําเนินงานภายใน และเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีอิสระ
ในการทํางาน ลักษณะระบบการบริหารจึงมีลักษณะ
สอดคลองกับการบริหารการพัฒนาใหเกิดการพัฒนา
ตามเปาหมายที่วางไว ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหาร
การพัฒนาของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ คือโรงเรียนมี
รากฐานการของนโยบายที่มีชัดเจนภายใตการบริหาร
ของมหาวิทยาลัย 
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การ ศึกษาแนวทางการบริหารการพัฒนา
การศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
การวิเคราะหการบริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิตฯ มีปจจัยที่
เ ก่ียวของทั้งหมด 5 ดาน คือ ดานการบริหาร การ
ปรับตัว ดานผลกระทบ ดานคุณภาพนักเรียน และดาน
คุณภาพครู ประการแรกดานการบริหาร มีการสราง
ความเขาใจทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการเผยแพรความรู
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาเซียน โดยผานการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ไมวาจะเปนการจัดนิทรรศการ การแสดงละคร
เวทีการจัดใหมีการทบทวนเรื่องราวอาเซียนในชวง
เคารพธงชาติ โดยใชกิจกรรมเหลานี้สอดแทรกเขาไป
เพื่อใหเด็กไดตระหนักถึงการเตรียมความพรอมเพื่อจะ
เขาสูอาเซียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโดยการเขารวม
อบรมความรูในเรื่องของประชาคมอาเซียน โดยอาจจะ
เปนการเขารวมอบรมในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วัฒนธรรมกับนักเรียนในตางประเทศอีกดวย เพื่อ
กระตุนการสรางความเขาใจอันดีเก่ียวกับเนื้อหาและ
วัฒนธรรม ในดานภาษา ทางโรงเรียนมีการตื่นตัวมาก
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษา
เ พื่ อ น บ า น  โ ด ย ภ า ษ า ที่ เ ป ด ส อ น ใ น โ ร ง เ รี ย น
ประกอบดวย  ภาษาอั ง กฤษ ภาษามาเลย  แล ะ
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ นอกจากทางโรงเรียนยังมีการ
สงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาความรูดานภาษาโดย
ผานการดูงาน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
เพื่อสรางเจตคติที่ดีเก่ียวกับอาเซียนและสรางความ
ตระหนักเพื่อเตรียมความพรอมของครู และนักเรียนให
มากขึ้น สวนในดานภาษาทางโรงเรียนมองวาเปนปจจัย
ที่สําคัญมากที่จะเกิดการพัฒนาใหเด็กสามารถเรียนรู
เรื่องราวตางๆ ในอาเซียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีการ
ผลักดันใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนหลัก 
แลวเสริมดวยภาษาที่สามหรือภาษาอาเซียน ในดาน
หลักสูตร ทางโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรใหสอดคลอง
กับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยในกลุมสาระสังคม
ไดมีการจัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อใหนักเรียนได

เรียนรูวิถีชีวิต ความเปนอยู ระบบเศรษฐกิจ และอื่น ๆ 
ของกลุมประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมี
การวางโครงสรางหลักสูตรในดานภาษาใหมีความ
เขมขนมากขึ้นโดยการสอดแทรกการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาและสุดทายใน ดานการเปด
เสรีทางการศึกษาทางโรงเรียนมีการจัดทําความตกลง
ยอมรับรวมดานการศึกษากับหลายโรงเรียนในกลุม
ประเทศเพื่อนบาน เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถ
และประสบการณ ซึ่งหลักการบริหารทั้งหมดมีความ
สอดคลองกับพันธกิจที่ทางรัฐบาลและขอตกลงใน
อาเซียน แตก็อาจจะพบวา มีอีกหลากหลายประเด็นที่
ทางโรงเรียนยังไมมีการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ประการที่
สองดานการปรับตัว จากการศึกษาในดานการปรับตัว
ของโรงเรียนสาธิตฯ พบวา ในลักษณะของการปรับตัว
จะใหความสําคัญดานแรกเรื่องของภาษา การปรับตัวใน
ดานการเรียนรูความเขาใจเก่ียวกับประเทศอาเซียน 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุมประเทศอาเซียน ประการที่
สาม ดานผลกระทบ พบวา ผลกระทบทางบวก ทําให
เกิดความรวมมือกันในดานการศึกษา ทําใหเกิดการ
เรียนรูระหวางกลุมประเทศ เกิดการกระตุนใหนักเรียน 
บุคลากรอาจารยมีความตระหนักในการเรียนรูและเพิ่ม
ศักยภาพของตนเอง บุคลากรมีความหลากหลาย ทําให
เกิดการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสมทําใหเกิด
การเรียนรูแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหวางประเทศ 
ผลกระทบทางลบ เกิดการแขงขันกันในการศึกษา การ
ดอยในเรื่องภาษาของเด็กนักเรียน หรือบุคลากร สงผล
ทําใหเด็กเสียโอกาสในการแขงขันในหลาย ๆ ดาน
ประการที่สี่ ดานคุณภาพนักเรียน จากการศึกษาในดาน
คุณภาพนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตฯ พบวา ในดาน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯ มี
แนวทางการบริหารเปนไปในทิศทางที่มีความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนอยูแลว เพราะทางโรงเรียน
มีความเขมงวดในการเขารับนักเรียนในการเขาศึกษาตอ 
โดยการคัดเลื อกในลักษณะที่ มีความเขมขนโดย
นักเรียนที่สามารถเขามาศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ได
ตองมีความสามารถมากพอและมีศักยภาพที่สามารถ
เรียนรูได โดยจากที่ผานมาทางโรงเรียนไดสงนักเรียน
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เขาแขงขันในหลายๆ ดานไมวาจะเปนระดับโรงเรียน
และระดับประเทศทางโรงเรียนก็สามารถแขงขันได และ
ประการที่หาดานคุณภาพครู จากการศึกษาในดาน
คุณภาพครูของโรงเรียนสาธิตฯ พบวา ในดานการ
พัฒนาคุณภาพครู จะเห็นไดวาคุณภาพครูอาจจะมี
ความแตกตางกันในแตละรายวิชาโดยถาเปนครูในกลุม
สาระภาษาตางประเทศ ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได 
แตถากลุมสาระอื่นๆ อาจจะมีความดอยในดานภาษา
บางโดยเฉพาะภาษาที่เปนทางการเพื่อใชในการสื่อสาร
ทางวิชาการ โดยการบริหารการพัฒนาคุณภาพครูที่
ทางโรงเรียนมีแนวการดําเนินงาน 

ดังนั้ น การบริหาร เพื่ อพัฒนาในการ เข าสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสาธิตฯ ตามกรอบแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนได
มีขอตกลงในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ASED 
(ASEAN Education Ministers Meeting) ครั้งที่ 1 และ
การประชุม SEAMEC (Southeast Asian Ministers of 
Education Organization) ครั้งที่ 41 ที่มุงเนน 1) การ
สงเสริมอัตลักษณของอาเซียนและประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนโดยการเสริมสรางความเขมแข็ง ทาง
โรงเรียนสาธิตฯ ใหความสําคัญมากในประเด็นนี้ในการ
สรางกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนเพื่อใหเขาใจบริบทตางๆ 
ของสมาชิกในอาเซียนและการสง เสริม ใหมีการ
แลกเปลี่ยนแปลงเรียนรูกันระหวางประเทศอาเซียนผาน
การศึกษาดูงานและการสงเสริมในลักษณะนักเรียน
แลกเปลี่ยน และ 2) การสงเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อ
สนองตอบตอเปาหมายในการพัฒนาประเทศในการ
สงเสริมความรวมมือ 3 ดาน คือ การศึกษาดานภาษา 
มองวาในประเด็นเรื่องนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯ มีการ
ตื่นตัวอยูในระดับมาก เห็นจากการเปดหลักสูตรดาน
ภาษาที่มีความหลากหลายมากขึ้น สวนการศึกษาดาน
เทคนิคและอาชีวะ ทางโรงเรียนสาธิตฯ อาจจะยังไมมี
การดําเนินกิจกรรมในสวนนี้ที่เปนรูปธรรมเทาใดนักแต
อาจจะมีบางในเรื่องของการอบรมและเปดหลักสูตร
อาเซียน ศึกษา และ ดานภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียน (School Leadership) ประเด็นนี้เปนประเด็น
สําคัญที่จะขับเคลื่อนการการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียน ผูบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เปนผูมี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน แตอาจจะดวยหลัก
นโยบายการบริหารการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนในระดับประเทศยังไมชัดเจน จึงทําให ณ 
ขณะนี้เปนพียงการบริหารในลักษณะของการสงเสริมใน
ดานภาษาและการสรางการตื่นตัวใหนักเรียน อาจารย
ผานกิจกรรมตาง ๆ  

การ ศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีมี
แนวทางและแผนงานการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสู
อา เซียนที่ ยั ง ไม ชัดเจนซึ่ งสงผลตอการไมบรรลุ
เปาหมายที่วางไว บุคลากรครูบางสวนไมตระหนักถึง
เรื่องความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยมอง
วาการที่ตองมีการเตรียมพรอมเปนเรื่องที่ตื่นตระหนก
มากไปเพราะจริง ๆ แลวการเกิดประชาคมอาเซียนเปน
เพียงการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ
เทานั้น โดยการเตรียมพรอมจะตองเกิดขึ้นทุกเวลาไม
เฉพาะเรื่องอาเซียนเทานั้น นอกจากปญหาดังกลาวแลว 
การไมใหความรวมมือในการดําเนินงานก็เปนปญหาอีก
ประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในการพัฒนาการศึกษาในการเขา
สูประชาคมอาเซียน และประการสุ ดท ายปญหา
การศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่มีลักษณะ
ของการเรียนรูที่ไมบูรณาการองคความรูมีขีดจํากัด 
รายวิชาที่เรียนเยอะไป เนนทฤษฎีมากเกินไป หลักสูตร
ไมค อยมีการ เปลี่ ยนแปลง  ส ง ผลตอการพัฒนา
การศึกษา เพราะจากที่ผาน ๆ มาการศึกษาของไทย
ลมเหลวเพราะรูปแบบการศึกษาที่ไมไดรับการพัฒนา
ใหสอดคลองกับยุคสมัย และการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา 
ดานการบริหาร ผูบริหารควรมีแนวทางการขับเคลื่อน 
แผนงาน เปาหมายในการดําเนินงานที่ ชัดเจน ควร
จัดสรรผูบริหารควรมีแนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน 
เปาหมายในการ ดําเนินงานที่ ชัด เจน จัดสรรเงิน
งบประมาณสนับสนุนโครงการที่เหมาะสม ควรมีการ
สื่อสารประชาสัมพันธในโรงเรียนใหทั่วถึงควรเพิ่ม
เนื้อหาเก่ียวกับความเขาใจในอาเซียนใหเขมขนขึ้น 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 20  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2560 

 

 42

ดานบุคลากรนักเรียนสงเสริมการพัฒนาครูบุคลากรใหมี
ความสามารถที่มากขึ้น สงเสรมิใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน กระจายโอกาสให
บุคลากรครู นักเรียน ทุกคนไดมีโอกาสไปศึกษาดูงาน
ในกลุมประเทศเพื่อนบานดานวิชาการ ควรมีการเปด
หลักสูตรในดานภาษาที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ภาษาเพื่อนบานในกลุมอาเซียน ควรเปดรายวิชาที่เปน
ทักษะวิชาชีพ เพื่องายในการเขาทํางานในตลาดแรงงาน 
ควรที่ จะมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่
สอดคลองกันในทุก ๆ ประเทศในกลุมอาเซียน  

โดยภาพรวมของการศึกษา “การบริหารการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี” จาก
แนวทางการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ จาก
การสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเห็นในทาง
เดียวกันวา รูปแบบการบริหารของโรงเรียนมีรูปแบบที่ดี
อยูแลว จึงสงผลทําใหแนวทางการบริหารการพัฒนา
การศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน-
สาธิต ฯ  ในด านการบริ หารประสบความสํ า เ ร็ จ
คอนขางมาก สาเหตุหลัก ๆ เพราะพื้นฐานของเด็กมี
ความสามารถอยูแลวประกอบกับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และการดําเนินงานที่เปนระบบ ถึงแมการ
บริหารการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสาธิตฯ จะยังไมมีแผนหรือนโยบายที่
ชัดเจน แต ณ ปจจุบัน ทั้งผูบริหาร คณาจารย นักเรียน 
ศิษย เกาและผูปกครองตระหนักในความสําคัญใน
ประเด็นนี้ เชนกัน ไมวาจะเปนในเรื่องของการสราง
ความเขาใจ เรื่องภาษา เรื่องหลักสูตร และเรื่องการเปด
เสรีทางการศึกษา ทางโรงเรียนก็มีแนวทางในทั้งสี่เรื่อง
ใหเกิดประสิทธิภาพที่สุด เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
อยางมั่นคง 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เปนโรงเรียนที่สังกัดในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล โดย
คุณภาพการศึกษายอมตองดีเลิศกวาโรงเรียนทั่วไป 
ผูบริหารสถานศึกษาเปนเพียงสวนหนึ่งในการบริหาร
โรงเรียน นอกจากผูบริหารแลวการบริหารโรงเรียนก็
ตองขึ้นอยูกับคณะศึกษาศาสตร ดังนั้นแนวทางการ

บริหารการศึกษาจะมีลักษณะที่ตองเอื้อตอกันระหวาง
คณะฯ กับโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของ
โรงเรียน ถามองภาพรวมมองวาโรงเรียนสาธิตฯ มี
แนวทางการบริหารการศึกษาที่พรอมรับในทุกประเด็น
ไมวาจะเปนในเรื่อง ภาษา หลักสูตร คุณภาพครู 
คุณภาพนักเรียน แตบางสวนที่จะตองมีการตระหนัก 
คือโรง เรี ย นควรที่ จ ะมี แผนงานที่ ชั ด เจนในการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกในการดําเนินงาน 
และครูทุกกลุมสาระควรที่จะใหความสําคัญกับอาเซียน
ไมใชเพียงแคครูกลุมสาระภาษาตางประเทศและกลุม
สาระสังคมเทานั้น ควรที่จะสอดแทรกเรื่องอาเซียนไป
ในทุกหมวดวิชา ซึ่งผลการศึกษาในดานปญหาตางที่
เกิดขึ้นในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน
สาธิตฯ มีความสอดคลองกันบางประการกับการศึกษา 
ซึ่งไดศึกษา การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือ
ทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรสูความเปน
ประคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยมองวาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนชางฝมือทหารเปน
การสอนขั้นพื้นฐานไมสามารถพัฒนานักเรียนใหมี 
พื้นความรูความสามารถในการใชภาษาไดในระดับ
สากลและมีระดับความเขมขนของการเรียนการสอน
ภาษานอยเกินไป และบุคลากรขาดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับอาเซียนและการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 
โดยจากการศึกษาจึงมองวาปญหาภาษาอังกฤษและ
การไมใหความสําคัญของบุคลากรเปนอุปสรรคใน 
การแขงขันการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปควรมีการ
วิจัยศึกษาการเปรียบเทียบถึงการบริหารการพัฒนา
การ ศึกษาเพื่ อ เ ข าสู ป ระชาคมอาเซี ยนระหว า ง
สถานศึกษา เพื่อใหเห็นความแตกตางในดานตางๆ ได
ชัดเจนมากขึ้นควรมีการวิจัยในกรอบนโยบายการศึกษา
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในระดับประเทศดวยเพื่อ
สามารถมองเห็นถึงการดําเนินงานที่ เปนจริงวานํา
นโยบายไปปฏิบัติจริงหรือไมและควรมีการวิจัยปจจัยที่
จูงใจเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานทักษะและวิธี
สอนสําหรับครูอาจารยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีในการเตรียมความ
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พรอมดานบุคลากรมุงสูความเปนประชาคมอาเซียนใน
ป พ.ศ. 2558 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการบริหารการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ที่ไดมา
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งจากทางเอกสารและการเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งมีขอเสนอแนะ คือ 
ควรมีการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา โดยมีการ
รางหลักสูตรพื้นฐานเก่ียวกับอาเซียนของประเทศไทย 
ควรสํารวจความตองการจําเปนในการจัดการศึกษา ทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อความ- 
เทาเทียม ทั่วถึง และการพัฒนาอยางมีคุณภาพ ควรมี
การบริหารจัดการโดยใชเครือขายการมีสวนรวม 
สนับสนุนใหครูมีโอกาสในการเรียนรู และแลกเปลี่ยน
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ควรมีการสงเสริมและพัฒนาสื่อ และ
เทคโนโลยี จัดใหมีแหลงเรียนรู และเครือขายการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน และ
ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เ ก่ียวของในการสรางแผนนโยบายดาน
การศึกษาที่สอดคลองกับประเทศอาเซียน และควรมี
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปน
ระยะ จะไดทราบถึงผลการดําเนินงาน เพื่อนําผลที่
ไดมารวมกันกําหนดมาตรการแกไข พัฒนา และรับมือ 
กับปญหาที่เกิดขึ้น 

ดังนั้น ขอเสนอแนะทั้งหมดนี้จึงเปนแนวทางใน
การปฏิบัติที่ผูเขียนเสนอใหหนวยงานภาครัฐที่มีสวน
เก่ียวของในการจัดการเรื่องนี้นําไปปรับใชในหนวยงาน
ของตน โดยมีความคาดหวังวาขอเสนอแนะเหลานี้จะ
ชวยบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้นได และเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมของประเทศไทยเมื่อเขาสูการเปนประชาคม- 
อาเซียนในอนาคตอันใกลนี้ 
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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชาย และตรวจสอบความ-

สอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชายกับขอมูล 
เชิงประจักษ โดยศึกษากลุมตัวอยางนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย จํานวน 200 คน ที่ไดมาโดยใชเทคนิคการสรางเครือขาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ผานการหาความเที่ยงตรงโดยมีคาดัชนีความสอดคลองภายในตั้งแต 0.50 ขึ้นไป และมี 
คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.83 ผลการวิจัยพบวา (1) นักศึกษาชายรักชายมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยรวมอยู 
ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวบงช้ียอยพบวาอยูในระดับสูง 7 ดาน ที่เหลืออีก 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง  
ผลการวิเคราะหโมเดลองคประกอบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1) องคประกอบการมี
เพศสมัพันธโดยไมมีการปองกัน ประกอบดวย 5 ตัวบงช้ียอย ไดแก ดานประสบการณการไมใชถุงยางอนามัยกับบุคคล
ที่พึงพอใจเปนครั้งแรกที่เจอกัน ดานประสบการณการไมใชถุงยางอนามัยกับผูขายบริการ ดานประสบการณการไมใช
ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก ดานประสบการณการไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน และ 
ดานประสบการณการไมใชสารหลอลื่นกับถุงยางอนามัยโดยเฉพาะ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.85, 0.82, 0.76, 
0.76 และ 0.76 ตามลําดับ 2) องคประกอบการมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ียอย ไดแก  
ดานการมี เพศสัมพันธ กับบุคคลที่พึงพอใจเปนครั้ งแรกที่ เ จอกัน ด านการมี เพศสัมพันธ กับผูข ายบริการ  
ดานประสบการณเปลี่ยนคูรวมเพศ และดานประสบการณมีเพศสัมพันธหมู มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.89, 0.86, 
0.70 และ 0.85 ตามลําดับ 3) องคประกอบการมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่ทําใหมีการแพรเช้ือโรค ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ี-
ยอย ไดแก ดานการมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน ดานการใชอุปกรณชวยในการรวมเพศ ดานการมีเพศสัมพันธโดยใช
ปาก และดานการมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.97, 0.76, 0.72 และ 0.66 ตามลําดับ 
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองพบวา องคประกอบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทั้ง 3 องคประกอบหลักมี
ความสําคัญในระดับใกลเคียงกัน โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.89, 0.85 และ 0.81 ตามลําดับ (2) ผลการ
ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบกับขอมูลเชิงประจักษพบวา คาสถิติไค-สแควร (χ2) เทากับ 58.47 ที่
องศาอิสระ 30 มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.051 คาสถิติไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df ) เทากับ 1.94 คาดัชนีวัดระดับ 

                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
2 รองศาสตราจารย ดร. คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ความกลมกลืน (RMR) เทากับ 0.04 และคาดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 
0.04 แสดงวาโมเดลองคประกอบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตามสมมติฐานสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดี 

 
คาํสาํคญั : การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน นักศึกษาชายรักชาย พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
 

ABSTRACT 
 
This study aimed 1) to investigate homosexual male students’ sexual risk behavior and then 2) to 

examine the consistency of the sexual risk behavior model and empirical data with a snowball technique 
among 200 homosexual male students from higher education institutions in the northeastern region of 
Thailand. The instrument’s questionnaire was considered through the content validity (IOC greater than 0.50) 
and the Cronbach’s Alpha coefficient of .83. The research results are as follows: 1) homosexual male 
students showed sexual risk behavior at a high level, considering seven aspects that were found at a high 
level, while six remaining aspects were at a moderate level. The confirmatory factor analysis of the sexual 
risk behavior model consists of three main factors: a) unsafe sex factors consist of five sub-factors (primary 
satisfaction sex, negotiated sex, primary sex and same sex without a condom and access to water-based 
lubricant sachets), and they rank from the highest to the lowest factor loadings of .85, .82, .76, .76, and .76. 
2) Having sex with multiple partners, unprotected sex and risky sexual behaviors factors consisted of four 
sub-factors: primary satisfaction sex, negotiated sex, Bacchanalian orgies, and having sex with another man; 
the factor loading ranking from the highest to the lowest were .89, .86, .85, and .70. 3) The risky sexual 
behaviors factors consisted of four sub-factors (having same sex, using sexual enhances, oral sex, and anal 
sex), ranking from the highest to the lowest factor loadings of .91, .76, .72, and .66. The results of the 
secondary order confirmatory factor analysis revealed that three factors were close in importance, with the 
factor loading ranking from the highest to the lowest at .89, .85, and .81. The second main result is that the 
validation of a goodness of fit model yielded a chi-square of 58.47, p = .051 at a degrees of freedom of 30 
(χ2/df =1.94, GFI = .98, AGFI = .94, CFI=1.00, RMR = .04, RMSEA = .04). It can be concluded that the 
variables in the sexual risk behaviors model are consistent with the empirical data. 
 
Keywords : confirmatory factor analysis, homosexual male students, sexual risk behaviors 
 
บทนํา 

ปจจุบันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสยัง
เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของทุกประเทศทั่วโลก
รวมทั้งไทย จากขอมูลภายใตระบบประกันสุขภาพ
แหงชาติ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 รายงานวา มีผูรับ
การปรึกษาเพื่อตรวจหาเช้ือเอชไอวี 708,034 ราย  
ผูติดเช้ือเอชไอวี 481,241 ราย ผูปวยที่กินยาตานไวรัส-

เอชไอวีภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
355,123 ราย โดยมีผูปวยที่รับยาใหมเพิ่มขึ้นจาก  
ป พ.ศ. 2557 จํานวน 33,837 ราย (สํานักระบาดวิทยา, 
2558) 

สําหรับประเทศไทยการติดเช้ือเอชไอวีและ 
โรคเอดส เปนสาเหตุที่ ก อให เ กิดความสูญเสียอัน
เนื่องมาจากการตายกอนวัยอันควรมากที่สุด โดยตั้งแต 
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พ.ศ. 2527 ถึง วันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ.  2554  
มีผูติดเช้ือเอชไอวีและผูปวยเอดสทั้งสิ้น 376,690 ราย 
เสียชีวิต 98,721 ราย แนวโนมผูเสียชีวิตลดลงกวาใน
อดีต แตความชุกของการติดเช้ือในประเทศไทยคิดเปน
รอยละ 1.3 นับเปนอันดับ1 ของทวีปเอเชีย (สํานัก-
ระบาดวิทยา, 2555) ซึ่งกลุมผูปวยที่พบมากคือ กลุมชาย 
ที่มีเพศสัมพันธกับชายหรือชายรักชาย โดยคาดวาจะ
พบผูปวยใหมในกลุมนี้ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 22 ในป  
พ.ศ. 2548 เปนรอยละ 52 ในป พ.ศ. 2568 ซึ่งผล
การศึกษาของสํานักระบาดวิทยา (อํานวย, 2558) 
รายงานวา ในป  2558 มีผูติดเช้ือรายใหมประมาณ 
7,324 ราย  โดยส วนใหญเปนกลุมที่อยู ในวัยรุ น 
โดย เฉพาะกลุ มชายรักชายที่พบว าเปนผู ติด เ ช้ือ  
3,882 ราย หรือรอยละ 53 รองลงมาคือเปนคูนอน
ฉาบฉวย 1,904 ราย หรือรอยละ 26 ตามมาดวยเปน 
คูนอนประจํา (แฟน สามี ภรรยา) 586 ราย หรือรอยละ 8 
สวนอีก 586 ราย หรือรอยละ 8 เปนผูใหบริการทางเพศ 
และอีก 366 ราย หรือรอยละ 5 เปนผูติดเช้ือจากการใช
เข็มฉีดยารวมกัน ในขณะที่ศูนยควบคุมและปองกัน
โรคติดตอสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control 
and Prevention, 2015) รายงานวา ชายรักชาย 29,418 ราย 
หรือรอยละ 83 เปนผูติดเช้ือรายใหม ซึ่งรอยละ 67 ของ
จํานวนนี้เปนวัยรุนอายุ 13-24 ที่อาศัยอยูในสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้นปญหาการแพรระบาดเพิ่มขึ้นของเช้ือเอชไอวีใน
กลุมชายรักชายจึงเปนปรากฏการณที่นาเปนหวงและ
เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ โดยคณะทํางาน Asian Epidemic 
Model Projection for HIV/AIDS in Thailand คาดการณ 
วาในป  567 กลุมชายรักชายจะมีอัตราการติดเช้ือ- 
เอชไอวีสูงกวากลุมเสี่ยงอื่นๆ (Asian Epidemic Model 
Projection for HIV/AIDS in Thailand, 2012) 

สุขภาพทางเพศของประชากรถือเปนหนาที่
สําคัญที่รัฐและหนวยงานที่ เ ก่ียวของไมควรละเลย 
เพราะประชากรทุกกลุมทุกเพศลวนมีสวนสรางความ-
เจริญใหประเทศ โดยเฉพาะในกลุมชายรักชาย เพราะ
เพศสัมพันธของชายรักชายมีความเสี่ยงตอการติดเช้ือ
เอชไอวีมากกวาประชากรทั่วๆ ไปถึง 10 เทา (สุวัฒน, 
2555) ซึ่งสภาพการณปจจุบันทําใหชายรักชายสามารถ

เปดเผยตัวในสังคมเพิ่มมากขึ้น มีชองทางในการนัดเจอ
หรือพบปะกันไดงายขึ้น ทั้งในดานการติดตอเรื่องงาน 
เรียน บันเทิง หรือแมแตการแสวงหาคูนอน ทั้งใน
สวนสาธารณะ สถานบันเทิง งานบุญ งานเทศกาล หนา
เวทีหมอลํา หรือแมแตในโลกออนไลนที่ทั้งงายและ
สะดวกรวดเร็ว จึงทําใหชายรักชายมีโอกาสมีกิจกรรม
ทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเช้ือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และเอดสไดงายขึ้น ซึ่งผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
หลายรายงานยืนยันวา เพศสัมพันธระหวางชายรักชาย
มีอัตราการติดเช้ือเอชไอวีในระดับสูง โดยเฉพาะหาก 
คูนอนมีสถานภาพไมปลอดเช้ือเอชไอวี (Gomez et al., 
2012; Mitchell et al., 2012) เชนเดียวกับผลการวิจัย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวีของกลุมชายรัก
ชาย ในจังหวัดลพบุรี 325 คน ของมลิวัลย และคณะ 
(2556) ที่พบวา กลุมตัวอยางถึงรอยละ 71.3 รายงาน
วามีเพศสัมพันธครั้งแรกกับคูรักชายเมื่ออายุ 13-18 ป 
โดยมีเพียงรอยละ 48.1 ที่สวมถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธครั้งแรก ทั้งๆ ที่รอยละ 86.3 ทราบวาการ
ใชถุงยางอนามัยชวยลดความเสี่ยงจากการติดเช้ือ- 
เอชไอวี ซึ่งรอยละ 47.0 เปนฝายรับ และรอยละ 33.8 มี
เพศสัมพันธทางทวารหนักกับเพศเดียวกันในชวง  
12 เดือนที่ผานมา สวนเหตุผลที่ไมใชถุงยางอนามัยนั้น 
รอยละ 66.0 ระบุวา ไมไดเตรียมไว สวนรอยละ 33.7 
ระบุวา เพราะทําใหความสุขลดลง รอยละ 33.7 ระบุวา 
เพราะเมาไมไดสติ และรอยละ 7.0 ระบุวา มีการใชสาร-
เสพติดกอนมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก ในขณะที่
ผลการวิจัยของจิรภัทร และสุพรรณี (2555) ในกลุมชาย
รักชายจังหวัดขอนแกน ก็พบผลคลายคลึง กันวา  
กลุมตัวอยางมีการใชถุงยางอนามัยอยางสม่ําเสมอ 
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับคูนนอนทุกประเภทในชวง 3 
เดือนที่ผานมาเพียงรอยละ 57.5 ใชถุงยางอนามัยกับ 
คูนอนประจํา (แฟนที่คบกันนานเกิน 3 เดือน) ทุกครั้ง 
รอยละ 61.4 ใชถุงยางอนามัยกับคูนอนช่ัวคราวทุกครั้ง 
รอยละ 71.7 มีเพศสัมพันธครั้งแรกโดยไมใชถุงยาง
อนามัย รอยละ 41.3 โดยมีเพศสัมพันธครั้งแรกกับชาย
คนรัก รอยละ 34.8 กับเพื่อน รอยละ 22.3 และกับ 
คนรูจัก รอยละ 18.5 โดยเปนฝายรับ รอยละ 51.0 เปน
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ทั้งฝายรุกและรับ รอยละ 28.0 และเปนฝายรุก รอยละ 
21.0 สวนเหตุผลของการไมใชถุงยางอนามัยเพราะ
ไมไดเตรียม ไมคิดวาจะมีเพศสัมพันธ รอยละ 39.9  
มีเพศสมัพันธทางปากจึงไมใช รอยละ 15.7 และรูสึกไม
เปนธรรมชาติ ไมไดอารมณ ไมตอเนื่อง รอยละ 11.6 
และสวนใหญ รอยละ 52.5 มีความรูเรื่องถุงยางอนามัย
และการติดเช้ือเอชไอวีและโรคเอดสอยูในระดับสูง โดย
สวนใหญ รอยละ 52.2 มีเจตคติตอถุงยางอนามัยอยูใน
ระดับปานกลาง จากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นวาแม
ชายรักชายสวนใหญจะมีความรูเรื่องถุงยางอนามัยและ
การติดเช้ือเอชไอวีและโรคเอดสอยูในระดับสูง แต 
อัตราการใชถุงยางอนามัยยังถือวานอย ดวยเหตุผลของ
ความไมพรอมนานาประการ อีกทั้ งยังมี กิจกรรม
เพศสัมพันธที่ เ สี่ย งต อการติด เ ช้ือโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดสไดงาย ซึ่งความเสี่ยงตอการ
เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นหากไมไดรับการตรวจพบเช้ือเร็ว 
และไมไดรับการรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรกยอมสงผลตอ
ความปลอดภัยของชีวิตและสังคม โดยพบวามีชายรัก
ชายเพียง 1 ใน 3 จากจํานวนผูติดเช้ือเอชไอวีรายใหม 
7,324 ราย หรือประมาณ 2,441 รายเทานั้นที่ เคย
ตรวจหาการติดเช้ือและรูผล สวนอีก 2 ใน 3 ไมเคย
ตรวจเลย (โสภณ, 2558) ซึ่งผลการศึกษาของ National 
AIDS (Chakravarty, 2012) ก็ยืนยันเชนเดียวกันวา 
ชายรักชายและคูนอนประจํามีอัตราการเขารับการ
ตรวจหาเช้ือ HIV ในระดับที่ต่ํา ทําใหไมรูสถานะการติด
เช้ือของตนที่อาจถายทอดเช้ือใหคูนอนและขยายวงไป
เรื่อยๆ ไดทั้งชายและหญิง จากผลการวิจัยเหลานี้แมจะ
มีการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของชายรักชาย แต
ก็ยังไมมีผลการวิเคราะหที่สามารถอธิบายองคประกอบ
ของตัวบงช้ีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของชายรักชายที่
ชัด เ จนมากนั ก  เนื่ อ ง จากตั วบ ง ช้ี แต ล ะตั ว จ ะมี
ความสัมพันธกันทําใหการแปลความหมายอาจไม
ครอบคลุมมากนัก ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาองคประกอบของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ 
ชายรักชาย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ
เพื่อใหทราบองคประกอบของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ในความหมายของการปฏิบัติกิจกรรมทางเพศสัมพันธ 

ที่มีโอกาสนําไปสูการติดเช้ือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดสไดอยางชัดเจนตรงตามสภาพจริงในกลุม
นักศึกษาชายรักชายมากที่สุด โดยใชกรอบแนวคิดของ
การ วิจั ยจากโมเดลการส ง เสริมสุขภาพ (Health 
Promotion Model) ของ Pender (1987) ซึ่งพัฒนามา
จากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมที่กลาวถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติของ
ปจเจกบุคคลในการปองกันโรค ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศถือเปนมโนทัศนสุขภาพในเชิงลบจากการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมการสง เสริมสุขภาพที่ เปนมโนทัศน ใน 
เชิงบวกที่เกิดจากกระบวนการรับรูในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และกระทําอยางตอเนื่องจนกลายแบบแผน
ในการดําเนินชีวิตของบุคคลที่ไดรับอิทธิพลจากตัวบงช้ี
หลัก 3 ปจจัย คือ (1) ปจจัยความรูคิด-การรับรู (Cognitive 
Perceptual Factors) เปนปจจัยปฐมภูมิซึ่งเปนแรงจูงใจ
ที่มีผลโดยตรงตอการปฏิบัติ และคงไวซึ่งพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศนั้น ไดแก การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการ
ปองกันโรคติดตอทาง เพศสัมพันธและเอดสของ
นักศึกษาชายรักชาย ซึ่งนับเปนตัวบงช้ีหลักตัวแรกที่มี
อิทธิพลโดยตรงตอสุขภาพทางเพศ ประกอบดวย 
ตัวบงช้ียอย 5 ดาน ไดแก ดานประสบการณการไมใช
ถุงยางอนามัยกับบุคคลที่พึงพอใจเปนครั้งแรกที่เจอกัน 
ดานประสบการณการไมใชถุงยางอนามัยกับผูขาย
บริการ ดานประสบการณการไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธครั้งแรก ดานประสบการณการไมใชถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน และดาน
ประสบการณการไมใชสารหลอลื่นกับถุงยางอนามัย
โดยเฉพาะ (2) ปจจัยปรับเปลี่ยน (Modifying Factors) 
เปนตัวบงช้ีหลักที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรูและมี
อิทธิพลโดยออมตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศผานปจจัย
ความรูคิด-การรับรู ไดแก การมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่
ทําใหมีการแพรเ ช้ือโรค ประกอบดวยตัวบง ช้ียอย  
4 ดาน ไดแก ดานการมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน 
ดานการใชอุปกรณชวยในการรวมเพศ ดานการมี
เพศสัมพันธโดยใชปาก และดานการมีเพศสัมพันธทาง
ทวารหนัก และ (3) ปจจัยชักนําในการปฏิบัติ (Cues to 
Action) เปนตัวบงช้ีหลักที่ช้ีแนะการกระทํา ไดแก การมี



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 20  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2560 

 48

เพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน ประกอบดวยตัวบงช้ี
ยอย 4 ดาน ไดแก ดานการมีเพศสัมพันธกับบุคคลที่ 
พึงพอใจเปนครั้งแรกที่เจอกัน ดานการมีเพศสัมพันธกับ
ผูขายบริการ ดานประสบการณการเปลี่ยนคูรวมเพศ 
และดานประสบการณการมีเพศสัมพันธหมู ดังภาพที่ 1 
ซึ่งแบบจําลองการสงเสริมสุขภาพของ Pender (1987) 
นี้ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาองคประกอบของพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชายในสถาบัน-

อุดมศึกษาในเขตภาคตะ วันออกเ ฉียงเหนือว ามี
องคประกอบใดบาง ตลอดจนศึกษาถึงความสอดคลอง
ของโมเดลโครงสรางองคประกอบพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศที่สรางขึ้นจากกรอบแนวคิดนี้กับขอมูลเชิงประจักษ
วามีมากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อจะอธิบายถึงองคประกอบ 
ที่จําเปนตอการใหคําปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศและปญหาโรคเอดสของนักศึกษาชายรักชายอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1  โมเดลสมมติฐานองคประกอบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศของนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 
มีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

ประชากร คือ นักศึกษาชายรักชายในสถาบัน-
อุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ในป

การศึกษา 2553 ซึ่ งไมทราบจํานวนที่แน ชัด แต
เนื่องจากขอตกลงของการวิเคราะหโมเดล LISREL 
จะตองมีขนาดกลุมตัวอยางมากกวาหรือเทากับ 200 
และดวยขอจํากัดในความสมัครใจเปดเผยตนเองของ
กลุมตัวอยาง ดังนั้นในการวิจัยในครั้งนี้จึงกําหนดขนาด
ของตัวอยาง 200 คน ซึ่งนับเปนขนาดกลุมตัวอยางที่
อยูในเกณฑ “พอใชได” ในการวิเคราะหองคประกอบ 
(Comrey and Lee, 1992) โดยใชการสรางเครือขาย 

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

การมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน 

การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน 

การมีกิจกรรมเพศสัมพันธท่ีทําใหมีการแพรเชื้อ 

การมีเพศสัมพันธกับบุคคลท่ีพึงพอใจเปนคร้ังแรกท่ีเจอ 

การมีเพศสัมพันธกับผูขายบริการ 

การมีประสบการณเปล่ียนคูรวมเพศ 

การมีประสบการณเพศสัมพันธหมู 

ไมใชถุงยางอนามัยกับบุคคลท่ีพึงพอใจเปนคร้ังแรกท่ีเจอ 

ไมใชถุงยางอนามัยกับผูขายบริการ 

ไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรก 

ไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน 

ไมใชสารหลอล่ืนกับถุงยางอนามัยโดยเฉพาะ 

มีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน 

การใชอุปกรณชวยในการรวมเพศ 

การมีเพศสัมพันธทางปาก 

การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก 
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(Snowball Technique) กลาวคือเปนการเลือกผูชวย
ผูวิจัย 5 คน ซึ่งเปนนักศึกษาที่ยอมรับวาตนเปนผูมี
รสนิยมทาง เพศแบบรัก ร วม เพศ  ผู วิ จั ยอธิบาย
วัตถุประสงคของการวิจัยและฝกวิธีเก็บขอมูลใหผูชวย
ผูวิจัยจนมั่นใจวาสามารถทําไดถูกตอง จากนั้นจึงขอ
ความรวมมือใหผูชวยผูวิจัยเสนอบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ
ที่จะเปนกลุมตัวอยางในลักษณะการสรางเครือขายเพื่อ
สอบถามการยอมรับและขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามตอๆ ไป 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพื่อประเมินลักษณะทางเพศ 
ที่นําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยประเมินจาก
เนื้อหา 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 เปนเนื้อหาเก่ียวกับการ
มีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน สวนที่ 2 เปนเนื้อหา
เ ก่ียว กับการมี เพศสัมพั นธ โดยไมมี การปอง กัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส และสวนที่ 3 
เปนเนื้อหาเก่ียวกับการมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่ทําใหมี
การแพรเช้ือโรค โดยแบบสอบถามนี้ไดอาศัยแนวคิด
ตัวช้ีวัดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ Fischgrund (2010); 
Frye et al. (2006); Rosik (2011) และดัดแปลงความ-
เหมาะสมดานภาษาจากแบบสํารวจเพื่อการปองกันและ
แก ไขปญหาการติดเ ช้ือ เอชไอ วี ในกลุ ม ชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชายของสํานักระบาดวิทยา (2551)  
ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคาดวยการวิเคราะหความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยการประเมินดัชนีความ
สอดคลองภายใน (Indice of Congruency: IOC) จาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน และคัดเลือกขอคําถามที่มี
คาดัชนี IOC อยูระหวาง 0.80 ถึง 1.00 และคาความ-
เที่ยง .80 มีอํานาจจําแนกระหวาง 6.46 ถึง 9.49 และ
คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.83 
แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถาม 13 ขอความ  
ใชมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบบ 4 ระดับ 
(1-4 คะแนน) คือ จาก ไมจริง จนถึง จริง โดยขอความ-
ที่มีการขาม (ไมตองตอบ) จะถือวามีคาเปน 1 คะแนน 
หากคะแนนเฉลี่ยสูงจะบงช้ีวามีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ในระดับสูง 

ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมู ลจากกลุ มตั วอย างนัก ศึกษาชายรักชายใน
สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู วิจัยเปนผูควบคุมการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล หากพบวากลุมตัวอยางมี
ความขัดของในการตีความของขอคําถาม ผูวิจัยและ
ผูชวยผูวิจัยจะใชการสัมภาษณชวยในการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวย หลังจากนั้นผูวิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ
ในการกรอกขอมูลจึงนําไปบันทึกคะแนน และวิเคราะห
ขอมูลในเชิงสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูลใชเทคนิควิธีและคาสถิติดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางตาม
ตัวแปรที่ศึกษา เพื่อใหทราบลักษณะของกลุมตัวอยาง 
ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปร 
วิเคราะหเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของ
ตัวแปรแตละตัว ซึ่งผูวิจัยใชเกณฑ ดังนี้ (สํานักระบาด
วิทยา, 2551) 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
3.01-4.00 มีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศในระดับสูง 
2.01-3.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับ

ปานกลาง 
1.01-2.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับต่ํา 

1.00 ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
2. วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

ตัวแปรสังเกตไดในโมเดลองคประกอบพฤติกรรมเสี่ยง
ทาง เพศของนักศึกษาชายรักชายดวยการหาค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน เพื่อใหไดเมทริกซ
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได แลวตรวจสอบ 
เมทริกซสหสัมพันธที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบวา
เปนเมทริกซเอกลักษณหรือไม โดยพิจารณาจากคา 
Bartlett’s Test of Sphericity และคา Kaiser-Meyer-
Olkin Measures of Sampling Adequacy 

3. นําเมทริกซสหสัมพันธที่มีคุณสมบัติตามการ
พิจารณาดังกลาว มาดําเนินการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจเพื่อระบุองคประกอบที่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรและทราบองคประกอบรวม  
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4. จากนั้นทําการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน โดยมีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีการ
ประมาณคาความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood : 
ML) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวย
การพิจารณาความสอดคลองของโมเดลตามสมการ
โครงสรางตามทฤษฎี กับขอมูล เชิงประจักษ  โดย
พิจารณาคาสถิติวัดระดับความสอดคลอง ไดแก คาสถิติ
ไค-สแควร (χ2) คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) คาดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)  
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก (Adjusted 
Goodness of Fit Index) คาดัชนีวัดระดับความ-
สอดคลองกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
Index) คาดัชนีความคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบความ-
กลมกลืน (Standardized Root Mean Square Residual) 
คาดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 
(Root Mean Square Error of Approximation) โดย
จําแนกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 การวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของ

ตัวแปรสังเกตไดในแตละองคประกอบพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ แลวนํามาสรางสเกลองคประกอบจากคะแนน
รวมของคะแนนสเกลองคประกอบที่ไดจํานวน 13 ตัว
บงช้ียอย  

ขั้ น ตอนที่  2 การ วิ เ คร าะห อ งค ป ร ะกอ บ 
เชิงยืนยันอันดับสองเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เ ชิ ง โคร งสร า งขอ ง โม เดล องคป ร ะกอบจํ านวน  
3 องคประกอบตัวบงช้ีหลัก และเปรียบเทียบน้ําหนัก
ความสําคัญขององคประกอบกับขอมูลเชิงประจักษ โดย
การนําสเกลองคประกอบจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Secondary Order 
Confirmatory Factor Analysis) เพื่อหาน้ําหนัก
องคประกอบทั้ง 13 ตัวบงช้ียอย 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ ปรากฏดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  คาสถิติเบ้ืองตนของตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษาในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

องคประกอบ/ตัวชี้วัด Mean S.D. ความหมาย 
1. การมีเพศสัมพันธกบัคูนอนหลายคน 3.42  .86 สูง 

มีเพศสัมพันธกบับุคคลที่พึงพอใจเปนคร้ังแรก 3.82 .31 สูง 
มีเพศสัมพันธกบัผูขายบริการ 3.72 .33 สูง 
เคยเปล่ียนคูรวมเพศ 3.17 .95  สูง 
เคยมีเพศสัมพันธหมู 2.97 .99 ปานกลาง 

2. การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน 2.67  1.29  ปานกลาง 
ไมใชถุงยางอนามัยกับผูที่พึงพอใจเปนคร้ังแรก 2.97 .88 ปานกลาง 
ไมใชถุงยางอนามัยกับผูขายบริการ 2.74 .88 ปานกลาง 
ไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรก 2.56 1.03 ปานกลาง 
ไมใชถุงยางอนามัยกับเพศเดียวกัน 2.56 1.07 ปานกลาง 
ไมใชสารหลอล่ืนกับถุงยางอนามัยโดยเฉพาะ 2.56 .95 ปานกลาง 

3. มีกิจกรรมเพศสัมพันธที่ทําใหมีการแพรเชื้อ 3.38  .46  สูง 
มีเพศสัมพันธกบัเพศเดียวกัน 3.89 .30 สูง 
ใชอุปกรณชวยในการรวมเพศ 3.38 .35 สูง 
มีเพศสัมพันธโดยใชปาก 3.24 .34 สูง 
มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก 3.04 .39 สูง 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 3.15 .88 สูง 
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จากตารางที่ 1 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแสดง
ใหเห็นวานักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย 3.15 คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.88 เมื่อจําแนกตามองคประกอบพบวาอยู
ในระดับสูงสององคประกอบและระดับปานกลางหนึ่ง
องคประกอบ และเมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา การ
มีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคนเปนองคประกอบที่มี
ความเสี่ยงสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.42 (สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.86) โดยมีตัวบงช้ียอยที่มีความเสี่ยงสูง
ตามลําดับ ไดแก การมีเพศสัมพันธกับบุคคลที่พึงพอใจ
เปนครั้งแรก การมีเพศสัมพันธกับผูขายบริการ การเคย
เปลี่ยนคูรวมเพศ และการเคยมีเพศสัมพันธหมู โดยมี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.97 ถึง 3.82 (สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานระหวาง 0.31 ถึง 0.99) เชนเดียวกับการมี
กิจกรรมเพศสัมพันธที่ทําใหมีการแพรเช้ือโรคก็นับเปน
เปนองคประกอบที่มีความเสี่ยงสูงเชนเดียวกัน โดยมี
คาเฉลี่ย 3.38 (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46) โดยมี 
ตัวบงช้ียอยที่มีความเสี่ยงสูงตามลําดับ ไดแก การมี
เพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน การใชอุปกรณชวยในการ
รวมเพศ การมี เพศสัมพันธ โดยใชปาก และการมี
เพศสัมพันธทางทวารหนัก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 
3.04 ถึง 3.89 (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวาง 0.30 
ถึง 0.39) สวนการมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน
เปนองคประกอบที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง  
โดยมีคาเฉลี่ย 2.67 (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.29) 
โดยมีตั วบ ง ช้ีย อยที่มี ความเสี่ย งระดับปานกลาง
ตามลําดับ ไดแก  การไม ใชถุงยางอนามัยกับผู ที่ 
พึงพอใจเปนครั้งแรก การไมใชถุงยางอนามัยกับผูขาย

บริการ โดยมีคาเฉลี่ย 2.97 และ 2.74 (สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.88) และอีก 3 ตัวบงช้ียอยที่มีคาเฉลี่ย
เทากันคือ การไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ 
ครั้งแรก การไมใชถุงยางอนามัยกับเพศเดียวกัน และ
การไมใชสารหลอลื่นกับถุงยางอนามัยโดยเฉพาะ ดวย
คาเฉลี่ย 2.56 (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวาง 0.95 
ถึง 1.07) 

2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชายใน
สถาบันอุดม ศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพื่อสกัดปจจัยโดยวิธี Principal Components Analysis 
(PCA) และวัดคา Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) พบวา 
มีคาเทากับ .93 ซึ่งมากกวา .50 และเขาใกล 1 ถือวา
ตั ว อย า งมีขนาดเพี ยงพอสํ าห รับการ วิ เ คร าะห
องคประกอบ โดยการวิเคราะหปจจัยเหมาะสมกับขอมูล
ในแตละดานและคาความแปรปรวนของตัวแปร 
คาไอเกน (Eigen Value) มีคามากกวา 1 โดยวิธีการ
หมุนแกนแบบ Varimax 

3. ผลการสกัดองคประกอบและการหมุนแกน
ดวย วิธีการ วิ เคราะหองคประกอบหลัก ( Principal 
Component Analysis) และวิธี Varimax พบวา ตัวแปร
ที่ใชในการวิเคราะหทั้งหมด 13 ตัวบงช้ียอย สามารถจัด
กลุมเขาองคประกอบ (Component) ได 4 องคประกอบ
ตัวบงช้ีหลัก ที่มีคาไอเกน (Eigenvalue) เกิน 1.00 ซึ่ง
แสดงวาแตละองคประกอบสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปร 13 ตัวบงช้ียอย ไดมากกวา 1.00 
องคประกอบทั้ง 4 องคประกอบ สามารถอธิบายความ-
แปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด 13 ตัวบงช้ียอย ไดรอยละ 
68.916 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  จํานวนองคประกอบ คาไอเกน รอยละของความแปรปรวน และรอยละของความแปรปรวนสะสมภายหลัง

การหมุนแกนแลว 

องค 
ประกอบท่ี 

จํานวน 
ตัวบงชี้ยอย 

คาไอเกน (Eigenvalue) รอยละ 
ความแปรปรวน 

รอยละ 
ความแปรปรวนสะสม 

1 4 2.736 21.043 21.043 
2 5 2.439 18.759 39.802 
3 2 2.011 15.467 55.269 
4 2 1.774 13.647 68.916 
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เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ตั ว บ ง ช้ี ย อ ย ทุ ก ตั ว ใ น ทุ ก
อ งค ป ร ะกอบ  พบว า  ตั วบ ง ช้ี ย อ ยมี ค าน้ํ าหนั ก
องคประกอบตั้งแต .512 ถึง .848 ซึ่งมากกวาเกณฑที่
เหมาะสมสําหรับขนาดกลุมตัวอยางคือ 0.40 ขึ้นไป 
(Stevens, 1992; Tabachnick and Fidell, 2001) และ

บางองคประกอบลักษณะตัวบงช้ียอยใกลเคียงกัน 
ผูวิจัยจึงไดปรับโครงสรางองคประกอบเล็กนอยใหแตละ
องคประกอบมีตัวบงช้ียอยพฤติกรรมดานเดียวกัน  
ทําใหไดองคประกอบลดลงเปน 3 องคประกอบหลัก 
จาก 13 ตัวบงช้ียอยเชนเดิม ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  ผลการจัดองคประกอบตัวบงช้ีหลักและตัวบงช้ียอยจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

พฤติกรรม องคประกอบตัวบงชี้หลัก ตัวบงชี้ยอย 
ปจจัยดานความรูคิด-การรับรู การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน การไมใชถุงยางอนามัยกับผูที่พึงพอใจเปนคร้ังแรก 
  การไมใชถุงยางอนามัยกับผูขายบริการ 
  การไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรก 
  การไมใชถุงยางอนามัยกับเพศเดียวกัน 
  การไมใชสารหลอล่ืนกับถุงยางอนามัยโดยเฉพาะ 
ปจจัยปรับเปล่ียน การมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่ทําใหมีการแพรเชื้อ การมีเพศสัมพันธกบัเพศเดียวกัน 
  การใชอุปกรณชวยในการรวมเพศ 
  การมีเพศสัมพันธโดยใชปาก 
  การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก 
ปจจัยที่ชักนําในการปฏิบัติ การมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน การมีเพศสัมพันธกบับุคคลที่พึงพอใจเปนคร้ังแรก 
  การมีเพศสัมพันธกบัผูขายบริการ 
  การเคยเปล่ียนคูรวมเพศ 
  การเคยมีเพศสัมพันธหมู 

รวม 3 ดาน 3 องคประกอบตัวบงชี้หลัก 13 ตัวบงชี้ยอย 

 
4. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
 4.1  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

โม เ ดล อ งค ป ร ะก อ บพ ฤ ติ ก ร ร ม เ สี่ ย ง ท าง เ พ ศ 
ประกอบดวย 3 องคประกอบตัวบงช้ีหลัก ไดแก 
องคประกอบการมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน 
องคประกอบการมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน  
และองคประกอบการมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่ทําใหมี
การแพร เ ช้ื อ โรค จัด เรี ย งลํ า ดับตามค าน้ํ าหนั ก
องคประกอบจากมากไปนอยดังนี้ องคประกอบการมี
เพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ี
ยอย ไดแก ดานการมีเพศสัมพันธกับบุคคลที่พึงพอใจ
เปนครั้งแรก ดานการมีเพศสัมพันธกับผูขายบริการ 
ดานประสบการณมีเพศสัมพันธหมู และดานประสบการณ 
เปลี่ยนคูรวมเพศ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 
0.89, 0.86, 0.85 และ 0.70 ตามลําดับ องคประกอบ
การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน ประกอบดวย  

5 ตัวบงช้ียอย ไดแก ดานการไมใชถุงยางอนามัยกับผูที่
พึงพอใจเปนครั้งแรก ดานการไมใชถุงยางอนามัยกับ
ผูขายบริการ  ด านการไม ใชถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธครั้งแรก ดานการไมใชถุงยางอนามัยกับ
เพศเดียวกัน และดานการไมใชสารหลอลื่นกับถุงยาง
อนามัยโดยเฉพาะ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 
0.85, 0.82, 0.76, 0.76 และ 0.76 ตามลําดับ และ
องคประกอบการมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่ทําใหมีการ
แพรเช้ือโรค ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ียอย ไดแก ดาน
การมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน ดานการใชอุปกรณ
ชวยในการรวมเพศ ดานการมีเพศสัมพันธโดยใชปาก 
และดานการมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก มีคาน้ําหนัก
องคประกอบเทากับ 0.91, 0.76, 0.72 และ 0.66 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 4 

 4.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง
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พฤติกรรมเสี ่ย งทางเพศของนักศึกษาชายรักชาย 
พบวา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทั้ง 3 องคประกอบ 
ตัวบงช้ีหลัก มีความสําคัญพอๆ กัน โดยจัดเรียงลําดับ
ตามคาน้ํ าหนักองคประกอบจากมากไปนอยดังนี้ 
องคประกอบการมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน 

องคประกอบการมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน และ
องคประกอบการมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่ทําใหมีการ
แพรเช้ือโรค มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.89, 
0.85 และ 0.81 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4  คาน้ําหนักองคประกอบ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน คาทดสอบนัยสําคัญ ทางสถิติ และสัมประสิทธิ์

การพยากรณจากการวิเคราะหองคประกอบตัวบงช้ีหลัก และตัวบงช้ียอยขององคประกอบตัวบงช้ีหลักของ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

องคประกอบตัวบงชี้หลัก/ตัวบงชี้ยอย b SE t R2 
1. การมีเพศสัมพันธกบัคูนอนหลายคน .85 .01 24.92** .87 

การมีเพศสัมพันธกบับุคคลที่พึงพอใจเปนคร้ังแรก .89 .03 22.38** .78 
การมีเพศสัมพันธกบัผูขายบริการ .86 .04 22.25** .74 
การเคยเปล่ียนคูรวมเพศ .70 .38 16.36** .56 
การเคยมีเพศสัมพันธหมู .85 .06 21.20** .72 

2. การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน .89 .04 26.94** .74 
การไมใชถุงยางอนามัยกับผูที่พงึพอใจเปนคร้ังแรก .85 .03 20.99** .72 
การไมใชถุงยางอนามัยกับผูขายบริการ .82 .03 20.79** .68 
การไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรก .76 .07 17.70** .57 
การไมใชถุงยางอนามัยกับเพศเดียวกัน .76 .08 17.48** .57 
การไมใชสารหลอล่ืนกับถุงยางอนามัยโดยเฉพาะ .76 .05 17.74** .57 

3. การมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่ทําใหมีการแพรเชื้อ .81 .04 30.50** .82 
การมีเพศสัมพันธกบัเพศเดียวกัน .91 .02 23.43** .82 
การใชอุปกรณชวยในการรวมเพศ .76 .05 17.35** .58 
การมีเพศสัมพันธโดยใชปาก .72 .05 16.51** .52 
การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก .66 .07 14.73** .51 

**p < .01 
 

 4.3 ผลการตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางโมเดลโครงสรางองคประกอบพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักศึกษาชายรักชายตามสมมติฐานกับ
ขอมูลเชิงประจักษ พบวา คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษไดคา  

= 58.47 คา df = 30 คา p = .051 คา 2/df = 1.94 
คา GFI= .98 คา AGFI = .94 คา CFI = 1.00  
คา RMR= .04 และคา RMSEA = .04 แสดงวาโมเดล
ตามสมมติฐานสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูใน
เกณฑดี ผลปรากฏดังตารางที่ 5 และภาพที่ 2 
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ตารางท่ี 5  คาดัชนีบงช้ีการทดสอบโมเดลจากการวิเคราะหองคประกอบตัวบงช้ีหลัก และตัวบงช้ียอยของ
องคประกอบตัวบงช้ีหลักของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชาย 

ดัชนีท่ีบงชี้ เกณฑ 
องคประกอบ
ตัวบงชี้หลัก 

ตัวบงชี้ยอย 

สถิติไค-สแควร (2)  < 2 ตาราง 58.47 43.34 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p) > .05 .051 .052 
ไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square หรือ 2/df) < 2.00 1.94 1.49 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index--GFI) > .90 .98 .98 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก (Adjusted Goodness of 
Fit Index--AGFI) > .90 .94 .95 
ดัชนีความคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบความกลมกลืน (Root Mean 
Square Residual--RMR) < .05 .04 .03 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
Index--CFI) > .95 1.00 1.00 
ดัชนีความคลาดเคลื่อนการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean 
Square Error of Approximation--RMSEA) < .05 .04 .03 

 

 
Chi-Square = 58.47, df = 30, P-value = 0.0510, RMSEA = 0.048 

 
ภาพท่ี 2  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองโมเดลพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษา

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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หมายเหตุ  
Y แทน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  Us1 แทน การไมใชถุงยางอนามัยกับผูที่พึงพอใจเปนคร้ัง

แรก 
Y1 แทน การมีเพศสัมพันธกบัคูนอนหลายคน  Us2 แทน การไมใชถุงยางอนามัยกับผูขายบริการ 
Y2 แทน การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน  Us3 แทน การไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมเีพศสัมพันธคร้ังแรก 
Y3 แทน การมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่ทําใหมีการแพร

เชื้อ 
 Us4 แทน การไมใชถุงยางอนามัยกับเพศเดียวกัน 

ms1 แทน การมีเพศสัมพันธกบับุคคลที่พึงพอใจเปนคร้ัง
แรก 

 Us5 แทน การไมใชสารหลอล่ืนกับถุงยางอนามัยโดยเฉพาะ 

ms2 แทน การมีเพศสัมพันธกบัผูขายบริการ  as1 แทน การมีเพศสัมพันธกบัเพศเดียวกัน 
ms3 แทน การเคยเปล่ียนคูรวมเพศ  as2 แทน การใชอุปกรณชวยในการรวมเพศ 
ms4 แทน การเคยมีเพศสัมพันธหมู  as3 แทน การมีเพศสัมพันธโดยใชปาก 
    as4 แทน การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก 

 
สรุปและวิจารณผล 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชายใน
สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบวา ตัวแปรทั้งหมด 13 ตัวบงช้ียอย สามารถจัดกลุม
เปนองคประกอบได 4 องคประกอบหลัก โดยที่แตละ
องคประกอบมีคาไอเกนมากกวา 1.00 และองคประกอบ 
ทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ทั้งหมดไดรอยละ 68.916 น้ําหนักองคประกอบของ 
ตัวบงช้ียอยแตละตัวมีคาตั้งแต .512 ถึง.848 แสดงวา 
ตัวบงช้ียอยที่นํามาวิเคราะหสามารถใชศึกษาพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชายในสถาบัน - 
อุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได ทั้งนี้
เนื่องจากตัวบงช้ียอยเหลานี้เปนตัวแปรที่มีเอกสาร 
และงานวิจัยรองรับ และดวยคาน้ําหนักองคประกอบ
ของตั วบ ง ช้ี ย อยทุกตั วมี ค า เ กิน  0 . 40  และบาง
องคประกอบมีตัวบงช้ียอยที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 
ผู วิ จั ยจึ ง ไดปรั บโคร งสร าง องคป ระกอบให เป น
องคประกอบของตัวบงช้ียอยหมวดเดียวกัน ทําใหได
องคประกอบลดลงเปน 3 องคประกอบหลัก จาก 13 ตัว
บงช้ียอย คือ องคประกอบการมีเพศสัมพันธโดยไมมี
การปองกัน องคประกอบการมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่
ทําใหมีการแพรเช้ือ และองคประกอบการมีเพศสัมพันธ

กับคูนอนหลายคน แลวจึงนําไปตรวจสอบความ-
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน ซึ่งผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชายใน
สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวา โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศประกอบดวยองคประกอบ  
3 องคประกอบหลัก และ13 ตัวบง ช้ียอย โดยทั้ ง  
3 องคประกอบหลักมีความสําคัญในระดับใกลเคียงกัน 
โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.89, 0.85 และ 
0.81 ตามลําดับ และโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษดีดวยคาสถิติไค-สแควร (2) เทากับ 
58.47 ที่องศาอิสระ 30 มีคาความนาจะเปนเทากับ 
0.051 คาสถิติไค-สแควรสัมพัทธ (2/df ) เทากับ 1.94 
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit 
Index) เทากับ 0.98 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก (Adjusted Goodness of Fit Index) เทากับ 
0.94 ค า ดัชนี วัด ระ ดับความสอดคล องกลมกลื น
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) เทากับ 1.00 
ดัชนีความคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบความกลมกลืน 
(Standardized Root Mean Square Residual) เทากับ 
0.04 และคาดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
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คาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of 
Approximation) เทากับ 0.04 

เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยขางตนจะเห็นวา
นักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาค-
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดย
รวมอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะอยูในชวงวัยรุน
ซึ่งเปนวัยที่มีพัฒนาการของแรงขับทางเพศสูงจากการ
เปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ ประกอบกับการที่
นักศึกษาชายรักชายเพิ่งจะคนพบอัตลักษณทางเพศ
ของตน ทําใหเริ่มแสดงความอยากรู อยากทดลอง และ
เริ่มมีความตองการทางเพศ รูสึกดึงดูด สนใจเรื่องเพศ 
เกิดความรูสึกชอบ รัก ปรารถนา มีการแสดงออกถึง
ความตองการมากขึ้ น  อีกทั้ งสั งคมไทยปจจุ บั น
โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมเปดกวาง ใหการยอมรับ และ
เขาใจเพศที่สามมากขึ้น ทําใหกลุมบุคคลรักเพศ
เดียวกันกลาแสดงออกถึงความเปนตัวตนของตนเอง 
สามารถเปดเผยรสนิยมทางเพศของตนไดมากขึ้น 
(พิมลพรรณ, 2558) ความรูสึกอับอายที่จะแสดงความ-
ปรารถนาทางเพศของตนมีนอยลงโอกาสที่จะมีเปดเผย
ตนเองกับคนไดหลากหลายมากขึ้นนําไปสูการมีคูนอน
ที่หลากหลายไดมากขึ้นและมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่ทํา
ใหมีการแพรเช้ือโรคไดมากขึ้นดวย ซึ่ง Huy Ha และ
คณะ (Huy Ha et al., 2015) ไดศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของชายรักชายในประเทศเวียดนามก็พบผล
ยืนยันเชนเดียวกันวา ชายรักชายที่กลาเปดเผยตัวตน
หรือรูสึกอับอายในรสนิยมทางเพศของตนนอยจะมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับสูงกวาชายรักชายที่ไม
กลาเปดเผยตัวตนหรือมีความอับอายตอรสนิยมทาง
เพศของตนมาก  

สวนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานที่อยูในระดับ
ปานกลางนั้น เมื่อนักศึกษาชายรักชายมีประสบการณ
เพศสัมพันธมากขึ้น บางคนอาจมีความคึกคะนอง เกิด
ความอยากรูอยากลองมากขึ้นจนนําไปสูการสราง
ประสบการณเพศสัมพันธหมูโดยละเลยการใชสารหลอลื่น 
กับถุงยางอนามัยโดยเฉพาะหรือละเลยการใชถุงยาง
อนามัย ซึ่งถือเปนวิธีการปองกันและลดอัตราการติด
เช้ือเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธไดดีที่สุด รองลงมา

จากการไมมีกิจกรรมเพศสัมพันธเลย (Binson et al., 
2010; ศศิโสภิณ, 2013) ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจกลุม
งานพัฒนาระบบเฝาระวังการติดเช้ือเอชไอวีประเทศ
ไทย ในป พ.ศ. 2555 ที่พบวา กลุมชายรักชายประมาณ
เกือบครึ่ง คือ รอยละ 43.8 ที่เขาถึงโครงการปองกัน  
(รูสถานที่ตรวจการติดเช้ือฯ และไดรับแจกถุงยาง
อนามัยหรือสารหลอลื่น) ในชวงเวลา 12 เดือนที่ผานมา 
โดยกลุมชายรักชายที่มีอายุนอย (อายุ 15 -24 ป ) 
สามารถเขาถึงเพียงรอยละ 48.7 (ธนรักษ และคณะ, 
2557) อีกทั้งผลการ ศึกษาของ จิรภัทร และสุพรรณี 
(2555) ก็พบผลที่สอดคลองกันวา กลุมชายรักชายใน
จังหวัดขอนแกนมีการใชถุงยางอนามัยสม่ําเสมอทุกครั้ง
ในการมีเพศสัมพันธกับคูนอนทุกประเภทเพียงรอยละ 
57 . 5  โดยมี การ ใช ถุ ง ยางอนามัยทุ กครั้ ง เ มื่ อ มี
เพศสัมพันธกับคูนอนประจํา รอยละ 61.4 มีการใช
ถุงยางอนามัยทุกครั้ งเมื่อมี เพศสัมพันธ กับคูนอน
ช่ัวคราว รอยละ 71.7 และไมมีการใชถุงยางอนามัยเมื่อ
มีเพศสัมพันธครั้งแรกถึงรอยละ 41.3 ซึ่งเหตุผลของ
การไมใชถุงยางอนามัยเนื่องจากความไมพรอม ไมได
เตรียม ไมไดพก รอยละ 39.9 สวนเหตุผลของการมี
เพศสัมพันธทางปากจึงไมใช รอยละ 15.7 และรูสึก
ไมไดอารมณ ไมเปนธรรมชาติ รอยละ 11.6 

จากโมเดลสมมติฐานองคประกอบพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชาย ผูวิจัยไดกําหนด
วาม ี3 องคประกอบ คือ องคประกอบการมีเพศสัมพันธ
โดยไมมีการปองกัน องคประกอบการมีเพศสัมพันธกับ
คูนอนหลายคน และองคประกอบการมี กิจกรรม
เพศสั มพัน ธ ที่ ทํ า ให มี กา รแพร เ ช้ื อ โ รค ซึ่ ง จ าก
ผลการวิจัยพบวาองคประกอบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักศึกษาชายรักชายสอดคลองกับโมเดลการ
สงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Model) ของ 
Pender ที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  
ซึ่ งพบว าองคประกอบปจจัยด านความรูการรับรู 
(Cognitive Perceptual Factors) คือ การมีเพศสัมพันธ
โดยไมมีการปองกันนับเปนกระบวนการขั้นแรกของ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงตอสุขภาพ
ทาง เพศ องคประกอบปจจัยส ง เสริม  (Modifying 
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Factors) คือ การมีกิจกรรมเพศสัมพันธที่ทําใหมีการ
แพรเช้ือโรค และองคประกอบปจจัยสิ่งชักนําในการ
ปฏิบัติ (Cues to Action) คือ การมีเพศสัมพันธกับ 
คูนอนหลายคนมีสวนทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ Fisher (2011) ที่พบวา 
ความเปนไปไดของโอกาสในการเปนผูรับเช้ือและผูแพร
เ ช้ือเอชไอวีประกอบดวยองคประกอบดานความรู 
การรับรู คือ การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน 
องคป ระกอบปจ จัยส ง เสริ ม  คือ  การมี กิจ กรรม
เพศสัมพันธทางปากและทางทวารหนักโดยไมมีการ
ปองกัน และองคประกอบปจจัยสิ่งชักนําในการปฏิบัติ 
คื อ  ก า รมี เพ ศ สั ม พั น ธ กั บ คู น อ น หล าย ค น  ทั้ ง  
3 องคประกอบเปนปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของชายรักชาย 

ขอคนพบจากการวิจัยนี้เปนองคความรูที่สําคัญ
ในการให คํ าปรึกษาที่สั งคม ชุมชน และผู มีส วน
เก่ียวของทุกฝายควรตระหนักเสมอวาพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศและปญหาโรคเอดสของนักศึกษาชายรักชาย
สามารถปองกันและลดการแพรระบาดลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงองคประกอบทั้งสามใน
โมเดลพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนี้ 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ควรนําแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศที่ไดจากการวิจัยไปใชศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโอกาสตอไป เพื่อให
ทราบวานักศึกษาชายรักชายมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
อยูในระดับใด แลวจึงหาแนวทางในการสงเสริมพัฒนา
พฤติกรรมจากตัวแปรที่เปนองคประกอบเพื่อลดการ
กระทําพฤติกรรมที่นําไปสูความเสี่ยงทางเพศใหมากขึ้น 

2. จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมอยูในระดับสูงถึง
ปานกลาง สังคม ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย
ควรหาทางสงเสริมการใชขอมูลเหลานี้ใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา
ชายรักชาย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการวิจัยในกลุมประชากรนักศึกษาชาย

รักชายในภาคอื่นๆ ที่แตกตางออกไป เชน นักศึกษา
ชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ  
ภาคกลาง หรือภาคใต เปนตน 

2. ควรมีการวิจัยลักษณะนี้โดยใชกลุมประชากร
ในวัยอื่น ไดแก กลุมชายรักชายในวัยทํางาน และกลุม
ชายรักชายที่สูงวัย เพื่อใหไดขอสนเทศที่หลากหลาย 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอแนวทางในการใหคําปรึกษาเพื่อ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุมดังกลาว 

3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในกลุมประชากร
ชายรักชายที่อยู ในบริบทสิ่งแวดลอมอื่นๆ หรือใน
หลากหลายอาชีพเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและทราบถึง
ปญหาที่นําไปสูการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของชาย
รักชาย 

4. ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของชายรัก
ชายโดยใชเทคนิคอื่นๆ ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหได
ขอสนเทศที่กวางขึ้น 
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สมัพนัธบทของเชกสเปียรแ์ละบริบททีมกัปรากฏในวรรณกรรมตะวนัตก 

Shakespearean Intertextuality and Recurrent Themes in Western Literature 
 
 
 
 
Ian James Sanderson1 
 
 

บทคดัย่อ 
 

วัตถุประสงคของบทความเชิงวิชาการช้ินนี้คือการสํารวจผลงานทางวรรณกรรมของวิลเลี่ยม เชคสเปยรตาม
หลักแนวคิดทางดานสัมพันธบท  แนวคิดทางดานสัมพันธบทนี้เปนแนวคิดทางดานวรรณคดีเก่ียวกับความเช่ือมโยงกับ
ตัวบทอื่นๆ บทความช้ินนี้เนนการศึกษาแนวคิดทางดานสัมพันธบทที่ปรากฏอยูในบทละครของเชคสเปยรเก่ียวกับเรื่อง
โรมัน ฮีโร (Roman hero) และคอริโอลานุส (Coriolanus) นอกจากนี้ผูศึกษายังไดศึกษาตัวบทในบางสวนของ
ภาพยนตรซึ่งมีเนื้อเรื่องยึดตามบทละครจากตนฉบับ จากการศึกษาสามารถกลาวไดวางานวรรณกรรมของเชคสเปยรมี
พื้นฐานแนวคิดทางดานสัมพันธบทในงานวรรณกรรมของนักเขียนคนอื่นๆ อยางเชน ซอโฟคลีส (Sophocles) พลูทารก 
(Plutarch) และเพลโต (Plato) สรุปแลวแนวคิดทางดานสัมพันธบทในงานบทละครของเชคสเปยรไดปรากฏหลักฐานที่
ชัดเจนในเรื่องของแนวคิดและกลวิธีการเลาเรื่องตามแนวคิดนี้ไมไดปรากฏอยูแคในงานวรรณกรรมของเชคสเปยร แต
แนวคิดและกลวิธีการเลาเรื่องยังแทรกอยูในงานวรรณกรรมตะวันตก ศิลปะและวัฒนธรรมอีกดวย 

 
คาํสาํคญั : เชกสเปยร  คอริโอเลนุส สัมพันธบท วรรณกรรมภาษาอังกฤษ อารยธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตก 
 

ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to explore the literary works of William Shakespeare with reference to the 

concept of intertextuality in his work. Intertextuality is a literary concept regarding the interrelationship 
between various texts. In this paper, particular attention is paid to intertextuality in Shakespeare’s play about 
a Roman hero, Coriolanus. Parts of the subsequent movie, which is based on the original play, are also 
mentioned. It is noted that the work of Shakespeare has some intertextual origins in the literary works of 
previous artists such as Sophocles, Plutarch, and Plato. Hence, intertextuality in Shakespearean plays gives 
clear evidence that certain ideas and narratives not only preceded Shakespeare but also continue to 
permeate Western literature, art and culture. 
 
Keywords: Coriolanus, English Literature, Intertextuality, Shakespeare, Western Civilisation, Western 

Culture. 
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Introduction 
William Shakespeare was born in Stratford-

upon-Avon, England, on 23rd April 1564 and he 
died in the same town in 1616. It has been 
claimed that he died on the day of his 52nd 
birthday.  

Shakespeare, as he is more commonly 
known, has had various other titles given to him by 
society such as “England’s National Poet” and 
“The Bard”. Shakespeare is celebrated worldwide 
as an excellent English playwright, actor and poet. 
Many consider him to be one of the greatest and 
most creative writers of English literature and much 
of his work is still studied by today’s university 
students.  

However, it should also be noted that 
Shakespeare’s work typically illustrates many of 
the historical Western civilisation ideas, ideals and 
ideologies that have existed for centuries in both 
culture and literature, and which still exist today. 
Shakespeare basically took old stories and 
reworked them into new ones, often adding or 
inventing new vocabulary and producing phrases 
that were previously unheard of as he wrote his 
great plays and poems. Many of his inventive 
phrases have become parts of everyday modern 
English language and English speakers in 
contemporary times often quote Shakespearean 
text without actually realising that they are doing 
so. 

Shakespeare’s various writings are, for the 
most part, a good example of Western cultural 
discourse and familiar narratives which have 
existed prevalently over a vast period of time in 
Western civilisation. Many of these narratives date 
back as far as the ancient classical Athenian 
period, and these cultural discourses and narratives 

are still in existence in today’s postmodernist 
society. This is simply because Western stories are 
a reflection of Western ideologies and cultures and 
as such they tend to be repeated over and over 
again with the same themes and very often the 
same pro-Western heroism. However, in order to 
better understand how Shakespeare’s work has 
remained relevant even today, and in order to 
perceive the significant way in which Shakespeare’s 
work demonstrates recurring Western ideas and 
ideologies, we should consider the concept of 
intertextuality in Shakespeare’s work. 
Intertextuality 

As the world famous T.S. Eliot (1921) wrote 
in The Sacred Wood: 

“No poet, no artist of any art, has his 
complete meaning alone. His significance, his 
appreciation is the appreciation of his relationship 
to the dead poets and artists. You cannot value 
him alone; you must set him, for contrast and 
comparison, among the dead. I mean this as a 
principle of aesthetic, not merely historical, 
criticism” (p.1). 

Thus, intertextuality is a process that involves 
the borrowing or use of previous texts, ideas, and 
narratives, and then transforming them into 
something either new, or perhaps more relevant to 
current-day life and affairs. It could be considered 
that literary texts and arts evolve reciprocatively 
with the culture. According to Briggs and Bauman 
(1992), investigating generic intertextuality can 
illuminate questions of ideology, political economy, 
and power. 

 Intertextuality is a very complex concept, 
very closely related to culture, as both take ideas 
and beliefs which are repetitive and relevant within 
a given society. The process of intertextuality 
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allows an artist to take text from a previous piece 
of literature and then put their own spin, that is, 
angle on the content. In other words, the artist 
creates a new perspective on an old story in order 
to give a distinctive or intended current interpretation 
for a given audience. Shakespeare was extremely 
good at doing this and his works were often a 
clever reflection and adaption of earlier texts. 
Shakespeare’s work, therefore, contains many 
intertextual elements. 
The Story of Oedipus and the Oedipus Complex 

in English Literature 

When Sophocles wrote the story of Oedipus 

the King, the idea of the strong relationship 
between mother and son and the maternal bond 
between them became very prominent within the 
Sophocles narrative. The Oedipus the King story 
tells of a special relationship and bond between a 
mother and her biological son in the absence of 
the father. Deriving directly from the Sophocles 
tragedy, which has existed in English literature for 
many centuries, is the theory of the “Oedipus 
Complex”. 

The Oedipus complex is a Freudian theory. 
In the Oedipus complex theory, a boy is fixated on 
his mother and competes with his father for 
maternal attention. The opposite side of the coin to 
the Oedipus complex is the attraction of a girl to 
her father and the resultant competitive rivalry 
between the girl and her mother. This opposite 
concept is described in Freudian theory as the 
Electra complex (Buchanan, 2010). 

Nevertheless, Freudian Oedipal Complex 
can be defined as the typical emotion and feelings 
of a child, any child, characterized by the 
simultaneous and ambivalent presence of desires, 
both amorous and hostile towards the parents. 

This is the main concept of Sigmund Freud´s 
psychoanalytic theory, introduced in his 
“Interpretation of Dreams” (1899).  

In Freudian theory, the Oedipus Complex is 
present in every human being, both males and 
females, irrespective of their education, ethnicity or 
culture. Therefore, it is considered to be universal 
in any society and it is reflected in the literary work 
of William Shakespeare in his play about a tragic 
Roman war hero, Coriolanus. 
Shakespeare’s Coriolanus 

In Shakespeare’s Coriolanus, there is clear 
evidence that Shakespeare wanted to demonstrate 
the power of mother and son relationships in the 
text and highlights the power that the mother has 
over her son. The almost overbearing power of the 
mother, Volumnia, is one of the main themes 
within the story. Shakespeare demonstrated in the 
text that the mother and son bond is very strong, 
and we see evidence in the text that the mother, 
Volumnia, worships her son as though he were her 
own husband. She dominates the child and 
controls everything that he does. Consequently, 
manipulating him and moulding his character into 
the grown man that she most desires to call her 
son. 
According to Bergmann and Green (2013),  

“In Coriolanus, Shakespeare showed an 
astonishing understanding of a mother-son 
relationship. Today, largely under the influence of 
psychoanalysis, we take it for granted that the 
early years and the relationship to the parents are 
decisive in forming our characters, but in 
Shakespeare´s time none of this was known. Even 
today, psychoanalytic patients discover, to their 
astonishment, how decisive the father or mother 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 20  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2560 

 63

was in the formation of their characters” (pp.145-
155). 

Indeed, it is quite apparent in Shakespeare’s 
Coriolanus that Volumnia has an overbearing 
presence on her son and she is certainly 
responsible for the shaping of the character of her 
son. 

When analysed, Shakespeare’s work does 
portray intertextuality in relation to mother and son 
relationships and these types of relationships have 
been apparent in literary text and in Western 
civilisation since Sophocles was alive. Parts of the 
Coriolanus text is considered by some to be 
Shakespeare’s intertextual reworking of the 
Sophocles Oedipal narrative. 

“If my son were my husband, I should 
freelier rejoice in that absence wherein he won 
honour than in the embracements of his bed where 
he would show most love” (Shakespeare, I. iii.1-5). 
Western Cultural Militarisation in Literature 

In addition to the intertextuality between 
Coriolanus and the Oedipal narrative, Shakespeare 
draws other references in his writings to Western 
family institutions and behaviours, and he 
highlights how Volumnia has militarised her son.  

In a typical Western manner, Volumnia 
conditions her son for war from an early age. She 
relishes the fact that he is a warrior, a strong and 
masculine man who collects and counts the scars 
on his body. For Volumnia, and for the Roman 
citizens at that particular time, the scars are 
regarded as a token of suffering for and on behalf 
of others, although at times, Coriolanus refuses to 
display them (Benson, 1999). Suffering for others 
in this manner is part of the Western civilisation’s 
glorification of war itself. In Coriolanus, Volumnia 
proudly claims; 

“To a cruel war I sent him; from whence he 
returned, his brows bound with oak. I tell the 
daughter, I sprang not more in joy at first hearing 
he was a man-child than now in first seeing he had 
proved himself a man” (Shakespeare, I.iii.14-19). 

The war theme and a significant part of the 
text in Shakespeare’s Coriolanus is derived from 
and reflected in Plutarch’s original Coriolanus 
story. Plutarch was a Greek-Roman biographer 
whose work has historically influenced what we 
know today as the essay and the biography in 
English writing.  

In Plutarch’s original version of Coriolanus, 

he wrote about a real-life family that lived in 
ancient Rome. In his story, Plutarch defined a 
character known as Caius Marcius. Marcius was a 
strong and powerful man, raised by his 
domineering mother and pushed into war. Again 
we see evidence of intertextuality. 

As can be seen from the boy’s given name 
Marcius, the war theme is also prominent in 
Western civilisation in the context of names given 
to male infants. For example, the name “Marcius” 
can be traced back to its origins as far as the 
Roman God of War, Mars. Hence, this Plutarch 
story not only forms the textual basis for 
Shakespeare’s Coriolanus, but also demonstrates 
the repetition of Western ideologies in English 
literature and the concepts of men in conflict who 
were born to go fighting in war. War, as we can 
observe, that is always prevalent in Western art, 
culture and literature.  
Stories of Colonisation in Literature 

Staying with the theme of war and conflict, 
Shakespeare was writing at a time when Britain 
formed an empire and colonised many parts of the 
globe. Consequently, war and the conquering of 
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other countries and their citizens would never at 
this time have been far from Western cultural 
discourse. Unfortunately, it appears in this period 
of Western history that war was considered to a 
desirable and beneficial activity, especially in the 
eyes of the great British Kings and Queens of the 
time. As a result, both the current literature of the 
period and the Elizabethan plays were full of the 
glorification of war. 

Queen Elizabeth I was also a great 
advocate of colonising countries across the globe 
and took great delight in seeing her army 
conquering other parts of the world. She also ruled 
England at the time when a great deal of English 
exploration took place and merchants travelled far 
and wide to bring back luxuries such as spices for 
Her Majesty and the English elite.  

Shakespeare’s writing and theatrical plays 
were also an integral part of Queen Elizabeth I’s 
reign. Her Royal Highness is known to have been 
one of Shakespeare’s patrons and she had a great 
love of the theatre. Apparently, she even financed 
some of its operations. As a consequence, the 
themes of war were also a welcome part of 
popular theatre. Theatre, being part of social 
practice, also featured a great deal of militarism 
and portrayed militarism as a normal social activity 
much to the delight of the Queen. 

“While individual or indiscriminate uses of 
violence may be deemed criminal according to the 
law, they reflect a readiness for conflict that is 
inherent in militarism, which at a cultural level 
manifests as ‘a set of attitudes and social 
practices, which regards war and the preparation 
for war as a normal and desirable social activity” 
(Mann, 1987). 

Militarisation of Boys in Western Culture and 

Literature 

Not only can it be deduced that war themes 
have permeated Western art and literature for 
centuries, but also the theme of boys being 
militarised is reasonably common in Western 
culture. According to Higate and Hopton (2005), 
militarism is a framework that has historically 
moulded the socio-ideological aspect of masculinity 
in the Western world. 

In Western culture, boys are given toy guns 
from an early age and there is a weapons fetish in 
popular culture (Salter, 2014). Boys play war 
games, and they learn how to ambush one another 
from behind cars. Incidentally, and not really 
surprisingly, even the cars in Britain have also 
historically been given names which are relative to 
war and conflict:  

“Victor”: a person who defeats an enemy or 
opponent in a battle. 

“Hunter”: a person or animal that hunts and 
likely kills. 

“Avenger”: a person who inflicts a punishment 
or penalty as a form of revenge. 

Besides, there were many more: Cavalier, 
Spitfire, Sceptre, and Triumph!  

While no deaths occur in these boy’s war-
like games, an opinion can be reached that 
Western civilisation breeds a military culture which, 
in turn, reflects in the arts, literature and film 
making. Unfortunately, it is this very literature and 
media that seems to be having a reciprocal effect 
on Western social behaviour. 

The desire to use aggression or force has 
long been associated with masculinity and honour 
(Liddle, 1996), and a willingness to use violence 
and aggression continues to be observed between 
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men, women, and those who oppose minority 
groups (Tomsen, 2009; Tyson, 2013). 

Nevertheless, Western literary artists 
constantly depict white European men appearing 
as heroes, causing destruction, and trying to 
conquer the world. In most cases it is portrayed 
that they succeed, but in reality the outcomes 
would probably have much less of a Western-
biased outcome. 

Another of the problems with this tendency 
in English literature to glorify war is that it is 
naturally repeated in the culture and begins to 
either destroy, or at the least erode, the family 
institution. Poster (1978) claims that modern 
families display various forms of disequilibrium. Of 
course, the concept of family differs from one 
culture to another and if we compare countries 
such as China or Thailand with Western countries, 
it is very easy to realise how different the family 
institutions have become. Some of this difference 
is likely founded through years at war. 

It could be considered that, in Western 
culture, the major social institution of the family has 
being constantly eroded over generations, and the 
more likely root causes of those destructions are 
simply born around the militarizing of either the 
children, the family, the society, or the state.  

It is no wonder that literature bears some 
responsibility. According to Robert and Nye (2007), 
there are many examples in the text which date 
back as far as ancient Greece that promote the 
honour and glory associated with life in the military 
and militarism. It could be these are the very ideals 
that have destroyed the Western family institution. 

However, there is occasionally a softer side 
portrayed in the literature. On the subject of 
masculinity, in watching the film Coriolanus 2011 it 

is most interesting to witness the strong, all-
conquering and powerful Marcius. A man who 
fears no enemy and bears the scars of his foes, 
yet even with his near death experiences of 
bravado, he falls to his knees and weeps with 
weakness at the feet of his ever-dominant mother 
at the moment that she chastises him. Coriolanus’s 
submission to his mother is demonstrated by 
Shakespeare early in the play. As early as scene 
1, we learn that Coriolanus is a boy who does 
everything to please his mother. “I say unto you, 
what he hath done famously, he did it to that end: 
though soft-conscienced men can be content to 
say it was for his country, he did it to please his 
mother, and to be partly proud; which he is, even 
till the altitude of his virtue” (Shakespeare, I.i. 
36-40). 
Tragedy in Western Literature 

Shakespeare’s Coriolanus play also ended 
with tragedy, another literary theme which is 
common between the works of Shakespeare, 
Sophocles, and many other artists. 
Tragedy may be defined as:  

“a dramatic composition, often in verse, 
dealing with a serious or downfall or utter 
destruction, as through a character flaw or conflict 
with some overpowering force, as fate or an 
unyielding society” (Multidictionary, 2016). 

In the story of Coriolanus, we see not only 
clear evidence of a man with a flawed character, 
namely his inability or unwillingness to form 
relationships with common people, but also a man 
in conflict with two overpowering forces. The 
primary conflict is how to go about handling the 
overbearing dominance of his mother, and the 
secondary conflict being the constant search for 
the real self, the real Marcius. Coriolanus battles 
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with himself to be the perfect son, the devoted 
father, a warrior, and a consul. It is a struggle that 
eventually leads to his downfall, and his death. 
Tragedy, fate, and folly of pride are not only 
common in Shakespeare’s work, but they are also 
recurrent themes throughout Western culture, arts 
and literature. Hence, they are also intertextual. 

Finally, there is also intertextuality between 
Shakespeare’s Coriolanus and the work of Plato, 
who was a philosopher in Classical Greece and 
the founder of the Academy in Athens, the first 
institution of higher learning in the Western world.  

“Then, if anyone at all is to have the 
privilege of lying, the rulers of the State should be 
the persons; and they, in their dealings either with 
enemies or with their own citizens, may be allowed 
to lie for the public good” (Plato, 360BCE).  

When Plato wrote the lines, he was perhaps 
alluding to what might be considered a deceptive 
method of governing a society. Shakespeare also 
alluded to the concept of deceptive governance in 
Coriolanus because he defined a constant struggle 
between the rich and the poor. The poor tend to 
believe that their governors are dishonest, and 
they favour only Martius’s attitude and honesty 
towards them: "He's one honest enough! Would all 
the rest were so!" (Shakespeare, I.i.49-52). 
Fair and Just Governance in Literature 

Fair and just societies are often portrayed in 
English literature and many stories are based 
around the struggle for social equality. A fair and 
just society would be one where there is equal 
distribution of land, wealth and food. It would also 
be a place where voices were not suppressed in 
fear of violence. This has clearly not always the 
case throughout Western history, nor is it all that 
apparent in modern day societies everywhere 

around the globe. Nevertheless, Shakespeare’s 
literary ideas surrounding politics in Coriolanus still 
have relevance even today. 

“It is so applicable to 21st Century politics, 
where people pit class against class, demonize 
opponents, conspire against political “enemies,” 
base their appeals on part truths or falsehoods and 
feed upon the ignorance and visceral tendencies of 
people. The play captures the vacillation of public 
opinion, the tragedy of seeking revenge and is a 
call for citizens to become informed about their 
respective governments” (Roueche, 2013). 

Of course, injustice in societies and 
suppression of voice is not only a condition of 
Western civilisation; it is also prevalent in countries 
such as Thailand where we see constant political 
unrest due to a perceived unfair distribution of 
wealth and power. We know that even on a world-
wide basis, social injustices tend to be historical, 
widespread and enduring. In other words, they 
become accepted as the social norm. Hence, they 
may also be intertextualised and become part of 
the local narratives, the literature, and indeed the 
local culture too. 

Shakespeare was very aware of historical 
injustices, and was also writing his plays during a 
time in which there was a huge social class 
division and injustice in his own society, England. 
For example, in the process of “enclosure” 
common land was being bought up and seized by 
the wealthy, and the poor peasantry who had 
existed with their families for centuries on the fruits 
of the land were being driven, sometimes by force, 
into the cities. These poor citizens were both 
hungry and angry. It was perhaps with this in mind 
that Shakespeare includes the concept of fair and 
just society in his Coriolanus play. In Coriolanus, 
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Shakespeare highlighted recurring narratives; 
injustice, unfair distribution of power and wealth, 
desire or greed, and the resulting conflict between 
patricians and the plebeians. For example, in the 
Coriolanus play, the plebeians are rioting against 
the patricians, in other words, the elite and 
powerful. They accuse their patrician governors of 
selfishness and manipulation. The plebeians are 
angry and hungry, and they seek justice. “The 
gods know I speak this in hunger for bread, not 
thirst for revenge” (Shakespeare, I.i.22-23). In 
times where there is widespread famine, the elite 
in Coriolanus are never seen to be able to justify 
their control over the food. 
 
Methods 

The research methodology for this study is 
purely qualitative in nature. The aim is to evaluate 
literature from a variety of sources in order to 
discover recurrent themes in Western narratives 
and to establish if there is also evidence of 
intertextuality with the work of William Shakespeare. 
The aim of adopting qualitative methods in this 
case is to take a holistic view of the phenomena 
under investigation and to provide useful insights 
for future researchers. 

A review of journal articles, books and a 
movie was conducted. In particular, data and text 
from the original Shakespeare play and subsequent 
contemporary movie Coriolanus were investigated. 
The purpose of the review was to capture various 
perspectives on Shakespeare’s work and to determine 
how his works might be related to the concept  
of intertextuality in Western literature. While the 
researcher’s personal experience of Western cultural 
phenomena was important, observations were 

conducted with openness to new ideas and 
mindfulness towards reducing bias. 

Data were analysed in order to reveal if 
there were associations or patterns between the 
texts, any recurrent themes or interrelationships, 
and as a logical consequence, intertextuality 
between the texts. Analysis was restricted to social 
and historical contexts such as Western literature, 
Western cultural discourse, and the work of William 
Shakespeare. 
 
Results 

The results of the qualitative analysis 
illustrate that when Shakespeare wrote his work it 
contained borrowed ideas from previous artists 
such as Sophocles, Plutarch, and Plato. The 
research also revealed that the same ideas, even 
in current times, continue to be prevalent in Western 
cultural discourse. Common literary themes such 
as the Oedipus complex, mother and son power 
relationships, the militarisation of boys, the admiration 
of war, tragedy and social inequality were all 
historically evident during the analysis of the 
chosen Western cultural texts and in the analysis 
of Shakespeare’s work. For instance, it was noted 
that in Shakespeare’s Coriolanus there is evidence 
that Shakespeare wanted to demonstrate the 
power of mother and son relationships in his work 
as he emphasised the power that the mother had 
over her son in addition to the unusual bond 
between the two. The almost overbearing power of 
the mother, Volumnia, is one of the main themes in 
the story and this implies that Shakespeare was 
aware of the concept of Oedipal complex. The 
results also indicated that militarisation in general, 
along with tragedy, fate and folly of pride were also 
recurrent themes in the literature and that 
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Shakespeare also highlighted these human 
conditions in his work. It was also noted that a 
considerable part of Shakespeare’s writing actually 
glorifies conflict and war and that texts based on 
conflict formed and still form part of the ideologies 
of the Western world. 

Finally the argument of what constitutes fair 
and just governance and equality within societies 
emerged from the research. It was revealed that a 
long and constant battle for equality was an 
inherent element of both Western culture and 
intertextuality. In summary, many of these themes 
continue to be evident in Western literature today. 
Thus, there is some justification to state that 
certain ideas and narratives do and will continue to 
permeate Western art, culture, and literature. 
 
Discussion - Shakespearean Intertextuality 

In essence, Shakespeare recycled ideas 
and literary narratives from artists such as Sophocles, 
Plutarch and Plato. He found new unique ways of 
expressing and adapting these old ideas whilst 
forming his theatrical plays for an Elizabethan 
audience. This concept is known intertextuality and 
it is apparent in Shakespeare’s work. 

Shakespeare’s plays were no doubt 
interactive, a new dynamic experience using tricks 
with the daylight or candles, and physical movements 
and gestures. With those kinds of effects and no 
electricity available it would have been a very 
surreal experience for the audience, much like a 
ritual, especially for those who were on drink or 
drugs. In the days of Shakespeare there were 
certainly drug takers, just as there are in our 
modern society.  

The aim of Shakespearean literature was to 
make all his plays work in a manner to highlight 

awareness of the current human condition, to 
demonstrate through art and literature that cultural 
ideas and concepts dating as far back as classical 
Athenian times were still as relevant then as they 
are now. Concepts such as democracy, patriarchal 
structures, societal power relationships, the 
distribution of wealth, politics, and the fairness or 
injustice in societies were as relevant in his day as 
they have always been.  

When Coriolanus was being performed to 
the audience, Shakespeare’s was in fact holding a 
mirror of reality up to the audience and showing 
them their own culture, their own habits, and their 
own behaviours. His texts highlighting who they 
were, where they originated from, and more 
importantly where they might be heading. Through 
his complex literary characters, he was showing 
his audience the realities of their human condition 
while cleverly disguising it as an old Roman story 
because, in reality, certain ideas were not allowed 
to be expressed. Hence, under the watchful gaze 
of Queen Elizabeth I, his technique was a fairly 
clever way of retaining his head, so to speak.  

The audience, including the noblemen 
upstairs and the peasantry huddled in downstairs, 
would likely have connected with the story in their 
own unique way. Everyone would have recognised 
something that touched their personal emotions 
and they could jeer about it in a drunken stupor. In 
this rowdy atmosphere, angers would have been 
appropriately vented and left inside the theatre for 
the cost of one penny. Such was the mastery of 
William Shakespeare. 
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Conclusion 
Western cultural stories will continue to be 

told again and again, and the literary works and 
characters of Shakespeare, Sophocles, Plutarch, 
and Plato will be intertextualised and reused time 
after time because they are perfect representations 
of Western cultural existences. Western civilians 
continue to structure their lives in narratives that 
transcend centuries. The narratives are ever 
present in Western arts, Western culture, and 
Western literature because all three concepts are 
intrinsically linked.  

Taking into account that one of the major 
reasons why we study is to preserve the culture, 
and preserving the culture involves borrowing 
something and transforming it into updated ideas, 
we are already influenced by our knowledge. 
Hence, a level of intertextuality in any culture is 
almost impossible to avoid. 
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ความรู้ทางด้านวากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษช่วยพฒันานักศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัได้

อย่างไร 

RUNNING HEAD: HOW SYNTAX HELPS UNIVERSITY STUDENTS  

How Knowledge of English Syntax Helps University Students 
 
 
 
 
Orpheus Stephens1 
 
 

บทคดัย่อ 
 

บทความวิชาการเชิงคุณภาพช้ินนี้สํารวจถึงความรูทางดานวากยสัมพันธภาษาอังกฤษวามีประโยชนตอ
นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการสอนไดอยางไร นอกจากนี้ผูศึกษาไดศึกษา
ถึงประโยชนของความรูดานวากยสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษานอกเวลาที่ประกอบอาชีพเปนครูที่กําลังศึกษาใน
หลักสูตรนี้ดวย ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับวิวัฒนาการของการศึกษาดานวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
จากยุคสมัยเริ่มแรกที่มีการศึกษาดานนี้ ยุคถดถอยของการศึกษาดานวากยสัมพันธภาษาอังกฤษในดานการศึกษา และ
ยุคปจจุบันของการศึกษาดานวากยสัมพันธในดานการศึกษา บทความวิชาการช้ินนี้ทําขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกลุมตัวอยาง
สองกลุมคือกลุมที่หนึ่งนักศึกษาตางชาติที่มีพื้นฐานการศึกษาทางดานภาษาอังกฤษ และกลุมที่สองนักศึกษาตางชาติที่
ไมมีพื้นฐานการศึกษาดานภาษาอังกฤษ ทายที่สุดแลวบทความช้ินนี้ยังไดมีการอภิปรายถึงความรูทางดาน
วากยสัมพันธภาษาอังกฤษวามีประโยชนตอนักศึกษาทั้งสองกลุมอยางไร 
 
คาํสาํคญั : ไวยากรณ ไวยากรณหมวดศัพท หมวดประโยค EFL ภาษาแรก 

 
ABSTRACT 

 
 This qualitative paper explores how having knowledge of English syntax can be beneficial to 
students studying in international university programs, where English is used as a medium of instruction. In 
addition, the benefits of English syntax knowledge for students who are part-time teachers studying in the 
same programs will be looked at. The evolution of syntax studies in education from its early historical 
significance, its later perceived insignificance in education, and its present status in education will be 
reviewed. The paper will then compare two groups: international students from English language education 
backgrounds and international students from non-English language education backgrounds. Finally the paper 
will discuss how knowing syntax can benefit both groups. Key terms: syntax, grammar, lexical category, 
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sentence constituent, EFL, first language; Abbreviations: n. = noun, pron. = pronoun, v. = verb, det. = 
determiner, prep. = preposition, NP = noun phrase, VP: Pred. = verb phrase predicate, DO = direct object, 
OP = object of a preposition, PP = prepositional phrase, adj. = adjective, subj. = subject, adv. = adverb. 
 
Key words : EFL, First language, grammar, Lexical category, Sentencent, Syntax 
 
Introduction 

Syntax, from its Greek meaning arrangement 

together, is a branch of language study that deals 
with the analysis of how grammatically correct 
sentences are formed. Syntax is often thought to 
be the only branch of language study that exists 
outside the areas of sound production (phonetics) 
and meaning (morphology and semantics); 
however, as Hall points out, “…this isn’t entirely 
true, since intonation patterns, for example, are 
sound structures which are directly sensitive to the 
patterning of sentences” (2005). For the sake of 
simplicity and focus, however, this examination of 
syntax will remain with the idea that syntax is 
predominantly about sentence structures. Syntax 
should not be confused with the term grammar. 
Grammar is a much broader term that covers all 
areas of how rules govern language. For example, 
morphology is a branch of grammar that deals with 
how words are formed. The term grammar, 
however, is used along with the term syntax in the 
paper only to show the public perception that the 
two are synonymous.  
Historical Background of Syntax  

The earliest known studies of syntax are 
dated to ancient India in the 4th century BC. The 
ancient Indian grammarian, Panini is largely 
credited with much of this early literary and 
linguistic work (Sashital, 2015). From the onset of 
the twentieth century there was a significant 
reduction, and in some cases, a total disappearance 

of the teaching of grammar in public schools in the 
United Kingdom (Hudson and Walmsley, 2005). 
From the 1960s through the 1980s in the United 
States there was a trend in education to discourage 
and eventually dismantle programs and courses 
focusing on English grammar. School directors were 
more interested in what they felt was a more holistic 
education. From the 1990s to the present there 
has been a change of direction and a resurgence 
of grammar becoming a part of school curriculums 
(Hartwell, 1985). Along with this increase of the 
inclusion of grammar in public school curriculums 
has been an increase in the levels of anxiety for 
educators. Caijkler and Hislam conducted a study 
of 503 primary school trainees from 1997-2001 in 
the United Kingdom that showed teachers had 
higher levels of knowledge in English grammar, but 
they still had relatively high levels of anxiety when 
pressed to talk about grammar or exhibit their 
knowledge of English grammar in the classroom 
(2002). Regardless of this anxiety, this increase in 
the ‘teaching of teachers’ in grammar has been 
pushed by leaders of educational boards who have 
come to realize that when teachers have greater 
competency in English grammar, they can transfer 
that knowledge to their students. The students then 
produce writing of a higher standard. The following 
quote from a paper by Fillmore and Snow 
summarizes what should be expected from an 
adequately trained teacher: 
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We are certainly not proposing that all 
educators need to understand Universal Grammar, 
Government and Binding Theory, Minimalist 
Phonology, or other topics of interest to the 
professional linguist. Rather, we are identifying 
issues of language use in daily life, issues that 
require only a basic understanding of the descriptive 
work that linguists engage in and the concepts that 
they use. (2000, p. 13) 

The ideas shown above are basic: Teachers 
do not need to be highly trained in the very 
technical fields of linguistics, but they do need to 
have fundamental training in linguistic areas that 
will enable them to better understand the 
difficulties that their students experience in writing 
and other areas of study. If teachers possess this 
knowledge and use it in the classroom, their 
students will benefit more. A study conducted in 
the United Kingdom concluded that international 
university students who received higher than 
average levels of grammar and vocabulary 
instruction had significantly higher test scores and 
higher final degree course grades (Cloate, 2016).  

One particular point that this author would 
like to emphasize strongly is that the study of 
syntax, or grammar, in analyzing only sentence 
structures should never be a substitute on its own 
for the purpose of improving students’ writing. The 
practice of writing essays, compositions, and short 
stories should be the primary means for students 
to develop their writing. In an opinion piece, 
Tabbert cites the NCTE Commission on Composition: 

The study of the structure and history of 
language, including English grammar, is a valuable 
asset to a liberal education and an important part 
of the English program. It should, however, be 
taught for its own sake, not as a substitute for 

composition, and not with the pretense that it is 
taught only to improve writing. (1974, no. 12) 
Arguments for Studying Syntax 

It is imperative that teachers give students 
an ample amount of writing practice, but more 
importantly teachers should take the time to read 
their students’ writing, mark errors, give feedback, 
and provide them an opportunity to re-write. The 
knowledge of syntax must be considered a 
supplement for the students to improve and a tool 
for the teacher to guide and advise. This point 
above is the basis for the persuasive argument this 
author has that syntax studies incorporated into 
university programs give students the backing they 
need to become better writers.  

An old saying goes as follows: “One can't 

see the forest for the trees.” It more or less means 
that a person is so involved in the fine details of a 
situation that they are unable to discern the overall 
situation. As an instructor at an international 
university in Bangkok, this author has taught 
students with varying levels of English language 
competency who come from various cultural 
backgrounds. Several of the courses this author 
teaches are linguistics courses, such as phonetics, 
phonology, morphology, and syntax. In one English 
syntax course the old saying from above came to 
mind once again, but with a slight twist. Here is 
another variation:  

Some students can see the forest but can’t 

see the trees. Some students can see the trees but 

can’t see the forest.  

How Syntax Applies to the Students  

You might be wondering what the saying 
shown above means. If we apply this metaphor to 
the study of syntax in this international academic 
context, it makes some sense. In this particular 
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syntax course, and much like the other courses 
this author teaches, there is a mixture of 
international students from Europe, North America, 
South America, Asia, and Africa. The remaining 
students are Thai nationals. This author will try to 
avoid stereotyping as much as possible, but two 
opposing patterns among the students have 
become apparent. Most of the western educated 
students, or students educated in the English 
language, have a poor understanding of the 
mechanics of the English language, or grammar. 
They would be hard-pressed to explain what a 
preposition is and how it functions. Most can, 
however, converse in English fluently and write 
decent enough essays. Many of the Asian students 
or non-native speakers of English, on the other 
hand, struggle to express themselves using 
English. If we look at their written work, there are, 
in many cases, a fair number of grammatical and 
structural errors. On the other hand, most of them 
know what a preposition is and how it functions. 
They can break down a sentence and tell you what 
each lexical category (part of speech) is and how it 
functions.  

Here is where the above mentioned 
metaphor becomes apparent. The study of syntax 
involves the formation of ‘trees’ or intricate 
sentence diagrams to show the phrase and clause 
structures of a sentence. A great number of the 
western students in this syntax course can’t see 

the trees but can see the forest. In other words, 
they initially struggle greatly to identify the lexical 
categories and to grasp the concepts used in 
syntax to show the tree structures. They are, 
however, able to produce fairly well written essays 
and speak fluently. Many of the Asian students, in 
contrast, know the lexical categories already, pick 

up the concepts of noun phrase, verb phrase, and 
predicate almost immediately, and continue on with 
a flourish. Outside the course, their writing skills 
often suffer. They see the trees, but can’t see the 

forest.  
There are several ideas about how this 

could be the case. One is that the disregard for 
grammar applies to the way most languages are 
taught as the first language. Chomsky’s Universal 
Grammar, or UG (1986), is often cited as the 
fundamental construct that first language is innate. 
As Meisel points out, “The gift for language that 
manifests itself in the effortless acquisition of 
language by toddlers can safely be qualified as a 
species specific endowment of humans” (2011). 
One could equate this by saying that as first 
language speakers there may be a perception that 
the first language is not learned but acquired, 
which has been shown to be a very strong 
argument, so the formal teaching of grammar in 
first language teaching is often viewed as 
unnecessary. Meisel cites Pinker (1994) to say that 
“…it is the mental grammar that is specific to the 
human language ‘instinct’” (2011). If there is 
indeed an instinct for language, this might be why 
native speakers of English can often be heard 
saying the following after being questioned on a 
grammatical point: ‘Well, it just sounds right.’ This 
is even a common statement heard from language 
teachers of English when confronted by an 
inquisitive non-native learner of English. There 
does not seem to be an easy way for teachers to 
explain the grammar, or maybe they feel it is 
unnecessary to provide an explanation (Caijkler 
and Hislam, 2001). It is as if there is a sense of 
ethnocentric pride that one’s native language is 
innate, so why bother with grammar. This brings us 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 20  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2560 

 

 75

to the next question. What is the point of making a 
conscious effort to learn the syntax of a language, 
especially in one’s first language?  

 
Methods 

The research methodology for this study is 
of a qualitative nature. The data was collected, 
organized, and reviewed to determine if there is a 
correlation between having a grounding in sentence 
structure syntax and improved writing ability among 
undergraduate university students.  

The majority of the research consisted of 
direct observation of undergraduate Thai students 
and students of various nationalities enrolled in 
major and minor English language writing courses 
and a minor course in English syntax (ENL3103 
English syntax) at the Institute of International 
Studies Ramkhamhaeng University in Bangkok, 
Thailand. This observation included syntax tree 
diagram exercises for the studnets, recording of 
conversational exchanges, evaluation of the students’ 
course work, and discussion of this author’s 
feedback on the students’ work. The instructor/ 
student discussions often focused on the students’ 
perceptions of syntax and its value in facilitating 
writing.  

In addition, a review of journal articles and 
sections of books in the academic areas of writing 
and syntax was conducted. This author’s anecdotal 
accounts were derived from conversational exchanges 
with the same undergraduate students mentioned 
above. 

Writing, Ambiguity, and Tree Structures  

Writing is arguably an area of language 
learning where a student can benefit the most from 
an academic perspective. Writing is a quite broad 
area of language, so this author has decided to 

focus on ambiguity in sentence structure. Even the 
most expertly constructed sentence can be at odds 
with itself in meaning. This is the curse of 
ambiguity. To most people with a firm command of 
the English language, the following sentence 
seems fine both grammatically and semantically: 
She hit the man with an umbrella. This author 
showed this sentence to a class of undergraduate 
students (a mix of native and non-native speakers 
of English) at the start of a syntax course and 
asked the students if it was grammatically correct. 
For the first few minutes, there was agreement that 
the sentence was grammatically correct. Then the 
students were asked to comment on the meaning 
of the sentence. Once again, there was agreement 
that the meaning was fine. Then the students 
caught on and realized the point of the exercise. 
The point was that such a simple sentence had to 
be up there on the screen for a reason. After ten 
to fifteen minutes of argument, the students agreed 
that the sentence had two possible meanings. All 
that is required is to ask one simple question: Who 
possessed the umbrella, the woman or the man? 
The students then discussed the possible 
meanings amongst themselves.  

Student comments were along the lines of, 
‘Well, maybe she had the umbrella and hit the man 
with it, or she didn’t have it and hit him with her 
hand. This means that he is the one who had the 
umbrella then.’ Figure 1 and Figure 2 show the 
syntactic breakdown of the sentence into two 
meanings. The exercise involved the students in 
breaking down the sentence into two possible 
interpretations without changing the word order. 

First, lexical categories are determined and 
then major sentence constituents are shown. Once 
the sentence constituents are shown, a choice 
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needs to be made. Is the noun phrase ‘the man’ a 
direct object on its own, or is it part of the 
prepositional phrase ‘with an umbrella’ as a larger 
noun phrase direct object? After the students see 
this in the syntax tree diagrams, they are able to 
visualize the ambiguity in addition to the discussion 
that goes along with it. This construction and 
visualization is important as it allows the students 
to find an alternative to just saying, ‘Well, it just 
seems right that way.’ Feedback from students 
indicated they also felt that it was an objective, or 
even a scientific, way of defining the structure 
rather than a subjective, gray area explanation. 
Both native English speaking students and non-

native English speaking students felt that overall 
this was a better alternative than reading 
explanations in a grammar book. Knowing the 
lexical categories (parts of speech) is important, 
but knowing how the constituent parts, or blocks of 
words, fit together becomes much more important 
to understand sentence structures. The understanding 
of the different possible sentence structures then 
makes comprehending different possible meanings 
(ambiguity) possible for the students. This is an 
important tool in language learning because it 
enables the students to avoid confusion in their 
writing. 
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                       Sentence 

 

 

 

                                                           VP: pred. 

 

                                                     

 

 

NP: subj.                                                  NP: DO                                           PP: adv. of instrument 

 

 

                                                                                                                                              NP: OP 

 

 

 

pron.               v.                       det.                 n.            prep.                    det.                           n. 

She                hit                      the                 man          with                      an                   umbrella.  

Figure 1 (Meaning: She used an umbrella to hit the man.) 
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                       Sentence 

 

                                             

                                           VP: pred. 

                             

                                                                                            NP: DO 

 

 NP: subj.                                                  NP                                      PP: noun modifier (adj.)                       

                                                                                                                                 

                                                                                                                           NP: OP 

  pron.                     v.                     det.                  n.                 prep.            det.                   n. 
 
   She                     hit                     the                 man                with             an               umbrella.                         
 

Figure 2 (Meaning: She hit the man who possessed an umbrella.) 
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In another example of sentence ambiguity 
from Nigel Fabb, the method of replacement can 
be used to prove ambiguity. The following sentence 
shows two possible outcomes:  

(1) I was reading the letter to John. This 
sentence might mean:  

(a) that there was a letter addressed to 
John which I was reading (perhaps to myself)  

(b) that there was a letter (to me, perhaps) 
which I was reading aloud to John.  

As Fabb points out, if the sentence has its 
phrases grouped differently, two different meanings 
result.  

(2) I was reading the letter to John.  
(3) I was reading the letter to John.  
Each sentence example (2 and 3) 

corresponds to (1). To show evidence for this, 
Fabb shows that by replacing the underlined 
phrase in (2) with the pronoun ‘it’ or the first 
underlined phrase in (3) with the pronoun ‘it’, the 
ambiguity is gone. 

(4) I was reading it.  
(5) I was reading it to John.  
Now (4) has only the meaning of (a) and (5) 

has only the meaning for (b). Ambiguity can also 
be avoided by using the passive voice.  

The letter was being read by me to John. 

(Fabb, 1994).  
In an example presented by Christopher 

Hall, the following sentence poses a perplexing 
number of possibilities for the reader: ‘Miranda 

hunted rabbits with guns from the sheriff’s office.’ In 
his humorous fashion, Hall points out the absurd 
nature of the semantics of the sentence, but at the 
same time makes a valid argument that it is “…one 
of the marvels of human language design: syntax 
works independently of any reasonable context of 

use, and even in the absence of interpretable 
meaning itself” (2005). There are at least four 
different interpretations for this one sentence. This 
author will refrain from going into great detail about 
the four or more different meanings. Hall’s 
sentence is here to emphasize the reality that what 
someone says is not always what one means. If 
we want people to know what we mean (in writing), 
then we need to be knowledgeable, cautious, and 
thoughtful about what we intend to convey.  

Similar exercises such as those from the 
Fabb (1994) and Hall (2005) examples were 
conducted with the students and again the positive 
feedback from students indicated that the 
awareness of ambiguity and the means to correct it 
are an important factor is creating more effective 
sentences.   

 
Results  

The findings from this qualitative study 
indicate that students view syntax favorably as a 
supplement used in improving their writing skills. 
Students realized how they could use syntax as a 
tool to avoid ambiguity or show how they could use 
it to write effectively to convey their intended meaning. 
Another positive outcome for the students was that 
once they became aware of the process, it enabled 
them to craft sentences into texts that made more 
sense or serve a greater purpose. This is especially 
significant for non-native users of English as they 
are generally the group with writing skills that need 
the most improvement. Their success in syntax 
serves another purpose. Many non-native English 
speaking undergraduates observed who were just 
entering the international program initially struggled 
with poor test scores and low grades. After achieving 
success in the syntax course, it gave them a greater 
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sense of confidence in themselves as students 
overall. They claimed that their raised confidence 
spilled over into their other subjects with better 
results.  

In addition to knowledge of syntax being an 
effective tool for learners of English to write better, 
this constructive visualization and breaking down of 
sentence structures using syntax was just as 
important for many of the undergraduate native 
English speaking students in the syntax course. 
Many of them were teaching English as a Foreign 
Language (EFL) or planned to do so. Many of the 
comments that this author received from these 
students long after the syntax courses finished 
showed that having an awareness of English 
syntax has given them much greater confidence in 
the classroom in dealing with grammar questions 
posed by learners. This added confidence in 
grammar has led to greater levels of confidence in 
other areas for them such as speaking to large 
classes, giving instructions, and providing feedback 
to students. Several of the student teachers related 
anecdotes to this author about past experiences of 
feeling inadequate around other teachers who had 
greater knowledge of grammar and structures. 
Once they had this higher level of knowledge, they 
felt more at ease in and out of the classroom 
regarding English grammar and structure. This 
transcended into their teacher/student relationships 
in their classrooms. When a teacher shows higher 
levels of confidence in the classroom, the students 
also feel a greater sense of confidence in the 
overall learning environment they are in. With 
higher levels of confidence in the teacher and in 
their learning environment, they in turn have 
greater confidence in their own academic abilities.   

      

Discussion                                                                                                                   
Syntax is an indispensable tool for university 

students of all backgrounds at all academic levels 
inside and outside of the classroom. Although this 
author has attempted to show the importance of 
learning and understanding of syntax for university 
students, it should be considered only a supplemental 
tool to improve students’ writing and a supplemental 
tool for teachers to guide and give feedback on 
students’ writing. With more teaching of syntax in 
university course curriculums, the quality of graduating 
students and the quality of future teachers is sure 
to increase. After all, once students are able to 
‘see the trees and see the forest’, then they will 
have reached a point in their academic studies 
where they can use the knowledge of syntax to 
produce expressive, logical, and meaningful writing.  

It is not only the students who will benefit 
from syntax studies. There is an important by-
product that appears. The knowledge of syntax 
also empowers new teachers to excel and become 
more well-rounded educators. In addition, teachers 
feel more confident in dealing with colleagues and 
superiors during discussions on grammar or dealing 
with job interviews for teaching positions.  

This author’s hope is that other academics 
who also have an interest in syntax and an interest 
in how it can be utilized to improve academic 
performance in university students will conduct 
more in-depth studies on a quantitative level to 
gain greater insight into how syntax is a benefit to 
university student writing.  
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การวิเคราะหและการประมวลตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค 
Analysis of Consumer Behavior Model 
 
 
 
 
สมจิตร ลวนจําเริญ1 

 
 

บทคัดยอ 
 

 ในการวิเคราะหและประมวลตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทฤษฎีหรือตัวแบบ
กระบวนการตัดสินใจของนักทฤษฎีตาง ๆ และประมวลใหเกิดภาพรวมของทฤษฎีหรือตัวแบบ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย
ในรูปแบบของการวิจัยเอกสารจากทฤษฎีหรือตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคนักทฤษฎีตาง ๆ จากการวิเคราะหและ
ประมวลตัวแบบพฤติกรรมผูบรโิภคจะสามารถสรุปเปน 3 ประเด็นดวยกันคือ (1) ปจจัยหรือตัวแปรตนของกระบวนการ
ที่ประกอบดวย 1) ปจจัยภายนอก วัฒนธรรมและวัฒนธรรมยอย ช้ันสังคม กลุมอางอิง อิทธิพลสวนบุคคล ครอบครัว 
อิทธิพลของธุรกิจหรือความพยายามทางการตลาด สถานการณตาง ๆ การสื่อสาร แหลงสารสนเทศตาง ๆ และรานคา
และแหลงขาย 2) ปจจัยภายในที่เขาเก่ียวของกับการตัดสินใจ ลักษณะสวนบุคคลหรือลักษณะทางประชากร แรงจูงใจ 
ความมุงมั่น คานิยม บุคลิกภาพ ประชาน (Cognitive) การรับรูที่ประกอบดวย การหยั่งรู (Perception) ทัศนคติและ 
การเรียนรู ความตองการ อารมณ การเขาใจ แนวคิดตนเอง ความจําและการระลึกได กระบวนการสารสนเทศ และ 
แบบการดํารงชีวิต (2) ปจจัยของกระบวนการทางจิต ที่ประกอบดวย การตระหนักถึงปญหาหรือความจําเปน  
การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือกและทางเลือก และ(3) ผลไดของกระบวนการทางจิตที่ประกอบดวย  
การยอมรับและไมยอมรับ การเผยแพรหรือบอกตอ การทดลองและซื้อซ้ํา ทัศนคติที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจและ 
ไมพึงพอใจ การมีพฤติกรรมที่ตางไปจากเดิม และการประเมินของการบริโภคเพื่อตัดสินใจซื้อตอไป 
 
คําสําคัญ : การวิเคราะห การประมวล ตัวแบบ 
 

ABSTRACT 
  
 This study examines a decision-making model involving consumer behavior and draws conclusions 
about the points of view regarding the model.  The research methodology was a document research from 
various sources. 
 The results can be grouped into three topics, or components.  The first comprises the factors or 
dependent variables of the process, which are composed of external and internal factors.  The external 
factors, involving decision making, are composed of culture and subculture, social class, reference groups, 
personal influences, family, business influences or marketing efforts, situations, communication, information 
                                                        
1 รองศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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sources, and sales sources.  The internal factors are composed of demographics, motive, involvement, value, 
personality, cognition, reception (perception, attitude, and learning), demand, emotion, understanding, self-
concept, memory and recall, information processing, and life style.  The second component comprises the 
mental processes, which are composed of need or problem recognition, information search, choice evaluation 
and choices.  The last is the outcome of mental processes, which are composed of adoption and resistance, 
diffusion or word of mouth, trial and repeated purchase, attitude formation, satisfaction and dissatisfaction, 
divestment, and post consumption evaluation. 
 
Keywords : analyzing, conclusion, model 

 
บทนํา 
 พฤติกรรมผู บริ โภคสามารถใชทฤษฎีหรื อ 
ตัวแบบเขามาอธิบายไดเกือบสมบูรณ ทั้งนี้เพราะวา
พฤติกรรมผูบริโภคเปนศาสตรที่ไมไดอยูอยางโดดเดียว 
แตทวาจะตองเขาไปสัมผัสกับองคความรูหรือศาสตร
ตาง ๆ หรือทฤษฎีตาง ๆ ที่นักทฤษฎีไดคิดคนกันขึ้นมา 
หมายความวาศาสตรของพฤติกรรมผูบริโภคที่เกิด
ขึ้นมาจะเก่ียวของกับสังคมศาสตร กลาวคือ ผูบริโภคที่
มีพฤติกรรมไดนั้นจะไดรับอิทธิพลจากสังคมศาสตร 
ไดแก  กลุมอางอิงหรือครอบครัวที่จะสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคได เก่ียวของกับมนุษยศาสตร
ในประเด็นของวัฒนธรรมอันไดแก คานิยม ความเช่ือ 
และความคิดในสังคม โดยพฤติกรรมของผูบริโภคที่จะ
ซื้อสินคายอมไดรับอิทธิพลจากคานิยม ความเช่ือ และ
ความคิดในสังคม เชน การซื้อสินคาตามคานิยม การซื้อ
สินคาเพราะวารังนกมีคุณคา และการซื้อสินคาใหผูมี
พระคุณเปนความคิดที่ ดี เก่ียวของกับจิตวิทยาใน
ประเด็นที่วา พฤติกรรมผูบริโภคจะซื้อสินคาจะไดรับ
อิทธิพลจากแรงจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และอื่น ๆ 
เปนตน เพียงแตวาเราจะศึกษาเฉพาะทฤษฎีที่เก่ียวของ
กับพฤติกรรมผูบริโภค โดยอธิบายหรือช้ีประเด็นแหง
ความสัมพันธอันจะนําไปสูความคิดที่ตอเนื่องหรือ
ผูกพันอันจะเปนประโยชนตอการวิเคราะหและศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภค 
 ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เราเนนที่จะ
ศึกษาวาทําไมผูบริโภคจึงไดมีพฤติกรรมในการซื้อ
เชนนั้น และมีแบบอยางในการซื้อเปนอยางไร ซึ่งเปน

เรื่องของนักการตลาดที่ตองพยายามศึกษาหาคําตอบ
เก่ียวกับพฤติกรรมในการซื้อดังกลาว ในทางการตลาด
เราจะพบวานักการตลาดสามารถที่จะทําใหผูบริโภคที่มี
ลักษณะเปนเพียงผูดูสินคากลายมาเปนผูซื้อในที่สุดโดย
การใชความพยายามทางการตลาดที่จะชักชวน เพื่อ
โนมนาวจิตใจของผูบริโภคที่เปนเพียงผูฟงใหกลายเปน
ผู ใชบริ การ  หรื อเป นผู ซื้ อในที่ สุ ด  นั กการตลาด 
จะใชความพยายามทางการตลาดเปนตัวกระตุน  
ซึ่งความพยายามทางการตลาดจะประกอบไปดวย  
การสงเสริมการตลาดตั้งแตการโฆษณา การสงเสริม
การขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาด การชักจูงโดย
พนักงานขาย การทําผลิตภัณฑใหแตกตางไปจากเดิม
เพื่อกระตุนหรือตอบสนองความตองการของตลาด  
ซึ่งความตองการของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ดังนั้นการนําเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับ 
ความตองการจึงเปนเรื่องที่ควรปฏิบัติ ปรากฏการณ
ดังกลาวนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางมีขั้นตอน หรือ
เปนระบบที่ตอเนื่องกันอยู ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองมา
อธิบายกันในรูปของทฤษฎีหรือตัวแบบที่เก่ียวของกับ
การตัดสินใจของผูบริโภควาทฤษฎีหรือตัวแบบจะมี
บทบาทอยางไรในการที่จะนํามาใชในพฤติกรรมของ
ผูบริโภค ในประเด็นเก่ียวกับบทบาทของทฤษฎีที่
เ ก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภคนี้  เราสามารถจะ
พิจารณาไดจากเกณฑสําคัญที่เก่ียวกับพฤติกรรมของ 
ผูซื้อไว 4 เกณฑดวยกัน คือ 
 1. ทฤษฎีหรือตัวแบบมีสวนชวยอยางมากใน
การอธิบายพฤติกรรมของผูซื้อ 
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 2. ทฤษฎีหรือตัวแบบจะตองนําเอาความคิด
จากหลักการที่ไดจากการวิจัยไปใชอธิบายพฤติกรรม
อยางไดผล 
 3. ทฤษฎีหรือตัวแบบควรที่จะมีความกระจางชัด 
สําหรับการวิจัยอยางไดผลตอไป 
 4. ทฤษฎีหรือตัวแบบควรที่จะรวมเอามาตรวัด 
(measures) และคําจํากัดความขององคประกอบตาง ๆ 
ที่สอดคลองกับเกณฑที่ไดกําหนดขึ้น 
 มีนักทฤษฎีหรือนักวิชาการที่ไดพยายาม
ทําการศึกษาวิจัยในตัวแบบของพฤติกรรมผูบริโภค 
โดยไดพยายามที่จะอธิบายพฤติกรรมของผูบริโภควา
จะตองผานขั้นตอนและตัวแปรอะไรบาง ซึ่งนักทฤษฎี
แตละทานก็ไดอธิบายพฤติกรรมผูบริ โภคอยางมี
ขั้นตอนและสมเหตุสมผลบนแนวทางของการวิเคราะห
ตัวแปรที่เก่ียวของอยางมีหลักการและสมเหตุสมผลที่
สามารถจะเขาใจในการอธิบายได เปนอยางดี ซึ่ ง 
นักทฤษฎีเหลานี้จะมีการอธิบายรายละเอียดของ 
ตัวแบบที่แตกตางกันไป แตก็สามารถที่จะตอบโจทยใน
เรื่องขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจได จากประเด็น
ดังกลาวผูทําวิจัยเห็นวาการศึกษาการอธิบายจากตัว
แบบของพฤติกรรมผูบริ โภคของนักทฤษฎีต าง ๆ 
ก็นับวาเปนประโยชน  และเปนการเพิ่มมุมมองใน 
การเสนอผลการอธิบายไดอยางกวางขวาง ซึ่งจะนําไปสู
การอธิบายที่หลากหลายจากทฤษฎีตาง ๆ ซึ่งแตละ
ทฤษฎีก็อธิบายตัวแปรที่เก่ียวของกับกระบวนการซื้อ
แตกตางกันไป ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความ
แตกตางและความเหมือนกันของทฤษฎีตาง ๆ เพื่อ
ผสมเปนแนวคิดหรือกรอบความคิดรวบยอดโดยการจัด
ความสัมพันธของตัวแปรใหมีความสอดคลองกัน เพื่อ
ประโยชนในการอธิบายถึงตัวแบบของพฤติกรรม
ผูบริโภคตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยการประมวลตัวแบบพฤติกรรม
ผูบริโภคจะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจาก
ทฤษฎีของนักทฤษฎีที่ เ ก่ียวของกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ แลวจึงทําการวิเคราะหและประมวลตัวแบบ

ของทฤษฎีดังกลาวเพื่อจะคนหาความสัมพันธหรือความ
เก่ียวของระหวางทฤษฎีหรือตัวแบบตาง ๆ เพื่อจะสราง
ความเขาใจอยางเหมาะสมกับตัวแบบดังกลาว เอกสาร
หรือตําราที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยจะดําเนินการโดยวิเคราะหจาก
ตัวแบบพฤติกรรมของผูบริโภคในแตละนักทฤษฎี วามี
ตัวแปรอะไรบางที่ เ ก่ียวของกับพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แลวจึงทําการวิเคราะหและ
ประมวลตัวแปรตาง ๆ ที่ปรากฏในตัวแบบพฤติกรรม
ผูบริโภค แลวนํามาจัดกลุมของตัวแปรใหมีความหมาย
และลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งจะทําใหมองเห็นภาพรวมของ 
ตัวแบบพฤติกรรมไดอยางกวางขวางและครบถวนได
มากขึ้น 
 ในการวิเคราะหตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค 
จะเปนการศึกษาตัวแปรตาง ๆ ของตัวแบบพฤติกรรม
ผูบริโภคตางๆ วา มีความเก่ียวของหรือสามารถจัด 
เปนกลุมหรือหมวดหมูได ถาไมสามารถจัดเปนกลุมได
ก็จะวิเคราะหวาเปนตัวแปรเพิ่มเติมหรือสงเสริมระหวาง
กันอยางไร  
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค 
ตาง ๆ ของนักทฤษฎีจะพบประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

1. ปจจัยหรือตัวแปรตนของกระบวนการหรือ
ตัวแบบจะศึกษาถึงปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่จะสง 
ผลตอกระบวนการทางจิต 

2. กระบวนการทางจิตของตัวแบบ 
3. ผลไดที่เกิดจากกระบวนการในตัวแบบที่ได

ตัดสินใจซื้อสินคา 
 1. ปจจัยหรือตัวแปรตนของตัวแบบตาง ๆ  
จะพบวา มีตัวแปรตาง ๆ ที่เปนปจจัยนําเขาประกอบดวย 
ดังนี้ 
  1.1 อิทธิพลครอบครั ว  อิทธิพลสั งคม 
อิทธิพลธุรกิจ อิทธิพลรายได และอิทธิพลวัฒนธรรม
เปนปจจั ยภายนอก และแรงจู งใจ  ความจํ าเปน 
บุคลิกภาพ การรับรูที่ประกอบดวยการหยั่งรู ทัศนคติ 
และการเรียนรู เปนปจจัยภายใน (Walters, 1974)  
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  1.2 สภาพแวดลอมภายนอกที่ประกอบดวย 
วัฒนธรรม วัฒนธรรมยอย ช้ันสังคม กลุมอางอิง 
อิทธิพลสวนบุคคล ครอบครัว และอื่น ๆ ความแตกตาง 
สวนบุคคลที่ประกอบดวยแรงจูงใจและความมุงมั่นใน
การซื้อ ทัศนคติ บุคลิกภาพและแนวคิดตนเอง การเรียนรู 
และความจํา และกระบวนการสารสนเทศ (Loudon et al., 
1993) 
  1.3 อิท ธิ พลภายนอกที่ ปร ะกอบด วย 
วัฒนธรรม วัฒนธรรมยอย ลักษณะทางสังคม กลุม
อางอิง ครอบครัว และกิจกรรมการตลาด อิทธิพล
ภายในประกอบดวยการหยั่งรู การเรียนรู ความทรงจํา 
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ ทัศนคติ โดยจะสงผล
กระทบตอแนวคิดตนเองและแบบการดํารง ชี วิต 
(Hawkins and Mothersbaugh, 2010) 
  1.4 คุณลักษณะของธุรกิจที่นําเสนอขอมูล
ตาง ๆ มายังผูบริโภค (Nicosia, 1966)  
  1.5 การสื่ อสารและความเปนลักษณะ 
สวนบุคคลของผูบริโภค (Assael, 1965)  
  1.6 วัฒนธรรมของผูบริโภคที่ประกอบดวย 
ช้ันสังคม ครัวเรือน คานิยม บุคลิกภาพ แบบการดํารงชีวิต 
และอิทธิพลทางสั งคม และแกนทางจิต วิทยาที่
ประกอบดวยแรงจูงใจ การหยั่งรู การเขาใจ ทัศนคติ 
การจํา และระลึกได (Hoyer and Macinis, 2008)  
  1.7 อิท ธิ พลภายนอกที่ ปร ะกอบด วย 
ความพยายามทางการตลาด (สวนประสมการตลาด) 
และสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมสังคม (ครอบครัว 
แหลงขอมูล ช้ันสังคม วัฒนธรรมยอย และวัฒนธรรม) 
(Sehiffman and Kanuk, 1991)  
  1.8 แห ล ง ข อมู ล ทั่ ว ไป  แ ห ล ง ข อ มู ล
การตลาด แหลงขอมูลสวนบุคคลและสังคม แหลงขอมูล
สาธารณะและรัฐบาล (Sheth et al., 1999)   
  1.9 สารสนเทศที่สงผลตอการตระหนักถึง
ตราสินคาและความเช่ือมั่นและทศันคติ (Howard, 1987)  
  1.10 ขอมูลตาง ๆ  เงินทุน รานคาหรือแหลงขาย 
ผลิตภัณฑตาง ๆ (Peter and Olsm, 1994)  
  1.11 อิ ท ธิ พ ล ท า ง ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ที่
ประกอบดวยวัฒนธรรม ช้ันสังคม อิทธิพลสวนบุคคล 

ครอบครัว และสถานการณ ความแตกตางสวนบุคคล ที่
ประกอบดวยทรัพยากรของผูบริโภค แรงจูงใจ และ
ความมุงมั่น ความเช่ือ บุคลิกภาพ คานิยม และแบบ
การดํารงชีวิต และตัวกระตุนตาง ๆ ที่จะสงผลตอการ
ตระหนักถึงปญหาหรือความจําเปน (Blackwell et al., 
2006)  
 2. กร ะบวนการทาง จิต ขอ งตั วแบบจ ะมี
รายละเอียดดังนี้ 

   2.1 กระบวนการทางจิตของตัวแบบเนนที่ 
1) การตระหนักถึงปญหา 2) การคนหาขอมูล และ 
การประเมินผล และ 3) กระบวนการซื้อ (Loudon and 
Bitta, 1993) 

   2.2 กระบวนการทางจิตของตัวแบบเนนที่ 
1 )  การต ระหนักถึ งปญหา 2 )  การค นหาขอมู ล  
3) การประเมินผลทางเลือกและการเลือก 4) ผลไดของ
การเลือกและการซื้อ (Hawkins and Mothersbaugh, 
2010) 

   2.3 กระบวนการทางจิตของตัวแบบเนนที่ 
ทั ศ น ค ติ  ก า รค น ห าแ ล ะ ก าร ป ร ะ เ มิ น ผล  แ ล ะ 
การตัดสินใจซื้อ (Nicosia, 1966) 

   2.4 กระบวนการทางจิตของตัวแบบเนน 
ที่  1)  การตระหนักถึงปญหาและการคนหาขอมูล  
2) การพิจารณาและการตัดสินใจ (Hoyer and Macinis, 
2008) 
  2.5 กระบวนการทางจิตของตัวแบบเนนที่ 
ปจจัยจิตวิทยาที่ประกอบดวยแรงจูงใจ การหยั่งรู  
การ เรี ยนรู  บุคลิกภาพ และทัศนคติ  ที่ ส งผลตอ 
การต ร ะห นั กถึ ง คว ามจํ า เป น  การค นห า  แ ล ะ 
การประเมินผลทางเลือก (Sehiffman and Kanuk, 
1991) 
  2.6 กระบวนการทางจิตของตัวแบบเนนที่ 
การหยั่งรู ที่ประกอบดวย การจดจํา และความรูที่มีอยู 
และนําไปสูการแกปญหาที่ประกอบดวย การตระหนัก
ถึงปญหา การคนหา โดยมีแรงจูงใจ และเกณฑ 
การเลือกที่สงผลตอการตระหนักถึงปญหา (Sheth et 
al., 1999) 
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  2.7 กระบวนการทางจิตของตัวแบบเนนที่ 
1) การตระหนักถึงปญหา 2) การคนหาสารสนเทศ  
3) การประเมินผลทางเลือก 4) การเลือกผลิตภัณฑ 
(Solomon, 1992) 
  2.8 กระบวนการทางจิตของตัวแบบเนนที่ 
1 )  การต ระหนักถึ ง ความจํ า เปน  2 )  การคนห า  
3) การประเมินกอนการซื้อ และ 4) การซื้อ (Blackwell 
et al., 2006) 
  2.9 กระบวนการทางจิตของตัวแบบเนนที่ 
1) การตระหนักถึงปญหา 2) การคนหาขอมูล และ 
การประเมินผลทางเลือก และ 3) การตัดสินใจและซื้อ 
(Wilkie, 1994) 
 3. ผลไดของตัวแบบ จะมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ผลไดของตัวแบบ ที่เนนถึงพฤติกรรม
ที่เกิดหลังจากที่ไดซื้อ ซึ่งจะยอมรับและไมยอมรับใน
การซื้อครั้งตอไป (David L. Loudon and Albert J. 
Della Bitta) 
  3.2 ผลไดที่เนนถึงกระบวนการหลังการซื้อ 
(Del I. Hawkins and David L. Mothersbaugh) 
  3.3 ผลไดที่ เนนถึงการบริโภคสินคาและ
เก็บเปนสารสนเทศและประสบการณตอไป (Francesco 
M. Nicosia) 
  3.4 ผลไดที่เนนกระบวนการหลังการซื้อ 
ซึ่งจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือไมยอมรับและ
การเผยแพรตอไป (Hoyer D. Hoyer and Deborah J. 
Macinis) 
  3.5 ผลไดที่เนนที่ไดมีการทดลองและมีการ
ซื้อซ้ํา (Leon G. Sehiffman and Leslie Lazar Kanuk) 
  3.6 ผลไดที่เนนผลไดภายหลังการซื้อ โดย
จะเนนที่ทัศนคติที่มีต อสินค าและพฤติกรรมที่จ ะ 
ซื้อซ้ํา (Jagdish N. Sheth, Banwari Mittal, and Bruce 
I. Newman) 
  3.7 ผลไดที่ เนนที่การบริโภคสินคาและ
นําไปสูการบอกตอผูอื่น (J. Paul Peter and Jerry C. 
Olsm) 
  3.8 ผลไดที่ เนนการประเมินผลหลังการ
บริโภค ซึ่งจะออกมาในรูปของความพึงพอใจ และ 

ไมพึงพอใจ และอาจจะมีพฤติกรรมที่ตางไปจากเดิม 
(Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard and James 
F. Engel) 
  3.9 ผลไดที่เนนการบริโภคและประเมินผล
การบริโภคเพื่อใชในการตัดสินใจตอไปในอนาคต 
(William L. Wilkie) 
 จากที่ไดวิเคราะหตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค
ของนักทฤษฎีตาง ๆ มาแลวขางตน ผูวิจัยจะทําการ
รวบรวมใน 3 ประเด็นหลักใหมีความกระชับขึ้น โดยจะ
ทําการวิเคราะหตัวแปรที่มีลักษณะซ้ําซอนกันเปน 
ตัวแปรเดียวกัน ซึ่งจะปรากฎรายละเอียดดังนี้ 
 1. ปจจัยหรือตัวแปรตนของตัวแบบพฤติกรรม
ผูบริโภคแบงเปน 2 สวนดวยกัน 
  สวนที่ เปนปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือ
ความเก่ียวของกับตัวผูบริโภค ซึ่งจะประกอบดวย 
วัฒนธรรม วัฒนธรรมยอย ช้ันสังคม กลุมอางอิง 
อิทธิพลสวนบุคคล ครอบครัว อิทธิพลของธุรกิจหรือ
ความพยายามทางการตลาดหรือทางธุรกิจ สถานการณ
ตาง ๆ การสื่อสาร และแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ 
  สวนที่ เปนปจจั ยภายในโดยเปนส วนที่
เก่ียวของกับผูบริโภคหรือเกิดจากตัวผูบริโภค ซึ่งจะ
ประกอบดวย ลักษณะสวนบุคคลหรือลักษณะทาง
ประชากร สิ่งจูงใจ ความมุงมั่น บุคลิกภาพ ประชาน 
(Cognitive) การรับรู (การหยั่งรู ทัศนคติ และการเรียนรู) 
ความเ ช่ือ ความตองการ อารมณ  ประสบการณ  
การเขาใจ แนวคิดตนเอง ความจํา การระลึกได 
กระบวนการสารสนเทศ และแบบการดํารงชีวิต 
 2. ปจจัยของกระบวนการทางจิตของตัวแบบ
สามารถจะสรุปรายละเอียดดังนี้ ความเช่ือ ความรูสึก 
การตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผล
ทางเลือก และทางเลือก ทัศนคติ แรงจูงใจ การหยั่งรู 
การเรียนรู  บุคลิกภาพ การจดจํา และความรูที่มีอยู 
เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจซื้อตั้งแตการตระหนักถึง
ปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก และ
ทางเลือก จะมีประเด็นของตัวแปรตาง ๆ ที่เก่ียวของอยู
ภายในกระบวนการ ซึ่งตัวแปรเหลานี้ ไดแก ความเช่ือ 
ความรูสึก ทัศนคติ แรงจูงใจ การหยั่งรู  การเรียนรู 
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บุคลิกภาพ การจดจําและความรูที่มีอยู  ผู วิจัยได
วิเคราะหและเห็นวาตัวแปรเหลานี้สามารถจะอยูใน
กระบวนการตัดสินใจได เพราะวาจะมีสาระสําคัญไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3. ผลไดของตัวแบบ สามารถจะสรุปรายละเอียด 
ได ดั ง นี้  ค ว ามเป น เจ าข อ ง  การ เ ก็บข อมู ล เป น
ประสบการณ การยอมรับและไมยอมรับ การเผยแพร
หรือบอกตอ การทดลองและซื้อซ้ํา ทัศนคติที่เกิดขึ้น 
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ การมีพฤติกรรมที่ตางไป
จากเดิม การประเมินของการบริโภคเพื่อตัดสินใจซื้อ
ตอไป 
 
สรุปและวิจารณผล 
 การ ศึกษาวิ เ คร าะห และปร ะมวลตั วแบบ
พฤติกรรมผูบริโภคจากผลของการศึกษาวิจัย สามารถ
จะสรุปประเด็นสําคัญของตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค
ของนักทฤษฎีตาง ๆ โดยภาพรวมไดผล ดังนี้ 
 (1) ปจจัยหรือตัวแปรตนของกระบวนการหรือ
ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคสามารถจะประมวลจาก 
ตัวแบบ ตาง ๆ ไดดังนี้ 1) ปจจัยภายนอกประกอบดวย 
วัฒนธรรมและวัฒนธรรมยอย ช้ันสังคม กลุมอางอิง 

อิทธิพลสวนบุคคล ครอบครัว อิทธิพลของธุรกิจหรือ
ความพยายามทางการตลาด สถานการณตาง ๆ  
การสื่อสาร แหลงสารสนเทศตาง ๆ และรานคาและ
แหลงขาย และ 2) ปจจัยภายในประกอบดวย ลักษณะ
สวนบุคคลหรือลักษณะทางประชากร แรงจูงใจ ความ-
มุ งมั่ น ค านิยม บุคลิกภาพ ประชาน (Cognitive)  
การรั บรู ที่ ประกอบดวย  การหยั่ ง รู  ( Perception) 
ทัศนคติและการ เรี ยนรู  ความต องการ  อารมณ  
การเขาใจ แนวคิดตนเองความจําและการระลึกได 
กระบวนการสารสนเทศ และแบบการดํารงชีวิต 
 (2) ปจจัยของขั้นตอนการตัดสินใจของตัวแบบ
พฤติกรรมผูบริโภค สามารถจะประมวลจากตัวแบบ
ตางๆ ไดดังนี้ การตระหนักถึงปญหาหรือความจําเปน 
การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือกและทางเลือก 
 (3) ปร ะ เ ด็นของผล ได ที่ เ กิ ดจ ากขั้ น ตอน 
การตัดสินใจของตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคสามารถ
ประมวลจากตัวแบบตาง ๆ ไดดังนี้ การยอมรับและ 
ไมยอมรับ การเผยแพรหรือบอกตอ การทดลองและ 
ซื้อซ้ํา ทัศนคติที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ 
การมีพฤติกรรมที่ตางไปจากเดิม และการประเมินของ
การบริโภคเพื่อตัดสินใจซื้อตอไป 
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จากบทสรุปดังกลาวขางตนเราสามารถที่จะเขียนผังแสดงความสัมพันธหรือทิศทางของตัวแปรตาง ๆ ไดดังนี้ 
 

ปจจัยหรือตัวแปรตน     
ปจจัยภายนอก     
1. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมยอย 
2. ชั้นสังคม 
3. กลุมอางอิง 
4. อิทธิพลสวนบุคคล 
5. ครอบครัว 
6. อิทธิพลของธุรกิจหรือความ 
 พยายามทางการตลาด 
7. สถานการณตาง ๆ 
8. การสื่อสาร  
9. แหลงสารสนเทศตางๆ 
10. รานคาและแหลงขาย 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ปจจัยภายใน  กระบวนการทางจิต   
1. ลักษณะสวนบุคคลหรือ 
 ลักษณะทางประชากร 
2. แรงจูงใจ 
3. ความมุงมั่น 
4. คานิยม 
5. บุคลิกภาพ 
6. ประชาน 
7. การรับรูที่ประกอบดวย 
 การหย่ังรู (Perception) 
 ทัศนคติและการเรียนรู 
8. ความตองการ 
9. อารมณ 
10. การเขาใจ 
11. แนวคิดตนเอง 
12. ความจําและการระลึกได 
13. กระบวนการสารสนเทศ  
14. แบบการดํารงชีวิต 

  
1. การตระหนักถึงปญหาหรือความ

จําเปน 
2. การคนหาขอมูล 
3. การประเมินผลและทางเลือกและ

ทางเลือก 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

ผลได 

1. การยอมรับและไมยอมรับ 
2. การเผยแพรหรือบอกตอ 
3. การทดลองและซ้ือซํ้า 
4. ทัศนคติที่เกิดข้ึน 
5. ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ 
6. การมีพฤติกรรมที่ตางไปจากเดิม  
7. การประเมินของการบริโภค เพื่อ

ตัดสินใจซ้ือตอไป 
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วิจารณผลวิจัย 
 จากผลของการวิจัยที่ไดสรุปออกมาเปนตัวแบบ
ที่ผานการวิเคราะหและประมวลผลแลว จะพบวา 
 1)  มี ส วนช วย ในการอธิ บายการซื้ อ  จาก 
ตั ว แบบที่ ไ ดม าจ ะ เห็ น ว าป จจั ยห รื อตั ว แปรต น 
กระบวนการทางจิต และผลได มีความหลากหลาย 
และครอบคลุมตัวแบบตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย ซึ่งจะเปน
การสะทอนภาพรวมของตัวแปรตนไดเปนอยางดี 
เพราะวานักทฤษฎีที่ ไดอธิบายตัวแบบพฤติกรรม
ผูบริ โภคของตนจะมีความเหมือนและตางกันจาก 
นักทฤษฎีคนอื่น 
 2)  หลักการหรือผลที่ไดจากการวิจัยสามารถ
นําไปปรับพฤติกรรมของผูบริโภคได จากผลการวิจัยจะ
พบวามีปจจัยหรือตัวแปรตนที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ทางจิตของผูบริโภค ซึ่งจะเปนการอธิบายไดเปนอยางดี
วาเวลาที่ผูบริโภคจะมีการซื้อนั้นจะไดรับอิทธิพลจากตัว
แปรภายนอก และตัวแปรภายในอะไรบาง อันเปน 
การแสดงถึงความครอบคลุมของตัวแปรที่จะสงผลตอ
การซื้อในที่สุด ในประเด็นของกระบวนการทางจิตของ
ผูบริโภคก็ไดอธิบายพฤติกรรมในทางความคิดหรือ
จิตใจที่จะมีกลไกหรือขั้นตอนที่จะมีปฏิกิริยาตอตัวแปร
ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อที่จะทําการประเมินและ
นําไปสูการตัดสินใจซื้อ และหลังจากที่ไดซื้อแลวยังได
อธิบายผลไดจากการซื้อวามีประเด็นที่ครอบคลุม
อะไรบาง ซึ่งจะชวยในการอธิบายถึงพฤติกรรมของ
ผูบริโภคภายหลังการซื้อ 
 3) ตัวแบบที่ไดจากวิเคราะหและประมวลนี้ 
มีความกระจางชัดในรายละเอียดมากขึ้น ทั้งนี้ เปน 
ผลจากการวิจัยที่จะรวบรวมตัวแปรในกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งจะทําใหผูที่ตองการศึกษา
มองเห็นภาพรวมที่กระจางชัดและนําไปสูการตอยอด
เพื่อศึกษาคนควาตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคไดตอไป 
 4) ในการวิจัยของนักทฤษฎีที่ เ ก่ียวกับการ
กําหนดตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคของแตละทานยอม
จะตองมีการกําหนดมาตรวัด (measures) ที่ ใช ใน 
การวิจัย เชน การวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร  
การวัดคาสัดสวนรอยละ และอื่น ๆ ตลอดจนการให 

คําจํากัดความขององคประกอบหรือตัวแปรที่เก่ียวของ
กับตัวแบบ สวนการวิเคราะหและประมวลตัวแบบ
พฤติกรรมผูบริโภคของผูวิจัยเปนการวิเคราะหตัวแบบ
ตาง  ๆ ของนักทฤษฎีแต ละท าน แลวจึ งทําการ
ประมวลผลที่เหมือนกันและแตกตางกันเพื่อจะกําหนด
ตัวแบบขึ้นมาใหม ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมของตัวแบบ
พฤติกรรมผูบริโภค 
 นอกจากนี้ยังมีประเด็นของกระบวนการทางจิต
ที่จะมีตัวแปรภายใน ไดแก  ความเ ช่ือ ความรูสึก 
ทัศนคติ แรงจูงใจ การหยั่งรู การเรียนรู บุคลิกภาพ 
การจดจํา และความรูที่มีอยู ซึ่งจะไปปรากฏในปจจัย
ภายในดวย ผูวิจัยก็ขออธิบายวา ตัวแปรที่อยูในปจจัย
ภายในจะมีบทบาทสําคัญที่จะทําหนาที่เปนตัวเปดรับ
และมีอิทธิพลตอกระบวนการทางจิต และขณะเดียวกัน
ตัวแปรเหลานี้ก็อยูในกระบวนการทางจิตที่มีบทบาท
สําคัญในการทําหนาที่ประมวลผลตัวแปรเพื่อนําไปสู
การตัดสิน ใจซื้ อ หมายความว าตั วแปรดังกล าว 
ไมสามารถแยกออกจากกันอยางเด็ดขาดโดยจะไปอยู
ใ นป จ จั ยภาย ใน อย า ง เ ดีย ว ก็ ไ ม ไ ด  ห รื อ อยู ใ น
กระบวนการทางจิตอยางเดียวก็ไมได แตน้ําหนักจะ
มากนอยอยางไรก็ขึ้นอยูกับการซื้อสินคาแตละชนิดและ
แตละครั้ง ซึ่งสามารถจะนําไปสูการวิจัยที่ตองการจะ
ศึกษาความเปนไปหรือศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ดังกลาว 
 จากผลของการวิเคราะหและการประมวล 
ตัวแบบพฤติกรรมผูบริ โภคของนักทฤษฎีตาง ๆ  
จะพบวา นักทฤษฎีตาง ๆ จะพบวา นักทฤษฎีแตละคน
จะมีกรอบความคิดที่เปนไปตามแนวทางที่นักทฤษฎีได
มองเห็น นักทฤษฎีแตละคนก็จะพิจารณาหรือศึกษา
ปจจัยหรือตัวแปรตนแตกตางกันไป ซึ่งก็ขึ้นอยู กับ
มุมมองหรือองคความรูที่ตัวเองมีอยูและใหความสนใจ
แตกตางกันไป ซึ่งก็ไมใชเรื่องที่ขัดแยงกันแตอยางใด 
เปรียบเสมือนกับในโลกใบนี้ทีม่ีศาสนาหลากหลายกันไป 
ขึ้นอยูกับศาสดาของแตละศาสนาจะยึดจุดใดเปนเริ่มตน
หรือเปนหลักในการสั่งสอนผูมีความสนใจหรือศรัทธา 
แตทุกศาสนาก็มีจุดมุงหมายที่เหมือนกันคือ ตองการให
ทุกคนเปนคนดีของสังคมและอยูอยางไมมีความทุกข 
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ในชีวิต ดังนั้นตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคของนักทฤษฎี
ตาง ๆ ก็อยูในวิสัยเชนเดียวกับการมีศาสนาในโลกใบนี้ 
กลาวคือตัวแบบผูบริ โภคของนักทฤษฎีตาง ๆ มี
จุดมุงหมายที่จะอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค เพียงแตจะแตกตางในรายละเอียดภายใน 
ไมวาจะเปนตัวแปรตน กระบวนการทางจิต และผลได 
จากการที่ไดวิเคราะหและประมวลตัวแบบพฤติกรรม
ผูบริโภคของนักทฤษฎีที่ผานมาก็จะทําใหมองเห็น
ภาพรวมที่ เก่ียวของกับปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ได
อยางสมบูรณซึ่งจะชวยใหผูที่ตองการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคมีความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้ งและ
แตกฉานยิ่งขึ้น อันจะทําใหมีความลุมลึกที่จะวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคไดอยางดี 
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การอนุรกัษ์และพฒันาภมิูปัญญาการละเล่นพืนบา้นของเดก็ไทยภาคกลาง 

และภาคตะวนัออก  

Conservation and Development of the Thai Children’s Folk Play Wisdoms in  

the Central and the East 
 
 
 
อนุกูล พลศิริ1  กัญจนา ศิลปะกิจยาน3  กนกวรรณ ทองตําลึง2   
และเหมือนแพร รัตนศิริ3  
 
 
 

บทคดัย่อ 
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการอนุรักษภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของ

เด็กไทยภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษการละเลนพื้นบานของเด็กไทยใหคงอยู และ  
เพื่อศึกษาการพัฒนาดานสติปญญา อารมณ-จิตใจ สังคมและรางกายของเด็กดวยการละเลนพื้นบานของเด็กไทย การ
วิจัยนี้เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารโรงเรียน 8 คน อาจารยผูสอน 40 คน และนักเรียนระดับช้ัน
อนุบาลปที่  3 ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3 จํ านวน 400 คน ของโรงเรี ยนในภาคกลางและภาคตะวันออก  
ผูนําทองถิ่นและปราชญผูรู 40 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ แบบบันทึก  
แบบประเมิน การละเลนพื้นบานของเด็กไทย และเอกสารการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลางและภาคตะวันออก  
29 ชนิด วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ความถี่และคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการ
อนุรักษภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ไดแก นโยบายการศึกษาดานหลักสูตร
การเรียนการสอน แหลงความรูดานผูรูและผูนําชุมชน ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ครอบครัวและเศรษฐกิจ 2) แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทย
ใหคงอยูตองเริ่มจากนโยบายของโรงเรียน โดยจัดหลักสูตรทองถิ่นที่สงเสริมกิจกรรมการละเลนพื้นบาน ชุมชน  
รวมสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ จัดหาแหลงเรียนรู จัดอบรมผูสอน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ
และวิธีการเลนใหสอดคลองกับบริบทสังคมในปจจุบัน และ 3) การละเลนพื้นบานของเด็กภาคกลางและภาคตะวันออก 
มีผลดีตอการพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดานคือ รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา  
 
คาํสาํคญั : ภาคกลางและภาคตะวันออก การอนุรักษและอุปสรรค ภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทย 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this research were: 1.) to study the factors affecting the conservation of the Thai 
Children’s folk play wisdom in the central and eastern regions of Thailand; 2. to find ways to sustain these 
folk plays wisdom; and 3. to study the values of these folk plays toward the children’s cognitive, emotional, 
social, and physical development. This research was an action research. Samples of the study were 8 
administrators, 40 teachers, 400 kindergarten 3 students, and grades 1-3 students in the schools in the 
Central and East and 40 community leaders and local sages. The instruments of the study consisted of an 
interview form collecting opinions toward the conservation factors, a survey form, manuscripts documenting 
the Thai children’s folk play wisdom, a children’s folk play evaluation form, and a manual containing 29 types 
of children’s folk play in the Central and the East. Data were analyzed using descriptive statistics, frequency 
and mean. The findings indicated that 1.) The factors affecting the conservation of the Thai children’s folk 
play wisdom in the Central and the East consisted of policies in curriculum and instruction; lack of 
instructional resources in terms of folk wisdom gurus and community leaders; progress in communication 
technology; social and economic changes; and changes in the students’ families. 2.) Ways to sustain these 
folk play wisdom should begin by implementing the schools’ policies to include a local curriculum promoting 
folk play activities, conducting public relations activities to promote and support these folk plays by the 
community, upgrading learning resources through training of teachers, adjusting or adapting the play 
equipments and playing methods to accommodate the present social context. 3.) The Thai children’s folk 
play wisdom of the Central and the East contributed to all four aspects of child development, namely, 
physical, emotional, social, and intellectual. 
 
Keywords : Central and the East, Conservation and Obstacle, Thai Children’s Folk Play Wisdoms 

 
บทนํา 

การละเลนของไทยมีมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ
กอนประวัติศาสตร เช่ือวามนุษยรูจักเอาดินมาปนเปน
ภาชนะ เด็กที่เห็นผูใหญทําก็เลียนแบบ ในสมัยกรุง-
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทรมีการละเลนที่
สืบทอดกันมา ดังปรากฏในหลักฐานในบทนิพนธ  
บทละครตาง ๆ  การเลนบางอยางมีวิธีการเลนเหมือนกัน 
แตเรียกช่ือตางกันและการเลนบางอยางเหมือนการเลน
ของชาวตางชาติ เชน จีน ญวน ญี่ ปุน อินเดีย และ
ชาวตะวันตก ชัชชัย (2549) สรุปวา การละเลนพื้นบาน
ของ เ ด็กภาคกลาง  เ ริ่ มมี กา ร เล นก อนสมัย กรุ ง
รัตนโกสินทรตอนกลาง เกิดจากการเลียนแบบวิถี

ธรรมชาติ เลนในเวลาวางตอนเย็น และงานรื่นเริง เปน
การออกกําลังกาย สนุกสนาน คูกับพิธีกรรม ความเช่ือ 
เลนไดทุกเพศ ทุกวัย ตามลานกวาง ไมตองใชอุปกรณ
พิเศษแตใชอุปกรณในทองถิ่น บุญเรือน และบัญญัติ 
(2558) กลาววา การละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาค
กลาง และภาคตะวันออกมีลักษณะเปนเอกลักษณของ
ไทยและสากล มีทั้งการเลนกลางแจงและในรม ใชวัสดุที่
หาไดงายในทองถิ่น เลนกันเปนหมูคณะ มีการกําหนด
กติกาอยางเปนระเบียบ ถือเปนแบบแผนสืบทอดกัน 
ตอ ๆ มา มีคุณคาในการพัฒนาดานรางกาย อารมณจิตใจ 
สังคมและสติปญญาทางดาน ภาษา จึงควรปรับปรุงให
เหมาะสมกับสั งคมปจจุ บันและจัดไว ในหลักสูตร 
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ทองถิ่น และหนวยงานที่เก่ียวของควรสนับสนุนดาน
การสรางแหลงขอมูลและเผยแพรใหสืบตอไป เพื่อไมให
มรดก ทางวัฒนธรรมของไทยสูญหาย ไดสรุปประโยชน
ของการละเลนพื้นบานวาเปนการเลนที่ไมจํากัด จํานวน 
ผูเลน สวนใหญจะเลนเปนหมูคณะ ซึ่งจะทําใหเด็กเกิด
ความรูสึกวาการอยู เปนหมูคณะเปนสิ่งที่มีความสุข 
สนุกสนาน เมื่อเติบโตเปนผูใหญจะมีอุปนิสัยรักหมูคณะ 
ฝกใหรูจักปรับตัวเขากับสังคม อันจะเปนการสงเสริม
พัฒนาการทางดานสังคมเด็กใหดีขึ้น เปนการละเลนที่
ไมเนนอุปกรณหรือเครื่องประกอบการเลนมากนัก ถามี
ก็มักเปนวัสดุที่หาไดงายสะดวกสบายและประหยัด ซึ่ง
เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ไมมีกติกาซับซอน เปน
การเลนที่งาย เด็กมีอิสระในการเลนสนุกสนาน เปน 
การฝกความคิด สรางสรรคของเด็กที่จะคิดการละเลน
และกติการวมกันอยางเหมาะสม เปนการละเลนเพื่อ
ออกกําลังกายเปนสวนใหญ เพื่อใหมีความคลองแคลว
ในการเคลื่อนไหวรางกายขณะเดียวกันก็ฝกความเปน
คนชางสังเกต มีไหวพริบ ความแมนยํา การตัดสินใจ
พรอมเพรียง การเลนจึงไมมีผูแพชนะการเลนบาง
ประเภทมีเนื้อรองและบทสนทนาประกอบทําใหเพิ่ม
ความสนุกสนานมากขึ้น   

ปทมาวดี (2535) ไดกลาววาการเลนมีประโยชน
อยางยิ่งตอพัฒนาการของเด็กในทุก ๆ ดานดังนี้ คือ 
ทางดานรางกาย การเลนเปนการเสริมสรางรางกายและ
พัฒนากลามเนื้อ ทางดานจิตใจ อารมณ การเลนจะชวย
เสริมสรางจิตใจและปรับอารมณของเด็กไดดี เด็กได
ตื่นตัว ไดคนควา แกปญหาตางๆ ดานสังคม การเลน
สอนใหเด็กรูจักเหตุผล สามารถปรับตัวเองเขากับสังคม
ทําใหเกิดความเขาใจ อบอุน ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
ดานสติปญญาการเรียนรู การเลนทําใหเด็กไดมีโอกาส
แสดงความคิดออกมาตามสภาพแวดลอมที่เด็กเปนอยู 
ดานศีลธรรม การเลนทําใหเกิดคานิยมทางดานศีลธรรม 
การที่เด็กมีความสัมพันธติดตอกับผูอื่นทางการเลนนั้น 
จะชวยใหเด็กรูวาควรปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางไร และที่
สําคัญมีหลายคนกลาวว าเปนการปลูกฝ งให เ ด็ก
ประหยัด และนําเศษวัสดุเหลือใชมาประยุกตเปนของ
เลนและสอดคลองกับขอสรุปของ ชัชชัย (2549) คือ 

คุณคากีฬาพื้นเมืองไทยภาคกลางดานรางกาย มีความ
ออนตัว ความแมนยํา การทรงตัวที่ดี การประสานงาน
ของระบบต าง  ๆ ภายในร างกาย ความแข็ งแรง  
พลังของกลามเนื้อ ดานอารมณ-จิตใจ ไดรับคุณคาใน
เรื่องความราเริง แจมใส ความเช่ือมั่นในตนเอง ความ-
กลาหาญทําในสิ่งที่เหมาะสม ความอดทนตอสภาพ
กดดัน ความมุมานะในการปฏิบัติ และความสุข ดาน-
สติปญญา ไดรับคุณคาดานรูจักคิด สังเกต แยกแยะ
ความแตกตาง มีเหตุมีผล การตัดสินใจอยางเหมาะสม 
การแกปญหาอยางเกิดประโยชน  และมีความคิด
สรางสรรคในทางที่ดี ปทมาวดี และคณะ (2550) พบวา
ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานการละเลนพื้นบานของเด็ก
ในภาคกลาง มีแนวทางในการอนุรักษใหดํารงอยูตอไป
ไดแก  การสนับสนุนอยางตอเนื่องจากหนวยงาน 
ดานวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนในดานงบประมาณ 
การสงเสริมและเผยแพร ใหมีการกําหนดการละเลน
พื้นบานของเด็กในหลักสูตรทองถิ่น จะเห็นไดวา
การละเลนพื้นบานของเด็กมีคุณคาทั้งดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ตอผูเลน แตสภาพ
ครอบครัวในปจจุบันมีสมาชิกนอย สวนมากมีลูกไมเกิน 
2 คนจึงไมมีการเลน ในกลุมญาติพี่นองและไมมีการ
ถายทอดจากเพื่อนหรือรุนพี่ ประกอบกับปจจุบันเปน 
ยุคคอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต มีการเลนเกมจาก
คอมพิวเตอร เด็กตองอยูกับคอมพิวเตอรเปนเวลานาน 
ไมไดเคลื่อนไหวรางกายตามวัยที่ควรจะว่ิงเลน ทําให
เด็กมีพฤติกรรมเก็บตัว เก็บกด กาวราว ขาดความ-
อดทนอดกลั้น ไมสามารถปฏิบัติตนตามกฎกติกาของ
กลุมได ไมรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ขาดมนุษยสัมพันธ
ที่ดี หากโรงเรียน ชุมชน ไดฟนฟูและนําการละเลน
พื้นบานของเด็กกลับมาถายทอดใหเปนที่รูจักแพรหลาย
จะชวยใหเด็กไทยในอนาคตมีสุขภาพอนามัย อารมณ
จิตใจ สังคมและสติปญญาดีขึ้น อีกทั้งยังเปนการพัฒนา
และอนุรักษการละเลนพื้นบานของเด็กใหคงอยูสืบไป 
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการอนุรักษ
และพัฒนาภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทย
ภาคกลางและภาคตะวันออกใหกวางขวางขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการ
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อนุรักษภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาค
กลางและภาคตะวันออก 2. เพื่อศึกษาแนวทางการ
อนุรักษการละเลนพื้นบานของเด็กไทยใหคงอยู และ  
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาดานสติปญญา อารมณ-จิตใจ 
สังคมและรางกายของเด็กดวยการละเลนพื้นบานของ
เด็กไทย ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดนิยามศัพทดังนี้ 

1) ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการอนุรักษ หมายถึง 
การกระทํา กิจกรรม ความคิด ความเปนอยูของบุคคล 
ที่ขัดขวางการสืบทอดการละเลนพื้นบานของเด็ก  

2) การอนุรักษภูมิปญญาฯ หมายถึง การฟนฟู 
การชุบชีวิตการละเลนของเด็กที่มีมาแตโบราณและ
ยังคงหลงเหลืออยูใหกลับมามีชีวิตอีกครั้ง  

3) การพัฒนาการละ เลนพื้นบ านของ เ ด็ก 
หมายถึง ผลจากการละเลนของเด็กที่สงผลใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  

 3.1) การพัฒนาด านร างกาย  หมายถึ ง  
การทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถว่ิง กระโดด 
มีความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อและอวัยวะ  

 3.2) การพัฒนาดานอารมณ-จิตใจ หมายถึง
การทําใหสภาพจิตใจ สนุกสนาน ราเริง สดช่ืน เบิกบาน 
มีความขยัน อดทน มีสมาธิ มีแรงจูงใจ มีคุณธรรม  
มีความสุข  

 3.3) กา ร พั ฒน า ด าน สั ง คม  ห มา ย ถึ ง  
การทําใหอยู รวมกับกลุมเพื่อน แบบรูจักกฎกติกา  
มีความสัมพันธที่ดี ชวยเหลือเก้ือกูล ไมเบียดเบียน
รังแก  

 3.4) การพัฒนาด านปญญา  หมายถึ ง  
มีความรู ความเขาใจ การรูจักคิด ความมีเหตุผล รูจัก
แสวงหาความรูและแสดงความคิดเห็น  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
 
  
 
 
 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย    
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ โรงเรียนที่มีการเรียนการสอน

ระดับช้ันอนุบาลและประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัด 
ภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน 1,200 โรงเรียน 
ผูใหขอมูลและรวมกิจกรรม ประกอบดวย ผูบริหาร
โรงเรียน อาจารยผูสอนระดับช้ันอนุบาลปที่ 3 และ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 และผูสอนวิชาพลศึกษา ผูนํา
ทองถิ่น ปราชญชาวบาน นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปที่ 3 
และช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  

กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมหลายขั้นตอน  
เริ่มจากการสุมจังหวัดในภาคกลาง ไดแก จังหวัด-
นครสวรรค ปทุมธานี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี 

สุโขทัย สุพรรณบุรี อยุธยา และอางทอง จากการสุม
จังหวัดในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง จากนั้นสุม
อําเภอในแตละจังหวัดและสุมโรงเรียนในแตละอําเภอ 
สําหรับสงแบบสํารวจการละเลนฯ จํานวน 400 โรงเรียน 
จากนั้นสุมเลือกโรงเรียนที่สมัครเขารวมกิจกรรม
การละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลางและภาค-
ตะวันออกไดจํานวน 8 โรง ไดแก 1. โรงเรียนพินิจอนุสรณ 
(โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) อ.ตาคลี 
จ. นครสวรรค 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพลับพลา อ.เมือง 
จ.จันทบุรี 3. โรงเรียนชุนชนแหลมงอบ (นิเทศกอุปถัมภ) 
อ.แหลมงอบ จ.ตราด 4. โรงเรียนชุมชนบานตลาด- 
ทุงเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 5. โรงเรียนวัดสระแกว 

ปจจัยดาน
โรงเรียน 
บุคคล 
ครอบครัว 
สังคม 
เศรษฐกิจ 

อุปสรรคและการอนุรักษ
ภูมิปญญาการละเลน
พื้นฐานของเด็กภาคกลาง 
และภาคตะวันออก  
29 ชนิด 

พัฒนาการของเด็ก 4 ดาน 
- รางกาย 
- อารมณ-จิตใจ 
- สังคม 
- ปญญา 
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(รุงโรจนธนกุล) อ.ปาโมก จ.อางทอง 6.  โรงเรียน- 
วั ด สุ ว ร ร ณ า รั ญ ญิ ก า ว า ส  อ . บ อท อ ง  จ . ช ล บุ รี  
7.  โรง เรี ยนมารี วิทยาศรีมโหสถ อ .  ศรีมโหสถ  
จ.ปราจีนบุรี และ 8. โรงเรียนนารายณวิทยาลัย อ.เมือง 
จ.ลพบุรี ดังนั้นกลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณและ
ดําเนินกิจกรรม ประกอบดวย 1) ผูบริหารโรงเรียน
จํานวน 8 คน 2) อาจารยประจําช้ันและผูสอนวิชา- 
พลศึกษา จํานวน 40 คน 3)  ผูนําทองถิ่น ปราชญ
ชาวบาน จํานวน 40 คน เพื่อตอบแบบสัมภาษณ 
การอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาการละเลนของเด็ก  
4) นักเรียนช้ันอนุบาลปที่  3 และช้ันประถมศึกษา 
ปที่  1-3 เพื่อทดลองเลนการละเลนพื้นบานของเด็ก 
จํานวน 400 คน 5) อาจารยผูสอนระดับช้ันอนุบาล 
ปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่  1-3 และผูสอนวิชา- 
พลศึกษา 40 คน เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กหลัง
การจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบาน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1. แบบสํารวจการละเลนพื้นบานของเด็กไทย

(ภาคกลางและภาคตะวันออก) จํานวน 29 ชนิด  
2. แบบสัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียนและผูนํา

ทองถิ่น ครูและปราชญชาวบานเก่ียวกับปจจัย อุปสรรค
และแนวทางการอนุรักษการละเลนพื้นบานของเด็กไทย 

3. เอกสารการละเลนพื้นบานของเด็กไทย 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) จํานวน 29 ชนิดไดมา
จากหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ของ
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย รายงานวิจัยเรื่อง
ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานการละเลนพื้นบานของ 
เด็กภาคกลางของ ปทมาวดี และคณะ (2550) ชัชชัย 
(2549) กีฬาพื้นเมืองไทยภาคกลาง และผะอบ และ
คณะ (2522) รายช่ือการละเลนพื้นบานของเด็ก 
ภาคกลางและภาคตะวันออก ไดแก กาฟกไข เกาอี้ -
ดนตรี ขายแตงโม ขี่มาสงเมือง ขี้ตูกลางนา งูกินหาง 
จ้ําจี้ ชักคะเยอ ซอนหา ดมดอกไม ตี่จับ ตีลูกลอ เตย
หรือตาลอง แตะหุน ปลาหมอตกกระทะ ปดตาตีหมอ 
เปายิงฉุบ โพงพาง มอญซอนผา แมงมุม รีรีขาวสาร  
ลิงชิงหลัก ว่ิงเปยว เสือกินวัว เสือขามหวย เสือตกถัง  
สีซอ อีตัก และอายเขอายโขง   

4. แบบบันทึกการดําเนินกิจกรรมการละเลน
พื้นบานของเด็กไทยภาคกลางและภาคตะวันออก
จํานวน 29 ชนิด ประกอบดวย การวางแผน สื่อและ
อุปกรณ การเตรียมตัว การนําเขาสูบทเรียน การสาธิต
วิธีการเลน การสรุปและประเมินผล   

5. แบบประเมินการละเลนพื้นบานของเด็กไทย
เปนรายบุคคลและรายกลุมประกอบดวย ขอมูลทั่วไป
และรายการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ดานรางกาย การ
เคลื่อนไหว สติปญญา สังคม อารมณ-จิตใจ และอื่น ๆ 
โดยใชเกณฑประเมินผล 3 ระดับ คือ ปานกลาง ดีและ 
ดีมาก   

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1.  ศึกษาค นคว า เ อกสาร  ตํ า รา  ว ารสาร  

และงานวิจัยที่ เก่ียวของเพื่อใชสราง 1) แบบสํารวจ
การละเลนพื้นบานของเด็กไทย 2) แบบสัมภาษณปจจัย 
อุปสรรคและแนวทางการอนุรักษการละเลนพื้นบานของ
เด็กไทย 3) แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการละเลน
พื้นบานของเด็กไทย 4) แบบประเมินการละเลนพื้นบาน
ของเด็กไทย 4 ดาน และ 5) เอกสารการละเลนพื้นบาน
ของเด็กไทย (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 29 ชนิด 
ซึ่งพิจารณาจาก การศึกษาคนควาวิจัยที่พบวา ยังมีการ
เลนอยูในโรงเรียนทองถิ่น และการเลนที่สง เสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน  

2.  นําแบบสํารวจฯ แบบสัมภาษณฯ แบบ
ประเมินฯ และแบบบันทึกฯ ใหผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เก่ียวของจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาพบวามีคา IOC มากกวา 0.5 ทุกขอจึงนําไป
ทดลองใชกับอาจารยและผูนําชุมชน เพื่อปรับปรุงให
เหมาะสมกอนนําไปเก็บขอมูลจริง  

การเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีขั้นตอน

การเก็บขอมูล ดังนี้  1.  ทําหนังสือถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในจังหวัดตาง ๆ เพื่อขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสํารวจขอมูลการละเลน
พื้นบานของเด็กที่โรงเรียนใชในการเรียน การสอน โดย
ใชแบบสํารวจฯ 2.  ทําหนังสือถึงถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  
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วิธีการเลนของการละเลนพื้นบานของเด็ก โดยใช
เอกสารการละเลนพื้นบานของเด็กฯ และหนังสือตอบรับ
การเขารวมเปนเครือขายทดลองนําการละเลนพื้นบาน
ของเด็กไปใชในการเรียนการสอน 3.  คณะผู วิจัย 
เดินทางไปอธิบายกับโรงเรียนที่ เขารวมกิจกรรม
เก่ียวกับวิธีดําเนินการตามเอกสารการละเลนฯ และการ
ประเมินผลโดยการบันทึกผล พรอมช้ีแจงขอซักถาม ใช
เวลาในการดําเนินกิจกรรมการละเลน 1-2 เดือน แบง
ชนิดของการเลนเปน 2 กลุม โดยแตละโรงเรียนจะ
ไดรับการละเลน 14-15 ชนิด แตละชนิดใชเวลาเลน  
2-3 ครั้ง ๆ ละ 30-60 นาที (โดยใชเอกสารการละเลนฯ 
แบบบันทึกกิจกรรมฯ แบบประเมินการละเลนฯ)  
4. ผูวิจัยนัดหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล และพรอม
ทั้งบันทึกวีดีทัศนและภาพนิ่งการละเลนที่นักเรียนเลน 
และสัมภาษณผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ ทั้งจากผูบริหาร อาจารยผูรับผิดชอบการ
สอนและนักเรียน ใชเวลา โรงเรียนละ 1 วัน 5. ผูวิจัย
สัมภาษณผูนําชุมชนและปราชญชาวบานเก่ียวกับปจจัย 
อุปสรรคและแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาการละเลน
พื้นบานของเด็ก ในชวงเวลาที่ไปเก็บขอมูลที่โรงเรียน 
โดยขอใหโรงเรียนเปนผูประสานงาน 

การวิเคราะหขอมูล  
วิเคราะหแบบสํารวจและแบบประเมินผลดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยหาคาความถี่
วิเคราะหแบบสัมภาษณโดยสรุปความคิดเห็นของแตละ
กลุมและนําเสนอดวยวิธีพรรณนา  
 
ผลการวิจัย   

ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องการอนุรักษและ
พัฒนาภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทย 
นําเสนอผลเปน 4 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 การละเลนพื้นบานของเด็กที่โรงเรียน
ใชเลนอยู  

ผลการสํารวจเก่ียวกับโอกาสตาง ๆ ที่โรงเรียน
นําการละเลนพื้นบานของเด็กไปจัดใหนักเรียนเลน จาก
การตอบกลับของโรงเรียนจํานวน 296 โรง มีดังนี้  

1. การละเลนพื้นบานของเด็กที่โรงเรียนใชเลน
กับนักเรียนช้ันอนุบาล 1-3 เรียงตามลําดับ 10 อันดับแรก 
ดังนี้ แมงมุม จ้ําจี้ มอญซอนผา รีรีขาวสาร งูกินหาง 
เกาอี้ดนตรี ว่ิงเปยว เปายิงฉุบ ซอนหา และชักคะเยอ  

2. การละเลนพื้นบานของเด็กที่โรงเรียนใชเลน
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 เรียงตามลําดับ  
10 อันดับแรก ดังนี้ ขี่มาสงเมือง กาฟกไข ปดตาตีหมอ 
ตี่จับ ชักคะเยอ เสือกินวัว ลิงชิงหลัก ว่ิงเปยว ซอนหา
และโพงพาง  

3. การละเลนพื้นบานของเด็กที่โรงเรียนใชเลน
กับนักเรียนทุกระดับช้ันตามลําดับ 10 อันดับแรก ดังนี้ 
เกาอี้ดนตรี เปายิงฉุบ ว่ิงเปยว มอญซอนผา ชักคะเยอ 
รีรีขาวสาร งูกินหาง ซอนหา จ้ําจี้ และแมงมุม 

4. การละเลนพื้นบานที่ โรงเรียนนํามาใชใน
โอกาสตาง ๆ มากเปนลําดับตน ๆ ดังนี้ ใชในการเรียน
การสอน ไดแก มอญซอนผา รีรีขาวสาร งูกินหาง 
ว่ิงเปยว เปายิงฉุบ แมงมุม จ้ําจี้ ซอนหา กาฟกไข และ 
เกาอี้ดนตรี ใชเลนในโอกาสปดภาคเรียน ไดแก ซอนหา 
เปายิงฉุบ จ้ําจี้ เกาอี้ดนตรีและชักคะเยอ และใชเลนใน
โอกาสวันเด็กและเทศกาล ไดแก เกาอี้ดนตรี ชักคะเยอ 
ปดตาตีหมอ ว่ิงเปยว มอญซอนผา รีรีขาวสาร และขี่มา
สงเมือ เลนในงานประเพณี ไดแก มอญซอนผา เกาอี้
ดนตรี ชักคะเยอ รีรีขาวสาร และงูกินหาง  

ตอนท่ี 2 ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการอนุรักษ 
ภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลาง 
และภาคตะวันออก จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน 
อาจารยผูสอน ผูนําทองถิ่น ปราชญชุมชน จํานวน  
87 คน ไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้  

1. ดานนโยบายการศึกษา  
 ผูบริหารสวนใหญกลาววา การจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียน มุงสนองความตองการของชุมชน
ที่เนนวิชาการมากกวาการเรียนรูแบบชุมชนเอื้อเฟอ
แบ งปน  จึ ง จัดการ เรี ย นแบบไม เป ดโอกาสให มี
การละเลนพื้นบานเพื่อการพักผอน และมีความสุขกับ
ธรรมชาติและการหวนหาอดีตของบรรพบุรุษ นอกจากนี้ 
หลักสูตรไดกําหนดใหวิชา พลศึกษาแตละระดับช้ัน
จัดการเรียนการสอนกีฬาประเภทสากล เชน ฟุตบอล 
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แบดมินตัน บาสเก็ตบอล เปนตน แตไมมีการสอดแทรก
การละเลนพื้นบานของเด็กไทยในแตละระดับช้ัน  

2.  ดานแหลงความรูเก่ียวกับการละเลนพื้นบาน
ของเด็กไทย 

 2.1 ผูสอนสวนใหญกลาววา การละเลน
พื้นบานของเด็กไทยขาดการสืบทอดมาสูคนรุนใหม  
ในปจจุบันครูรุนใหมไมเคยเลนในสมัยเด็กและไมได
เรียนในสมัยที่กําลังศึกษาในหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี 
ทําใหการเลนบางอยางสูญหายไป สงผลใหขาดความรู 
ทักษะ นอกจากนี้บางโรงเรียนมีครูไมเพียงพอ ไมมีครู
พลศึกษา และครูสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี ซึ่งเปน
บุคลากรที่มีความรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการละเลน
พื้นบานของเด็กไทย 

 2.2  ผู นํ า ท อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ปร า ชญ ชุ มช น 
สวนใหญเห็นพองตองกันวา เอกสารตําราเก่ียวกับ
การละเลนพื้นบานของเด็กมีจํานวนนอย มีราคาแพง 
และไมแพรหลาย เฉพาะผูที่สนใจเทานั้นจึงจะทราบ
แหลงที่จะคนควาได  เชน จากหองสมุดโรงเรียน 
หองสมุดประชาชน ศูนยวัฒนธรรม นอกจากนี้ปราชญ
ชาวบานที่เปนผูรูวิธีการละเลนพื้นบานของเด็กมีนอย 
และมีอายุมาก ไมสามารถถายทอดหรือสาธิตให
ลูกหลานเขาใจได สวนตัวอยางการละเลนพื้นบานใน
รูปแบบ ดีวีดี (DVD) ภาพยนตร และอุปกรณที่ใชเลน  
ที่สามารถรับชมและจับตองได มีนอย แตการละเลนที่
เปนกีฬาสากลพบเห็นไดตามโทรทัศน หนังสือพิมพ 
วารสารและมีอุปกรณพรอม  

3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ผูบริหารโรง เรียน อาจารยผูสอน ผูนํ า

ทองถิ่น และปราชญชุมชนสวนใหญเห็นพองตองกันวา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่ องมือสื่อสาร เชน 
โทรทัศน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โทรศัพทไรสาย มี
ความทันสมัยสามารถรับรูขอมูลไดรวดเร็ว ทําใหเด็ก ๆ 
เสพติดความรวดเร็วจากสื่อเหลานี้ และใชเวลามากกับ
การเลนเกมคอมพิวเตอรหรือดูโทรทัศน จึงไมสนใจ
การละเลนกลางแจง กับกลุมเพื่อน ๆ หรือญาติพี่นอง 
สวนเด็กที่ไมมีเครื่องคอมพิวเตอร เปนของตนเองที่บาน 
จะไปเลนตามรานเกม ประกอบกับขอมูลขาวสารที่

สงผานเครื่องรับโทรทัศนสวนใหญเปนกิจกรรมบันเทิง 
กีฬาสากล ไมมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับการละเลนพื้นบาน
ของเด็ก ทําใหเด็กๆ ไมรูจัก ไมเคยเห็นภาพการละเลน
ของเด็กในอดีต สงผลใหไมเกิดความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมความเปนไทย   

4.  ดานครอบครัวและสังคม  
 ผูนําทองถิ่น และปราชญชุมชนสวนใหญเห็น

พองตองกันวา ครอบครัวที่มีฐานะดีจะไมอนุญาตให
ลูกหลานออกไปว่ิงเลนกับเพื่อนฝูงนอกบาน เพราะเกรง
จะไมปลอดภัย จึงซื้ออุปกรณ เครื่องมือสื่อสารดานวัตถุ
มาทดแทนการใชเวลาวาง เวลาพักผอน ว่ิงเลนของ
เด็กๆ สําหรับเวลาที่เด็ก ๆ จะว่ิงเลน หลังเลิกเรียน เชน 
อดีตลดลง  เนื่อ งจากการคมนาคมขนส งสะดวก 
การจราจรติดขัด ผูปกครองมารับบุตรหลานเอง หรือใช
บริการรถรับสงนักเรียน เด็กจึงตองเดินทางไป-กลับ 
โรงเรียน ตามที่กําหนด ไมสามารถว่ิงเลนในบริเวณ
โรงเรียนหรือบริเวณชุมชนได สําหรับการเคลื่อนยาย
แรงงานของครอบครัว สงผลใหเกิดความแปลกใหมใน
ทองถิ่นที่ยายเขาไปทํางาน ไมรูจักวัฒนธรรมการละเลน
พื้นบานของทองถิ่น ทั้งยังไมเคยไดรับการถายทอดวิธี
การละเลนพื้นบานในวัยเด็กจากครอบครัวและโรงเรียน 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันจาก
สังคมเกษตรกรรม เปนสังคมอุตสาหกรรม อีกทั้งการ
รวมตัวของชุมชนในชนบทจะลดลง แตกลับไปรวมตัว
ในเมือง และในยานอุตสาหกรรมเพื่อประกอบอาชีพ
รับจาง ทําใหความเปนอยูอยางธรรมชาติบริเวณที่พัก
อาศัยเปลี่ยนแปลงอยางมากจากบานติดดินเปนบาน
ลอยฟามากขึ้น การอยูแบบหลายกลุมอายุเชนในอดีต 
กลายเปนอยูแบบ แยกเปนกลุม ๆ เชน กลุมวัยทํางาน 
และผูสูงอายุ / ผูชรา กับเด็ก ๆ   

5. ดานเศรษฐกิจ 
 ผูนําทองถิ่น และปราชญชุมชนสวนใหญเห็น

พองตองกันวา ประชาชนที่ไดรับการศึกษาสูง มีอาชีพ 
การงานตามหางราน บริษัท เพื่อหารายไดที่เพิ่มขึ้นให
สอดคลองกับรายจายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการสรางที่อยู
อาศัย การซื้อยานพาหนะ ในการเดินทางและเครื่อง
อุปโภค บริโภคที่ตองสมฐานะ รวมถึงความเจริญ-
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กาวหนาในการคาขายแบบ ไรพรมแดน สงผลใหคน 
มุงหารายไดสนองความตองการที่มีผู เสนอใหอยาง 
ไมหยุดยั้ง เชน รายจายดานเทคโนโลยี  เพื่อความ
รวดเร็วในการรับรูขอมูลขาวสาร และเปนการพักผอน 
หลังเลิกงานหรือเลิกเรียน แตเมื่อไดมาแลว กลับ
นํามาใชเพื่อความบันเทิงไรสาระ ทําใหเสียเวลาในการ
เรียนการทํางาน และเด็กๆ ไมมีโอกาสในการว่ิงเลน
รวมกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนหรือในชุมชน  

ตอนท่ี  3  แนวทางการอนุรั กษ ภูมิปญญา
การละเลนพื้นบาน ของเด็กภาคกลางและภาคตะวันออก 
จากแนวคิดการปรับเปลี่ยนเพื่อใหการละเลนพื้นบาน
ของเด็กภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงใชเลนอยูใน
ปจจุบัน ผูสอนใหความคิดเห็นตอแนวทางการอนุรักษ
ภูมิปญญาการละเลนพื้นบาน ของเด็กภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ดังนี้  

1. โรงเรียนสามารถอนุรักษการละเลนพื้นบาน
ของเด็กไดโดยนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
มาใชผานทางหลักสูตรการเรียนสอน ดังนี้  

 1.1 เพิ่มทางเลือกในหลักสูตรทองถิ่ น  
ใหนักเรียนสืบคนการละเลนพื้นเมืองจากปราชญ
ชาวบานในทองถิ่น บันทึกวิธีการเลน นํามาเลนและ
ประเมินคุณคา  

 1.2 มอบหมายใหอาจารยผู สอนวิชา - 
พลศึกษาและนันทนาการนําการละเลนพื้นบานมา
ถายทอดใหนักเรียนไดรูจักและฝกเลนแตละชวงช้ันการ
เรียน ตามความเหมาะสม รายงานและบันทึกผลถึง 
ขอดีและอุปสรรค  

 1.3 โรงเรียนมอบหมายใหอาจารยที่สอน
วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา หาความรูการละเลน
พื้นบานของเด็กมาสอน ในช้ันเรียน จัดการแขงขันใน
โอกาสตางๆ อาจจะจัดในรูปโครงงาน โครงการวิจัย 
หรือรูปแบบอื่น ๆ 

 1.4 จัดตารางเรียนใหมีการละเลนพื้นบาน
ของเด็กแตละวันและแตละสัปดาห โดยกําหนด วันเวลา 
ที่แนนอน   

 1.5 เปดโอกาสใหนัก เรียนไดประกวด 
แข งขันการละ เลนพื้ นบ านในโอกาสพิ เศษ เชน  
วันเด็กแหงชาติ วันปใหมหรือโอกาสสําคัญของทองถิ่น 

นอกจากนี้ควรจัดโครงการอบรมความรูเก่ียวกับ
การละเลนพื้นบานของเด็ก ดังนี้   

1) สถาบันการศึกษา ที่ ผลิต บุคลากรทาง 
การศึกษาในทองถิ่น ควรจัดอบรมครูผูสอนในระดับ
ประถมศึกษาจากโรงเรียนตาง ๆ เก่ียวกับการละเลน
พื้นบานของเด็ก โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ ตํารา เอกสาร 
วิซีดี หลักฐานดานประโยชนจากการละเลนพื้นบานของ
เด็กดานตาง ๆ เชน ทักษะคณิตศาสตร ทักษะการอยู
รวมในสังคม ความแข็งแรงดานรางกาย การปรับตัว
ดานอารมณจิต ใจ  ผ านโครงการสืบทอดอนุ รักษ
การละเลนพื้นบานของเด็กไทย   

2) โรงเรียนที่ผานการอบรมและมีความพรอม 
ควรเปนหนวยประสานการถายทอดความรู หรือเปน
โรงเรียนตนแบบการใชกิจกรรมการละเลนพื้นบานของ
เด็ก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนดังกลาว
ใหกับครูในโรงเรียนเครือขายตอไป 

2. ผูนําทองถิ่น และปราชญชุมชนสวนใหญ 
มีความคิดเห็นตอนโยบายการฟนฟูการละเลนพื้นบาน
ของเด็กโดยมอบหมายใหปราชญชาวบานหรือผูรูใน
ชุมชนรื้อฟนการละเลนพื้นบานของเด็กในอดีตมา 
สืบทอดใหกับเด็กรุนหลัง โดยบันทึกในรูปเอกสาร ดีวีดี 
หรือภาพยนตร ดังนี้ 

 2.1 ผูนําทองถิ่น และปราชญชุมชนสวน
ใหญเห็นพองตองกันวา โรงเรียน บาน วัด ควรประชุม
วางแผนรวมจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการละเลน
พื้นบานของเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณจิตใจ สังคมและปญญาของลูกหลานในชุมชน 
เชน ผูปกครองชวยประดิษฐ อุปกรณจากวัสดุในทองถิ่น 
โรงเรียนอนุญาตใหใชสถานที่ติดตั้งอุปกรณและจัด
กิจกรรมของเด็ก ๆ อีกทั้งบํารุงรักษาใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานตลอดเวลา และควรจัดเก็บรวบรวมวัสดุ
อุปกรณการละเลนพื้นบานของเด็กในอดีต เรียกวา
พิพิธภัณฑชุมชน และขอความรวมมือจากผูรูมาสาธิต
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การประดิษฐและการใชในการละเลนตาง ๆ ในงานบุญ
ประเพณี เชน สงกรานต เปนตน  

 2.2 สงเสริมความสัมพันธสามวัย คือ ปูยา 
ตายาย พอแม และลูก ผานการละเลนพื้นบาน เปน 
การรําลึกถึงความหลังเมื่อปูยา ตายาย พอแมยังเปน
เด็ก โดยการบอกเลาจากรุนสูรุน  

 2.3 ประชาสัมพันธ สื่ อสารการจัดงาน
ประเพณี ตามเทศกาลตาง ๆ โดยเพิ่มการละเลน
พื้นบานของเด็กที่ไดรับความนิยมเพื่อใหสืบทอดตอไป 

3. ผูบริหารโรงเรียนและผูสอนสวนใหญเห็น
พอ งต อ ง กัน เ ก่ี ย ว กับข อมู ล ด านปร ะ โยชน แ ล ะ
ความสําคัญของการละเลนพื้นบานของเด็กวา ควร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู
ลูกหลาน ใหตระหนัก ถึงความเปนอยูแบบรักสามัคคีใน
หมูคณะ อยูรวมกันฉันทพี่นอง ไมมุงใหลูกหลานเกง
วิชาการเพื่อประกอบอาชีพในเมืองใหญ เลิกทัศนคติใช
วัตถุเปนศูนยกลาง เปนเครื่องมือหาความสุขสวนตัว 
สงเสริมใหตระหนักถึงความพรอมดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคมและสติปญญาและเรียนอยางมีความสุขใน
บริบทธรรมชาติ 

ผู สอนส วนใหญกล าวว า  การจัด กิจกรรม
การละเลนพื้นบานของเด็กไทยสามารถปรับเปลี่ยน 
สถานที่เลนและวัสดุอุปกรณตามความสะดวก ไดแก 

1) การเลนลิงชิงหลัก จะเลนใตถุนอาคารเรียน 
ศาลานั่งพักผอน เพราะมีเสาอาคารเพียงพอที่จะให
นักเรียนเลนแลกเปลี่ยนเสากันได  

2) การเลนปดตาตีหมอ จะใชปบน้ํามันพืชแทน
หมอดิน เพราะหาซื้อไดสะดวก มีความคงทน สามารถ
ใชไดหลายๆ ครั้งและมีเสียงดังชัดเจน  

3) การเลนว่ิงเปยว จะใชตนไม เกาอี้ เปนหลัก 
แทนการตอกไมหรือวางกรวยเปนหลักในการรับสงผา 
และการว่ิงออม   

4) การเลนเกาอี้ดนตรี จะใชรองเทานักเรียน
วางเปนวงกลม เพื่อเปนขอบเขตในการเดินวนรอบ ๆ 
ในขณะที่มีการรองเพลงและมีดนตรีประกอบการรอง
เพลงเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน 

ตอนท่ี 4 พัฒนาการของเด็ก 4 ดาน จากการใช
กิจกรรมการละเลนพื้นบานของเด็กภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก การประเมินพัฒนาการของนักเรียน 
โดยการสังเกตหลังจากทํากิจกรรมการละเลนพื้นบาน
ของเด็ก เปนเวลา 1-2 เดือน จากแบบประเมินซึ่ง
อาจารยผูสอนเปนผูประเมิน พบวาการละเลนพื้นบาน
ของเด็กภาคกลางและภาคตะวันออกเกือบทุกชนิดที่
นํามาศึกษาในครั้งนี้ใหประโยชนตอพัฒนาการของเด็ก
ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากถึงมากที่สุด สามารถสรุป
แยกพัฒนาการแตละดานไดดังนี้   

1. พัฒนาการดานรางกาย พบวา ว่ิง เปยว  
ชักคะเยอ ลิงชิงหลัก ตี่จับ ขี่มาสงเมือง อายเขอายโขง 
เสือขามหวย ตีลูกลอ เสือกินวัว ขายแตงโม เตย และ
ปลาหมอตกกระทะ การละเลนเหลานี้ ทําใหรางกาย
แข็งแรง แคลวคลองวองไว เพราะเปนการละเลนที่มี 
การ ว่ิง กระโดด หลบ และเอี้ยวตัว  

2. พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ พบวา มอญ
ซอนผา รีรีขาวสาร งูกินหาง ซอนหา ว่ิงเปยว ชักคะเยอ 
ลิงชิงหลัก เกาอี้ดนตรี ปดตาตีหมอ โพงพาง กาฟกไข 
อายเขอายโขง เตย และปลาหมอตกกระทะ เปน 
การเลนที่ เ กิดความสนุกสนานรื่นเริง  การรอคอย  
การแพ  ชนะ การทําไดหรือทําไมได การเปนผูนํา  
ผูตาม 

3. พัฒนาการดานสังคม พบวา มอญซอนผา  
รีรีขาวสาร งูกินหาง ว่ิงเปยว ชักคะเยอ เกาอี้ดนตรี  
ลิงชิงหลัก จ้ําจี้ แมงมุม กาฟกไข ปดตาตีหมอ โพงพาง 
เสือกินวัว ขายแตงโม อีตัก เตย และปลาหมอตกกระทะ 
เปนการละเลนที่ตองทําตามกติกา ตามขอตกลง ตอง
ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม มีการชวยเหลือ แบงปน  
มีน้ําใจไมตรีตอกัน  

4. พัฒนาการดานปญญา พบวา มอญซอนผา 
รีรีขาวสาร งูกินหาง เกาอี้ดนตรี จ้ําจี้ แมงมุม เปายิงฉุบ 
กาฟกไข ปดตาตีหมอ เสือขามหวย ตีลูกลอ ขายแตงโม 
ดมดอกไม อีตักและสีซอ เปนการเลนที่ตองสังเกต ใช
การวางแผน ใชปฏิภาณไหวพริบ การรองบทเจรจาหรือ
บทรองประกอบทาทาง  
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สรุปและวิจารณผล  
1. ปจจัยที่ส งผลตอการอนุรักษ ภูมิปญญา

การล ะ เ ล นพื้ นบ านของ เ ด็ก ไทยภาคกลางแล ะ 
ภาคตะวันออก สามารถวิจารณผลได ดังนี้  

1) นโยบายการศึกษา ดานหลักสูตรการเรียน
การสอนจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ  
พ.ศ. 2542 และปรับปรุง พ.ศ. 2545 กําหนดหลักสูตร
แกนกลางใหทุกโรงเรียนยึดถือเปน แนวปฏิบัติ และ 
มีหลักสูตรทองถิ่นที่เปดโอกาสใหแตละโรงเรียนปรับใช
ตามความเหมาะสมกับสภาพบริบทของทองถิ่น เปน 
สิ่งที่ดี ซึ่งผูบริหารโรงเรียนสามารถบริหารการศึกษา
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และความพรอมของบุคลากร 
อยางไรก็ตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ยังคงยึดถือดานวิชาการเปนหลักมีการประเมินเฉพาะ
ระดับสูงสุดแตละระดับ (ประถมศึกษาปที่  3 และ  
6) แบบเปรียบเทียบทั้งประเทศและเปรียบเทียบระดับ
เขตหรือจังหวัดทําใหผูบริหารบางโรงเรียนกําหนด
นโยบายใหโรงเรียนมีความโดดเดนดานวิชาการ  
ไมสนับสนุนใหจัดกิจกรรมดานอื่น  ๆ จะเนนดาน
วิชาการ รวมทั้งประเมินความดีความชอบของครูผูสอน
ดวย ผลการสอบของนักเรียน จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่
โรงเรียนไมมีการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานของเด็ก
ในการเรียนการสอน จัดการเลนบางตามที่กําหนดไวใน
แตละวิชา เชน วิชาภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวของกับ
การละเลนพื้นบานของไทย เชน มอญซอนผา งูกินหาง 
เปนตน 

นอกจากนี้ระบบการศึกษาเปนปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่ทําใหการละเลนพื้นบานของเด็กใน
ปจจุ บันแตกต างจากอดีต เนื่ องจากการกําหนด
การศึกษา เปนระบบ มีหลักสูตรการเรียนการสอน
ชัดเจนและบรรจุไวในแตละวิชา ทั้งมีการกําหนดเนื้อหา
และเวลาเรียนดวย วิชาพลศึกษามีสวนสําคัญทําให
การละ เลนของตะวันตกแพรหลายเข ามาแทนที่
การละเลนพื้นบานของเด็ก เชน การสอนวิชาฟุตบอล 
เทนนิส แบดมินตัน ปงปอง ฯลฯ แทนการเลนขี่มา- 
สงเมือง ลูกขาง ลิงชิงหลัก เปนตน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของปทมาวดีและคณะ (2550) ที่พบวา

การละเลนพื้นบานของเด็กไทยไมไดกําหนดไวใน
หลั ก สู ต ร การ เ รี ย นกา รส อน ใ น โ ร ง เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา คือไม ได บั ง คับ และสอดคลอง กับ 
ผลการศึกษาของ ผะอบ และคณะ (2522) พบวา เด็กไทย 
ปจจุบันไมคอยรูจักการละเลนของเด็กไทยสมัยกอน  
จึงควรปรับปรุงการละเลนใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน
และจัดไว ในหลักสูตรวิชาพลานามัย ทั้ ง ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หากไมอนุรักษการละเลน
อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอาจสูญหาย 

2) ผูสอนสวนใหญกลาววา การละเลนพื้นบาน
ของเด็กไทยขาดการสืบทอดมาสูคนรุนใหม ในปจจุบัน
ครูรุนใหมไมเคยเลนในสมัยเด็ก นอกจากนี้บางโรงเรียน
มีครูไมเพียงพอ ไมมีครูพลศึกษา และครูสอนวิชา
ลูกเสือเนตรนารี ซึ่งเปนบุคลากรที่มีความรูเก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานของเด็กไทย หากไดมี
การรวบรวม แหลงความรูดานผูรูเก่ียวกับการละเลน
พื้นบานของเด็กในรูปวีซีดี และนํามาถายทอดใหกับ
ผูเรียน จะทําใหเกิดการพัฒนากับผูเรียนและเปนการ
อนุรักษภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไดดวย 
สอดคลองกับรายงานการประชุมเก่ียวกับการละเลน
พื้นบานของเด็กในกลุมประเทศอาเซียน พบวาการ
รวบรวมการละเลนพื้นบานในรูปวีซีดี ดวยเทคโนโลยี
ทันสมัยในปจจุบัน จะชวยสืบทอดใหการละเลนพื้นบาน
ของประเทศตางๆ ยังคงใหลูกหลานไดเรียนและสืบทอด
ตอไป  

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
ปจจุบันเทคโนโลยีขาวสารเจริญกาวหนาอยางมาก  
ทําใหขาวสารจากทั่วทุกมุมโลกไดรับการเสนออยาง
รวดเร็ว ทันเวลา สังคมปจจุบันจึงนิยมเสพ ความรู จาก
สื่อเหลานี้ซึ่งมีการเสนอรายการกีฬา รายการบันเทิง
จากประเทศตะวันตก เชนยุโรป อเมริกา สงผลให
การละเลนพื้นบานของไทยในอดีตซึ่งเลนกันตามใตถุน
บานหรือในโรงเรียนไมเปนที่รูจัก และสูญหาย หากยังมี
เลนกันบางก็จะเปนตามชนบทที่ยังไมมีอิทธิพลของเกม
คอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสื่อสารมากนัก สอดคลอง
กับรายงานของ คณะทํางานเ ก่ียว กับการพัฒนา 
เครื่องเลนของเด็ก (2524) กลาววา ความเปนอยูใน
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ปจจุบันมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว เนื่องดวยมี
เครื่องไฟฟาและวัตถุประดิษฐตาง ๆ เขามาชวยเหลือ 
เชนตูเย็น เตาแกสหุงตม เตารีด เครื่องซักผา ในดาน
บันเทิงก็มีวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร สิ่งเหลานี้เปนผล
ในดานความเจริญของบานเมืองในปจจุบัน และคงจะมี
เพิ่มขึ้นอีกตามลําดับในอนาคต และสอดคลองกับผล
วิจัยของปทมาวดี และคณะ (2550) พบวาสาเหตุที่
การละเลนพื้นบานสูญหายเนื่องจากวิถีชีวิตของชุมชน
เปลี่ยนไปและความกาวหนาของเทคโนโลยี  เชน  
เกมคอมพิวเตอร เขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตของเด็ก 
จากการเปดบริการรานเกมสออนไลนและอินเทอรเน็ต 
ที่มีอยางกวางขวาง หรือแมแตผูปกครองบางทานก็
สนับสนุนหาอุปกรณคอมพิวเตอรไวใหเด็กเลนเกมส 
ที่บาน เพื่อไมใหเด็กออกไปเลนนอกบาน ทําใหเด็ก 
สวนใหญหันมาใชเวลาวางกับเกมสและรานดังกลาว
มากขึ้น เกิดความหางเหินกับสมาชิกในครอบครัวและ
เพื่อน ๆ และสอดคลองกับรายงานฯ ของกลุมประเทศ
อาเซียน พบวาเกมคอมพิวเตอรและเครื่องมือสื่อสาร
ตาง ๆ ทําใหเวลาสําหรับการว่ิงเลนของเด็กลดลงเพราะ
ใชเวลากับการนั่งเลนเกมคอมพิวเตอรและเครื่องมือ
สื่อสารแทน 

4) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม สภาพสังคมใน
ปจจุบันเปนสังคมแบบอุตสาหกรรม เปนสังคมแหง 
การรีบเรง การแขงขัน มีเวลาพักผอนนอยและหา
ความสุขดวยการทองเที่ยว การใชบริการนอกบานใน
สถานบันเทิงตาง ๆ บานเมืองเจริญขึ้นทางดานวัตถุ  
มีตึกรามทันสมัย สงผลใหวัสดุธรรมชาติหายากมากขึ้น 
สังคมไทยอันเปนสังคมเกษตรด้ังเดิมเปลี่ยนเปน
อุตสาหกรรม หรือ สังคมเมืองอยางชัดเจน พื้นที่
การเกษตรซึ่งเคยเปนที่เลนอันกวางใหญและเปนแหลง
เรียนรูธรรมชาติของเด็ก กลายเปนพื้นที่สําหรับการทํา
อุตสาหกรรม ทําใหเด็กถูกจํากัดพื้นที่การเลน 

นอกจากนี้ครอบครัว ในอดีตแตละครอบครัวมี
สมาชิกจํานวนมาก จะมาว่ิงเลนรวมกันเปนกลุม บาน
มักมีบริเวณใหว่ิงเลนไดในยามคํ่าหรือตอนเย็น เพราะมี
เวลาวางไมตองเสียเวลากับการฟงวิทยุ ดูโทรทัศนหรือ
เลน เกมคอมพิวเตอร สอดคลองกับรายงานของ 

คณะทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเครื่องเลนของเด็ก 
(2524) กลาววา สมัยกอนทุกหนทุกแหงมีที่วางสําหรับ
เด็กตั้งวงเลนสนุกไดมากมาย ผูปกครองสมัยกอนไม
รังเกียจจะใหเด็กๆ ออกไปว่ิงเลนใกลๆ บานหรือตาม
วัดใกลบาน ซึ่งกลาววาสังคมไทยสมัยกอนครอบครัว 
มักจะอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ จึงมีเด็กรวมกันเลน
ไดหลายคนและเด็ก ๆ ก็ชอบที่จะเลนกันเปนกลุม  
เลน กันบริ เ วณไมห างบ าน  อาจะ เปน ใตถุนบ าน  
ลานบานหรือบนเรือนและสอดคลองกับผลการวิจัย
ของปทมาวดี  และคณะ  (2550) พบว า  สาเหตุที่
การละเลนพื้นบานของเด็กสูญหายไปมาจากวิถีชีวิต
ของชุมชนเปลี่ยนไปจากสังคมชนบทซึ่งเก่ียวของกับ
การเกษตรมาเปนสังคมเมือง ซึ่งนําเอาเทคโนโลยี 
เขามาเก่ียวของกับการดําเนินชีวิต ประกอบกับเด็ก
สมัยใหมนิยมเลนเกมสมัยใหม เชนเกมคอมพิวเตอรกัน
อยางแพรหลาย   

5) เศรษฐกิจ การเจริญของประเทศตาง ๆ  
ทั่วโลก วัดจากฐานะทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการคาขาย
อย างไรพรมแดน ทํา ใหมีการ ใชแ รงงานทั้ งจาก
เครื่องจักร และแรงงานคน เพื่อการผลิตแบบไมมีเวลา
พักผอน สภาพบานเรือนเปนอาคารสูง ๆ ไมมีพื้นที่
สําหรับการว่ิงเลนออกกําลังกายสําหรับเด็กๆ เชนใน
อดีต สงผลใหเด็กๆ ไมมีโอกาสว่ิงเลน ประกอบกับ
โรงเรียนไมไดสนับสนุนการเลนพื้นบานของเด็ก  
เด็ก ๆ จึงไมรูจักการละเลนพื้นบานเพราะขาดปจจัย
สนับสนนุ 

2. การอนุรักษภูมิปญญาการละเลนพื้นบาน
ของเด็กภาคกลางและภาคตะวันออก  

สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
1) ผู บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย นมี น โยบายส ง เ ส ริ ม 

ดานวิชาการเพื่อสนองความตองการของผูปกครอง
มากกวาการพัฒนาผูเรียนทั้ง 4 ดาน แตหากตระหนัก
วาโรงเรียนเปนแหลงใหความรูเ ก่ียวกับการละเลน
พื้นบานของเด็กที่สําคัญ เนื่องจากเด็กตองอยูที่โรงเรียน
ทุกวัน ๆ ละหลายช่ัวโมง เพื่อเรียนรูดานวิชาการ 
วิชาชีพ วัฒนธรรม และอื่น ๆ ดังนั้น หากโรงเรียนปรับ
หลักสูตรทองถิ่นโดยเพิ่มการละเลนพื้นบานของเด็ก 
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ในการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ เชน คณิตศาสตร 
ภาษาไทย สังคมศึกษาและทองถิ่นของเราจะทําให
เด็กๆ รูจักการละเลนพื้นบานมากขึ้น เมื่อไดฝกเลนใน
วิชาพลศึกษา และในเวลาวางหลังเลิกเรียนหรือวิชา
โครงงานหรือชวง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” จะเปนการ
อนุ รั กษการละ เลนพื้ นบ านของเ ด็กหนทางหนึ่ ง 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปทมาวดี และคณะ 
(2550) พบวาควรนําการละเลนพื้นบานของเด็กไปไวใน
หลักสูตรทองถิ่น และสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ
ผะอบ และคณะ (2522) วาควรปรับปรุงการละเลนให
เหมาะสมกับสั งคมปจจุ บันและจัดไว ในหลักสูตร
พลานามัยทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
และสอดคลองกับรายงานฯ ของประเทศตาง ๆ ในกลุม
อาเซียน เชน ฟลิปปนส เมียนมา วาตองจัดหลักสูตรให
มีการเรียนการสอน การละเลนพื้นบานของเด็ก เพลง 
นิทานและการรําในช้ันเรียนเพื่อไมใหสิ่งเหลานี้สูญหาย
ในอีกไมชา  

2) ทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนสําคัญอยางมากใน
การสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบาน เนื่องจากผูนําทองถิ่นมี
ความใกล ชิดกับสมาชิกในหมู บาน  หากมีการนํ า
การละเลนของเด็กในอดีตมารื้อฟนและพัฒนาใหมีความ
เหมาะสม และเผยแพร เชิญชวนใหนักทองเที่ยวเขามา
เยี่ยมเยือนชุมชน จะเปนการสง เสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมพื้นบานใหคงอยู  ซึ่ งปทมาวดี และคณะ 
(2550) เสนอแนะวาควรจัดตั้งศูนยสงเสริมวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน พิพิธภัณฑพื้นบาน ฟนฟูวัฒนธรรม
ประเพณีที่สูญหายไปหรือเกือบสูญหาย โดยเผยแพร
การละเลนพื้นบานในรูปแบบของ เ ว็บไซต  และ
สอดคลองกับรายงานฯ ของกลุมประเทศอาเซียนที่
เสนอใหชุมชน รวมมือกับโรงเรียนในการเผยแพร 
อนุรักษการละเลนพื้นบานของเด็กและในการจัดงาน
จะตองดึงใหเด็กๆ เขามามีสวนรวมในการแสดงทุกครั้ง 
รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการแขงขันดวย การรวบรวม
ความรูจากปราชญชุมชน ผูเช่ียวชาญ และจากผลการวิจัย 
เก่ียวกับชนิดของการเลน วิธีการเลน อุปกรณ กฎกติกา
มาจัดทําในรูปสื่อที่ทันสมัย เชนวีซีดี ยูทูป สารคดี  
ทางโทรทัศน ภาพยนตร เพื่อสนองความตองการของ 

ครู อาจารย ชุมชน นักเรียนและผูสนใจอยางรวดเร็ว
ถูกตอง จะเปนการอนุรักษการละเลนพื้นบานใหคงอยู
ในสังคมตอไป  

3). พัฒนาการของ เ ด็ก 4  ด านจากการใช
กิจกรรมการละเลนพื้นบานของเด็กภาคกลางและภาค
ตะวันออก พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดาน
อารมณ พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการดาน
ปญญา เปนผลจากการละเลนพื้นบานของเด็กสวนใหญ
ที่มีการว่ิง กระโดด หลบ เอี้ยวตัว สอดคลองกับผลวิจัย
ของชัชชัย (2549) พบวา กีฬาพื้นเมือง แตละชนิดตางมี
คุณคาทางดานพลศึกษา ไดแก คุณคาดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สติปญญาและสังคมครบถวน มากนอย
แตกตางกันไปตามลักษณะและประเภทกีฬา สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ ปนิษฐา และสุธนะ (2557) พบวา 
น้ําหนักและสวนสูงของนักเรียนทั้งชายและหญิงเพิ่มขึ้น 
สุขสมรรถนะทุกดานสูงกวาหลังการทดลองและสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคลองกับผลวิจัยของผะอบ และคณะ (2522) พบวา
การละเลนตางๆ สงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน 
ไดแก ดานกาย ปญญา อารมณและสังคม เสริมสราง
พลานามัยใหสมบูรณ เสริมสรางทักษะในการใชสายตา
สัง เกต การเคลื่อนไหวอวัยวะเปนตน นักเรียนมี
พัฒนาการดานอารมณอยูในระดับดีมากจากการเลนเกม 
การละเลนพื้นบานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
การเลนของเด็กทุกชนิดจะมีผลตอพัฒนาการทางดาน
ตาง ๆ ทั้งเปนการสงเสริมการออกกําลังกาย จิตใจ 
อารมณและสังคมของเด็กในชุมชนแตละทองถิ่นไดเปน
อยางดี 

ขอเสนอแนะจากผลวิจัย 
1. นโยบายการศึกษามีความสําคัญในการ 

สืบทอดการละเลนพื้นบานของเด็ก โรงเรียน ควรเพิ่ม
กิจกรรมการละเลนพื้นบานของเด็กในหลักสูตรวิชา 
พลศึกษา 

2. โรงเรียน ชุมชนและผูรูควรรวบรวมความรู
เก่ียวกับการละเลนพื้นบานของเด็ก นํามาสาธิตและ
บันทึกหลักฐานในรูปสื่อที่ทันสมัยเชน วีซี ดี และ
เผยแพรใหทั่วถึงตามโรงเรียนตาง ๆ 
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3. ควรใหความรู เ ก่ี ยว กับปร ะโยชนข อ ง
การละเลนพื้นบานของเด็กกับผูปกครองเพื่อเปลี่ยน
ทัศนคติที่มุงใหเด็กเกงดานวิชาการแตไมพรอมดาน
รางกาย อารมณจิตใจและสังคม 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1. ควรศึกษาผลของการใชการละเลนพื้นบาน

ของเด็กกับการพัฒนารางกาย อารมณจิตใจ สังคมและ
ปญญาอยางตอเนื่องและติดตามผลอยางนอย 2-3 ป  

2. ควรศึกษาปญหาและแนวทางการนํากิจกรรม 
การละเลนพื้นบานของเด็กมาใชในการเรียนการสอน
วิชาตางๆ เชนดานสื่อการสอนหลักสูตรและผูรับผิดชอบ 

3. ควรศึกษาประโยชนของการละเลนพื้นบาน
ของเด็กในกลุมอาเซียนตอพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน 
 
กิตติกรรมประกาศ   
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การวิเคราะห์แผนผงัสายธารคณุค่าของห่วงโซ่อุปทานข้าวไรซ์เบอรรี์  ในภาคเหนือ 

 The VSM Analysis of Riceberry Rice Supply Chain in Northern Thailand 
 
 
 
 
ธรรมศักดิ์ ควยเทศ1 

 
 

บทคดัย่อ 
 
ขาวเปนอาหารหลักของประชากรสวนใหญในทวีปเอเชีย ปจจุบันในตลาดของขาวมีการจําหนายขาวอยูหลาย

สายพันธุ หนึ่งในสายพันธุที่ไดรับความนิยมในเรื่องของสุขภาพและคุณคาทางโภชนาการ ไดแก ขาวไรซเบอรรี่  
เนื่องดวยกระแสการดูแลสุขภาพของผูบริโภคในปจจุบัน ทําใหความตองการขาวไรซเบอรรี่เพิ่มจํานวนมากขึ ้น และ 
เปนที่รูจักมากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จะวิเคราะหประสิทธิภาพ หวงโซอุปทานขาวไรซเบอรรี่ ในสวนของเกษตรกร 
สหกรณ จนถึงผูจําหนายในเขตภาคเหนือ โดยการลงพื้นที่จริง การสังเกตการณ และการสัมภาษณ เพื่อนําขอมูลมา
วิเคราะหประสิทธิภาพ โดยประยุกตใชหลักการแผนผังสายธารคุณคา (Value Stream Mapping: VSM) รวมทั้ง
ประยุกตใชหลักการ การวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Why Why Analysis) เพื่อหาตนตอของปญหา กอนใชหลักการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพทางวิศวกรรมอุตสาหการ (ECRS Technique) เปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ผลที่
ไดคือกิจกรรม (Non Value Added: NVA) ลดระยะเวลาลงได 0.33 ช่ัวโมง กิจกรรม (Necessary but Non Value 
Added: NNVA) ลดระยะเวลาลงไดถึง 0.16 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
การจัดการหวงโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่ตอไป  
 
คาํสาํคญั : ขาวไรซเบอรรี่  แผนผังสายธารคุณคา  การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา การลดความสูญเปลา 

 
ABSTRACT 

 
 Rice is the staple food for Asian, especially in Thailand. Nowadays, many varieties of rice have 
been distributed in rice market trade. Riceberry rice is one of the most popular rice varieties which has been 
given more attention according to it is an organic rice which is popular for health cared-customers and 
contains high nutrition content. According to the benefit of riceberry rice, the demand of riceberry rice is 
continuously increases in rice market trade. For this reason, this research aims to analyze the performance 
of riceberry rice supply chain by collecting data of the supply chain process using site visit, observation and 
interview, starting from the farmer, cooperative organization and seller or distributor in the northern part of 
Thailand. Value Stream Mapping (VSM) analysis was applied to analyze the performance of supply chain 

                                                        
1 อาจารยวิชาเอกโลจิสติกส สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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with using Why Why analysis to identify the problems. Furthermore, The ECRS technique was also 
employed as a tool for improve the performance and suggest the guideline for further improvement of 
riceberry rice supply chain. Results for NVA can reduce the time are 0.33 hour for NNVA can reduce the 
time are 0.13 per hour. 
 
Keywords : ECRS Technique, Riceberry Rice, Value Stream Mapping, Why Why Analysis 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมประเภท
เกษตรกรรมโดยมีขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ
กับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงเนื่องจาก
ประเทศไทยสงออกสินคาประเภทขาวเปนอันดับหนึ่ง
ของประเทศและสงออกขาวติด 1 ใน 2 ของโลก 
(สมาคมผูสงออกขาวไทย, 2559) โดยประเภทของขาว
ในประเทศไทยมีหลายประเภทและหลายสายพันธุ ซึ่งมี
มูลคาที่แตกตางกัน ขาวไรซเบอรรี่ (Riceberry Rice) 
เปนขาวสายพันธุ ใหมที่มีแนวโนมของการบริโภค
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ขาวไรซเบอรรี่เปนขาวที่
ไดรับการปรับปรุงพันธุจากการผสมขามพันธุระหวาง 
ขาวเจาหอมนิลกับขาวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเปน
ขาวเจา สีมวงเขม รูปรางเมล็ดเรียวยาว มีความนุม 
เปนขาวสายพันธุที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงและเปน
ขาวที่มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ซึ่งวิธีการเพาะปลูกขาว
ไรซเบอรรี่ที่มี วิธีการเฉพาะโดยมีเปนการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย กําลังเปนที่สนใจจากกลุมผูบริโภค
ภายในประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากมีสรรพคุณใน
การชวยบํารุงรางกาย ชวยในการสรางคอลลาเจน  
ลดการอักเสบที่ผิวหนัง ชวยลดริ้วรอยและชะลอความแก 
ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรครายแรงตาง ๆ ซึ่งมี
คุณสมบัติที่ โดดเดนและตางจากขาวสายพันธุอื่น
ภายในประเทศ (อภิชาติ, 2552) ซึ่งในภาพรวมของ
บทความนี้จะใหความสําคัญในเรื่องของโซอุปทานขาว
ไรซเบอรรี่เพื่อใหมองเห็นภาพของกระบวนการตางๆ  
ที่ เกิดขึ้นในโซอุปทานขาวไรซเบอรรี่  ตั้งแตตนน้ํ า  
กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่ง ประกอบไปดวย ตนน้ําจะให
ความสําคัญในสวนของเกษตรกรเปนหลักซึ่ง เปน

จุดเริ่มตนของการผลิตตั้งแตเรื่องการเพาะปลูกขาว 
จนไปถึงการเก็บเก่ียว และสวนของกลางน้ําจะให
ความสําคัญในสวนของสหกรณหรือโรงสี ซึ่งเปนสวนที่
สําคัญอีกสวนหนึ่งในโซอุปทาน เนื่องจากเปนสวนที่
ควบคุม และดูแลเกษตรกร รวมทั้งเปนจุดศูนยกลางใน
การรวบรวมขาวและเปนจุดศูนยกลางในการใหความรู 
ขาวสาร เทคนิคและเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงตอไปยัง
ปลายน้ําคือ ผูจําหนายเพื่อใหตอบสนอง กับความ
ตองการของลูกคา และนําไปสูผูบริโภค 

จากที่ไดกลาวมาขาวไรซเบอรรี่เปนขาวที่กําลัง
ไดรับความนิยมเปนอยางมากและมีการบริโภค ที่เพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นการจัดการโซอุปทานเพื่อใหมองเห็น
ภาพรวมทั้ งระบบตั้ งแต  เกษตรกร สหกรณ และ 
ผูจําหนาย ในเขตภาคเหนือ เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพ
ดานโลจิสติกส และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยการหาวิธีลด
กิจกรรมที่ ไม จํา เปนออก รวมทั้ งรวมกิจกรรมที่
กอใหเกิดปะโยชน เพื่อใหระบบการจัดการเก่ียวกับโซ
อุปทานของขาวไรซเบอรรี่ดีขึ้น 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาและเก็บขอมูลหวงโซอุปทาน 
และโลจิสติกสของขาวไรซเบอรรี่ในภาคเหนือ 

2. เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพหวงโซอุปทาน
ของขาวไรซเบอรรี่ในภาคเหนือ 

3. เพื่อจัดทํ าขอเสนอแนะในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในหวงโซอุปทานของ 
ขาวไรซเบอรรี่ 
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ขอบเขตของการวิจยั 

1. ศึกษาหวงโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่  
จะดําเนินการในพื้นที่เขตจังหวัดภาคเหนือ 

2. กลุมเปาหมายที่ ใช ในการศึกษาหวงโซ
อุปทานของขาวไรซเบอรรี่ ประกอบดวย เกษตรกร  
10 ราย สหกรณ 1 ราย และผูจําหนาย 5 ราย  

3. การวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหวงโซอุปทานขาวไรซ เบอร รี่  
จะดําเนินการครอบคลุมในสวน เกษตรกร สหกรณ และ
ผูจํ าหนาย โดยใชหลักการแผนผังสายธารคุณคา 
(Value Stream Mapping: VSM) 
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 

1. ทราบระบบหวงโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่ 
2. ทราบถึงประสิทธิภาพและแนวทางในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของหวงโซอุปทาน ขาวไรซเบอรรี่ 
ในภาคเหนือ 

การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 

Management: SCM) การบริหารแบบเ ชิงกลยุทธ  
ที่คํานึงถึงความเก่ียวเนื่อง หรือความสัมพันธกันแบบ
บูรณาการ ของหนวยงานหรือแผนกในองคกร และ  
คูคาที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนลูกคา (Customer) หรือ 
ผูสงมอบ (Supplier) ในโซอุปทาน โดยมีจุดประสงค
เพื่อนําสงสินคา หรือใหบริการตามความตองการของ
ผูบริโภคใหดีที่สุด ไมวาจะเปนเรื่องของเวลา ราคา หรือ
คุณภาพ งานวิจัยของ Hav L Lee (1994) ไดนําเอาการ
จัดการโซอุปทานเขามาชวยจัดการระบบในโรงงาน  
โดยมีสามขั้นตอนพื้นฐานของหวง โซ อุปทานใน 
การจัดซื้อ การผลิต และการจัดจําหนาย เนื่องจาก
บริษัทไดรับแรงกดดันในการแขงขันและคูแขงทางตลาด 
ดังนั้นจึงมีการพัฒนาโซอุปทานเพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
และตองลดคาใชจาย ในการดําเนินงาน โดยใชการสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาจัดการ โดยคํานึงถึง
โอกาส ที่สามารถลดคาใชจายใหไดประสิทธิภาพสูง
ที่สุด 

 
 

แผน ผังส าย ธาร คุณ ค่า  ( Value Stream 

Mapping: VSM) เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ น 
การเริ่มตน ในการวิเคราะหกระบวนการ โดยทําให
เขาใจในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) 
ซึ่งสามารถจําแนกกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
กิจกรรมที่ไมมีคุณคาเพิ่ม (Non Value Added : NVA) 
คือ ความสูญเปลาและเปนกิจกรรมที่ไมจําเปนซึ่ ง 
ควรจะกําจัด ตัวอยางเชน เวลารอคอย การกรองหรือ 
การสุมงานระหวางการผลิต โดยไมเช่ือมตอเพื่อเขาสู
กระบวนการตอไปในทันที การทํางานหรือกิจกรรม
เดียวกันซ้ํา ๆ กิจกรรมที่จําเปนแตไมมีคุณคาเพิ่ม 
(Necessary but Non Value Added : NNVA) คือ 
ความสูญเปลา แตอาจจําเปนที่จะตองยอมใหเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตเชน การเดินในระยะไกล เพื่อหยิบ
ช้ินสวนหรือวัตถุดิบ การเคลื่อนยายอุปกรณหรือ
เครื่องมือระหวางผลิต การกําจัดการทํางานเชนนี้
จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานครั้งใหญ 
เชน การวางผังโรงงานในการผลิตใหมซึ่งไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดในทันที และกิจกรรมที่มีคุณคาเพิ่ม 
(Value Added : VA) คือ กิจกรรมที่มีคุณคาในการ
ดําเนินงานที่เก่ียวกับปรับเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 

งานวิจัยที่ ศึกษาเก่ียวของกับการนําแผนผัง 
สายธารคุณคามาใชในการลดความสูญเปลาที่ไมจําเปน
ที่จะตองกําจัดออกไป โดยในปจจุบันมีงานวิจัยมากมาย
ที่เก่ียวของกับการประยุกตใชแผนผังสายธารคุณคา 
โดยครอบคลุมธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม แต 
ที่นําไปใชมากที่สุดซึ่ งไดแกอุตสาหกรรมการผลิต 
ดังตัวอยางเชนงานวิจัยของ Folinasa et al. (2013)  
การใชเทคนิคลีนในหวงโซอุปทานของอาหาร งานวิจัยนี้ 
เก่ียวของกับการนําเอาแผนผังสายธารคุณคามาใชใน
การตัดสินใจในการวิเคราะห Carbon Dioxide Emission 
เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ Sethy and Guptaz (2005) 
ไดประยุกตใช  สายธารคุณคาสําหรับระบบการทํางาน
แบบลีนเพื่อลดระยะเวลาในการผลิต ซึ่งงานวิจัยนี้ทาง
ผูวิจัยไดใช สายธารคุณคาในการออกแบบ ผังการทํางาน 
ทั้งหมดของการผลิตและการประกอบรถมอเตอรไซค
และไดเห็นถึงปญหาทีเ่กิดขึ้นในการผลติและสงช้ินสวนที ่
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ลาชาจากซัพพลายเออรถึงไดนําเอาระบบลีนโดยใช 
คําบัง เขามาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
การขนสง การจัดเก็บ และการไหลของขอมูล เพื่อให
สามารถผลิตไดตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งผลงานวิจัยนี้
สรุปไดวาการใชสายธารคุณคาเปนเครื่องมือที่ชวยใน
การมองภาพรวมของกิจกรรมทุกกิจกรรม และใชระบบ
คําบังเขามาชวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตและลดระยะเวลาการผลิตไดเปนอยางดี 

ในสวนการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับหวงโซ
อุปทานขาวไรซเบอรรี่ทําใหทราบถึงหลักการและ 
แนวคิดในการนํามาประยุกตใชในงานวิจัยหวงโซอุปทาน 
ขาวไรซเบอรรี่ โดยใชหลักการ แผนผังสายธารคุณคา 
Value Stream Mapping: VSM ซึ่งเปนเครื่องมือใน 
การวิเคราะหประสิทธิภาพ หวงโซอุปทานขาวไรซเบอรรี่ 
เพื่อชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
และขั้นตอนตาง  ๆซึ่งมีผลตอหวงโซอุปทานที่ตองการศึกษา 
และยังชวยลดตนทุนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดดวย 

การวิเคราะห์ Why Why Analysis เปน 
การวิเคราะห หาสาเหตุรากเหงาของปญหา โดยหาก
สามารถคนพบสาเหตุรากเหงาและกําจัดไดแลว ปญหา
เดิมจะไมเ กิดซ้ํ า หากปญหาเดิมเกิดซ้ํ า แสดงวา  
การวิเคราะหของเรานั้นมาผิดทาง หรืออาจมีบางสาเหตุ
ตกหลนไป อาจจะตองมาทําการวิเคราะหใหมเครื่องมือ
นี้เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง หากผูวิเคราะห  
มีความเขาใจ และมีความชํานาญ ในงานที่ตนทําอยู 
รวมถึงความรูดานวิศวกรรมที่สามารถใชเครื่องมือ 
เพื่อการวิเคราะหปญหา สวนใหญการใชหลักการ Why 
Why Analysis นั้น เปนไปเพียงเพื่อ นําเสนอตอลูกคา 
เมื่อเกิดปญหาจากลูกคา เทานั้น แตปญหาเดิมยังคง
เกิดซ้ําอยู เรื่อย ๆ อาศัยเพียงการตรวจสอบที่ถี่ขึ้น  
ซึ่งกอใหเกิดความสูญเปลาตามมาเครื่องมือนี้จะชวย 
ทําใหปญหานั้นหมดไป  

หลกัการ ECRS Technique ประเสริฐ (2552) 
ไดกลาวไววา ความสูญเปลา หรือ MUDA หรือ WASTE 
ลวนแตมีความหมายเดียวกัน หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น 

แตไมทําใหเกิดมูลคาเพิ่มแกสินคา ซึ่งความสูญเปลา 
มีอยู 7 ประการดวยกันคือ 1) การผลิตมากเกินไป 
(Overproduction) 2) การรอคอย (Waiting) 3) การ-
เคลื่อนยายที่ไมจําเปน (Transporting) 4) การทํางานที่
ไมเกิดประโยชน (Inappropriate Processing) 5) การ-
เก็บสินคาที่มากเกินไป (Unnecessary Inventory) 
6) การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนยาย ที่ไมจําเปน (Unnecessary 
Motions) และ 7) ของเสีย (Defect) ความสูญเปลา 
ทั้ง 7 ประการนี้เปนสิ่งที่ไมมีความจําเปนและไมได
กอใหเกิดประโยชนแกบริษัท ดังนั้นทุกบริษัทควรจะทํา
การลดความสูญเปลาเหลานี้ลง การลดความสูญเปลา
นอกจากจะเปนการปรับปรุงการผลิตและสามารถเพิ่ม
ผลผลิตแลว ยังเปนการลดตนทุนที่เกิดในบริษัทอีกดวย
หลักการ ECRS เปนหลักการที่ใชในการปรับปรุง
วิธีการทํางาน ที่ประกอบดวย การกําจัด (Eliminate) 
การรวมกัน (Combine) การจัดใหม (Rearrange) และ 
การทําใหงาย (Simplify) ซึ่งเปนหลักการงาย ๆ ที่
สามารถใชในการเริ่มตนลดความสูญเปลาหรือ MUDA 
ลงได 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

ขอบเขตในการศึกษางานวิจัย ศึกษาหวงโซ
อุปทานโลจิสติกสของขาวไรซเบอรรี่ โดยจะดําเนินการ
ในภูมิภาคที่มีการเพาะปลูกในเขตภาคเหนือ โดย
กลุมเปาหมายจะประกอบไปดวย เกษตรกร 10 ราย 
หรือสหกรณ 1 ราย และผูจําหนาย 5 ราย โดยใช
หลักการ การแผนผังสายธารคุณคา (Value Stream 
Mapping: VSM) ในการวิเคราะหประสิทธิภาพหวงโซ
อุปทาน ขาวไรซเบอรรี่ในกอนการปรับปรุง จากนั้น
ประยุกตใชหลักการ Why Why Analysis และ หลักการ 
ECRS Technique เขามาชวยในการวิเคราะหและ 
หาสาเหตุของปญหาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพหวงโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่ ตอไป 
ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ศึกษาและเก็บขอมูลหวงโซอุปทานขาวไรซเบอรรี่ 
 

วิเคราะหประสิทธิภาพหวงโซอุปทานขาวไรซเบอรรี่ 
 

คนควา ทฤษฎี และแนวคิด
งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ใช VSM วิเคราะหประสิทธิภาพ โดยประเมินจาก 
เกษตรกร สหกรณ และผูจําหนาย 

 

ประสิทธิภาพหวงโซอุปทานขาวไรซเบอรรี่และขอเสนอแนะ 

วิเคราะหหาสาเหตุและกําจัดความสูญเปลา โดยใชหลักการ Why 
Why Analysis และ หลักการ ECRS Technique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิด 
 
วิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะหสายธารคุณคาปจจุบันของขาว 
ไรซเบอรรี่ (Value Stream Analysis: VSM) เปน
เครื่องมือสําคัญที่ ใชในการเริ่มตนในการวิเคราะห
กระบวนการ โดยทําใหเขาใจในภาพรวมของกระบวนการ 
ดังแสดงในภาพที่ 2 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน
หวงโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่ ตั้งแตตนน้ําไดแก

เกษตรกร กลางน้ําไดแกสหกรณ และปลายน้ําไดแก
ผูบริโภค ซึ่งทั้งหมดสามารถจําแนกกิจกรรมออกเปน  
3 ประเภท ไดแก กิจกรรมที่ไมมีคุณคาเพิ่ม (Non Value 
Added : NVA) กิจกรรม ที่จําเปนแตไมมีคุณคาเพิ่ม 
(Necessary but Non Value Added : NNVA) และ
กิจกรรมที่มีคุณคาเพิ่ม (Value Added : VA) ดังแสดง
ในตารางที่ 1 

 
ตารางที 1 แสดงสัดสวนกิจกรรมกรณี เกษตรกร-สหกรณ-ผูจําหนาย ในเขตภาคเหนือ 

แหล่งทีมา : ธรรมศักด์ิ (2559) 
 

 

 

 

 

 

 

 

มลูค่ากิจกรรม 
กิจกรรม เวลาทีใช้ 

จาํนวนกิจกรรม % เวลา (ชวัโมง) % 

กิจกรรมที่เพิ่มมูลคา (VA) 4.00 18.18 3,264.17 92.29 
กิจกรรมที่ไมเพิ่มมูลคา (NVA) 3.00 13.64 0.39 0.02 
กิจกรรมที่ไมเพิ่มมูลคาแตจําเปน (NNVA) 15.00 68.18 272.14 7.69 
รวม 22.00 100.00 3,536.70 100.00 
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ภาพท่ี 2 สายธารคุณคาปจจุบันของหวงโซอุปทานขาวไรซเบอร่ี ภาคเหนือ (กอนการปรับปรุง)  
 

จากการศึกษาพบวามีกิจกรรมที่มีคุณคาเพิ่ม 
(Value Added; VA) จํานวน 4 กิจกรรม ใชเวลา 
3264.17 ช่ัวโมง กิจกรรมที่ไมมีคุณคาเพิ่ม (Non Value 
Added; NVA) จํานวน 3 กิจกรรม ใชเวลา 0.39 ช่ัวโมง 
และกิจกรรมที่จําเปนแตไมเพิ่มมูลคาแตจําเปนตองทํา 
(Necessary but Non Value Added; NNVA) จํานวน 
15 กิจกรรม ใชเวลา 272.14 ช่ัวโมง จากขอมูลที่ได
กลาวมาขางตนเพื่อใชในการวิเคราะห จะเห็นไดวา 
กิจกรรมที่ เปนกิจกรรมที่ ไม เกิดคุณคาเพิ่ม (NVA)  
และกิจกรรมที่จาํเปนแตไมกอใหเกิดคุณคาเพิ่ม (NNVA) 
ใชเวลารวมกันเทากับ 272.56 ช่ัวโมง คิดเปน 7.71% 
แตถาหากสามารถกําจัดกิจกรรมที่ไมเกิดคุณคาเพิ่ม 
(NVA) และลดเวลาในกิจกรรมที่จําเปนแตไมกอใหเกิด
คุณคา (NNVA) ลงได จะทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
หวงโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่ ในภาคเหนือได  

การใชหลักการ Why Why Analysis เขามา
วิเคราะหเพื่อหาสาเหตุตนตอของปญหา โดยหากเรา
สามารถคนพบสาเหตุตนตอที่เกิดขึ้นและกําจัดไดแลว 
ปญหาเดิมจะไมเกิดซ้ํา หากปญหาเดิมเกิดซ้ํา แสดงวา
การวิเคราะหของเรานั้นมาผิดทาง หรืออาจมีบาง 
สาเหตุตกหลนไป อาจจะตองมาทําการวิเคราะหใหม 
ซึ่งเครื่องมือนี้เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อ

วิเคราะหปญหาและหาสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยในที่นี้จะ
เลือกกิจกรรมของ NVA เขามาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ
ของปญหากอนที่จะใชเครื่องมือ ECRS Technique  
เขามาชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพตอไป 

แนวทางในการปรับปรุงโดยจะประยุกต ใช
แผนผังสายธารคุณคาและประยุกตใช หลักการ ECRS 
Technique เขามาชวยกําจัดความสูญเปลาที่เกิดขึ้น 
ในกระบวนการ ในการวิเคราะหประสิทธิภาพหวงโซ
อุปทานขาวไรซเบอรรี่ ในกรณีศึกษาพบวามีกิจกรรม 
NVA และ NNVA ที่ควรทําการปรับปรุง ดังแสดงใน 
ภาพที่ 3 โดยกิจกรรม NVA จํานวน 3 กิจกรรม คือ 
การตรวจสอบขอมูลขาวในสตอกและการลงทะเบียน 
และตรวจสอบผูจําหนายขาวเปลือก ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมนี้
เปนกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในสวนของสหกรณทั้งหมด  
ซึ่งเปนการจัดการในคลังสินคาและการจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบของสหกรณ ซึ่งจัดอยูในหลักของ E-Eliminate 
หรือการรวมกัน ในสวนของและกิจกรรม NNVA ที่จะ
ทําการลดเวลาการดําเนินงานลง จํานวน 2 กิจกรรม 
ไดแก การเพาะปลูก และขั้นตอนในสวนการเตรียมดิน 
ในการพักหนาดิน ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้อยูในสวนของ
เกษตรกร ซึ่งจัดอยูในหลักของ S-Simplify การทําใหงาย 
ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที 2 การประยุกตใชหลักการ ECRS Technique ในภาคเหนือ 

หลกัการ จาํนวน กิจกรรม 
E-Eliminate 3 กิจกรรม  การตรวจสอบขอมูลขาวในสตอก  

การลงทะเบียนผูจําหนายขาวเปลือก  
บันทึกน้ําหนักขาวเปลือกในขอมูลคลัง  

S-Simplify 2 กิจกรรม  ดําเนินการเพาะปลูก 
ขั้นตอนในสวนการเตรียมดินในการพักหนาดิน 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
ภาพท่ี 3 สายธารคุณคาของหวงโซอุปทานขาวไรซเบอร่ี ภาคเหนือ (หลักการปรับปรุง) 

 
ผลการวิจยั 

จากการศึกษาขอมูล เ บ้ืองตนที่ ไดจ ากการ
สัมภาษณและการลงพื้นที่จริงจากเกษตรกร สหกรณ 
และผูจําหนาย ทําใหทราบถึงโครงสรางรวมทั้งรูปแบบ
ของโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่ในพื้นที่ภาคเหนือ 
โดยมีการจัดการตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  
ซึ่งไดแก เกษตรกร สหกรณ ผูจําหนาย จนถึงผูบริโภค 
ซึ่งทางเกษตรกรจะมีการรวมกลุมสมาชิกยอยที่จัดตั้ง
ขึ้นมาเองเพื่อเปนการจัดการ และการบริหารภายใน
กลุม โดยการจัดการทั้งหมดจะเปนเครือขายการรวมตัว
ของกลุมผูปลูกขาวไรซเบอรรี่ ซึ่งมีสหกรณเปนแกนหลัก 

ในการจัดการ และการควบคุมกระบวนการทั้งหมด  
ทั้งในเรื่องปริมาณในการเพาะปลูกตอป การตลาด และ
ราคาการรับซื้อขาวจากเกษตรกร การควบคุมคุณภาพ
ขาว และรวมไปถึงการแจกจายเมล็ดพันธุขาวไรซ - 
เบอรรี่อีกดวย ซึ่งในสวนของผูจําหนายทางสหกรณ  
และเกษตรกรเองไดมีการปรับกลยุทธในการจัดการ 
โดยทําหนาที่เปน ผูขาย หรือผูจําหนายไปในตัว เพื่อ
ลดปญหาของผูคาคนกลางในการตั้งราคาขายที่สูงมาก
จนเกินไป ซึ่งอาจเกิดใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอตลาด
ขาวไรซเบอรรี่ในอนาคต 
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ตารางที 3 แสดงสัดสวนกิจกรรมกรณี เกษตรกร-สหกรณ-ผูจําหนาย ในเขตภาคเหนือ 

แหล่งทีมา : ธรรมศักด์ิ (2559) 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงถึงสัดสวนของกิจกรรมใน
หวงโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่ทั้งกอนและหลังการ
ปรับปรุง ซึ่งการวิเคราะหและพิจารณากิจกรรม NVA 
เพื่อหาแนวทางในการกําจัดความสูญเปลาที่เกิดขึ้น 
พบวากิจกรรมตรวจสอบขอมูลข าวในสตอกและ 
การลงทะเบียนผูจําหนายขาวเปลือกเปนกิจกรรมที่ 
ไมจําเปนตองมี และไมกอใหเกิดคุณคาเพิ่มแตอยางใด 
รวมทั้งยังเปนขั้นตอนที่ทําซ้ําซอนกับขั้นตอนที่มีอยูแลว 
ซึ่งทางผูวิจัยจะดําเนินการตัดกระบวนการนี้ออกไปจาก
กิจกรรมของหวงโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่ และ 
เมื่อทําการตัดกิจกรรมดังกลาวออกจะสามารถลด
ระยะเวลาลงจากเดิมใชเวลา 0.39 ช่ัวโมง เหลือเพียง 
0.03 ช่ัวโมง ซึ่งสามารถลดระยะเวลาลงไปไดรวม 0.33 
ช่ัวโมง  

การวิเคราะหและพิจารณากิจกรรม NNVA เพื่อ
หาแนวทางในการลดระยะเวลาที่เกิดขึ้น พบวากิจกรรม
เพาะปลูก และขั้นตอนการเตรียมดินในสวนการพัก 
หนาดิน เปนกิจกรรมที่สามารถหาวิธีหรือใชเทคโนโลยี
ใหมๆ เขามาชวยเพื่อใหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดีขึ้น เชน ในการเพาะปลูก ขาวไรซเบอรรี่ในภาคเหนือ 
จะใชวิธีการทํานาในรูปแบบเกา คือการใชแรงงานคน 
รวมทั้งการทดลอง ลดระยะเวลาในการเตรียมดินลงจาก 
7 วัน หรือ 168 ช่ัวโมง เหลือ 3 วันหรือ 72 ช่ัวโมง  
คิดเปน ซึ่งทางผูวิจัยเห็นวาการใชเครื่องชวยในการปลูก 
เพื่อลดระยะเวลาในการทํางานและยังเปนผลดีตอเรื่อง
ตนทุนในสวนการเพาะปลูกและลดระยะเวลาที่ใชลงได

อยางมาก จากเดิมใชเวลาในการเพาะปลูกตอไร อยูที่ 
0.33 ช่ัวโมง/ไร จากการสํารวจพบวาการใชเครื่องปลูก
ขาวจะใชเวลาปลกูตอไรเพียง 0.17 ช่ัวโมง ซึ่งสามารถ
ลดระยะเวลาลงไดถึง 0.16 ช่ัวโมง/ไร คิดเปน 0.15% 
และระยะเวลาการเตรียมดินจาก ของรอบระยะเวลาใน
การดําเนินงานในสวนของกิจกรรม NNVA ของหวงโซ
อุปทานขาวไรซเบอรรี่ ซึ่งทางผูวิจัยเห็นวาเปนวิธีที่
เหมาะสมกับการนําไปใชและสามารถนําไปใชไดจริง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหวงโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่ 

จากการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพหวงโซ
อุปทานของขาวไรซเบอรรี่ในภาคเหนือพบวากิจกรรม
ในหวงโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่กอนปรับปรุงมี
ทั้งหมด 22 กิจกรรม ใชเวลารวมทั้งหมด 3,536.70 นาท ี
(58.9 ช่ัวโมง) และหลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
มีจํานวนกิจกรรมลดลงเหลือ 20 กิจกกรม ใชเวลารวม 
3,440.18 นาที (57.3 ช่ัวโมง) 

 
สรปุและวิจารณ์ผล 

แบ งแยกตามหลักการของหวงโซอุปทาน 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งไดแก ตนน้ําหมายถึงเกษตรกร กลางน้ํา 
หมายถึงสหกรณ และปลายน้ําหมายถึงผูจําหนาย 
รายละเอียดดังนี้ 

มมุมองของเกษตรกร การปรับปรุงและพัฒนา
ใหการจัดการหวงโซอุปทานดีขึ้น จากการวิเคราะห  
ผังสายธารคุณคาไดทําการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
และลดจํานวนขั้นตอนการผลิตลงโดยใชหลักการ Why 

 ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 

 

มลูค่า

กิจกรรม 

กิจกรรม เวลาทีใช้ กิจกรรม เวลาทีใช้ 

จาํนวน

กิจกรรม 

เปอร ์

เซนต์ 

เวลา 

(ชวัโมง) 

เปอร ์

เซนต์ 

จาํนวน

กิจกรรม 

เปอร ์

เซนต์ 

เวลา 

(ชวัโมง) 

เปอร ์

เซนต์ 

VA 4.00 18.18 3,264.17 92.29 4.00 20.0 3,264.17 94.88 
NVA 3.00 13.64 0.39 0.02 1.00 5.0 0.03 <0.01 
NNVA 15.00 68.18 272.14 7.69 15.00 75.0 176.14 5.12 

รวม 22.00 100.00 3,536.70 100.00 20.0 100.0 3,440.18 100.00 
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Why Analysis เขามาชวยในการวิเคราะหถึงตนตอของ
ปญหาเพื่อทําการปรับปรุงโดยใชหลักการของ ECRS 
Technique ในมุมมองของเกษตรกรการลดเวลาใน
กิจกรรมในสวนของการเพาะปลูก การเตรียมดินลง  
เปนผลทําใหระยะเวลาที่ใชรวมสามารถลดลงไดจริง แต
ถึงอยางไรลักษณะของการทํางานจริงก็ไมสามารถทํา
ไดตามทุกขั้ นตอน เนื่ อ งจากสภาพภูมิอากาศที่ 
ไมแนนอน วันเวลาไมแนนอน และสถานการณที่ 
ไมเอื้ออํานวยกับการทํางาน เชน มีพื้นที่นาติดตอกัน
หลายไร ซึ่งถาแปลงนาของเกษตรกรรายนั้นอยูตรง
กลาง เกษตรกรรายนั้นตองทําการเตรียมดินกอน สงผล
ใหเกษตรกรที่มี แปลงนาดานริมสุดตองปลูกขาวชาสุด 
เนื่องจากการไถนาที่ตองใชเครื่องจักรใหญเขามาไถนา
ในแตละแปลง 

มุมมองของสหกรณ์ การปรับปรุงและพัฒนา
ใหการจัดการโซอุปทานดีขึ้นนั้น จากการวิเคราะห 
ผังสายธารคุณคาไดทําการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
และลดจํานวนขั้นตอนการผลิตลงโดยใชหลักการ Why 
Why Analysis เขามาชวยในการวิเคราะหถึงตนตอ
ของปญาหาเพื่อทําการปรับปรุงโดยใชหลักการของ 
ECRS Technique ในการปรับปรุงประสิทธิภาพนั้นใน
สวนของการตัดขั้นตอนที่ไมจําเปนออกไป เชน ขั้นตอน
การตรวจนับจํานวนสินคา เปนขั้นตอนและกิจกรรมที่
เกิดความซ้ําซอนในการทํางานซึ่งกิจกรรมกอนและหลัง 
จากนั้นก็มีการตรวจนับจํานวนสินคาไปแลวซึ่งการ
ตรวจนับสินคา ในแตละครั้ง จะใชเวลานานและเสีย
คาใชจายในการจางงานตามมาดวย ซึ่งการตัดกิจกรรม
นี้ออกไปอาจทําใหลดกิจกรรมรวมลงไปได แตถึง
อยางไรในการทํางานจริงยังมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา 
และจํานวนครั้ง ในการสงมอบที่ไมตรงตามแผนที่
กําหนดไว จึงทําใหเกิดการตรวจนับสินคาอยูบอยครั้ง
ตามจํานวนที่เกษตรกรสงมา ซึ่งเปนเหตุหนึ่งที่ทําให
การปรับปรุงประสิทธิภาพเปนไปคอนขางชา 

มุมมองของผู้จาํหน่าย ในเรื่องประสิทธิภาพ 
ในหวงโซอุปทานซึ่งเปนสวนสุดทายของ การพิจารณา
ในหวงโซอุปทานของขาวไรซเบอรรี่ โดยจะสงผลกระทบ 
โดยตรงตอผูจําหนายทั้งในเรื่องของการสั่งซื้อสินคา 

การสงมอบสินคา ถาการจัดการไมมีประสิทธิภาพจะ 
ทําใหการจัดการของผูจําหนาย ไมมีประสิทธิภาพตาม
ไปดวย แตถึงอยางไรก็ตามในสวนของผูจําหนายเอง 
ก็ยังคือวาเปนสวนหนึ่งของลูกคาในสหกรณ ที่ตองให
ความสําคัญเพื่อความนาเช่ือถือตัวเองและองคกรเอง
ดวย 
ข้อเสนอแนะ  

การขาดทุนทรัพยและเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเขา
มาชวยในดานของการผลิตการจัดการในเรื่องของการ
ทํางาน ขั้นตอนการทํางาน วิธีการทํางาน รวมทั้ ง
คลังสินคาหรือโรงเรือน และการขนสง ที่อาจสงผล
กระทบโดยตรงกับเกษตรกรในภาคเหนือในเรื่องของ
คาใชจายที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา การที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับเกษตรกรหรือตนน้ําได ควรเริ่มจาก
การลดตนทุนในวัตถุดิบตั้งตนใหเหลือนอยที่สุด เชน 
การเปลี่ยนวิธีการจากเพาะตนกลา และวิธีเพาะปลูก 
การจัดเก็บเมล็ดพันธุไวเองโดยไมตองซื้อ 

การบริหารจัดการโซอุปทานในสวนของกลางน้ํา 
ซึ่ งมี ลั กษณะที่ เปน ธุ ร กิ จที่ มี ขนาดใหญ  เ ปนทั้ ง
ศูนยกลางที่ใหความรูและเทคนิคตาง ๆ แกเกษตรกร 
และเปนฐานการผลิตใหแกเกษตรกร รวมทั้งเปนสวน
ควบคุมและคอยดูแลจัดการทั้งเรื่องการผลิต การตลาด 
รายได ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในสวนของกลางน้ํา 
ผูวิจัยเห็นวาในธุรกิจที่มีขนาดใหญควรตองมีความ
พรอมในทุก ๆ ดาน เชน สามารถรองรับปริมาณการ
จัด เ ก็บของสินค าทางการ เกษตรของ เกษตรกร  
มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ มีบริการรถเพื่อรับวัตถุดิบ
หลังการเก็บเก่ียวจากเกษตรกร 

การจัดการเรื่องของการจัดสงสินคาโดย ควร
ออกแบบรอบในการจัดสงสินคาใหเหมาะสมกับปริมาณ
และระยะทาง เชน การจัดสงสินคาควรกําหนดรอบวัน
และเวลาในการจัดสงสินคา และรอบการสั่งซื้อใหกับ
ลูกคา ทั้งที่เปนลูกคาประจําและลูกคาอื่น ๆ ใหแนนอน 
รวมทั้งการวางแผนชองทาง การจัดสงสินคา จาก 
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อเปนการลดตนทุนในการ
ขนสงและยังสงผลไปถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มดวย 
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อาหารไทยในวฒันธรรมข้าว 

Thai Food with Rice Culture 
 
 

 
 
ภูชิษย สวางสุข1 
 
 

บทคัดยอ 
 
องคความรูทางวัฒนธรรมของอาหารไทยยังขาดการบันทึกตามหลักการทางวิชาการการศึกษาอาหารไทยใน

วัฒนธรรมขาวมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหลักษณะอาหารไทยในวัฒนธรรมขาว วิเคราะหความสัมพันธระหวางอาหาร
ไทยกับวัฒนธรรมขาว สรางแบบจําลองของอาหารไทยในวัฒนธรรมขาว ลักษณะอาหารไทยในวัฒนธรรมขาว พบวา 
ขาวเปนอาหารมื้อหลักและพัฒนาขึ้นเปนขนมหวานไดหลายประเภท เกิดจากองคความรู ความเช่ือ ความสามารถที่ได
จากการสั่งสมประสบการณและการเรียนรู มีการคิดคนและพัฒนาอยางตอเนื่องแลวสืบทอดกันตอมา ทําใหมีลักษณะ
เฉพาะตัวมีความหลากหลายของวัตถุดิบและวิธีการปรุง รวมทั้งยังเปนอาหารในเชิงนามธรรมอีกมิติหนึ่ง เมื่อนําไปเปน
เครื่องสังเวยเพื่อการประกอบประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ ความสัมพันธระหวางอาหารไทยกับวัฒนธรรมขาว พบวา 
อาหารมีความสัมพันธกับการใชชีวิตในรอบปของเกษตรกรหรือรอบการเจริญเติบโตของขาวแตละชวงเวลา เกิดจาก
กระบวนการทางธรรมชาติเปนการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่ตองพึ่งธรรมชาติตามความเปนอยู  และ
กระบวนการทางวัฒนธรรมเปนวิวัฒนาการจากวัฒนธรรมด้ังเดิม ความเช่ือเก่ียวกับเรื่องผี ลัทธิอุดมสมบูรณหรือ 
การนับถือขาว ผสมผสานกับศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ องคความรูที่ไดจากการคนควา สามารถนํามาสรางเปน
แบบจําลองอาหารไทยในวัฒนธรรมขาวเพื่อใชเปนแหลงสืบคนขอมูลดานลักษณะ ประวัติและความเปนมา ตํารับวิธี 
การปรุง และเขาใจความสัมพันธระหวางอาหารไทยในวัฒนธรรมขาวไดเปนอยางดี 

 
คําสําคัญ : วัฒนธรรมขาว อาหารไทย 

 
ABSTRACT 

 
The knowledge of Thai Food with Rice culture is not recorded yet among academic aspect. The 

purposes of Thai Food with Rice culture are to: synthesize the Thai Food with Rice culture, analyze the 
relevance of Thai Food with Rice culture, and create model of Thai Food with Rice culture. The type of Thai 
food is found that Rice is a main meal and it is created to several of desserts. Therefore, it is occurred by 
related knowledge’s beliefs, and individual capability throughout experiences. However, it can be created and 
continuously developed to make a significant many type of raw material and cooking method. Moreover, Thai 
food is a unique abstract food which can be shown as a sacrifice into worship. The relevance between Thai 
                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย อาจารยประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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food and Rice culture can be involved yearly lifestyle of agriculturists or the growth of rice period. Certainly, 
the growth of rice period can be exposed by natural transforms so as to adjust it mutually depends on each 
other. The sum up by relying on culture transforms to the innovation of traditional culture and the belief of 
ghost, Fertility ideology or respect of rice which mixed up Brahmanism and Buddhism. The credible 
knowledge can be created to be the model of Thai Food so as to be a search engine in quality, history, and 
recipe background. It can be said that credible knowledge is related between Thai Food with Rice culture 
appropriately. 
 

Key word : Rice culture, Thai Food 
 
บทนํา 

อาหารไทยมีลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณ 
ของตนเองไมวาผูใดไดรับประทานอาหารที่มีลักษณะ
เชนนี้ก็จะบอกไดทันทีวาคือ อาหารไทย และไมอาจ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ทําใหนาคิดวาลักษณะเฉพาะ
เชนนี้ มีมาตอเนื่องนับเวลาลวงเลยรวมพันป และยังคง
รักษารูปแบบไวเชนนั้น ทําใหพิจารณาไดวานาจะมี
หลักเกณฑ หรือแนวปรัชญาเปนตัวกําหนดรูปแบบ 
หรือลักษณะตาง ๆ ของอาหารเอาไว ซึ่งผูวิจัยเช่ือวา
เกิดจาก “วัฒนธรรมขาว” อันเปนกระบวนการทาง
ธรรมชาติ (Natural Transforms) ที่มนุษยสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม พึ่งธรรมชาติตาม 
ความเปนอยูและอาหารการกิน การทําอาหารตาม
ฤดูกาล (Seasonal Food) เชน ขนมไทย เกิดจากการ
แปรรูปขาว เนื่องจากความอุดมสมบูรณ ทํานาเพื่อ
บริโภคไดผลผลิตมากมาย จึงนําสวนหนึ่งที่มีมากมาย
มาแปรรูป โดยการผสมผสานกับผลผลิตทางการเกษตร 
เชน มะพราว ธัญพืชตาง ๆ เชน ถั่ว งา หรือพืชในดิน 
เชน หนอไม ดอกดิน ตามแตความสมบูรณของฤดูนั้น ๆ 
การทํ าขนมแตละชนิดจึ งมีความสัมพันธ กับชีวิต
เกษตรกร อีกกระบวนหนึ่ ง คือ  กระบวนการทาง
วัฒนธรรม (Culture Transforms) เปนวิวัฒนาการจาก
วัฒนธรรมด้ังเดิม เชน ความเช่ือเก่ียวกับเรื่องผี ลัทธิ-
อุดมสมบูรณในหมูคนหลายกลุมเหลา ผสมผสานกับ
พุทธศาสนาที่มีบทบาทอยางมากในการจัดระบบ
ความคิด ความรู ความเช่ือ และสามารถครอบคลุม
อิทธิพลของคติพราหมณ -ฮินดู ซึ่งแพรเขามาดวย

เชนกัน จนกระทั่ งครอบคลุมวิถีชี วิตและความเช่ือ
ด้ังเดิม ความสัมพันธระหวางกระบวนการดังกลาวจึง
เกิดความเช่ือในระหวางการปลูกขาวกับอาหารไทยที่ทํา
ใหเกิดความสมดุล ความพอดี ความมั่นคง และยั่งยืน  

งานวิจัยนี้จึ งมีความมุ งหมายในการศึกษา
ลักษณะของอาหารไทย ประวัติความเปนมา ตํารับ
วิธีการปรุง เขาใจถึงความสมัพันธระหวางอาหารไทยใน
วัฒนธรรมขาว และไดแบบจําลองที่จะเปนแหลงเรียนรู
ดานอาหารไทย เพื่อนําไปปรับใชในโอกาสตอไปไดเปน
อยางดี 
วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

1.  เพื่อสังเคราะหลักษณะของอาหารไทยใน
วัฒนธรรมขาว 

2.  เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาหาร
ไทยกับวัฒนธรรมขาว 

3.  เพื่อสรางแบบจําลองของอาหารไทยใน
วัฒนธรรมขาว 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

งานวิจัยนี้ ใช วิธีการพรรณนาเชิง วิเคราะห 
(Analytical Description) แนวทางสําคัญอาศัยวิธีทาง
ประวัติศาสตร (Historical Approach) แบงออกเปน 
2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที 1 สั ง เ ค ร า ะ ห ท า งป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร 
(Historical Synthesis) ศึกษาลักษณะของอาหารไทย 
แบงเปน 2 สวน คือ 
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 ส่วนที 1  ศึกษาลักษณะของขนมไทยใน
วัฒนธรรมขาว โดยศึกษาจากบัญชีขนมไทยงาน
นิทรรศการสินคาพื้นเมืองไทยในพระราชพิธีสมโภช 
พระนครครบรอยป พ.ศ. 2425 เปนตัวกําหนดขอบเขต
ที่จะศึกษา ซึ่งบันทึกช่ือขนมไวถึง 296 ช่ือที่ขายในงาน
นิทรรศการ ผูบันทึก (ไมปรากฏช่ือผูบันทึกและพบวา
หลักฐานมีลักษณะคลายสูจิบัตรหรือคูมือในการเที่ยว 
ชมงานแสดงนิทรรศการซึ่งสมเด็จพระเจานองยาเธอ-  
เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช 
ทรงดํารงตําแหนงผูอํานวยการจัดงาน) ไดพยายาม
รวบรวมราย ช่ือขนมได เปนจํานวนมากและรู จั ก
วัฒนธรรมไทยเปนอยางดี เชน คติความเช่ือเรื่องกิน  
4 ถวย ในงานมงคล “ขนมทํางาย” เปนขนมราษฎร 
ชาวปา แตไมเห็นผูใดซื้อขายกัน เพราะเห็นวาเปนของ
อยางเลว (ธรรมดา) เปนตน ผู วิจัยเลือกหลักฐาน 
การตีพิมพครั้งที่  2 พ.ศ. 2543 เปนจัดพิมพตาม 
รูปแบบเดิมทุกประการ และเพื่อใหไดตํารับเครื่อง
สําหรับปรุงและวิธีปรุง จึงคัดเลือกหลักฐานที่มีการ
บันทึกตํารับวิธีการปรุงไวจํานวนมาก และเช่ือถือไดมา
เปรียบเทียบจาก 2 แหลง คือ ตําราแมครัวหัวปาก ของ
ทานผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ โดยศึกษาใน บริจเฉท 6 
ของหวานขนม และบริจเฉท 8 เครื่องวาง จํานวน  
93 ชนิด และตํารับขนมของหวานวังหลวง ของคุณหญิง
สุรเสียงมงคลการ ตีพิมพครั้งแรก พ.ศ. 2483 โดยผูวิจัย
เลือกหลักฐานการตีพิมพ พ.ศ. 2511 (ไมปรากฏครั้งที่
พิมพ) ซึ่งบันทึกตํารับขนมไทย 425 ชนิด ทานได 
เรียบเรียงและรวบรวมโดยใชความจําและบันทึกเกาที่
ไดเคยเห็นผูใหญในวังไดปรุงทําตอ ๆ กันและจาก
ปร ะสบการณที่ เ คยปรุ งจน ชํ านาญด ว ยตน เอ ง 
นอกจากนี้ช่ือขนมไทยบางช่ือในบัญชีไมปรากฏในตํารา
ที่นํามาเปรียบเทียบทั้ง 2 เลม จึงตองใชตําราอื่น ๆ 
ประกอบและใชสนับสนุนหรือหาขอขัดแยง ขอคนพบ 
ตาง ๆ 

 ส่วนที  ศึกษาลักษณะของอาหารไทยใน
วัฒนธรรมขาว โดยศึกษาจากตําราแมครัวหัวปาก ใช 
บริจเฉท 1-5 เลมที่ 1 เปนตัวกําหนดขอบเขตที่จะศึกษา 
เนื่องจากอาหารไทยในปจจุบันมีจํานวนมาก และพัฒนา

ไปจนรูปแบบและลักษณะด้ังเดิมหายไป การหาลักษณะ
ของอาหารไทยจึงตองเลือกกลุมตัวอยางที่ ชัดเจน 
เช่ือถือได  และมีจํานวนของอาหารที่มากพอที่จะ
วิเคราะห ผูวิจัยไดพิจารณาแลววา ตําราแมครัวหัวปาก
ของทานผู หญิ ง เปลี่ ยน ภาสกรวงศ  เปนตําราที่
ทรงคุณคาและทานมีความชํานาญในการประกอบ
อาหารคาวหวาน ซึ่ ง ในตํ า ราของท านมี บั นทึ ก
ประวัติศาสตรบอกเลา (Oral-tradition) ในยุคชวงตน
กรุงรัตนโกสินทร การกลาวถึงสภาพภูมิประวัติศาสตร
ของกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่ 5 ขนบธรรมเนียม 
การปรุงอาหารของไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรและ
ถือไดวาเปนตําราอาหารที่ไดรับการตีพิมพมากที่สุด  
คือเริ่มตีพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2425 (ร.ศ. 126) โดย
ผูวิจัยเลือกหลักฐานการตีพิมพครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2554) ใน
วาระครบรอบรอยปของการจากไปของ คุณหญิงเปลี่ยน 
ภาสกรวงศ เปนการจัดพิมพตามรูปแบบเดิมทุกประการ 
ดังเชนการตีพิมพครั้งที่ 6 มี 5 เลม มีรายช่ืออาหาร
จํานวน 435 ชนิด โดยเลือกศึกษาเฉพาะอาหารคาว
จํานวน 200 ชนิดนํามาเปรียบเทียบกับตํารับสาย 
เยาวภา ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมวิธีการประกอบอาหาร
ทั้งไทยและเทศ พรอมภาพถาย นับเปนหนังสือกับขาว
ชุดแรกๆ ของไทยที่มีเทคโนโลยีในการพิมพภาพสี 
ตีพิมพครั้งแรก พ.ศ. 2478 ถวายพระเจาบรมวงศเธอ-
พระองคเจาเยาวภาพงศสนิท นอกจากนี้ยังใชตํารา 
อื่น ๆ ประกอบและใชสนับสนุนหรือหาขอขัดแยง  
ขอคนพบตาง ๆ โดยมีขั้นตอนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1) นําหลักฐาน มาวิพากษ โดยวิธีทาง
ประวัติศาสตร (Historical Criticism) เพื่อประเมิน 
ความนาเช่ือถือ โดยวิพากษหลักฐานภายนอก (External 
Crit icism) เชน ผูสรางหลักฐาน อายุของหลักฐาน 
สถานที่สรางหลักฐาน วัตถุประสงคของหลักฐาน  
รูปแบบเดิมของหลักฐาน และวิพากษหลักฐานภายใน 
(Internal Criticism) เชน มีความรูหรือเช่ียวชาญ ทัศนคติ 
คานิยม ความเช่ือ เปนตน 

 2) นําหลักฐานดังกลาวมาเปรียบเทียบวัตถุ
วิสัย (Objective) โดยนําช่ือตํารับเครื่องสําหรับปรุง 
และวิธีปรุงมาเปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะของอาหาร
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ไทย และนําหลักฐานอื่น ๆ มาสนับสนุนและแยงขอ
คนพบ ประกอบดวย 

  2.1) หลักฐานที่ เปนลายลักษณอักษร 
(Written Source) ประกอบดวย วรรณกรรม จดหมายเหต ุ
หมายรั บสั่ ง  บั นทึ กส วน บุคคล  ง านนิพนธ ท าง
ประวัติศาสตร 

  2.2) หลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร 
(Unwritten Source) ประกอบดวย 

   2.2.1) หลักฐานงานศิลปกรรมตาง  ๆ
เชน จิตรกรรม ประติมากรรม และโสตทัศนตาง ๆ  

   2.2.2) ภาพถายจากหอจดหมาย-
เหตุแหงชาติ 

   2.2.3) หลักฐานจากการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญพิเศษ ซึ่งเปนบุคคลที่สืบทอดอาหารไทย 

 ตอนที 2  นํามาสรางเปนแบบจําลองอาหาร
ไทยในวัฒนธรรมขาว มีขั้นตอนดังนี้ 

 1.  นําหลักฐานมาตีความทางประวัติศาสตร 
(Historical Interpretation) เพื่อถอดความหมายโดยผูก
เปนเรื่องราวอธิบายสาเหตุในอดีตและใหความหมาย
ของขอมูลหรือหลักฐานตาง ๆ   

 2.  นํามาทดลองปรุง โดยใชเครื่องสําหรับ
ปรุ ง แ ล ะ วิ ธี ป รุ ง ต ามหลั กฐ านที่ ถู กตี คว ามทา ง
ประวัติศาสตร 

 3.  นํามาสรางเปนแบบจําลองอาหารไทย 
โดยการปนใหเสมือนจริงตามลักษณะของอาหารไทย
ชนิดนั้น ๆ และตรวจสอบความถูกตองโดยผูเช่ียวชาญ 
3 ทาน 

 ตอนที 3  วิ เคร าะหท างปร ะ วัติศ าสต ร 
(Historical Analysis) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
อาหารไทยกับวัฒนธรรมขาว มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. นําลักษณะของขนมไทยและอาหารไทย 
ประวัติศาสตรความเปนมาจากการศึกษาเบ้ืองตนมาหา
สาเหตุของปรากฏการณที่เก่ียวของในวัฒนธรรมขาว 
โดยนําการใชชีวิตในรอบปของเกษตรกรและอิทธิพล
ตาง ๆ มาพิจารณาทฤษฎีหรือกฎเกณฑที่เช่ือวาเปนสิ่ง
ที่ควบคุมกระบวนการเ กิดปรากฏการณ ดังกลาว
ประกอบดวย 

  1.1 การทํานา ใชวิธีการปลูกขาวแบบ
ขาวนาป หรือขาวนาน้ําฝน คือ ฤดูกาลทํานาตั้งแต
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และจะเก็บเก่ียว 
เสร็จสิ้นไมเกินเดือนกุมภาพันธ เนนภาคกลางเปนหลัก  
เริ่มตั้งแตการเตรียมเพาะปลูกถึงการเก็บเก่ียวเสร็จ
จนถึงตนขาวในนาแตกเปนลําตนอีกครั้งจากขาวที่รวง 
และตอขาวหรือซังขาว (ระหวางเก็บเก่ียวขาว จะมีขาว
รวงตามทุงนาเปนจํานวนมาก และเมื่อฝนตกขาวก็จะ
งอกขึ้ นมา สวนตอขาวที่ เหลือจากการเก็บเ ก่ียว  
เมื่อฝนตกตอขาวก็จะแตกเปนลําตน) 

  1.2 พิ ธี กร รม เ ก่ีย ว กับต นข า วแล ะ 
การทํานา ไดแก (1) พิธีและพระราชพิธี ซึ่งเริ่มตั้งแต
เดือนหา ประเพณีสงกรานต  ถึงเ ดือนสี่  พิธี เทศน
มหาชาติ และพิธีสวดอัฐิบรรพบุรุษ (2) เดือนที่เปน
มงคลฤกษ นิยมเลือกเปนเดือนปลูกบาน และจัดงาน
มงคลตาง ๆ (3) พิธีที่เก่ียวกับขาวและการทํานาด้ังเดิม 

  1.3 วัน เดือน ป และฤดูกาล 
   1)  นําแผนภูมิวัฒนธรรมขาวมา

อธิบายถึงสาเหตุการทําอาหารไทย โดยอาศัยการ
วิเคราะหทางประวัติศาสตร (Historical Analysis) เพื่อ
อธิบายสาเหตุของปรากฏการณของอาหารไทยที่
เก่ียวเนื่องในวัฒนธรรมขาว  

   2)  นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก ก า ร
สังเคราะหและวิเคราะหทางวัฒนธรรมขาวมาสราง
กรอบแนวคิดทฤษฎี (Theoretical Triangalation) เพื่อ
นําไปใชเปนขอมูลการสัมภาษณ (Interviewing) และ
สังเกตการณ (Observation) ในภาคสนาม โดยการเก็บ
ขอมูลดวยการสํารวจแหลงศึกษา และกําหนดแหลง
ศึกษาไวในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ไดแก จังหวัดชัยนาท 
สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 
และกรุงเทพฯ ในงานวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมกลุมชาติพันธุ
อื่น ๆ ที่เขามาอาศัยอยูในภูมิภาคนี้ โดยคัดเลือกแหลง
ทํานา และกําหนดกรณีศึกษาที่ชัดเจน และเริ่มเก็บ
ขอมูลตามฤดูกาลทํานา และนําไปวิเคราะหรวมกับ
แผนภูมิการใชชีวิตในรอบปของเกษตรกร 
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ผลการวิจัย  
แบงออกเปน 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1  กา ร ศึ กษ า ลั ก ษณ ะอ า หา ร ไ ท ย 
ประวัติความเปนมา ตํารับวิธีการปรุง 

 1.  ลักษณะอาหารไทยในวัฒนธรรมขาว 
  1.1  ลักษณะขนมไทยในวัฒนธรรม

ขาว แบงออกเปน 5 กลุม คือ 
   1.1.1 ขนมท่ีปรากฏเพีย งชื่ อ

และสามารถคนพบเครื่องสําหรับปรุงและวิธีการปรุง 
    1) ขนมหินฝนทอง และ

ตังเมลาว พบหลักฐานขนมหินฝนทองปรากฏช่ือตั้งแต
สมัยอยุธยาจากคําใหการขุนหลวงหาวัดประดูทรงธรรม 
(ประชุมคําใหการกรุงศรีอยุธยา, 2553) วา “ถนนยาน
ปาขนมชาวบานยานนั้นทําขนมขายแลนั่งรานขาย ขนม
ชะมด กงเกวียน สามเกลอ หินฝนทอง” และเสภาขุน
ชางขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ (2514) ขนมชนิดนี้
ใชเปนเครื่องกัณฑเทศน วา “สั่งบาวไพรใหกรองของ
เครื่องกัณฑ . . .  ชะมด กงเกวียน ขาวเหนียวแดง  
หินฝนทอง ครองแครง แตงลูกใหญ” ขนมหินฝนทองจึง
เปนขนมแหงกินไดนานวัน ใชเปนเครื่องกัณฑเทศน
และเสบียงที่เรียกวา หินฝนทอง เพราะลักษณะคลาย
หินที่ใชฝนทอง (Touch Store) (ปจจุบันเลิกใชไปนาน
แลว) เปนหินสีดําไวเช็คทองคําแทหรือปลอม เวลาใชไป
นาน ๆ ทองจะติดอยูบนกอนหิน หินฝนทองทําจากแปง
ขาวเจานํามาค่ัว และนํามากวนกับน้ําตาลปก กะทิ กวน
จนปนเปนกอนได นําทองคําเปลวแตะหนาเล็กนอย จีบ 
(2498) กลาววา “ขนมหินฝนทองเปนขนมโบราณ ถา
ทําตังเมลาวจะตองทําขนมหินฝนทองควบคูกันไปเพื่อ
ไมทิ้งแปง เสีย .. . ” ตังเมลาว เรียกอีกอยางหนึ่งวา  
แผนผานิต ใชแปงขาวเจาโมตากแหง นํามาค่ัวพอหอม 
อบดอกไมใหหอม นําน้ํ าผึ้ง  กะทิ  ออยงบ กวนจน
เหนียว หยอดลงแปงที่ ค่ัวเตรียมไวเปนแผนกลม ๆ  
โรยแปงใหทั่วแผนกินคูกับมะพราวทึนทึกขูดเปนเสน ๆ  

    2) ขาวหมากกวน พบใน
ตํารากับขาว 30 สํารับ ของ พวง (2504) กลาววา  
ใชขาวหมาก แปงมัน กะทิ น้ําตาลทราย กวนจนใส  
พอเย็นขนมจะขึ้นเปนเกล็ดรอบนอก ใชชอนชาตักขนม
ใสกลีบบัวหลวงแลวหออยางใบตอง นําไมกลัดกลัดหอไว 

ถาใชใบตองใหทาดวยน้ํามันขี้โลไว (กะทิเค่ียวจนเปน
น้ํามัน) ใสขนมแลวหอแบบขนมเทียน ขาวหมากกวน
กินคูกับกลีบบัวหลวง รสหวานจากขาวหมากกวน จะ
ตัดกับรสฝาดอมหวานมีกลิ่นหอมของกลีบบัวหลวง ทํา
ใหรสชาติกลมกลอมรูสึกสดช่ืน 

    3) ขนมแซะมาหรือขนม
แซงมา พบในตําราแมครัวหัวปาก ของทานผูหญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงศ วาเปนขนมปลากริมไขเตา ในบัญชี
ขนมในงานแสดงนิทรรศการสินคาพื้นเมืองไทยใน 
พระราชพิธีสมโภชพระนครครบรอยป พ.ศ. 2424  
กลาววามีลักษณะเหมือนขนมจากจีน เรียก จุตบีมวย 
(สันนิษฐานเรียก จุกบ๋ีกวย หรือขนมกุยชาย) สอดคลอง
กับหลักฐานเพลงรองของเด็กและเพลงกลอมเด็ก แตง
โดยนายโปโมรา พ.ศ. 2427 วา  

 
... จึ่งหยิบแปงมาละลายน้ําตาลทรายเจือ 

กับฟองไกเปนเนื้อระคนปน 
นมเนยมันนอกก็ปอกใส 
เนื้อไกกับหมูก็สับปน 
ถั่วลิสงโรยรายกระจายคน 
ยี่หราปนแปะก๋ักกับผักชี...  

  
     ขนมแซงมาตามคํากลอน 

มีลักษณะเปนของวาง ปรุงจากเนื้อหมู ไก สับ ใสนม
เนย ไขไก แปงละลายกับน้ําตาล ปรุงรสดวยเครื่องเทศ 
ยี่หรา แปะ ก๋ัก (โปย ก๊ัก)  ผักชี โรยดวยถั่วลิสง ค่ัว  
ตรงกับไสมาหอ ซึ่งนอกจากสวนผสมที่ใกลเคียงกันยังมี
ช่ือที่สื่อความหมายเหมือนกันอีกดวย ดังตํารับมาหอ
ของ พวง (2504) ใชหมูสับ ลูกโปยก๊ักปน ปลากุเลาปง
แกะเอาแตเนื้อ ผัดกับรากผักชี กระเทียม พริกไทย ใส
ถั่วลิสงค่ัวบุบและไขเจียวบาง ๆ หั่นฝอย เมื่อพิจารณา
เครื่องปรุงจะใกลเคียงกันกับขนมแซงมาของนายโมรา 
แตตํารับของ พวง บุนนาค ใชกินคูกับผลไมรสเปรี้ยว 
เชน สับปะรด สม แตถานําไสชนิดนี้ใสลงในแปงขนม
ถวยแบบจีน ไสมาหอชนิดนี้จะตรงกับขนมแซงมาของ
นายโมรา หรือถานําแปงมาหอไสจะคลายขนมจีบ และ
ถานําไสชนิดนี้มาหอไขเปนตารางจะไดลาเตียง 
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    4) ตําราขนมของสํานักงาน 
แปงแมพร ตั้งอยูถนนทรงวาด พระนคร เลี้ยน (2497) 
กลาวถึงขนม “ทําขนมงาย” วา “ใชแปงมันสําปะหลัง
ชนิดที่ 1 ราคาหอละ 13-15 สตางค ชงน้ํารอนใหพอสุก 
นวดดวยน้ําเย็น คลึงเปนลําเทียน ตัดเปนรูปตาง ๆ 
ตามชอบ ลวกในน้ําเดือดรับประทานกับน้ํานม น้ําเช่ือม 
หรือเขาเครื่องสามแซ” ซึ่งลักษณะหนวยตรงกับบัญชี
ขนมฯ คือถวยและกินกับน้ํากะทิหรือน้ําเช่ือม 

   1.1.2 ขนมท่ีสันนิษฐานวาเปน
ของชาวตางชาติ 

    1) ขนมโอชารศ  ( ขนม
โอชารส) พบในตํารับขนมของหวานในวังหลวง ของ
คุณหญิงสุรเสียงมงคลการ (2511) เปนกอนแปงกลม ๆ 
คลายขนมตม มีไสเปนน้ําตาลปก พอตมสุกแลวคลุก
ดวยมะพราวทึนทึกขูดเปนเสน พบหลักฐานในกลอน
เที่ยวงานภูเขาทอง หนังสือคําเชิญมานมัสการพระ-
เขี้ยวแกวและภูเขาทอง วัดสระเกศ คํากลอน (อางถึงใน 
อเนก, 2548) กลาวถึงขนมโอชารศวา  

 

ยังของหวานอยางดีก็มีขาย  
ใสจานรายเรียงตั้งชางจัดสรร 
ขนมทองๆ มวนนานวนจัน  
ขนมช้ันผักกาดสะอาดตา 
โอชารศๆ ล้ําแลลําเจียก  
ขนมเปยกปูนปงสังขยา  
สําปนนีวุนหวานของการดา  
จัดเอามาตั้งขายหลายชนิด 
 

     จะสังเกตไดวา ขนมที่
ขายรวมกับขนมโอชารศมีหลายประเภททั้งแบบแหง 
นึ่ง กวน แตขนมโอชารศในบทกลอนมิไดบอกลักษณะ
เอาไวในหมวดหมูที่ใกลเคียงกัน เชน ขนมโอชารศ ขนมโปรง 
ฝอยทอง ทองหยอด ทองหยิบ ขนมทองพลุแหง เปนตน 
ซึ่งอยูในหมวดขนมจากไขและมีที่มาจากโปรตุเกสทั้งสิ้น 
ขนมโอชารศจึงนาจะเปนขนมชนิดแหงและทําดวยไข 
ตรงกับตําราของหวานลวน ของฉลวย (2496) กลาวถึง
วิธีการทําขนมชนิดนี้วา “ใชไขเปดครึ่งฟอง น้ําตาล- 

นครชัยศรีคางป 1 ช่ัง น้ําเย็น 1 ชาม โดยนวดไขกับ
น้ําตาลทั้งเปลือก เทน้ําลงไปครึ่งชาม นวดใหนาน ๆ  
จึงกรอง นํามาคนดวยทัพพีจนฟู ถาออนเติมน้ําตาล  
ถาแกใหเติมน้ํา” ขอความในตําราจบเพียงเทานี้มิได
บอกวาทําอยางไรตอ ซึ่งถาจบกระบวนการปรุงเพียง
เทานี้จะเรียกวา สังขยา ที่ใชละเลงลงบนแปงขนมเบ้ือง 
(ปจจุบันนิยมใชไขขาวตีกับน้ําตาลไอซิ่ง) แตถานําไป
อบจะไดขนมเมอแรงค (Meriangue) ถาผสมมะพราว
ขูดจะไดขนมโสมนัส และเมื่อตรวจหลักฐานอื่น ๆ พบ
ตําราคาวหวานแบบ พ.ศ. 2477 ของ ล. เภตราลักษณ 
(2477) มีวิธีทําตอวา “แลวใชชอนตักใสทัพพีทองเหลือง
ชนิดกลม ใชพายเล็ก ๆ คนบนไฟออน ๆ จนน้ําตาลขน 
แข็งแลฟู เคาะออกจากพิมพ” เขาใจวาเปนวิธีการปรุง
แทนการใชอบหรือผิง นอกจากนี้พบวิธีการปรุงขนม 
ที่คลายกันหลายชนิด เชน ขนมมัสกอด ขนมโปรง  
บางตําราเรียก ขนมพันทาง 

    2)  ขนมลูกชุบ นิยมปนเปน
รูปผลไมตาง ๆ พบวา ในหมวดขนมจากฝรั่งเรียก ขนม
ลูกอะมัน หรือเมล็ดอัลมอนดบดกวนกับไขแดง น้ําตาล 
และน้ํ ามัน  ป จจุ บัน เรี ยก มารซิแพน (Marzipan) 
สันนิษฐานวา ชาวโปรตุเกสนํามารซิแพนเขามาในสมัย
กรุงศรีอยุธยาเพราะเก็บไดนานวัน มารซิแพนนิยมปน
เปนผลไมตาง ๆ เชนกัน คนไทยจึงเลียนแบบโดยนํา
เมล็ดแตงโมกวนกับน้ําตาลและกะทิ เพราะตรวจสอบ
หลักฐานจากตําราเกา พบวา ขนมลูกชุบ ใชเมล็ด
แตงโมกวนทั้งสิ้น และตอมาจึงเปลี่ยนเปนถั่วเขียวซีก
แทน นอกจากนี้พบวา ขนมที่ทําจากไขมีที่มาจากแหลง
อื่น ๆ ในภาษามลายูเรียกลักษณะของทองหยิบวา  
มัส-สะ-เยิมปุด (Mas Sa Jemput) แปลวา ทองผงหนึ่ง
หยิบมือ คือ วิธีทํามือหยิบทองใชหัวแมมือ นิ้วช้ี และ
นิ้วกลาง ซึ่งขนมทองหยิบมีลักษณะเดิมเปน 3 กลีบ  
ซึ่งมลายูติดตอกับโปรตุเกสกอนไทยและเคยเปนลาม
ภาษาโปรตุเกสใหไทย คําวา ทองหยิบ อาจนําภาษา
มลายูมาแปลเอาความหมายมาใช 
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   1.1.3 ขนมท่ีมีชื่อเดียวกันแตมี
ลักษณะตางกัน 

    1) ขนมจ ามง กุฎ  ตํ ารั บ
ด้ังเดิมมีลักษณะคลายกาละแมสีขาว หอดวยใบจากเปน
กรวยแหลม กลัดดวยไมกลัดขนาดประมาณหัวแมมือ 
ใชแปงขาวเจาผสมแปงขาวเหนียวเล็กนอย ตมแลวนวด
เหมือนขนมจีบ ปนยาวเล็ก ๆ ผึ่งพอหมาดทอดให
เหลืองกรอบ บดละเอียดและอบดวยดอกไม กวนกับ
กะทิ น้ําตาลทราย แตถาใชขาวสุกตากแหงทอด และ
บดละเอียด นํามากวนคลายตํารับจามงกุฎและหอดวย
ใบตองออนจะเรียกวา “ขนมกระยาเสวย” จีบ (2498) 
กลาววา ตํารับจามงกุฎเปนของสมเด็จพระศรีสุริเยน-
ทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 ดวยเหตุผลคือ (1) พระ-
ราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 ที่พระราชนิพนธพระราชทาน
สมเด็จฯ (กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน) (2) คุณหญิง
มวงมณเฑียรบาล (บัว สโรบล) มารดาของคุณเกศ 
สโรบล ไดเรียนวิชาดานตาง ๆ รวมถึงอาหารในราชสํานัก 
กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี และถายทอด
วิชาใหลูกหลาน ( คุณหญิ งจีบ  บุนนาค) ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว งานสมโภช
เสวยราชเสมอดวยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัยไดพระราชดํารัสกับทานผูหญิงเปลี่ยน  
ภาสกรวงศวา “ฉันอยากใหมีขนมจามงกุฎอีกอยางหนึ่ง 
เส ด็จยาย  (กรมสมเ ด็จพระสุดารัตน ราชประยู ร  
คําสามัญเรียกวา ทูลกระหมอมแกว) ทานทรงเลาวา 
ทูลกระหมอมปู (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา-
นภาลัย) โปรดเสวยนัก” ทานผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ
รับใส เกล า ใสกระหมอมจึ งทํ าขนมจามง กุฎจาก
คําแนะนําจากคุณเกศ สโรบล (คุณยาของคุณหญิงจีบ 
บุนนาค) ขนมจามงกุฎอีกตํารับหนึ่งเปนของคุณหญิง
เจือ นครราชเสนี เดิมเรียกวา ขนมทองเอกกระจัง หรือ
ขนมดาราทอง เนื่องจากตัวขนมมีรัศมีกระจายเปนแฉก
คลายกับดวงดาว คําวา กระจัง คือช่ือลายไทยที่มี
ลักษณะคลายกลีบบัวหรือตาออย ทานใชขนมทองเอก
กระจังเขาประกวดในงานฉลองปใหมที่สนามหลวงสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม และไดรับการตัดสินใหเปนที่ 
1 ขนมชนิดนี้จึงเปนที่รูจักและนิยมในเวลาตอมา 
ลักษณะของขนมจะใชขนมทองเอกมาปนเปนลูกกลม
เล็ก ๆ บ้ังเปนพู 6 พู เหมือนมะยม นําไปวางบนแผน

แปงอบกรอบ ประดับดวยเมล็ดแตงโม กวาดดวย
น้ําเช่ือม จนมีหนามแหลมออกเปนแฉก ๆ จากนั้นปน
เนื้อทองเอกเปนเม็ดเล็ก ๆ วางบนยอดขนมติดดวย
ทองคําเปลว 

    2)  ขนมจีบ พบวา เจาครอก 
วัดโพธิ์ หรือพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี 
พระนามเดิมวา กุ เปนผูคิดคนจากขนมไสหมู และ
พบวาแตละตํารามีหลายไส เชน ไสแบบหนากระฉีก 
(มะพราวทึนทึกขูดเปนเสนผัดกับน้ําตาลปก) ไสฟก
เช่ือม (คลายไสขนมเปยะซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง) ไสแบบ
มาหอหรือหมูเปย ปจจุบันนิยมใชไสไกผัดกระเทียม 
พริกไทย รากผักชี วิธีปนขนมจีบมี 2 แบบ คือใชวิธีการ
ปนแปงขึ้นรูปหมอแลวจับจีบรอบ ๆ ใสไสแลวรวบแปง
เรียกวา คอหมอหรือเขาหัว ใหติดกัน แลวนําไปนึ่ง 
ปจจุบันนิยมขึ้นรูปหมอแลวใสไสรวบแปงเขาหัวให
ติดกัน ทําเปนรูปคนโทน้ําแลวใชแหนบจับจีบแลว 
นําไปนึ่ง สวนขนมที่ใชแปงตํารับเดียวกันอีกชนิดหนึ่ง
คือ ขนมชอมวง มี 3 ลักษณะคือ (1) ทําเปนดอกคลาย
ดอกพุดตานมีสีมวงจากดอกอัญชัน ใสไสไก (2) ตํารับ
เจาจอมมารดาฉิม เจาจอมมารดาของกรมขุนนรานุชิต 
(พระองคเจาสังคะทัด) หรือตํารับวังคลองเตยใสไสเปน
กระฉีก ทําเปนดอกกรรณิการ ลักษณะคลายปนสิบแต
ขลิบจะทําเปนกลีบบิดไปมา มีหลายสี เชน สีฟาออน 
ชมพูออน มวงออน (3) ทําคลายขาวเกรียบปากหมอ
แปงมีสีมวงจากน้ําอัญชัน ไสใชไขตีกับน้ําตาลใสหัวกะทิ 
(สังขยา)  

   1.1.4  ขนมใ นงานมงคลและ
งานอวมงคล ไดแก ขนมมงคล แบงออกเปน 4 กลุม คือ 
กลุม 1 เชน ขนมจี้ ขนมตมขาว ขนมตมแดง ใชเปน
เครื่องบวงสรวงและใสในขันหมาก คาดวาเปนขนม
มงคลที่เกิดขึ้นในสมัยแรก ๆ กลุม 2 เชน ขนมรังนก 
ขนมใบไม ขนมกงเกวียน ขนมลูกโทน ขนมสามเกลอ 
ขนมโพรงแสม เปนกลุมขนมที่ใชเสี่ยงทายในงานมงคล 
นิยมปนเปนรูปของใชมงคลตาง ๆ เชน ตะขอ กําไล ลูก
ประแจ โพรงแสม วงแหวน และใชขนมจันอับรวมดวย 
กลุม 3 ไดแก ไขกบ นกปลอย บัวลอย อายตื้อ เรียกวา 
กิน 4 ถวย กลุม 4 เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง 
ถวยฟู ขนมช้ัน ใชทําบุญและใสในขันหมาก นอกจากนี้
ขนมงานอุปสมบทจะใชขาวเหนียวแกวในวันบวชนาค 
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และใชขาวเหนียวเหลืองในวันอุปสมบท ขนมงาน
บําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมใชขนมปลากริมขาวและขนม
ปลากริมแดง หมายถึง ความตายที่รางกายและจิตใจ
ตองแยกออกจากกัน 

   1.1.5 ข น ม ท่ี เ ก่ี ย ว เ นื่ อ ง กั บ
เทศกาลสิบสองเดือน ไดแก 

    1) เดือนอาย ทําขนมเบ้ือง 
พบวา สมัยกรุงศรีอยุธยาทํากันในชวงเดือนสิบเอ็ดมี
การแข ง เ รื อ และการ เลี้ ย งขนมเ บ้ื อง  สมัย กรุ ง -
รัตนโกสินทรทํากันในเดือนอาย เนื่องจากกุงมีมันมาก 
พบวา ไสขนมเบ้ืองมี ไสกุง ไสหมู ไสปลา และไสหวาน 

    2) เ ดือนอายถึ ง เ ดือน 3  
ทําขาวเกรียบวาว ขาวหลามกระบอก เนื่องจากเปนฤดู
ขาวใหมมีอากาศหนาวในบางพื้นที่ทําเมื่อเก็บเก่ียวแลว 
บางพื้นที่ทํากอนออกพรรษา 

    3) เดือนหา ทํากาละแม 
ชาวมอญเรียก กวานฮะกา ตรงกับปใหมของอินเดียซึ่ง
นิยมแลกขนมที่ทําจากน้ําตาลกับงา 

    4) เดือนเจ็ด ทําขาวเหนียว 
สังขยา ในพระราชพิธีสลากภัต ขาวเหนียวสังขยาเปน
ขนมที่มีทําหลายประเทศ เชน มาเลเซีย สิงคโปร 
อินโดนีเซีย เรียกวา กายา หรือ สริกายา ตรงกับหมาย
รับสั่งรัชกาลที่ 3 เรียก ขาวเหนียวนาญา สวนคําวา 
ขาวเหนียวสีโศก ทานผูหญิงเปลี่ยน (2554) กลาววา 
ใชขาวเหนียวที่เปนน้ํานมแก หรือขาวเมา นํามาแกะ
เปลือกแลวนํามาทําขาวเหนียวมูนกะทิ จะไดสีเขียว
ออนเรียกวา สีโศก 

    5) เดือนสิบ ทําขาวทิพย มี 
4 ความหมายไดแก (1) ขาวทิพยตามอรรถกาพระธรรม
บทภาค 1 เรื่องสัญชัยปริพาชก ตอนบุพกรรมของ
พระอัญญาโกณฑัญญะ (2) ขาวทิพยที่เปนความเช่ือ
สอดคลองกับพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายขาว
มธุปยาสกอนอภิสัมโพธิกาล (3)  ขาวทิพยที่ เปน 
ความเช่ือจะไดไปในสุคติภพทั้งหลายในพุทธุปบาทกาล 
(4) ขาวทิพยในภาษาบาลีมอญคลายเรื่องของอินเดีย 
ปจจุบันการกวนขาวทิพยทําในชวงเวลาแตกตางกัน 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากการทํานาปมาเปนการทํา
นาปรัง เดือนสิบยังมีการทําขาวยาคู ขาวกรู ขาวสัปป 
และกระยาสารท 

    6) เดือนสิบเอ็ด ทําขาวตม
มัดไต ขาวตมผัด ขาวตมใบกะพอ ขาวตมลูกโยน 
แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น ใชในเทศกาลออก
พรรษา 

  1.2 ลักษณะอาหารไทยในวัฒนธรรม
ขาว แบงออกเปน 5 บริจเฉท คือ 

   1.2.1 บริจเฉท 1 สุปะเพียญชะ
นะสรณพล ี 

    1) สํารับเลี้ยงพระ พบวา 
มีอาหารนิยมทํา 2 ชนิด ไดแก ขนมจีน เชน ขนมจีน
น้ํายา ขนมจีนน้ําพริก ขนมจีนแกงขมที่ใชมะระลวกพอ
สุกหรือแกงขี้เหล็กกินกับขนมจีน และในหนารอนใช
ขนมจีนซาวน้ํา อีกชนิดคือ หมี่กรอบที่มีช่ือเสียง เชน 
หมี่กรอบวัดโคก หมี่กรอบวัดมหรรณพ หมี่กรอบวัด
ตองปุ เปนตน เวลานอกกาลจะถวายน้ําชายาเสียง  
น้ําอัฐบาน และเมี่ยง  

    2) เครื่องสังเวย แบงออก 
เปน 6 หมวด ไดแก กระยาหาร มัจฉะมังสาหาร ผลาหาร 
กระยาบวช เครื่องหวาน และเครื่องเซน โดยแบงเครื่อง-
สังเวยเปนปริมณฑล คือ พระพุทธ (สูงกวาสวรรค) 
ถวายขาวทั่วไป สวรรค ไดแก เทวดา (มเหศวรพงศ)  
ใช 5 หมวดแรก บาดาล (ยักษ) ใช 5 หมวดแรก แต
มัจฉะมังสาหารดิบ มนุษยและครูละคร ใช 5 หมวดแรก 
วิญญาณที่ตามเทวดาหรือครูใชเครื่องเซน  

    3) เ ค รื่ อ ง เ จ า น า ย 
ประกอบดวย 7 ประเภทไดแก ขาวสวย เครื่องคาว 
เครื่องเคียงแกง เครื่องเคียงแขก เครื่องเคียงจิ้ม เครื่อง
เคียงเกาเหลา และเครื่องหวาน 

   1.2.2 บริ จ เ ฉ ท  2 หุ ง ตม ข า ว 
แบงออกเปน 7 กลุม ไดแก (1) หุงขาว มี 2 วิธีใหญ ๆ 
คือ การหุงขาวโดยวิธีเช็ดน้ําและไมเช็ดน้ํา ซึ่งขาวสวยมี
วิธีการหลายแบบ เชน หุงขาวบาตร หุงขาวกระทะ  
หุงขาวปน (ใสมันเทศ เผือก หรือกลวยผสมลงไป
กับขาว) เปนตน (2) ขาวมัน ใชขาวสารหุงกับกะทิ ปรุง
ดวยเกลือเล็กนอย (3) ขาวอยางตะวันตก (4) ขาวแขก 
เชน ขาวบุหรี่ นิยมกินกับแกงมัสมั่น (5) ขาวผัดและ
ขาวคลุกตาง ๆ (6) ขาวตม และ (7) ขาวแช จาก
การศึกษาพบวา ขาวมันถูกทําเปนขาวขวัญ ในตํารับ
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ของ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาเยาวภาพงศสนิท 
และขาวมันสมตํา พบหลักฐานสมตํายังไมไดใชมะละกอ 
จากเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ-
พุทธเลิศหลานภาลัย (2510) 

 
เสดจ็มาพบเหล่านางชาววงั  

เหน็ห่ออะไรรงุรงันกัหนา 

จงึตรสัถามวา่ “ไดอ้ะไรมา”  

นางกาํนลัทูลวา่ “ลูกยอ” 

ประสนัตะรา้หกักลว้ยตานี  

เอาไปใหท้งัหวใีสใ่นหอ 

ปนูตารอ้งวา่ “อ๋อฮอ”  

ไปตําสม้กนิใหพ้อเถดิน้องรกั 

     
     จ า กห ลั ก ฐ าน พบ ว า 

ลูกยอใชตําสมตํา ซึ่งขาวมันสมตํามักจะใสลูกยอออนลง
ไปเพื่อชวยไม ใหเสาะทอง เครื่องเคียงขาวมันจะ
ประกอบดวยผักดิบ ผักทอด น้ําพริกมะขามเปยก เนื้อ
ฉีกฝอยผัดหวาน ปลาแหงทอด ปลากุเลาทอด แกงเผ็ด
ไกหรือแกงเผ็ดเนื้อ นอกจากนี้พบวา ขาวคลุกน้ําพริก
รัชกาลที่ 6 หรือขาวคลุกรัชกาลที่ 6 พบในตํารับอาหาร
ของ หมอมเจาหญิงนิวาสสวัสดี (2508) และอรามศรี 
และนุชนาฏ (2510) นําขาวสวยคลุกกับน้ําพริกเผา 
น้ําตาล น้ําปลา แนมกับเนื้อไกตมฉีกฝอยผัดน้ํามัน  
หมูหวาน ปลาดุกฟู ไขเค็ม ผักสดชนิดตาง ๆ เชน 
แตงกวา มะมวงดิบ มะปรางดิบ โรยดวยเมล็ดพริกไทย
ออน กระเพาะปลาทอด สันนิษฐานจากเครื่องปรุงตรง
กับเครื่องพระกระยาหาร ดังหลักฐาน แจม (2514) 
กลาววา “ในการเสวยตนแตละวันจะมีดวยกันประมาณ
ไมต่ํากวา 10 อยาง” ซึ่งเมื่อนําเอาเครื่องพระกระยาหาร
เหลานี้ นํามาคลุกเปนข าวคลุกน้ํ าพริก เผาและม ี
เครื่องแนมตาง ๆ จะตรงกับขาวคลุกรัชกาลที่ 6  

     ขาวคลุกอีกชนิดหนึ่ ง
เรียกวา ขาวยําแบบภาคกลาง เปนอาหารที่ดัดแปลง
จากขาวยําของชาวปกษใต หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ 
(2548) กลาววา “ขาวยํานั้นดูเหมือนจะชอบกินกันแต
บานลาง คือ บานสมเด็จเจาพระยาองคนอย บางทีทาน
จะเคยไปอยูสงขลาและไดรับประทานขาวยํา แตก็
แตกตางกวาขาวยําสงขลาไปมาก ขาวยําบานลางนั้นใช

พิกุลออนหั่นละเอียด ใบเข็มออน ใบชะพลู ฝกกระถิน
หั่นละเอียดเชนเดียวกัน มะพราวค่ัว ถั่วงอก กุงแหงปน 
เอาลงคลุกเคลากับขาวสุก ผสมดวยน้ําพริกเผา หัวกะทิ 
น้ําปลา น้ําตาล มะนาว เวลาจะรับประทานเอากุงปน
โรยหนา แลวเอาไขเจียวหั่นฝอยโรยอีกทีหนึ่ง” ขาวยํา
แบบภาคกลางจึงเกิดขึ้นจากสมเด็จเจาฟาพระองคนอย 
ขณะนั้นเปนเจาพระยาศรีพิพัฒน ชาวมลายูเรียกทาน
วา “ดะโตะสมเด็จ” 

   1.2.3 บริจเฉท 3 ต้มแกง แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

    1) แ ก ง ที่ ต อ ง โ ข ล ก
เครื่องแกงเปนเครื่องปรุงรสน้ําแกงและตองใสพริกแหง
หรือพริกสดลงในเครื่องแกงนั้น ๆ เชน แกงเผ็ด แกงค่ัว 
แกงสม และพบวาแกงเขียวหวานไมปรากฏในหลักฐาน
ตําราแมครัวหัวปาก ของทานผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ 
และเมื่อตรวจหลักฐานตําราที่พิมพกอน พ.ศ. 2500  
ลงมาพบวา ช่ือแกงเขียวหวาน หรือแกงเขียว ปรากฏ
ในตําราหุงขาวตมแกง ของปาน (2499) และตําราพอ
ครัวอิสลาม ของหะหยี (2472) แตทั้งสองตํารับมีวิธีการ
แกงตางจากแกงเขียวหวานแบบไทย เพราะมีรสออก
เค็มและเปรี้ยว มีน้ําคลุกคลิก ผักใสมันฝรั่ง คลายแกง
มัสมั่น เมื่อแกงเสร็จนําไปอบควันเทียนแบบอิสลามให
หอม และเมื่อตรวจหลักฐานอื่น ๆ เชน ก่ิงกนก (2485) 
พวง (2504) แกงเขียวหวานใชเครื่องแกงเผ็ดและใช
พริกเขียวหนูสดแทนพริกแหงทุกตํารับ มิไดใชพริกช้ีฟา
เขียวอยางปจจุบัน นอกจากนี้ยังพบวา ถานําน้ําพริก
แกงเขียวหวานแตเพิ่มขมิ้น เรียกวา “แกงระแวง” 
ลักษณะคลายพะแนง ใชเนื้อช้ินใหญและแตงกลิ่นดวย
ตะไครบุบแทนใบโหระพา ใบมะกรูด 
    2) แ ก ง ที่ ต อ ง โ ข ล ก
เครื่องแกงและไมโขลกเครื่องแกง เปนเครื่องปรุงรสน้ํา
แกงแตไมใสพริกแหง มี 2 ชนิด คือ แกงที่ตองโขลก
เครื่องแกง เชน แกงเลียง แกงตมกะทิ แกงตมสม แกง
ตมปลารา แกงหมูใบชะมวง แกงบอน เปนตน และแกง
ที่ตองใสเครื่องเทศสมุนไพรเปนช้ิน ๆ ลงไปในแกง เชน 
ตมยํา ตมเปรต ตมกะป ตมจิ๋ว ตมขา เปนตน พบวา 
สมัยโบราณไมนิยมนํากุงมาทําตมยํา แตนิยมไปทําพลา 
ที่ยางพอก่ึงสุกก่ึงดิบ ตมยํากุงพบหลักฐานในตํารา
กับขาวสอนลูกหลาน ของทานผูหญิงกลีบ (2525) จะใช
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น้ําขาวที่เกิดจากการหุงขาวเช็ดน้ําใสลงไปในตมยํา 
(ปจจุบันใชนมขนจืด) ตรงกับตมยําในหลักฐานเสภาขุน
ชางขุนแผน สํานวนครูแจง (อางถึงใน เปลี่ยน, 2554) 

จะใชขาวเบือทําใหขน และเมื่อตรวจสอบหลักฐานจาก
ตําราอื่น ๆ สรุปไดดังนี้ 

 
ตารางที 1 เปรียบเทียบตมยํากุงตํารับด้ังเดิมและตํารับปจจุบัน 

ตมยํากุงแบบด้ังเดิม ตมยํากุงแบบปจจุบัน 

เครื่องสมุนไพร : ใชตะไคร ใบมะกรูด 
 

น้ําซุป : กุง หรือกระดูกไกหรือกระดูกหมู 
ปรุงรส : น้ําปลา สมมะขาม มะนาว ใสผลไมรสเปรี้ยว 
เชน มะมวง มะดัน มะปราง ตะลิงปริง เปนตน  
ทําใหขน : ใชน้ําขาวทําใหขน (น้ําจากการหุงขาวแบบ
เช็ดน้ํา) นอกจากนี้ยังใชขาวเบือและถั่วทองค่ัวบดใสให
น้ําตมยําขนขึ้น ใสน้ําพริกเผา 
แตงกลิ่น : ใชผักชี ตนหอม กระเทียมเจียว พริกขี้หนู 

เครื่องสมุนไพร : ใชตะไคร ขา (บางตํารับใชตะไครอยาง
เดียว) ใบมะกรูด  
น้ําซุป : กุง หรือกระดูกไกหรือกระดูกหมู 
ปรุงรส : น้ําปลา มะนาว ไมใสผลไมรสเปรี้ยว อื่น ๆ และ
ไมนิยมปรุงรสดวยสมมะขาม  
ทําใหขน : ใชกะทิหรือนมขนจืด ใสน้ําพริกเผา  

 
 

แตงกลิ่น : ใชผักชี บางตํารับเพิ่มใบผักชีฝรั่ง พริกขี้หนู 
 
    3) แกงจืดหรื อตมจืด  มี
เพียงรากผักชี กระเทียม พริกไทย เปนเครื่องแตงกลิ่น 
แบงออกเปน 4 ชนิด ไดแก (1) น้ําตมหมูหรือไก เชน 
แกงจืดตําลึง แกงจืดฟก แกงจืดหมูบะชอ เปนตน  
(2) น้ําตมกระดูกตีน้ํามัน (คลายบวบหรือแตงกวาผัดไข
ในปจจุบัน) เชน ตีน้ํามันบวมเหลี่ยม ตีน้ํามันแตงกวา ตี
น้ํามันฟก เปนตน (3) น้ําตมกระดูกเขาเครื่องสด เชน 
ปลาตมเค็มกับเผือก หมูฆอง เปนตน (4) น้ําตมกระดูก
เขาเครื่องผัด เชน ตมจับฉาย ตมพะโล ตมสับปะรดกับ
หมู เปนตน 
   1.2.4 บริจเฉท 4 กบัข้าวของจาน 
แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 
    1) ยํ า  พ ล า  แ ล ะ ก อ ย 
(กับขาวของจานจะใชเนื้อสัตวช้ินใหญ แตถาเปนเครื่อง
จิ้มจะใชเนื้อสัตวช้ินเล็ก ๆ หรือสับ)  
    2) ใ ช เ นื้ อ สั ต ว เ ป น
องคประกอบหลักชวยเสริมรสชาติและเพิ่มความอิ่ม 
เนื่องจากประกอบดวยโปรตีนและสามารถเปนเครื่อง
แนมและเครื่องเคียงไดดี เพราะใหรสมันและรสเค็ม เชน 
หมูแนม ไสกรอก ลาเตียง มาอวน ทอดมันกุง เปนตน 

    3) ผัด มี 2 ประเภท ไดแก 
ผัดจืด และผัดเผ็ด  
    4) กับขาวของจานแบบจีน 
เชน ปลาจาระเม็ดเจี๋ยน เปดยัดไสนึ่ง ไกผัดขิงหรือ
เกาเหลาบูด (ลักษณะคลายผัดเปรี้ยวหวาน) จาก
การศึกษาพบวา กับขาวของจานแบบจีนปรากฏ
หลักฐานเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในพระบาท-
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (2510) 
 

 บดันนั  

วเิสทในใหญ่น้อยถว้นหน้า 

แต่งเครอืงเอมโอชา 

เนือพล่าปลาไหลไกพ่ะแนง 

เป็ดผดักบัหมหููฉลาม  

ใสช่ามตงัโต๊ะตกแต่ง 

เอาเหลา้วลินัดาราคาแพง  

จดัแจงใสข่วดแลว้ตรวจตรา… 

ทรงตะเกยีบหยบิแกลม้แกมกบัเหลา้  

มวัเมามนึองคห์ลงไหล... 
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     จะเห็นไดวา ทศกัณฑ
ไดจัดเลี้ยงอาหารตอนรับสิทธาสูรและวิรุณจําบัง มีวิเสท
ในปรุงอาหารเปนกับขาวของจาน เชน เนื้อพลา  
ปลาไหล (ผัดเผ็ด) ไกพะแนง (ถือวาอยูในหมวดกับขาว
ของจาน เพราะโบราณจะไมเรียกแกงพะแนงหรือแกง
ฉูฉ่ี) และอาหารจีน เชน เปดผัด หูฉลาม โดยจัดเลี้ยง
แบบโตะจีน มีการใชตะเกียบ ความนิยมในอาหารแบบ
จีนในสังคมไทยจนเกิดคําวา “เลี้ยงโตะจีน” ในสมัยกอน
ไมมีรานอาหารหรือภัตตาคารที่รับจัดเลี้ยงแบบปจจุบัน 
จุดเริ่มตนเกิดจากการรับจางของพอครัวชาวจีนอาสาทํา
ครัวตามบานที่จัดงานตาง ๆ อาหารที่ชาวจีนมักปรุงจะ
เปนอาหารประเภทตมพะโล ผัดผัก แกงจืด (เกาเหลา) 
ตมจับฉาย โดยมีเครื่องมือเพียง 2-3 ช้ิน ไปหารับจาง
ทําครัว และพัฒนาขึ้นจนกลายเปนรานอาหารบริการจัด
โตะจีน และดัดแปลงรสชาติใหเขากับลิ้นของคนไทย ทํา
ใหมีรสชาติเขมขนขึ้น สงผลใหอาหารจีนเกิดเอกลักษณ
ขึ้นมาใหม  อาหารอีกชนิดหนึ่ ง เรียกวา “ เสี ยโป” 
หมายถึง ขาวสวยนึ่งมีกับขาวหลายชนิดโดยมากมีเปด
ยาง ผักบุง เครื่องในเปด หมอมราชวงศถนัดศรี (2521) 
กลาววา “เสียโปหรือจะเรียก เฉโป... ขายตั้งแตบริเวณ
สะพานขาว ถนนพะเนียง ถนนหลานหลวง ผานฟา  
ถาเปนหมูยาง เปดยาง จะรองขายตองบีบจมูก แลว 
อาปากตะโกนรอง เสียงมู ดังลั่น ไป” จะเห็นไดว า 
วัฒนธรรมอาหารจีนไดแทรกเขามาเปนสวนหนึ่งของ
สํารับไทย 
   1.2.5 บริจเฉท 5 เครืองจิมผกั

ปลาแกล้ม แบงเปน 5 กลุม ไดแก 
    1) น้ํ าพริก มีหลายชนิด 
เชน น้ําพริกที่มีกะปเปนเครื่องประกอบหลัก และมี
วัตถุดิบอื่น ๆ เปนเครื่องประกอบ อาทิ น้ําพริกนครบาล 
น้ําพริกมะกรูด น้ําพริกนางลอย น้ําพริกไมใชกะป อาทิ 
น้ําพริกปลารา น้ําพริกสําเร็จ และน้ําพริกผัด อาทิ 
น้ําพริกสมมะขาม น้ําพริกเผา  
    2) ห ล น  เป น เครื่ อ ง จิ้ ม 
ประกอบดวย กะทิ และวัตถุดิบหลักนิยมใชเนื้อสัตวดอง 
หมัก หรือผานกระบวนการถนอมอาหารมา เชน ปูดอง 
ปลารา ปลาเจา แหนม แฮม เปนตน อาจใชเครื่องปรุง
รสเค็มอื่น ๆ เชน เตาหูยี้ เตาเจี้ยว กะป เปนตน  

    3) พลา และแสรงวา นิยม
ใชเนื้อสัตวดิบหรือเผา ปรุงรสคลายยํา บางตํารับใส
น้ําพริกเผา 
    4) ลาบ ไดรับอิทธิพลมา
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    5) เ ค รื่ อ ง จิ้ ม ป ร ะ เ ภ ท
น้ําปลา เชน พริกน้ําปลา แจว น้ําปลาหวาน เปนตน 
จากการศึกษาพบวา ตนกําเนิดของน้ําพริกเกิดจาก 
“พริกกะเกลือ” หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ (2553) กลาววา 
“พริกกับเกลือที่เอามาตํากินกับขาว เพื่อใหกินขาวได
มากขึ้น กินนานเขาก็จะตองเบ่ือ เพราะมีรสเผ็ดกับรส
เค็ม จึงตองหาอะไรมาเติมลงไปในพริกกับเกลือ เพื่อแก
เบ่ือ.. . หอม กระเทียม เปนของชูกลิ่น.. . สมมะขาม 
มะดัน มะนาว สิ่งของเหลานี้ลวนเปนของที่มีรสเปรี้ยว
ขึ้นอีกรสหนึ่ง จึงใสลงไปดวยทําใหอรอยยิ่งขึ้น และกิน
ขาวไดมากขึ้นไปอีก” รสชาติด้ังเดิมของอาหารไทยแบบ
พื้นบานแท ๆ มีเพียงรสเผ็ดกับรสเค็มเปนหลัก ดังคํา
เปรียบเปรยที่วา “ปากกินพริกกินเกลือ” สวนเครื่องจิ้มมี
ทั้งผักตม ลวก ผัด ทอด เผา หมก หลาม ผักแกลมที่
แปลกและเขากับน้ําพริกประเภทตาง ๆ เชน น้ําพริก
แมงดากับดอกดาวเรือง (เพราะกลิ่นฉุนของแมงดาดับ
กลิ่นของดอกดาวเรือง) น้ํ าพริกมะขามกับบัวสาย 
น้ําพริกปลาทูกับฝกเพการาดกะทิ น้ําพริกกะปกับผัก
นางนูนดอง น้ํ าพริกกะป กับดอกกุหลาบ เปนตน 
เครื่องปรุงหลักของน้ําพริก ไดแก กะป และปลารา  
ดังหลักฐานเพลงทรงเครื่อง เรื่องขุนชางขุนแผน ตอน
นางบุษบาผูเปนแมสอนศรีมาลาเก่ียวกับงานครัวใหหา
ขาวปลาอาหาร และกลาวถึงวัตถุดิบสําหรับตําน้ําพริก
ไดแก กะป และปลารา ประเทือง (2522) รวบรวม 
 

...จงตํานําพรกิขยกิขย ี

ทงัหวัหอมกระเทยีมมเีดด็ใส่ 

ไหปลารา้อย่าไปไวท้หีวันอน 

อย่าทําอย่างแต่กอ่นไมไ่ด ้

กะปิกะปดูอย่าใหบ้ดูใหแ้ฉะ 

จงหมนัตบหมนัแตะเขา้ไว.้.. 
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     กะปชาวมอญเรียกวา 
“ฮะรอกฮะแหมง” พมาเรียก “งาป” สวนปลาราเกิดจาก
คําไทยแท ปลารา เปนอาหารที่ชวยใหกินขาวไดมาก ๆ 
ดังหลักฐาน เสภาเรื่อง ขุนชางขุนแผน ฉบับหอสมุด
แหงชาติ (2514) ตอนนางทองประศรีพาพลายแกวไป
อยูเมืองกาญจนบุรี 

 
...พลายแกว้วา่ขา้วเยน็ปลาแหง้ 

เรยีวแรงมนัจะมฤีๅแมข่า 

ไมไ่ดแ้กงกแ็บง่แต่ปลารา้ 

ละลายนําใหข้า้จงไวไว... 

ตรงกับขอคิดเห็นของ
หมอมราชวงศคึกฤทธิ์  (2553) กลาววา “วัฒนธรรม
มอญ เขมรนั้น ตรงกับที่เราเรียกวา ทวารวดี และเขต
ไหนในเมืองไทยที่มีศิลปวัฒนธรรมของทวารวดีปรากฏ
อยูเปนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุแลวคนในพื้นที่นั้น
แมแตทุกวันนี้ ก็ยังรับประทานปลาราเปนสวนใหญ 
อยางในเขตสุพรรณบุรี” สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อครั้งทรงอุปสมบทได 
จําพรรษาอยู  ณ วัดนิเวศนธรรมประวัติ บางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2462 ประพัฒน (2515) 

เรียบเรียงไววา “ขาวของชาวบางปะอินก็มีแตผักกับ
ปลาเอามาผสมกัน มักปรุงรสดวยปลารากับพริกและ
เกลือ รสชาติแปลกไปอีกอยางหนึ่ง” ปลาราจึงถูกนํามา
ทําเปนเครื่องจิ้มชนิดตาง ๆ มากมาย เชน น้ําพริก- 
ปลารา หลนปลารา หรือนํามาปรุงใสในกับขาวแทน
น้ํ าปลา เปนตน สวนปลาแกลม  หมอมหลวงติ๋ ว 
ชลมารคพิจารณ กลาวไวในตํารับสายเยาวภา ของสาย
ปญญาสมาคม (2523) วา เครื่องจิ้มถาเปนหลนกะทิ
หรือน้ํามันหรือจําพวกของดอง ควรใชปลายางหรือปลา
ดุกฟู ถาเปนน้ําพริกผักตมกะทิเพิ่มกุงเค็ม ถาน้ําพริก
ผักดองเพิ่มหมูหวาน ถาเปนน้ําพริกผักดิบควรใชปลาทู
หรือปลาดุกยาง ถาเปนน้ําพริกผักผัดควรใชปลาทูหรือ
ปลายาง กุงเค็มหรือไขเจียว 

ตอนที 2 แบบจําลองอาหารไทยในวัฒนธรรม
ขาว 

นําแบบจําลองออกเผยแพรครั้งที่ 1 งานประชุมและ 
วิจัยนานาชาติ RUIRC’ 2015 ณ หองศักด์ิ ผาสุกนิรันดร 
อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 2-3 
กันยายน พ.ศ. 2558 และครั้งที่ 2 งานมหกรรมการศึกษา 
จังหวัดพิจิตร ณ ศูนยประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
วันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ. 2559 ดังตัวอยางดังนี้  
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 ภาพท่ี 1  ขนมหินฝนทอง   ภาพท่ี 2  ตังเมลาว ภาพท่ี 3  ขาวหมากกวน 
 

    
 ภาพท่ี 4  ขนมแซะมา หรือ ภาพท่ี 5  ขนมทํางาย ภาพท่ี 6  ขนมโอชารส 
 ขนมปลากริมไขเตา   
 

    
 ภาพท่ี 7  ขนมจีบและขนมปนสิบ ภาพท่ี 8  ขนมชอมวง (ดอกพุดตาน) ภาพท่ี 9  ขนมชอมวง 
   (ตํารับเจาจอมมารดาฉิม) หรือ 
   วังคลองเตย 

ภาพท่ี 1-9 ตัวอยางแบบจาํลองขนมไทย 
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 ภาพท่ี 10 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เขาชม  ภาพท่ี 11  วิทยากรอธิบายงานในสวนนิทรรศการ 
  นิทรรศการอาหารไทยในวัฒนธรรมขาว   อาหารไทยในวัฒนธรรมขาว 
 

 
ภาพท่ี 12   บรรยากาศภายในงานสวนตลาดขนมโบราณจําลอง 

 
ภาพท่ี 10-12  นิทรรศการอาหารไทยในวัฒนธรรมขาว งานประชุมและวิจัยนานาชาติ RUIRC’ 2015 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 20  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2560 

 

 128

   
ภาพท่ี 13  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรใหความสนใจ ภาพท่ี 14 อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 กับแบบจําลองอาหารไทยในวัฒนธรรมขาว  ไดถายทอดการปรุงอาหารไทยในวัฒนธรรม 
   ขาว แกนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ 
   วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และสามารถสาธิตการ 
   ทําขนมเบื้องไสตาง ๆ ได  

 

 
ภาพท่ี 15  นักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดพิจิตร เขาชมและชิมอาหารไทยในวัฒนธรรมขาว 

 
ภาพท่ี 13-15  นิทรรศการอาหารไทยในวัฒนธรรมขาว งานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
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ตอนท่ี 3 ความสัมพันธระหวางอาหารไทยกับ
วัฒนธรรมขาว แบงเปน 2 สวน คือ 

 ส่วนที 1 ขนมไทยในวฒันธรรมข้าว 

 เขา หรือขาว หมายถึง ป เปนการใชชีวิตใน
รอบปของเกษตรกรหรือรอบการเจริญเติบโตของขาว
แตละชวงเวลา ซึ่งขนมตรงกับชวงเวลาของขาวตั้งทอง 

คําวา ขนม พบวา มาจากคําวา ขาว กับ ขนม (ขะ = 
เขาหรือขาว, หนม = นม) เมื่อพิจารณาอาหารชนิดหนึ่ง
ที่เรียกวา “ขาวยาคู” เปนการนําขาวตั้งทองมาค้ันเปน
น้ํานมปรุงรสดวยน้ําตาล นําไปทําบุญถวายพระเพื่อ
ทดแทนบุญคุณแกขาว 5-9 ครั้ง ในรอบการเจริญเติบโต
ของขาวแตละชวงเวลา ดังภาพที่ 1 

 

 
หมายเหต ุ:  * ทําบุญดวยขาวยาคู 5 ครั้ง ** ทําบุญดวยขาวยาคู 9 ครั้ง 
  เดือนที่เปนมงคล นิยมสรางบาน และจัดงานมงคล 

 
ภาพท่ี 17  การใชชีวิตของเกษตรกรในรอบ 1 ปกับพิธีกรรมที่เกี่ยวของและฤดูกาลตาง ๆ 

 

 จะเห็นไดวา การทําบุญดวยขาวยาคู 5 ครั้ง 
และ 9 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแตเพาะกลาจนถึงการเก็บเก่ียว
รวมเมล็ดขาวเสร็จแลว มีลูกขาวขึ้นจากตอขาวหรือ 
ซังขาวอีกครั้ง โดยนําขาวแตละวัยมาผสมกับขาวแลว
ค้ันเปนขาวยาคู ไดแก เพาะขาวจนเปนตนกลา ตัดใบ
กลาตนขาวมาทํา ทําบุญครั้งที่ 1, ปกดําในนาจนขาว
เจริญเติบโตตัดใบตนขาวมาทํา ทําบุญครั้งที่ 2, ตนขาว
เริ่มตั้งทองออน ๆ นําขาวออนมาทํา ทําบุญครั้งที่ 3, 
เมื่อขาวเปนรวงออนหรือขาวเมาออน นําขาวเมามาทํา 

ทําบุญครั้งที่ 4 และเมื่อขาวแตกเปนลําตนจากตอขาวที่
เก่ียวแลว และออกรวง เรียกวา ลูกขาว นําลูกขาวมาทํา 
ทําบุญครั้งที่ 5 

 การทําบุญดวยขาวยาคูในอรรถกาพระธรรมบท 
ตอนบุพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ วาในครั้ง 
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา วิปสสี ไดมีสองคน 
พี่นองช่ือ มหากาล และจุลกาล โดยจุลกาลผูนองได
ออกไปดูตนขาวของตนที่กําลังตั้งทองจึงไดฉีกออกใส
ปากลองเค้ียวดู ก็วามีรสอรอยดี จึงคิดเอามาทําขาว
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ยาคูถวายแกพระภิกษุสงฆ แตเมื่อนําความมาปรึกษา
มหากาลผูพี่ ซึ่งเห็นวาสิ้นเปลืองจึงไมอนุญาต จุลกาล
จึงแบงที่นาออกเปน ๒ สวน แลวนําขาวสวนที่เปนของ
ตนมาฉีกกวนเปนขาวยาคูถวายพระภิกษุสงฆ โดยมี
องคพระวิปสสีเปนประธาน เมื่อฉันเสร็จจึงไดกราบทูล
ตั้งเปนความปรารถนาของตนขึ้นวา “ดวยอํานาจที่ขา
ถวายขาวยาคูครั้งนี้ ขอจงใหขาพระองคไดบรรลุธรรมาภิ- 
สมัยกอนกวาบุคคลทั้งปวงในโลก” และเมื่อจุลกาลเกิด
มาในสมัยพระพุทธเจา เปนพระอัญญาโกณฑัญญเถรเจา 
ซึ่งไดฟงพระธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร เปนปฐมเทศนาก็ได 
บรรลุธรรมาภิสมัยกอนกวาบุคคลทั้งปวงในโลก จึงเกิด
การถวายทานดวยขาวยาคู 9 ครั้ง คือ เมื่อเมล็ดขาวออน 
หรือขาวตั้งทองเปนน้ํานม ทําบุญครั้งที่ 1 ทําบุญครั้งที่
เมื่อเมล็ดขาวเปนขาวเมา ทําบุญครั้งที่ 2 เมื่อเก่ียวขาว 
ทําบุญครั้งที่ 3 เมื่อทําเขน็ด (เชือกมัดฟอนขาว) ทําบุญ
ครั้งที่ 4 เมื่อทําฟอนขาว ทําบุญครั้งที่ 5 เมื่อขนเขาลาน 
ทําบุญครั้งที่ 6 เมื่อนวดขาว ทําบุญครั้งที่ 7 เมื่อรวม
เมล็ดขาว ทําบุญครั้งที่ 8 เมื่อขนขึ้นฉาง ทําบุญครั้งที่ 9 
ทําบุญครั้งที่  

 การทําทานในชวงตาง ๆ ของการปลูกขาว 
9 ครั้งนั้นตรงกับในอินเดียโบราณ ปหนึ่งทําถวาย
พราหมณ 9 ครั้ง และในธรรมเนียมการทําบุญถวาย
ทานสมัยสุโขทัย พบจารึกวัดศรีชุม หลักที่ 32 ดานที่ 2 
ไดกลาวถึงพระเกาทาน ซึ่งตรงกับการถวายทาน 9 ครั้ง 
ถือวาเปนการทําบุญที่สําคัญของชาวนาตามพระอรรถ-
กาธรรมบท เมื่อนําชวงเวลาดังกลาวมาเปรียบเทียบกับ
ปจจุบันตรงกับเทศกาลตาง ๆ ที่นิยมทําขนมใชใน
ประเพณี ขนมไทยจึงถูกทําขึ้นในชวงเวลาพิเศษ ดังที่
เสฐียรโกเศศ (2515) กลาววา “ตามปกติเขาไมใครกิน
ของหวานกัน ตอเมื่อมีงานจึงจะกินของหวาน” ขนม
ไทยจึงมีความหมาย 2 ประการ คือ (1) แสดงถึงความ-
ออนนอมตอขาวเปนการขอโอกาส ขออนุญาตเพาะปลูก 
บวงสรวง บนบาน บอกกลาว ฝากฝงเทพเจาและ 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ ขอใหการเพาะปลูกในปนั้นดําเนินไปดวยดี 
(2) แสดงความขอบคุณ เปนการแสดงความกตัญู
กตเวทีตอสรรพสิ่งที่ไดคุมครองปกปกษรักษา ทําบุญ
อุทิศสวนกุศลใหกับเทพเจาและสิ่งศักด์ิสิทธิ์  ตาง ๆ 

รวมทั้งพระแมโพสพ พระฤๅษี ผีตาแฮก เจาที่ และ
สรรพสัตว จากเหตุผลดังกลาวการกําเนิดลักษณะขนม
ไทย เกิดขึ้นจากการนําเอาขาว โดยไมมีวัตถุดิบอื่น ๆ 
ผสมอยูเลย นํามาทําขนมอยางงาย ๆ ไมสลับซับซอน 
ปจจุบันพบวา ยังใชขนมเหลานี้ทําขวัญขาวอยูในบาง
พื้นที่ เชน ขนมเขาควาย ขนมตีนควาย ขนมตาควาย 
ขนมคันหลาว ขนมหูชาง เปนตน ตัวอยางขนมดังกลาว
เกิดจากขาวนวดหรือตําจนเหนียว ปนเปนรูปทรงตาง ๆ 
นําไปตมในน้ําเดือดจนแปงสุก อาจเพิ่มมะพราวทึนทึก
ขูดเปนเสน ๆ สันนิษฐานวาเปนของดึกดําบรรพที่ชน
ทุกเผารูจักวิธีทํา การหอเปนรูปทรงของสัตวหรือสิ่งของ
ที่ใชในการปลูกขาว ทํานา เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
วัฒนธรรมอื่น ๆ เชน ขนมจางของจีน ใชเปนเครื่อง
สังเวยบรรพบุรุษ เขาสัตวมีความหมายเปนนัย แหง
อํานาจ ฐานันดร เพราะการเซนสังเวยผีสาง เทวดา 
ดวยสัตวใหญ ๆ ไมใชเรื่องชาวบานธรรมดาจะทําได  
ผูที่จะอุทิศวัวควายสังเวยนั้นตองมีฐานะ ตางจากความ
เช่ือของชาวนาไทย เพราะการสังเวยทําเพื่อเคารพบูชา
สิ่งที่ใชปลูกขาว เชน เครื่องมือ เครื่องใช และที่สําคัญ
คือ ควาย เปนแรงงานสําคัญในการไถนา ชาวนาจะทํา
ขวัญควายเพื่อเปนการแสดงความเคารพตอผูมีพระคุณ
และขอขมาลาโทษ หากไดมีการเฆ่ียนตีระหวางการ 
ทํานา ไมใชการสังเวยดวยชีวิต 

 เมื่อความเช่ือแบบด้ังเดิมผสมกับอิทธิพล
ศาสนาพราหมณและพุทธศาสนาทําใหขนมใชเปน
เครื่องบูชา หรือเครื่องนมัสการซึ่งจะมีองคประกอบหลัก 
3 ประการ ไดแก (1) สิ่งที่ทําใหเกิดมงคลและสิ่งที่
บริสุทธิ์ ขนมจึงประกอบดวยวัตถุดิบหลัก ๆ 3 ประการ 
หนึ่งคือ ปุพพัณณะ หรือบุพพัณณชาติ หมายถึง ขาว 
สองคือ อปรัณณ หรืออปรัณชาติ หมายถึง ถั่วงา สาม
คือ บุพพัณณาปรัณณชาติ หมายถึง พืชที่เปนอาหาร
ทุกชนิด เชน เผือก มัน ออย เปนตน ขาว ถาใชเปน
เครื่องนมัสการจะใชขาวตอก เรียกวา ลาช เนื่องจาก
เปนดอกสีขาวบริสุทธิ์ นอกจากนี้ขาว คือ คําสอนของ
พระพุทธเจา ถือวา เปนมงคลอันยิ่งใหญ ดังอุปมาวา 
ปลูกขาวใหเจริญงอกงามไดตองมีเมล็ดพืช เครื่องมือ
เพ า ะปลู ก  แ ล ะต อ ง ล ง มื อ  ล ง แ ร ง เห นื่ อ ย ย า ก 
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เปรียบเสมือนพระพุทธเจาตองบําเพ็ญเพียร ความ- 
อุปมัยวา  เมื่ อข าวและพืชเจริญงอกงามบริ บู รณ
เปรียบเสมือนนิพพานของพระพุทธเจา ผูประกาศ
ศาสนา ชาวนาผูใดปลูกขาว พืชพันธุ เมื่อสําเร็จเหมือน
พระอริยเจาไดปฏิบัติชอบแลวไดมรรคผล (2) สิ่งที่ทํา
ใหเกิดกลิ่นหอมและสวยงาม ประกอบดวย 2 สิ่ง หนึ่ง
คือ สิ่งที่เผาใหเกิดควัน มีกลิ่นหอม ขนมไทยใชกลิ่น
จากควันแทนการจุดใหคุ เรียกวา “เทียนอบ” ควันที่เกิด
จากการจุดคุ  เ กิดจากผู ศรัทธาทั้ งหลายบูชาและ
อธิษฐาน เปนกลุมสีขาวลอยเปนสายขึ้นสู เ บ้ืองบน
เพื่อใหเทวดาหรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ไดรับรูและดลบันดาลให
สมด่ังใจหวัง ขนมไทยจึงมีกลิ่นของเทียนอบ สองคือ 
ดอกไมสดนานาพรรณชนิดที่มีกลิ่นหอม ขนมไทย
จะตองมีกลิ่นหอมของดอกไม และสีสันตามลักษณะของ
ช่ือขนมนั้น ๆ ถือวากลิ่นดอกไมโบราณทานพิถีพิถัน
มาก ขนมจะตองมีกลิ่นหอมใน (กอนปรุงตองนําวัตถุดิบ
ตาง ๆ เชน แปงไปอบดอกไมกอน) และกลิ่นหอมนอก 
(เมื่อทําเสร็จตองนําไปอบขนมกอนจึงรับประทาน)  
(3) สิ่งที่ทําใหเกิดแสงสวาง ขนมไทยมีรสชาติกลม
กลอมผูรับประทานก็เปรียบเสมือนไดกลืนกินอาหาร
จากสรวงสรรคที่มีรูปที่สวยงาม (ตา) มีกลิ่นดอกไมและ
เทียนอบที่หอม (จมูก) นุมนวลจากขาวที่นวด (ลิ้น) มี
ความสุขทั้ งกายและใจ จึง เปรียบได กับแสงสวาง 
ตัวอยางขนมที่เปนเครื่องนมัสการ เชน ขาวทิพย คือ 
เกิดจากความเช่ือด้ังเดิม เมื่อขาวเปนน้ํานม นํามาทํา
ขนมสั ง เวย  แม โพสพและสิ่ ง ศัก ด์ิสิทธิ์  เ กิดจาก
พระพุทธศาสนา ขาวมธุปายาสที่นางสุชาดาหุงถวาย
พระพุทธเจา เกิดจากศาสนาพราหมณ ในพระราชพิธี
ภัทรบท ทําขาวทิพยถวายพราหมณ และเปรียบเสมือน
เครื่องนมัสการ โดยมีการใชวัตถุดิบที่ทําใหเกิดมงคล มี
กลิ่นหอมและสวยงามและสิ่งที่ทําใหเกิดแสงสวาง ดังใน
ความเช่ือของขาวมธุปายาสเมื่อพระโพธิสัตวเจาเสวย
แลวก็ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาวัตถุ ดิบที่นํ ามาทําขนมที่ เปนเครื่อ ง
นมัสการพบวา ขนมเกิดจากการกวนน้ําตาลมะพราว 
หรือโตนด กะทิ น้ําผึ้ง และใสขาวหรือธัญพืช ปรากฏ
ขนมหลายชนิด เชน ขนมหินฝนทอง กระยาสารท  

ขาวทิพย ขนมขาวตู เปนตน ตรงกับธรรมเนียมอินเดีย
โบราณที่ถือวา เทวดาทานกินอาหารทิพย ไมมีมลทิน
ของบาปเขาไปปะปนและไมมีกลิ่นคาว ตรงกับความ-
เช่ือ เรื่องขาวสัตตุผง สัตตุกอน เสบียงเดินทางของ
พอคา ตปุสสะกับภัลลิกะ ถวายแกพระพุทธเจา สัตตุผง 
บาลีเรียกวา มันถะ คือ ขาวตากที่ตําละเอียด สัตตุกอน 
บาลีเรียกวา มธุบิณฑิกะ คือ ขาวตากที่ผสมน้ําผึ้งแลว
ปนเปนกอน ๆ เปนเสบียงกรัง เก็บไดนานวัน (คลาย
ขนมหินฝนทอง ขนมขาวตู) พราหมณใชขาวรํา คือ  
งาบดผสมน้ําผึ้ง ใสน้ําตาลขน น้ําออย ขาวสุกปากหมอ 
คลุกเขากันเปนกอน (คลายขาวทิพย กระยาสารท) 

 ตอมาในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  
มีการถวายพระเกียรติพระมหากษัตริยในฐานะสมมติ-
เทพ และยกฐานะขึ้นเทียบเสมอดวยพระพุทธเจา 
ดังเชนสมัยกรุงศรีอยุธยามีธรรมเนียมการกลาวถึง 
พระมหากษัตริยที่สวรรคตแลววา พระพุทธเจาหลวง
และเรียกพระราชโอรสวา สมเด็จหนอพุทธางกูร ดวย
เหตุนี้การปฏิบัติตอพระมหากษัตริยจึงเปนสิ่งที่ประกอบ
ขึ้นดวยความประณีตและศรัทธา เชนเดียวกับทําถวาย
ศาสนา สาเหตุดังกลาวทําใหขนมไทยจากขนมที่ใชใน
วัฒนธรรมขาวก็นํามาประดิษฐใหมในวังเกิดรูปลักษณะ
ที่สวยงามขึ้น เชน จากขนมตาควาย พัฒนามาเปนขนม
ตมขาว และเปลี่ยนเปนขนมจีบหรือชอมวงตามลําดับ 
(ทั้ งสามชนิดนี้มี วิธี การทําแบบด้ังเ ดิมคลายกัน ) 
นอกจากนี้ขนมไทยยังถูกพัฒนาเรื่อยมาโดยเฉพาะการ
ทําขนมถวายพระและใชในงานมงคลตาง ๆ จนเกิด
ประเพณีของหวาน 4 อยาง เรียกวา กินสี่ถวย คือ ไข
กบ นกปลอย นางลอย อายตื้อ และเมื่อติดตอกับชาว
ยุโรป พบขนมชนิดหนึ่ง เรียกวา ขนมลูกอะมัน หรืออัล
มอนด ปจจุบันเรียก มารซิแพน ใชเมล็ดอัลมอนดบด
กวนกับไขแดง น้ํามัน และน้ําตาล เก็บไดนานวัน คาด
วาชาวโปรตุเกสนําเขามาในสมัยอยุธยา นิยมนํามาปน
เปนรูปผลไมตาง ๆ และเมื่อพิจารณาตํารับขนมลูกชุบ 
พบวาคนไทยเลียนแบบใช เมล็ดแตงโมกวนแทน
เมล็ดอัลมอนดทั้งสิ้น และพัฒนาเปลี่ยนมาเปนถั่วเขียว
กวนแทน และเปนตนกําเนิดขนมตาง ๆ อีกหลายชนิด
ที่มีลักษณะคลายกัน 
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 สวนท่ี 2 อาหารไทยในวัฒนธรรมขาว 
 คนไทยกินดีตามฤดูกาลดังหมอมหลวงติ๋ว 

(2508) กลาววา การกินดี หมายถึง การปรับตัวการกิน
ใหเขากับสิ่งแวดลอม หรือการกินอาหารตามฤดูกาลให
เหมาะสมกับรายรับรายจาย การวางระเบียบการกินให
ไดกินใหพอเพื่ออยู และเพื่อความกาวหนานั้น ทานได
กลาวไวฤดูไหนบางที่เนื้อ หมู เปด ไก ปลา หอย ผัก
และผลไม หรือพืชผลที่ใชเปนอาหารไดทั้งนั้น จะหาได
งายและกินดีพรอมทั้งราคาก็ยอมเยา ในเวลาเชนนี้
แมบานตองจดจําไวเปนอันดี เพื่อวางเคาโครงวาฤดูนั้น
รอบป เราจะตองทําอะไรไวเปนอาหารสํารอง จาก
เหตุผลดังกลาว พบวา ฤดูกาลมีผลตออาหาร รสชาติ 
ซึ่งในตํารับทานผูหญิงเปลี่ยน (2554) ทานไดเขียนไว
ในตํารับที่ใชน้ํ าเปลา มาปรุงอาหารไวทุกตํารับวา 
“น้ําทา” ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนเคล็ดลับของความอรอย
ของอาหารไทยก็วาได น้ําทา คือ น้ําคลองตองลงไปตัก
ที่ทาน้ําในเวลาที่น้ําขึ้นเต็มที่ หรือน้ําทรงกอนไหลลง 
จนมีสุภาษิตที่วา “น้ําขึ้นใหรีบตัก” และเก็บใสโองไวให
ตกตะกอนแลวคอยถายเอาน้ําใสไปใสในตุมน้ําสําหรับ
กินหรือนํามาหุงตมอาหาร และตองตมเสียกอน เพราะ
ถือวาเปนน้ําดิบ ด่ืมกินเขาไปจะเสาะทอง โบราณจะ 
ไมใชน้ําฝนมาผสมกับน้ําทาเปนอันขาด เพราะจะทําให
เสียรส จนมีสํานวนที่วา “เหมือนน้ํ าฝนปนน้ํ าทา ” 
หมายถึง เปนคําตําหนิอยูในตัววาแยยิ่งกวาจืดชืดไมมี
รสชาต ิ

 น้ําทาที่นํามาจากแมน้ําลําคลองเกิดจาก
น้ําฝน แตเปนฝนจากทางเหนือของไทย ตกและไหล
รวมกัน เออลนลงมา ทําใหตะกอนที่เปนธาตุที่อุดม
สมบูรณไหลมารวมกันดวย ดังหลักฐานการไหลของน้ํา
ในหนังสือประชุมขวัญตาง ๆ บททําขวัญนา หรีด 
(2501) รวบรวม 

 นาทุงกรุงเกา  ตนขาวเหลือหลาย 
แตกกอกระจาย  แนนหนานารัก... 
ฝนฟาเขาขาเอย  ตกเชยอยูเนืองเนือง 
ลนเหลือมาบเหมือง  น้ําขังคันนา 
น้ําแควพิษณุโลก  ไหลโครกลงมา 
เหลือลนพนทา  มากกวาทุกป 

น้ําแควระแหง  เรี่ยวแรงเต็มที่ 
ไหลหลากมากมี  แตกแมลงมา 
น้ําแควศรีราช  ดาดาษหนักหนา 
ทวมหินทวมผา  ทวมศิลาเผาปูน 
น้ําแควประสัก  ซักเติมเพิ่มพูน 
หลมเลยเพชรบูร  อุดหนุนลงมา 

 
  จะเห็นไดวา ในเดือน 6 เมื่อฝนตกแถบภูเขา

ทางเหนือ น้ําก็เริ่มมาทางปง วัง ยม นาน แลวไหลลง
มาทางใตเรื่อย ๆ น้ําก็มากลงมาเปนช้ัน ๆ มีปากน้ําโพ 
ชัยนาท อางทอง พระนครศรีอยุธยา และอื่น ๆ จนถึง
กรุงเทพฯ ในราวเดือน 9 หรือเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเห็น
แมน้ําเจาพระยาเปนสีแดงเรื่อ ๆ โบราณเรียกวา “น้ํา
อาบวัว” คือ น้ําเหนือเริ่มลงมาชะดินตามริมฝง ทําใหน้ํา
เปนสีแดง และไหลลงมาจนถึงจังหวัดพระนครศรี -
อยุธยา ไมชาก็ถึงเดือน 10 หรือเดือนตุลาคม น้ําก็เริ่ม
มาในกรุงเทพฯ ระดับน้ําสูงขึ้นเปนลําดับจนถึงเดือน 12 
หรือเดือนพฤศจิกายน น้ําก็หยุดนิ่งทวมเจิ่งฝง ที่น้ํานิ่ง
ทวมเจิ่งฝงก็เพราะวากรุงเทพฯ เปนที่ต่ําไลเลี่ยกับ
ระดับน้ําทะเล น้ําหลากมามากไหลลงทะเลไมไดแลว 
น้ําก็ทวมทนอยูไมไหล โบราณเรียกวา “เ ดือน 11 
น้ํานอง เดือน 12 น้ําทรง” น้ําทวมเจิ่งฝงอยูราวหนึ่ง
เดือนพอถึงเดือนอาย น้ําก็คอย ๆ ลดระดับลง คือไหล
ลงทะเล โบราณเรียกวา “เดือนอาย เดือนยี่ น้ําก็รี่ไหล
ลง” 

 น้ําฝน น้ําทายังใชกับการเก็บภาษีนา ใน
สมัยโบราณ เรียกวา “เดินสวน เดินนา” สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2514) ทรง
พระนิพนธวา “การเก็บคานา ใชเ ก็บหางขาวตาม
แบบอยางโบราณ... นาในที่อาศัยอาศัยไดทั้งน้ําฝนและ
น้ําทา ซึ่งหลากมาตามฤดูกาล กําหนดนาเชนนั้นวานา
น้ําทา”  

 จะเห็นไดวา น้ําเปนแหลงกําเนิดอาหารซึ่ง
คนไทย “กินขาวกินปลา” เปนหลัก ฉะนั้นวิถีชีวิตของ
เกษตรกรในรอบป จึงขึ้นอยูกับน้ําที่เปนแหลงกําเนิด
อาหาร คือ 
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 เดือน 4 ถึงเดือน 5 นั้น ชวงฤดูน้ําลดหรือ 
ฤดูน้ําใส ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เปน
ชวงจับปลาไดนอย 

 เดือน 6 ถึงเดือน 7 ชวงฤดูฝน ฝนเริ่มตก
ประมาณเดือนพฤษภาคม เนื่องจากฝนตกใหม น้ําจะ
ขุน ปลาหรือสัตวน้ําจะเนื้อนอย จะหากินอยูแถบชายฝง 
ขอบตลิ่ง ชาวบานจะจับไดแตปลาตัวใหญ เรียกวา “ดิน
ดําน้ําชุม” 

 เ ดือน 8 ถึง เ ดือน 9 เปนชวงฤดูน้ํ าแดง 
เกิดขึ้นชวงกลางฤดูฝน ชาวบานเรียกตามลักษณะของ
น้ําที่ขุนจากตะกอนดิน “น้ําอาบวัว” เพราะน้ําเหนือจะ
ชะลางมา แมน้ําลําคลองจะขุนแดง เกิดมวลอาหาร
จํานวนมาก ดึงดูดใหปลาและสัตวอื่น ๆ ขึ้นมาเพื่อผสม
พันธุและวางไข 

 เดือน 10 ถึงเดือน 11 เปนชวงฤดูน้ําหลาก 
เปนชวงเวลาที่น้ําเต็มตลิ่ง และน้ําเริ่มลดลงหลังจากปลา
วางไขแลวสวนหนึ่งก็จะอพยพจากตนน้ํากลับคืนแมน้ํา
ใหญ 

 เดือน 12 ถึงเดือน 3 เปนชวงฤดูหนาว ขาว
เริ่มสุก ปลามีมันมาก ขาวซึ่งเปนขาวใหม เมื่อหุงจะสุก
หอม ปลา กุง ก็อรอย 

 นอกจากนี้ชวงฤดูน้ําแดง น้ําเหนือจะหลาก
มาทวมเปนประจําทุกป น้ําจะนําปุยธรรมชาติมาให และ
ไลมด ปลวก ศัตรูพืชอื่นดวยวิธีธรรมชาติ เมื่อน้ําเหนือ
มาถึง มด ปลวก แมลง ก็จะหนีขึ้นตนไมและกลับลงดิน 
ทําใหวงจรชีวิตของพืชและแมลงมีความสมดุลกัน สวน
แมน้ําในตอนลางของภาคกลางที่เปนบริเวณน้ํากรอย 
เรียกวา “น้ําลักจืดลักเค็ม” จะเปนพื้นที่ทําสวนมะพราว 
เพราะมีน้ําขึ้นน้ําลง ทําใหมะพราวมีผลดกแลวมีน้ําตาล
มาก สวนบริเวณปากแมน้ําที่ติดกับทะเลจะเปนน้ําเค็ม 
จึงมีการทํานาเกลือ เผาถานโกงกาง นากุง ประมงทะเล 

 ปลาเปนอาหารหลัก เมื่อนํามากินกับขาวจะ
ไดแตรสจืด จึงตองหารสชาติเผ็ดและเค็มเพื่อจะไดกิน
ขาวไดมากและอรอยขึ้น จึงเปนตนกําเนิดของน้ําพริก 
น้ําพริกผักปลาแกลมอาจกลาวไดวา เปนตนกําเนิดของ
รสชาติแบบไทย ๆ ดังที่ พลูหลวง และ ส. ตุลยานนท 
(2515) กลาวว า “น้ํ าพริกขนานแทซึ่ ง เรียกกันว า 

พริกกะเกลือ คือ เขาเอาพริกโขลกกับเกลือจริง ๆ ไมมี
สวนผสมอื่นปนอยูเลย รสเค็ม ๆ เผ็ด ๆ” ตรงกับหมอม
ราชวงศคึกฤทธิ์ (2553) กลาววา “พริกกับเกลือที่เอา 
มาตํากินกับขาว เพื่อใหกินขาวไดมากขึ้นนั้น กินนาน
เขามันก็จะตองเบ่ือ... จึงตองหาอะไรมาเติมลงไป... 
หอม กระเทียมเปนของชูกลิ่น หาไดก็เอามาตําใสลงไป
กับพริกกับเกลือ สมมะขาม มะดัน มะนาว สิ่งเหลานี้
ลวนเปนของที่มีรสเปรี้ยวขึ้นอีกรสหนึ่ง. .. น้ําพริกก็
พัฒนามาอีกขั้นหนึ่ง กินขาวกับผักน้ําพริกยิ่งกินขาวได 
ถึงหนาปลาชุม จับปลาขึ้นมาไดก็เอามาปงมายาง กิน 
เปลา ๆ มันก็จืด เลยมาแนมกับผักน้ําพริก เปนกับขาว
ที่สมบูรณขึ้นมา”  

 น้ําพริกในระยะแรก ๆ สันนิษฐานวา กิน
กับขาวเหนียว ดังที่สุจิตต (2531) กลาววา พื้นฐานการ
กินขาวแตด้ังเดิมของผูคนในตระกูลไทย-ลาว ก็คือขาว
เหนียวนึ่งมาตั้งแตดึกดําบรรพ กอนสมัยทวารวดี แมใน
สมัยทวารวดีก็ยังกินขาวเหนียวหรือขาวนึ่งเปนอาหาร
หลักอยูเปนสวนมาก และในสมัยทวารวดีนี้เองก็เริ่มมี
หลักฐานชัดเจนเ ก่ียว กับข าวเจาและการประสม
ประสานกันทางเผาพันธุและวัฒนธรรมจากตางชาติ มี
สวนกระตุนใหขาวเจามีอิทธิพลมากกวาขาวเหนียวหรือ
ขาวนึ่ง ดังกรณีอิทธิพลของกับขาวที่รับแบบแผนแกงใส
เครื่องเทศมาแตตะวันตก เชน อินเดีย และประเภทแกง
จืด น้ําใส ๆ รอน ๆ ผัด ๆ มัน ๆ มาจากจีน ที่เหมาะ
สําหรับกินขาวเจา 

 เมื่อมรีสเค็ม รสเผ็ด รสเปรี้ยวแลว จะตองมี
เครื่องแนมหรือเครื่องเคียงอื่น ๆ มากินประกอบกับ รส
ดังกลาวที่เปนหลัก เชน 

 รสเค็มกับรสมัน เชน หลนปลาราแนมกับ
ปลายาง 

 รสเปรี้ยวกับรสเค็ม เชน แกงสมปลาหมอกับ
ไขเค็ม หรือหมูเค็ม 

 รสเปรี้ยวกับรสหวาน รสมัน ในสํารับถามี
แกงกะทิ ในสํารับถามีแกงกะทิ แกงสม แกงปา เครื่อง
แนมสวนใหญก็จะเปนรสเค็ม ถาเปนแกงสมอาจจะตอง
เพิ่มรสมันและจะตองมีรสหวานตัด สมัยโบราณจะใชหมู
หวานหรือหมูผัดวาง คู กัน เสมอ ส วนรสมัน  เชน  
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ไสกรอก ทอดมันกุง มาอวน หรือหอหมก นอกจากนี้
สํารับกับขาวไทยที่ขาดไมได คือ ผักสด ผักลวก ผัก
หลาม ผักผัดตาง ๆ เนื่องจากอาหารไทยมีรสเผ็ดและ
รสเค็มเปนหลัก รสหวาน รสมัน รสเปรี้ยว เปนรอง มี
คุณสมบัติรอน จึงตองมีผักเปนเครื่องแนมรสเย็นที่มักมี
รสขมหรือฝาด และเมื่อรวมกินเปนสํารับกับขาวแลวที่
ขาดไมได คือ ตัวเช่ือมประสานทุกรสชาติใหกลมกลอม
นั้นคือ "ขาว” 

 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ที่สงเสริมและสนับสนุนใหดําเนินการวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกระบวนวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรู 
Research Paper’s Title The Development of Computer-Assisted Instruction in 
the Knowledge Storage Techniques Course 
 
 
 
 
สวรรยา แสงสุข1 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกระบวนวิชาเทคนิค 

ในการจัดเก็บความรู ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกระบวนวิชาเทคนิค
ในการจัดเก็บความรู และเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกระบวนวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรู  
กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เครื่องมือที่ใชใน 
การวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกระบวนวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรูแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา เครื่องมือทุกชุดผานการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา และคาความเช่ือมั่นจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา เทากับ 0.83 และ 0.95 ตามลําดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่  
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ คือ คาเฉลี่ยคะแนนความรูระหวางเรียน และสิ้นสุด 
การเรียนมีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนด โดยมีคา E1/E2 เทากับ 84.90/80.42 แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
กระบวนวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรู มีประสิทธิภาพ และคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานเนื้อหา 
การใชภาษา ภาพ การออกแบบระบบการเรียนการสอน สวนประกอบ ดานสื่อประสม และการออกแบบโปรแกรม  
มีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนด และขอเสนอแนะของนักศึกษา เห็นวาเนื้อหาควรกระชับและสอดคลองกับวัตถุประสงค
บทเรียน ปรับเนื้อหาใหนอยลงเพื่อใหจําไดมากขึ้น ปรับการใชภาษาใหงายตอความเขาใจปรับภาพและกราฟกให 
ดึงดูดความสนใจ และตองการใหสรางบทเรียนผานระบบออนไลน หรือ การเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) และ
ปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกระบวนวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรู โดยปรับเนื้อหาบทเรียน
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดานความรู ไดแก หลักและแนวคิดในการจัดเก็บความรู ปรับใหกระชับและปรับเนื้อหาให
เขาใจงายและทันสมัย ดานการประยุกตและการปรับใชแนวคิดการจัดเก็บความรู ไดแก ยกตัวอยางองคกรตาง ๆ และ
ติดตั้งโปรแกรมตอบคําถาม  

 
คาํสาํคญั : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การจัดเก็บความรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
                                                        
1 อาจารยประจําคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ABSTRACT 
 

 In this research investigation, the researcher determines 1 the efficiency of computer-assisted 
instruction CAI in the Knowledge Storage Techniques course. The researcher also ascertains 2 the level  
of student satisfaction with CAI in this course. Furthermore, the researcher reports 3 the recommendations 
made by students in this CAI course. Finally, the researcher details 4 how the CAI course can be further 
developed and improved. The sample population consisted of 20 students enrolled in the Bachelor of Arts 
program in the field of Human Resource Development. The research instruments were CAI the Knowledge 
Storage Techniques course; an academic achievement test; and a questionnaire eliciting data concerning 
student satisfaction with instruction and study in the course. All research instruments were tested for content 
validity. The reliability levels of the academic achievement test and the questionnaire eliciting data 
concerning student satisfaction with instruction and study were found to be at 0.83 and 0.95, respectively. 
Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms  
of frequency, percentage, mean and standard deviation. Findings are as follows: 1. The mean score for 
academic achievement during the study and at the end of the study were higher than the set standard. The 
E1/E2 scores were 84.90/80.42, respectively, which meant that the CAI for this course satisfied the efficiency 
standard. 2. The means for the level of student satisfactions with instruction and study overall and in the 
aspects of contents; language use; illustrations; design of the instruction and study system; the components 
of constituent media; and program design showed values that were higher than the set standard values. 3. In 
regard to student recommendations, students recommended that the contents should be concise and 
congruent with lesson objectives. Contents should be reduced so as to facilitate recall. The language should 
be simplified. Illustrations and graphics should be designed so as to attract attention. They were also 
desirous of having lessons available online or in e-learning systems. 4. Adjustments and improvements 
should be made in CAI for the course in Knowledge Storage Techniques. The contents should follow course 
objectives in the aspect of knowledge in respect to the principles and concepts of knowledge storage. 
Contents should be improved through becoming more concise, easier to understand, and brought up-to-date. 
In the aspect of application and adaptation of knowledge storage, improvements should be made by giving 
examples of organizations which have installed programs providing answers to questions. 
 
Keywords : computer-assisted instruction, knowledge Storage, learning achievement 
 
บทนํา 

ปจจุบันนี้กาวสูการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) รัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทยได
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยใหความสําคัญ
การมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รักการเรียนรู  ดังนั้น

สถานศึกษาจํ า เปนตองมีการจั ดการ ศึกษาหรื อ 
การฝกอบรมทั้งในระบบนอกระบบ และการเรียนรูตาม
อัธยาศัยอยางมี คุณภาพในทุกระดับและประ เภท
การศึกษา โดยมีเปาหมายในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรูอยางเปนระบบ (วิไล, 2554) เชนเดียวกับ
ผลการวิจัยของ (Marruatona, 2011) ที่สนับสนุนระบบ
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การศึกษาตองใชหลักการของการเรียนรูตลอดชีวิต  
จึงจะสงผลตอผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และครูเปน
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสํ าคัญในการจัด
การศึกษาและจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางความรู 
ความสามารถ ทักษะในการประกอบวิชาชีพ ใหกับ 
ผูเรียนรู 

ปจจุ บันบทบาทเทคโนโลยีมีประโยชน ใน 
การนํามาใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานขององคกร
ทุกรูปแบบ ดวยคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่กาวหนา
อยางไมหยุดยั้งในยุคปจจุบัน ไปจนถึงอนาคต ทําให 
วงการศึกษาจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในบทบาทของ 
การเรียนการสอน ที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเทาทัน
กับความทันสมัยกาวไกลในยุคโลกาภิวัตน  จาก
แนวโนมในอนาคตที่กลาวมาทําใหเห็นวา วงการศึกษา
จะมีความเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดในหลาย ๆ ดาน 
ไดแก การใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักในการเรียน
การสอน การใชไอซีทีเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน 
การเรียนในสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงเสมือน การ
เปลี่ยนบทบาทผูสอนและผูเรียน และการเปลี่ยนแปลง
เปนสถานศึกษาอิเล็กทรอนิกส (กิดานันท, 2548) 

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
และบทบาทของเทคโนโลยีในปจจุบัน สงผลกระทบตอ
การจัดการ ศึกษาที่ มหา วิทยาลัยทั้ ง ภาครั ฐแล ะ
ภาคเอกชนนํามาใชเปนเครื่องมือในการขยายโอกาส
ทางการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรจํานวนมากเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูเรียน การจัดการเรียน
การสอนใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชพัฒนาการสอนและสื่อการสอน ไดแก การใช 
สื่ออิเล็กทรอนิกสการสอนทางไกล การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในรูปแบบตาง ๆ ไดแก หนังสือ ตํารา หรือ 
แผนดิสก  ที่ เรียกวา คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
(ทิศนา, 2555) มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีปณิธานวา
เปนแหลงวิทยาการ แบบตลาดวิชามุงผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรม และจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ
สังคม มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรู
ดวยตนเองเปนสําคัญ และนําหลักการของการใช

เทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
การผลิตสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส  และการทดสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังนั้นในการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิว เตอรช วยสอน เปนการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ ส ง เสริม 
ความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู 
คูคุณธรรม และพัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ใหเปน
แหลงวิทยาการแบบตลาดวิชา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  
มีวัตถุประสงค 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในกระบวนรายวิชาเทคนิคใน 
การจัดเก็บความรู 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
กระบวนรายวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรู 3. เพื่อ
ศึกษาขอเสนอแนะของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในกระบวนรายวิชาเทคนิคใน 
การจัดเก็บความรู และ 4. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนในกระบวนรายวิชาเทคนิคในการจัดเก็บ
ความรูที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใช
แบบแผนการทดลองเปนแบบกลุมเดียววัดกอน-หลัง
การทดลอง (the one group pretest-posttest only 
design)โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับหลังสิ้นสุด
การเรียนทั้ง 10 บทเรียนกับคะแนนความรูโดย กําหนด
เกณฑคะแนนความรูผานรอยละ 80 และเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากร- 
มนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหงกับคะแนนคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยกําหนดเกณฑ
ยอมรับคะแนนคาเฉลี่ย > 3.5 (พิสณุ, 2549) 

การหาคาประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบทดสอบความรูระหวางเรียน
กับแบบทดสอบความรูหลังสิ้นสุดการเรียนกําหนด
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เกณฑไมต่ํากวา 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 (พิสณุ, 
2549) โดยมีรูปแบบการทดลองดังนี้ 

 
รูปแบบการทดลอง 

กลุมทดลอง สิ่งทดลอง  วัดหลังทดลอง 
 - X O1 
 

X หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
O1 หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลอง

และเก็บขอมูลตามขั้นตอน แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
(1) ขั้นเตรียมการทดลอง (2) ขั้นดําเนินการทดลอง  
(3) ขั้นประเมินผลการทดลอง 

(1) ขั้นเตรียมการทดลอง ผู วิจัยขออนุญาต
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อทําการทดลอง 
และช้ีแจงแนวทางการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกระบวนวิชาเทคนิคใน
การจัดเก็บความรู ขอความรวมมือจากผูอํานวยการ
ศูนยสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส  มหาวิทยาลัย-
รามคําแหง ในการใชหองอัดเสียงสําหรับสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ขอความรวมมือจากผูอํานวยการ
ศูนยการสอบทางอิ เล็ กทรอนิกส  มหาวิทยาลัย -
รามคําแหง ในการจัดเก็บคลังขอสอบสําหรับนักศึกษา 
เตรี ยม เครื่ อ ง มือที่ ใ ช ใ นการ ดํ าเนินการทดลอง 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษา แบบสอบถามขอเสนอแนะในการจัด 
การเรียนการสอนของนักศึกษากระบวนวิชาเทคนิคใน
การจัดเก็บความรู  วางแผนการสอนและออกแบบ 
การจัดการ เรียนการสอนกระบวนวิชาเทคนิคใน 
การจัดเก็บความรู โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  

(2) ขั้นดําเนินการทดลอง ผู วิจัยช้ีแจงและ
แนะนําคําอธิบายรายวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรู 
แนะนํ าวิธีการใชบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กระบวนวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรู กําหนด 
ระยะเวลาการทบทวนความรู  และประเมินความรู
ระหวางใชบทเรียนจากการใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

เปนระยะเวลา 1 เดือน กอนทดสอบความรูหลังสิ้นสุด
การเรียน และประเมินความพึงพอใจในการเรียน ของ
นักศึกษาหลังทดลองใชคอมพิวเตอรชวยสอนกระบวน
รายวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรู  

(3) ขั้นประเมินผลการทดลอง ประเมินผล 
การเรียนรูระหวางเรียนในแตละบทเรียน 10 บทเรียน 
ประเมินความรูภายหลังการสิ้นสุดการจัดการเรียน 
การสอนในกระบวนวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรูใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ผูวิจัยนําแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับแบบทดสอบความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอนของนักศึกษา ใหนักศึกษาประเมิน
ตนเอง เพื่อเปนการตรวจสอบหลังทดลอง (post test) 
นําผลที่ไดมาเปรียบเทียบคะแนนคาเฉลี่ยผลการเรียนรู
ระหวางบทเรียน (E1) และคะแนนคาเฉลี่ยผลการเรียนรู
หลังสิ้นสุดการเรียน (E2) หลังการใชคอมพิวเตอรชวย
สอนกระบวนวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรู  และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษากับ
เกณฑที่กําหนดคะแนนคาเฉลี่ย ≥ 3.5 ขึ้นไป 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรชวย
สอนเสริม ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ- 
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา
เทคนิคในการจัดเก็บความรู อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนัก ศึกษา หลังสิ้ นสุดการเรียน
คอมพิ ว เ ตอ ร ช ว ย สอน  สู ง กว า ร ะห ว า ง ก าร ใ ช
คอมพิว เตอรช วยสอนเปนไปตามสมมติ ฐ านว า 
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมมีสวนชวยใหนักศึกษา 
เกิดการเรียนรู เนื่องจากการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อ
นักศึกษาไดมีการแสวงหาความรู ทบทวนความรูที่ได
ศึกษาคนควาทั้งจากเอกสารประกอบการเรียนวิชา
เทคนิคในการจัดเก็บความรูและทบทวนความรูจาก
การศึกษาดวยตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน กระบวนวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรูรวมถึง
นักศึกษาจะตองทํารายงานมาสงอาจารยโดยนักศึกษา
ไมตองเขาช้ันเรียน ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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เปนมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณแบบตลาดวิชา ผูเรียน
จะมาเรียนหรือไมมาเรียนโดยการใชคอมพิวเตอรชวย
สอนเสริมเปนการชวยสรางโอกาสในการเรียนรูตาม
หลักสูตรรายกระบวนวิชา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
(กิดานันท, 2548) และ (วีณา, 2544) กลาวถึงการสอน
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน เปนเทคโนโลยีที่ใชเก็บ
ความรู เพื่อเปนสื่อชวยสอนโดยออกแบบใหสอนแทน
ครูหรือสอนเสริมจากช้ันเรียน เปนการสอนทบทวน  
ใชโปรแกรมเสนอเนื้อหาความรู เปนเนื้อหายอย แก
ผู เรียนทั้งสวนขอความ ภาพ เสียง แลวใหผู เรียน 
ตอบคําถามและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (วาริน, 
2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่องระบบคอมพิวเตอร  วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวา (1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประสิทธิภาพ 80.25/80.40 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 
75/75 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 
อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

2. ผลการศึกษาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานเนื้อหา 
และดานการออกแบบอยูในระดับมากที่สุด สวนดานที่
อยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนคาเฉลี่ย ไดแก 
สวนประกอบดานสื่อประสม ภาพ การออกแบบระบบ
การ เ รี ยนการสอน  แล ะด านการ ใชภ าษา  เมื่ อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวม และ 
รายดานทุกดาน มีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เนื่อง 
มาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีเอกลักษณ แบบตลาด
วิชา ไมไดบังคับใหนักศึกษามาเรียน ทําใหนักศึกษา
สวนใหญไมคอยมาเขาช้ันเรียน เมื่ออาจารยผูสอนสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเอื้ออํานวยตอ
นักศึกษา ไดมีโอกาสการเรียนรู ไดมากขึ้ น อีกทั้ ง

หลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการ
พัฒนาสื่อการสอน  ที่ ใชสื่อประสม ประกอบดวย
ขอความตามสาระการ เรี ย นรู ใน แตล ะบทเรี ยน  
มีภาพประกอบคําบรรยาย และเสียงบรรยายเสมือนได
เรียนรูในช้ันเรียน ยังสามารถทบทวนความรูไดดวย
ตนเองไดหลายครั้งดวยการออกแบบโปรแกรมให 
เอื้อตอการใชงานไดงายและสะดวกตามระยะเวลาที่
นักศึกษาตองการเรียนรู จึงทําใหคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน
เสริมสูงกวาเกณฑที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด 
ของ (พิสณุ,  2549) กลาววาการใชสื่อประกอบจัด
กิจกรรมการสอนตองมีการประเมินสื่อการสอน เพื่อให
ไดขอมูลนํามาพัฒนาและตัดสินใจโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ โดยพิจารณาเนื้อหา และภาษาเหมาะสมกับ
ผูเรียน และสอดคลองกับหลักสูตร รวมถึงเทคนิคตาง ๆ 
ควรออกแบบกระตุนผู เรียนใหเกิดความสนใจและ
คุณภาพของเสียงมีความชัดเจน ถาอาจารยผูสอน
สามารถสรางบทเรียนไดตามลักษณะดังกลาว ยอม
สงผลตอความพึงพอใจของผูเรียน และยังสอดคลองกับ
แนวคิดของ (จารุวรรณ, 2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบ
หลักและการใชงานคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชวง
ช้ันที่  1 ประถมศึกษาปที่  3 โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พบวา 
นักเรียนมีคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีและเปนไป
ในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัย ของ (สุวิทย, 2551) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง สถานที่สําคัญทางศาสนาในจังหวัดลําปาง ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ลําปาง พบวา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อชวย
ในการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากนํานักเรียน
ไปทัศนศึกษาแลว สามารถจะชวยใหนักเรียนไดเกิด
การเรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา กอใหเกิดประโยชน
ตอการเรียนรูในกลุมสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
สามารถบูรณาการความรูความสามารถไปใชในการ
เรียนรูกลุมสาระอื่น ๆ ตอไป 
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3. ผลการศึกษาการพัฒนาคอมพิวเตอรชวย
สอนวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรู  ซึ่งผู วิจัยนํา
เครื่องมือทั้ งหมดมาพิจารณา ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผู เ ช่ียวชาญ กอนนําบทเรียน
คอมพิว เตอรช วยสอนไปใชทดลอง กับนัก ศึกษา  
หลังทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได
ปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เก่ียวกับขอมูลตาง ๆ ที่ถูกตองใหชัดเจนและครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้นยิ่งขึ้น โดยมีขอเสนอแนะของนักศึกษา
ดังนี้ 

ดานเนื้อหา นักศึกษาใหขอเสนอแนะวา เนื้อหา
สาระสอดคลองกับวัตถุประสงค ควรมีการยกตัวอยาง
ประกอบเนื้อหาสาระ ไดปรับปรุงและพัฒนาโดยการ
ตรวจสอบความถูกตองตรงตามโครงสรางใหสอดคลอง
กับเนื้อหาที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา ดานการใช
ภาษา นักศึกษาใหขอเสนอแนะวา การใชภาษาที่ 
สื่อความหมายใหงายตอความเขาใจ ไดปรับปรุงและ
พัฒนาหมวดคําศัพทและใชคําที่ทันสมัยเหมาะสมกับ 
วัย ดานภาพ นักศึกษาใหขอเสนอแนะวา การลําดับ
ภาพควรตัดภาพซ้ําและลาสมัยออก เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ
ในการเรี ยนมากขึ้ น ได ปรับปรุ งและพัฒนาโดย
ตรวจสอบความถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ภาพและ
เสียงที่สามารถเผยแพรเพื่อการศึกษาได การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน นักศึกษาใหขอเสนอแนะวา 
การนําเสนอแตละบทควรมีการยกตัวอยางประกอบ
เนื้อหาสาระ ไดปรับปรุงและพัฒนาโดยการตรวจสอบ
ความถูกตองตรงตามโครงสรางและยกตัวอยางการ
จัดเก็บความรูในแตละองคกร สวนประกอบดานสื่อ-
ประสม นักศึกษาใหขอเสนอแนะวา ควรมีสื่อหรือคลิป
วิดีโอแทรกเพิ่ม ไดปรับปรุงและพัฒนาโดยตรวจสอบ
ความถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ภาพและเสียงที่
สามารถเผยแพร เพื่อการศึกษาได  การออกแบบ 
นักศึกษาใหขอเสนอแนะวา ควรเพิ่มโปรแกรมตอบ
คําถามอัตโนมัติ ไดปรับปรุงและพัฒนาโดยตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลโปรแกรม 

 
 

สรุปและวิจารณผล 
ผู วิ จั ยจึ งปรับปรุ งตามขอ เ สนอแนะ ทั้ ง นี้

เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสรางโดยศึกษา
คําอธิบายรายวิชา และเนื้อหาตองมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค บทเรียนที่สรางขึ้นจึงตอบสนองตอความ
ตองการเรียนรู แตการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน 
เชน ภาพ เสียง และระบบตองทันสมัย สะดวกตอ 
การใชงาน เขาถึงงายตอบสนองตอแรงจูงใจของผูเรียน 
เมื่อออกแบบแลว ยังไมเปนไปตามความตองการของ
ผูเรียนดังกลาว ผูเรียนจึงใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (ครรชิต, 2544)  

 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรชวย
สอนเสริมกระบวนวิชาเทคนิคในการจัดเก็บความรู  
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจใน 
การจัดการ เรี ยนการสอนของนัก ศึกษา ผู วิ จั ยมี
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังตอไปนี้ คือ  
1 .  การใชคอมพิว เ ตอร ช วยสอน ตอง ใช เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการศึกษาเนื่องจาก
ลักษณะและรูปแบบการเรียนรูที่แตกตาง มีการเรียนรู
ผานสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ สื่อมัลติมี เ ดีย และ
เทคโนโลยีมากขึ้น ควรใหนักศึกษารูจักการกลั่นกรอง
และวิเคราะหขอมูลกอนการนําไปใชหรือเผยแพร  
2. มหาวิทยาลัยควรนําผลการศึกษาที่ไดเปนขอมูล
พื้นฐาน เพื่อเพิ่มการจัดการเรียนการสอนที่เนนการใช
เทคโนโลยีในการจัดการสรางเครือขาย การติดตอ 
สื่อสารกับผูเรียน เปนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป 
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องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Factors Relating to the Readiness Preparation of University Students in 
Becoming ASEAN Community : A Comparative Study of Ramkhamhaeng 
University and Mahasarakham University Students 

 
 
 
 

เอมอร ดิสปญญา1 และสุวิชชา ศรีถาน2     
 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบการเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการเปน 
สวนหนึ่งของการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญและความพรอม
ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยมหาสารคามแหงละ 
450 คน จากการสุมตัวอยางตามสะดวกโดยใชแบบสอบถามทดสอบการประเมินคาระดับเก่ียวกับความสําคัญและ 
ความพรอมของนักศึกษาในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะหสถิติแบบพื้นฐานดวยคารอยละ คาเฉลี ่ย  
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช paired samples t-test และ independent t-test เพื่อเปรียบเทียบผลวิจัยของทั้งสอง
มหาวิทยาลัย และผลการวิจัยพบวา นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยใหความสําคัญของปจจัยการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทุกปจจัยรายขอและโดยรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก และใน 
ทุกรายขอและโดยรวมอยูในระดับความพรอมมาก สวนองคประกอบของปจจัยการเตรียมความพรอมของนักศึกษา 
ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมประกอบดวย 4 องคประกอบหลักรวมระหวางทั้งสองมหาวิทยาลัย   
โดย 4 องคประกอบรวมในการที่สําคัญสําหรับการใชเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย คือ 
องคประกอบดานความสามารถในอาชีพ องคประกอบดานการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ องคประกอบดานหลักสูตร 
การเรียนการสอน และองคประกอบดานคุณภาพและประสิทธิภาพของสาขาวิชาชีพ ทั้ง 4 องคประกอบหลักของปจจัย
การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสองมหาวิทยาลัยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (p<.0001) 
 

คาํสาํคญั : ความสําคัญ การเตรียมความพรอม ประชาคมอาเซียน นักศึกษามหาวิทยาลัยไทย มหาวิทยาลัย -
รามคําแหง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                                                        
1 รองศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2 อาจารย คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

The study aims 1) to examine factors which are related to the readiness of Thai university students 
in becoming part of the ASEAN Economic Community (AEC) and 2) to compare the importance and 
readiness of the factors related to the professional preparation of the two groups of students. It is a 
comparative study of 450 students from each university, selected by convenience sampling for data 
collection. The researchers used a survey questionnaire to collect data. Preliminary statistics (percentage, 
means, and standard deviations), paired samples t-test, independent t-test, techniques were used to test the 
gaps between the two universities and statistical significances across the determining and determined 
variables. The findings are as follows. Firstly, both Ramkhamhaeng and Mahasarakham University students 
rated every factor relating to the readiness and preparation of university students in becoming part of the 
ASEAN Community very high. The students in both universities believe that their universities are well-
prepared in every feature of becoming part of the AC. Next, the four main factors that relate to the readiness 
of university students to join the AC (professional competency, English communication, curriculum and 
instruction-variance, and professional program quality and effectiveness) were found to be important. Finally, 
all four of the above factors involving the students’ readiness were found to be statistically significant at the 
statistical level of .05 (p≤.0001).  
 
Keywords :  ASEAN Community, importance, Mahasarakham University, Ramkhamhaeng University, 

readiness, Thai university students   
 
บทนํา 

ตามเงื่อนไขของการเคลื่อนยายแรงงานวิชาชีพ
และแรงงานฝมืออยางเสรี ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งเริ่มมีผลบังคับปฏิบัติในป พ.ศ. 2558 ที่มี
การรับรองในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในสิงคโปรใน 
ป พ.ศ. 2550 เพื่อใหวัตถุประสงคหลักของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนบรรลุผล คือ การมีฐานการผลิตและ
ตลาดเดียว การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับ
เศรษฐกิจโลกใหเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถใน 
การแขงขันสูงและมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนธรรม 
การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สําคัญของการเคลื่อนยายแรงงานในอาเซียนและการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ถือวาเปนการสราง
โอกาสและความทาทายใหกับแรงงานใหมในประเทศ
ไทยใหมีรายไดสูง และชวยสรางผลผลิตของประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้น พรอมกับชวยถายโอนความรูจากแรงงาน

วิชาชีพของประเทศสมาชิกอาเซียน และเปนการ
ยกระดับเศรษฐกิจที่สงผลบวกตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยใหเขมแข็งมากขึ้น (กระทรวงแรงงาน, 
2553) ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงไดกําหนดนโยบายให 
ทุกหนวยงานทุกภาคสวนวางแผนและดําเนินการ
พัฒนาทรัพยากร บุคลากร รวมทั้งนักเรียน นิสิตและ
นักศึกษาใหมีความพรอมในการที่จะเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน 

การศึกษาเปรียบเทียบของการเตรียมความ-
พรอมของนักศึกษาไทยช้ันปที่ 4 ที่กําลังศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะทั้งระบบเปดและปดเพื่อหา
ปจจัยรวมที่สําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิตมี
ความสามารถที่จะรองรับการเคลื่อนยายแรงงานฝมือใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเปนไปไดอยางเสรีมาก
ขึ้น (Free Flow) ในหลายวิชาชีพ เชน ดานโลจิสติกส 
การศึกษา การกอสราง การสื่อสาร และการบริการ  
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เปนตน ดังนั้น มหาวิทยาลัยไทยจึงมีสวนที่จะชวยให
แนวนโยบายนี้บรรลุเปาหมายการเปนตลาดและฐาน
การผลิตเดียวในอาเซียน (วารสารการคาโลก, 2554) 
ภายใตวิสัยทัศน “One Vision, One Identity, One 
Community” ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทํา
ขอตกลงยอมรับคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน 
(Mutual Recognition Arrangement: MRA) เก่ียวกับ
การเปดเสรีการคาบริการ เปนการสงเสริมใหเกิดใน 
การยอมรับในคุณสมบัติของนักวิชาชีพที่สําคัญรวมกัน 
และเพื่อถายเทแรงงานฝมือไดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะ 
ในสาขาอาชีพที่ไดถูกกําหนดไวแลว คือ วิศวกรรม  
การสํารวจ สถาปตยกรรม แพทย ทันตแพทย พยาบาล 
และบัญชี (บัญญัติ, 2553; ธนรักษ, 2550; สํานักจัดหา
งานจังหวัดเชียงใหม, 2554; วารสารการคาโลก, 2554; 
Administrator, 2010) ดังนั้น การเตรียมตัวสูแรงงาน
เสรีหรือการเขาสูประชาคมอาเซียนจึงเปนการสราง
โอกาสที่ดีในการสมัครงาน และเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับแรงงานใหมในประเทศไทยที่จะสรางรายไดและ
ไดรับคาตอบแทนที่สูงขึ้น หากจะรอใหแรงงานใหม
สําเร็จการศึกษาเสียกอนแลวจึงทําการเตรียมความ-
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนอาจทําใหการสมัครงาน
ของผูสมัครงานหรือนิสิตนักศึกษาที่เปนแรงงานใหมใน
อนาคตเสียหายได ในประเด็นนี้แสดงความเห็นวา  
การหางานอาจจะเปนประสบการณที่ดีที่เต็มไปดวย
ความสําเร็จหรือความหายนะก็ได เพราะความสําเร็จ
ของการสมัครงานจะเปนของคนที่มีทักษะการนําเสนอ
ตนเองตอนายจาง มีทัศนคติในเชิงบวกกับการสมัคร
งาน มีวินัยในตนเองและมีความอดทน แตความหายนะ
มักจะเปนของผูสมัครที่ไมมีทักษะอันใดเลยและผูที่มี
ทัศนคติในการสมัครงานในดานลบ (เอมอร, 2550) 

สําหรับความสําเร็จของการทํางานดานการ
บริการและการไดงานทําที่ ดีในระดับนานาชาตินั้น 
ปรีดา และคณะ (2552) ไดทําการศึกษาและพบวา 
ทักษะหนึ่งที่สําคัญที่ผูสมัครงานยังคงจําเปนตองใช 
และตองมีความสามารถ คือ การใชภาษาอังกฤษใน 
การสมัครเขาทํางานและการมีทักษะดานภาษาอังกฤษ
ที่เพียงพอตอการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจ

ดานบริการ เพราะสถานประกอบการสวนใหญใน
ปจจุบันหลีกเลี่ยงไมไดที่จะใหการบริการแกลูกคา 
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นอกจากนี้พัฒนา
เทคโนโลยีที่กาวหนาและทันสมัยและการเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมาจากการพัฒนาการแขงขันทางธุรกิจใน
ระดับประเทศมาเปนการแขงขันระดับนานาชาติเพิ่ม
มากขึ้น จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอตกลงทาง
การคาใหมในภูมิภาคตาง ๆ และทั่วโลก เชน การเปด
การคาและบริการเสรีในภูมิภาคอาเซียนในป 2558 ดังที่
ไดกลาวมาแลวขางตน และทําใหเกิดการแขงขันการ
เคลื่อนยายแรงงานตางชาติอยางเสรีในเขตภูมิภาคนี้ 
ดังนั้น ธุรกิจในปจจุบันจึงตองการผูสมัครงานและ
คนทํางานที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี เพื่อชวยให
บริษัทอยูรอดและสามารถแขงขันกับคูแขงขันทาง 
ธุรกิจอื่นได (ธนรักษ, 2550; Chaiya, 1998) และ
นอกเหนือจากประเด็นมาตรฐานสมรรถนะ (Competency 
Standard) ที่แรงงานไทยไมมีการพัฒนาฝมือแรงงาน 
ใหอยูในระดับสากลจะทําใหแรงงานไทยไมเปนที่
นาสนใจในตลาดตางประเทศแลว  ดานทักษะและ
ประสิทธิภาพของการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษก็เปน
ปญหาสําคัญที่กดดันแรงงานไทยในการทํางานใน 
ระดับสากล ทําใหแรงงานไทยไมสามารถแขงขันกับ
แรงงานชาติอื่นได หากรูปแบบของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนไมมีการเตรียมความพรอมให
นักศึกษาหรือแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงานเสรีใน
ประชาคมอาเซียน ทั้งในดาน ความรูและความสามารถ
ดานในทักษะอาชีพตาง ๆ ใน 7 สาขาบริการนี้ก็อาจ
สงผลใหนักศึกษาไทยหรือกลุ มแรงงานใหมนี้ ได
ตําแหนงหรือคาจางที่ต่ํากวาแรงงานฝมือในระดับ
เดียวกัน และไมสามารถแขงขันกับแรงงานชาติอื่น ๆ 
ในภูมิภาคอาเซียนได  

แนวทางการปองกันและแกปญหาดังกลาว  
รัฐและสถาบันการศึกษาที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง 
ตอการเตรียมความพรอมนี้ควรพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีการอบรมดานทักษะ
วิชาชีพใหสามารถเทียบเคียงไดกับหลักสูตรของ
ตางประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาไทยในอยูในระดับ
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นานาชาติ และชวยใหมีการยอมรับ (Accredited) ใน
ใบอนุญาตหรือใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพของไทย 
มากขึ้ น ในระดับสากล  ตัวอยาง เชน รัฐควรเปด
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือเปด
อบรมความรูภาษาอังกฤษโดยเนนการติดตอสื่อสาร
พรอมทั้งจัดใหมีการวัดระดับโดยสถาบันภาษาที่ไดรับ
การยอมรับในระดับสากลหรือรับรองวิชาชีพที่สามารถ
นําไปประกอบอาชีพไดจริงในระดับสากล (บัญญัติ , 
2553; สํานักงานการจัดหางานจังหวัดเชียงใหม, 2554; 
วารสารการคาโลก, 2554)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษา 
ที่ใหความสําคัญตอนโยบายแหงชาตินี้ ดังเห็นไดจาก
การกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการพัฒนานักศึกษา 
คณาจารยและบุคลากรในทุกดานเพื่อใหมีความพรอม
ในการที่ประเทศไทยจะรวมเปนสวนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังเปน
มหาวิทยาลัยระบบเปดที่ผลิตบัณฑิตหรือแรงงานใหม
จํานวนมากที่สุดในแตละป และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปนระบบปดที่ไดรับการกําหนดจากรัฐบาลใหเปน
สถาบันการศึกษาที่ เปนศูนยกลางในการขับเคลื่อน
นโยบายและการเตรียมความพรอมของนิสิตและ
นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น การศึกษา
เชิงเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมของนักศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่มีระบบ
แตกตางกันก็เพื่อที่จะศึกษาความเหมือนหรือความ-
แตกตางขององคประกอบในการเตรียมความพรอมนี้ 
จึงมีความสําคัญและสงเสริมการกําหนดรูปแบบของ 
การเตรียมความพรอมรวมกันของทั้งสองสถาบัน -
การศึกษาในสองภูมิภาคที่แตกตางกันในอนาคต  

ดังนั้น การวิจัยเรื่อง “องคประกอบที่เก่ียวของกับ
การเตรียมความพรอม ของนักศึกษาในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม” จึงเปนการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับปจจัยที่อาจจะสงผลตอการเตรียมความพรอม
ของนักศึกษาไทยโดยภาพรวมในเบ้ืองตน แลวจึงนําผล
มาวิเคราะหเพื่อสกัดหาองคประกอบที่เปนปจจัยสําคัญ

ของการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาของทั้งสอง
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับปจจัยความสําคัญและ 
ความพรอมของตัวแปรที่เก่ียวของกับการเตรียมความ-
พรอมของนักศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียนและ
เพื่อวิเคราะหหาองคประกอบที่เก่ียวของกับการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาของระบบการศึกษาแบบเปด
และปดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทํา
ใหทราบถึงปญหาและอุปสรรครวมกันในดานการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะเปนแรงงานใหมในยุคที่
ประเทศไทยเขารวมการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และการ วิจั ย เรื่ อ งนี้ จะมีส วนช วย ในการวางแผน  
การบูรณาการความรูของการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการฝกอบรมทักษะฝมือ
อาชีพใหกับนักศึกษาเปนองครวม อันจะกอใหเกิดผลดี
ตอการปรับปรุงเนื้อหาการสอนและการอบรมดาน
วิชาชีพในระดับสากลเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน เพื่อตอบสนอง
ตามนโยบายของชาติและของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของ
รัฐในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของ
นักศึกษาในเรื่องของการมีงานทําของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีภายหลังจากการจบการศึกษา ทั้ งดาน
ปริมาณและคุณภาพเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาด-
แรงงานในอนาคตตอไป  

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

การ วิจั ยนี้ เปนการ วิจัย เ ชิงปริมาณโดยใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลความเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัย
มหาสารคามช้ันปที่  4 เพราะเปนกลุมนักศึกษาที่
เหมาะสมเพราะมีประสบการณดานการเรียนการสอน
ตลอด 4 ปหรือครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งสอง
ระบบกอนการ เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แหงละ 450 คน รวมทั้งสิ้น 900 คน แบบสอบถามที่ใช
ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบ
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกเปน
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เพศ ระดับช้ันป คณะที่ศึกษา และมหาวิทยาลัยที่ศึกษา 
สวนที่ 2 เก่ียวกับความสําคัญของปจจัยการเตรียม- 
ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
และสวนที่ 3 เปนขอคําถามเก่ียวกับผลการเตรียม 
ความพรอมของนักศึกษา ซึ่งแบบสอบถามสวนที่ 2 
และสวนที่ 3 เปนมาตราสวนประมาณคา 7 ระดับ คือ 
ตั้งแต 1 หมายถึงมีความสําคัญนอยที่สุด/มีความพรอม
นอยที่สุด ไปถึง 7 หมายถึงมีความสํามากที่สุด/ม ี
ความพรอมมากที่สุด และมีจํานวน 24 ขอคําถามของ
แบบสอบถามทั้งสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ซึ่งโครงสราง
ของแบบสอบถามนี้ คณะผูวิจัยไดปรับใชหลักการตาม
กรอบพิมพเขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 
(ASEAN Economic Community Blueprint 2015) และ
ขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual 
Recognition Arrangements: MRA) ของ 8 สาขา
อาชีพบริการที่มีทักษะฝมือ (กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ, 2555; ASEAN Secretariat, 2010; ASEAN, 
2015) และคําอธิบายความหมายของคําวาแรงงานมี
ทักษะฝมือที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการเตรียม
ความพรอมของแรงงานมีทักษะฝมือที่จะกาวเขาไป
ทํางานในระดับนานาชาติหรือมีความสามารถที่จะ
ทํางานไดในองคกรระดับสากล (Robins and Coulter, 
2008) เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงเก่ียวกับการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาไทยในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และเก็บขอมูลแบบการสุมตัวอยาง
ตามสะดวก (Convenient Random Sampling) ได
ตัวอยางนักศึกษาไทยจํานวน 900 คน ดวยการเปด
ตารางจํานวนของกลุมตัวอยางของ Yamane (1978) 
และดําเนินการเก็บขอมูล  ในชวงภาคการศึกษา 2  
ปการศึกษา 2555 และทดสอบความนาเช่ือถือของ
แบบสอบถามสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ใช Cronbach 
Alpha Coefficient ไดคาเทากับ 0.949 และ 0.965 และ
หาคาความสอดคลองของขอคําถามรายขอดวย Item 
Correlation ไดคาระหวาง 0.536 - 0.695 และ 0.596-
0.781 และหาคา Kaiser-Meyer Olkin สําหรับการ
วิเคราะหปจจัยองคประกอบไดคาเทากับ 0.946 ซึ่งม ี

คาเกิน 0.7 จึงเหมาะสมใชในการวิเคราะหขอมูลของ
การศึกษาในครั้งนี้ตอไป (Hair et al., 2003) 

 
ผลการวิจยั 

จากการวิจัย คณะผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจ 
ดังนี้ 

1.  ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา  
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนใหญเปน

เพศหญิง (รอยละ 54.2) รองลงมาเปนเพศชาย (รอยละ 
45.8) สวนใหญเปนแบงเปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตรและ
ศิลปกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรที่มี
จํานวนตัวอยางคณะละเกือบเทา ๆ (รอยละ 10-12) 
ตามลําดับ โดยที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสวน
ใหญรับรูและเขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รอยละ 95.1 ในสวนมหาวิทยาลัยมหาสารคามสวนใหญ
เปนนิสิตเพศชาย (รอยละ 50.7) และ เพศหญิง (รอยละ 
49.7) ใกลเคียงกัน สวนใหญแบงเปนนิสิตคณะ-
บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร นิติศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
ศึกษาศาสตร ศิลปกรรมศาสตรอยางละเกือบเทา ๆ 
(รอยละ 11) รองลงเปนคณะเศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร 
และคณะการทองเที่ยวและการโรงแรม คือรอยละ 4.4-
8.2 ตามลําดับ โดยที่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สวนใหญรับรูและเขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รอยละ 100%  

2.  คะแนนเฉลี่ยความสําคัญและความ-
พรอมของนักศึกษาของสองมหาวิทยาลัยทุกปจจัย
โดยรวม  

จากตารางที่ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยรวมเห็นวาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในทุกปจจัยรายขอและโดยรวมมี
ความสําคัญอยูในระดับมาก (푥̅=5.08-5.44) โดยปจจัย
รายขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเรียงลําดับตามความสําคัญ
ของปจจัยการเตรียมความพรอม 5 ลําดับ คือ ทักษะ
ดานความคิดของนักศึกษา (푥̅=5.45) ความสามารถ
ของการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ (푥̅=5.44) ภาพลักษณ 
ความพรอมโดยรวมของมหาวิทยาลัยในประชาคม-
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อาเซียน ( 푥̅=5.43) ความสามารถด านการฟ ง
ภาษาอังกฤษ (푥̅=5.43) ความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษ (푥̅=5.41) ตามลําดับ ในสวนของการ
เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง (จากตารางที่ 1) 
เห็นวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นวามีความ
พรอมในทุกปจจัยรายขอและโดยรวมอยูในระดับมาก 
(푥̅=4.54-5.16) โดยที่เรียงลําดับความพรอมมากที่สุด
ไปนอย 5 ลําดับแรก คือ ภาพลักษณความพรอม
โดยรวมของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน 
(푥̅=5.16) บรรยากาศโดยรวมของการเรียนการสอน
ภายในมหาวิทยาลัย (푥̅=5.06) ทักษะดานมนุษย-
สัมพันธของนักศึกษา (푥̅=5.05) คุณภาพโดยรวมของ
ผูสอนประจําหลักสูตร (푥̅=5.02) ทักษะดานความคิด
ของนักศึกษา (푥̅=5.02) ตามลําดับ  

สวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามสวนใหญ 
เห็นวาการเตรียมความพรอมในเกือบทุกปจจัยรายขอ
และโดยรวมมีความสําคัญอยูในระดับคอนขางมาก 
( 푥̅=5.22-5.50) ยก เ ว นป จ จั ย ความสามารถขอ ง 
การสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ ความสามารถดานการฟง
ภาษา อั ง กฤ ษ  แล ะคว ามสา มารถ ด านก ารพู ด

ภาษาอั ง กฤษ  ที่ มี ค ว ามสํ า คัญอยู ใน ร ะ ดับมาก 
(푥̅=5.56-5.64) เรียงลําดับตามความสําคัญของปจจัย
การเตรียมความพรอมของคาเฉลี่ยมากที่สุดไปนอย  
5 ลํ า ดับ คือ  ความสามารถของการสื่ อสาร เปน
ภาษาอังกฤษ (푥̅=5.64) ความสามารถดานการฟง
ภาษาอังกฤษ (푥̅=5.61) ความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษ(푥̅=5.56) ความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษ (푥̅=5.50) และความสามารถดานการ
อานภาษาอังกฤษ (푥̅=5.49) ตามลําดับ ในสวนของการ
เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จาก
ตารางที่ 1) เห็นวามีความพรอมในทุกปจจัยรายขอและ
โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก (푥̅=5.12-5.29) โดย 
มีปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 5 ลําดับ คือ 
ปจจัยทักษะดานมนุษยสัมพันธของนักศึกษา (푥̅=5.29) 
คุณภาพโดยรวมของผูสอนประจําหลักสูตร(푥̅=5.29) 
ทักษะดานความคิดของนักศึกษา (푥̅=5.29) ประสิทธิภาพ 
กระบวนการจัดการเรียนของหลักสูตร ( 푥̅=5.29) 
ภาพลักษณความพรอมโดยรวมของมหาวิทยาลัยใน
ประชาคมอาเซียน (푥̅=5.29) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยของปจจัยความสําคัญและผลของการเตรียมความพรอม (N=900 โดยรวมทั้งหมด) 

ปจจัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (N=450) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (N=450) 

ความสําคัญ ความพรอม ความสําคัญ ความพรอม 
푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 

ทักษะดานความคิดของนักศึกษา 5.45 1.14 5.02 1.21 5.33 1.09 5.27 1.08 
ความสามารถของการสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษ 

5.44 1.44 4.54 1.48 5.642 1.34 5.18 1.53 

ภาพลักษณความพรอมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน 

5.43 1.18 5.16 1.27 5.44 1.13 5.26 1.21 

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 5.43 1.35 4.64 1.45 5.612 1.28 5.22 1.44 
ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ 5.41 1.38 4.55 1.46 5.562 1.30 5.16 1.44 
ทักษะดานมนุษยสัมพันธของนักศึกษา 5.40 1.12 5.06 1.22 5.32 1.08 5.29 1.08 
ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียน
ของหลักสูตร 

5.39 1.12 4.95 1.15 5.48 1.11 5.26 1.15 

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ 5.38 1.30 4.82 1.45 5.49 1.26 5.22 1.35 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยของปจจัยความสําคัญและผลของการเตรียมความพรอม (N=900 โดยรวมทั้งหมด) (ตอ) 

1 หมายถึงมีความสําคัญคอนขางมาก (푥̅=4.51-5.50) 2 หมายถึงมีความสําคัญระดับมาก (푥̅=4.51-5.50) 

ปจจัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (N=450) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (N=450) 

ความสําคัญ ความพรอม ความสําคัญ ความพรอม 
푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 

คุณภาพโดยรวมของผูสอนประจํา
หลักสูตร 

5.36 1.16 5.02 1.16 5.37 1.11 5.28 1.13 

ประสิทธิภาพการจัดหลักสูตร 5.35 1.19 5.00 1.16 5.46 1.14 5.37 1.19 
คุณภาพโดยรวมของผูฝกอบรมทักษะ
ดานวิชาชีพ 

5.33 1.08 4.95 1.14 5.34 1.11 5.20 1.16 

ทักษะดานเทคโนโลยี/ขอมูลขาวสารของ
นักศึกษา 

5.32 1.21 4.98 1.22 5.34 1.06 5.20 1.08 

ทักษะดานความรูความชํานาญการ
ทํางานของ น.ศ. 

5.31 1.15 4.95 1.27 5.30 1.09 5.21 1.15 

ความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

5.28 1.33 4.64 1.50 5.50 1.25 5.14 1.37 

คุณภาพการฝกอบรมทักษะดานอาชีพ
ใหกับ น.ศ. 

5.27 1.11 4.95 1.19 5.29 1.10 5.22 1.13 

บรรยากาศโดยรวมของการเรียนการสอน
ภายในมหาวิทยาลัย 

5.27 1.15 5.06 1.21 5.35 1.11 5.22 1.09 

ความรูและความสามารถของผูเรียนใน
หลักสูตร 

5.25 1.12 4.85 1.23 5.36 1.13 5.20 1.15 

ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล
ของนักศึกษา 

5.25 1.17 4.98 1.22 5.31 1.08 5.13 1.12 

ความพรอมโดยรวมของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชา/คณะ/
มหาวิทยาลัย 

5.25 1.18 4.96 1.20 5.35 1.14 5.22 1.10 

ประสิทธิภาพของการจัดการฝกอบรม
ทักษะดานอาชีพใหกับนักศึกษา 

5.24 1.17 4.93 1.18 5.22 1.09 5.18 1.13 

ทักษะดานการตัดสินใจและการแกปญหา
ของ น.ศ. 

5.24 1.16 4.92 1.20 5.32 1.08 5.13 1.11 

ความคุมคาของเงินในการลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตร 

5.23 1.20 5.02 1.20 5.20 1.15 5.12 1.13 

คุณภาพของเครื่องมือ/นวัตกรรมในการ
ฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับ น.ศ. 

5.22 1.18 4.89 1.17 5.25 1.09 5.20 1.12 

เครื่องมือ/สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ในการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

5.08 1.21 4.91 1.16 5.28 1.17 5.19 1.17 

โดยรวม 5.311 0.82 4.90 0.94 5.371 0.84 5.21 0.91 
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3. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
มห า วิ ท ย า ลั ย ร า มคํ า แ ห งแ ล ะ ม ห าวิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม โดยรวม 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบ
ของความพรอมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย -
รามคําแหง และมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวม มี
การวัดคา KMO=0.959, Bartlett=15468.388, p<0.05 
ซึ่งเปนคาเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหขอมูล และ
สามารถคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 
ตัวแปรไดทั้ง 24 ตัวไดเมตริกซสหพันธขนาด 24x24 
ซึ่ง เมื่อทดสอบคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวาง 
ตัวแปรแสดงวาตัวแปรแตละตัวมีความสัมพันธกัน 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 กับตัวแปรอื่น ๆ และ 
ทุกองคประกอบมีคาไอเกนเกิน 1.00 ซึ่งถือวาเพียงพอ
ตอการนับเปนหนึ่งองคประกอบได และคาอัลฟาเกิน 
0.7 ในทุกองคประกอบซึ่งหมายถึงมีคาความนาเช่ือถือ 
(Hair et al., 2003) (ดังแสดงในตารางที่ 2) จึงใชเปน 
ตัวแปรในการวิเคราะหปจจัยองคประกอบไดทั้งหมด 
และผลการวิเคราะหน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร
เก่ียวกับปจจัยความพรอมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย- 
รามคําแหงและมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวม ใน
ทายที่สุดประกอบดวย 4 องคประกอบหลักรวมระหวาง
สองสถาบันการศึกษา ไดแก  

องคประกอบท่ี 1 กําหนดช่ือ “องคประกอบ
ดานสามารถในอาชีพการทํางาน” มีคาอัลฟา 0.91 
คาไอเกน 11.97 และประกอบดวย 6 ตัวแปรสังเกต คือ 
ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลของนักศึกษา 
ทักษะดานความคิดของนักศึกษา ทักษะดานมนุษย-
สัมพันธของนักศึกษา ทักษะดานการตัดสินใจและการ
แกปญหาของนักศึกษา ทักษะดานเทคโนโลยีและขอมูล
ขาวสารของนักศึกษา ทักษะดานความรูและความ-
ชํานาญในการทํางานของนักศึกษา ซึ่งทั้ง 6 ตัวแปร
สังเกตของตัวประกอบปจจัยความพรอมของนักศึกษา
ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้รวมกัน
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 49.89 

องคประกอบท่ี 2 กําหนดช่ือ “องคประกอบ
ดานการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ” มีคาอัลฟา 0.95 
คาไอเกน 2.10 และประกอบดวย 5 ตัวแปรสังเกต คือ 

ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ ความสามารถ
ดานการฟงภาษาอังกฤษ ความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษ ความสามารถของการสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษ ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
ซึ่งทั้ง 5 ตัวแปรสังเกตของตัวประกอบปจจัยความ-
พรอมของนักศึกษาในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.75  

องคประกอบท่ี 3 กําหนดช่ือ “องคประกอบ
ดานหลักสูตรการเรียนการสอน” มีคาอัลฟา 0.93 
คาไอเกน 1.11 และประกอบดวย 8 ตัวแปรสังเกต คือ 
ความรูและความสามารถของผู เรียนในหลักสูตร 
ประสิทธิภาพของการจัดการฝกอบรมทักษะดานอาชีพ
ใหกับนักศึกษา คุณภาพของเครื่องมือและนวัตกรรมใน
การฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับนักศึกษา คุณภาพของ
การฝกอบรมทักษะดานอาชีพใหกับนักศึกษา เครื่องมือ
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร ความคุมคาของเงินที่ใชในการ
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร และประสิทธิภาพการจัด
หลักสูตร ซึ่งทั้ง 8 ตัวแปรสังเกตของตัวประกอบความ
พรอมของนักศึกษาในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 4.61  

องคประกอบท่ี 4 กําหนดช่ือ “องคประกอบ
ดานคุณภาพและประสิทธิภาพของสาขาวิชาชีพ” มี
คาอัลฟา 0.90 คาไอเกน 1.07 และประกอบดวย 5 ตัว
แปรสังเกต คือ คุณภาพโดยรวมของผูสอนประจํา
หลักสูตร คุณภาพโดยรวมของผูฝกอบรมทักษะดาน
วิชาชีพ บรรยากาศโดยรวมของการเรียนการสอน
ภายในมหาวิทยาลัย ภาพลักษณความพรอมโดยรวม
ของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน และความพรอม
โดยรวมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 5 ตัวแปรสังเกตของ
ตัวประกอบปจจัยความพรอมของนักศึกษาในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้รวมกันอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 4.47 โดยทั้ง 4 ตัวประกอบหลัก
รวมกันอธิบายความแปรปรวนที่มีตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได 
รอยละ 67.73 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะหองคประกอบความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Rotated Component Matrix(a) 
Component 

1.00 2.00 3.00 4.00 
ปจจัยท่ี 1 (Alpha=0.91/Eigenvalue=11.97/Variance=49.89%)      
ทักษะดานมนุษยสัมพันธของนักศึกษา .680 .142 .049 .070 
ทักษะดานความคิดของนักศึกษา .673 .165 -.010 .129 
ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลของนักศึกษา .662 .104 .034 .166 
ทักษะดานการตัดสินใจและการแกปญหาของนักศึกษา .556 .035 .129 .222 
ทักษะดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารของนักศึกษา .555 .105 .058 .213 
ทักษะดานความรูและความชํานาญในการทํางานของนักศึกษา .473 .145 .343 -.010 
ปจจัยท่ี 2 (Alpha=0.95/Eigenvalue=2.10/Variance=8.75%)      
ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ .053 .910 .017 -.036 
ความสามารถของการสื่อสารภาษาอังกฤษ .026 .881 -.129 .087 
ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ .087 .877 .026 -.035 
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ .069 .846 .054 -.024 
ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ .015 .822 .062 -.003 
ปจจัยท่ี 3 (Alpha=0.93/Eigenvalue=1.11/Variance=4.61%)      
ความรูความสามารถของผูเรียนในหลักสูตร -.079 .257 .683 -.015 
ประสิทธิภาพของการจัดการฝกอบรมทักษะดานอาชีพใหกับนักศึกษา .320 -.043 .678 -.068 
คุณภาพของการฝกอบรมทักษะดานอาชีพใหกับนักศึกษา .284 -.048 .651 -.008 
ความคุมคาของเงินที่ใชในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร .045 -.094 .632 .195 
เครื่องมือ/สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการเรียนการสอนในช้ันเรียน -.041 .088 .625 .172 
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  -.187 .228 .618 .197 
คุณภาพของเครื่องมือ/นวัตกรรมในการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับน.ศ. .330 -.023 .598 .001 
ประสิทธิภาพการจัดหลักสูตร -.172 .324 .443 .272 
ปจจัยท่ี 4 (Alpha=0.90/Eigenvalue=1.07/Variance=4.47%)     
คุณภาพโดยรวมของผูสอนประจําหลักสูตร -.022 -.033 .015 .868 
คุณภาพโดยรวมของผูฝกอบรมทักษะดานวิชาชีพ .040 .034 .021 .820 
บรรยากาศโดยรวมของการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย .104 -.010 -.009 .791 
ภาพลักษณความพรอมโดยรวมของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน .114 .055 .001 .725 
ความพรอมโดยรวมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา/
คณะ/มหาวิทยาลัย .202 -.006 .270 .440 

Note: KMO=0.959, Bartlett=15468.388 p<0.05, Cumulative %=67.73% 
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4.  การเปรียบเทียบองคประกอบความ
พรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
นักศึกษาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยตางกัน  

จากตารางที่ 3 พบวา ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ความเห็นวามีความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับมากในทั้ง 4 องคประกอบ
คือความพรอมทั้งในดานความสามารถในอาชีพการ

ทํางาน ดานการสื่อสารเปนเปนภาษาอังกฤษ ดาน
หลักสูตรการเรียนการสอน และดานคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสาขาวิชาชีพ โดยนักศึกษาทั้งสอง
สถาบันมีความเห็นว ามีความพรอมในการเข าสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 4 ดานแตกตางกันอยาง
มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  (p<.0001) โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นวามีความพรอมดังกลาว
มากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบความแตกตางขององคประกอบความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

นักศึกษาเรียนสถาบัน แตกตางกัน   

องคประกอบความพรอมฯ 

Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง 

มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม t p 

F p ഥ S.D. ഥ S.D. 
ดานสามารถในอาชีพการทํางาน 2.637 .105 4.98 1.033 5.24 .935 -3.952 .000* 
ดานการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 1.305 .254 4.64 1.347 5.18 1.346 -6.067 .000* 
ดานหลักสูตรการเรียนการสอน .734 .392 4.93 .967 5.25 .948 -4.947 .000* 
ดานคุณภาพและประสิทธิภาพของสาขา
วิชาชีพ 

.155 .694 5.03 1.02 5.26 .996 -3.516 .000* 

 
สรปุและวิจารณ์ผล 

การศึกษาองคประกอบที่เก่ียวของกับการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สามารถสรุปและวิจารณผลตามวัตถุประสงค 
ของการวิจัยได ดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยพบวานักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงและมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความเห็นวา
ปจจัยการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมและรายขอมีความสําคัญอยู
ในระดับคอนขางมาก โดยนักศึกษาทั้งสองสถาบันมี
ความคิดเห็ นตรง กันว าความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษดานการพูด การฟง การเขียน และ 
การอาน มีความสําคัญลําดับแรกๆ แสดงใหเห็นวา
นักศึกษาเริ่มรับรูวาความสามารถดานภาษาอังกฤษมี
ความสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานรวมกับ
สมาชิกประเทศอื่น ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ซึ่งนักศึกษารับรูวาความสามารถดานภาษาอังกฤษของ
พวกเขาในขณะนี้อยูในระดับคอนขางต่ํา ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาและขอมูลจากสํานักงานปลัดกระทรวง 
การทองเที่ยวและการกีฬา (2556); ปรีดา และคณะ 
(2552); สมพงษ (2555); เอมอร (2550) และ Gullaprawit 
(2013) ที่พบวา ความออนแอดานภาษาและเทคโนโลยี
ของนักศึกษาและแรงงานไทยในปจจุบันมีผลตอโอกาส
การไดงานทํา หรือตอความสําเร็จของแรงงานไทยใน
ประชาคมอาเซียน และจะมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนจุด
ความพรอมของทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยใน
ประชาคมอาเซียน หรือสงผลตอขีดความสามารถของ
แรงงานไทยในการทํางานในระดับนานาชาติ  

ดังนั้น การเตรียมความพรอมดานภาษาและ
ดานอาชีพให กับนักศึกษาและแรงงานไทยจึง เปน
ชองทางหนึ่งในการเขาสูตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่จะเกิดขึ้นในป 2558 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(บวรนันท, 2555); (SCB EIC 2011) 
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2. จากผลศึกษาพบวานักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงและมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความ-
คิดเห็นวาตนเองมีความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนรายขอและโดยรวมอยูในระดับมาก 
แมนักศึกษาจะมีความคิดเห็นวามีความพรอมในการเขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับมากในทุก 
รายขอและโดยรวมแตนักศึกษาก็มีความคิดเห็นวายังมี
ความพรอมนอยกวาปจจัยความสําคัญในการเตรียม
ความพรอมของมหาวิทยาลัยให กับนักศึกษา เชน 
ภาพลักษณความพรอมโดยรวมของมหาวิทยาลัยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 
ดานความคิดของนักศึกษา ความสามารถของการ
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษ และคุณภาพโดยรวมของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยนี้
แสดงใหเห็นวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีการรับรู
เก่ียวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงรับรูวา
มหาวิทยาลัยไมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งหลักฐาน
และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูความสามารถใหสอดคลองกับการทํางานทั้งใน
และตางประเทศ และนักศึกษาเองก็ไดพยายามพัฒนา
ตนเองใหมีความพรอมในการทํางานในกลุมประเทศ
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
การศึกษาของ Iredale et al. (2010) ที่ไดสรุปวาเกือบ
ทุกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยกเวน
ประเทศสิงคโปรตางมีปญหาทักษะการสื่อสารดังกลาว 
โดยเฉพาะการใชภาษาในการสื่อสาร เปนตน  

3. จ า กก าร วิ เ ค ร า ะ ห อ งค ป ร ะ กอ บห ลั ก  
4 องคประกอบที่มีความสําคัญตอการเขาสูประชาคม
อาเซียน คือ ดานความสามารถในการทํางาน ดานการ
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษ ดานหลักสูตรการเรียนการ
สอน และดานคุณภาพและประสิทธิภาพของสาขา
วิชาชีพ โดยนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเห็นวาตนมี
ความพรอมอยู ในระ ดับมาก จึ งแสดงให เห็นว า
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาใหนักศึกษามีความรูความสามารถในดานตาง ๆ 
ครบทั้ ง  4  อ งคป ร ะกอบ  ทั้ ง นี้  ต อ ง เน นพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษและ
ความสามารถในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี

ดานความสามารถของนักศึกษาและแรงงานไทย
โดยเฉพาะในเรื่องของการมีทักษะความสามารถใน
ระดับนานาชาติที่ บวรนันท (2555) ที่วาทั้งสี่องคประกอบ 
มีความสําคัญอยางมากและนักศึกษาไทยสวนใหญยังมี
ความออนแอในทักษะในดานตางๆ เหลานั้น 

4. ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย-
มหาสารคามมีความคิดเห็นวาตนเองมีความพรอมใน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สะทอนใหเห็นวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยปด  
มีบรรยากาศของการเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาความ-
พรอมของนักศึกษาไดเหมาะสมมากกวานักศึกษา 
ที่เรียนในมหาวิทยาลัยปด ซึ่งตองอาศัยปจจัยทั้งภายใน
และภายนอกเขามากระตุน ควบคุม สั่งการการเรียน
การสอนและการเตรียมความพรอมดังกลาว ผลวิจัยนี้จึง
ชวยยืนยันทฤษฎีในการเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาทักษะแรงงานใหมีฝมือที่วาระบบ กลไกและ
กระบวนเรียนรูที่เอื้ออํานวยมีผลตอการสรางพรอมใน
เรื่องทักษะและวิชาความรูและความสามารถของ
นักศึกษาเพื่อการเคลื่อนยายแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไดเปนอยางดี (Gullaprawit, 2012)
ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคลองและสนับสนุนผล
การศึกษาของ Iredale et al. (2010) และ Robins and 
Coulter (2008) ที่ไดเสนอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ-
สําเร็จของการเตรียมความพรอมของแรงงานมีทักษะ
ฝมือโดยไดทําการศึกษาและวิเคราะหลักษณะของ
อาชีพเฉพาะที่ไดกําหนดไวในกรอบขอตกความเขาใจ
รวมกันของสาขาอาชีพบริการที่จะตองมีการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรีออกเปน 9 อาชีพยอย เชน อาชีพบัญชี 
อาชีพสถาปตยกรรม อาชีพวิศวกร อาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัย อาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพ-
ผูจัดการและนักบริหาร อาชีพผูชํานาญดานการแพทย 
อาชีพพยาบาล อาชีพมัคคุเทศก เปนตน โดยที่อาชีพ
บริการเหลานี้จะตองมีองคประกอบที่สําคัญในดาน
ความพรอมของทักษะดานความคิด ทักษะดานมนุษย-
สัมพันธ ทักษะดานความรูความชํานาญในการทํางาน 
ประสิทธิภาพของการสื่อสารเปนภาษาตางประเทศตาง ๆ 
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งหมดลวนเปน 
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ผลของการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
ประกาศนียบัตรขั้นสูง 

ผลการวิจัยในประเด็นนี้ยังสอดคลองกับกรอบ
ขอตกลงความเขาใจรวมกันของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่เก่ียวกับลักษณะความรูความชํานาญการใน
การทํางานของแรงงานผูมีทักษะฝมือที่ Iredale et al. 
(2010) ไดวิเคราะหลักษณะของอาชีพเฉพาะที่ได
กําหนดไวในกรอบขอตกความเขาใจรวมกันของสาขา
อาชีพบริการวาการจะเปนแรงงานมืออาชีพ (Skilled 
Professional Workers) นั้น แรงงานจะตองพัฒนา
ทักษะและความรูพิเศษ หรือมีความสามารถพิเศษใน
การทํางานในสาขาอาชีพนั้น ๆ ซึ่งหมายความวา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยที่จะเปนแรงงานมีทักษะ
ฝมือในประชาคมอาเซียนจะตองไดรับการศึกษาใน
ระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในระดับใดระดับหนึ่ง 
หรือไมก็ตองไดรับการฝกอบรมเรียนรูอยางถองแทใน
ทักษะและความชํานาญการในการงานที่จะทําและตอง
ไดรับการรับรองคุณสมบัติของแรงงานนั้น ๆ จาก
องคกรที่เก่ียวของดวย (Iredale et al., 2010) และ
ผลการวิจัยนี้ยังสนับสนุนผลการศึกษาของ (Iredale et 
al., 2010) วาการจะเปนแรงงานมืออาชีพนั้นจะตองมี
การเตรียมความพรอมของการเปนผูที่มีทักษะฝมือใน
ความเปนมืออาชีพและมีความรูที่ตาง ๆ เพื่อนําไป
บูรณาการกับหลายทักษะและความสามารถของอาชีพ
การทํางานนั้น เชน ทักษะความ สามารถในอาชีพการ
ทํางาน การสื่อสารเปนภาษาตางประเทศ หรือทักษะ
ดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการทํางาน 
เปนตน ซึ่งการเตรียมความพรอมในความเปนมืออาชีพ
นี้จะตองไดรับการพัฒนาและการฝกฝนในการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย  

การวิจัยสนับสนุนผลการวิจัยดังที่ไดอภิปราย 
มาในขางตนคือ องคประกอบที่สําคัญของการเตรียม-
ความพรอมใหกับนักศึกษาไทยกอนการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน คือ ควรมุงเนนไปที่ 4 องคประกอบ
หลัก คือ  1 )  องคประกอบด านสามารถในอาชีพ 
การทํางาน 2 )  องคประกอบดานการสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษ 3) องคประกอบดานหลักสูตรการเรียน

การสอน และ  4)  องคประกอบด านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสาขาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทั้งระบบ
เปดและปดจึงควรเตรียมความพรอมในการสรางและ
พัฒนานักศึกษาไทยใหมีความพรอมเปนแรงงาน 
มืออาชีพในระดับสากลโดยเฉพาะในประเด็นการรับรูที่
แทจริงที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่นักศึกษาไทยของ
มหาวิทยาลัยทั้งสองระบบที่ไดใหความสําคัญไวและ
บอกถึงความสามารถของตนเองที่แทจริงในความเปน
มืออาชีพในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ทั้งสองระบบ จึงเปนบทบาทและหนาที่ที่สําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารการศึกษาที่จะพิจารณาใน
องคประกอบดังกลาว เชน การใหความสนใจตอความ-
แตกตางของความสามารถของมหาวิทยาลัยไทยใน
ภูมิภาคตาง ๆ ในการผลิตนิสิตนักศึกษาไทยใหเปน 
ผูมีความพรอมในดานความสามารถในอาชีพการทํางาน 
ดานการสื่อสารเปนภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ดานหลักสูตรการเรียนการสอน และ 
ดานคุณภาพและสิทธิภาพของสาขาวิชาชีพ เพื่อใหมี
บัณฑิตทักษะความรูความสามารถที่ครอบคลุมและมี
มาตรฐานใกลเคียงกันเปนที่ยอมรับในระดับสากลของ
การเปนแรงงานมืออาชีพ แมวานิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ จะมีความเห็นวาตนมีความพรอม
ในการทํางานมืออาชีพในระดับสากลหรือในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ตาม เพราะการเตรียมการ
ความพรอมของนักศึกษาไทยเพื่อรองรับการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานไทยในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังคงตองดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง (สถาบัน-
วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553) นอกจากนี้ 
ผู วิ จั ยจึ งขอเสนอแนะเ ก่ียว กับการ วิจั ย ในครั้ งนี้ 
ดังตอไปนี้ คือ 

คณะผู วิจัยเช่ือวาผูบริหารสถาบันการศึกษา 
ของไทยสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยนี้ไปใชใน
การกําหนดกลยุทธทางการบริหารและการจัดการเพื่อ
พัฒนาปจจัยที่เก่ียวของกับการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาในประเทศไทยใหมีศักยภาพ ความรู ทักษะ 
และขีดความสามารถในอาชีพการทํางานใหมีมาตรฐาน
การบริการที่ดีและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยควรมีแนวทาง
ในการวางแผนและการจัดอบรมบุคลากรในหนวยงาน
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หรือองคกรใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปจจัยการ
เตรียมความพรอมและองคประกอบของความพรอมของ
นักศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียนเปนสําคัญ เชน 
ในดานการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ ดานความสามารถ
ในอาชีพการทํางาน และดานคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสาขาวิชาชีพเพื่อใหสามารถผลิตนักศึกษาไทยให
เปนแรงงานมืออาชีพตรงกับความตองการและความ-
คาดหวังขอตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน และที่
สําคัญตองมุงเนนไปที่ประโยชนที่นิสิตนักศึกษาไทยจะ
ไดรับเปนหลักเพื่อเปนการสนองในเชิงนโยบายของชาติ
ในการสงเสริมมาตรฐานการใหการศึกษาดานอาชีพของ
มหาวิทยาลัยไทยใหมีมาตรฐานสากลโดยเฉพาะในดาน
การจัดการการเรียนการสอนของสาขาวิชีพที่กําหนดไว
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

นอกจ ากนี้  คณะผู วิ จั ย เ สนอ ให ผู บ ริ ห า ร
การศึกษาไทยใหความสําคัญในดานการสง เสริม
บุคลากรดานการศึกษาในองคกรไดปฏิบัติงานและ
ฝกฝนตนเองในดานวิชาชีพที่ตามปจจัยการเตรียม
ความพรอมและองคประกอบของความพรอมที่เกิดขึ้น
จากการวิจัยนี้โดยไมเลือกปฏิบัติ  และเพื่อใหเ กิด 
การสรางสรรค การสงเสริม และการสนับสนุนอยาง
แทจริง อันจะสะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณที่ ดีของ
องคกรและเกิดประโยชนตอนิสิตนักศึกษา  

ทายนี้ คณะผูวิจัยคิดวาสถาบันการศึกษาและ
นักการศึกษาไทยในสาขาวิชาชีพบริการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนควรตระหนักถึงความสําคัญของ
ปจจัยการเตรียมความพรอมและองคประกอบของความ
พรอมของนิสิตนักศึกษา โดยนําผลการศึกษาไปประยุกต 
เขากับหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ใหเขมแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ 
เพื่อใหการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการผลิต
บัณฑิตใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานใน
อนาคต และเพื่อใหนักศึกษาชาวไทยทั้งในปจจุบันและ
ในอนาคตเหลานั้นเปนคนทํางานมืออาชีพที่มีความ-
พรอมและมีความสามารถที่จะสรางความพึงพอใจตอ
ผูประกอบการธุรกิจดานตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

 

สําหรับการศึกษาคนควาในอนาคต คณะผูวิจัย
เสนอใหมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความพรอม
ของนักศึกษาหรือแรงงานไทยที่มีผลตอความสําเร็จใน
การทํางานอยางมืออาชีพของธุรกิจบริการ โดยเฉพาะ
อาชีพประเภทอื่นๆ เชน ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจการทองเที่ยว และธุรกิจการขนสง ธุรกิจบัญชี 
ธุร กิจ วิศวกร  ธุ ร กิจการแพทย  หรือธุร กิจการให 
การพยาบาล เปนตน เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริม
ใหมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การใหการศึกษาไทยและพัฒนาแรงงานฝมือไทยใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลของ
ประชาคมอาเซียนมากขึ้น 

นอกจากนี้ การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษา
ปญหาและอุปสรรคและปจจัยที่มีผลกระทบตอความ-
พรอมของอาชีพหรือการทํางานของแรงงานฝมือ 
ชาวไทยพรอมเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานจากประเทศ 
อื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่ อใช เปนแนวทางใน 
การแกไข พัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะและทักษะความรู
ความสามารถของแรงงานของไทยใหมีขีดความสามารถ 
ในการแขงขันกับแรงงานประเทศอื่น ๆ ของอาเซียนได
อยางเหมาะสมตอไป 

ทายที่สุด การวิจัยนี้มีขอควรพิจารณาในเรื่อง
ขอจํากัดของขอมูลวิจัยในกระบวนการวิจัยที่ไดดําเนิน
รวบรวมมาตั้งแตป พ.ศ.2555 กอนที่จะมีการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตก็มีคุณคาเพราะถือวา
ตรงกับเปาหมายของการวิจัยที่มีมาแตเดิมวาตองการ
ทราบปจจัยที่สําคัญของการเตรียมความพรอมกอน 
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อที่จะไดใชเปน
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการอางอิงและพัฒนาการเตรียม
ความพรอมให กับนักศึกษาไทยภายหลังได เขาสู
ประชาคมเศรษฐ กิจอาเซียนแล วซึ่ ง จ ะไดมีกา ร
ทําการศึกษา เปรียบเทียบ และเทียบเคียงถึงผลของ
การเตรียมความพรอมของนักศึกษาไทยที่จะเปน
แรงงานที่มีทักษะฝมือที่แทจริงตอไปในกระบวนการ 
วิจัยครั้งตอไป (Phase 2)  
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หลักเกณฑและรูปแบบการสงตนฉบับบทความเพื่อตีพิมพใน 
วารสารวิจัยรามคําแหง  
(Ramkhamhaeng Research Journal) 
 
หลักเกณฑในการพิจารณาตีพิมพบทความ 

1. ผลงานทางวิชาการที่สงมาเพื่อตีพิมพตองไมเคยผานการเผยแพรที่ใดมากอน 
2. ผลงานทางวิชาการที่สงมาเพื่อตีพิมพตองไมอยูระหวางการพิจารณาของวารสารอื่น 
3. ผลงานทางวิชาการที่สงมาเพื่อตีพิมพตองเปนบทความที่มีคุณคาทางวิชาการ คือ เกิดข้ึนจากผูเขียนไดทําการทดลอง 

สรางสรรค สังเคราะห หรือมีสวนเกี่ยวของกับงานโดยตรง หรือเปนบทความที่เสนอถึงความคิดหรือหลักการใหมที่เปนไป
ไดและมีทฤษฎีประกอบหรือสนับสนุนอยางเพียงพอ มีประโยชนตอการศกึษาและการวิจัย 

4. ผลงานทางวิชาการที่สงมาเพื่อตีพิมพตองไมไดลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผูอื่นหรือจากบทความอื่นโดย
ไมไดรับอนุญาตหรือปราศจากการอางอิงที่ถูกตอง 

5. ผูเขียนตองจัดเตรียมตนฉบับตามรูปแบบตามขอกําหนดในการสงตนฉบับอยางเครงครัด 
6. ผูเขียนไดแกไขความถูกตองของบทความที่สงมาตีพิมพตามขอเสนอแนะของคณะผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) แลว 
7. บทความจะตองผานการตรวจสอบความถูกตองจากกองบรรณาธิการแลวเทานั้น 

รูปแบบการจัดเตรียมตนฉบับ 
1. ใหพิมพโดยใชกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว  
2. จัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word for Windows   
3. ใชตัวอักษรแบบ Browallia UPC/New  
4. ระยะหางระหวางบรรทัดใช Double Space โดยมีความยาวไมเกิน 30 หนา (รวมเอกสารอางอิง) 
5. การตั้งคาหนากระดาษ  

• ระยะขอบบน (Top margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร 
• ระยะขอบลาง ( ฺBottom margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร 
• ระยะขอบซาย (Left margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร 
• ระยะขอบขวา (Right margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร 

รายละเอียดการจัดเตรียมตนฉบับ 
ชื่อเร่ือง  ตองมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  จัดใหอยูชิดซายหนากระดาษ ชื่อภาษาอังกฤษ ข้ึนตนคําใหพิมพดวยตัวพิมพ

ใหญ  และใหใชตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา  
ชื่อผูเขียน  ใหใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ และใหจัดชิดซายของหนากระดาษ โดยใหกํากับหมายเลขยกกําลังไวตอทายดวย  

สําหรับชื่อของหนวยงานใหพิมพไวในสวนของเชิงอรรถ (หนาที่ 1) โดยพิมพชื่อหนวยงานตนสังกัดใหตรงกับตัวเลขยกกําลังที่กํากับไวใน
หนาเดียวกัน 

บทคัดยอ และ ABSTRACT  ใชตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา และใหจัดกึ่งกลางหนากระดาษ สําหรับเน้ือความใหใชตัวอักษร
ขนาด 14 ตัวปกติ จัดพิมพเปน 1 คอลัมน โดยเนื้อหาตองครอบคลุมถึงบทนํา วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและวิจารณผล  เปน
ลําดับ 

คําสําคัญ (Keywords) : ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ ประมาณ 3 - 5 คํา โดย
พิมพตอจากสวนเน้ือหาของบทคัดยอ และ Abstract ใหใชตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และใหจัดชิดซายของหนากระดาษ 

เนื้อหา  ใหจัดพิมพเปน 1 คอลัมน หัวขอใหญ ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา  หัวขอยอย ใชตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา 
จัดชิดซายคอลัมน เน้ือความใชตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ  โดยใหบรรทัดแรกของทุกยอหนาเยื้อง 0.5 น้ิว ของบรรทัดถัดไป โดยเรียง
หัวขอตามลําดับดังน้ี บทนํา วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและวิจารณผล กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง 

รูปภาพ  จัดใหชิดซายของคอลัมน  ความละเอียดของรูปภาพไมนอยกวา 600x600 dpi คําบรรยายรูปภาพใหพิมพไวใตรูปภาพ 
ใหใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ โดยใหแนบไฟลรูปภาพที่ประกอบในเน้ือเร่ืองมาตางหาก จากไฟลเอกสารปกติ 

ตาราง  จัดใหชิดซายของคอลัมน รูปแบบของตารางใหใชแบบ Table classic I คําบรรยายตารางใหจัดพิมพไวดานบนของ
หัวขอตาราง และใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ  
หมายเหตุ    ตนฉบับบทความที่นาํสงจะตองถูกตองตามหลักเกณฑการเขียนที่กําหนดเทานั้น จึงจะไดรับการพิจารณา
ดําเนินการประเมินบทความกอนตีพิมพ 
 



การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง 
• การอางอิงในเนือ้เร่ือง 

ใหวงเล็บชื่อผูแตง (ภาษาไทย)  ชื่อสกุลผูแตง (ภาษาตางประเทศ)  และปที่พิมพของเอกสารที่อางถึง ตอทายขอความที่ตองการ
อาง ตัวอยาง 

........................................................ (มณี และคณะ, 2550) หรือ ........................................... (Archawaranon et al., 2003) 
Archawaranon et al. (2003) ............................................. หรือ มณี และคณะ (2550) .......................................................  

• การอางอิงทายเรื่อง 
1. วารสาร 

ก. ภาษาไทย 
ชื่อผูเขียน (ใหเขียนชื่อเต็ม ตามดวยชื่อสกุล). ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (ใชชื่อเต็ม). ปที่ (ฉบับที่): หนาที่

ปรากฏบทความ. เชน 
พุทธชาติ โปธิบาล และ ธนานันท ตรงดี. 2541. สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น. วารสาร 

สงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 4(2): 167-187. 
ข. ภาษาอังกฤษ 

ใชเชนเดียวกับภาษาไทย แตชื่อผูเขียนใชชื่อสกุลข้ึนกอน, ตามดวยตัวอักษรยอของชื่อตน. และวารสารใชชื่อตัวยอ
ตามเกณฑที่ใชกัน เชน  

Archawaranon, M. 2003. The impact of human interference on Hill Mynahs Gracula religiosa  
breeding in Thailand. Bird Conserv. Intl. 13 (2): 139-149. 

2. หนังสือ 
ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. คร้ังที่พิมพ. สถานที่พิมพ. ผูจัดพิมพ. เชน 
มณี  อัชวรานนท. 2549. นกขุนทอง: งานวิจัยเพื่อการอนุรักษนกในเขตรอน. กรุงเทพฯ. อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง.  
Sharp, W.F. 1985. Investment. 3rd ed. New Jersey. Prentice-Hall.  

3. บทความ/เร่ือง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่องหรือรายงานประจําป 
ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ. ชื่อเร่ือง. (ฉบับพิมพ ถามี), หนาที่ปรากฏบทความ.  

ผูจัดพิมพ. สถานที่พิมพ. เชน 
เสรี  ลีลาลัย. 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกําลงัพัฒนาและสถานการณในประเทศไทย. ใน ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ 

(บรรณาธิการ). 1999 จุดเปลี่ยนแหงยุคสมัยใหม (หนา 90-141). ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

4. การอางอิงจากวารสารออนไลน 
ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่และฉบับที่พิมพ:  หนาที่ปรากฏบทความ. ที่มา:  

สถานที่มาของสารสนเทศ.  เชน 
Overby, J.M. 1996. Ozone brings better water. Water Technology [Online]. 19, no. 5:  

        62-64. Abstract from Dialog File: Water Resources Abstract (117) Item: 00798344 
5. วิทยานิพนธ 
 ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ. สถานที่พิมพ. ชื่อสถาบันการศึกษา 
 พรชัย วงศวาสนา. 2543. การศึกษาชีววิทยาประชากรของนกขุนทองในประเทศไทย. วิทยานิพนธ 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
การสงตนฉบับ 
 สงตนฉบับ จํานวน 4 ชุด พรอมแผน CD จํานวน 1 แผน ไปยัง กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรามคําแหง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา อาคารสุโขทัย ชั้น 12 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท 0-2310-
8696, โทรสาร 0-2310-8119  Email: ruresearch@ru.ac.th 
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