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  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 
วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครุศาสตร์  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป 

  2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของบุคลากร
ในสถาบันการศึกษา 

 

 
นโยบาย 

  1. บทความที่น าเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ซึ่งอาจ
เขียนได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

  2. บทความทีจ่ะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบที่วารสารก าหนดเท่านั้น 
  3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาที่เกี่ยวข้องก่อน และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยรับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากวารสารอื่น ๆ หากตรวจสอบพบว่ามีการจัดพิมพ์ซ้ าซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว 

  4. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blinded Review) และผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับ
ผู้นิพนธ์ 
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บทบรรณาธิการ    
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เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564 นี้ ได้รวบรวมบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ 
เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

 เนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้มีจ านวน 20 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย จ านวน 18 เรื่อง และ
บทความวิชาการ จ านวน 2 เรื่อง โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าฉบับเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด
เพชรบุรี ออกแบบ สร้างแอปพลิเคชันฯ และท าการประเมินคุณภาพหลังการใช้แอปพลิเคชันฯ  
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 150 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแนวทางความต้องการข้อมูล และการออกแบบ    
แอปพลิเคชันฯ ของนักท่องเที่ยว และแบบประเมินคุณภาพหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน      
ท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย 
(ฉบับร่าง)   
 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้จัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันฯ ทั้งหมด 4 
ด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ( �̅� = 4.02 , S.D. = 0.697)   
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ( �̅�= 3.87, S.D. = 0.715)  ด้านการละเล่น (�̅� = 3.86, S.D. = 0.736) และ
ด้านประเพณี (�̅�= 3.77, S.D. = 0.794) โดยการออกแบบการสร้างแอปพลิเคชันฯ เน้นการออกแบบ
ไปที่ กลุ่ มของผู้ ใช้ งานประเภท User Experience (UX) เน้นใช้ เครื่ องหมายในการสื่ อสาร 
เชิงสัญลักษณ์ไอคอน ใช้การดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันฯ Google Map ในการเข้าถึงพิกัดที่ตั้งของ
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แหล่งท่องเที่ยว โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล  Firebase ซึ่งแบ่งโมดูลการท างานออกเป็น        
4  โมดูล  คื อ  Category ,Setting Language, Travel List และ Detail ซึ่ งหลั งจากทดลองใช้ 
แอปพลิเคชันฯ แล้ว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีผลการประเมินการใช้โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก              
( �̅�= 3.98, S.D. = 0.71) คือ ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันฯ ในโมดูลต่าง ๆ  ด้านการแสดงข้อมูล
และการประมวลผล และด้านการติดตั้งโปรแกรม  
 
ค าส าคญั 
 แอปพลิเคชันการท่องเที่ยว  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  นักท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research paper was to investigate data, cultural heritage of 

Phetchaburi, design and create the application, and evaluate the quality of the 
application the research samples were 150 tourists who visited Phetchaburi province. 
The tools used in this research were questionnaire for information needs and 
application design, and the quality assessment form after using the tourism    
application: Wisdom Cultural Heritage of Pribpri, Phetchaburi Province, and Chinese-
English -Thai version (draft version).  

The results from studying showed that most tourists preferred 4 parts of 
application information in the following order; the part of cultural tourism                         
(�̅� = 4.02, S.D. = 0.697), the part of local wisdom (�̅� = 3.87, S.D. = 0.715), the part of 
local games ( �̅� =3.86, S.D. = 0.736), and the part of tradition ( �̅� = 3.77, S.D.= 0.794 ). 
The designing of the application focused on the Used Experience (UX), icons to 
communicate information technology to link to the Google application (Google Map) 
to facilitate smoother traveling by easy look-up of location details by storing 
multimedia data in the database through Firebase connection which divided into           
4 modules were category, setting language, travel list, and detail. The result from using 
the tourism application showed a high level of opinions (�̅� = 3.98, S.D. = 0.71) which 
are the designing of the application, information display, the processing result, and the 
program installation. 
 
Keywords 
 Tourism Application, Wisdom of Cultural Heritage, Tourists 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ได้มีการเน้นการพัฒนาและเร่งส่งเสริมให้เกิด
สังคมนวัตกรรมการส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยใหม่  ๆ จะเป็น
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แรงผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและ
ภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ซึ่งปัจจุบันพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะนิยมสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี  
ในอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยเฉพาะการสืบค้นจากแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวจาก
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่  แต่ปัจจุบันสื่อข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะของจังหวัดเพชรบุรียังคงมีน้อย ท าให้ยากแก่การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ในระดับเชิงลึกและ
ครอบคลุมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความเก่าแก่ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี รวมไปถึงการละเล่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างช้านาน  จึงพบงานสร้างสรรค์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศิลปกรรมอยู่มากมายหลายสาขา และเนื่องจากลักษณะทาง
สังคมของคนไทยสมัยก่อนผูกพันกับศาสนาพุทธที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ดังนั้นวัดต่าง ๆ  
ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ ที่งอกงาม ซึ่งเป็นผล
จากฝีมือของชาวเพชรบุรีในยุคสมัยต่าง ๆ ที่ช่วยกันสร้างสรรค์ไว้และจรรโลงสืบต่อมา ดังที่เรียกว่า   
“ช่างสิบหมู่” ซึ่งหมายถึงหมู่ช่างศิลปะ เช่น ช่างกระจก ช่างไม้ ช่างแกะ ช่างเขียน ช่างทอง ช่าง
ดอกไม้เพลิง ฯลฯ ช่างเมืองเพชรมักจะสร้างงานที่มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเอง ดังนั้นผู้ที่มีความรู้เรื่อง
ศิลปะถึงได้เรียกว่า เป็นสกุลช่างเมืองเพชร (Thanarotrungrueang, 2019) ศิลปะนั้นอยู่คู่กับประเทศ
ไทยมาช้านาน “งานช่างสิบหมู่” ถือเป็นประณีตศิลป์ที่มีลักษณะวิจิตรงดงามทรงคุณค่า เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งในจังหวัดเพชรบุรีก็มีการสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปกรรมดังกล่าว
จากรุ่นสืบรุ่น ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของงานศิลปะโบราณที่สืบทอดกันมา ร่วมทั้งช่างฝีมือที่มีเป็น
จ านวนมากในตัวเมืองจึงเกิดการขนานนามจ าเพาะ สกุลช่างเมืองเพชร นอกจากนั้น ประเพณีและ
ความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธายังคงตกทอดมาถึงยุคปัจจุบัน อาทิ ประเพณีวัวลาน เป็นต้น และยังมี
ความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งไทยทรงด า กะเหรี่ยง มอญ ฯลฯ โดยปัจจุบันยังคง
อนุรักษ์และมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าร่วมอยู่ตามเทศกาล และโอกาสต่าง ๆ ซึ่งมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่น (The office of Phetchaburi Culture, 2002) โดยข้อมูลต่าง ๆ 
เหล่านี้ยังคงเก็บรักษารวบรวมข้อมูลโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานการศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรี  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์พัฒนาแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ – ไทย โดยการจัดท าแอปพลิเคชันฯ ครั้ง
นี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นการน าเสนอรูปแบบข้อมูลท่องเที่ยวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมือง
พริบพรีโดยตรง ซึ่งจัดท าในรูปแบบของสื่อสามภาษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้มีความเป็นสากลมากขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่มาจากรากฐานความเป็นท้องถิ่น ด้านมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเมืองพริบพรี ซึ่งเป็นการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีทางด้านการท่องเที่ยว
ออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมา
ยาวนานของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมฐานข้อมูล และเผยแพร่ให้กับเยาวชน นักศึกษาชาวจีน 
นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งที่จะด ารงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามสืบไป เป็น
การปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 2 (May - August 2021) 

 

4 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
 2. ปัญหาการขาดข้อมูล และการเข้าถึงยากในส่วนของข้อมูลออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะของจังหวัดเพชรบุรีคืออะไร 
 3. แนวทางการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี 
ในรูปแบบของฐานข้อมูล Firebase ในแอปพลิเคชันบนมือถอืจะออกมาในรูปแบบใหน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี  
 2. เพื่อออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
เมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย 
 3. เพื่อส ารวจและประเมินระบบหลังการใช้แอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี  
ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวจีน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอื่นๆ ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 150 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวจีน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอื่น  ๆ 
ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มที่ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Non – Probability 
Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 1.1 กลุ่มนักท่องเที่ยวในส่วนของการส ารวจแนวทางความต้องการข้อมูลและ 
การออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหมดจ านวน 
100 คน 
 1.2 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทดสอบการใช้แอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ – ไทย จ านวน 50 คน  
 หมายเหตุ:  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทดสอบการใช้แอปพลิเคชันท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยว
คนละชุดกับข้อ 1.1   
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย 
เชิงคุณภาพ ซึ่งในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และ
แบบประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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  2.1 เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่  
   (1) แบบสอบถามแนวทางความต้องการข้อมูล และการออกแบบ 
แอปพลิเคชันฯ ของนักท่องเที่ยว (3 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) โดยประกอบ
ด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
ประเมินต่อการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี และพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินในส่วนของแนวทางการพัฒนาแอป
พลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย  โดยใน
ส่วนนี้เป็นค าถามที่เกี่ยวกับการออกแบบแอปพลิเคชัน เทคนิคการวางรูปแบบแอปพลิเคชัน  การ
แสดงข้อมูลกราฟิกต่าง ๆ บนฐานข้อมูล โดยแบบสอบถามมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือค่าความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  และท าการวิเคราะห์ดัชนีความตรง
ตามเน้ือหาของแบบทดสอบ โดยเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  
   (2)  แบบประเมินคุณภาพหลังการใช้งานแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย (ฉบับร่าง) ซึ่งในส่วนนี้
ผู้วิจัยได้แบ่งค าถามออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของนักท่องเที่ยว  ตอนที่ 2 
ระดับความคิดเห็นต่อแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัด
เพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย (ฉบับร่าง) ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
ออกแบบแอปพลิเคชันด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้านการออกแบบ อาทิ รูปแบบตัวอักษร การ เลือกใช้
สัญลักษณ์ (Icon) และรูปภาพ การใช้สี พื้นหลัง หน้าจอ การแสดงผลของหน้าจอ การใช้งาน ความ
ถูกต้องของข้อมูล ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ภาพและเนื้อหาที่คล้องจองกัน เป็นต้น และตอน
ที่ 3 ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยแบบประเมินมีการหาค่าความสอดคล้อง        
(Index of Item Objective Congruence : IOC) น าค่ามาวิเคราะห์ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของ
แบบประเมิน โดยเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
  2.2 เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็น
เครื่องมือในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และมีความรู้แขนงต่าง ๆ ตลอดจน
นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญการ
ออกแบบแอปพลิเคชันฯ และในส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์และข้อค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูล สรุปผล และบรรยายเชิงพรรณนา  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งส าคัญ 2 แหล่ง ได้แก่ 
  3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและการออกแบบ     
แอปพลิเคชัน ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการออกแบบแอปพลิเคชันจากนักท่องเที่ยว        
ที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวจีน  
และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอื่น ๆ โดยเครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน 
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียงและสมุดบันทึก  
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  3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ งานวิจัย วารสาร ต ารา บทความ 
เอกสาร   ที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบประเมิน คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยได้ใช้
เกณฑ์การแปลความหมาย เป็นแบบมาตราประมาณค่า ดังนี ้
 ระดับ 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพงึพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ผลการวิจัย 
 สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแยกอธิบายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ผลการรวบรวมข้อมูล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี พบว่า จังหวัด
เพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ในทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึง
การละเล่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างช้านาน ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านเมืองเพชร ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดเพชรบุรีที่ยังคงพบเห็นกันในปัจจุบัน โดยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้น จะคลอบคลุมถึง 
พิพิธภัณฑ์ สถานที่หรือแหล่งรวบรวมและจัดแสดงองค์ความรู้ ผลงาน ข้อมูลวิถีการด าเนินชีวิตและ
การแสดงออกของชาวเพชรบุรี ที่มีคุณค่า มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และ
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ โดยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี หมายถึง องค์
ความรู้ ผลงาน วิถีการด าเนินชีวิต หรือการแสดงออกที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น แสดง
ให้เห็นถึงอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
 1 ) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง พิพิธภัณฑ์ สถานที่หรือแหล่งรวบรวมและจัด 
แสดงองค์ความรู้ ผลงาน ข้อมูลวิถีการด าเนินชีวิตและการแสดงออกของชาวเพชรบุรี ที่มีคุณค่า       
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว  และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ 
ประกอบด้วย 
 -  สวนตาลลุงถนอม  - มิวเซี่ยมเพชรบุร ี
 - พิพิธภัณฑ์วัดเกาะ  - พิพิธภัณฑ์วชิรปราสาทวัดเพชรพลี 
 - พิพิธภัณฑ์ปานถนอม  - พิพิธภัณฑ์กัลยาวุฒิกรฯ วัดเขากระจิว 
 - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีร ี - ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า  
 - ศูนย์แสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี 
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 2 ) ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเพชร  หมายถึง ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอัน  
ดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีและปัจจุบันยังคงอนุรักษ์และ     
มีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าร่วมอยู่ตามเทศกาลและโอกาสต่าง ๆ  ประกอบด้วย  
 - งานประเพณีข้าวห่อกระเหรี่ยง - ประเพณีงานปีผีมด 
 - ประเพณีงานกระจาด    - ประเพณีการแข่งขันเรือยาว จังหวัดเพชรบุรี  
 - ประเพณีใต้ดอกไม ้   - ประเพณีแห่สลากภัต  
 3 ) การละเล่นพื้นบ้าน  หมายถึง กิจกรรม มหรสพการแสดงต่างๆเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  เฉพาะถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่อาจจะทราบที่มาหรือไม่ทราบที่มา แต่ว่าได้รับการยอมรับ
จากสังคมท้องถิ่น และมีการถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาโดยไม่ขาดสาย  ประกอบไปด้วย  
 - วัวเทียมเกวียน   - วัวลาน 
  - เพลงปรบไก่ขอฝน   - ละครชาตรี 
 4 ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง สิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น 
ความคิด ความเชื่อ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ทักษะ เทคนิค ตลอดจนการกระท าต่าง ๆ ที่เป็น
วิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวเพชรบุรี ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่น ประกอบด้วย  
 -  วิถีตาลเมืองเพชร  -  งานสกุลช่างเมืองเพชร  -   การท านา เกลื อ
 -  หาบสลากภัต   -  พวงมโหตร  
 2. ผลการออกแบบและการสร้างแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย สามารถแสดงได้ดังนี ้
 ผลการศึกษาแนวทางออกแบบแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ – ไทยตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว พบว่า   

1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชันส าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบุรีโดยเฉพาะ 

2) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าข้อมูล
แอปพลิเคชันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี 

3) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการละเล่น และด้านประเพณ ี

4) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันฯ ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พระนครคีรี  

5) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันฯ ด้านประเพณี 
ในจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด คือประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยง   

6) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันฯ ด้านการละเล่น 
ในจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด คือการละเล่นวัวลาน วัวเทียมเกวียน 

7) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดท าข้อมูลแอปพลิเคชันฯ ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด คือ วิถีตาลเมืองเพชร 
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 ผลการสร้างแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัด
เพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย  โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี แล้ว
ท าการออกแบบโดยเน้นไปที่กลุ่มของผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ (User Experience หรือ UX) ใช้งาน
แอปพลิเคชัน ฯ ประเภทอื่นบนมือถือมาบ้างแล้วในระดับหนึ่ง 
 หลักการออกแบบเน้นใช้เครื่องหมายในการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ไอคอน ใช้ความคุ้นเคย เข้าใจ
ง่ายและไม่ซับซ้อน เสมือนได้ใช้แอปพลิเคชัน ฯ ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว 
แอปพลิเคชัน ฯ และผู้ใช้ โดยจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อใช้สื่อสารทางข้อมูลทางสารสนเทศที่เรียบเรียงในลักษณะ
ข้อมูลการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อมูลมัลติมีเดียชนิดภาพถ่าย การแสดงที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวได้ภายใน 
แอปพลิเคชัน โดยในกลุ่มเนื้อหาจะถูกจัดกลุ่มประเภทต่างที่จ าแนกได้สี่กลุ่มคือ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเมืองเพชร และการละเล่นพื้นบ้าน 
 การเก็บข้อมูลส าหรับข้อมูลการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อมูลมัลติมีเดียชนิดภาพถ่ายจะถูก
จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลโดยเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล Firebase ซึ่งแบ่งโมดูลการท างานบน 
แอปพลิเคชันออกเป็น 4 โมดูล คือ โมดูลการเลือกประเภท (Category)  โมดูลการเลือกภาษา 
(Setting Language)  โมดูลรายการท่องเที่ยว (Travel List) และโมดูลแสดงรายละเอียด (Detail) 
 ในส่วนของการเข้าถึงพิกัดที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้การดึงข้อมูล
จากแอปพลิเคชัน Google Map เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง ผู้ใช้สามารถเข้าไปดู
รายละเอียดของที่ตั้ง เส้นทางการเดินทาง และระยะเวลาของการเดินทางได้ง่ายขึ้น 
 ตัวอย่างแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัด
เพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย   
 

 
 
ภาพที่ 1 การออกแบบแอปพลิเคชันท่องเที่ยวแยกตามเนื้อหาของภาษา 
 
 ภาพที่ 1 เป็นการก าหนดรูปแบบให้ผู้ใช้งานเลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน โดยการออกแบบ
สามารถเขียนรปูแบบการใช้งานของผู้ใช้ได้ตามการท างาน 
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ภาพที่ 2  โมดูลการเลือกประเภทและการเปลี่ยนภาษา 
 
 ภาพที่ 2 เป็นโมดูลที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการเลือกประเภทข้อมูล ภาษา โดยก าหนด
ไอคอนให้ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้แอปพลิเคชัน ท าการเลือกไอคอนอย่างใดอย่างหนึ่งบนหน้าจอ  
แอปพลิเคชันจะท าการอัพโหลดข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนฐานข้อมูล Firestore (Cloud storage) ที่ได้ท า
การจัดเก็บไว้แล้ว 
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ภาพที่ 3  โมดูลรายการท่องเที่ยวตามการเลือกชุดภาษา 
 

 ภาพที่ 3  เป็นโมดูลแสดงรายละเอียด (Detail) การใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถเข้า
กดเลือกรายการที่ผู้ใช้สนใจจากรายการที่อยู่ในโมดูลรายการท่องเที่ยว (Travel List) 
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ภาพที่ 4  การเช่ือมต่อกับการเดินทางจากแอปพลิเคชัน Google Map 

 
 ภาพที่ 4 เป็นส่วนของการเข้าถึงพิกัดที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ใช้สามารถเข้าไปดู
รายละเอียดของที่ตั้ง เส้นทางการเดินทาง และระยะเวลาของการเดินทางได้โดยดึงข้อมูลจาก Google 
Map โดยการกดปุ่มที่ตั้งที่แอปพลิเคชันได้ตั้งค่าไว้ให้ แอปพลิจูดจะท าการเชื่อมต่อกับ Google Map 
อัตโนมัติเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางกับการใช้งานกูเกิ้ลแมพ 
 3. ผลการประเมินของนักท่องเที่ยว หลังจากทดลองใช้แอปพลิเคชันฯ  

   3.1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58 และเป็นเพศชาย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42  มีอายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาด้วย 21 – 30 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 34 และ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมา ได้แก่ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ โดยนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ที่ตอบค าถามเป็นชาวไทย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58  รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ซึ่งได้แก่ จีน แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย 
และสิงคโปร ์ตามล าดับ 

3.2 ผลการประเมินของนักท่องเที่ยว หลังจากทดลองใช้แอปพลิเคชันฯ พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ มีผลการประเมินการใช้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 3.98, S.D. = 0.71) โดยสามารถ
สรุปผลการประเมินตามล าดับที่มีคะแนนสูงสุดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันในโมดูล
ต่าง ๆ ด้านการแสดงข้อมูลและการประมวลผล และด้านการติดต้ัง  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินของนักท่องเที่ยวหลังทดลองใช้แอปพลิเคชันฯ 
 

  
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าผลการประเมินของนักท่องเที่ยวด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน

ในโมดูลต่าง ๆ  ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่แสดง ความยาวในการน าเสนอแต่ละเรื่อง การเลือกใช้สัญลักษณ์ 
รูปภาพ สี สื่อ ปุ่มเมนู การใช้รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษรและภาษาที่ใช้ฯ อยู่ในระดับมาก  
(�̅�=4.02, S.D. = 0.67) ด้านการแสดงข้อมูล ความถูกต้อง ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูล และ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลแอปพลิเคชันฯ มีความรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.98, S.D. = 
0.71) และด้านการติดตั้งโปรแกรมฯ มีความสะดวกและใช้งานง่าย อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.94, S.D. = 
0.71)  

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้สามารถสรุปผลของการวิจัย เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการออกแบบแอปพลิเคชันท่องเที่ยว : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี
ฉบับ จีน – อังกฤษ – ไทย  สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป นิยมใช้โปรแกรมค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระบบเชื่อมต่อแผน
ที่กูเกิ้ลเพื่อแสดงต าแหน่งสถานที่และรายละเอียดเส้นทางการเดินทาง ( Juanthawadee, 2014)  
ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้มีการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย อาทิ 
แอปพลิเคชัน ThaiTravel  แอปพลิเคชัน Tourism Thailand App และแอปพลิเคชัน Thailand 
Travel Guide เป็นต้น ผู้วิจัยพบว่า แอปพลิเคชันเหล่านี้จะน าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีเป็นลักษณะภาพรวม แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันฯ  
ที่เป็นของการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะ ดังนั้น การจัดท าแอปพลิเคชันฯ นี้จะเป็น  
แอปพลิเคชันที่เป็นการน าเสนอรูปแบบข้อมูลท่องเที่ยวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี
โดยตรง ซึ่งจัดท าในรูปแบบของสื่อสามภาษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้มีความเป็นสากลมากขึ้น  
โดยนักท่องเที่ยวต้องการให้แอปพลิเคชันฯ นี้เป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ ส าคัญ
อย่างน่าสนใจและครบถ้วน Noymahawat & Longpradit (2016) กล่าวว่าการจัดท าแอปพลิเคชันฯ 
เฉพาะเจาะจงพื้นที่ เป็นการใช้งานในสภาวะแวดล้อมจริง และได้ผลการท างานอย่างสมบูรณ์มากกว่า
การใช้แอปพลิเคชันแบบทั่วไป โดยผลการประมวลข้อมูลมีความสมบูรณ์กว่าแอปพลิเคชันที่ใช้
โดยทั่วไป   

เกณฑ์การประเมินแอปพลิเคชันฯ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล/
ระดับ 

ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันในโมดูลต่างๆ 4.02 0.67 มาก 
ด้านการแสดงข้อมูลและการประมวลผล 3.98 0.71 มาก 
ด้านการติดตั้งโปรแกรมฯ  3.94 0.79 มาก 
รวม  3.98 0.71 มาก 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 2. การพัฒนาแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี จังหวัด
เพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ – ไทย เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากที่ผู้วิจัยได้จัดท าและพัฒนาคู่มือ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งานสกุลช่างเมืองเพชร ฉบับจีน - อังกฤษ – ไทย โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะวัฒนธรรม การละเล่นและ
ประเพณีเมืองเพชร และท าการออกแบบโดยเน้นไปที่กลุ่มของผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ (User 
Experience หรือ UX) ซึ่งหลักการออกแบบเน้นใช้เครื่องหมายในการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ไอคอน  
ใช้ความคุ้นเคย เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน เสมือนได้ใช้แอปพลิเคชันทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแอปพลิเคชันและผู้ใช้ โดยจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อใช้สื่อสารข้อมูลทาง
สารสนเทศที่เรียบเรียงในลักษณะข้อมูลการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อมูลมัลติมีเดียชนิดภาพถ่าย การแสดง
ที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวได้ภายในแอปพลิเคชันฯ โดยในกลุ่มเนื้อหายังคงเน้นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม แต่เจาะลึกการรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด 
และท าการจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเมืองเพชร และการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการน าเอาองค์ความรู้ที่มาจาก
รากฐานความเป็นท้องถิ่นถ่ายทอดลงบนนวัตกรรม เทคโนโลยีฐานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนอ านวยความสะดวก
เฉพาะด้านแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคคลที่มีความสนใจ ตลอดจนผู้ประกอบ
ธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่น ให้อนุรักษ์ สืบสานมรดกทางภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป    
  3.  ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมือง
พริบพรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย ในครั้งนี้พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ด้านการออกแบบแอปพลิ เคชันในโมดูลต่า ง ๆ มากที่สุด  
โดยนักท่องเที่ยวได้ให้คะแนนในส่วนของการแสดงข้อมูลฯมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย   ความ
รวดเร็วของแอปพลิเคชันฯ ในการประมวลผลข้อมูล อีกทั้งปุ่มเมนูสื่อความหมายชัดเจน และง่ายต่อ
การใช้ เมื่อแอปพลิเคชันฯ สามารถตอบสนองความต้องการในการค้นหาข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว  
ซึ่งแตกต่างจากการค้นหาข้อมูลที่นักท่องเที่ยวเคยใช้ จะเห็นได้ว่าความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูล น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Hohum & Rangsri (2013) ซึ่งพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้ในการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติในประเทศไทย การประเมินผลการใช้งาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของการใช้งานอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก และ Juanthawadee (2014) ได้พัฒนาโปรแกรมแนะน าข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัด
กาญจนบุรี เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการ
ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมฯ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Pulsawat & Kulkitcharuean (2016) ซึ่ง
ท าการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมบนมือถือส าหรับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
เพื่อให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจส่วนของประสาทหินพนมรุ้งอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพ 
แอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย ในครั้งนี้
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ประสบความส าเร็จในด้านการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนปัจจุบัน ซึ่งให้ความส าคัญและใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูล
ทางการท่องเที่ยว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งนี้  
  1.1 ด้านการคัดเลือกข้อมูลของทางด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองพริบพรี มีความล าบากพอสมควร เพราะจากข้อจ ากัดบางอย่าง ท าให้
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบางจุดไม่สามารถเข้าถึงได้ บางแหล่งท่องเที่ยวฯมีการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างเข้มงวด ไม่สะดวกต่อการเข้าชมของนักท่องเที่ยว หรืออย่างเช่น งานประเพณีและ
การละเล่นบางประเภท มีการจ ากัดพื้นที่และช่วงเวลา โอกาสในการจัดกิจกรรม ไม่ ได้มีก าหนดการ
และวันเวลาที่แน่นอน ฉะนั้นจึงต้องสร้างกรอบ ค านิยาม และขอบเขตของการคัดเลือกให้รอบคอบ
มากขึ้น เพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการน าเสนอข้อมูล 
  1.2 ควรพิจารณาเพิ่มเติม ข้อมูลที่พักและโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรีใส่ลงไปใน 
แอปพลิเคชันด้วย เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะของการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรมีการพัฒนา หรือขยายแอปพลิเคชัน (Application) ทางด้านอื่น ๆ ให้
ครอบคลุมมากขึ้น นอกเหนือทางด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทั้งนี้จากผลการศึกษาของผู้วิจัยครั้งนี้ พบว่า ในการพัฒนาแอปพลิเคชันควรค านึงการแสดงข้อมูลควร
มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง ควรใช้รูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม ตลอดจน
การออกแบบหน้าจอ การเลือกใช้สัญลักษณ์และรูปภาพ ฯลฯ  
  2.2 ควรศึกษาวิจัย (Application) ทางด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองพริบพรี (ฉบับร่าง) กรณีศึกษา การท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติเฉกเช่นกับการท่องเที่ยวไปเรียนรู้ไป 
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ka ̄nthō̜ngthīeo čhangwat ka ̄nčhana buri ̄ [Khanchanaburi Travel Guide on 
Mobile Phone]. Doctoral dissertation.  Kasetsart University.  

Noymahawat, S. & Longpradit, P. (2016).  Application raprū læ sadǣng tamnǣng 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเพศชายและ

หญิง(ทั้งในภาพรวมและพฤติกรรมย่อย 8 พฤติกรรม) ในประเทศไทยและออสเตรเลีย  และเพ่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเพศชายและหญิงระหว่างตัวอย่างจากประเทศทั้งสอง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 202 คนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศ
ไทยและมหาวิทยาลัยโมนาช เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ ๆ ละ 101 คน  เครื่องมือ
ที่ใช้ ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที  

ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเพศชายและหญิงของทั้งสอง
ประเทศมีภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ตัวอย่างจากประเทศออสเตรเลียเพศชาย  
มีพฤติกรรมโดดเด่นด้านการมองโลกในแง่ดีเช่นเดียวกับตัวอย่างจากประเทศไทย ส่วนในกลุ่มเพศ
หญิงตัวอย่างจากออสเตรเลียจะโดดเด่นด้านการเปิดโอกาสให้กับตนเองในการเรียนรู้ ตัวอย่างจาก
ประเทศไทยจะโดดเด่นด้านการมองโลกในแง่ดีเช่นเดียวกับกลุ่มเพศชาย 2) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตัวเองของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมและใน
รายด้านทุกด้าน โดยตัวอย่างจากประเทศออสเตรเลียมีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงกว่า
ตัวอย่างจากประเทศไทย ในกลุ่มเพศชาย 6 ด้านใน 8 ด้าน อีก 2 ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งในกลุ่มเพศ
หญิงก็พบผลเช่นเดียวกัน 
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ABSTRACT 
The main purposes of this research were (1) to study the Self Directed Learning 

Behavior of males and females (Both as a whole and 8 sub-behaviors) in Thailand and Australia, 
and compare the Self Directed Learning Behavior between the two countries. The samples 
were 202 undergraduate students from Mahasarakham University (Thailand) and Monash 
University Melbourne (Australia); 101 people per each country. Tools used in research 
consisting of a Self-Directed Learning Behavior test. The statistics used were mean, standard 
deviation, T-test.  

The results showed that: 1) The Self Directed Learning Behavior of males and 
females of both countries had Self Directed Learning Behavior in the overall and each 
aspects at a medium level. The Sample from Australia males had positive orientation 
to the future as the samples in Thailand.  On the other hands, In the Australia females, 
were outstanding for their opportunities to learn. The sample from Thailand was 
outstanding in positive orientation to the future like the male group. 2) The Self 
Directed Learning Behavior of males and females was significantly different at .05 level 
in overall and in all sub-behaviors. Sample from Australia had higher levels of Self 
Directed Learning Behavior than sample from Thailand in 6 aspects from 8 behaviors. 
The other 2  behavior were not different. In which the female group had the same 
result. 

 
Keywords 
 Gender, Self-Directed Learning Behavior 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ความสามารถของนิสิตในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง จะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ชี้วัดถึงคุณภาพ
ของนิสิตของมหาวิทยาลัย ที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ส าคัญของประเทศชาติ การที่นิสิตมีความ
สนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งค้นคว้าในระบบและนอก
ระบบ ได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้นิสิตมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปได้ตลอดชีวิตอย่างเข้มแข็ง 
โดยไม่ต้องพ่ึงพิงระบบการศึกษาในกรอบแนวคิดการศึกษาเดิมอีกต่อไป 

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีความส าคัญกับบุคคลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสังคม
สมัยใหม่ที่บุคคลจะต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แม้บุคคลจะส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
บุคคลก็ยังคงต้องศึกษาด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นการด ารงชีวิตประจ า
วัน หรือการท างาน การประกอบอาชีพ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงถือว่ามีความ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมสมัยใหม่ ดังนั้นจะพบว่ามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองในแง่มุมต่าง ๆ มากมาย แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ลักษณะของการวิจัยข้ามวัฒนธรรมนั้น ยังคงมีงานการศึกษาในลักษณะนี้ค่อนข้างน้อย  (Boonchu, 
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1989) ได้ น า เ อาแบบวั ด  SDLRS (Self-Directed Learning Readiness Scale) ที่ วั ด เ กี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 8 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การเปิดโอกาสให้กับตนเองในการ
เรียนรู้ 2) อัตมโนทัศน์ด้านการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3) ความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้  
4) ความรับผิดชอบต่อการเรียน 5) ความรักในการเรียน 6) ความคิดสร้างสรรค์ 7) การมองโลกในแง่ดี 
8) ความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพ้ืนฐานและทักษะในการแก้ปัญหา มาใช้วัดพฤติกรรมการเรียนรู้
ของบุคคล 

ในแง่มุมทางสังคมวิทยา การศึกษาทางมานุษยวิทยาและการศึกษาข้ามวัฒนธรรมในหลาย ๆ 
วัฒนธรรม มีความเห็นว่า คุณลักษณะของบุคคลหลายอย่างมีความเป็นสากล เช่น ความก้าวร้าว การ
เรียนรู้ อารมณ์ ดังนั้นการท าการศึกษาวิจัยภายใต้วัฒนธรรมตั้งแต่สองวัฒนธรรมขึ้นไป โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้วิจัยวสามารถศึกษาธรรมชาติและผลกระทบของวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์ เป็นการแก้ไข
ปัญหาข้อจ ากัดทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ นอกจากนี้งานวิจัย
ในลักษณะนี้ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลการวิจัยในหัวข้อเดียวกัน แต่ด าเนินการภายใต้วัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันว่า จะปรากฏข้อสรุปแนวทางเดียวกันหรือต่างกัน  

การวิจัยข้ามวัฒนธรรมทางจิตวิทยาเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนและเป็นระบบ ตัวแปรทาง
จิตวิทยาภายใต้เงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพ่ือระบุ  คุณลักษณะ รากเหง้าที่มา และ
กระบวนการที่ เป็นสื่อกลางถึงการเกิดขึ้นของความแตกต่างของพฤติกรรม  (Berry, 2012; 
Eckensberger, 1972) การเปรียบเทียบวัฒนธรรมนั้นไม่ได้เป็นการปฏิเสธเอกลักษณ์ของแต่ละคน 
ชาติพันธุ์วรรณาและข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัยเปรียบเทียบกับสิ่งเดียวกันในลักษณะที่สังเกตเห็น
ได้ แม้ว่ามันอาจจะดูแตกต่างจากความเป็นจริง ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาที่เกี่ยวกับมนุษย์สามารถใช้
ศึกษาข้ามวัฒนธรรมได้อย่างอิสระเพ่ืออ้างถึงการเปรียบเทียบประเภทใดก็ได้ของวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มุ่งเน้นการเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบที่เป้าหมายที่ชัดเจนที่จะ
ตอบค าถามเกี่ยวกับอุบัติการณ์การแจกแจงความถี่ แนวโน้มและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม (Ember, 2009) การศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรม ถือเป็นแนวโน้มใหม่ของการศึกษาทางด้าน
จิตวิทยาและด้านพฤติกรรมศาสตร์ในสหรัฐและในกลุ่มประเทศยุโรป ที่เริ่มมีการศึกษากันอย่างจริงจัง
เมื่อไม่นานมานี้ จะช่วยให้การประยุกต์องค์ความรู้ในเรื่องพฤติกรรมดังกล่าวสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ง่ายและเป็นสากลมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ของนิสิตมหาวิทยาลัย : การวิจัยข้ามวัฒนธรรม ในครั้งนี้มุ่งหวังจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางด้าน
วิชาการ แนวคิด การพัฒนารูปแบบการวิจัย ตลอดจนการน าเอาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงของการ
พัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

การศึกษาเรื่อง เพศสถานะกับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม  
(ไทย ออสเตรเลีย) จะเป็นการศึกษาภาพรวมของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนิสิตปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยโมนาช เมืองเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย เพ่ือที่จะประเมิน เปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆ ของรูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง ของทั้งสองประเทศ โดยมีสมมุติฐานเบื้องต้นในการเปรียบเทียบระหว่างสองสังคมที่เป็น
ตัวแทนของสังคมในประเทศที่พัฒนาแล้วกับสังคมในประเทศที่ก าลังพัฒนา เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาการองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา หาจุดเหมือนจุดต่างของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองใน
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สังคมทั้งสอง ในงานวิจัยในสมัยใหม่ที่ศึกษาในลักษณะนี้ เช่น การศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรมเพ่ือ
เปรียบเทียบภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิตระหว่างหญิงสูงอายุในประเทศออสเตรเลียและประเทศ
เวียดนาม (Dao-Tran, Seib, Jones, & Anderson, 2014) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
สองสังคมที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังเป็นการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นิสิตในระดับปริญญาตรีของประเทศไทยต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (ท้ังในภาพรวมและพฤติกรรมย่อย 8 พฤติกรรม) ในเพศชาย
และหญิงมีความแตกต่างกันหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเพศชายและหญิง (ทั้งในภาพรวมและ
พฤติกรรมย่อย 8 พฤติกรรม) ในประเทศไทยและออสเตรเลีย  

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเพศชายและหญิงระหว่างตัวอย่าง
จากประเทศทั้งสอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30,029 คน และนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโมนาช เมืองเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย จ านวน 54,361 คน  
 2. ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยโมนาช เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (ที่เป็นชาวออสเตรเลียเท่านั้นไม่ใช่นิสิตที่
เป็นชาวต่างชาติ) จะเป็นการศึกษาภาพรวมของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งสองประเทศ 
เพ่ือที่จะเปรียบเทียบคุณลักษณะต่าง ๆ ของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตทั้งสองประเทศ 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้งบประมาณเป็นหลัก (เนื่องจากเป็นทุนวิจัยโดยทุนสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) สุ่มอย่างง่ายมาประเทศละ 101 คน (ข้อจ ากัดงบประมาณของการวิจัย) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 202 คน จ านวนตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
สองกลุ่ม แม้ว่าการประมาณค่าจากตัวอย่างที่มี 1,000 รายมีแนวโน้มที่จะประมาณค่าได้มากกว่า แต่
การประมาณค่าพารามิเตอร์จากประชากรด้วยตัวอย่าง อย่างน้อย 100 คน ก็สามารถท าได้และให้การ
ประมาณในระดับที่ยอมรับได้ (Healey, 2015) ข้อควรระวังเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ คือ การทดสอบจะไม่
น่าเชื่อถือหากความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากัน หากมีข้อสงสัยควรท าการตรวจสอบ ถ้าความ
แปรปรวนพิสูจน์แล้วว่าไม่เท่ากันและขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก สองกลุ่มรวมกันมากกว่าหรือ
เท่ากับ 30 ค่าวิกฤตอาจถูกประมาณค่าโดยการทดสอบค่าซี (z-test) เพ่ือความสะดวก แต่ถ้าสอง
ตัวอย่างมีขนาดใหญ่ (แต่ละกลุ่มมีตัวอย่างมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ขึ้นไป) ก็จะให้ผลการประมาณค่าที่
ดีได้ (Dowdy, Wearden & Chilko, 2004) 
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3. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศสถานะได้แก่เพศชายและหญิง ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย ตัวแปรย่อย ๆ ได้แก่ (1) การเปิดโอกาสให้กับตนเองในการ  
(2) อัตมโนทัศน์ด้านการเรียนที่มีประสิทธิภาพ (3) ความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ (4) ความ
รับผิดชอบต่อการเรียน (5) ความรักในการเรียน (6) ความคิดสร้างสรรค์ (7) การมองโลกในแง่ดี  
(8) ความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะในการแก้ปัญหา  
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบวัดการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นแบบวัดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 6 ระดับ จ านวน 40 ข้อ โดยวัดใน 8 ด้าน ตามนิยามตัวแปร เป็น
แบบวัดที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยอิงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามนิยาม
ตัวแปร พัฒนาขึ้นโดยอิงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิจาณาความตรง (Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
และการทดลอง (Try-out) เพ่ือหาคุณภาพ ตัดข้อที่ไม่มีค่าอ านาจจ าแนกออกไปและหาค่าความเชื่อมั่น
พบว่า แบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .87 ส าหรับฉบับภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนด าเนินการสร้างดังนี้  
คือ หลังจากพัฒนาแบบวัดต้นฉบับในภาษาไทยเสร็จ ผู้วิจัยด าเนินการแปลจากต้นฉบับภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ (Translation) จากนั้นก็ให้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาต่างประเทศแปลจากฉบับภาษาอังกฤษมา
เป็นภาษาไทย (Back translation) เพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหาทางภาษาว่ามีความใกล้เคียงกัน 
หรือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด หากพบว่ามีความแตกต่างก็จะด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้ความหมายตรง
ตามต้นฉบับมากที่สุด หรือมีความหมายเหมือนกันทุกประการ  ท าการตรวจเช็คการแปลและความหมาย
เดิมอีกครั้งและท าการแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษปรับและเรียบเรียงจนมีข้อความใกล้เคียงต้นฉบับ 
ทดลองใช้ หาค่าคุณภาพ และน าไปใช้ในสถานการณ์ที่ก าหนดตามแบบทดสอบ หรือใกล้เคียงที่สุด โดย
ค านึงถึงมาตรฐาน ความสุภาพ แนวปฏิบัติตามวัฒนธรรมนั้น ๆ และแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของนิสิต ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ทางสังคมของตัวอย่าง 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ในรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องมือวัดที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยชี้แจงและน าเสนอถึง
จุดมุ่งหมายและความส าคัญของการวิจัย รวมทั้งการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ  
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ให้กับตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
ให้กับตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย พร้อมกับรอรับการส่งเครื่องมือกลับในเวลาเดียวกัน ก่อนจะด าเนินการวิธีการนี้ผู้วิจัยได้
ใช้เทคโนโลยีการตอบแบบสอบถามออนไลน์ด้วยระบบ Google Form แต่ไม่ประสบความส าเร็จจึงได้
เปลี่ยนมาใช้วิธีการเก็บด้วยตัวเอง 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าความถี่ และร้อยละ ในการแสดงข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานส าหรับใช้ในการบรรยายข้อมูลทั่วไปของตัวแปร 
 2. ค่า Initial Eigenvalues ในการพิจารณาค่า Component Factor ในการวิเคราะห์ความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือวัด (Fidell & Tabachnick, 2014) 
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 3. ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ในการพิจารณาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด 
 4. ค่าการทดสอบที (t-test) ในการพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกของเครื่องมือวัด โดยแบ่งกลุ่ม
สูงและกลุ่มต่ าส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 27 และ 73 Percentiles และส าหรับการ
ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย (Privitera, 2018) ซึ่งการเปรียบเทียบจากการประมาณค่าพารามิเตอร์
จากประชากรด้วยตัวอย่าง อย่างน้อย 100 คน ก็สามารถท าได้และให้การประมาณค่าในระดับที่
ยอมรับได้ (Healey, 2015) 
 
ผลการวิจัย 

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย เป็นนิสิตหญิง
มากกว่านิสิตชาย ในอัตราส่วนนิสิตหญิงต่อนิสิตชาย 1.73 ต่อ 1 คน โดยนิสิตหญิงมีจ านวน 64 คน 
(ร้อยละ 63.36) และนิสิตชายจ านวน 37 คน (ร้อยละ 36.64) ส่วนตัวอย่างจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประเทศไทย เป็นนิสิตหญิงมากกว่านิสิตชาย ในอัตราส่วนนิสิตหญิงต่อนิสิตชาย 3.18 
ต่อ 1 คน โดยนิสิตหญิงมีจ านวน 84 คน (ร้อยละ 83.17) และนิสิตชายจ านวน 17 คน (ร้อยละ 
16.83) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ค่าสถิติพ้ืนฐาน  

ของตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองในภาพรวมและในองค์ประกอบย่อย  ระหว่าง
ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ในกลุ่มเพศชายและเพศหญิง 

 

ตัวแปร 

ชาย หญิง 
ออสเตรเลีย ไทย ออสเตรเลีย ไทย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

X  S.D. ความ 
หมาย 

Self1 2.87 0.56 ปาน
กลาง 

2.61 0.55 ปาน
กลาง 

4.28 0.62 ปาน
กลาง 

2.92 0.56 ปาน
กลาง 

Self2 3.24 0.60 ปาน
กลาง 

2.92 0.57 ปาน
กลาง 

3.88 0.63 ปาน
กลาง 

3.31 0.59 ปาน
กลาง 

Self3 2.97 0.52 ปาน
กลาง 

2.89 0.62 ปาน
กลาง 

4.17 0.61 ปาน
กลาง 

2.98 0.50 ปาน
กลาง 

Self4 3.11 0.56 ปาน
กลาง 

2.99 0.43 ปาน
กลาง 

3.31 0.72 ปาน
กลาง 

3.13 0.59 ปาน
กลาง 

Self5 3.28 0.57 ปาน
กลาง 

2.98 0.63 ปาน
กลาง 

3.51 0.65 ปาน
กลาง 

3.35 0.54 ปาน
กลาง 

Self6 2.98 0.61 ปาน
กลาง 

2.84 0.58 ปาน
กลาง 

4.08 0.77 ปาน
กลาง 

3.00 0.61 ปาน
กลาง 

Self7 3.75 0.68 ปาน
กลาง 

3.52 0.57 ปาน
กลาง 

3.38 0.69 ปาน
กลาง 

3.80 0.70 ปาน
กลาง 

Self8 3.13 0.60 ปาน
กลาง 

3.16 0.58 ปาน
กลาง 

3.58 0.65 ปาน
กลาง 

3.12 0.60 ปาน
กลาง 

Self 
ภาพรวม  

3.17 0.34 ปาน
กลาง 

2.97 0.32 ปาน
กลาง 

3.77 0.41 ปาน
กลาง 

3.21 0.33 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองระหว่างตัวอย่างจากสองประเทศ ในกลุ่มเพศชาย พบว่า 
ตัวอย่าง จากมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยรวม  
ซึ่งพบอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.17, S.D.=0.34)  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าทุกด้านมี
ระดับของพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วนตัวอย่าง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประเทศไทย พบว่า มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยรวม ซึ่งพบอยู่ในระดับปานกลาง  
( X =2.97, S.D.= 0.32) (ต่ ากว่าออสเตรเลีย) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าทุกด้านมีระดับ
ของพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  

ส่วนในกลุ่มเพศหญิง พบว่า ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย  
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยรวม ซึ่งพบอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.77, S.D.= 0.41) เมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าทุกด้านมีระดับของพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วน
ตัวอย่าง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย พบว่า มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยรวม 
ซึ่งพบอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.21, S.D.= 0.33) (ต่ ากว่าออสเตรเลีย)  เมื่อแยกพิจารณาเป็นราย
ด้านก็พบว่าทุกด้านมีระดับของพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง  

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติจากการทดสอบค่าที เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(ภาพรวมและรายด้าน) ระหว่างนิสิตประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ในกลุ่มเพศชาย 
 

ตัวแปร กลุ่มเปรียบเทียบ N X  S.D. t p-value 
Self1 ออสเตรเลีย 

ไทย 
37 
17 

4.04 
2.61 

0.76 
0.55 

6.91 .000 

Self2 ออสเตรเลีย 
ไทย 

37 
17 

3.70 
2.92 

0.64 
0.57 

4.32 .000 

Self3 ออสเตรเลีย 
ไทย 

37 
17 

3.95 
2.89 

0.78 
0.62 

4.89 .000 

Self4 ออสเตรเลีย 
ไทย 

37 
17 

3.41 
2.99 

0.63 
0.43 

2.51 .015 

Self5 ออสเตรเลีย 
ไทย 

37 
17 

3.52 
2.98 

0.75 
0.63 

2.59 .013 

Self6 ออสเตรเลีย 
ไทย 

37 
16 

3.78 
2.84 

0.81 
0.58 

-0.364 .718 

Self7 ออสเตรเลีย 
ไทย 

37 
17 

3.45 
3.52 

0.68 
0.57 

4.21 .000 

Self8 ออสเตรเลีย 
ไทย 

37 
17 

3.52 
3.16 

0.68 
0.58 

1.88 .066 

Self  
ภาพรวม 

ออสเตรเลีย 
ไทย 

37 
16 

3.67 
2.97 

0.45 
0.32 

5.65 .000 
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จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ภาพรวมและรายด้าน) 
ระหว่างนิสิตออสเตรเลียและประเทศไทย เฉพาะกลุ่มเพศชาย ด้วยการวิเคราะห์การทดสอบค่าที  
(t-test) พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของสองประเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน ยกเว้นด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านความสามารถ
ในการใช้ทักษะขั้นพ้ืนฐานและทักษะในการแก้ปัญหาที่พบว่าไม่แตกต่างกัน เนื่องจากบริบทของ
ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ คุณลักษณะในทั้งสองประเทศมีลักษณะคล้ายกันและในบริบท
ใกล้เคียงกัน 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติจากการทดสอบค่าที เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(ภาพรวมและรายด้าน) ระหว่างนิสิตประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ในกลุ่มเพศหญิง 
 

ตัวแปร กลุ่มเปรียบเทียบ N X  S.D. t p-value 
Self1 ออสเตรเลีย 

ไทย 
64 
83 

4.28 
2.92 

0.62 
0.56 

13.92 .000 

Self2 ออสเตรเลีย 
ไทย 

64 
84 

3.88 
3.31 

0.63 
0.59 

5.74 .000 

Self3 
 

ออสเตรเลีย 
ไทย 

63 
83 

4.17 
2.98 

0.61 
0.50 

12.93 .000 

Self4 ออสเตรเลีย 
ไทย 

64 
83 

3.31 
3.13 

0.72 
0.59 

1.64 .103 

Self5 ออสเตรเลีย 
ไทย 

64 
81 

3.51 
3.35 

0.65 
0.54 

1.60 .111 

Self6 ออสเตรเลีย 
ไทย 

64 
84 

4.08 
3.00 

0.77 
0.61 

9.24 .000 

Self7 ออสเตรเลีย 
ไทย 

64 
84 

3.38 
3.80 

0.69 
0.70 

-3.64 .000 

Self8 ออสเตรเลีย 
ไทย 

64 
84 

3.58 
3.12 

0.65 
0.60 

4.46 .000 

Self  
ภาพรวม 

ออสเตรเลีย 
ไทย 

63 
78 

3.77 
3.21 

0.41 
0.33 

8.98 .000 

 
จากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ภาพรวมและรายด้าน ) 

ระหว่างนิสิตออสเตรเลียและประเทศไทย เฉพาะกลุ่มเพศหญิง ด้วยการวิเคราะห์การทดสอบค่าที  
(t-test) พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของสองประเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน ยกเว้นด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนและด้าน
ความรักในการเรียนที่พบว่าไม่แตกต่างกัน เนื่องจากบริบทของตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ 
คุณลักษณะในทั้งสองประเทศมีลักษณะคล้ายกันและในบริบทใกล้เคียงกัน 
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อภิปรายผล 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งสองประเทศอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านเหมือนกัน ทั้งใน
เพศชายและหญิง ตัวอย่างจากประเทศออสเตรเลียเพศชาย มีพฤติกรรมโดดเด่นด้านการมองโลกใน
แง่ดีเช่นเดียวกับตัวอย่างจากประเทศไทย ส่วนในกลุ่มเพศหญิงตัวอย่างจากออสเตรเลียจะโดดเด่น
ด้านการเปิดโอกาสให้กับตนเองในการเรียนรู้  ตัวอย่างจากประเทศไทยจะโดดเด่นด้านการมองโลก 
ในแง่ดีเช่นเดียวกับกลุ่มเพศชาย ผลที่พบเช่นนี้เนื่องจาก ความแตกต่างทางกายภาพสิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่แตกต่างท าให้รายละเอียดของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความแตกต่างกัน 
(Carson, 2019) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Posner (1990) ที่ศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการรับรู้
ความสามารถการเรียนและการปรับตัวของนักเรียนมัธยมแบบเปิด ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทัศนคติต่อการเรียนและลักษณะนิสัย จะค่อยเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธกันในทางบวกกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองในภาพรวมและรายด้านด้วย 
การวิเคราะห์การทดสอบค่าที ระหว่างตัวอย่างจากออสเตรเลียและไทยพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน โดยตัวอย่างจากประเทศ
ออสเตรเลียมีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงกว่าตัวอย่างจากประเทศไทย ที่พบเช่นนี้
เนื่องจาก ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และ 
สถานการณ์ ที่มีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงหล่อหลอมให้เกิดคุณลักษณะของบุคคล ปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลให้บุคคลแสดงบุคลิกภาพที่แตกต่าง (Carson, 2019) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่แตกต่าง
กันเป็นผลมาจากอารมณ์ ความรู้สึก บุคลิกภาพและวัฒนธรรมที่ส่งผลร่วมกัน (Favaretto, Musse, & 
Costa, 2019) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Frambach, Driessen, Chan, & Vleuten (2012) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การทบทวนประเด็นโลกาภิวัตน์เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไร ที่เก็บข้อมูลจากตัวอย่างในโรงเรียนแพทย์สามแห่งใน
ภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน ในเอเชียตะวันออก ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันตก ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมของความไม่แน่นอนและประเพณีเป็นสิ่งที่ท้าทายการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียนในแถบตะวันออกกลางและเอเชียแต่ปัจจัยเหล่านี้มีผลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียน
ชาวตะวันตก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอในการน าเอาผลวิจัยไปใช้  จากผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างจากประเทศ
ออสเตรเลียมีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงกว่าตัวอย่างจากประเทศไทย ข้อค้นพบนี้
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของประเทศไทย ทั้งในภาพรวมและรายด้านให้กับผู้เรียนเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้กับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยมโน
ทัศน์ของการวิจัยในเชิงปริมาณแต่เพียงอย่างเดียวและใช้วิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ข้อค้นพบของ
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การวิจัยอาจจะยังขาดความลุ่มลึกในหลายประเด็น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยด้วยมโนทัศน์ของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการวิจัยแบบระยะยาว (Longitudinal Study) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถ  
ทางนวัตกรรมธุรกิจและผลการด าเนินงาน 2) ศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการและความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจที่มี อิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน  และ  
3) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ
และความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการด า เนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต
จังหวัดเพชรบุรีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้บริหารที่เป็นผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการทั่วไป จ านวน 458 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตรวัด 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์อิทธิพลเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิต ิ
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ  ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจ
และผลการด าเนินงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ 
มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลการด าเนินงาน  การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจและความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมีอิทธิพลทางตรง
ต่อผลการด าเนินงาน 3) ผลการวิเคราะห์โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสมมติฐาน
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ที่ได้ก าหนดไว้ โดยดัชนีการตรวจสอบความกลมกลืนต่อไปนี้ 2=100.274, 2/df = 1.475, GFI= 
0.975, NFI= 0.953, CFI= 0.984, RMSEA= 0.031 มีความสอดคล้องท่ีเหมาะสมดีทุกค่า 
 
ค าส าคัญ 
 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจ 
 

ABSTRACT 
   The purposes of this research was to study 1 )  Entrepreneurial orientation, 
business innovation capability and performance 2 )  The causal influence of entrepreneurial 
orientation and business innovation capabilities to influence the performance, and  
3 )  Check the consistency of the causal relationship model of entrepreneurial focus 
and business innovation capabilities that influence the performance of the manufacturing 
industry in Phetchaburi province is consistent with empirical data. Is a quantitative 
research. The sample consisted of 458 factory managers or general managers. The data 
collecting instruments were the set of 5 scaled questionnaire. The statistics use for 
data analysis are percentage, average, standard deviation and the statistical analysis of 
the relationship of the structure with the statistical program. 
   The findings showed that: 1)  Entrepreneurial orientation, business innovation 
capabilities, and the overall performance is average in the high level. 2) Entrepreneurial 
orientation has direct and indirect influence on performance. Entrepreneurial 
orientation has a direct influence on business innovation capability. And business 
innovation capabilities has a direct influence on performance.  3)  The model analysis 
results are consistent with the empirical data as provided by the hypothesis. By the 
following Harmony Inspection Index 2=100.274, 2/df = 1.475, GFI= 0.975, NFI= 0.953, 
CFI= 0.984, RMSEA= 0.031 has good consistency for all values. 
 
Keywords 
 Entrepreneurial Orientation, Business Innovation Capability 
 
ความส าคัญของปัญหา 
   อุตสาหกรรมการผลิตนับว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศและมีความส าคัญเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปคือมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ส าหรับปี 2562 ที่ผ่านมาดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 3.2 และการส่งออกหดตัวร้อยละ 2.4 อาทิ อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ การผลิตยานยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลี่ยม 
เป็นต้น (The Office of Industrial Economics, 2019) หากอุตสาหกรรมการผลิตจะเร่งด าเนินการ
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พัฒนาอย่างเร่งด่วนให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นั้นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการผลิตให้เกิดการเจริญเติบโตคือบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบการหรือนัก
บริหารธุรกิจที่มีบทบาทท าให้อุตสาหกรรมการผลิตนั้นได้รับการพัฒนามากหรือน้อยเพราะการพัฒนา
อุตสาหกรรม การผลิตโดยความหมายที่แท้จริงแล้วนั้นมิได้หมายความถึงการเปลี่ยนแปลงในการน าเอา
ความรู้ใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือผลการด าเนินงานให้มากที่สุดเท่านั้นแต่ยังหมาย
รวมไปถึงการพัฒนาผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจให้มีการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่ มี
คุณลักษณะที่พร้อมจะประสบความส าเร็จและสามารถแสดงความมุ่งมั่นที่จะท าให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง 
แต่ปัจจุบัน พบว่าผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยังขาดคุณลักษณะบางประการ เช่น 
ความกล้าเสี่ยง ความมีนวัตกรรม ความใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ใจในความส าเร็จหรือการท างานเชิงรุกที่จะท าให้ธุรกิจ
นั้นประสบความส าเร็จสูงขึ้น (Dess, Lumpkin & Eisner, 2014) ประกอบกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการ
แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นท าให้ธุรกิจต่างพยายามพัฒนาเพ่ือความเจริญเติบโตและความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
ของธุรกิจ รวมถึงมีผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จึงส่งผลให้เกิดปัญหากับ
อุตสาหกรรมการผลิตด้านความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารจัดการ  เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจยังขาด
ประสิทธิภาพในการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมการผลิต  การตลาด กระบวนการ  
เทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้น
ความสามารถทางนวัตกรรมจึงเป็นเสมือนกลยุทธ์องค์การส่วนนวัตกรรมเป็นเสมือนเครื่องมือขององค์การ
ที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนั้นองค์การจ าเป็นต้องสร้างความสามารถทาง
นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมีความส าคัญในการท าให้องค์การสามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันส่งผลท าให้ผลการด าเนินงานทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินมีประสิทธิผลที่สูงขึ้น (Suliyanto 
& Rahab, 2012) และความสามารถทางนวัตกรรมเป็นหนึ่งในแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับองค์การ
ที่จะบรรลุความส าเร็จในระยะยาว (Tutar, Nart & Bingol, 2015) ดังนั้นจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท า
ให้อุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ความส าเร็จที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานไม่ได้ตามตามเป้าหมายมากนักจึงเป็น
ที่มาของการท าวิจัยครั้งนี้   
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
   1. การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรีหรือไม่ 
   2. การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมี อิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรีหรือไม่ 
   3. ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมี อิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรีหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจและ 
ผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรี  
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  2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถ 
ทางนวัตกรรมธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรี 

  3. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการ 
เป็นผู้ประกอบการและความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจที่มี อิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน  
ของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและสรุปเป็นประเด็นหลัก ได้ดังนี้ 
 1. แนวคิดการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความตั้งใจในการคิดริเริ่ม
และตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลก าไรและการเติบโตจาการโอกาสในการประกอบธุรกิจ
จนประสบความส าเร็จในกิจการ โดยการประเมินได้จากคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความก้าวร้าวในการแข่งขัน  
ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจเรียนรู้ และความใฝ่ใจในความส าเร็จ ตามแนวคิดของ (Kerr, Kerr & Xu, 
2018; Linares, Kellermanns, Fernandez & Sarkar, 2019; Shan, Song & Ju, 2016) 
   2. แนวคิดความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation Capability) 
   ความสามารถทางนวัตกรรมเป็นการน าความคิดและความสามารถไปใช้ในเชิงปฏิบัติใน
การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์การเพ่ือเป็นการพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ทั้งในรูปแบบ 
ของสินค้า บริการ กระบวนการท างานและรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ โดยความสามารถ  
ทางนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกได้ 5 ด้าน คือ นวัตกรรมการผลิต นวัตกรรมการตลาด 
นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  (Rajapathirana & Hui, 
2018; Schilling, 2008; Verde, De Castro, & Lopez, 2011) 
 3. แนวคิดผลการด าเนินงาน (Performance) 
 การด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตให้ความส าคัญกับผลการด าเนินงานของกิจการว่ามี
ความเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจจากการบริหาร
ทรัพยากรอย่างคุ้มทุนมากที่สุด ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของธุรกิจตามแนวคิดของ แคปแลนและ  
นอร์ตัน (Kaplan and Norton, 1996) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต  โดยผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ธุรกิจรู้ว่าสภาพ
ปัจจุบันขององค์การเป็นอย่างไรเพ่ือให้องค์การได้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารระดับกลางของอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการทั่วไป จ านวน 801 แห่ง (Department of Industrial Works, 
2020) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ค านวณได้จากการก าหนดอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่าง
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ตามจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรตามสูตรของ Hair et al. (2014) ที่ได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมควรมีจ านวนอย่างน้อย 10 – 20 เท่าของตัวแปรเชิงสังเกต และ Comrey & Lee  (2013) ได้
แนะน าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 300 ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามมี
ตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 15 ตัวแปร ขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเพียงพอจึงควรมีอย่างน้อย 20 
x 15 เท่ากับ 300 ตัวอย่าง จากการพิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันความผิดพลาด
และมิให้จ านวนตัวอย่างเป็นอุปสรรคในการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ (Henseler, Hubona & Ray, 2016) 
จึงใช้ตัวอย่างทั้งหมด 500 ตัวอย่าง มากกว่าจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
(Stratified sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการ  ตอนที่ 4 แบบสอบถามความสามารถทางนวัตกรรม และตอนที่ 5 แบบสอบถามผลการ
ด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
แบบลิเคิร์ต 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง มากที่สุด และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด (Likert, 1970)  การทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s Alpha ของการมุ่งเน้น
การเป็นผู้ประกอบการ เท่ากับ  0.836 ความสามารถทางนวัตกรรม เท่ากับ 0.907 และผลการ
ด าเนินงาน เท่ากับ 0.842 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้มีค่ามากกว่ า 0.70 ขึ้นไป (Zikmund  
et al., 2010) และมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67-1.00 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์จาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ออกหนังสือถึงผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม 
การผลิตจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 500 ฉบับ เพ่ือส่งแบบสอบถามโดยขอความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วกลับมายังคณะวิทยาการ
จัดการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนใช้เวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จนได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน  458  ฉบับ และเตรียมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติเชิงที่ใช้ส าหรับตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างข้อมูล  
เชิงประจักษ์กับโมเดลเชิงสาเหตุคือ ค่าสถิติไค-สแควร์ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ดัชนี GFI, CFI, NFI, 
Standardized RMR และ RMSEA ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 

1. การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.39, 
S.D.= .72) ความสามารถทางนวัตกรรมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก  (𝑥 ̅= 4.26,  
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S.D.= .87) และผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(𝑥 ̅= 4.29, S.D.= .76) 

2. อิทธิพลการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรง (0.67) และอิทธิพลทางอ้อม
(0.30) ต่อผลการด าเนินงาน การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมธุรกิจ (0.79) และความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน 
(0.32)  

3. วิ เคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ (entr) และความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจ ( inno) ที่มี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน (perf) ของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ตัวแบบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าสถิติไค-สแคว์ (2) มีค่าเท่ากับ 100.274 องศาอิสระ (df)  
มีค่าเท่ากับ 68, ค่า p-Value เท่ากับ 0.107 ผ่านเกณฑ์ ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 หรือไม่มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติค่าไค-สแคว์สัมพันธ์ (2/df) เท่ากับ 1.475 ผ่านเกณฑ์ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2, ค่าสถิติของการวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.975, ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนสัมพัทธ์ (NFI) เท่ากับ 
0.953 ผ่านเกณฑ์คือมีค่ามากกว่า 0.90, ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 
0.984 ผ่านเกณฑ์ คือมีค่ามากกว่า 0.95 (Hair et al., 2006), ค่าความคลาดเคลื่อนของโมเดลในรูป
ของรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.031 ผ่าน
เกณฑ์ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 (Hair et al., 2006) ซึ่งค่าที่แสดงให้เห็นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุก
ประการจึงท าให้โมเดลมาตรวัดมีความสอดคล้องกลมกลืน  (Model fit) กับโมเดลทางทฤษฎี 
(Tabachnick & Fidell, 2007) 

สรุปได้ว่ าโมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของการมุ่ งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ  
ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจและผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 1 
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Chi-square = 100.274, Chi-square/df = 1.475, df = 68, P=0.107, GFI = 0.975, CFI = 

0.984, RMR = 0.028, RMSEA = 0.031, NFI = 0.953 
 

ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ  ความสามารถทาง
นวัตกรรมธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต 

 
  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   สมมติฐานที่ 1 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมธุรกิจ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.79 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   สมมติฐานที่ 2 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน  
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.67 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   สมมติฐานที่ 3 ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.32 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและ
ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด
เพชรบุรี สามารถอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
   สมมติฐานที่  1  การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถ 
ทางนวัตกรรมธุรกิจ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด
เพชรบุรีต้องอาศัยการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่มีองค์ประกอบตามคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ความโดดเด่นของผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
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ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจได้โดยเฉพาะด้านความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยงและความก้าวร้าวในการ
แข่งขันอันจะท าให้เกิดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิต สนับสนุนผลการวิจัยของ  Madhoushi, Sadati, 
Delavar, Mehdivand, & Mihandost (2011) ที่ศึกษา การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการต่อประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม : บทบาทการเป็นสื่อกลางของการจัดการความรู้ พบว่า การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการจัดการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมดังนั้นการจัดการความรู้
จึงท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและประสิทธิภาพของนวัตกรรม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Satayopat, Wingwon, & Wingwon (2012) ที่ศึกษา ศักยภาพผู้ประกอบการ
และนวัตกรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เขตภาคเหนือตอนบนพบว่าศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมองค์การ 

  สมมติฐานที่ 2 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การด าเนินของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรีจ าเป็นต้องอาศัย
ผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโดยมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ภายใต้สภาวการณ์
ที่ไม่แน่นอนที่มีอยู่ตลอดเวลาของอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในองค์กร ผู้ประกอบการหรือนักบริหารจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นดันโดยเฉพาะ
ความสามารถในการน าตนเองไปสู่การเป็นนักแสวงหาโอกาสและหาช่องทางทางการค้าได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มหรือสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการท างานหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมออกสู่ตลาดที่มีสภาพ
การแข่งขันสูง มีความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจพร้อมที่จะด าเนินการทันทีเมื่อมองเห็นโอกาส มีความมั่นคง
ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์และมองหาความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจท าให้ธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน
สามารถมุ่งไปสู่อนาคตเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตและก าไรจากการด าเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้
อย่างแน่นอน หากผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมีคุณลักษณะดังที่กล่าวมา
ย่อมจะท าให้เกิดประสบความส าเร็จต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรม สอดคล้องกับผลงานวิจัย 
ของ Chokpromanan & Jadesadalug (2015) ที่ศึกษา คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้ าดอนหวายจังหวัดนครปฐม พบว่า 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านความก้าวร้าวในการแข่งขันและด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จมี
อิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการประกอบการ รวมถึงงานวิจัยของ Basco, Perlines, & Garcia 
(2020) ที่ศึกษา ผลกระทบของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน 
ของบริษัท : การวิเคราะห์แบบหลายกลุ่มเปรียบเทียบประเทศจีน แมกซิโกและสเปน พบว่า ผลการ
วิเคราะห์โดยภาพรวมยืนยันว่าการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษัทโดยไม่ค านึงถึงบริบทของบริษัท อย่างไรก็ตามบริบทของบริษัทท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลโดยก าหนด
ผลกระทบของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการต่อผลการด าเนินงานของบริษัท และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สอดคล้องกับการวิจัยของ Aimeak (2013) ได้ท าการศึกษา สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
เพ่ือความสามารถในการแข่งขันและความส าเร็จของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียพ่ือรอง
รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
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สมรรถนะเชิงพฤติกรรมและความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mohammad, 
Massie, & Tumewu (2019) ที่ศึกษา ผลกระทบของการมุ่ งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและ
ความสามารถทางนวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พบว่า การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถทางนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

  สมมติฐานที่ 3 ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การด าเนินของอุตสาหกรรมการผลิตจ าเป็นต้องอาศัยนวัตกรรม  
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตเพราะนวัตกรรมมีบทบาทและ
ความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม หากผู้ประกอบการหรือนักบริหารใช้ความรู้ ทักษะการบริหาร
จัดการ รวมทั้งประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี เพ่ือการคิดค้นและพัฒนาด้านการผลิต ได้แก่ การผลิต
สินค้า การบริการ กระบวนการผลิต ด้านกลยุทธ์การตลาด ด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้าน
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ หากอุตสาหกรรมการผลิตสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการ
พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ย่อมที่จะประสบความส าเร็จในระยะยาวได้เป็นอย่างดีและสามารถ
ก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้น าของธุรกิจได้ ดังนั้นหากมีการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจะช่วยขับเคลื่อนให้ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโต มีผลประกอบการก าไรและยอดขายเพ่ิมขึ้น
สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงสามารถลดต้นทุนและเพ่ิม
คุณภาพงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดได้เปรียบในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
งานวิ จั ยของ Satthayopath, Lertpachin, & Thechatonmenasakool (2014) ซึ่ งศึ กษาความ 
สัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด ความสามารถทางนวัตกรรมและกลยุทธ์
ธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ
ของไทย พบว่า ภาวะความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทาง  ตรงเชิงบวกต่อการมุ่งเน้นตลาดและ
ความสามารถ ทางนวัตกรรมองค์กร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.70 และ 0.48 ตามล าดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Leekpai (2013) ที่ศึกษา ปัจจัยน าความสามารถทางนวัตกรรมและผลต่อ
ผลการด าเนินงานองค์กร พบว่า ความสามารถทางนวัตกรรมมี อิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อผลการ
ด าเนินงานองค์กร สอดคล้องกับผลวิจัยของ Rujirathanalux, Charpavang, & Pongpearchan 
(2018) ที่ศึกษา ผลกระทบของการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์และเครื่องยนต์ในประเทศไทย 
พบว่า การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาดด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และด้านภาพลักษณ์  
ของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์และกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม ควรมุ่งเน้น
การสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้กับลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลหรือรู้จักผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นของธุรกิจที่เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ทันการณ์หรือความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Saunila, Pekkola, & Ukko (2014) ที่ศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถทางนวัตกรรมต่อผลการด าเนินงาน : กรณีผลการกลั่นกรองของการวัด พบว่า 
ความสามารถทางนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในการปรากฏของการ
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วัดผลการด าเนินงาน ดังนั้นการวัดผลการด าเนินงานจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ด้วยความสามารถทางนวัตกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ควรยกระดับและสนับสนุนงบประมาณการอบรมและพัฒนาสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะอย่าง
ต่อเนื่องอันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและนักบริหารที่จะน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางแข่งขันในระยะยาว  สร้างความเจริญเติบโตและผล
ประกอบการที่เพ่ิมข้ึน 

  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
    องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมควรให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมธุรกิจ ทั้งนี้หากธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเพ่ิมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นั ก
บริหารโดยด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ อบรม สัมมนา การศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้นักบริหารมี
ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารงานเพ่ิมขึ้นมีความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น และให้ความส าคัญกับความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัย  พบว่า
ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมต้อง
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว 
   ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
     ควรมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินของอุตสาหกรรมการผลิต 
เช่น การจัดการห่วงโซ่คุณค่า  แรงกดดันทางธุรกิจ  ความสามารถทางการแข่งขัน เป็นต้น เพ่ือเป็น
การน าผลการวิจัยมาศึกษาและเปรียบเทียบว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อผลการด าเนินของอุตสาหกรรมมาก
ที่สุดเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมจะได้ด าเนินงานพัฒนาให้มีความเข้มแข็งเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
ที่มีสติ เป็นฐานการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้ เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ 
และ 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ และทดสอบค่าที และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นพัฒนาสติสัมปชัญญะ ขั้นที่ 2 ขั้นสะท้อนแนวคิดและ
ประสบการณ์ ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาปัญญา ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม ขั้นที่ 5 ขั้นปรับแต่ง
และลงข้อสรุป ขั้นที่ 6 ขั้นตระหนักรู้หลักธรรมสู่การน าไปใช้ และข้ันที่ 7 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยเรียกรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ว่า Mindfulness Based Learning 
Model : MBL 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ ผลการ
ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ  มีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.79, 
S.D.=0.32)  3) ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ พบว่า คะแนนเฉลี่ยวินัยในการเรียนของ
ผู้เรียน ทักษะทางสังคมของผู้เรียน เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ค าส าคัญ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สติเป็นฐานการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
This study aimed at 1) developing a Buddhist instructional model of mindfulness 

based learning for elementary school students in modern Thai society, 2) to determine 
the efficiency of the Buddhist instructional model of mindfulness based learning, and 
3) to determine the effectiveness of the Buddhist instructional model of mindfulness 
based learning. The subjects of the study were 30 students who were in Grade 4 during 
Academic Year 2019. The statistics used in analyzing the quantitative data were mean, 
percentage, and dependent t-test. The qualitative data were analyzed using content 
analysis.  

The findings of the study were 1) The Buddhist instructional model of mindfulness 
based learning consists of 7 steps: (a) mindfulness development, (b) reflection on 
concepts and experiences, (c) wisdom development, (d) holistic practice, (e) refinement and 
conclusion, (f) putting awareness on Buddhist principles into practice, and (g) sharing 
experiences and learning together. The instruction model was named “Mindfulness 
Based Learning Model (MBL)”. 2) The experts’ evaluations on the efficacy of the 
instruction model was at ‘very high’ level ( X = 4.79, S.D.= 0.32, full score = 5) . 3) The 
posttest scores of the students on disciplines in learning, social skills, attitudes towards 
learning, and problem solving ability were significantly higher than those of the pretest 
scores at .01 level of significance.  

 
Keywords 
 Buddhist Instructional Model, Mindfulness Based Learning 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้การศึกษา 
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2580) ว่าด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง   
มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมุ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 2 (May - August 2021) 

 

42 

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน (Office of the Education Council, 2019) 
    พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของมนุษย์ที่สั่งสอนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความจริง     
อันเรียกว่า สัจธรรม ซึ่งเป็นความจริงตามเหตุผลที่ปัญญามนุษย์พึงรู้เห็นได้ด้วยตนเอง (Somdet 
Phra Nyanasamvara Somdet Phra Sangharaja Sakalamahasanghaparinayaka, 2013) 
โดยตรงตามเป้าหมายพัฒนาคนในทุกมิติคนดีมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา ดังนั้น วัตถุประสงค์
ส าคัญของพระพุทธศาสนาจึงเป็นการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือท าให้
ชีวิตเข้าถึงอิสรภาพ ให้ชีวิตหลุดพ้นจากอ านาจครอบง าของปัจจัยแวดล้อมภายนอกให้มากที่สุด ซึ่ง
สามารถแยกพิจารณาอิสรภาพในฐานะอิสรภาพพ้ืนฐานของชีวิตซึ่งต้องอาศัยปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ภายนอกที่มีอยู่ในธรรมชาติ และในแง่อิสรภาพทางสังคมให้เกื้อกูลแก่การด ารงชีวิต (Somdet Phra 
Phutthakasachan, 2018) และช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ช่วยให้มนุษย์มีสติอยู่กับ
ปัจจุบันเป็นหลักในการด าเนินชีวิตที่ดี ช่วยให้รู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยตนเอง ด ารงชีวิตที่ราบรื่นและสงบ
สุข และมีอิสระสามารถควบคุมตนเองได้ เนื่องจากพระพุทธศาสนามีความส าคัญดังกล่าวข้างต้น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเหมาะสมกับยุค
สมัยปัจจุบันจึงมีความส าคัญ อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้
สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าหลักศาสนาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริงได้ น าไปสู่การสร้างสังคมอุดมคุณธรรม จริยธรรม แต่ในสภาพปัจจุบันพบว่า การจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา มีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ดังค าสัมภาษณ์ (Phra MahaHansa 
Dhammahaso, 2020) ได้กล่าวถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระดับ
ประถมศึกษา สรุปได้ว่า ผู้เรียนในปัจจุบันขาดสติในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบด้าน ไม่สามารถก ากับ 
ควบคุมตนเอง จิตใจไม่อยู่กับสิ่งปัจจุบัน มีความวิตกกังวลสูง ผู้เรียนส่วนมากขาดการมีใจจดจ่อกับสิ่ง
ที่เรียน ประมาทในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ และไม่สามารถท างานที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ 
ได้ไม่มีสติในการจัดการอารมณ์ และไม่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีสติ ไม่รู้เท่าทันความคิด ซึ่งมีผล
ต่อการพัฒนาปัญญา ขาดโลกทัศน์ในการมองโลกและสิ่งแวดล้อมในมิติทางจิตวิญญาณ จึงน า ไปสู่
วิกฤตการณ์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และถือเป็นวิกฤตของการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่จะ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมในการด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ (Phra 
Dhammapitaka, 2002) ได้กล่าวถึงปัญหาทางด้านสังคมที่เป็นผลจากการจัดการศึกษาที่สรุปได้ว่า 
ศีลธรรมได้เสื่อมถอยลง เนื่องมาจากการพัฒนาประเทศตามแบบอย่างตะวันตกท าให้ผู้คนละทิ้ง
ความคิดและคุณธรรม จึงส่งผลให้คุณธรรมทางด้านจิตใจลดต่ าลง ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคม  
ของการบริโภคนิยม และปัญหาความเสื่อมทางด้านจิตใจ จากการแสวงหาความเจริญด้านวัตถุ 
หลงใหลวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้คุณค่าด้านจิตใจลดลง และจากระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่โรงเรียน
แยกออกจากวัดท าให้เยาวชนสมัยใหม่ไม่สนใจศาสนา และค าสอนทางศีลธรรม ขาดการอบรมด้าน
จิตใจซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เบื่อการเรียน รักสนุก ซึ่งจากปัญหา
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ดังกล่าวสะท้อนถึงการที่ผู้เรียนขาดสติในการเรียนรู้ซึ่งน าไปสู่ความบกพร่องทางปัญญา (Phra 
Brahmagunabhorn, 2004; Suthasinobon, 2016) 
  จากรายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนประถมศึกษาของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ได้รายงานประเด็นปัญหาส าคัญส่วนหนึ่ งสรุปได้ว่า ในด้านหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาต้องเรียนรู้
โดยมีการก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาการจัดการเรียนรู้ไม่ทันและไม่ได้
มาตรฐาน ผู้สอนจ าเป็นต้องเร่งสอน จึงท าให้ผู้เรียนขาดสติในการเรียนรู้ ขาดการฝึกทักษะอย่าง    
รอบด้าน ขาดความสุข และไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียน
การสอนพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษา พบว่า ผู้สอนยังจัดการเรียนการสอนที่เน้นการให้
เนื้อหาความรู้เป็นหลัก ยังไม่สามารถน าพาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
ผู้เรียนขาดสติปัญญา ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ และในด้านการ
วัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลผู้เรียนขาดมิติการประเมินผลที่รอบด้าน ท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมและขาดปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการพัฒนา จากปัญหาดังกล่าว ในการปฏิรูปการ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนา นอกจากจะต้องแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา ยังต้องค านึงถึงความ
ต้องการของสังคมไทย และโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก  ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตโดยเฉพาะการมีสติในการด าเนินชีวิต
และการเรียนรู้รอบด้าน ทั้งที่ผู้เรียนระดับประถมศึกษาในปัจจุบันต้องมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะชุด
ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และต้องมีสติและปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม มีความสุข  
ในการด าเนินชีวิต จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้สอนที่จะต้องตอบสนองความต้องการดังกล่าว รวมไปถึง
การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่
ต้องการให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งต้องการผู้เรียนที่เป็นอนาคตชาติและพลเมือง
ที่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีสติสัมปชัญญะ สร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมได้ (Office 
of the Education Council, 2017) ซึ่งในขณะที่ความรู้ ความเจริญทางด้านวัตถุและนวัตกรรม 
ต่าง ๆ ในโลกมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากมาย สังคมมีความคาดหวังให้ผู้เรียนโดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษาจ าเป็นต้องสามารถด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข แต่ในสภาพความ
เป็นจริงผู้เรียนชั้นประถมศึกษายังขาดสติในการเรียนรู้ วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็น แก้ปัญหาแบบให้
พ้นไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่รอบคอบ ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนาไม่สัมพันธ์กับ
ชีวิตจริง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน (Jacobs & Fiese, 2007) 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในลักษณะการบูรณาการกับหลักพุทธธรรมที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ 
จึงมีความส าคัญกับผู้เรียนประถมศึกษาในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก “สติ” มีความส าคัญมากส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพภายในของมนุษย์ แก่นที่แท้จริงของการฝึกฝนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดสติรู้เท่าทันจิต  
เป็นการเรียนรู้ที่เป็นการเดินสายกลาง เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส าหรับมนุษยชาติที่จะเรียนรู้ 
ในการด าเนินชีวิตที่เป็นทางสายกลาง ท าจิตที่มีความเป็นปกติ ไม่หลงตามและไม่บังคับ เป็นความดี
งามของฐานการเรียนรู้แห่งสติ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน จึงมีความส าคัญกับการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดข้างต้น (Phra Brahmagunabhorn, 2005) ที่ได้
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เสนอการให้การศึกษาตามแนววิถีพุทธที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน กล่าวคือ  
เป็นการศึกษาเพ่ือรู้ความจริงของธรรมชาติ และพัฒนาคนบนฐานของธรรมชาติ โดยยึดถือทางสาย
กลาง ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้  
โดยใช้สติเป็นฐานการเรียนรู้โดยบูรณาการกับหลักธรรมที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตามระบบไตรสิกขา
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ ฝึกคิดแก้ปัญหา (โยนิโสมนสิการ) พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4  
สัปปุริสธรรม 7 สัทธรรม 3 ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญาโดยผู้สอนจัดการสภาพแวดล้อม  
(ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งสอดคล้องกับ (Khemmani, 2016) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องใช้กลวิธีและวิธีการที่หลากหลาย และสิ่งที่ ขาดไม่ได้ คือ  
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับชีวิตจริง (Phra Brahmagunabhorn, 
2005) การจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานจึงน่าจะเป็นค าตอบของการแก้ปัญหาของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน  
ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ เป็นความจริงของธรรมชาติ ถ้าผู้เรียนเรียนรู้
พระพุทธศาสนาอย่างมีสติเป็นฐานการเรียนรู้ จดจ่อกับสิ่งที่เรียน ไม่ประมาท รู้เท่าทันอารมณ์ในขณะ
เรียนรู้ มีความฉลาดทางอารมณ์ มีทักษะการแสดงออกของอารมณ์ ที่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมี
สติในการพัฒนาปัญญา จะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตใจที่ดีงามและด าเนินชีวิตได้อย่างสงบเย็น
และเป็นประโยชน์ (Office of the Education Council, 2017; Phra Dhammapitaka, 2002)  
   จากสภาพและแนวคิดดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทย
ยุคปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาวินัยในการเรียน ทักษะทางสังคม เจตคติต่อการเรียน และสามารถคิดแก้ปัญหา
ของผู้เรียน เพื่อจะน าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
   1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 
  2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันมีประสิทธิผลเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
   2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐาน 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
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   3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐาน 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน    
ตามประเด็นต่อไปนี้ 

   3.1 วินัยในการเรียนของผู้เรียน 
    3.2 ทักษะทางสังคมของผู้เรียน 
     3.3 เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน  
     3.4 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ 
ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน (Research: R1) ขั้นตอน ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ (Development: D1) 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ (Research: R2) และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล 
ปรับปรุง และขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ  (Development: D2) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง  
คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทวสังฆาราม (ในสังฆราชูปถัมภ์) ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling 
Technique) เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกฝ่ายของโรงเรียนมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินการวิจัยเป็นอย่างด ี
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
         1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบฯ ได้แก่ 1) แบบประเมิน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ และ 2) แบบประเมินคู่มือการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of item-objective congruency: IOC) เท่ากับ 1.00 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
         2. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน
การเรียนรู้ฯ สาระพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 11 แผน ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of item-objective congruency: IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกแผน  
          3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม
วินัยในการเรียนของผู้เรียน แบบวัดทักษะทางสังคมของผู้เรียนแบบวัดเจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน 
และแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้ เรียน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหา          
ค่าความเชื่อม่ัน (reliability) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81, 0.83, 0.84 และ 0.87 ตามล าดับ       
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   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 1.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) 
ค่าความแปรปรวน (S.D.) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบวัดกับจุดประสงค์ (Index of item-objective congruency: IOC) และความเชื่อม่ันโดย
ใช้สูตร KR20  
 2.  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย โดยทดสอบค่าสถิติ t-test dependence 
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา สังเกต บันทึก และสอบถามความคิดเห็น  
 
ผลการวิจัย 
    1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้น เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับ
หลักพุทธธรรมซึ่งได้แก่ หลักแห่งสติที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นการการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้         
หลักไตรสิกขา หลักกัลยาณมิตร  หลักพรหมวิหาร  4 หลักอริยสัจ  4 หลักโยนิ โสมนสิการ           
หลักสัทธรรรม3 หลักอิทธิบาท 4 และหลักสัปปุริสธรรม7 เป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมเรียนรู ้การเรียนรู ้ แก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู ้อย่างเป็นองค์รวม โดยผู้สอนจัด
สิ่งแวดล้อม (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เอื้อในการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านด้วยวิถีวัฒนธรรม
แสวงปัญญา จัดแบ่งขั้นตอนการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1     
ขั้นพัฒนาสติสัมปชัญญะ ขั้นที่ 2 ขั้นสะท้อนแนวคิดและประสบการณ์ ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาปัญญา      
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม ขั้นที่ 5 ขั้นปรับแต่งและลงข้อสรุป ขั้นที่ 6 ขั้นตระหนักรู้
หลักธรรมสู่การน าไปใช้ และขั้นที่ 7 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยเรียก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ว่า Mindfulness Based Learning Model (MBL) ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
            ระดับประถมศึกษา 
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   2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังคมไทยยุคปัจจุบัน  ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน
ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน
ระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด ( X  = 4.79, 
S.D. = 0.32)  
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้  

ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
(n = 7) 

 
ข้อที ่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 
 

ความเหมาะสมของปัญหาที่น ามาใช้ในการก าหนดรูปแบบเพ่ือ
พัฒนาการรูปแบบการจัดการเรยีนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติ
เป็นฐานการเรียนรูฯ้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2 
 

ความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐานที่น ามาใช้ในการก าหนด
รูปแบบเพื่อพัฒนาการรูปแบบการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มสีตเิป็นฐานการเรียนรู้ฯ 

4.86 0.38 มากที่สุด 

3 
 

ความเหมาะสมของการก าหนดขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ 

4.82 0.32 มากที่สุด 

4 
 

ความสอดคล้องของขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท่ีมสีติเป็นฐานการเรียนรูฯ้ 

4.71 0.49 มากที่สุด 

5 
 

ความเหมาะสมของการวางแผนและก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท่ีมสีติเป็นฐานการเรียนรูฯ้ 

4.57 0.53 มากที่สุด 
 

6 
 

ความเหมาะสมขององค์ประกอบการจัดการเรยีนรู้
พระพุทธศาสนาที่มสีตเิป็นฐานการเรียนรู้ฯ 

4.75 0.53 มากที่สุด 

7 
 

ความเหมาะสมของการก าหนดวิธดี าเนินการในขั้นตอนการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูพ้ระพุทธศาสนาที่มสีตเิป็น
ฐานการเรยีนรู้ฯ  

4.80 0.32 มากที่สุด 

8 ความเหมาะสมของการก าหนดขั้นการปฏิบัติกจิกรรมการ
จัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท่ีมสีติเป็นฐานการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนฯ 

4.91 0.14 มากที่สุด 

9 ความเหมาะสมของการก าหนดวิธดี าเนินการในขั้นตอนการ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ฯ 

4.78 0.37 มากที่สุด 

สรุปผลการประเมิน 4.79 0.32 มากที่สุด 
   

จากตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ในสังคมไทยยุคปัจจุบันในภาพรวม 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน มีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด ( X  = 4.79, S.D. = 0.32)  
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 3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผลการวิจัย พบว่า วินัยในการเรียน
ของผู้เรียน ทักษะทางสังคมของผู้เรียน เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผู้ เรียนระดับประถมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ .01 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ท าให้วินัยในการเรียนของผู้เรียน ทักษะทางสังคม
ของผู้เรียน เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนสูงขึ้น 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยวินัยในการเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา  

(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

วินัยในการเรียนของผู้เรียน N X  S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 30 5.43 1.33 -4.61** .000 
หลังเรียน 30 7.77 1.55 

**P<.01 
 

   จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยวินัยในการเรียนของผู้เรียน พบว่า คะแนน
เฉลี่ยวินัยในการเรียนของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐาน  
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา  

(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ทักษะทางสังคมของผู้เรียน N X  S.D. T Sig 
ก่อนเรียน 30 44.23 8.69 -24.69** .000 
หลังเรียน 30 94.53 3.85 

**P<.01 
 
    จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมของผู้เรียน พบว่า คะแนน
เฉลี่ยทักษะทางสังคมของผู้เรียนของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติ  
เป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิที่ระดับ .0 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน N X  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 30 41.37 9.83 -24.27** .000 
หลังเรียน 30 88.33 3.16 

**P<.01 
   
 จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการเรียน (จิตตภาวนา)        
ของผู้เรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการเรียนของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน

ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

ความสามารถในการ 
คิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 

N X  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 11.03 1.67 -49.58** .000 
หลังเรียน 30 26.97 1.30 

**P<.01 
 
   จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐาน  
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน พบว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ ดังกล่าวมีผลการวิจัยเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาไทยและสากล โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 
ท่านประเมินผลในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด ( X  = 4.79, S.D. = 0.32) เนื่องจาก
เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนระลึกถึงสิ่งที่เรียน มีใจจดจ่อกับสิ่งที่เรียน          
ไม่ประมาท ตื่นตัวอยู่เสมอในการปฏิบัติกิจกรรม ตระหนักรู้ในตนเอง รู้เท่าทันในอารมณ์ มีความ
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ฉลาดทางอารมณ์ ที่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีสติ มีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน และรู้เท่าทัน
ความคิดแก้ปัญหา และสามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางปัญญา ส่งผลด้านการมีสมาธิ การเคลื่อนไหว
ร่างกาย ความคิดที่ชัดเจนว่องไว ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อพัฒนาการทางด้านวิชาการ และยังเป็นการช่วย
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตใจ จิตใจสงบขึ้น และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
Phucharoen (2020) พบว่า การสร้างสติหรือการเริ่มต้นของการเรียนรู้และกิจกรรมใด ๆ นั้น การฝึก
สติเริ่มที่ฐานกายก่อน นั่นคือ ฝึกให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกาย (Body Sensation) เพราะการฝึกสติที่
ฐานกายเป็นบันไดขั้นแรกสุดในทั้งหมด 4 ขั้นของการฝึกสติปัฏฐาน 4 และสติยังเป็นเครื่องมือให้รู้ว่า
จิตเกิดอาการหรือไม่ อย่างไร และถ้าฝึกดูความคิด รู้ทันความคิดได้ช านาญแล้ว สติจะเป็นตัวเฝ้าระวัง
ความคิดเชิงลบ ที่ได้แก่ อคติ ล าเอียง ด่วนตัดสินใจ เป็นต้น เมื่อจิตไม่ว่างจะมีความคิดเชิงลบที่ไม่มี
คุณภาพ ดังนั้น สติจะเป็นเครื่องมือในการเตือนให้ผู้เรียนรู้เท่าทันปัจจุบัน ดังที่มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสติที่เห็นชัดเจนว่า “สติมาปัญญาเกิด” ซึ่งทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถฝึกสติได้ทุก
อิริยาบท ทุกเวลา ฝึกได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้รับการฝึกสติมีความกล้า
หาญในการแสดงออก มีความเมตตาและเสียสละ เป็นต้น 
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน การจัดกิจกรรมเน้นความ
หลากหลายของกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีสติส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยการสะท้อนแนวคิดและประสบการณ์ของตนเอง เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม พร้อมทั้งได้ลงข้อสรุป 
เพ่ือการน าไปสู่การประยุกต์ใช้ น าสู่การชื่นชมผลงานร่วมกัน เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ที่มีความหมายกับผู้เรียน กล่าวคือ ในขั้นที่ 1 ขั้นพัฒนาสติสัมปชัญญะ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ 
ที่เต็มไปด้วยสติจะท าให้ผู้เรียนความระลึกถึงสิ่งที่จะเริ่มเรียนรู้อย่างเป็นปัจจุบัน ประกอบกับ
เสริมสร้างความจ าซึ่งมีหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิต ก าหนดอารมณ์ไว้กับจิต จดจ่อกับการเรียนรู้อย่างเป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ Phra Brahmagunabhorn (2009) การเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาสติจึง
เป็นการริเริ่มของการเรียนรู้จากภายในเป็นพลังน าสู่ความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องต่าง  ๆ ได้ดี 
นอกจากนี้ ในขั้นที่ 2 ขั้นสะท้อนแนวคิดและประสบการณ์ ผู้เรียนจะได้สะท้อนแนวคิดและองค์ความรู้
เดิมให้ผู้สอนและผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ได้ทราบ ส่วนในขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาปัญญา ที่ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาสาระที่เรียนรู้จากวิธีการที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และการจัดการความรู้ของ
ตนเอง   ผ่านช่องทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม ผู้เรียนจะ
ได้ฝึกทักษะที่ได้พัฒนาทางปัญญา และเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของตนเองเพ่ือให้สามารถเข้าใจ
สิ่งที่เรียนรู้ได้มากข้ึน ได้ฝึกฝนเรียนรู้จากสภาพจริง ผ่านกระบวนการของไตรสิกขาอย่างมีสติรู้เท่าทัน
สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างผู้มีใจจดจ่อ ขั้นที่ 5 ขั้นปรับแต่งและลงข้อสรุป ผู้เรียนจะได้ในกระบวนการคิด
แก้ปัญหา พิจารณาใคร่ควรผลที่ได้จากการเรียน การปฏิบัติกิจกรรม ปรับแต่งผลงาน ชิ้นงาน และมี
ความรู้ความเข้าใจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้องทั้งลงข้อสรุปถึงผลที่ได้จากการเรียนรู้ น าพาตนเองให้เป็นผู้
ตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้จะช่วยให้สิ่ง
ที่เรียนรู้สมบูรณ์และมีความหมายมากข้ึน ขั้นที่ 6 ขั้นตระหนักรู้หลักธรรมสู่การน าไปใช้ ซึ่งในขั้นนี้ 
ความส าคัญอย่างมากในการน าหลักธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้และ
เข้าใจความเป็นจริงในสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตนเองให้มีแนวคิดเชิง
บวก มองการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยวัฒนธรรมแสวงปัญญาและมีความสุขในการเรียนรู้และการอยู่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ร่วมกัน สุดท้ายก็จะน าเสนอความสุขให้ผู้อ่ืนรอบข้างได้รับ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการ
ชื่นชมตนเองในความส าเร็จ และแบ่งปันความส าเร็จของตนเองให้กับผู้อ่ืน ในขั้นที่ 7 ขั้นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอนดังกล่าว มีความเชื่อมโยง
ต่อเนื่องเสมือนการก้าวเดินสู่ความงอกงามตามหลักธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยทรงเสด็จ
ก้าวเดินบนดอกบัวทั้ง 7 ก้าว ซึ่งถือเป็นการก้าวย่างอย่างมั่นคง มีสติเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโลกการ
เรียนรู้อย่างมีสติที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้         
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน พบว่า วินัยในการเรียนของผู้เรียน 
ทักษะทางสังคมของผู้เรียน เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
ผู้ เรียนระดับประถมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานเป็นกระบวนการที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นทุกขั้นตอน
ค านึงถึงการหล่อหลอมพฤติกรรมวินัยในการเรียนที่ดี มีการวางเงื่อนไข และเตรียมสถานการณ์ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ผู้สอนก าหนด และเสริมสร้างให้ผู้เรียนค้นพบ
แนวทางในการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในลักษณะ Active Learning ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมศึกษา
ข้อมูลความรู้ ความคิด ทักษะ ค่านิยม วิธีคิด และแสดงออกถึงความสามารถที่จะเรียนรู้ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่ Reigeluth (1983) ได้กล่าวไว้ และ
สอดคล้องกับ Phucharoen (2020) ) ที่ได้กล่าวถึง สภาวะแห่งการเจริญสติ ซึ่งถือเป็นสภาวะที่ยาก
ในการอธิบายออกมาเป็นค าพูด และไม่มีตัวช่วยอ่ืนนอกจากการได้ฝึกฝนเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วย
ตนเอง ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนการเจริญสติจะสังเกตได้ถึงความรู้สึกมีความเข้มแข็งทางอารมณ์ ความคิด 
และการกระท า การเปิดประสาทสัมผัสที่เกิดจากการมีสติที่มั่นคงขึ้น การเจริญสติจะช่วยให้ผู้เรียน
รู้จักควบคุมพฤติกรรมในด้านวินัยในการเรียน และวางแผนแบบระบบความคิดแก้ปัญหาของตนเอง 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักควบคุมหรือสร้างทางเลือกให้กับตัวเองที่หลากหลาย แทนที่จะติดอยู่ในการ
กระท าตามนิสัยเดิม ๆ หรือแบบแผนความคิดเดิม ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเครียดหรือความกังวลใจได้ 
ดังนั้น ผู้เรียนที่เรียนรู้โดยใช้สติเป็นฐานการเรียนรู้จึงเกิดความเข้มแข็งจากภายใน มีความสงบ และมี
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ดี มีทักษะทางสังคม และสามารถคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งส่งผลท าให้ผู้ เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานเกิดวิ นัยในการเรียน เจตคติที่ดี            
ต่อการเรียน มีทักษะทางสังคมที่ดี และคิดแก้ปัญหาได้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้รูปแบบการจัด     
การเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
      1.1 กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรมีนโยบายในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องการการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้มีเวทีพัฒนาตนเอง
โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ให้เกิดความ
ช านาญในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด าเนินชีวิต
อย่างมีสติในชีวิตประจ าวันต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคตซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน 
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         1.2 ภาครัฐควรจัดให้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็น
ฐานการเรียนรู้ในลักษณะการบ่มเพาะต้นกล้าทางการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
พร้อมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย 
      1.3 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัย 
      2.1 ควรท าการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานกับผู้เรียนใน
ระดับชั้นอื่น ๆ ในทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรที่อาจส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
เพ่ือเป็นการต่อยอดนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดที่
เสริมสร้างของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
   โครงการวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปี 2562 และได้รับความกรุณาจากนักเรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ในระดับดีมากในรอบสองและ
รอบสาม จ านวน 5 แห่ง โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ    
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางพหุแนวคิด : ด้านคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ โดยมีตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์ จ านวน 83 ค าถาม พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00  

 ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2561 มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ตามแนวพหุ
แนวคิดมี จ านวน 9 ข้อ 14 แนวทาง ประกอบด้วย 1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน : 3 แนวทาง  
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ : 3 แนวทาง  3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ : 2 แนวทาง 4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย : 1 แนวทาง 5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ : 1 แนวทาง   6) ผลการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ 7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการอาชีวศึกษา  
(V-NET) : 2 แนวทาง  8) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา : 1 แนวทาง และ 9) การ
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บริการชุมชนและจิตอาสา : 1 แนวทาง ผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผนและปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับสมรรถนะตามที่สถาน
ประกอบการคาดหวังไว้ 
 
ค าส าคัญ 
 แนวทางพหุแนวคิด มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 แนวปฏิบัติที่ดีในการประกัน
คุณภาพการศึกษา     
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to examine the good practices of internal quality 

assurance of accredited vocational institutions in the second and third assessments by 
the Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA). The 
participants were selected by purposive sampling of which 5 private vocational 
education institutions that have been accredited. The research instrument was the 83-
item-question interview form about multiple approaches of educational quality 
assurance in the aspects of desirable vocational education graduates. It was validated 
the consistency index with IOC values between 0.80-1.00.  

The findings presented that the implementation of quality assurance of the 
vocational education standards 2018 regarding the characteristics of desirable 
vocational graduates which of 9 items and 14 guidelines consists of 1) supervising and 
guiding the students: 3 ways, 2) students have desirable characteristics: 3 ways,  
3) students have the ability to be entrepreneurs or self-employed: 2 ways, 4) learner's 
innovative research, inventions or creations: 1 way, 5) professional skills competition 
results: 1 way, results of 6) assessment of professional standards and 7) Vocational 
National Educational Test  (V-NET): 2 ways, 8) employment and further education of 
graduates: 1 way), and  9) community service and volunteer spirit: 1 way. The findings 
were to be used as good practices in the planning and operation of educational quality 
assurance regarding the standards for desirable characteristics of vocational graduates 
which aiming at providing quality education that is in line with the expected 
competency of the establishment. 
 
Keywords 
 Multiple Approaches, Vocational Education Standards B.E. 2561 (2018), Good 
Practices in Educational Quality Assurance 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 หมวด 6 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้
มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี และเสนอผล             
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยเริ่มท าการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษารอบแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2548 เป็นการประเมินโดยไม่ตัดสินผล ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2553 และในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งสองรอบที่ผ่านมา 
พบว่า มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สองคิดเป็นร้อยละ 11.70 และรอบสามคิดเป็นร้อยละ 17.52 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาเห็นได้ว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ถือว่าไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (Office of 
National Education Standard and Quality Assessment (Public Organization), 2015) 
 จากการศึกษาปัญหาสภาพปัญหาของการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานจาก สมศ. พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ได้รับรองมาตรฐาน 
อาทิ การประกันคุณภาพการศึกษาขาดความต่อเนื่อง ขาดความร่วมมือในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครู อาจารย์ และผู้เรียน  ดังนั้น การส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
มีกระบวนการในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบและสอดคล้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
ควรเป็นระบบที่มีผสมผสานกันระหว่างระบบบริหารงานคุณภาพที่ดีและการประเมินที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ซึ่งระบบบริหารงานคุณภาพที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้และเหมาะสมกับทุก
สถานศึกษาควรจะเป็นระบบบริหารงานวงจรคุณภาพของ Deming เนื่องจากสอดคล้องกับการ
ท างานของประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (Office of the Vocational Education Commission, 2019a) เมื่อได้ศึกษาแนวคิด 
ในการประเมินพบว่าการประเมินที่เหมาะสมควรจะเป็นการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment 
Evaluation) เพราะเป็นการประเมินเพ่ือสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่าย โดยมุ่งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย Fetterman, Kaftarian, & Wandersman (2015) โดยใช้แนวคิดการศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome based Education) ในการก าหนดเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ Kumari & Hasteer (2018) ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากสถานศึกษาอาชีวศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีสอดคล้องกับระบบบริหารงานวงจร
คุณภาพของ Deming การศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome based Education) การประเมินแบบ
เสริมพลัง (Empowerment Evaluation) ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพ
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การศึกษาจะส่งผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. ระดับดีมาก สองรอบ (รอบสอง – รอบสาม) ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 : มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์    
มีลักษณะอย่างไรเพ่ือเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งอ่ืนได้น าไปใช้เป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึ กษา
เอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ในระดับดีมากในรอบสองและรอบสาม จ านวน 5 แห่ง  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 : มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานประกันคุณภาพ จ านวน 15 คน จากสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ในระดับดีมากรอบสองและ รอบสาม โดยมี
คะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก ตั้งแต่ระดับ 4.51 ขึ้นไป เป็นการเลือกแบบเจาะจง 
 รูปแบบการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรคุณภาพของ Deming แนวคิดเรื่องการศึกษา
มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome based Education) แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment 
Evaluation) การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  โดยมีประเด็นการตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Office of the Vocational Education Commission, 2019b)  
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จ านวน 9 ข้อ 
ประกอบด้วย 1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) ผู้เรียนมี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 6) ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการอาชีวศึกษา (V-NET) 8) การมีงานท าและ
ศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา และ 9) การบริการชุมชนและจิตอาสา ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในน าไปเป็นแนวทางในการประกัน

คุณภาพภายใน : มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จ านวน 83 ข้อ แบ่งเป็น 9 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวน 11 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 2 
จ านวน 10 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 3 จ านวน 14 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 5 จ านวน 11 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 6 จ านวน 9 ข้อ ตัว
บ่งชี้ที่ 7 จ านวน 5 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 8 จ านวน 7 ข้อ และตัวบ่งชี้ที่ 9 จ านวน 7 ข้อ     
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์ ( Index of item 
objective congruence : IOC) จ านวน 83 ข้อ แบ่งเป็น 9 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวน 
11 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 2 จ านวน 10 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 3 จ านวน 14 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 5 จ านวน 11 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 6 
จ านวน 9 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 7 จ านวน 5 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 8 จ านวน 7 ข้อ และตัวบ่งชี้ที่ 9 จ านวน  7 ข้อ  
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 2 ท่าน 
และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 3 ท่าน ซึ่งผลการตรวจสอบค่า IOC อยู่ระหว่าง  
0.80 ถึง 1.00 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแล
งานประกันคุณภาพ หรือหัวหน้างานประกันคุณภาพผ่านทางโทรศัพท์ โดยผู้วิจัยขออนุญาต
บันทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์ และใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อแห่ง 
โดยด าเนินการสัมภาษณ์ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562  

 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน; มาตรฐานด้าน
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 วงจรคุณภาพของ Deming 
 การศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome based Education) 
 การประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) 
 มาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.2561 (มาตรฐานด้านด้านคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชวีศึกษาที่ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในระดับดีมาก

สองรอบ (รอบสอง และรอบสาม) 
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  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  โดยในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการศึกษา
รายละเอียดอย่างเป็นระบบโดยมีรูปแบบ (Pattern) หัวเรื่อง (Themes) ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมและ   
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ Suwatanpornkul (2018) 
 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Office of the Vocational Education Commission, 2019b)      
ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จ านวน 9 ข้อ 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 แห่ง พบว่า มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีแนวปฏิบัติที่ดี 3 แนวทาง คือ  1) การให้ผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามผู้เรียน โดยครู/อาจารย์และผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการก ากับ
ติดตามผู้เรียน พร้อมทั้งมีการรายงานการมาเรียนให้ผู้ปกครองทราบ หากผู้เรียนขาดการเรียนต้อง
ประสานไปยังผู้ปกครองโดยเร่งด่วนเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2) การเรียนปรับพ้ืนก่อนการเข้า
ศึกษาในปีแรกของการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกัน และครู/อาจารย์ที่
ปรึกษามีการก ากับ ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด หากพบประเด็นปัญหาในการเรียนให้
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาได้ประสานกับผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ 3) การ
ใช้เทคโนโลยีในการก ากับติดตามการมาเรียน การเข้าเรียน และการออกนอกสถานศึกษาหลังเลิก
เรียน โดยให้ผู้เรียนได้มีการสแกนบัตรนักเรียนทุกครั้งเพ่ือเป็นการยืนยันการมาเรียน พร้อมทั้งให้ครู  
ที่ปรึกษาจัดท าไลน์กลุ่มของผู้เรียนเพ่ือประสานกับผู้เรียนทุกคนในห้อง รวมทั้งเป็นการก ากับติดตาม
การมาเรียนของนักเรียน 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีแนวปฏิบัติที่ดี 3 แนวทาง คือ 1) การให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถานศึกษาให้ผู้เรียนประชุมร่วมกัน 
เพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละภาคการศึกษานอกเหนือจาก 
ที่สถานศึกษามีการด าเนินการอยู่แล้ว โดยมีครู/อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการจัดกิจกรรม
พร้อมทั้งก ากับติดตามให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด 2) การมีส่วนร่วมของครู/อาจารย์     
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ครู/อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
และก าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละปีการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งกิจกรรม      
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละปีให้ครู/อาจารย์ได้รับทราบพร้อมทั้งให้ครู/อาจารย์ก ากับ
ติดตามให้ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด และ 3) การก ากับติดตามผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้ Student Passport สถานศึกษาจัดท า Student Passport 
เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและการท าความดี โดยครูที่ปรึกษาจะประเมิน
ผู้เรียนว่าเกิดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ผ่านทาง Student Passport  
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3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีแนวปฏิบัติที่ดี 
2 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการโดยการสมัครใจ สถานศึกษาเปิดรับ
สมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดอบรมเรื่องการเป็น        
ผู้ประกอบให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม และให้ผู้เรียนรวมกลุ่มเพ่ือจัดท าโครงการ  
การประกอบอาชีพจ าลองพร้อมทั้งจัดหาครูพี่เลี้ยงให้กับผู้เรียนที่เพื่อให้ช่วยในการด าเนินการโครงการ 
โดยสถานศึกษาจะจัดงานวันประกอบอาชีพจ าลอง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าโครงการประกอบอาชีพ
จ าลองมาด าเนินการจริง 2) การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการโดยการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ     
พร้ อมทั้ งมี การจั ด  workshop ในสถานศึกษาเ พ่ือฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ เกิ ดการ เรี ยนรู้ ใ นการ                   
เป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งน าผู้เรียนเข้าไปศึกษาดูงานในการเป็นผู้ประกอบ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้เรียนในการไปเป็นผู้ประกอบการ 

4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีแนวปฏิบัติที่ดี 
คือ สถานศึกษาจัดให้มีวิชาโครงงานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการสร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยให้ผู้เรียนจับกลุ่มเพ่ือด าเนินการและสถานศึกษาจัดหาครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือ
ชี้แนะแนวทางในการด าเนินการให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งจัดหาเวทีประกวดให้กับผู้เรียนทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ประสานกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีความประสงค์
จะใช้ประโยชน์จากผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติที่ดี คือ ให้ครูผู้สอนด าเนินการสรรหาผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการแข่งขันในรายการนั้น โดยสถานศึกษาจัดหาครูพ่ีเลี้ยงในการจัดท าแผน และ   
ช่วยพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้มีความพร้อมส าหรับการแข่งขัน โดยก่อนการแข่งขันจะจัดการ
ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อน าผลมาปรับปรุงแก้ไขในจุดที่บกพร่อง 

6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติที่ดี 1 แนวทาง คือ การปรับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนปรับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะและสรรถะเป็นไปตามที่หลักสูตรรายวิชาก าหนด เช่น Competency-based training 
Project-Based Learning พร้อมทั้งให้ครูมีการรายงานผลการการเรียนของผู้เรียนให้ฝ่ายวิชาการ
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน โดยก่อนการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจะมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียน 

7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-NET) มีแนวปฏิบัติที่ดี 1 
แนวทาง คือ การบรูณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาการศึกษาระดับชาติ 
ด้านการอาชีวศึกษา (V-NET) ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนในแต่ละรายวิชาที่ได้รับโดยการบูรณา
การความรู้ให้สอดคล้องกับที่จะใช้ในการทดสอบทางการศึกษาพร้อมทั้งจัดให้มีการนิเทศการสอนโดย
ในหนึ่งภาคเรียนจะมีการนิเทศ 2 ครั้ง แบบแจ้งล่วงหน้าและแบบไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และเมื่อ     
ใกล้วันทดสอบจัดท า Pretest ก่อนการทดสอบจริงเพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนยังขาดความรู้ด้านใด โดยจัด
ให้มีตารางสอนเพิม่เติมให้กับผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา โดยให้ครูผู้สอนที่มีคาบว่างเข้ามา
ช่วยในการสอนเพ่ิมเติม   
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8. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา มีแนวปฏิบัติที่ดี คือ สถานศึกษาจัดท า
โครงการโรงเรียนโรงงาน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้ประสบการณ์จากคนที่
ท างานมาเป็นครูช่วยสอนควบคู่กับครูประจ า พร้อมทั้งจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาน
ประกอบการเพ่ือจัดหาทุนให้ผู้เรียนและเมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาสามารถเข้าท างานตามบริษัทที่ท า 
MOU ร่วมกัน โดยผู้รับทุนสถานประกอบการจะมาเป็นผู้คัดเลือกโดยตรง และสถานศึกษาจะเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานได้ตามที่
ตลาดแรงงานต้องการ 

9. การบริการชุมชนและจิตอาสา มีแนวปฏิบัติที่ดี คือ สถานศึกษาจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสาประจ าปี โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในน าเสนอโครงการเพ่ือให้
สถานศึกษาเข้าไปด าเนินการ พร้อมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนในการด าเนินการจัดกิจกรรมบริการชุมชน
และจิตอาสาประจ าปี และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา
ประจ าปี และมีการก ากับติดตามให้ครู/อาจารย์ บุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้มี
การประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรรม และชุมชนที่รับบริการ  
 ทั้งนี้  จากการสัมภาษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 5 แห่ง พบว่าในการ
ด าเนินการตามประเด็น 9 ข้อ 14 แนวทางข้างต้นนั้นมีกระบวนการเป็นไปตามพหุแนวคิด ดังนี้
สถานศึกษาด าเนินการวางแผน (Plan) โดยให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งก าหนด
ผลลัพธ์การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐานที่  1 
คุณลักษณะของส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ 
หลังจากนั้น น าแผนไปปฏิบัติ (Do) เก็บรวบรวมหลักฐาน เอกสารการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือ
แสดงให้เห็นความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงาน (documenting progress) มีการก ากับติดตาม 
ประเมินผล (Check) ว่ามีการด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ทั้งประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินการและวิเคราะห์จุดเด่น และจุดควรพัฒนาน าไปวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลป้อนกลับ (Act) ไปพัฒนาสถานศึกษาพร้อมทั้งน าไปก าหนดแผนการด าเนินการในอนาคต  
โดยการก าหนดเป้าหมาย (setting goals) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ซึ่งสามารถสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการพหุแนวคิดดัง  
ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการพหุแนวคิด 
 

ระบบบริหารคุณภาพ PDCA 
การประเมินแบบเสริมพลัง 

(Empowerment Evaluation) 
การศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ ์

(Outcome Based Education) 
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
ก าหนดแผนการด าเนินการของ
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเขา้มามี
ส่วนร่วมในการก าหนดผลลัพธ์ หรอื
เป้าหมายของสถานศึกษา(mission 
or vision)  โดยน าข้อมูลจากการ
ด าเนนิการของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
และแนวปฏิบตัิที่ดีของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนท่ีได้ผลประเมิน
ระดับดีมาก 2 รอบมาใช้เป็นข้อมลู
ประกอบในการก าหนดผลลัพธ์ 
แนวทางและวิธีการในการ
ปฏิบัติงาน (developing strategies)  

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม
ในการก าหนดผลลัพธ์ในการ
ด าเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษาในมาตรฐานด้าน
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ท้ังนี้ ใน
การด าเนินการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษานั้น 
หน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งเป้าหมาย
ให้กับสถานศึกษาไว้เบื้องต้นแล้ว 

ขั้นตอนการน าไปปฏิบัติ (Do) 
มอบหมายงานให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวของ
น าไปด าเนินการ 

ผู้ปฏิบัติงาน (ผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากร) ด าเนินการตามแนวทาง
และวิธีการในการปฏิบัติงาน ที่
ก าหนดพร้อมทั้งเก็บรวบรวม
หลักฐาน เอกสารการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่อแสดงให้เห็น
ความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติ 
(documenting progress) โดย
ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านต้องสามารถ
อธิบายถึงความสอดคล้องระหว่าง
หลักฐาน และเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานได ้

เมื่อก าหนดเป้าหมาย เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว มอบหมายให้ผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องน าไปด าเนินการ
จัดท าแผนของตน พร้อมปฏิบัติ
ตามแผนให้ท าก าหนดไว้ 

ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
ตรวจสอบผลการด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้ง
วิเคราะห์และน าเสนอจดุแข็ง จุดที่
ควรพัฒนาของสถานศึกษาเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการจัดท าข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

(taking stock) เก็บรวบรวมข้อมลู
การด าเนินการที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ โดย
เริ่มจากการประเมินตนเองของ
ผู้ปฏิบัติงานพร้อมวิเคราะห์ จดุแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา  

จัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏบิัติงาน 
และการจัดการเรยีนการสอนพร้อม
ทั้ง ด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ระบบบริหารคุณภาพ PDCA 
การประเมินแบบเสริมพลัง 

(Empowerment Evaluation) 
การศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ ์

(Outcome Based Education) 
ขั้นตอนในการให้ข้อเสนอแนะ 
(Act) น าผลการประเมินและผล
การวิเคราะห์จดุแข็งและจดุที่ควร
พัฒนาของสถานศึกษามาจัดท าเปน็
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษาเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี
ต่อไป 

(planning for the future) การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ด าเนินการผ่าน เพื่อ
น าไปก าหนดแผนการด าเนินการใน
อนาคต โดยการก าหนดเป้าหมาย 
(setting goals) เป็นการก าหนด
เป้าหมายจากผูม้ีส่วนเกีย่วข้องโดย
น าข้อมูลจากการประเมินมาใช้ใน
ก าหนดกิจกรรม แหล่งทรัพยากร 
ขอบเขตความสามารถขององค์กร
เพื่อใช้ในการด าเนินการในอนาคต 

น าผลประเมินที่ไดป้้อนกลับเพื่อ
น าไปพัฒนาแผนปฏิบัติงาน และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรรายวิชา
ต่อไป 

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 แห่ง พบว่า
สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2561 โดยผลการประกันคุณภาพภายในมีความโดดเด่นและมีสถานศึกษามาดูงานเป็นจ านวน
มาก แสดงให้เห็นได้ว่าการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มเป้าหมายเป็น      
แนวปฏิบัติที่ดีสอดคล้องหลักการของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (Office of National Education Standard and Quality Assessment (Public 
Organization), 2013) ซึ่งกล่าวไว้ว่า แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น  ๆ โดยมีหลักฐาน และมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจากการวิเคราะห์การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2561 ด้านมาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มเป้าหมายนั้น พบว่า มีการด าเนินการเป็นไปตามรูปแบบพหุ
แนวคิดซึ่งประกอบด้วยระบบบริหารงานวงจรคุณภาพของ Deming การประเมินแบบเสริมพลัง 
(Empowerment Evaluation) และการศึกษามุ่ ง เน้นผลลัพธ์  (Outcome based Education)  
แนวปฏิบัติที่ดีแทบทุกข้อมุ่งเน้นการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการผสานความร่วมมือของครู/อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
และผู้ปกครองในการด าเนินการจัดกิจกรรม การก ากับติดตามผู้เรียน และการประสานงานกันอย่าง
เป็นระบบ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพและ
สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น จะด าเนินการเพียงบุคคลใดหรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงล าพังมิได้ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครู/
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง และที่ส าคัญคือต้องได้รับการสนับสนุนที่ดี
จากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงท าจะให้การประกันคุณภาพสถานศึกษาบรรลุ
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เป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tangprapasson (2018) ที่พบว่าในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษานั้นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงจะท าให้การประกันคุณภาพ
การศึกษานั้นประสบความส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kaewchusen (2013) ที่พบว่าการ
ประกันคุณภาพภายในโดยการประเมินเสริมพลังช่วยเอ้ือให้บุคลากรเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และท าให้มีการพัฒนาบุคลากรได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งช่วยให้บุคลากร
สามารถท างานได้ด้วยตนเองในอนาคต ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังพบว่าการประกันคุณภาพการศึกษาควรมีการ
ก าหนดเป้าหมาย มีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประ
สิทธิโดยระบบควรไม่ซับซ้อนและสามารถเข้าใจง่าย ดังจะเห็นได้จากการที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มเป้าหมาย จะใช้ระบบบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA ของ Deming เนื่องจากไม่มีความ
ซับซ้อนและสามารถได้ข้อมูลป้อนกลับในการน าไปพัฒนาสถานศึกษาต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Saibut (2019) ที่พบว่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้น าระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวงจร PDCA มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดส าหรับปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา คือ ภาวะผู้น าและการใส่ในท าประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ สมศ.และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่าหากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความใส่ใจและให้ความส าคัญในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา จะส่งผลให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานของ
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Kuparsert (2016) ที่พบว่าหากผู้บริหารที่มี
ความเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์รอบรู้เป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้จะส่งผล
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้นประสบความส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

 1.  ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีนั้นจะประกอบด้วย
ด าเนินการอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การวางแผน (Plan) ซึ่งการว่าแผนต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาส่วนร่วม และจึงน าไปปฏิบัติ (Do) โดยในการปฏิบัติงานต้องมีการ
ก ากับติดตาม พร้อมทั้งมีการเก็บรวบหลักฐานอย่างเป็นระบบมีการประเมินผลการด าเนินงานเป็น
ระยะ ๆ (Check) เมื่อด าเนินการประเมินผลการด าเนินการแล้วเสร็จต้องมีการจัดท าข้อเสนอแนะ
อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน และน าไปก าหนดเป้าหมาย (setting goals) 
ในการด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้ประกันคุณภาพภายในได้บรรลุเป้าหากผู้บริหารให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพ
ภายในจะส่งผลให้การประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ของการประกันคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาให้ครบทุกมาตรฐาน

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
2. ควรมีการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปทดลองใช้ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรอบสาม จาก สมศ. ระดับดีมาก ระดับดี และ
ไมไ่ด้รับรองมาตรฐาน เพ่ือเปรียบเทียบผล  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 3) สร้างรูปแบบความ
มั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ การศึกษานี้เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการโดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 
399 คน เครื่องมือการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณเชิงเส้นตรง และด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยจัดการสนทนากลุ่มกับการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกซ่ึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงตามแนวชายแดนซ่ึงเลือกมา
แบบเจาะจง รวม 32 คน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 3.71, S.D. = 0.43) 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และ .05 มีจ านวน 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านดินแดน ปัจจัยภายนอก
ประเทศ ปัจจัยด้านข้าราชการที่เกี่ยวข้องความมั่นคง ปัจจัยด้านพลเมืองรัฐ และปัจจัยด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และ 3) ข้อสนเทศจากการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า รูปแบบ
ความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
ประกอบด้วย 13 ปัจจัย ได้แก่ เขตแนวชายแดน นักธุรกิจ/พ่อค้า กฎหมายระหว่างประเทศ อ านาจ
อธิปไตย กฎหมายไทย พลเมืองรัฐ ปัจจัยภายนอกประเทศ ความมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ดินแดน 
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ข้าราชการทั่วไป และท่ีเกี่ยวข้องกับความมัน่คงหน่วยงานราชการ  
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ค าส าคัญ 
 ความมั่นคง แนวชายแดน แม่ฮ่องสอน ประเทศไทย เมียนมาร์ 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study border level security in Mae Hong province, 
2) study factors affecting the border security in Mae Hong Son province, and 3) create 
the border security model of Mae Hong Son province, Thailand and the Republic of 
the Union Myanmar. The Quantitative research samples were people living in Mae 
Hong Son province 399 samples. Instruments used for data collection was a 5-rating 
scale questionnaire with the reliability value of .96and statistics used for data analysis 
consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple linear 
regression. The qualitative research was conducted by organizing a focus group 
discussion and in-dept interviewing 32 key informants who were the officials involving 
with border security affairs and they were selected purposively. The data were 
analyzed using the content analysis.  
   The results found that; 1) the overall level of border security in Mae Hong 
Son province was in overall at the high level (�̅� = 3 . 7 1 , S.D. = 0.43). 2) The factors 
affecting the border security in Mae Hong Son province at the statistical significant level 
of .05 comprising 7 factors: territorial factor,  external factor, security officials factors, 
state citizenship factor and International legal factor and 3) The information from the 
group discussion and in-depth interviewing was found that the border security model 
of Mae Hong Son province of Thailand should be consisted of 13 factors including : 
the borderline factor, business/merchant factor, international legal factor, sovereignty 
factors, Thai legal factors, state citizenship factor, external factor, unity and efficiency 
factor, territorial factor, cooperation and participation of general government officials 
and factor, security official factor, government security involving organizations. 
 
Keywords 
 Security, Border, Mae Hong Son, Thailand, Myanmar 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการ
ด าเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ 
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการ
ด าเนินการเพ่ือรักษาผล ประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ฉบับใหม่ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความม่ันคงที่เป็นแก่น
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หลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความม่ันคงในด้านต่าง ๆ 
และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์ส าคัญ” (Ministry of Defensive, 2015) 
 ปัจจุบันบริบทด้านความมั่นคงของชาติมีความสลับซับซ้อน เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ปัญหาภายในและปัญหาภายนอกประเทศมีลักษณะเหลื่อมซ้อนกันจนไม่ อาจที่จะ
แบ่งแยกประเด็นได้อย่างชัดเจน ทาให้ทั้งมิติภัยคุกคามและปรากฏการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่
เกิดขึ้นกลายเป็นปัจจัยส าคัญ ที่มีความจ าเป็นต่อการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและ 
การเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น (Office of Security Policy and 
Strategy, 2018)   
 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะ 
โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็น
เทือกเขาสูง และแม่น้ า ทุกอ าเภอจะมีแนวพรมแดนติดกับประเทศพม่า 3 รัฐ คือ รัฐฉาน รัฐคยา และ
รัฐกอทูเล มีช่องทางธรรมชาติจ านวนมาก ประเทศพม่ายังไม่สามารถควบคุมชนกลุ่มน้อยได้ จึงยังมี
การสู้รบระหว่างรัฐบาลทหารพม่าและชนกลุ่มน้อยอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่ที่
ไม่เท่าเทียมเพ่ือแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าประกอบกับความต้องการใช้แรงงานของภาคเกษตรกรรม
ภายในประเทศ จึงท าให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวเข้ามาขายแรงงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และใช้เป็นทางผ่านไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และกรุงเทพมหานคร ซึ่งแรงงานต่างด้าวเหล่านี้
ส่วนมากจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือ และจะมีการเข้ามาอย่างถูกต้องและผิดกฎหมาย และนอกจากนี้ยังมีผู้
หลบหนีภัยจากการสู้รบที่ลักลอบหลบหนีเข้ามาเพ่ือต้องการเดินทางไปประเทศที่สาม โดยจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่พักพิงจ านวน 4 แห่ง อีกทั้งยังพบปัญหายาเสพติดที่พบในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่คือ ฝิ่น 
รองลงมาคือ ยาบ้า เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือน
บ้านยาวกว่า 400 กิโลเมตร ท าให้มีช่องทางเข้าออกหลายช่องทางทั้งทางบกและทางน้ า และตามแนว
ชายแดนยังคงมีก าลังของชนกลุ่มน้อยเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ท าให้มีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายยา
เสพติดมากขึ้น (Mae Hong Son Provincial Administrative Organization, 2018) 
 ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงในส่วนปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ดังที่ได้กล่าวตามแนวชายแดนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่มีความสลับซับซ้อน เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาภายในและปัญหา
ภายนอกประเทศมีลักษณะเหลื่อมซ้อนกันจนไม่อาจที่จะแบ่งแยกประเด็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้น  
ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงตามแนวชายแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบ
กับท่ีได้พบประเด็นปัญหาจากข้อเท็จจริงและจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่าเป็นความจ าเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือหาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้ง ลดการบุกรุก ปัญหาแรงงาน ปัญหายาเสพติด ตลอดจนสร้างแนวทางใน
การเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาแนวชายแดนให้มีความเจริญในทุกด้าน อันจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ความม่ันคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
อยู่ในระดับใด 
 2. ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. รูปแบบความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทย
กับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
 3. เพ่ือสร้างรูปแบบความม่ันคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้น ามาสู่การก าหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
ปัจจัยด้านพลเมืองรัฐ (ประชากร) ปัจจัยด้านหน่วยงานราชการ ปัจจัยด้านข้าราชการทั่วไป ปัจจัย
ด้านข้าราชการที่เกี่ยวข้องความม่ันคง ปัจจัยด้านนักธุรกิจ/พ่อค้า ปัจจัยด้านเขตแนวชายแดน  ปัจจัย
ด้านดินแดน (พ้ืนที่) ปัจจัยด้านอ านาจอธิปไตย ปัจจัยด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ปัจจัยด้าน
กฎหมายไทย ปัจจัยด้านความมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  
ปัจจัยภายนอกประเทศ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่ ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
รวมจ านวน 158 ,584 คน (Office of Registration Administration, 2019) โดยกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยได้แก่ ได้แก่ ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวนทั้งสิ้น 399 ครัวเรือน  
ซึ่งก าหนดขนาดด้วยสูตรของ Yamane (1973) และท าการแบ่งชั้นภูมิกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นสัดส่วน 
จ าแนกตามพ้ืนที่ปกครองระดับอ าเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 7 อ าเภอ ดังตารางที่ 1 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งต่อความมัน่คงแนวชายแดน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกบั

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
1)  ปัจจัยพลเมืองรัฐ (ประชากร)  
2)  ปัจจัยหน่วยงานราชการ   
3)  ปัจจัยข้าราชการทั่วไป   
4)  ปัจจัยข้าราชการความมั่นคง   
5)  ปัจจัยนักธุรกิจ/พ่อค้า   
6)  ปัจจัยเขตแนวชายแดน   
7)  ปัจจัยดินแดน (พืน้ท่ี)  
8)  ปัจจัยอ านาจอธิปไตย   
9)  ปัจจัยกฎหมายระหว่างประเทศ   
10)  ปัจจัยกฎหมายไทย   
11)  ปัจจยัเอกภาพและประสิทธิภาพ   
12)  ปัจจัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วม   
13)  ปัจจัยภายนอกประเทศ   

 
    

 
 

ความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 

1) ด้านสังคม 
2) ด้านการปกครอง 
3) ด้านการเมือง 
4) ด้านเศรษฐกิจ 
5) ด้านธุรกิจ 
6) ด้านกฎหมาย 
7) ด้านเทคโนโลยีและข้อมูล 
8) ด้านทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 
9) ด้านการบริหารจัดการ 
 
 

รูปแบบความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐ 

สหภาพเมียนมาร์   
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างจากการแบ่งชั้นภูมจิ าแนกตามอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 27,876 70 
2 อ าเภอขุนยวม 13,846 35 
3 อ าเภอปาย 21,224 53 
4 อ าเภอแม่สะเรียง 36,529 92 
5 อ าเภอแม่ลาน้อย 23,619 59 
6 อ าเภอสบเมย 24,451 62 
7 อ าเภอปางมะผ้า 11,039 28 

 รวม 158,584 399 
 
 จากนั้นผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายต่อไปจนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ใน
แต่ละชั้นภูมิ และผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการประชุมกลุ่ม ได้แก่ บุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงตามแนวชายแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จ านวน 16 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ตัวแทนแทนประชาชน จ านวน 2 คน โดยเลือกจากผู้ที่มีบ้านพักอาศัย
ใกล้แนวเขตชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มที่ 2 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ของรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 2 คน โดยเลือกจากเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคง กลุ่มที่ 3 ตัวแทน
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน จ านวน 2 คน โดยเลือกจาก
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนที่มีความรู้และประสบการณ์
ท างานในพ้ืนที่ กลุ่มที่ 4 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหาร จ านวน 2 คน โดยเลือกจากเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่
ท าหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนที่มีความรู้และประสบการณ์ท างานในพ้ืนที่ กลุ่มที่ 5 
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 2 คน โดยเลือกจากเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงตามแนวชายแดนที่มีความรู้และประสบการณ์ท างานในพ้ืนที่ กลุ่มที่ 6 ตัวแทนผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 2 คน โดยเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน
ที่มีความรู้และประสบการณ์ท างานในพ้ืนที่ กลุ่มที่ 7 ตัวแทนผู้น าท้องที่ จ านวน 2 คน โดยเลือกจาก
ผู้น าท้องที่ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนที่มีความรู้และประสบการณ์ท างานในพ้ืนที่ และกลุ่มที่ 8 ตัวแทน
นักธุรกิจ/พ่อค้า จ านวน 2 คน โดยเลือกจากผู้น าท้องที่ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนที่มีความรู้แ ละ
ประสบการณ์ท างานในพ้ืนที่ ส่วนผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ได้แก่ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงตามแนวชายแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 16 คน 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ส าคัญกลุ่มเดียวกันแต่ไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน  
 2. เครื่องมือการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับตามแนวคิดของ Likert (1967) ซึ่งมีค่าความตรง (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบบันทึกข้อสนเทศจาก
การประชุมกลุ่ม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เพ่ือน าเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 ตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 32 
ตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ทางสถิติ และประมวลผลการวิเคราะห์เนื้อหาต่อไป  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเพ่ือแปลผลระดับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเพ่ือวัดการกระจายตัวของข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
เชิงเส้นตรงแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Method) เพ่ืออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงแนว
ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ส่วนข้อมูลที่ได้ รับจาก 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้การสังเคราะห์ผลการประชุมกลุ่มเพ่ือจัดท าเป็นรูปแบบความมั่นคง
แนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ (ฉบับร่าง) และน าการ
สังเคราะห์รูปแบบฯ ไปท าการยืนยันโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 ตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.630 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.880 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.100และส่วนใหญ่อาศัยในอ าเภอแม่สะเรียง จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.060  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์โดยรวม และในรายด้านสามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 2 ดังนี้  
 
ตารางที่ 2 ระดับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์ 

โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์        �̅� S.D. ระดับ 

1. ด้านสังคม 3.91 0.55 มาก 
2. ด้านการปกครอง   3.76 0.65 มาก 
3. ด้านการเมือง   3.62 0.63 มาก 
4. ด้านเศรษฐกิจ  3.44 0.69 มาก 
5. ด้านธุรกิจ   3.68 0.57 มาก 
6. ด้านกฎหมาย   3.36 0.69 ปานกลาง 
7. ด้านเทคโนโลยีและข้อมูล  4.50 0.63 มากที่สุด 
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3.50 0.67 มาก 
9. ด้านการบริหารจดัการ   3.60 0.56 มาก 

ระดับความมั่นคงแนวชายแดนฯ โดยรวม 3.71 0.43 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.710, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็น
รายด้าน พบว่า ความมั่นคงแนวชายแดนอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและ
ข้อมูล (�̅� = 4.50, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมากจ านวน 7 ด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้าน
สังคม (�̅� = 3.91, S.D. = 0.55) รองลงมาด้านการปกครอง (�̅� = 3.76, S.D. = 0.65) ด้านธุรกิจ (�̅� = 3.68, S.D. 
= 0.57) ด้านการเมือง (�̅� = 3.62, S.D. = 0.63) ด้านการบริหารจัดการ (�̅� = 3.60, S.D. = 0.56) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (�̅� = 3.50, S.D. = 0.67) และด้านเศรษฐกิจ (�̅� = 3.44, S.D. = 0.69) 
และอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 1 ด้าน คือ ด้านกฎหมาย (�̅� = 3.36, S.D. = 0.69) ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทย
กับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความม่ันคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศ 
     ไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์โดยรวม (�̂�) 
 

Coefficientsa 

Method: Stepwise 
Unstdz Stdz 

t Sig. R R2 R2
Adj. B S. E. Beta 

1 (Constant) 2.606 0.140 - 18.642 0.000** 0.220 0.049 0.046 
ปัจจัยด้านดินแดน (พื้นที่) 0.148 0.033 0.220 4.465 0.000**    

2 (Constant) 2.225 0.190 - 11.694 0.000** 0.262 0.069 0.064 
ปัจจัยด้านดินแดน (พื้นที่) 0.245 0.047 0.363 5.251 0.000** - - - 
ปัจจัยภายนอกประเทศ 0.186 0.064 0.202 2.919 0.004* - - - 

3 (Constant) 2.574 0.227  11.330 0.000** 0.294 0.087 0.080 
ปัจจัยด้านดินแดน (พื้นที่) 0.210 0.048 0.311 4.371 0.000** - - - 
ปัจจัยภายนอกประเทศ 0.197 0.063 0.214 3.111 0.002* - - - 
ปัจจัยด้านข้าราชการที่
เกี่ยวข้องความมั่นคง 

0.134 0.049 0.147 2.758 0.006** - - - 

4 (Constant) 2.332 0.244 - 9.561 0.000** 0.320 0.102 0.093 
ปัจจัยด้านดินแดน (พื้นที่) 0.234 0.049 0.348 4.829 0.000** - - - 
ปัจจัยภายนอกประเทศ 0.213 0.063 0.231 3.373 0.001** - - - 
ปัจจัยด้านข้าราชการที่
เกี่ยวข้องความมั่นคง 

0.227 0.060 0.250 3.782 0.000** - - - 

ปัจจัยด้านพลเมืองรัฐ  0.156 0.060 0.170 2.601 0.010* - - - 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

Method: Stepwise 
Unstdz Stdz 

t Sig. R R2 R2
Adj. B S. E. Beta 

5 (Constant) 2.782 0.310 - 8.978 0.000** 0.339 0.115 0.103 
ปัจจัยด้านดินแดน (พื้นที่) 0.224 0.048 0.333 4.628 0.000** - - - 
ปัจจัยภายนอกประเทศ 0.225 0.063 0.244 3.575 0.000** - - - 
ปัจจัยด้านข้าราชการที่
เกี่ยวข้องความมั่นคง 

0.222 0.060 0.243 3.707 0.000** - - - 

ปัจจัยด้านพลเมืองรัฐ  0.170 0.060 0.186 2.841 0.005** - - - 
ปัจจัยด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

0.135 0.058 0.118 2.331 0.020* - - - 

. Dependent Variable: ความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประไทยกับสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์โดยรวม / ** = นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 / * = นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า จ านวนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และที่ระดับ.05 มีจ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านดินแดน(พ้ืนที่) (X7) ปัจจัยภายนอกประเทศ 
(X13) ปัจจัยด้านข้าราชการที่เกี่ยวข้องความมั่นคง (X4) ปัจจัยด้านพลเมืองรัฐ(ประชากร) (X1) และ
ปัจจัยด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (X9) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี ้
 ปัจจัยด้านดินแดน(พ้ืนที่ ) (X7) สามารถพยากรณ์ความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์โดยรวมได้ดีที่สุด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์โดยรวมในระดับต่ ามาก (R = 0.220) และสามารถพยากรณ์ความ
มั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์โดยรวมได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละ 4.90 (R2 = 0.049) โดยเมื่อเพ่ิมปัจจัยภายนอกประเทศ (X13) เพ่ิมปัจจัยด้าน
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องความมั่นคง (X4) เพ่ิมปัจจัยด้านพลเมืองรัฐ(ประชากร) (X1) และเพ่ิมปัจจัยด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศ (X9) เข้าไปในสมการถดถอย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ทั้ง 5 ปัจจัยสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความม่ันคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียน
มาร์โดยรวม ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และที่ระดับ.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
กับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์โดยรวม
ในระดับต่ า (R = 0.339) และสามารถพยากรณ์ความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์โดยรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 11.50 (R2 = 0.115) โดยมีรูปสมการ
ถดถอยแบบคะแนนดิบ (Unstandardized) ดังนี้ Ŷรวม = 2.782 + (0.224X7) + (0.225X13) + (0.222X4) +
(0.170X1) + (0.135X9) และมีรูปสมการถดถอยแบบคะแนนมาตรฐาน (Standardized) ดังนี้ Ẑรวม = 
0.333 Z7 + 0.244Z13+ 0.243 Z4 + 0.186Z1 + 0.118 Z9 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยและให้การสัมภาษณ์เชิงลึกในครั้งนี้ มีความเห็นสอดคล้อง
กันว่ารูปแบบความม่ันคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
ควรประกอบด้วยตัวแปรทั้ง 13 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเขตแนวชายแดน ปัจจัยด้านนักธุรกิจ/พ่อค้า 
ปัจจัยด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ปัจจัยด้านอ านาจอธิปไตย ปัจจัยด้านกฎหมายไทย ปัจจัยด้าน
พลเมืองรัฐ ปัจจัยภายนอกประเทศ ปัจจัยด้านความมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านดินแดน 
ปัจจัยด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านข้าราชการที่เกี่ยวข้องความมั่นคง ปัจจัยด้าน
หน่วยงานราชการ และปัจจัยด้านข้าราชการทั่วไป เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 13 ปัจจัยเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของรูปแบบความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์ โดยผลการสังเคราะห์รูปแบบความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย
กับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ปรากฏดังภาพที่ 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 รูปแบบความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพ

เมียนมาร์ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบว่ามีประเด็นซึ่งสามารถน าไปสู่การอภิปรายผลดังนี้  
 1. จากผลการวิจัยระดับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ที่พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นผลมาจากการอยู่ร่วมกัน 
ของประชาชนตามแนวชายแดนซึ่งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โดยสังคมของประชาชน 
ตามแนวชายแดนมีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และเอ้ืออาทรต่อกันและกัน อีกทั้งการด าเนิน
นโยบายด้านความมั่นคงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวชายแดน โดย
การเมืองและกิจกรรมทางการเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ เป็นไปอย่างเสรีภายใต้ข้อก าหนดตามกฎหมาย ส่วนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจตามแนวชายแดนก็มีความเหมาะสม ส่งผลให้ระดับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัด
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แม่ฮ่องสอนของประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิศิษฐ์ ด ามาก (Dam Mak, 2017) ที่ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การ
บริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 2. ปัจจัยด้านดินแดน (X7) และปัจจัยด้านพลเมืองรัฐ (ประชากร) (X1) เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเพราะปัจจัยด้านดินแดนหรือพ้ืนที่
มักจะเป็นปัญหาที่เกิดต่อเนื่องจากประเด็นปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนไม่ว่าจะเป็น  
ทางบกและทางทะเลที่นับได้ว่าเป็นปัจจัยหลักของปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนและน าไปสู่
การใช้ก าลังทหารในการแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การขาดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายหรือละทิ้งถิ่นฐานของประชาชนในพ้ืนที่
เขตแนวชายแดน อันเป็นผลจากการที่ดินแดน หรือพ้ืนที่เขตแนวชายแดนขาดความปลอดภัย และ/
หรือ ขาดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ โดยผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ (Nithi Chai Anan, 2013) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องกร่างระหว่างจังหวัดสุรินทร์
ประเทศไทยและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา โดยผลการวิจัยพบว่า ความมั่นคงทางด้านแนวเขต
แดนส่งผลให้ประชาชนมีเชื่อมั่นในพ้ืนที่เขตแนวชายแดน ลดการย้ายถิ่นฐาน และมีความเชื่อมั่นใน
การอาศัยอยู่ และประกอบอาชีพในพ้ืนที่เขตแนวชายแดน 
 3. ปัจจัยภายนอกประเทศ (X13) และปัจจัยด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (X9) เป็นปัจจัย
ที่เป็นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อประเทศอ่ืน โดยเป็นเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเมืองของประเทศใดประเทศ
หนึ่งที่มีการส่งผลกระทบต่อประเทศอ่ืน หรือสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ความขัดแย้ งหรือข้อ
พิพาทระหว่างประเทศ การคุกความความมั่นคง พฤติกรรมของประเทศมหาอ านาจ  รวมถึงปัญหา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สามารถส่งผลต่อการบริหาร
จัดการงานของภาครัฐ ตลอดจนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแนวชายแดนของประเทศ
ไทยด้วยเช่นกัน โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป 
(Yan Pop Thi Po, 2016) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือความ
ยั่งยืนของชุมชน:ศึกษากรณี 3 จังหวัดชายแดนอีสานใต้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การ เมือง
ภายนอกประเทศ รวมถึงปัจจัยกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นองค์ประกอบส าคัญที่
ส่งผลต่อการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัยระดับความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย
กับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งพบว่า ระดับความมั่นแนวชายแดนในด้านกฎหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ล าดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง อันแสดงให้เห็นว่าความมั่นคงแนวชายแดน
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จังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ในด้านกฎหมายนั้น ยังจ าเป็น
จะต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นล าดับแรกเมื่อเปรียบเทียบกับความมั่นคงแนวชายแดนในด้าน  
อ่ืน ๆ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ควรมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย และควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับ
ความมั่นคงตามแนวชายแดนให้มีความสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่มากข้ึน 
  1.2 จากผลสังเคราะห์รูปแบบความม่ันคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญกับการน ารูปแบบความม่ันคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยดังกล่าวไป
ใช้เป็นฐานคติในการก าหนดแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาการด าเนินที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแนว
ชายแดนให้มีความสอดคล้องกัน โดยการจัดโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องใช้แนวทางของ
การจัดองค์กรผสมแบบ Matrix organization อย่างไรก็ตาม การจัดองค์กรผสมแบบ Matrix 
Organization จะเป็นลักษณะองคกรแบบแนวราบ (Horizontal organization) แต่ก็มีข้อจ ากัดของ
ความหลากหลายและความไม่คุ้นเคยของผู้บริหารภายในองค์กร ดังนั้นจะต้องมีเครื่องมือในการบูรณา
การไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ โดยจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายหรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงต้องมีการยกร่างกฎหมายใหม่เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนในอนาคต 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงสภาพปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินด้านความม่ันคงแนวชายแดนทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนอื่น ๆ ของประเทศไทยให้มีความครอบคลุม 
  2.2 ควรมีการส ารวจวิจัยถึงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนอ่ืน ๆ 
ของประเทศไทย ให้มีความครอบคลุม และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของความมั่นคงในแต่ละ
พ้ืนที่ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ส่งผลให้ความมั่นคงในแต่ละพ้ืนที่ เกิดความแตกต่างระหว่างกัน 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาความมั่นคงชายแดนแบบบูรณาการในแต่ละพ้ืนที่จังหวัด 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการคณะสิงโต
ในย่านฝั่งธนบุรี 2) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 3) สร้างเครือข่ายคณะสิงโตและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มตัวแทนหรือหัวหน้า
คณะสิงโตทั้ง 19 คณะ และผู้มีส่วนได้เสียเช่นผู้น าชุมชนในย่านธนบุรี มีการศึกษาดูงานคณะเชิดสิงโต 
ฝึกอบรม และประชุมสร้างเครือข่าย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการบริหารคณะสิงโตในย่านฝั่งธนบุรีมี 3 แบบด้วยกัน คือ  
(1) ระบบครอบครัว (2) ระบบโรงเรียน (3) ระบบชุมชน แต่ 80% เป็นระบบครอบครัว 2) แนวคิด
การบริหารงานแบบ 7M มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของคณะสิงโต ประกอบด้วย  
(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (2) การบริหารงบประมาณ (3) การจัดการ (4) การให้ข้อมูลข่าวสาร 
หรือการประชาสัมพันธ์ (5) การแสดง (6) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (7) การวัดผล
หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 3) คณะสิงโตมีเครือข่ายใน 4 ระดับซึ่งมีลักษณะดังนี้  
(1) เครือข่ายระหว่างคณะสิงโต (2) เครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ร่วมอาชีพที่ใกล้เคียงกัน เช่น คณะงิ้ว 
คณะมายากล (3) เครือข่ายระดับชาติหรือภายในประเทศ เช่น บริษัท ออแกไนเซอร์ หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ (4) เครือข่ายระดับนานาชาติเช่นคณะสิงโตไปท าการแข่งขันหรือไปร่วมแสดงกับคณะสิงโตใน
ประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์  
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ค าส าคัญ    
 การจัดการคณะเชิดสิงโต การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมไทย-จีน การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

ABSTRACT 
 This paper serves for 1 )  studying the systems and methods in managing 
Thonburi Lion Dance Group, 2 )  studying the methods in managing the group in order 
to promote tourism efficiently, and 3 )  creating networks for the group and encouraging 
tourist active participation in all tourism activities.  This research used qualitative 
research methods. By interviewing and discussing with the group of 19 lion dance 
representatives and stakeholders such as community leaders in Thonburi area. There 
was a study trip, training and networking meetings. 
 The research was found that: 1) There are 3 types of lion dance management 
systems in the Thonburi area: (1)  Family system (2)  School system (3)  Community 
system but most 80% are family systems.  2 ) The 7M management concept is 
appropriate and consistent with the context of the Lion dance, consisting of (1)  Man  
(2) Money (3) Management (4) Message (5) Manifest (6) Mediation (7) Measurement. and 
3) The Lion dance network has 4 levels, which are as follows: 1) the network between 
the lion dance group (2) the network between similar professional groups, such as 
Chinese opera or magic group (3) National or domestic networks such as company 
organizer or government agencies (4) International network such as lion dance group 
compete or perform with lions dance group in Malaysia or Singapore. 
 
Keywords 
 Management of Lion Dance Group, Thai-Chinese Cultural Network, Creative 
Tourism 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การเชิดสิงโตเป็นศิลปวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นับว่าเป็นกิจกรรมที่
มักจัดแสดงควบคู่ไปกับการเชิดมังกร ปรากฏในประวัติศาสตร์มาหลายพันปี ซึ่งธัญธัช วิภัติภูมิ
ประเทศ (Viphatphumiprathes, 2015) กล่าวว่า การเชิดสิงโตเกิดขึ้นในราชส านักในสมัยราชวงศ์
ฮั่น (206 ปี ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 220) มีการพัฒนาและเผยแพร่มาสู่ประชาชนในเวลาต่อมา ทั้งนี้การ
เชิดสิงโตถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจีนที่สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดง ศิลปะ
การต่อสู้ กายกรรม และความเชื่อ การเชิดสิงโตแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ สิงโตเหนือ และสิงโตใต้  
 การเชิดสิงโตมีพัฒนาการมาตามล าดับจากกิจกรรมที่จัดแสดงในราชส านัก สืบทอดกันใน
ระดับชาวบ้านและเป็นจารีตประเพณีดั้งเดิมสู่โครงการกีฬาสมัยใหม่ ที่ให้ความบันเทิง ผ่อนคลายจน
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พัฒนาไปสู่ความเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพ (Fitness) ที่รวมเอาศิลปะการต่อสู้ การร่ายร า และดนตรี เข้ามา
ผสมผสาน สถานการณ์การเชิดสิงโตในประเทศไทยได้พบว่าการเชิดสิงโตได้พัฒนามาเป็นกีฬาระดับ
นานาชาติในลักษณะของการแข่งขันการเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย โดย International Dragon and 
Lion Dance Federation  ได้สร้างกติกาที่ใช้ในการแข่งขันร่วมกันระหว่างประเทศต่าง ๆ การพัฒนา
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมโดยเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมการเชิด
สิงโตกับกฎกติกาของกีฬาแบบสากลเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานการเชิดสิงโตให้มีความเป็น
สากลและเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างนานาชาติ และที่ส าคัญยังท าให้วัฒนธรรมการเชิดสิงโตได้รับ
การอนุรักษ์สืบทอดต่อไป (Viphatphumiprathes, 2015) 
 
การเชิดสิงโตย่านธนบุรี 
 คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นต าหรับหรือต้นฉบับของการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมด้านนี้   มีหลักฐานระบุว่าฝั่ งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเริ่มต้น 
ของวัฒนธรรมการเชิดสิงโตในไทย โดยมีการแสดงครั้งแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินและ
เป็นการแสดงเฉพาะพระพักตร์ (Wattanaboonya, 2018)  แต่พงศาวดารเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ 
(Somdetkromphrayadamrongrachanuphap Riapriang, 1988) ระบุว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัย
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เมื่อฝ่ายองเชียงสือญวนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่
ในกรุงเทพฯ แม้ว่า หลักฐานทั้ง 2 แห่งมีความขัดแย้งกัน แต่อาจสรุปและยืนยันได้ว่าการเชิดสิงโต
เกิดขึ้นครั้งแรกในฝั่งธนบุรีหรือเมืองหลวงของประเทศไทย ในปัจจุบัน 
 ฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะย่านตลาดพลู ได้ปรากฏศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการแสดงสิงโตหลาย
อย่าง เช่น พบช่างท าหัวสิงโตและมังกร พบชุดคณะสิงโตที่ตากไว้หน้าบ้าน พบสิงโตประจ าศาลเจ้า 
รวมไปถึงคณะสิงโตและมังกรทั้งเล็กใหญ่หลายสิบคณะ แต่ละคณะจะมีนักแสดงไม่ต่ ากว่า 30-40 คน 
หรือมากกว่า 150 คน เช่น คณะศิษย์ลูกชัยมงคลมีจ านวนนักแสดงและนักดนตรีรวมกันทั้งหมด 150 
คน ถือว่าเป็นคณะสิงโตที่ใหญ่มาก ถ้ามีการแสดงมังกรจะมีความยาวถึง 80 เมตร จะใช้คนแสดงถึง 
500 คน ดังนั้นถ้านับนักแสดงคณะเชิดสิงโตทั้งหมดทั้ง 19 คณะในย่านธนบุรี อาจมีผู้แสดงถึง 800-
900 คน (Wattanaboonya, 2018) โดยแต่ละคณะล้วนมีประวัติการก าเนิดและด าเนินการคณะ
แตกต่างกัน และได้พบประเด็นปัญหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยในครั้งนี้  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 คณะเชิดสิงโตย่านธนบุรีมีความเข้มแข็งและสามารถอนุรักษ์ศิลปะการแสดงนี้เป็นเวลากว่า 
200 ปี แต่จากการลงพื้นที่ได้พบปัญหาหลายอย่างเช่น 1) การจัดการคณะสิงโตในปัจจุบันยังเป็นการ
จัดการแบบครอบครัว ไม่มีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน ส่งผลให้การด าเนินงานต่าง ๆ ไม่เกิด
ประสิทธิผลเต็มที่ 2) คณะเชิดสิงโตไม่ค่อยมีงานแสดง ส่วนใหญ่แล้วได้รับการว่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง  
3) ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ ที่คนส่วนใหญ่มองว่าคณะสิงโตเป็นแก๊งมาเฟีย ติดยาเสพติด เรี่ยรายขอเงิน 
การแต่งตัวไม่สะอาด 4) ขาดการดูแลสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือช่วยเหลืออย่างจริงจังและ
เป็นรูปธรรม 5) ขาดการรวมตัวจัดตั้งในลักษณะเครือข่ายหรือความร่วมมือกั นอย่างเป็นระบบ  
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มีลักษณะต่างคณะต่างอยู่ 6) ขาดสถานที่ฝึกซ้อม โดยคณะสิงโตส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ในวัด ข้างวัด 
(ปัจจุบันถูกห้าม) ที่ว่างใต้สะพานหรือใต้ทางด่วนในการฝึกซ้อม  
 งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการจัดการ 
คณะเชิดสิงโตให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานานาชาติ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจีนให้คงอยู่คู่ ตลอดจน
สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คณะเชิดสิงโต และสนับสนุนให้คณะสิงโตเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมท่องเที่ยว
ในย่านฝั่งธนบุรี ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการคณะสิงโตในย่านฝั่งธนบุร ี
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายคณะสิงโตและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใช้วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพราะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยนี้ จากนั้นก็ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลวิจัยตามประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้ เมื่อได้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคในการบริหารจัดการคณะสิงโต ขั้นตอนต่อมาคือการถอดบทเรียนการบริหารจัดการ
คณะสิงโตที่มีการบริการจัดการที่ดี (Best Practice) โดยผู้วิจัยได้น าคณะสิงโตย่านฝั่งธนบุรี 3 คณะ 
ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการคณะโตให้มีประสิทธิภาพ 
เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาดูงาน การลงพื้นที่เก็บข้อมูล และการท าสนทนากลุ่มแล้ว ผู้วิจั ยจึงจัดท า
คู่มือประกอบการอบรมเรื่องการบริหารจัดการคณะสิงโต 
 ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นขั้นตอน
ส าคัญอีกส่วนหนึ่งของโครงการนี้ คือ การอบรมให้ความรู้ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการ
อบรมนั้นผู้วิจัยจะคัดเลือกคณะสิงโตจ านวน 5 คณะเพื่อมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คณะสิงโตให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นก็ท าการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายคณะสิงโตย่านฝั่ง
ธนบุรี อีกทั้งร่วมกันออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และสุดท้ายคือการน าเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะสิงโตย่านฝั่งธนบุรีให้ดีขึ้น 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
 1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คณะเชิดสิงโตในย่านฝั่งธนบุรี 19 คณะ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูล
เฉพาะหัวหน้าคณะเชิดสิงโตและสมาชิกในคณะ ๆ ละไม่เกิน 5 คน โดยสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการบริหารคณะ ร่วม 70 คน 
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          2. กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้เสีย หรือเป็นภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ประธานชุมชน
หรือตัวแทนชุมชน จ านวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 1 คนประกอบด้วย ชุมชนตลาดพลู ชุมชนบางยี่เรือ 
ชุมชนหิรัญรูจี  และผู้จัดการแสดงสิงโตเจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์  1 คน  
รวมทั้งสิ้น 4 คน  
 

แผนที่ตั้งคณะเชิดสิงโตย่านฝั่งธนบรุ ี

 
 

ที่มา :  Wattanaboonya (2018)    
 
ผลการวิจัย 
 คณะผู้วิจัย แยกผลการค้นพบตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระบบและรูปแบบการบริหารจัดการภายในคณะสิงโต   
 จากการลงพื้นที่ฯ คณะผู้วิจัยพบระบบ (System) การบริหารจัดการ 3 ระบบ คือ 1) ระบบ
ครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัว 2) ระบบการจัดการของชุมชนหรือแบบชุมชน  3) ระบบโรงเรียน ซึ่ง
แต่ละระบบมีรายละเอียดดังนี ้
 ระบบครอบครัว หรือธุรกิจครอบครัว    
 คณะสิงโตส่วนใหญ่ 80% มีการบริหารงานแบบครอบครัว คืออยู่แบบครอบครัว สมาชิก
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในเครือญาติในละแวกชุมชนเดียวกัน สาเหตุที่เอาญาติพี่น้องมาแสดงเพราะว่า
กล่าวตักเตือนกันได้ หากไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัว ถ้ามีการกล่าวตักเตือนไปอาจเกิดปัญหาได้ แม้
เด็กในชุมชนที่ไม่ได้เป็นญาติเข้าเป็นสมาชิกด้วย แต่เป็นเด็กที่รู้จักมักคุ้นกัน ว่านอนสอนง่าย  
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 กล่าวได้ว่า คณะสิงโตส่วนใหญ่มีระบบการบริหารงานแบบครอบครัว เสมือนญาติพี่น้อง 
การบริหารจัดการคณะแบบไม่เป็นทางการ บริหารจัดการไปตามสถานการณ์ เช่น รายได้จากการ
แสดงได้มาเท่าไร ก็จ่ายค่าแสดงตามความส าคัญของตัวแสดง และเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน  
เก็บบางส่วนไว้เป็นค่าบ ารุงอุปกรณ์เครื่องมือในการแสดง ตลอดถึงค่ารักษาพยาบาล หากประสบ
อุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมหรือการแสดง ถ้าสมาชิกคนใดขัดสนเรื่องเงินทองจับจ่ายใช้สอย หัวหน้าคณะ
ก็จะให้การช่วยเหลือตลอด ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คณะสิงโตอยู่รอดและอนุรักษ์การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมประเภทนี้มาจนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันการแสดงของคณะสิงโตไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของคน
จีนเพียงอย่างเดียวแต่มีเป้าหมายทางธุรกิจด้วย แต่ระบบนี้จะเน้นการบริหารงานตามหลักการทฤษฎี
ทางธุรกิจ คณะผู้วิจัยพบว่า มีคณะศิษย์ลูกชัยมงคล ที่มีการบริหารงานงานคล้ายกับแบบธุรกิจ
ครอบครัวมากที่สุด มีการใช้แนวคิดการตลาด 4 P มาบริหารงาน คือ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) การ
แสดงต้องดีมีคุณภาพ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 2) ราคา (Price) มีความเหมาะสมกับชุดการ
แสดง คณะมีชุดการแสดงที่หลากหลาย ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ ระยะเวลาในการแสดง ขึ้นอยู่กับผู้จ้างงาน
ว่าต้องการแบบไหน 3) สถานที่ (Place) การฝึกซ้อมอยู่ใกล้ที่ตั้งของคณะ อยู่ในชุมชน ท าให้มีความ
สะดวกต่อการฝึกซ้อมสามารถฝึกซ้อมได้ทุกวัน และสามารถควบคุมการฝึกซ้อมได้อย่างใกล้ชิด  
4) การส่งเสริม (Promotion) ให้ลูกค้าเป็นประจ า คือ การแถมการแสดงสิงโตชุดเล็ก ๆ หรือมีการ
แถมการแสดงมังกรด้วยให้ (หรือกล่าวได้ว่าจ้างแสดงสิงโต ได้มังกรเป็นของแถม จ้างแสดงมังกร  
ได้เชิดสิงโตเป็นของฝาก) 
 ระบบโรงเรียนหรือชมรม 
 คณะผู้วิจัยพบว่า บางคณะใช้ระบบโรงเรียนหรือชมรมในโรงเรียน เช่นคณะหลงเฉียนไทย
แลนด์มีระบบคัดเลือกคนเข้ามาเล่นในคณะ โดยการเปิดชมรมในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มีการคะแนน
ในวิชาที่โรงเรียนเปิดสอน มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีรุ่นพี่รุ่นน้อง ถ่ายทอดกันต่อไปเรื่อย ๆ ผู้น า
ฝึกสอน ก็เป็นซีเนียร์ของรุ่นนั้น ๆ ใช้ระบบ หลักสูตร อุปกรณ์ที่ทางผู้ฝึกสอนจากประเทศสิงคโปร์เขา
เลือกให้ และมีการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยนิสัยหรือความต้องการของคนไทย  
 ระบบการจัดการของชุมชน 
 สิงโตหลาย ๆ คณะมีการจัดการด้วยชุมชน คือคนในชุมชนก่อต้ังคณะฯ และรวบรวมสมาชิก
ในชุมชน มีการตั้งชื่อคณะตามชื่อวัด หรือชื่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดหรือพระที่เคารพนับถือ ระบบการ
จัดการแบบชุมชนอยู่ได้ไม่นานและมีไม่มาก เนื่องจากจะมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
รายได้ของการแสดง คณะผู้วิจัยพบว่า ระบบการจัดการแบบชุมชนอยู่ในระบบการจัดการแบบ
ครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง หมายถึงการที่คนในครอบครัวมีการก่อตั้งคณะและรุ่นลูกก็มีการสืบสานต่อ  
แต่ก็เอานักแสดงจากชุมชน ซึ่งระบบปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ คือมีการบริหารงานแบบครอบครัว 
หัวหน้าคณะเป็นคนในครอบครัว แต่สมาชิกคณะเป็นคนในชุมชน และบางครั้งชุมชนก็ร่วมบริหารหรือ
วางแผนด้วย  
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 2. แนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 คณะผู้วิจัยได้น าทฤษฎี 7 M มาใช้ เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่สอดคล้องกับบริบทของการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) การบริหารคนหรือสมาชิกมีองค์ประกอบ 
หลาย ๆ อย่าง เช่น (1) การรับสมาชิก ต้องมีการประเมินพฤติกรรม ความสามารถ และนิสัยใจคอ  
ต่าง ๆ รวมทั้งต้องสืบประวัติให้ดีก่อนรับเข้าเป็นสมาชิก (2) ต้องวางคนให้เหมาะกับงาน เช่น คนตัว
เล็กควรอยู่ด้านบนในกรณีที่มีการแสดงต่อตัวหลายชั้น คนตัวใหญ่ต้องอยู่ด้านล่างเพื่อรับน้ าหนัก  
อีกทั้งต้องดูที่ความสามารถในการแสดง เพราะการแสดงมีหลายแบบ แต่ละคนชอบและถนัดต่างกัน  
(3) เน้นย้ าเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ลักขโมย การที่คณะสิงโตต้องเข้าไปแสดงตามบ้านต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้มี
ทรัพย์สินมีค่า สุ่มเสี่ยงจะถูกขโมยโดยง่าย  ดังนั้นการเน้นย้ าการไม่ลักขโมยมีความซื่อสัตย์ ฯ  
 2) การบริหารงบประมาณ (Money)  คณะสิงโตจ าเป็นต้องมี 1) การบริหารงบประมาณ
อย่างละเอียด เช่น ราคาชุดการแสดง แต่ละคณะจะมีชุดการแสดงที่หลากหลายขึ้นอยู่กับค่าจ้าง  
2) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก การจ่ายค่าจ้างตามความสามารถของนักแสดง เนื่องจากการ 
แสดงมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ คนที่ต้องใช้แรงมากหน่อยก็ต้องได้รับค่าจ้างมากกว่าคนที่ใช้แรงน้อย
กว่า เป็นต้น 3) การรับงานผ่านบริษัท ออแกไนเซอร์ ต้องมีการตกลงราคาให้ดี มีการแต่งกาย
เรียบร้อย มาตรงเวลา จะท าให้มีงานจากบริษัท ออแกไนเซอร์ แต่การรับงานผ่านบริษัทฯ ก็มีข้อเสีย
คือ การหักเปอร์เซ็นต์  4) สปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุน การมีสปอนเซอร์มีทั้งข้อดีและข้อเสียคล้าย ๆ 
กับการรับงานผ่านออแกไนซ์ เพราะการมีสปอนเซอร์จะท าให้คณะสิงโตได้รับการสนับสนุนเรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงได้รับงานจากเครือข่ายของสปอนเซอร์ดังกล่าว แต่บางครั้งอาจไม่สามารถรับ
งานอื่นได้ในกรณีที่สปอนเซอร์ต้องการให้ไปจัดแสดงในงานของสปอนเซอร์  
 3) การจัดการ (Management) จากการลงพื้นที่พบว่า ถ้าคณะใดที่หัวหน้าคณะสิงโตมี
การศึกษาจะมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพราะได้น าความรู้ด้านการบริหารมา
พัฒนาคณะ ก็ส่งผลท าให้คณะนั้นมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และงานจัดแสดงมากกว่าคณะอ่ืน ๆ  
 4) การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์ (Message) หลายคณะมีการใช้
เทคโนโลยีหรือโซเซียลมีเดียในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว แต่รูปแบบการประชาสัมพันธ์
แบบปากต่อปากยังคงใช้การได้ การแสดงงานการกุศลต่าง ๆ ก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกแบบหนึ่ง 
ดังนั้นคณะสิงโตควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อที่จะสามารถน าเสนอความสามารถ
ของตนเองให้คนทั่วไปได้เห็นมากที่สุด 
 5) การแสดง (Manifest) คณะผู้วิจัยพบว่าคณะสิงโตมีการพัฒนารูปแบบการแสดง 
เทคนิค วิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างหรือสร้างความบันเทิงให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก หลาย
คณะพัฒนาจากสิงโตพื้นไปสู่สิงโตกายกรรม (กระโดดเสาดอกเหมยหรือต่อตัว) เพิ่มความหวาดเสียว 
ตื่นเต้น รวมทั้งมีการน ารูปแบบการแสดงจากต่างประเทศ เช่น คณะหลงเฉียนมีการน ารูปแบบ 
การแสดงจากประเทศสิงคโปร์เข้ามา ท าให้มีความแตกต่างจากคณะอื่น ๆ เป็นต้น  
 6) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) คณะผู้วิจัยพบว่า การ
ประนีประนอมกัน การแบ่งปันกัน (งานแสดง) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถท าให้คณะสิงโตอยู่ร่วมกันได้ 
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การที่มีบริษัทออแกไนเซอร์เข้ามาเป็นคนกลางในการจัดหางานแก่คณะสิงโตถือเป็นกลไกหนึ่งที่
สามารถแก้ปัญหาเรื่องการตัดราคาได้ เพราะจะมีการตกลงกับผู้ว่าจ้างอย่างชัดเจน ลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดปัญหาหลาย ๆ อย่าง เพราะบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลคณะสิงโตหรือคุณภาพก่อนที่จะ
ส่งงานให้กับผู้ว่าจ้าง หากเกิดปัญหา ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกร้องความเสียหายจากบริษัท  
ออแกไนเซอร์ ได้ 
 7) การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) คณะผู้วิจัยพบว่า
คณะสิงโตได้ท าการประเมินตนเองใน 3 ลักษณะคือ 1) ประเมินจากการน ามาใช้ซ้ า หรือมีการว่าจ้าง
จากผู้ว่าจ้างคนเดิมให้มาแสดงอีกครั้งในโอกาสหน้า เป็นการบ่งบอกว่า การแสดงของคณะเรา (สิงโต) 
มีคุณภาพ  2) มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนถึง
คุณภาพ หรือผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้อย่างดี เกิดจากการพูดปากต่อปาก 3) ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ คณะสิงโตบางคณะมีความปรารถนาที่ได้จะข้าร่วมการ
แข่งขันระดับนานาชาติ ถ้าได้รางวัลกลับมาถือเป็นความภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ รางวัล
จากการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติย่อมเป็นตัวการันตี หรือตัวชี้วัดที่ดีที่จะบอกว่า คณะ
สิงโตมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดและจะส่งผลต่อการมีงานแสดงในอนาคต 

3. การสร้างเครือข่ายคณะสิงโตและส่งเสรมิให้นักท่องเทีย่วมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  
 คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คณะสิงโตกลุ่มตัวอย่างในประเด็นเครือข่าย (Network) พบว่า 
เครือข่ายมี 4 ระดับ คือ 1) เครือข่ายในระดับคณะสิงโตด้วยกัน 2) เครือข่ายผู้ร่วมอาชีพที่คล้ายคลึง
หรือใกล้เคียงกัน 3) เครือข่ายระดับชาติหรือภายในประเทศ และ 4) เครือข่ายระดับนานาชาติ แต่ละ
ระดับสรุปได้ว่า 
 1. เครือข่ายในระดับคณะสิงโตด้วยกัน  พิจารณาและวิเคราะห์จากคณะสิงโตแต่ละคณะที่
แยกออกไปจัดตั้งเป็นคณะใหม่ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ยังมีอยู่ หากคณะใดคณะหนึ่งมีงานแสดง
แต่อีกคณะไม่มีงานก็สามารถติดต่อ ร้องขอนักแสดงจากอีกคณะหนึ่งได้ คณะใหญ่ ๆ ที่มีสมาชิก
นักแสดงจ านวนมาก เมื่อมีงานแสดงมากกว่าหนึ่งงานในบางวันก็สามารถแยกเป็นกลุ่มคณะเล็ก ๆ 
พร้อมกับสมาชิกในคณะจ านวนหนึ่งไปงานแสดงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการได้ หรือหากนักแสดงไม่พอก็
สามารถขอหรือเรียกเอานักแสดงจากคณะอื่น ๆ ที่รู้จักซึ่งอาจเรียกว่าเป็นเครือข่าย แต่ไม่ใช่เครือข่าย
ที่เป็นทางการนัก 
 2. เครือข่ายผู้ร่วมอาชีพที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน หมายถึงกลุ่มบุคคลหรือคณะที่
ประกอบอาชีพงานแสดงด้วยกัน เช่น คณะงิ้ว คณะมายากล หรือบริษัทจัดงานแสดง เป็นต้น ดังเช่น
พบว่าคณะสิงโตบางคณะมีงานแสดงในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางคณะสิงโต 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือบางครั้งติดต่อผ่านคณะงิ้วหรือหัวหน้าคณะแนะน า ฝากงานแสดง
เชิดสิงโตมาด้วย เป็นต้น 
 3. เครือข่ายระดับชาติหรือภายในประเทศ สมาคมสหพันธ์วูซูแห่งประเทศไทยเป็นสมาคม
หลักที่ดูแลคณะสิงโต มีบทบาทหลักในการจัดการแข่งขันการแสดงสิงโตแห่งชาติ ซึ่งจะมีการแข่งขันปี
ละ 4 ครั้ง คือ การแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ และการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ สมาคมสหพันธ์ฯ มีความต้องการที่จะเข้ามาดูแลและ
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จัดระเบียบคณะสิงโตต่าง ๆ แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคหลาย ๆ อย่าง เช่น คณะสิงโตส่วนใหญ่ไม่
ยอมรับเนื่องด้วยมีการเก็บค่าสมาชิก แต่ก็มีคณะสิงโตบางส่วนเห็นด้วยและยอมเป็นเครือข่ายภายใต้
สมาคมสหพันธ์ฯ  
 4. เครือข่ายระดับนานาชาติ คณะสิงโตในไทยหลายคณะมีลักษณะเป็นเครือข่ายกับสิงโต
หรือสมาคมสิงโตในประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์ เช่น คณะหลงเฉียนไทยแลนด์ ได้รับการสนับสนุน
จากสมาคมหลงเฉียนจากประเทศสิงคโปร์ โดยสมาคมนี้ส่งอาจารย์มาฝึกสอน รวมถึงให้ความรู้ทั้งเรื่อง
กฎเกณฑ์ กติกา เทคนิคการแสดงเชิดสิงโต เป็นต้น ประมาณปีละ 4-5 ครั้ง เริ่มมาสอนตั้งแต่ปี 2558 
จนถึงปัจจุบัน จุดประสงค์ในการสนับสนุนคณะสิงโตในประเทศไทยเนื่องจากต้องการยกระดับคณะ
สิงโตไทยให้มีความเป็นสากล และต้องการสร้างเครือข่ายคณะสิงโตในประเทศไทยให้มากขึ้นด้วย  
แต่ละปีสมาคมสิงโตจากประเทศสิงคโปร์ได้ให้การสนับสนุนแก่คณะสิงโตในประเทศไทยหลายคณะ 
 
อภิปรายผล 
 คณะผู้วิจัยจะได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการคณะสิงโตในย่านฝั่งธนบุรี  
 คณะผู้วิจัยได้พบว่า คณะสิงโตบริหารจัดการโดยระบบครอบครัว กล่าวคือสมาชิก 
ในคณะสิงโตส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มาจากครอบครัวเดียวกัน กลุ่มเครือญาติ หรือเป็นบุคคลในละแวก
ชุมชน สาเหตุที่ใช้ระบบครอบครัวหรือเครือญาติ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการฝึกหัด 
เพราะหากเป็นบุคคลจากครอบครัวอื่น หากหัวหน้าคณะสิงโตแนะน าอาจหงุดหงิดหรือโกรธหรือ  
เมื่อนักแสดงคนนั้นเก่งและมีความสามารถมากขึ้น อาจลาออกจากคณะหรือไปร่วมกับคนอื่นจัดตั้ง
คณะสิงโตใหม่ขึ้นมาแข่งกับคณะเดิม เป็นต้น แต่เมื่อคณะผู้วิจัยศึกษาและสังเกตจากที่มาของแต่ละ
คณะสิงโต กลับพบว่าหลายคณะล้วนแยกออกมาจากคณะดั้งเดิมทั้งสิ้น ทั้งที่หัวหน้าคณะที่แยกตัว
ออกมาตั้งคณะใหม่ก็เป็นญาติพี่น้องหรือเครือญาติกับเจ้าของคณะเดิม แต่อาจเรียกว่าแยกออกมาเป็น
เครือข่าย (Network) ของคณะเดิมหรือเครือข่ายของกันและกันซึ่งมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีระบบ 
(Stichweh, 2011) ที่กล่าวว่าระบบคือการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นของส่วนที่สัมพันธ์กันและพึ่งพา 
ซึ่งกันและกันทั้งที่เป็นธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น  
 นอกจากจะเป็นเครือญาติที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นแล้ว คณะสิงโตที่เปิดรับ
สมาชิกจากระบบรุ่นพี่ รุ่นน้องในโรงเรียน ก็สัมพันธ์กับทฤษฎีนี้เช่นกันเพราะทฤษฎีระบบแบบ  
สหวิทยาการกล่าวว่า ทุกระบบถูกก าหนดโดยขอบเขตเชิงพื้นที่ และเวลาของมัน ระบบได้รับอิทธิพล
จากสภาพแวดล้อมภายนอก สามารถอธิบายระบบโดยโครงสร้าง วัตถุประสงค์ ธรรมชาติ หรือการ
ท างานของมัน ในแง่ของผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งของระบบมักจะส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืน
ทั้งระบบโดยมีรูปแบบพฤติกรรมที่คาดการณ์ได้ ส าหรับระบบที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และปรับตัว
ด้วยตนเอง การเติบโตและการปรับตัวในเชิงบวกขึ้นอยู่กับว่าระบบนั้นปรับสภาพแวดล้อมได้ดีเพียงใด 
บางระบบท างานเพื่อสนับสนุนระบบอื่นเป็นหลัก โดยช่วยในการบ ารุงรักษาระบบอื่น หรือเพ่ือป้องกัน
ความล้มเหลว ดังนั้นเป้าหมายของทฤษฎีระบบคือ การค้นหาพลวัตร (Dynamics) ค้นหาข้อจ ากัด 
เงื่อนไข และหลักการของระบบ (Beven, 2006)   
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 การศึกษาได้พบว่า คณะสิงโตหลายคณะมีระบบและพลวัตร (Dynamics) ของตนเองทั้งใน
ส่วนของการรับสมาชิก การแสดงสิงโตตลอดถึงระบบการสร้างคติความเชื่อต่อการแสดงเชิดสิงโต เป็น
ต้น ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับความเชื่อยุคใหม่ น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการแสดง 
การใช้กลยุทธ์การตลาด การประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วย สามารถสื่อสารกับผู้จ้าง ผู้ชมและผู้แสดง
ระหว่างกันมากขึ้น   
 แม้ว่าจะมีรูปแบบและระบบการรับสมาชิกแตกต่างกันบ้าง แต่ละส่วน (สมาชิกและหัวหน้า
คณะ) มีความเก่ียวข้องและพึ่งพาอาศัยกันและกัน เช่นกรณีสมาชิกคณะสิงโตถือหัวสิงโตเดินเรี่ยไร ท า
ให้ภาพลักษณ์คณะสิงโตตกต่ า แต่หัวหน้าคณะฯ ก็ไม่สามารถท าอะไรหรือแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะหาก
ต าหนิหรือไล่ออกจากคณะฯ จะส่งผลกระทบเมื่อมีงานแสดงหรืออาจไปร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งคณะ
ใหม่ หัวหน้าคณะสิงโตจะต้องมีความยืดหยุ่น พยายามปรับความสมดุลในคณะอย่างเต็มที่ แม้กระทั่ง
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนในการแสดง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ Stichweh (2011) ที่ว่า
ด้วยองค์ประกอบของระบบว่า 1) ระบบ คือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน 2) ระบบ คือ ขอบเขตที่ก าหนดระบบ และแยกความแตกต่างจากระบบอื่น ๆ ใน
สภาพแวดล้อม 3) ระบบ คือ ความสมดุลที่มีความยืดหยุ่นต่อปัจจัยภายนอก แต่ก็สามารถรักษา
ลักษณะส าคัญของระบบตนเองได้  4) ระบบ คือ การปรับตัวเพื่อท าการเปลี่ยนแปลงภายในที่จ าเป็น 
และสามารถการปกป้องตัวเองจากสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 5) ระบบ
คือการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 6) ระบบคือการตอบสนอง
กระบวนการที่ระบบแก้ไขตัวเองตามปฏิกิริยาจากระบบอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อม 
 คณะสิงโตมีความเชื่อว่า กรณีที่สมาชิกจากบางคณะถือหัวสิงโต เดินเรี่ยไรตามถนน ชุมชน
หรือตลาด กระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะสิ ง โต โดยรวม ซึ่ งสอดคล้องกับงานศึ กษา 
ของ Sanguannam (2002) ที่พบว่า แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กันหรือ 
มีผลกระทบต่อกันและกัน (The Entities Model) หมายความว่าถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัว
หนึ่งเปลี่ยนไป ก็จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบตัวอื่นด้วย  เพราะทฤษฎีระบบจะมอง 
ทุก ๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบ มากกว่าที่จะมองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ 
 คณะสิงโตอาศัยปัจจัย/ทรัพยากรการบริหารหลายด้าน เช่นบุคลากร (Man) สมาชิก 
ในคณะเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานแสดงสิงโต งบประมาณ (Money) ที่จัดหากันขึ้นมาเอง แสวงหา
วัสดุอุปกรณ์ (Materials) เพื่อการจัดการแสดงที่ร่วมหรือทันสมัยมากขึ้น การบริหารจัดการ 
(Management) และแรงจูงใจ (Motivations) ทั้งที่เป็นเรื่องค่าจ้าง ค่าตัวสมาชิกนักแสดง   
 แต่ละคณะมีสถานะเป็นองค์การกลุ่มแบบธรรมชาติ (Natural System Perspective) เป็น
การรวมกลุ่มของปัจเจกชนซึ่งสมาชิกมีผลประโยชน์ร่วมกันและท ากิจกรรมร่วมกัน ที่ท าให้คณะสิงโต
และระบบด ารงอยู่ โดยมีโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการ เป็นกลไกผลักดันให้องค์การและปัจเจกชนใน
องค์การบรรลุเป้าหมายคือผลประโยชน์ร่วมกันได้ สอดคล้องกับ Scott (1992) ให้นิยามไว้โดยการรับ
สมาชิกเข้าคณะสิงโตมีลักษณะเป็นกลุ่มแบบระบบเปิด (Open System Perspective) ที่มีการพึ่งพา
กันและกัน มีการเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสมาชิก เป็นระบบที่อยู่ภายใต้การพึ่งพา
แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจากสิ่งแวดล้อมรอบองค์การ พิจารณาได้จากการรับสมาชิก แม้ว่าบางครั้งจะ
รับเฉพาะเครือญาติ แต่บางครั้งรับคนในชุมชนทั่วไปที่สนใจการแสดงสิงโต โดยพิจารณาจากความชื่น
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ชอบและสนใจของบุคคลนั้นที่แสดงออกเช่นการติดตามชมการเชิดสิงโต อยากมีส่วนร่วมในการแสดง 
เป็นต้น และการที่คณะสิงโตแต่ละคณะต้องพึ่งพานักแสดงข้ามคณะฯ เมื่อมีงานแสดงที่มากกว่าใน
เวลาปกต ิก็มีการเรียกใช้ ไหว้วานหรือขอนักแสดงจากคณะอื่นมาสมทบคณะของตน  

คณะสิงโตจัดเป็นองค์การที่มีโครงสร้างอย่างไม่เป็นทางการ (อรูปนัย) แต่ละบุคคลที่มา
รวมกันต่างมีผลประโยชน์เฉพาะตน และพยายามผลักดันให้องค์การและผลประโยชน์ตน (ปัจเจกชน) 
บรรลุเป้าหมาย เน้นการกระท ากิจกรรมทุกอย่างภายในองค์การจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน 
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน นอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมขององค์การก็ถือเป็นตัวแปรส าคัญที่จะ
ท าให้องค์การด ารงอยู่ได้ (Scott, 1992) 

คณะสิงโตจัดเป็นองค์กรอย่างหนึ่ง มีรูปแบบการจัดองค์กรส่วนใหญ่ให้เป็นแบบครอบครัว 
หรือธุรกิจครอบครัว เพราะโดยทั่วไปวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและมีอิทธิพลต่อธุรกิจ แม้ว่าจะเป็นธุรกิจในครอบครัว (Family Firm) หรือรูปแบบการ
จัดการองค์กรแบบครอบครัว เพราะวัฒนธรรมองค์กรมักประกอบด้วย ค่านิยม (Values) ความเชื่อ 
(Beliefs) และผลประโยชน์ (Interests) ซึ่งรูปแบบการจัดการองค์กรแบบครอบครัวได้รับอิทธิพล
อย่างมากจากความสัมพันธ์ทางครอบครัว (Family Relation) (Chrisman, Chua & Steier, 2002) 
ซึ่งท าให้รูปแบบธุรกิจครอบครัว หรือรูปแบบการจัดการองค์กรแบบครอบครัวแต่ละแห่งมีความ
แตกต่างกัน (Dyer, 1986; Barontini & Caprio, 2006)  

 ธุรกิจครอบครัว หรือการจัดการองค์กรแบบครอบครัวได้รับการวิเคราะห์และปรับตาม
แนวคิดและมุมมองของทฤษฎีครอบครัว (Familiness Theoretical Perspective) (Habbershon, 
Williams, & MacMillan, 2003) และพบว่า คณะสิงโตส่วนใหญ่ 80% มีรูปแบบการจัดองค์กรแบบ
ครอบครัว หรือแบบธุรกิจครอบครัว (Family Business) มีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการจัดการแบบธุรกิจ
เต็มตัว เมื่อท าการวิเคราะห์อย่างละเอียดได้พบว่า คณะสิงโตส่วนใหญ่เป็นระบบครอบครัว ซึ่งระบบนี้
สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1) วัฒนธรรมองค์กรแบบตระกูล (Clan Culture) 2) วัฒนธรรม
องค์กรแบบยืดหยุ่น (Adhocracy Culture) 3) วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการตลาด (Market 
Culture) 4) วัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น (Hierarchy Culture) ซึ่งแต่ละคณะก็มีระดับหรือความ
เข้มข้นในการจัดการแบบครอบครัวที่ต่างกัน 

คณะผู้วิจัยได้พบว่า หลายคณะสิงโต รับช่วงจากสมัยพ่อ หรือพี่ชายสืบสานต่อ ยืดหยุ่นใน
การรับสมัครสมาชิกร่วมคณะ หลายคณะใช้กลยุทธ์การตลาดที่สามารถท าได้ตามความรู้ความสามารถ
และทุนทรัพย์ที่จะกระท าได้ สมาชิกในคณะไต่เต้าริเริ่มจากการท าหน้าที่ง่าย ๆ ไปถึงหน้าที่ยากขึ้น
ตามล าดับ เช่น เดินตามขบวนแห่  ตีกลอง ตีฉาบ จนถึงต่อตัวหรือกระโดดเสาดอกเหมย แต่ทั้งหมด
นั้น ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและใฝ่ฝันของสมาชิกแต่ละคนด้วย   

2. แนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

คณะผู้วิจัยได้พบว่าแนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเป็นเอกเทศ ตามแบบฉบับของแต่
ละคณะ อาจมีบางส่วนที่คล้ายคลึงหรือซ้ าซ้อนกัน ในที่นี่ขออภิปรายโดยสรุป ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

แนวทางในการบริหารจัดการคณะสิงโตให้มีประสิทธิภาพนั้น อาจสามารถสรุปได้ว่า 
แนวคิดการตลาด 7 P (Product, Price, Place and Promotion) ตามที่กล่าวแล้วข้างต้นและ
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แนวคิดการบริหารงานแบบ 11 M ซึ่งภายหลังผู้วิจัยได้ตัดเหลือ 7 M มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทของคณะสิงโต เช่น 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) 2) การบริหารงบประมาณ 
(Money) 3) การจัดการ (Management) 4) การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์  
(Message) 5) การแสดง (Manifest) 6) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation)  
7) การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) (Wiruchnipawan, 2012) แม้ว่า
บางปัจจัยเช่นทรัพยากรมนุษย์ (Man) ที่คณะสิงโตมีก็ไม่ได้มีการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของคณะที่ดีนัก ทรัพยากรมนุษย์ที่มาจากญาติพี่น้องหรือคนในชุมชนที่มีใจรักในงานด้านนี้ อาศัย
การฝึกหัด ลองผิดลองถูกกว่าจะเป็นที่พอใจของหัวหน้าคณะสิงโต จึงจะให้ขึ้นท าการแสดง เป็นต้น 
งานด้านบรหิารก็ไม่ได้มีระบบที่เด็ดขาด เช่น กรณีสมาชิกคณะฯ บางคนถือหัวสิงโตเดินเรี่ยไร ก็ไม่ได้มี
มาตรการว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษแต่อย่างไร เรื่องงบประมาณ (Money) ได้พบว่าบางคณะขาด
อุปกรณ์ในการแสดงเช่น เครื่องดนตรี สถานที่ฝึกซ้อมหรือเสาส าหรับให้นักแสดงกระโดดในการแสดง
เสาดอกเหมย บางคณะต้องอาศัยยืมหรือผลัดเปลี่ยนกับอีกคณะโดยสลับวัน เวลา ส าหรับฝึกซ้อมกับ
เจ้าของอุปกรณ์การฝึกซ้อม เป็นต้น หรือแม้กระทั่งชุดที่สวมใส่ในการแสดง หลายคณะสิงโต อาศัย
เจ้าภาพหรือสปอนเซอร์ จัดให้ปีละชุดหรือ 2 ชุด เป็นต้น  

กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการของคณะสิงโต ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จนัก เพราะคณะสิงโต
ส่วนใหญ่ขาดปัจจัยการบริหารดังกล่าว แม้มีนายทุนหรือผู้สนับสนุนหลักหรือหัวหน้าคณะมี
ความสามารถในการจัดหางานแสดงได้เดือนละหลายครั้ง ก็ท าให้คณะนั้น ๆ ค่อนข้างด าเนินกิจการใน
คณะได้มีประสิทธิภาพมากกว่าคณะอ่ืน  

ดังนั้น เมื่อคณะสิงโตยังไม่มีองค์กรท าหน้าที่บริหารจัดการที่แน่ชัด ไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้า
มาเกี่ยวข้อง แต่ละคณะจัดการกิจกรรมหรือการแสดงทุกอย่างเพื่อให้คณะของตนมีงานแสดง แต่บาง
คณะที่ไม่ได้เน้นการแสดงมากนักแต่จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหรือเพื่อเป็นแหล่งพบปะ 
ท ากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน ไม่เดือดร้อนเรื่องงานแสดงสิงโต เพราะอยู่ได้ด้วยรายได้จากงาน
ประจ า จะมีบ้างเพียงส่วนน้อยที่มีเป้าหมายจะได้ไปแข่งระดับนานาชาติในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 
เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์หรือฮ่องกง เป็นต้น   

3. การสร้างเครือข่ายคณะสิงโตและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว   

คณะสิงโตมีเครือข่ายในหลายระดับ แต่เป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ แล้วยังมีเครือข่ายที่
เชื่อมต่อกันระหว่างกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านศิลปะหรือการแสดงด้วยกัน เช่น คณะงิ้ว หรือ
คณะมายากล เป็นต้น ที่สามารถติดต่อ ส่งผ่านงานแสดงระหว่างคณะสิงโตและกลุ่มบริษัทรับจัดงาน 
(Organizer) ที่ถือว่าเป็นเครือข่ายของคณะสิงโตในการรับงานและป้อนงานให้ แม้ว่าจะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกับคณะสิงโตก็ตาม และเครือข่ายระหว่างประเทศ เช่น สมาคม ชมรม สิงโตในประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร์หรือฮ่องกงที่มีการติดต่อสื่อสาร จ้างให้คณะสิงโตไทยไปแสดงในนามตัวแทนของ
สมาคม หรือชมรมที่ประเทศนั้น ๆ เป็นต้น การรวมกันเป็นเครือข่ายข้างต้น สอดคล้องกับ Phonsee 
(2007) ให้ความหมายว่าเครือข่ายหมายถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง ระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็น
บุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้
เครือข่ายใหญ่ ในการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไปแต่มีเป้าหมายใน
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การท ากิจกรรมร่วมกันทั้งที่เป็นครั้งคราวหรืออาจเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มี
ความสนใจร่วมกัน พบปะสังสรรค์และพัฒนาไปสู่การลงมือร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเป้าหมาย
และจุดประสงค์เดียวกัน และเช่นเดียวกับ Phongphit (2005) ให้ความหมายเครือข่ายว่า ขบวนการ
ทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมี เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกของ
เครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน 

ในกรณีของคณะสิงโตพบว่ามีความชัดเจนของการสร้างความสัมพันธ์กันเพื่อแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยและจีนเพื่อต้องการให้วัฒนธรรมหรือการแสดงดังกล่าวยังคงอยู่และ
ในขณะเดียวกันแต่ละคณะก็มีกิจกรรมในการแสดงที่สามารถร่วมกันได้ บางครั้งสมาชิกของแต่ละคณะ
ก็มีเอกเทศในการแสดงการเข้าร่วมทั้งในระดับคณะ ระดับประเทศ หรือระดับต่างประเทศ เช่น
มาเลเซีย สิงคโปร์หรือฮ่องกง เป็นต้น  

คณะสิงโตทั้งหมดของย่านธนบุรี แม้ว่าได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ
ดังกล่าว แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีความเป็นเครือข่ายสังคม (Social Network) เพราะสมาชิกของคณะ
สิงโตเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมที่คณะสิงโตตั้งอยู่มีความสัมพันธ์กับสังคมในหลายมิติเช่น การ
เกิดขึ้น 1) เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในฐานะความสัมพันธ์ที่โยงใย นับตั้งแต่ปัจเจก
บุคคลไปจนถึงความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนในพหุสังคม 2) เป็นค าที่น ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ขับเคลื่อนทางสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนา 3) เป็นค าที่อธิบายถึงแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลและสังคมในการที่จะด าเนินกิจกรรมความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ กับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการตามเหตุและปัจจัยนั้น ๆ (Aphakaro, 
2004) 
 แม้ว่าคณะสิงโตแต่ละคณะมีความเป็นเอกเทศหรือลักษณะเฉพาะของคณะ แต่ก็มี
องค์ประกอบของความเป็นเครือข่ายหลายด้าน และสอดคล้องกับ Chareonwongsak (2003) ศึกษา
ไว้ เช่น 1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) หมายถึงสมาชิกในเครือข่ายต้องมี
ความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เช่นมีความเข้า ใจในปัญหา
ภายในคณะสิงโตและมีส านึกในการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นต้น 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common 
Vision) เป็นการมองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเครือข่าย 
รับรู้และเข้าใจทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน เกิดเอกภาพและบรรเทา
ความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองความคิดที่แตกต่างกันได้ เช่นความต้องการให้มีองค์กรหรือเครือข่ายที่
เป็นทางการ มีหน่วยงานหรือภาครัฐรับรอง เป็นต้น 3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 
(Mutual Interest/Benefits) เพราะหากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท ากิจกรรมของตน แต่เมื่อ
มารวมกันเป็นเครือข่ายบนฐานผลประโยชน์ร่วมกันที่มากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย ให้
งานหรือกิจกรรมส าเร็จบนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันได้ 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง (All Stakeholders Participation) นับว่าเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมากในการ
พัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง เพราะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในเครือข่าย ย่อมเป็นเงื่อนไข
ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือ เป็นต้น  5) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
(Complementary Relationship) เป็นเรื่องที่สมาชิกของเครือข่ายต่างเสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยที่
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จุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้จุดอ่อนให้อีกฝ่ายหนึ่ง 6) การพึ่งพาร่วมกัน ( Interdependence) 
เนื่องจากข้อจ ากัดของสมาชิกในเครือข่ายทั้งในด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ สมาชิก 
ในเครือข่ายไม่สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อร่วมกันจะท าให้เป้าหมายนั้นส าเร็จได้  
7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) เพราะหากขาดปฏิสัมพันธ์กันแล้ว สมาชิกไม่มีทาง
ประสบความส าเร็จได้เพราะขาดความร่วมมือในกิจกรรมของเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 คณะผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติหรือ
ส าหรับผู้ปฏิบัติคือคณะสิงโตและผู้เกี่ยวข้อง 2) ข้อเสนอแนะระดับนโยบายส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
ตั้งแต่รัฐบาล กระทรวงฯหรือกรุงเทพมหานคร เป็นต้น และ 3) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย ส าหรับ
นักวิจัยหรือผู้สนใจทั่วไป ข้อเสนอแนะแต่ละส่วน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ  
 1) คณะสิงโตควรมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรม สมาคม หรือจัดตั้งเป็นนิติบุคคล 
เพื่อให้มีอ านาจในการบริหารจัดการในกลุ่มของตน เช่นเดียวกับกลุ่มศิลปิน หรือผู้แสดงงานศิลปะ 
อื่น ๆ อันจะท าให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดียวกันน้ี 
 2) หากมีการจัดตั้งเป็นชมรม สมาคมหรือนิติบุคคลได้ ควรจัดให้มีสวัสดิการเพื่อดูแลชาว
คณะหรือผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน 
 3) เมื่อเป็นนิติบุคคล ควรมี กฎเกณฑ์ ระเบียบบริหารจัดการนักแสดงหรือคณะสิงโตที่มี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการถือหัวสิงโต เดินเรี่ยไร ฯลฯ เพราะหากแก้ปัญหานี้ได้ จะสร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้คนจ านวนมาก 
 4)  คณะสิงโตควรมีการเปิดกว้างให้ชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะ ตลอดจน
เปิดรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ด้วย 
 5) คณะสิงโต ควรมีกิจกรรมในการแสดงเชิดสิงโตที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วน
ร่วมในการชมหรือร่วมแสดง อันจะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
 2. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
 1) ภาครัฐควรร่วมกับภาคเอกชนหรือประชาสังคม ก าหนดนโยบายส่งเสริม อนุรักษ์หรือ
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 2) ภาครัฐ ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้คณะสิงโตมีสถานภาพทางสังคมทัดเทียมกับงาน
แสดงศิลปวัฒนธรรมแขนงอื่น ๆ เช่น มวยไทย กีฬาฟุตบอล นักร้อง นักแสดง หรือบุคคล กลุ่มบุคคล
ในสาขาอาชีพอื่น ๆ  
 3) ระดับส านักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร ควรมี
นโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นส่วนงานใด ส่วนงานหนึ่งของงานในอ านาจหน้าที่ของฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยให้มีความชัดเจนในระดับนโยบายหรือแผนงานที่จะมีบทบาท อ านาจ
หน้าที่โดยตรง จะท าให้มีความชัดเจนต่อการบริหารจัดการคณะสิงโตหรือจัดเป็นเทศกาลท่องเที่ยว
ของส านักงานเขตหรือกรุงเทพมหานคร ในอนาคต 
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 4) ภาครัฐ ทั้งระดับรัฐบาล กระทรวง  ส านักงานเขต หรือกรุงเทพมหานคร อาจก าหนด
เป็นนโยบายผลักดันให้เป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ในอนาคต 
 5) ภาครัฐอาจมีนโยบายให้ภาคเอกชนหรือและประชาสังคมเข้ามาร่วมขับเคลื่อนให้การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เช่นการเชิดสิงโต เป็นอัตลักษณ์หรือเทศกาลประจ าปีของ
กรุงเทพมหานครหรือย่านธนบุรี ในอนาคต 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการวิจัยถึงแนวทางและแนวโน้มความเป็นไปได้ในการผลักดันการแสดงสิงโตให้
เป็นอัตลักษณ์หรือแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรีหรือกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเทศกาล
ระดับชาติและระดับโลก 
 2) ควรมีการท าวิจัยเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมในการผลักดันให้
เป็นเทศกาลเพื่อการท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี ฯ 
 3) ควรมีการท าวิจัยที่วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ด้านการ
ท่องเที่ยวของย่านฝั่งธนบุรี เพื่อจะได้พัฒนาให้เป็นอัตลักษณ์หรือแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวย่านฝั่ง
ธนบุรีหรือกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเทศกาลระดับชาติและระดับโลก 
 4) ควรมีการท าวิจัยเปรียบเทียบการบริหารจัดการหรือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของการจัดการแสดงสิงโตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 5) ควรมีการท าวิจัยถึงแนวทางการบริหารจัดการวัฒนธรรมไทย - จีนให้เป็นเทศกาลที่
มีอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว: กรณีการเชิดสิงโต ย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
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chumchon khemkhæng [Network: Intense Community Tactics Strong 
community].  Bangkok.  

Somdetkromphrayadamrongrachanuphap Riapriang. (1988). hongsāwadān 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุม
มลพิษ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษ  
และ 3) น าเสนอแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยตัวแทนครัวเรือนในเขตควบคุมมลพิษเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ านวน 393 ตัวอย่าง 
เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเชิงเส้นตรง  
และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสนทนากลุ่มซึ่งมีผู้ร่วมการสนทนา  
จ านวน 16 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยรวมอยู่ในระดับต่ า ( X = 2.35, S.D.= 0.41) 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 มีจ านวน  
7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคคล และชุมชน ปัจจัยการบริหารจัดการ ปัจจัยการให้
ความรู้ ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยความเข้าใจในนโยบาย และปัจจัยสภาพแวดล้อม และ 3) แนวทาง
พัฒนาการด าเนินงานแก้ไขและควบคุมมลพิษ ได้แก่ การลดการปล่อยมลพิษ การบริหารจัดการ
มลพิษ สาธารณสุขและอาชีวอนามัย การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และการมีส่วนร่วมป้องกันปัญหามลพิษ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study the pollution control and reactivation 
measurement operation level,  2 ) study factors affecting the pollution control and 
reactivation measurement operation, and 3) propose the pollution control and reactivation 
measurement operation development approaches of Map Ta Put industrial zone, 
Rayong province. This quantitative research was conducted by studying samples who 
were household representatives in Map Ta Put industrial polluted control zone, 393 
samples. Research instrument were a questionnaire with the reliability of 0.89. The 
statistics used for data analysis consisted of mean, standard deviation and multiple 
linear regression analysis. A focus group discussion was organized with 16 participants 
who were representatives from government, public, community sectors and academics 
and were selected using purposive sampling technique. 
   The research findings were as follows: The pollution control and reactivation 
measurement operation level of Map Ta Put industrial zone, in overall was at the low level 
(X =2.35, S.D. = 0.41). 2) The factors affecting the pollution control and reactivation measurement 
operation at the statistical significant level of .01 consisted of 7 factors: personal participation 
factor, management factor, knowledge factor, motivation factor, policy understanding factor, 
community participation factor and environment factor, and 3) The pollution control and 
reactivation measurement operation development approaches comprising: industrial polluted 
reduction, pollution control and reactivation management, public and occupational health, 
area-based development, and pollution control participation. 
 
Keywords 
 Development, Operation, Pollution Control and Reactivation Measurement, 
Map Ta Put Industrial Zone 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งได้มีการน าแนวความคิดในเรื่องการเจริญเติบโตหรือการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมาใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย โดยได้มีการจัดท าโครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในจังหวัดระยอง ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลกจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างรวดเร็ว (Nanthawon, 2014) 
 อย่างไรก็ตามจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในอีก
ทางหนึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกรณีของ
มลพิษที่มาบตาพุด ซึ่งได้ลุกลามและยกระดับขึ้นมาเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติในระยะยาวที่ยังไม่มี
ทางออก และเป็นภาวการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อคนจ านวนมาก อันจะเห็นได้จากรายงาน
สถานการณ์มลพิษของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่พบว่า มาบตาพุดก าลัง
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ประสบกับปัญหามลพิษ เนื่องจากที่ตั้งของอุตสาหกรรม พื้นที่ท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ไม่มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และยังพบว่ามีสถานการณ์มลพิษด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น แหล่งน้ าทะเลที่เสื่อมโทรม 
(Pollution Control Department, 2017) 
 ทั้งนี้ สภาพความรุนแรงของปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ดังกล่าว เป็นผลมาจากการขาดการวางแผน และการใส่ใจดูสภาพแวดล้อม
ในการด าเนินงานอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จนก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษและ
ผลกระทบต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างยาวนานและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จนน ามาสู่
การประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษ (National Reform Council, 2015) โดยแม้จะ
ได้มีการพยายามในการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาจนถึง  แต่ในปัจจุบันก็ยังคงมี
รายงานต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหานั้น ยังคงไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการส ารวจความคิดเห็นปัญหา และความต้องการเชิงพื้นที่ของประชาชนในจังหวัดระยองที่เห็นว่า
การปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดยังมีความรุนแรงและต้องการให้มีการแก้ไข
พัฒนาอย่างเร่งด่วน (PongbunChon, 2016) 
 จากสถานการณ์ความรุนแรง เรื้อรัง และต่อเนื่องของปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในเขตควบคุม
มลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ได้แสดงให้เห็นว่าเป็น
การจ าเป็น และส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง อันจะเป็นฐานคติในการก าหนดแนวทางการพัฒนามาตรการเพื่อแก้ไขและ
ควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้ประสบ
ความส าเร็จ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งในการ
ท างานร่วมกัน รวมถึงเกิดการบูรณาการภารกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง อยู่ในระดับใด 
 2. ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่
เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 3. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่ 
เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประกอบด้วยอะไรบ้าง    
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษ 
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
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 3. เพื่อน าเสนอแนวทางแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรการเพื่อแก้ไข 
และควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
 
กรอบแนวคิดการการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรในการวิจัยได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนจ านวน 38 ชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จ านวนทั้งสิ้น 21,561 ครัวเรือน (Maptaphut 
Municipality, 2019) โดยกลุ่มตัวอย่างการวิจัยได้แก่ ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือน จ านวนทั้งสิ้น 393 
ครัวเรือน ซึ่งก าหนดขนาดด้วยสูตรของ Yamane (1973) และท าการแบ่งชั้นภูมิกลุ่มตัวอย่างแบบ
เป็นสัดส่วน จ าแนกตามชุมชนทั้ง 38 ชุมชน และใช้การสุ่มแบบง่ายต่อไป และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ใช้การเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยตัวแทนจาก  
1) หน่วยงานภาครัฐ 4 คน 2) หน่วยงานบริหารนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 6 คน และ 3) สถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมมาบตาพุด 6 คน รวม 16 คน 
 2. เครื่องมือการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับตามแนวคิดของ Likert (1967) ซึ่งมีค่าความตรง (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความ
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เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก ่แบบบันทึกข้อสนเทศจาก
การประชุมกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรการเพื่อแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจาก วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เพื่อน าเรียนตัวแทนครัวเรือนฯ จ านวนทั้งสิ้น 393 ตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์  
ทางสถิต ิและประมวลผลต่อไป  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเพื่อแปลผลระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษ และใช้ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวัดการกระจายตัวของข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
เชิงเส้นตรง (Enter Method) เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและ
ควบคุมมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่วนข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อสรุปถึงข้อสนเทศเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรการเพื่อแก้ไขและ
ควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 393 ตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 312 คน คิดเป็นร้อยละ 79.39 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี 
โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.59 และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยมีค่าความถี่
เท่ากับ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37.15  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่
เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยรวม และในรายด้านสามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 1 ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคม 
      อุตสาหกรรม 
 
การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคม X  S.D. ระดับการด าเนินงาน 

ด้านการลดปริมาณการปล่อยท้ิงมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม                                                             2.43 0.47 ต่ า 
ด้านการบริหารจัดการมลพิษ 2.00 0.60 ต่ า 
ด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย  2.47 0.48 ต่ า 
ด้านการการพัฒนาเชิงพื้นที ่ 2.22 0.56 ต่ า 
ด้านการมีส่วนร่วมป้องกันปัญหามลพิษ         2.84 1.06 ปานกลาง 

เฉลี่ย 2.35 0.41 ต่ า 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 ( X  = 2.35, 
S.D. = 0.41) ทั้งนี้เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุม
มลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
จ านวน 1 ด้าน และอยู่ในระดับต่ าจ านวน 4 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหามลพิษเป็นด้านของการด าเนินงานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 2.84, 
S.D. = 1.06) รองลงมาคือ ด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย ( X = 2.47, S.D. = 0.48) ด้านการลด
ปริมาณการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ( X = 2.43, S.D. = 0.47) ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่   
( X = 2.22, S.D. = 0.56) และสุดท้ายได้แก่ ด้านการบริหารจัดการมลพิษ ( X = 2.00, S.D. = 0.60) 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตาม
มาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุม

มลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวัดระยองโดยรวม (


Y ) 
 

Model x1 – x10 
Unstandardized  Standardized  

t Sig. 
b S.E. β  (Beta) 

การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไข
และควบคุมมลพิษของนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยรวม 

Constant 0.31 0.07 -  4.55 0.00** 

X1 0.14 0.03 0.18 4.07 0.00** 

X2 0.04 0.02 0.08 1.87 0.06 

X3 0.10 0.02 0.13 4.78 0.00** 

X4 0.01 0.02 0.02 -0.46 0.65 
X5 0.07 0.02 0.12 2.89 0.00** 

X6 0.13 0.03 0.20 4.56 0.00** 

X7 0.11 0.03 0.12 4.21 0.00** 
X8 0.49 0.02 0.71 27.11 0.00** 
X9 0.08 0.02 0.11 4.18 0.00** 
X10 0.02 0.03 0.02 0.51 0.61 

 a. Dependent Variable = Ŷรวม R = 0.91 R2 = 0.84  R2
Adj. = 0.83 ** = มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่น ามาศึกษาทั้ง 10 ตัวแปร มีความสัมพันธ์พหุคูณกับการ
ด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) เท่ากับ .91 (R = .91) ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวแปรรวมกันมีความสัมพันธ์
พหุคูณกับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิ ษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม  (Ŷ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง คือร้อยละ 91.00  และสามารถอธิบายการผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของ
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การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 84.00 (R2  = .84) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรกับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่  
เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
มีจ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคคล (X8 Beta = 0.71) ปัจจัยการบริหารจัดการ (X1 
Beta = 0.18) ปัจจัยการอบรมให้ความรู้ (X3 Beta = 0.13) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (X5 Beta = 0.12) ปัจจัย
ความเข้าใจในนโยบาย (X7 Beta = 0.12) ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน (X9 Beta = 0.11) และปัจจัย
สภาพแวดล้อม (X6 Beta = 0.20) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคคล (X8 Beta = 
0.71) คือ เมื่อมีการเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะท าให้การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษ 
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) เปลี่ยนแปลงไป 0.71 
หน่วยในทิศทางเดียวกัน รองลงมาคือ ปัจจัยการบริหารจัดการ (X1 Beta = 0.18) โดยเมื่อปัจจัยการบริหาร
จัดการเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะท าให้การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) เปลี่ยนแปลงไป 0.18 หน่วยในทิศทาง
เดียวกัน และปัจจัยการอบรมให้ความรู้  (X3 Beta = 0.13) โดยเมื่อปัจจัยการอบรมให้ความรู้เปลี่ยนไป  
1 หน่วย จะท าให้การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) เปลี่ยนแปลงไป 0.13 หน่วยในทิศทางเดียวกัน โดยมีรูป
สมการถดถอยแบบคะแนนดิบ (Unstandardized) ดังนี้  Ŷรวม = 0.31+ (0.49X8 )+(0.14X1 )+
(0.10X3)+(0.07X5)+(0.11X7)+(0.08X9)+(0.13X6) และมีรูปสมการถดถอยแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized) ดังนี้ Ẑรวม = 0.71Z8+0.18Z1+0.13Z3+0.12Z5 +0.12Z7+0.44Z9+0.20Z6 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตาม
มาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3 ดังนี้  
 
ตารางที่  3   สรุปประเด็นส าคัญของแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและ

ควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 

แนวทางการพัฒนาฯ กิจกรรมในการด าเนินการเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน 
ประเด็นการพัฒนา : 

ด้านการลดปริมาณการปล่อย
ทิ้งมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 

- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อกฎหมายการควบคุมการปล่อยน้ า
ทิ้งจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ าภายใต้กฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ 
- ก าหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
- ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิดเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
- จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย 
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่  3 (ต่อ) 
 

แนวทางการพัฒนาฯ กิจกรรมในการด าเนินการเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน 

ประเด็นการพัฒนา : 
ด้านการบริหารจัดการมลพิษ 

- ควรน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านการ
ลงทุน การลดหย่อนภาษี  
- ส่งเสริมรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่ 

- พัฒนาระบบการรายงานผลตรวจวัดมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

- สนับสนุนให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นพี่
เลี้ยงให้แก่อุตสาหกรรมที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประเด็นการพัฒนา : 
ด้านการจัดการสาธารณสุข

และอาชีวอนามัย 
 
 

ประเด็นการพัฒนา : 
ด้านการก าหนดการพัฒนาเชิง

พื้นที่ 

- ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานชนิดและปริมารสารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงาน 
- พัฒนากลไกการสื่อสารการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษระหว่างชุมชนและ
แหล่งก าเนิดมลพิษเพื่อให้ชุมชนและแหล่งก าเนิดมลพิษแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การปนเปื้อนและแนวทางแก้ไข 
- ออกนโยบายพื้นที่สีเขียวหรือแนวถนนหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเป็น
แนวกันชน (Buffer zone/ Protection strip) 
- ก าหนดมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ให้
สถานประกอบการมีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 5  เพื่อป้องกันผลกระทบของการ
แพร่กระจายมลพิษต่อความเป็นอยู่ของชุมชน 

ประเด็นการพัฒนา : 
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ 

- หน่วยงานภาครัฐต้องก าหนดกระบวนการและขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ความรู้เพื่อปรับรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให้ 
เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
- ควรใช้มาตรการทางสังคมในการกดดันให้ผู้ประกอบการมีความตระหนัก 
และรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพิ่มขึ้น เพื่อให้ภาค
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบ และแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น   

 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษ
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยรวมซึ่งพบว่า มีจ านวน 7 ปัจจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัย 
ได้ดังนี้  
 1 ตัวแปรปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคคล และปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีอิทธิพลอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (X8 Beta = 0.71), (X9 Beta = 0.11) สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพต่อการน า
นโยบายมาปฏิบัติ ซึ่งการน านโยบายไปปฏิบัติจะส าเร็จไม่ได้ หากประชาชนไม่ร่วมมือกันปฏิบัติตาม
แนวทางของนโยบาย หรืออีกนัยหนึ่ง ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติจะมีมากขึ้น ถ้าประชาชน
ขาดการมีส่วนรวมหรือมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากนโยบาย โดยผลการวิจัยดังกล่าว 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Chanthamachut (2014) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน านโยบาย
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จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปปฏิบัติ  โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการน านโยบายจัดการสิ่งแวดล้อม  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ  
 2. ตัวแปรปัจจัยการบริหารจัดการ มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(X1 Beta = 0.18) สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารจัดการนั้น 
เป็นตัวแปรส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความ
คาดหวัง ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม บุคลากรที่อยู่ในองค์การจะต้องมี
ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังต้องมีการวางแผน
เตรียมการ หรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณ เพราะ
ถ้าขาดวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ย่อมไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเครื่องมือการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่บุคลากรสามารถน ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการในการบริหาร
พัสดุที่มีประสทิธิภาพด้วย โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Francesco, Natalia, 
Filippo, Emilio & Fabio (2015) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์กรนั้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 3. ตัวแปรปัจจัยการอบรมให้ความรู้  มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(X3 Beta = 0.13) สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการอบรมให้ความรู้นั้น 
เป็นตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลต่อทัศนคติของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีความ
กระตือรือร้น ใส่ใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้เกิดผลประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ดี  โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sirima (2018) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี โดยผลการวิจัยพบว่า 
การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นตัวแปรส าคัญในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการก าจัดขยะมูลฝอยในท้องถิ่น  
 4. ตัวแปรปัจจัยแรงจูงใจ มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (X5 Beta = 
0.12) สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการน านโยบายมาปฏิบัติให้บังเกิด
ความส าเร็จเป็นเรื่องของการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติตระหนักในความส าคัญของนโยบาย และเห็นว่า
ความส าเร็จของนโยบาย คือ ความส าเร็จของผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน โดยผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดของ Van Meter & Van Horn 
(1975) ได้กล่าวถึงตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ
ตามนโยบายจะส่งผลต่อความตั้งใจของผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการแสดงพลังความสามารถและ
ความต้ังใจของผู้ปฏิบัติ   
 5. ตัวแปรปัจจัยความเข้าใจในนโยบาย มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(X7 Beta = 0.12) สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจน มีการมอบหมายงาน และมีการ
ก าหนดมาตรฐานการท างานให้แก่หน่วยย่อยต่าง ๆ ขององค์การ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเข้าใจต่อหลักการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

  
 

105 

ท างานการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และน าไปสู่การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหามลพิษแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจถึงเป้าหมายของ
นโยบายการแก้ไขปัญหามลพิษแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการสื่อสารนโยบาย
แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมกับบุคคลอื่นในชุมชน โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ChanThuek & Rakthin (2015) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จด้วยเครือข่าย 
ทางสังคมของกลุ่มสตรีรีไซเคิล โดยผลการวิจัยพบว่า การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบ
คณะท างานไว้อย่างชัดเจนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมส าเร็จ 
 6. ปัจจัยสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (X6 Beta = -0.20) 
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน จะสามารถส่งเสริมการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Larson (1980) ที่ได้กล่าวว่า ความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ซึ่งได้แก่ระดับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การด าเนินงานตามนโยบายนั้น   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า ระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในของ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยรวม และในรายด้านส่วนใหญ่ยังคงมีระดับการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรน าแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานฯ ที่
ได้รับจากการวิจัยไปใช้เป็นฐานคติพัฒนาการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 1) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 2) เนื่องจากการด าเนินงานแก้ไขควบคุมมลพิษที่เน้น
การสร้างความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ นั้น จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีสมรรถนะ 
จึงควรมีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการขั้นสูง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงจะ
ช่วยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขและควบคุมมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามผลของการน าแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตาม
มาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองไปปฏิบัติ รวมถึงควร
มีการวิจัยเพื่อค้นหาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและ
ควบคุมมลพิษเพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานเพิ่มเติม 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการตั้งทนายความให้จ าเลย

คดีอาญาที่มีโทษจ าคุกในชั้นศาล และ (2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญา
ที่มีโทษปรับในชั้นศาล โดยศึกษาปัญหาทางกฎหมายการตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญา มาตรา 
173 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น โดยใช้วิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลการ
ค้นคว้าจากเอกสาร และโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยวิธีเจาะจงใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 24 คน ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ผลการวิจัยพบว่า (1) คดีอาญาที่มีโทษจ าคุก ก่อนเริ่มพิจารณาคดีการที่กฎหมายบัญญัติให้
ศาลถามว่า ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ โดยไม่ได้บัญญัติให้ศาลตั้ง
ทนายความให้จ าเลยทันทีโดยไม่ต้องถาม  หากจ าเลยไม่รู้ข้อกฎหมายท าให้ปฏิเสธไม่ต้องการ
ทนายความ และเมื่อจ าเลยถูกด าเนินคดีในชั้นศาลไปโดยไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือ
ในชั้นศาล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าย่อมส่งผลเสียต่อจ าเลยมากกว่าผลดี  (2) คดีอาญาที่มีโทษ
ปรับ ก่อนเริ่มพิจารณาคดีการที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลถามจ าเลยก่อนว่า ถ้าจ าเลยไม่มี
ทนายความจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ และหากจ าเลยถูกด าเนินคดีในชั้นศาลไปโดยไม่มี
ทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในชั้นศาล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าย่อมส่งผลเสียต่อจ าเลย
มากกว่าผลดี ผู้วิจัยเห็นควรเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 173 วรรคสอง คดีอาญาที่มีโทษจ าคุกทุกคดี ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความให้ศาลตั้งทนายความให้
จ าเลยทันที  และควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการตั้งทนายความให้กับจ าเลยในคดีท่ีมีโทษปรับด้วย 
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ABSTRACT 
The aims of this research were to (1) study legal problems toward the 

appointment of lawyers for criminal defendant with imprisonment sentence in court 
and (2) study legal problems toward the appointment of lawyers for criminal 
defendant with fine in court. The research only studied legal issue toward appointment 
of lawyers for criminal defendant in Section 173 under Criminal Procedure Code of 
Thailand. This was qualitative research. The study carried out by documentary research 
and in-depth interview. Data were gathered by means of questionnaires and interviews 
with 24 samples. All respondents were involved in the criminal justice system. 

It found that (1) criminal case with imprisonment sentence, before trial, the 
courts are permitted to ask the need of lawyer for criminal defendants. Nonetheless, 
the law does not require the court to immediately appoint a lawyer for the defendant 
without asking. If the criminal defendant does not understand law and denies a lawyer, 
and the criminal defendant is prosecuted without appointment of lawyer and providing 
legal assistance. The group samples said that it will have more disadvantages for 
criminal defendants than advantages. (2) Criminal case with fine, before trial, there is 
no law to specify the courts in asking appointment of lawyer for criminal defendant. If 
criminal defendant is prosecuted without appointment of lawyer and providing legal 
assistance, the group samples said that it will be more unbeneficial for criminal 
defendants than beneficial. The researcher recommends to improve the Criminal 
Procedure Code, Section 173, paragraph two. In criminal case with imprisonment, the 
courts can immediately exercise power to appoint lawyer when the defendant does 
not have a lawyer.  Similarly, criminal case with fine shall be amended. The court must 
immediately appoint a lawyer to defendants when defendants do not have lawyers. 
 
Keywords 

Lawyer, Criminal Defendant, Trial, Court  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ระบบการค้นหาข้อเท็จจริงของ “ระบบไต่สวน” หน้าที่น าสืบตกอยู่กับศาล โดยมีโจทก์ 
เป็นผู้ช่วยในการค้นหาความจริง ส่วน “ระบบกล่าวหา” หน้าที่น าสืบตกอยู่กับโจทก์เป็นส าคัญ  
โดยศาลต้องวางตัวเป็นกลางเป็นเพียงผู้ตัดสินเท่านั้น โจทก์กับจ าเลยจึงมีบทบาทส าคัญเป็นคู่ต่อสู้ซึ่ง
กันและกัน ในปัจจุบันการด าเนินคดีอาญาของไทยใช้ “ระบบกล่าวหา” การมีทนายความจึงมี
ความส าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายจ าเลย ทั้งนี้เพราะจ าเลยส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อกฎหมายและไม่เข้าใจ
กระบวนการน าเสนอพยานหลักฐานต่อศาลและหากไม่ได้น าเสนอพยานหลักฐานต่อศาลนั้น อาจท า
ให้จ าเลยที่ไม่มีทนายความเสียเปรียบในการต่อสู้คดีได้ (Rathamarit, 1995) เนื่องจาก “ทนายความ” 
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(Jaiharn, 2004) นั้น เป็นผู้ที่ใช้วิชาชีพกฎหมายด้วยการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าทางกฎหมายและ
เข้าว่าแก้ต่างในคดีความแทนคู่ความ จะเห็นได้ว่า การที่จ าเลยมีทนายความช่วยเหลือในการด าเนินคดี
อาญาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นหลักพ้ืนฐานตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
ค.ศ. 1984 กล่าวคือ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1984 ซึ่งเป็นตราสารระหว่างประเทศ
ที่วางมาตรฐานสากลส าหรับสิทธิต่าง ๆ ที่ถือกันว่าเป็นสิทธิมนุษยชนโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ข้อ 11(1) วางหลักว่า “ทุกคนที่ถูกกล่าวว่ากระท าผิดทางอาญามีสิทธิได้รับการสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยซึ่งตน
จะได้รับหลักประกันบรรดาที่จ าเป็นส าหรับการต่อสู้คดี” (Tassaneeyanon, 1983) และหลักประกัน
ที่จ าเป็นส าหรับการต่อสู้คดีอาญาประการหนึ่งก็คือการมีทนายความ (Larplai, 2004)  เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีที่ให้สัตยาบันจึงมีข้อผูกพันว่าต้องจัดท าหรือแก้ไขกฎหมายภายในของตนให้
สอดคล้องกับกติกาดังกล่าว (Larplai, 2004) ดังจะเห็นได้ว่าหลักการมีทนายความช่วยเหลือจ าเลย
คดีอาญาในชั้นศาลจึงก าหนดเป็นหน้าที่ของรัฐโดยบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดไว้เกือบทุกฉบับ นอกจากนี้ยังได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 173 อีกด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีอาญา มาตรา 173 นั้น เห็นได้ว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของรัฐในการจัดหา
ทนายความให้แก่จ าเลยมาตรานี้หลายครั้ง โดยครั้งแรกนั้นได้แก้ไขฉบับที่ 15 (The Act to amend 
the Criminal Procedure Code  (No.15), B.E. 2527, Section 6, 1984)  ด้วยเหตุผลว่าเนื่องจาก
ขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือแก่จ าเลยในคดีอาญาในการที่รัฐจัดหาทนายความให้จ าเลยยังแคบ
เกินไปจึงมีการแก้ไขมาตรา 173 ใหม่ การแก้ไขครั้งต่อมาเป็นการขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือ
ให้แก่จ าเลยที่ไม่สามารถจัดหาทนายความด้วยตนเองในทุกคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกแม้เพียงวันเดียวก็
ต า ม  (The Act to amend the Criminal Procedure Code (No. 19), B.E. 2539, Section 7, 
1996) และการแก้ไขครั้งล่าสุด กล่าวคือ คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกทุกคดี โดยให้ศาลถามจ าเลยก่อน
พิจารณาคดีว่าจ าเลยมีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและต้องการทนายความก็ให้ศาลตั้งให้ (The Act to 
amend the Criminal Procedure Code (No. 22) B.E. 2547, Section 44, 2005) จะเห็นได้ว่า 
การแก้ไขมาตรา 173 นั้น เจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ือให้จ าเลยมีทนายความช่วยเหลือในชั้นศาล 
และทั้งนี้ยังได้บัญญัติถึงผลของการที่ศาลไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 173 ด้วย โดยถือว่าศาล
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกระบวนพิจารณาศาลสูงมีอ านาจพิพากษายกค าพิพากษาศาลชั้นต้นและย้อน
ส านวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ให้ถูกต้องได้ ตามมาตรา 208(2) ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (The Criminal Procedure Code, Section 208(2), 2019) ดังนั้น กรณีท่ีศาล
มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องการสอบถามทนายความ แม้จะมีกฎหมายบัญญัติให้ย้อนส านวนไป 
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ให้ถูกต้องก็ตาม ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวจ าเลยได้ เช่น อาจท า
ให้จ าเลยเสียประวัตินานกว่าที่ควรจะเป็น เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาไปกับการด าเนินกระบวนพิจารณา  
ของศาล เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การที่จ าเลยต้องมีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในชั้นศาล จึง
เป็นเรื่องที่ส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม  เมื่อได้พิจารณาหลักกฎหมายมาตรา 173 วรรคสอง ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาในปัจจุบันนั้น จะเห็นได้ว่าคดีที่มีโทษจ าคุกก่อนเริ่มพิจารณาคดีกฎหมายยังคง



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

  
 

111 

บัญญัติให้ศาลจะต้องสอบถามจ าเลยว่า ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ 
โดยไม่ได้ตั้งทนายความให้จ าเลยทันที  และเนื่องจากจ าเลยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือไม่มี
ความรู้ในกระบวนการด าเนินคดีของศาลซึ่งท าให้จ าเลยบางคนไม่เข้าใจสิทธิการมีทนายความจึงอาจ
ท าให้จ าเลยปฏิเสธไม่ต้องการทนายความและถูกด าเนินคดีไปโดยไม่มีทนายความได้ เช่น จ าเลยเข้าใจ
ว่าถ้าต้องการทนายแล้วจ าเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (Anonymous 22,  2019;  Anonymous 23,  
2019; Anonymous 24, 2019)  ซึ่งอาจท าให้จ าเลยปฏิเสธไม่ต้องการทนายความ ทั้งนี้หากได้
พิจารณาตัวบทในมาตรา 173 วรรคสองแล้วจะเห็นได้ว่าไม่มี ค าว่า “โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”  
แม้กฎหมายจะบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะสอบถามเรื่องทนายความแก่จ าเลยและแจ้งสิทธิตาม
มาตรา 173 วรรคสองให้จ าเลยทราบก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนได้เช่นกัน
หรือแม้ศาลได้แจ้งแล้วแต่จ าเลยก็ไม่ได้เข้าใจสิทธิอยู่เช่นเดิม  ในส่วนคดีที่มีโทษปรับ ก่อนเริ่ม
พิจารณาคดีของศาลการที่ไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้ศาลต้องถามว่าจ าเลยมี
ทนายความและต้องการทนายความเช่นเดียวกับคดีที่มีโทษจ าคุกไม่  ดังนั้น จึงไม่ใช่หน้าที่ของศาล
จะต้องถามและจัดหาทนายความให้กับจ าเลย กรณีจ าเลยเป็นคนยากจนไม่มีเงินจ้างทนายความและ
ท าให้จ าเลยต้องถูกด าเนินคดีไปโดยไม่มีทนายความได้ เมื่อจ าเลยไม่มีทนายความให้ความช่วยเหลือใน
ชั้นศาลแล้วท าให้จ าเลยซึ่งไม่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือไม่ทราบกระบวนการของศาลแล้วเสียเปรียบ
ในการต่อสู้คดีได้และเมื่อศาลพิพากษาให้จ าเลยช าระค่าปรับแล้วจ าเลยไม่มีเงินช าระค่าปรับจ าเลย
ต้องถูกกักขงัแทนค่าปรับย่อมส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของจ าเลยได้โดยตรง 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า การสอบถามเรื่องทนายความ มาตรา 173 นั้น ยังคงเป็น
ปัญหาทางกฎหมาย โดยยังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการและท าให้ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยคดีอาญาในการที่จะต้องมีทนายความช่วยเหลือในชั้นศาล ทั้ง
ยังไม่สอดคล้องกับหลักปฏิญญาสากลและรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดหาทนายความให้
จ าเลยคดีอาญา ดังนั้น หากมีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 173 วรรคสอง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กล่าวคือ คดีอาญาที่มีโทษจ าคุก เมื่อศาลถามจ าเลยว่าจ าเลยมีทนายความ
หรือไม่ ถ้าจ าเลยแถลงว่าไม่มีทนายความให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลยทันทีโดยไม่ต้องถามจ าเลยอีก
ว่าจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ เว้นแต่จ าเลยมีทนายความอยู่แล้ว ส่วนคดีที่มีโทษปรับ เมื่อไม่มี
กฎหมายบัญญัติให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลยเช่นคดีที่มีโทษจ าคุกนั้น เห็นควรให้กฎหมายบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญาที่มีโทษปรับในชั้นศาลด้วย ทั้งนี้ กฎหมายอาจไม่
ก าหนดจ านวนค่าปรับหรือก าหนดจ านวนค่าปรับขั้นต่ าห้าหมื่นบาทขึ้นไป  ผู้วิจัยเห็นว่าหากได้มีการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายบัญญัติให้คดีที่มีโทษจ าคุกและคดีที่มีโทษปรับมีทนายความให้ค าปรึกษาหรือ
ช่วยเหลือในชั้นศาลแล้วย่อมท าให้มีความยุติธรรมกับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. คดีอาญาที่มีโทษจ าคุก ก่อนเริ่มพิจารณาคดีในชั้นศาล การที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลต้อง
ถามจ าเลยก่อนว่า จ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ โดยไม่ได้บัญญัติให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลย
ทันทีในกรณีที่จ าเลยไม่มีทนายความโดยไม่ต้องถาม และถ้าจ าเลยไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาหรือ
ช่วยเหลือในการต่อสู้คดีชั้นพิจารณาของศาล มีผลดีหรือผลเสียต่อจ าเลยหรือไม่  
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2. คดีอาญาที่มีโทษปรับ ก่อนเริ่มพิจารณาคดีในชั้นศาล การที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาล
ถามจ าเลยก่อนว่าจ าเลยมีทนายความหรือไม่ และถ้าจ าเลยไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือ
ในการต่อสู้คดีชั้นพิจารณาของศาล มีผลดีหรือผลเสียต่อจ าเลยหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการตั้งทนายความให้จ าเลยในคดีอาญาที่มีโทษจ าคุกในชั้น
พิจารณาคดีของศาล  

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการตั้งทนายความให้จ าเลยในคดีอาญาที่มีโทษปรับในชั้น
พิจารณาคดีของศาล 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้ มีกรอบของการวิจัย คือ ศึกษาปัญหาทางกฎหมายการตั้งทนายความให้จ าเลย
คดีอาญา  ในคดีอาญาที่มีโทษจ าคุก ก่อนเริ่มพิจารณาคดี การที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลถามจ าเลยก่อนว่า 
ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ โดยไม่ได้บัญญัติให้ศาลตั้งให้ทนายความให้
จ าเลยทันทีโดยไม่ต้องถาม และในคดีที่มีโทษปรับ ก่อนเริ่มพิจารณาคดี การที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาล
ถามเรื่องทนายความกับจ าเลยไว้เลยนั้น  ถ้าคดีที่มีโทษจ าคุกและคดีที่มีโทษปรับจ าเลยไม่มีทนายความให้
ปรึกษาหรือช่วยเหลือในการต่อสู้คดีในชั้นศาล จะมีผลดีหรือผลเสียต่อจ าเลยหรือไม่ โดยศึกษาปัญหาทาง
กฎหมายเฉพาะประเด็นตามมาตรา 173 เท่านั้น การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยท าการศึกษาวิจัยจากข้อมูลที่เป็นเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน แนวคิด ทฤษฎี 
หลักพ้ืนฐาน กฎหมายของไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญา โดย
ค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร บทความ ค าพิพากษาศาลฎีกา จากห้องสมุด
รวมทั้งข้อมูลจากการสืบค้นในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตลอดถึงการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ได้สัมผัสกับปัญหา  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ค าถามปลายเปิดเชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญาที่มีโทษจ าคุกและโทษปรับ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยซึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 24 คน แยกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มที่ 1) กลุ่มที่จบนิติศาสตร์ ได้แก่ ผู้พิพากษา 
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน นิติกรศาล ปลัดอ าเภอ นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กรรมการสิทธิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ทนายความ และ (กลุ่มที่ 2) 
กลุ่มที่ไม่ได้จบนิติศาสตร์ ได้แก่ จ าเลยคดีอาญา (อยู่ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว) และจ าเลยคดีอาญา (อยู่ใน
เรือนจ า) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มล้วนเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  และมีขอบเขตพ้ืนที่ที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ศาลแขวง  ศาลจังหวัด ส านักงานอัยการแขวง ส านักงานอัยการจังหวัด สถานีต ารวจ สภา
ทนายความ  ส านักงานทนายความ มหาวิทยาลัยของรัฐ  เรือนจ ากลาง ส่วนราชการและสถานที่อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง (ผู้ให้สัมภาษณ์) ใช้วิธีการคัดเลือกโดยหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้คัดเลือก
โดยพิจารณาตามประสบการณ์ท างาน ความรู้และความเหมาะสมเพ่ือตอบโจทก์ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและเป็นประโยชน์ในการวิจัยมากที่สุด จากนั้นจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์
และหาข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญาที่
มีโทษจ าคุกและโทษปรับในชั้นศาลต่อไป  
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ผลการวิจัย 
ประเด็นที่ 1 สภาพปัญหาการตั้งทนายความให้จ าเลยในคดีอาญาที่มีโทษจ าคุกชั้น

พิจารณาคดีของศาล  
คดีท่ีมีโทษจ าคุก แยกพิจารณาได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่จบนิติศาสตร์ (มีความรู้ด้านกฎหมาย) และกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ที่ไม่ได้จบ

นิติศาสตร์ (ไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมาย) ซึ่งเป็นจ าเลยคดีอาญา พบว่า คดีอาญาที่มีโทษจ าคุกก่อนเริ่ม
พิจารณาคดีการที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลถามว่า ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความจ าเลยต้องการทนายความ
หรือไม่ โดยไม่ได้บัญญัติให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลยทันทีโดยไม่ต้องถาม เมื่อจ าเลยไม่มีความรู้ข้อ
กฎหมาย ท าให้จ าเลยปฏิเสธไม่ต้องการทนายความและหากจ าเลยถูกด าเนินคดีในชั้นศาลไปโดยไม่มี
ทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในชั้นศาล ส่วนใหญ่เห็นว่าย่อมส่งผลเสียต่อจ าเลยมากกว่าผลดี 
และเฉพาะกลุ่มที่ 1 กลุ่มท่ีจบนิติศาสตร์ส่วนน้อยเห็นว่ามีผลดี 

ประเด็นที่  2 สภาพปัญหาการตั้งทนายความให้จ าเลยในคดีอาญาที่ มีโทษปรับ  
ชั้นพิจารณาคดีของศาล  

คดีท่ีมีโทษปรับ แยกพิจารณาได้เป็น 2 กลุ่ม ไดด้ังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่จบนิติศาสตร์ (มีความรู้ด้านกฎหมาย) และกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ที่ไม่ได้จบนิติศาสตร์ 

(ไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมาย) ซึ่งเป็นจ าเลยคดีอาญา พบว่า คดีอาญาที่มีโทษปรับก่อนเริ่มพิจารณาคดีการ
ที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลถามจ าเลยก่อนว่า ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความจ าเลยต้องการทนายความ
หรือไม ่ศาลจึงไม่มีหน้าที่ต้องถามและจัดหาทนายความให้กับจ าเลยและหากจ าเลยถูกด าเนินคดีในชั้นศาล
ไปโดยไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในชั้นศาล ส่วนใหญ่เห็นว่าย่อมส่งผลเสียต่อจ าเลย
มากกว่าผลดี และเฉพาะกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่จบนิติศาสตร์ส่วนน้อยเห็นว่ามีผลดี 
 
อภิปรายผล 

ในการน าเสนอผลวิจัยเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายการตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญา 
ในชั้นศาล ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการน าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ 1 สภาพปัญหาการตั้งทนายความให้จ าเลยในคดีอาญาที่มีโทษจ าคุกชั้นพิจารณา
คดีของศาล  

ประเด็นที่ 2 สภาพปัญหาการตั้งทนายความให้จ าเลยในคดีอาญาที่มีโทษปรับชั้นพิจารณา
คดีของศาล 

โดยมีค าถามเพ่ือเข้าสู่ประเด็นตามกรอบของวิจัย จ านวน 4 ค าถามดังนี้ 
1. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของจ าเลยคดีอาญาในการมีทนายความให้ค าปรึกษาหรือ

ช่วยเหลือในชั้นพิจารณาคดีของศาล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตามหลักสิทธิมนุษยชน หรือไม่เพียงใด 
2. ในกรณีท่ีจ าเลยคดีอาญาที่มีโทษจ าคุก ไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในการ

ต่อสู้คดีในชั้นศาล  ท่านเห็นว่ามีข้อดีหรือข้อเสียต่อจ าเลยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
3. ในกรณีที่จ าเลยคดีอาญาที่มีโทษปรับ ไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในการ

ต่อสู้คดีในชั้นศาล  ท่านเห็นว่ามีข้อดีหรือข้อเสียต่อจ าเลยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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4. แนวทางแก้ไขปัญหา เห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายมาตรา 173 หรือไม่ เพราะ
เหตุใด 

ผลจากการสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่จบนิติศาสตร์ (มีความรู้ด้าน
กฎหมาย) และกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ไม่จบนิติศาสตร์ (ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย) ถึงความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ของจ าเลยในการมีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในชั้นพิจารณาคดีของศาล ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ตามหลักสิทธิมนุษยชน (ประเด็นค าถามท่ี 1) นั้น พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่จบ
นิติศาสตร์ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าสิทธิของจ าเลยคดีอาญาในการมีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือ
ในชั้นพิจารณาคดีของศาลนั้น มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ปฏิญญาสากลบัญญัติรับรองสิทธิของจ าเลยอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ไม่ได้จบ
นิติศาสตร์ ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ทราบว่ามีกฎหมายคุ้มครองและรับรองถึงสิทธิของจ าเลยในการที่จะ
ได้รับการช่วยเหลือโดยรัฐในการจัดหาทนายความให้ จากประเด็นค าถามที่ 1 ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึง
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญาที่มีโทษจ าคุกในชั้นพิจารณาคดี 
ของศาลคดีอาญาที่มีโทษจ าคุก ก่อนเริ่มพิจารณาคดีการที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลถามว่า ถ้าจ าเลยไม่
มีทนายความจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ โดยไม่ได้บัญญัติให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลยทันที
โดยไม่ต้องถาม เมื่อจ าเลยไม่มีความรู้ข้อกฎหมาย ท าให้จ าเลยปฏิเสธไม่ต้องการทนายความและหาก
จ าเลยถูกด าเนินคดีในชั้นศาลไปโดยไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในชั้นศาล จะมีผลเสีย
ต่อจ าเลยมากกว่าผลดี และคดีอาญาที่มีโทษปรับ ก่อนเริ่มพิจารณาคดีการที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้
ศาลถามจ าเลยก่อนว่า ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ ศาลจึงไม่มีหน้าที่
ต้องถามและจัดหาทนายความให้กับจ าเลยและหากจ าเลยถูกด าเนินคดีในชั้นศาลไปโดยไม่มี
ทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในชั้นศาล ส่วนใหญ่เห็นว่าย่อมส่งผลเสียต่อจ าเลยมากกว่าผลดี 
ดังจะเห็นได้ตามกรอบวิจัยดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สภาพปัญหาการตั้งทนายความให้จ าเลยในคดีอาญาที่ มีโทษจ าคุก 
ชั้นพิจารณาคดีของศาล  

คดีท่ีมีโทษจ าคุก แยกพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม ไดด้ังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่จบนิติศาสตร์ (มีความรู้ด้านกฎหมาย) ส่วนใหญ่เห็นว่า คดีอาญาที่มีโทษ

จ าคุก ก่อนเริ่มพิจารณาคดี การที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลถามว่า ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความจ าเลย
ต้องการทนายความหรือไม่ โดยไม่ได้บัญญัติให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลยทันทีโดยไม่ต้องถามและ
หากจ าเลยถูกด าเนินคดีในชั้นศาลไปโดยไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในชั้นศาล  จะมี
ผลเสียต่อจ าเลยมากกว่าผลดี 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ที่ไม่ได้จบนิติศาสตร์ (ไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมาย) ซึ่งเป็นจ าเลยคดีอาญานั้น  
ส่วนใหญ่เห็นว่า คดีอาญาที่มีโทษจ าคุก ก่อนเริ่มพิจารณาคดี การที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลถามว่า 
ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ โดยไม่ได้บัญญัติให้ศาลตั้ งทนายความ 
ให้จ าเลยทันทีโดยไม่ต้องถามและหากจ าเลยถูกด าเนินคดีในชั้นศาลไปโดยไม่มีทนายความให้
ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในชั้นศาล จะมีผลเสียต่อจ าเลยมากกว่าผลดี 

เมื่อพิจารณาถึงหลักการด าเนินคดีอาญาของไทยนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยด าเนิน
คดีอาญาโดยใช้ระบบกล่าวหา  โดยศาลต้องวางตัวเป็นกลางเป็นเพียงผู้ตัดสินเท่านั้น โจทก์กับจ าเลย
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จึงมีบทบาทส าคัญเป็นคู่ต่อสู้ซึ่งกันและกัน  โดยต่อสู้เพ่ือพิสูจน์ว่าฝ่ายใดมีหลักกฎหมายยืนยันข้อ
กล่าวอ้างของตนดีกว่ากัน  บทบาทของทนายความจึงมีความส าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
ทนายความให้จ าเลยคดีอาญา (Rathamarit, 1995)  ค าว่า “ทนายความ” หมายถึง เป็นผู้ที่ใช้วิชาชีพ
กฎหมายด้วยการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าทางกฎหมายและเข้าว่าแก้ต่างในคดีความแทนคู่ความ 
(Jaiharn, 2004) และ “ทนายความ” หมายถึง ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออก
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 4 (The Attorney 
Act B.E. 2528 Section 4, 2001) เนื่องจากสิทธิและหน้าที่ของทนายความมีสิทธิรวบรวมและเสนอ
พยานหลักฐาน มีหน้าที่ที่จะต้องให้ความจริงและมีหน้าที่ที่จะต้องแถลงเพ่ือประโยชน์ของลูกความ 
(Leetrakul, 2012)  ทั้ งนี้ เพราะจ า เลยส่วนใหญ่จะไม่รู้ กฎหมายและกระบวนการน า เสนอ
พยานหลักฐานและหากไม่ได้น าเสนอพยานหลักฐานต่อศาล ศาลก็ไม่อาจน าพยานหลักฐานอ่ืนมา
พิจารณาเพ่ือชี้ขาดได้ จึงอาจท าให้จ าเลยที่ไม่มีทนายความเสียเปรียบในการต่อสู้คดีซึ่งเป็นไปตามหลัก
ความจ าเป็นในการมีทนายความในการต่อสู้คดี (Rathamarit, 1995) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 242  
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 40(7) ได้บัญญัติรับรองสิทธิของจ าเลย  
ในการมีทนายความช่วยเหลือจากรัฐ และแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 68 
วรรคสามจะได้บัญญัติให้รัฐให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยการจัดหาทนายความให้เฉพาะแก่ผู้
ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส จะเห็นได้ว่ารัฐก็ยังให้ความคุ้มครองในการจัดหาทนายความให้จ าเลยอยู่ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาสิทธิการมีทนายความของจ าเลยในชั้นศาล ตามมาตรา 173 
วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า “ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จ าเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีใน
วันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้ง
ทนายความให้” ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากเป็นคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิต หรือคดีที่จ าเลยมีอายุไม่เกิน 
18  ปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริ่มพิจารณาคดีเมื่อศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าจ าเลย
แถลงว่าไม่มีทนายความกฎหมายบังคับให้ศาลต้องตั้งทนายความให้จ าเลยทันทีโดยไม่ต้องถามต่อไป
ว่าจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ และหากศาลด าเนินคดีไปโดยไม่ตั้งทนายความให้จ าเลยกระบวน
พิจารณาของศาลจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (Supreme Court, No.366/2534)  ซึ่ งเป็นไปตาม
ความหมายของสิทธิการมีทนายความในคดีอาญาในฐานะเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคดีและหากได้
พิจารณาถึงมาตรา 173 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาล
ถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจ าเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ ” 
จากหลักกฎหมายดังกล่าวนั้นเห็นได้ว่า หากเป็นคดีอาญาที่มีโทษจ าคุกสิทธิการมีทนายความของ
จ าเลยคดีอาญาในชั้นศาลนั้นจะต้องเป็นกรณีที่จ าเลยต้องการสิทธินั้นด้วย กล่าวคือ เมื่อศาลถามว่า
จ าเลยมีทนายความหรือไม่ หากจ าเลยแถลงว่าไม่มีทนายความ ศาลจะถามต่อไปว่าจ าเลยต้องการ
ทนายความหรือไม่ และศาลจะตั้งทนายความให้จ าเลยก็ต่อเมื่อจ าเลยแถลงว่าจ าเลยต้องการ
ทนายความ ดังนั้น ถ้าจ าเลยแถลงว่าไม่ต้องการทนายความก็ไม่ใช่บทบังคับที่ศาลจะต้องตั้ง
ทนายความให้จ าเลย  ซึ่งเห็นได้ว่า คดีอาญาที่มีโทษจ าคุก เมื่อจ าเลยแถลงว่าจ าเลยไม่มีทนายความ 
กฎหมายยังคงบัญญัติให้ศาลถามจ าเลยต่อไปว่าจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ โดยจ าเลยจะ
เลือกใช้สิทธิที่จะมีทนายความหรือไม่มีทนายความหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามความหมายของสิทธิการมี
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ทนายความในคดีอาญาในฐานะเป็นสิทธิ โดยจ าเลยสามารถที่จะสละสิทธินั้นก็ได้  (Krea-ngam, 
1979)  แต่ในกรณีที่จ าเลยไม่เข้าใจถึงสิทธิของตนตามกฎหมายแล้วจะท าให้จ าเลยปฏิเสธไม่ต้องการ
ทนายความจึงท าให้จ าเลยจะต้องถูกด าเนินคดีไปโดยไม่มีทนายความซึ่งส่งผลกระทบหรือผลเสียต่อ
จ าเลยได้ และสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ที่จบนิติศาสตร์ พบว่า การที่จ าเลย
คดีอาญาที่มีโทษจ าคุกไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในการต่อสู้คดีในชั้นศาลนั้นย่อมมี
ผลกระทบและเป็นผลเสียต่อจ าเลยได้ โดยผู้วิจัยสรุปใจความส าคัญได้ กล่าวคือ “เนื่องจากจ าเลยไม่มี
ความรู้ทางกฎหมายหรือไม่ทราบขั้นตอนในการด าเนินคดีจ าเลยจึงต้องมีคนให้ค าปรึกษาหรือต่อสู้คดี 
หรือท าให้จ าเลยไม่สามารถน าข้อเท็จจริงอธิบายให้ศาลทราบได้เพ่ือประโยชน์ของจ าเลย หรืออาจท า
ให้จ าเลยหลงต่อสู้คดีได้ หรือท าให้จ าเลยปฏิเสธไปโดยไม่ทราบขั้นตอน อาจท าให้จ าเลยไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการลดโทษกึ่งหนึ่งหรือหากจ าเลยรับสารภาพไปอาจได้รับโทษหนักกว่าที่ควรจะเป็น
หรือบางกรณีอยากให้คดีเสร็จไปจึงรับสารภาพไปโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายและจะ
น าไปสู่การก าหนดโทษที่ไม่เหมาะสมกับตัวจ าเลยต่อไปด้วย” สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้จ าเลยเสียเปรียบ
ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ (Anonymous 1, 2019; Anonymous 2, 
2019; Anonymous 3, 2019; Anonymous 4, 2019; Anonymous 5, 2019; Anonymous 6, 
2019; Anonymous 7, 2019; Anonymous 8, 2019; Anonymous 9, 2019; Anonymous 10, 
2019; Anonymous 11, 2019; Anonymous 12, 2019; Anonymous 13, 2019;  Anonymous 
14, 2 0 19 ; Anonymous 15, 2 0 19 ;  Anonymous 16, 2 0 19 ; Anonymous 17, 2 0 19 ; 
Anonymous 18, 2019) จะเห็นได้ว่าเป็นผลเสียกับตัวจ าเลยอย่างมาก  ทั้งยังสอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ไม่ได้จบนิติศาสตร์ (Anonymous 19, 2019; Anonymous 20, 2019; 
Anonymous 21, 2019; Anonymous 22,  2019;  Anonymous 23,  2019; Anonymous 24, 
2019) ดังนั้น หากจ าเลยสละสิทธิการมีทนายความ จ าเลยควรได้รู้และเข้าใจถึงสิทธิของตนในการมี
ทนายความได้อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วย เพราะหากขาดสิทธิในการมีทนายความแล้วความยุติธรรมก็
ไม่อาจเกิดขึ้นได้  ผู้วิจัยเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 วรรคสอง ยังคง
เป็นปัญหาทางกฎหมายและยังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการซึ่งท าให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
จ าเลยในการมีทนายความช่วยเหลือนั้นย่อมไม่สอดคล้องกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ค.ศ. 1984 กล่าวคือ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1984 ซึ่งเป็นตราสารระหว่างประเทศ
ที่วางมาตรฐานสากลส าหรับสิทธิต่าง ๆ ที่ถือกันว่าเป็นสิทธิมนุษยชนโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ข้อ 11(1) วางหลักว่า “ทุกคนที่ถูกกล่าวว่ากระท าผิดทางอาญามีสิทธิได้รับการสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยซึ่งตน
จะได้รับหลักประกันบรรดาที่จ าเป็นส าหรับการต่อสู้คดี” (Tassaneeyanon, 1983) นั่นคือการมี
ทนายความในการต่อสู้ คดีและประเทศไทยก็ได้ลงนามไว้เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ   
(Krea-ngam, 1979)  ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีข้อผูกพันว่าต้องไปจัดท าหรือแก้ไขกฎหมายภายในของ
ตนให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมือ ง 
(Krea-ngam, 1979)  ดังจะเห็นได้ว่า สิทธิการมีทนายความของจ าเลยคดีอาญาในชั้นพิจารณาคดีของ
ศาลก็ได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับ เพ่ือเป็นหลักประกันของ
จ าเลยคดีอาญา โดยบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดหาทนายความให้จ าเลยคดีอาญา   
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ผู้วิจัยเห็นว่า มาตรา 173 วรรคสองนั้น ยังคงเป็นปัญหาทางกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึง
เหตุผลในการแก้ไขมาตรา 173 วรรคสองที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคดีอาญาที่มีโทษจ าคุกนั้นกฎหมาย
แก้ไขเพ่ือที่จะให้จ าเลยได้รับการช่วยเหลือจากทนายความในชั้นศาล ดังนั้น เมื่อศาลถามว่าจ าเลยมี
ทนายความหรือไม่ หากจ าเลยแถลงว่าไม่มีทนายความก็ควรตั้งทนายความให้จ าเลยทันทีโดยไม่ต้อง
ถามต่อไปอีกว่าจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ เว้นแต่จ าเลยจะมีทนายความอยู่แล้ว ทั้งนี้เพราะ
เมื่อศาลได้ถามจ าเลย ถ้าจ าเลยไม่เข้าใจสิทธิของตนตามกฎหมายแล้วจะท าให้จ าเลยปฏิเสธไม่
ต้องการทนายความและท าให้จ าเลยต้องถูกด าเนินคดีไปโดยไม่มีทนายความช่วยเหลือส่งผลให้จ าเลย
ต้องเสียเปรียบในการต่อสู้คดีและเป็นผลเสียกับจ าเลยได้ ซึ่งการตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญานั้น
เป็นหลักพ้ืนฐานทั่วไปในการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยอยู่แล้ว (Kunharieng, 1996.)  ซึ่งเห็นได้ว่าการ
ด าเนินคดีจ าเลยโดยไม่มีทนายความช่วยเหลือในชั้นศาลนั้นยังไม่สอดคล้องกับหลักการด าเนินคดี
อาญาระบบกล่าวหา แนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยอันเกี่ยวกับสิทธิในการต่อสู้คดีของ
จ าเลย แนวคิดการมีทนายความ ทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานในการคุ้มครองสิทธิการมีทนายความของ
จ าเลยคดีอาญา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบัน ตามมาตรา 68 วรรคท้าย “รัฐพึงให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550  มาตรา 40(7)“...คดีอาญา จ าเลยมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม
โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การ
ได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ... ” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 242 “...จ าเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการ
จัดหาทนายความให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหาทนายความได้ 
รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาทนายความให้โดยเร็ว...” 
 ส่วนข้อดีของการไม่มีทนายความนั้น มีแต่เฉพาะกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่จบ
นิติศาสตร์  ซึ่งมีผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนน้อย  (Anonymous 3, 2019; Anonymous 7, 2019) เห็นว่า
“ถ้าเป็นคดีที่ไม่มีความซับซ้อนและจ าเลยทราบข้อเท็จจริงอยู่แล้ว หากรับสารภาพก็ท าให้ศาล
พิจารณาคดีไปโดยรวดเร็ว ไม่ล้าช้า และไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ” ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหลักการ
ด าเนินคดีอาญาที่ดีนั้นให้ค านึงถึงความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพของบุคคลส าคัญยิ่งกว่าสิ่งอ่ืนใด การ
ด าเนินคดีอาญาให้เป็นไปโดยรวดเร็วนั้นย่อมสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องค านึงถึงความยุติธรรมเป็นหลักส าคัญ ฉะนั้นแล้ว หากการด าเนินคดีอาญาเป็นไปโดยรวดเร็วและ
เป็นธรรมด้วยย่อมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงอีกทั้งการด าเนินคดีอาญานั้น นัก
กฎหมายเป็นสิ่งจ าเป็นมิใช่ความฟุ่มเฟือยแต่อย่างใด ดังนั้น การที่จ าเลยคดีอาญามีทนายความช่วย
ต่อสู้คดีในชั้นศาลย่อมไม่ท าให้จ าเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีและท าให้เกิดความเป็นธรรมกับจ าเลย
มากยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ 2 คดีที่มีโทษปรับ ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือในการ
ต่อสู้คดีในพิจารณาของศาล จะมีผลเสียหรือผลดีต่อจ าเลยหรือไม่  

คดีท่ีมีโทษปรับ แยกพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม ได้ดังนี ้
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่จบนิติศาสตร์ (มีความรู้ด้านกฎหมาย) ส่วนใหญ่เห็นว่า คดีอาญาที่มีโทษ
ปรับ ก่อนเริ่มพิจารณาคดี การที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลถามจ าเลยก่อนว่า ถ้าจ าเลยไม่มี
ทนายความจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ และหากจ าเลยไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาหรือ
ช่วยเหลือต่อสู้คดีชั้นพิจารณาคดีของศาลนั้นย่อมมีผลเสียแก่จ าเลยมากกว่าผลดี 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ที่ไม่ได้จบนิติศาสตร์ (ไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมาย) ซึ่งเป็นจ าเลยคดีอาญานั้น  
ส่วนใหญ่เห็นว่า คดีอาญาที่มีโทษปรับ ก่อนเริ่มพิจารณาคดีการที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลถาม
จ าเลยก่อนว่า ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ และหากจ าเลยไม่มี
ทนายความให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือชั้นพิจารณาคดีของศาลย่อมเป็นผลเสียแก่จ าเลยมากกว่าผลดี 

เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายเรื่องโทษปรับนั้น จะเห็นได้ว่าโทษส าหรับการลงโทษผู้กระท า
ความผิดอาญา มี 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ตามมาตรา 18 
ประมวลกฎหมายอาญา  (The Criminal code, Section 18, 2019) โทษปรับจึงเป็นโทษทางอาญา
ประเภทหนึ่ง กรณีที่จ าเลยต้องรับโทษปรับ ศาลพิพากษาให้ช าระค่าปรับและไม่ช าระค่าปรับ มิฉะนั้น 
จะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับได้ ตามมาตรา 29 ประมวลกฎหมายอาญา (The Criminal code, 
Section 29, 2019)  และการกักขังแทนค่าปรับระยะเวลาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปีก็ได้ ตามมาตรา 
30 ประมวลกฎหมายอาญา (The Criminal code, Section 30, 2019) จากหลักกฎหมายดังกล่าว
พอพิจารณาได้ว่า ถ้าจ าเลยถูกศาลพิพากษาให้ช าระค่าปรับและจ าเลยไม่ช าระค่าปรับ จ าเลยถูกกักขัง
แทนค่าปรับได้ (Supreme Court, No.4895/2550)  การถูกกักขังจึงเป็นการถูกกระทบกระเทือนต่อ
สิทธิเสรีภาพของจ าเลยได้โดยตรง ดังนั้น ก่อนศาลจะพิพากษาจะต้องให้จ าเลยได้มีโอกาสพิสูจน์
ความผิดและความบริสุทธิ์ของจ าเลยก่อนซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิญญาสากล  เมื่อ ได้พิจารณาหลัก
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1984 ข้อ 11(1) ระบุไว้ชัดเจนว่า “ทุกคนที่ถูกกล่าวว่า
กระท าผิดทางอาญามีสิทธิได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตาม
กฎหมายในการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยซึ่งตนจะได้รับหลักประกันบรรดาที่จ าเป็นส าหรับการต่อสู้
คดี” และหลักประกันในการต่อสู้คดีคือการมีทนายความ โทษปรับก็ถือว่าเป็นโทษในการกระท าผิด
ทางอาญาประการหนึ่ง ตามมาตรา 18 ประมวลกฎหมายอาญา ฉะนั้นแล้ว คดีที่มีโทษปรับเห็นควรมี
ทนายความซึ่งเป็นหลักประกันในการต่อสู้คดีด้วย เมื่อการด าเนินคดีอาญาของไทยนั้นใช้ระบบ
กล่าวหาโดยศาลท าหน้าที่เป็นกลาง โจทก์จ าเลยมีหน้าที่ต้องน าพยานหลักฐานพิสูจน์หรือหักล้างข้อ
กล่าวอ้างของตน เมื่อจ าเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้กฎหมายและไม่ทราบถึงในการด าเนินคดีตาม
กฎหมายแล้ว การที่จ าเลยต้องมีทนายความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ส าคัญ เนื่องจากบทบาทและหน้าที่
ของทนายความมีสิทธิและหน้าที่ในการรวบรวมและเสนอพยานหลักฐาน มีหน้าที่ที่จะต้องให้ความ
จริงแก่ศาลและมีหน้าที่ที่จะต้องแถลงเพ่ือประโยชน์ของลูกความ   (Larplai, 2004) ดังนั้น การมี
ทนายความให้ความช่วยเหลือจ าเลยคดีอาญาในชั้นศาลจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมาก จะเห็น
ได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับจึงได้บัญญัติรับรองไว้ว่ารัฐจะต้องจัดหา
ทนายความให้จ าเลยคดีอาญา แม้จะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 68 วรรค
สามจะได้บัญญัติให้รัฐให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยการจัดหาทนายความให้เฉพาะแก่ผู้ยากไร้
หรือผู้ด้อยโอกาสก็ตาม รัฐก็ยังให้ความคุ้มครองในการจัดหาทนายความให้จ าเลยอยู่ เมื่อรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติรับรองสิทธิการมีทนายความของจ าเลยคดีอาญาไว้ในการที่รัฐจะต้อง
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จัดหาทนายความให้ ดังนั้นแล้ว หากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายล าดับ
รองเห็นควรบัญญัติรับรองเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง  แต่อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าในคดีที่มี
โทษปรับในการพิจารณาคดีในชั้นศาลนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลสอบถามจ าเลยว่ามีทนายความ
และต้องการทนายความหรือไม่เหมือนกับคดีที่มีโทษจ าคุก ฉะนั้นแล้ว เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้
ศาลมีหน้าที่ต้องสอบถามจ าเลย คดีที่มีโทษปรับในชั้นพิจารณาคดีของศาลนั้น ก่อนเริ่มพิจารณาคดี
ศาลก็ไม่จ าต้องสอบถามว่าจ าเลยมีทนายความหรือไม่ กรณีจ าเลยเป็นคนยากจนไม่มีเงินจ้าง
ทนายความจะท าให้จ าเลยคดีท่ีมีโทษปรับก็ต้องถูกด าเนินคดีไปโดยไม่มีทนายความและเมื่อจ าเลยไม่มี
ความรู้ข้อกฎหมาย ไม่ทราบขั้นตอนการด าเนินคดีและไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาช่วยแนะน า
ช่องทางกฎหมายซึ่งท าให้จ าเลยไม่อาจน าเสนอพยานหลักฐานต่อศาลได้และศาลไม่อาจน า
พยานหลักฐานมาชี้ขาดได้ หรือไม่มีคนให้ค าปรึกษาแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวจ าเลย โดยไม่รู้
ว่าจะให้การรับสารภาพหรือควรให้การปฏิเสธอันจะท าให้จ าเลยไม่ได้รับประโยชน์จากการรับลดโทษ
กึ่งหนึ่งหรืออาจท าให้จ าเลยเสียค่าปรับมากแทนจะเสียค่าปรับน้อยลง หรือในกรณีท่ีจ าเลยไม่มีเงินเสีย
ค่าปรับก็ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับอาจท าให้จ าเลยเสียประวัติได้  เช่นนี้ล้วนจะท าให้จ าเลยเสียเปรียบ
ในการต่อสู้คดี (Rathamarit, 1995)  และเป็นผลเสียแก่จ าเลย ซึ่งสอดคล้องกับการให้การสัมภาษณ์
ของกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่จบนิติศาสตร์ (Anonymous 1, 2019; Anonymous 2, 2019; 
Anonymous 6, 2019; Anonymous 7, 2019; Anonymous 8, 2019; Anonymous 10, 2019; 
Anonymous 11, 2019 ; Anonymous 13, 2019 ; Anonymous 14, 2019 ; Anonymous 15, 
2019; Anonymous 16, 2019; Anonymous 17, 2019; Anonymous 18, 2019)  ทั้งยังสอดคล้อง
กับกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่ได้จบนิติศาสตร์  (Anonymous 19, 2019; 
Anonymous 20, 2019; Anonymous 21, 2019; Anonymous 22, 2019; Anonymous 23, 
2019; Anonymous 24, 2019) ในกรณีที่จ าเลยเป็นคนยากจนอาจจะไม่มีเงินเสียค่าปรับในชั้นศาล
ท าให้จ าเลยถูกกักขังแทนค่าปรับและอาจกระทบกระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพของจ าเลยได้  โดย
ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา คดีแดงอ. 2549/2553 เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงการที่
จ าเลยคดีอาญาที่มีโทษปรับไม่มีทนายความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี ในชั้นศาลมีผลเสียต่อจ าเลย
อย่างไร กล่าวคือ “คดีนี้จ าเลยมีอาชีพลูกจ้างชั่วคราวเก็บขยะประจ าเขตสะพานสูง เมื่อจ าเลยเก็บ
ขยะได้แล้วจะแยกขยะที่พอขายได้ไปขายตามตลาดแผงลอย โดยจ าเลยได้น าแผ่นวีซีดีภาพยนตร์ที่เก็บ
ได้ไปจ าหน่ายแผ่นละ 20 บาท  ต่อมาจ าเลยได้ถูกต ารวจจับและถูกพนักงานอัยการฟ้องจ าเลยต่อศาล 
ตามความผิด พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์  ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม ให้จ าเลย
ช าระค่าปรับเป็นเงิน 200,100 บาท แต่จ าเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษปรับ โดยคงปรับจ านวน 
133,400 บาท  หากจ าเลยไม่ช าระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับไม่เกิน 1 ปี ต่อมาจ าเลยได้ยื่นฎีกาและ
ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระค่าปรับจ านวน 133,400 บาท เนื่องด้วยจ าเลยเป็นคนยากจนไม่
มีเงินช าระค่าปรับ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงได้ควบคุมตัวจ าเลยไปกักขังแทนค่าปรับตามค าพิพากษา” 
(Daily News, 2014)  ทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า “ในระหว่างจ าเลยยื่นต่อสู้ในชั้นศาลฎีกานั้น สภา
ทนายความมอบหมายทนายความอาสาด าเนินการยื่นฎีกาในประเด็นเกี่ยวกับการขอให้ลดค่าปรับ 
และประเด็นอ่ืน ๆ อยู่หลายกรณี”  (Thai Rath Online, 2012) เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญาไม่ได้บัญญัติไว้ว่า คดีที่มีโทษปรับก่อนเริ่มพิจารณาคดีของศาลให้ศาลถามจ าเลยก่อนว่ามี
ทนายความหรือไม่และจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่อย่างเช่นคดีที่มีโทษจ าคุก จึงไม่ใช่หน้าที่ศาล
ที่จะต้องถามและจัดหาทนายความให้กับจ าเลย ท าให้จ าเลยที่ไม่มีเงินจ้างทนายความก็จะถูก
ด าเนินคดีไปโดยไม่มีทนายความ ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาการตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญาที่มีโทษปรับ
นั้นยังมีข้อบกพร่องอยู่ จากค าพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า  จ าเลยแต่ละคนนั้นมี
ความสามารถในการเข้าสู้คดีไม่เท่าเทียมกัน คดีนี้จ าเลยเป็นคนยากจนหรือไม่ค่อยมีฐานะอาจไม่มีเงิน
จ้างทนายความ กฎหมายควรจะต้องปกป้องคุ้มครองจ าเลยให้สิทธิแก่จ าเลยในการมีทนายความ
ช่วยเหลือเพ่ือให้จ าเลยสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจ าเลยได้อย่างเต็มที่ เมื่อการด าเนินคดีอาญา
ของไทยใช้ระบบกล่าวหา ศาลจะเป็นกรรมการกลาง โจทก์จ าเลยจะต้องต่อสู้กันเอง เมื่อฝ่ายโจทก์ที่
ฟ้องจ าเลยเป็นพนักงานอัยการ ส่วนจ าเลยเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นคนยากจนและไม่มีความรู้หรือมี
แต่ไม่ใช่ความรู้ด้านกฎหมาย การตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญาจะเป็นส่วนช่วยให้เขาสามารถต่อสู้
กันได้อย่างเต็มที่  ดังนั้น การที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ศาลต้องจัดหาทนายความให้จ าเลยคดีอาญา
ที่มีโทษปรับนั้นย่อมไม่สอดคล้องกับหลักอาวุธเท่าเทียมกัน (Equality of Arms) และไม่สอดคล้องกับ
ระบบกล่าวหา ทั้งสิทธิในการมีทนายความของจ าเลยนั้นเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามหลัก
กระบวนการนิติธรรม การที่จ าเลยถูกด าเนินคดีในชั้นศาลไปโดยไม่มีทนายความช่วยเหลือนั้นย่อมไม่
สอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due  Process) (Rtivat, 2019) คดีดังกล่าวนั้น หากมี
กฎหมายบัญญัติให้ศาลจัดหาทนายความให้จ าเลยเหมือนคดีที่มีโทษจ าคุกแล้ว กล่าวคือ ก่อนเริ่ม
พิจารณาคดีให้ศาลถามว่าจ าเลยมีทนายความหรือไม่ ถ้าจ าเลยแถลงว่าไม่มีทนายความให้ศาลตั้ง
ทนายความให้จ าเลยทันที เมื่อจ าเลยมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือในชั้นศาลแล้วนั้น ทนายความจะ
ช่วยจ าเลยในการรวบรวมพยานหลักฐานและแถลงเพ่ือเป็นประโยชน์ของจ าเลยได้ เช่น การขอลด
จ านวนค่าปรับ หรือช่วยในประเด็นอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อจ าเลยซึ่งเป็นไปตามหลักความจ าเป็นใน
การมีทนายความในการต่อสู้คดีและบทบาทของทนายความ เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ ให้ศาลต้อง
จัดหาทนายความให้จ าเลยในคดีที่มีโทษปรับ จึงไม่ใช่หน้าที่ของศาลที่จะต้องจัดหาทนายความให้
จ าเลย ท าให้จ าเลยถูกด าเนินคดีไปโดยไม่มีทนายความ สุดท้ายแล้วศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระ
ค่าปรับจ านวน 133,400 บาท เนื่องจากจ าเลยเป็นคนยากจนไม่มีเงินช าระค่าปรับจ าเลยในคดีนี้จึงถูก
ควบคุมตัวไปกักขังแทนค่าปรับจึงถูกกระทบต่อเสรีภาพของจ าเลยโดยตรง และการที่จ าเลยถูก
ด าเนินคดีไปโดยไม่มีทนายความช่วยเหลือในชั้นศาลนั้นย่อมไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยปัจจุบัน ตามมาตรา 68 วรรคท้าย “รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและ
เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหา
ทนายความให้” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา40(7) “...ในคดีอาญา 
จ าเลยมีสิทธิได้รับการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอและการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ...” 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 242 “...จ าเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุม
หรือคุมขังไม่อาจหาทนายความได้ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาทนายความให้โดยเร็ว...”  

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยเห็นว่า คดีที่มีโทษปรับนั้นการที่จ าเลย
ไม่มีทนายความนั้นก็มีผลดี กล่าวคือ จะท าให้ช่วยลดภาระด้านงบประมาณของรัฐ ท าให้คดีเสร็จ
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รวดเร็ว และท าให้การพิจาณาคดีไม่ล้าช้า ซึ่งจะสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่จบ
นิติศาสตร์ (Anonymous 3, 2019; Anonymous 4, 2019; Anonymous 5, 2019; Anonymous 
9, 2019; Anonymous 12, 2019) ในกรณีนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการด าเนินคดีอาญาที่ดีนั้น นักกฎหมายเป็น
สิ่งจ าเป็นมิใช่เป็นความฟุ่มเฟือยแต่อย่างใด เสรีภาพของบุคคลนั้นย่อมส าคัญกว่างบประมาณหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป เห็นว่าย่อมไม่สอดคล้องกับหลักปฏิญญาสากล ระบบการด าเนินคดีอาญาที่เป็น
ระบบกล่าวหา หลักฟังความทุกผ่าย หลักความเสมอภาค ทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานในการคุ้มครอง
สิทธิการมีทนายความของจ าเลยคดีอาญาและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหา กลุ่มที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์ที่จบนิติศาสตร์ (มีความรู้ด้านกฎหมาย) 
และกลุ่มที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่ได้จบนิติศาสตร์ (ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย) ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะ
ว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กล่าวคือ คดีที่มีโทษจ าคุกทุกคดีก่อนเริ่ มพิจารณาคดีของ
ศาล เมื่อศาลถามจ าเลยว่าจ าเลยมีทนายความหรือไม่ ถ้าจ าเลยแถลงต่อศาลว่าไม่มีทนายความ ให้
ศาลตั้งทนายความให้จ าเลยทันทีโดยไม่ต้องถามต่อไปว่าจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่  หรือคดีที่มี
โทษจ าคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไป ถ้าจ าเลยแถลงว่าไม่มีทนายความให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลยทันทีโดย
ไม่ต้องถามว่าจ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ กรณีจ าคุกไม่เกินสามปีให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลย
ต่อเมื่อจ าเลยต้องการจึงให้ศาลตั้งทนายความให้ หรือคดีที่มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าขึ้นไป ถ้าจ าเลยแถลง
ว่าไม่มีทนายความ ให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลยทันทีโดยไม่ต้องถามว่าจ าเลยต้องการทนายความ
หรือไม่ กรณีจ าคุกไม่เกินห้าปีให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลยต่อเมื่อจ าเลยต้องการจึงให้ศาลตั้ง
ทนายความให้ และหากตั้งทนายความให้จ าเลยแล้วหากเป็นคดีที่มีโทษจ าคุกเห็นควรให้ศาลจัดหา
ทนายที่มีประสบการณ์มากกว่าสามปีหรือหากเป็นคดีที่มีโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเห็น
ควรให้ศาลจัดหาทนายความที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปซึ่งเป็นทนายความที่มีประสบการณ์
พอประมาณและควรตั้งทนายความให้เหมาะสมตามประเภทสาขาเฉพาะคดี ความรู้ความสามารถ 
ความช านาญหรือตามประสบการณ์ของทนายความ  ส่วนคดีที่มีโทษปรับ เห็นควรให้มีกฎหมาย
บัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการตั้งทนายความให้กับจ าเลยในคดีที่มีโทษปรับทุกคดีโดยไม่จ ากัดจ านวน
ค่าปรับ หรือจ ากัดจ านวนค่าปรับอย่างต่ าไว้ไม่ต่ ากว่าห้าหมื่นบาท  ส่วนเฉพาะกลุ่มที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์
ที่จบนิติศาสตร์ ส่วนน้อยเห็นว่ายังคงบัญญัติไว้คงเดิมไม่ต้องมีการแก้ไขแต่อย่างใด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก 
ควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 วรรคสอง ซึ่งเดิม

บัญญัติไว้ว่า “ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่  
ถ้าไม่มีและจ าเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้” แก้ไขเป็น “มาตรา 173 วรรคสอง 
ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาล
ตั้งทนายความให้”  

การเสนอแก้ไขมาตรา 173 วรรคสอง เดิมคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเริ่มพิจารณาคดีศาล
จะถามจ าเลยก่อนว่าจ าเลยมีทนายความหรือไม่ ถ้าจ าเลยแถลงว่าไม่มีทนายความศาลจะถามต่อไปว่า
จ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ ถ้าจ าเลยแถลงว่าต้องการทนายความศาลจะตั้งทนายความให้
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จ าเลย แต่ถ้าจ าเลยแถลงว่าไม่ต้องการทนายความ ศาลไม่จ าต้องตั้งทนายความให้กับจ าเลย เนื่องด้วย
จ าเลยคดีอาญาจะไม่มีความรู้ข้อกฎหมายและไม่ค่อยเข้าใจสิทธิตามกฎหมายที่บัญญัติรับรองสิทธิของ
จ าเลยในการที่รัฐจัดทนายความให้ความช่วยเหลือในชั้นศาล โดยเข้าใจว่าหากต้องการทนายความ
จ าเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ดังนั้น เมื่อจ าเลยไม่มีทนายความและหากศาลยังคงถามต่อไปว่า
จ าเลยต้องการทนายความหรือไม่ อาจท าให้จ าเลยปฏิเสธไม่ต้องการทนายความได้  ฉะนั้น คดีที่มีโทษ
จ าคุกเมื่อศาลถามจ าเลยว่าจ าเลยมีทนายความหรือไม่ ถ้าจ าเลยแถลงว่าไม่มีทนายความให้ศาลตั้ง
ทนายความให้จ าเลยทันทีโดยไม่ต้องถาม  ทั้งนี้ เพ่ือให้โอกาสจ าเลยได้ต่อสู้คดีและพิสูจน์ผิดหรือ
บริสุทธิ์ก่อนและเพ่ือให้จ าเลยได้รับความเป็นธรรม  

2. คดีที่มีโทษปรับไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ศาลถามเรื่องทนายความแก่จ าเลยใน
ชั้นพิจารณาคดีของศาล  

แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น มาตรา 173 วรรคสาม “ในคดีที่มีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 
ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย หรือในคดีที่มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่
มีและจ าเลยต้องการ ให้ศาลตั้งทนายความให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”  

ในคดีที่มีอัตราโทษปรับ เดิมกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ศาลสอบถามเรื่องทนายความ
เหมือนกับคดีที่มีโทษจ าคุกไม่ ก่อนเริ่มถามค าให้การศาลจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องถามจ าเลยว่าจ าเลยมี
ทนายความหรือไม่ เมื่อจ าเลยไม่มีทนายความก็ไม่ใช่หน้าที่ศาลที่จะจัดหาทนายความให้จ าเลยคดีที่มี
โทษปรับ จึงเสนอแก้ไข คดีที่มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ให้จ าเลยมีทนายความ
ช่วยเหลือในการต่อสู้คดีด้วย เพราะในกรณีที่จ าเลยมีฐานะยากจน ไม่มีเงินจ้างทนายความ จ าเลยต้อง
ถูกด าเนินคดีไปโดยไม่มีทนายความ เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระค่าปรับและจ าเลยไม่มี เงิน
ช าระค่าปรับในชั้นศาล จ าเลยต้องถูกกักขังแทนค่าปรับอันเป็นการถูกกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพ
ของจ าเลย และในปัจจุบันมีกฎหมายก าหนดอัตราโทษปรับสูงออกมาใช้บังคับหลายฉบับซึ่งอาจ
กระทบต่อจ าเลยที่ยากจนได้ จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้คดีอาญาที่มีโทษปรับ ก่อนเริ่มพิจารณาชั้น
ศาลให้จ าเลยมีทนายความช่วยเหลือด้วย เพ่ือให้โอกาสจ าเลยได้ต่อสู้คดีพิสูจน์ความจริง ส่วนคดีที่มี
โทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ให้ศาลถามจ าเลยว่าจ าเลยมีทนายความหรือไม่ ถ้าจ าเลยไม่มีและ
ต้องการทนาย ให้ศาลตั้งทนายความให้ 

3. แก้ไขปรับปรุงเรื่องคุณสมบัติทนายความและการคัดเลือกทนายความ 
1) ให้ประธานศาลฎีกาควรออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยอาศัยอ านาจ

ตามความในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 5 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติทนายความขอแรง
ที่ศาลตั้งให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 173 ไว้อย่างชัดแจ้งและควร
ก าหนดให้ทนายความขอแรงที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจ าเลยในคดีอาญาที่มีอัตราโทษประหาร
ชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ต้องมีประสบการณ์ว่าความในคดีอาญาไม่ต่ ากว่า 5 ปีและคดีที่มีอัตราโทษ
จ าคุกควรมีประสบการณ์ว่าความในคดีอาญาไม่ต่ ากว่า 3 ปี 

2) ผู้พิพากษาควรใช้ดุลพินิจในการตั้งทนายความขอแรงโดยคัดเลือกทนายความขอแรงตาม
ประเภทสาขาเฉพาะทางของคดี ความรู้ความสามารถ ความช านาญ หรือตามประสบการณ์ของ
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ทนายความ เช่น ทนายความผู้มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับเพศ ทนายความผู้มีความรู้เฉพาะทาง
เกี่ยวกับทรัพย์ เป็นต้น 

เนื่องจาก เดิมศาลตั้งทนายความให้จ าเลยคดีอาญาโดยอาศัยระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมฯ ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้ศาลจัดหาทนายความโดยก าหนดคุณสมบัติ
ทนายความและการจัดท าบัญชีทนายความไว้ให้ชัดเจน  การจัดหาหรือการตั้งทนายความให้จ าเลยจึง
เป็นดุลพินิจของแต่ละศาลออกระเบียบเอง ท าให้การจัดการจัดหาทนายความให้จ าเลยไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกันและการตั้งทนายความมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับคดี จึงเสนอแก้ไขให้ประธานศาล
ฎีกาออกระเบียบเรื่องการตั้งทนายความโดยอาศัยอ านาจตามความในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
มาตรา 5 ออกระเบียบก าหนดคุณสมบัติทนายความ วิธีคัดเลือกจัดทนายความ การจัดท าบัญชี
ทนายความให้จ าเลยคดีอาญาให้เหมาะสมกับคดี เพ่ือให้การตั้งทนายความให้จ าเลยเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งท าให้จ าเลยได้มีทนายความขอแรงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเห็นควรให้
มาตรา 173 วรรคสามปัจจุบัน แก้ไขเป็น มาตรา 173 วรรคสี่  
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M.Jmanongtham]. Faculty of Law: Ubon Ratchathani Rajabhat University. 

Anonymous 6, (2019, August 30). Interview by me ̄tha ̄ wari not c ̌hamnongtham 
[M.Jmanongtham]. Faculty of Law: Ubon Ratchathani Rajabhat University. 

Anonymous 7, (2019, August 30). Interview by me ̄tha ̄ wari not c ̌hamnongtham 
[M.Jmanongtham]. Faculty of Law: Ubon Ratchathani Rajabhat University. 

Anonymous 8, (2019, August 30). Interview by me ̄tha ̄ wari not c ̌hamnongtham 
[M.Jmanongtham]. Faculty of Law: Ubon Ratchathani Rajabhat University. 

Anonymous 9, (2019, August 30). Interview by me ̄tha ̄ wari not c ̌hamnongtham 
[M.Jmanongtham]. Faculty of Law: Ubon Ratchathani Rajabhat University. 

Anonymous 10, (2019, September 2). Interview by mētha ̄ wari not c ̌hamnongtham 
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Retrieved from https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=&ext=pdf. 

Office of the Council of State. (1984).  phrara ̄tchabanyat kæ ̄khai phœ ̄mtœ ̄m 
pramu ̄an kotma ̄i withi ̄ phic ̌ha ̄rana ̄ khwa ̄m ʻa ̄ya ̄ (chabap thi ̄ sipha ̄) 
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so ̜̄ngphanha ̄rō̜isa ̄msipsi ̄ [Supreme Court Judgement No. S.C. 366/2534]. 
Retrieved from https://deka.supremecourt.or.th/search 

Supreme Court. (n.d.). khamphipha ̄ksa ̄ sa ̄n di ̄ka ̄ thi ̄ si ̄phanpæ ̄tro ̜̄ika ̄osippæ ̄t / 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมนุษย์กับ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
และศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ  GPAS กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จ านวน 36 
คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งผู้ วิจัยท าหน้าที่
เป็นครูผู้สอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง มนุษย์
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ  .82 และ .91 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาคะแนน
รายบุคคล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ 
และแบบ paired-sample t-test ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 ผลวิจัยพบว่า หลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบ GPAS นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด คือ ร้อยละ 70 คิดเป็นคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 73.33 หรือ 7.33±1.26 คะแนน และมีเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.33) มีเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระดับปานกลาง  
 
ค าส าคัญ 
 การจัดการเรียนรู้แบบ GPAS  เจตคติด้านสิ่งแวดล้อม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 

ABSTRACT 
 This study aimed to explore and compare students’ learning achievement on 
human-caused climate change after learning by using the GPAS learning method with 
criteria of 70% and to compare and their environmental attitudes before and after 
learning by using the GPAS leaning method. The sample selected by using cluster 
random sampling was thirty-six, grade 7 students at the Demonstration School of 
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, where the researcher 
was working as an in-service teacher in the 2nd semester in the academic year 2019. 
The instruments used in this study were learning plans on human-caused climate 
change, the achievement test, and the environmental attitude test. The reliability of 
the achievement test was .82. The reliability of the environmental attitude test was 
.91. A total score of each student, mean score, standard deviations, and percentages 
were employed to analyze data. Using t-test for one sample to compare students’ 
learning achievement with the specified criteria and paired-sample t-test for the 
comparison between their environmental attitudes before and after learning by using 
the GPAS learning method.  
 Findings of the study revealed that by the end of the using GPAS learning 
method, the students’ learning achievement was higher than the specified criteria of 
70% at the moderate level of significance, and their environmental attitudes were 
higher than before learning at the .01 level of significance, while most students 
(83.33%) presented a moderate level on environmental attitudes.  
 
Keywords 
 GPAS Learning Method, Environmental Attitudes, Learning Achievement  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในโลกที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงและประสบกับภัยคุกคาม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความต้องการที่จะได้รับการศึกษาจึงมีมากไปกว่าการแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ือการมี
งานท า (Leicht, Combes, Byun & Agbedahin, 2018) บทบาทของการศึกษาในปัจจุบันตามที่
ปรากฏในปฏิญญาอินชอนด้านการศึกษา ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) จึงมีจุดเน้นด้านหนึ่งในเรื่องการ
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เตรียมคนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสร้างความอยู่ดีกินดีของมนุษย์ ดังนั้น สถานศึกษา 
เช่น โรงเรียน จึงเป็นตัวแทน (agent) ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ที่มีบทบาท
ส าคัญในการหล่อหลอมประสบการณ์ พัฒนาและส่งเสริมเจตคติและพฤติกรรมเชิงบวกด้านการ
อนุรักษ์ให้เก่นักเรียน (Ketsil & Rodsoodthi, 2018; Pinthong, Jaitrong & Ketsing, 2020) ทั้ง
จากการกระท าที่เป็นทางการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการกระท าที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น การกระท าเป็นตัวอย่างของครูผู้สอน  
 ส าหรับบริบทของประเทศ การเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของเด็กและเยาวชนถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการศึกษาไทย (Office of the Education Council 
[ONEC], 2017) ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปลูกฝังพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจึงปรากฏอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้
อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ควบคู่กับการมีจิตสาธารณะ ซาบซึ้ง ห่วงใยและมีพฤติกรรมการใช้และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า รับผิดชอบและมุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้
มากขึ้น (Office of the Basic Education Commission [OBEC], 2017) แต่อย่างไรก็ดี งานวิจัย
หลายชิ้นระบุว่าระดับความรู้และพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
เด็กและเยาวชนยังไม่พัฒนาไปในแนวทางที่พึงประสงค์ข้างต้น อาทิ การศึกษาของ  Niyomdecha & 
Sabaiying (2015) ที่รายงานว่า แม้ว่าโรงเรียนจะสนับสนุนให้นักเรียนเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ แต่พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนยังเป็น
ปัญหา เช่น ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง หรือการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมในโรงเรียน เป็นต้น ส่วน
ผลการศึกษาที่น่าสนใจของ Yingyang, Mangkhang, & Maneekul (2019) เกี่ยวกับการรู้และ
พฤติกรรมจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเมืองคุนหมิง ประเทศจีน 
โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการรู้สิ่งแวดล้อมในระดับมาก และมีพฤติกรรม
จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบที  ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบว่า นักเรียนที่มีระดับการรู้สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันกลับมีค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับความเห็นของ 
Booncharoen& Phoochinda, (2012) ที่ว่า ผู้ เรียนที่มีคะแนนความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมสูงไม่ได้
หมายความว่าจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากเสมอไป หากผู้เรียนยังขาดเจตคติ
และความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 เจตคติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Onyon, 2019) หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจที่แสดงถึงความสนใจ เอาใจใส่ ห่วงใย ตระหนักและ
รู้สึกรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดความไม่สบายใจเมื่อได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการที่จะท าให้เกิดการลดลงหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (Ketsing, 2016) ซ่ึงการเกิดเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมสามารถอธิบายผ่านทฤษฎีการเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลเพ่ือสิ่งที่ดีขึ้น (Norm-activation theory) ของ Schwartz (1973) ที่ระบุว่า 
บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นกับระดับการปลุกเร้าเจต
คติหรือบรรทัดฐานเชิงมโนธรรม (moral norm) ของบุคคลถึงสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมโยงไปถึงความ
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คาดหวังถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยระดับของการปลุกเร้าดังกล่าวได้รับอิทธิพลจาก 3 ปัจจัยส าคัญ 
คือ 1) การยอมรับในคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลทั่วไปในสังคมให้ความส าคัญ (personal values) 
2) การที่บุคคลเชื่อว่าสิ่งที่ตนให้คุณค่านั้นอยู่ในภาวะวิกฤติ หรือการที่บุคคลมีความตระหนักถึง
ผลกระทบที่ตามมาจากการกระท าของตนที่มีต่อบุคคลอ่ืน (awareness of consequence) และ 3) 
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบในผลของการกระท าของตนที่มีต่อบุคคลอ่ืน (ascription of 
responsibility) ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้ เรียนมีเจตคติทางบวกและเกิดพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ครูผู้สอนจ าเป็นต้องให้
ผู้เรียนเกิดการรับรู้ว่าพฤติกรรมของตนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ (non-human species) และ
ธรรมชาติ (biosphere)  
 แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มุ่งให้ผู้เรียนสามารถอธิบายสถานการณ์และผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน และสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (OBEC, 2017) ซ่ึงจะเห็นว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าวสอดคล้อง
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและเกิดทักษะการคิด
อย่างมีเหตุผล สร้างทางเลือกในการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 4 ขั้น คือ 1) การเก็บรวบรวมและเลือกข้อมูล (gathering) เพ่ือให้ผู้เรียนวิเคราะห์และเลือก
ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน 2) การจัดกระท าข้อมูล (processing) เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ตามที่ก าหนด 3) การประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติจริงเพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ (applying) และ 
4) การก ากับตนเอง (self-regulating) เป็นการตกผลึกความคิดและประสบการณ์เรียนรู้ภายในตัว
ผู้เรียนจนเกิดเป็นความรู้ เจตคติและพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของผู้เรียน และเมื่อด าเนินการเช่นนี้
บ่อยครั้งจะสามารถพัฒนาเป็นบุคลิกภาพหรืออัตลักษณ์ของผู้ เรียนในท้ายที่สุด ( Bureau of 
Educational Innovation Development, 2008) ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงต้องการพัฒนา
ความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์และเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมเรื่อง มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของนักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะช่วยทราบถึง
ระดับการรู้สิ่งแวดล้อมและเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน รวมถึงบริบทการจัดการเรียนรู้ที่ช่วย
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรากฐานส าคัญสู่การพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก
ด้านการอนุรักษ์ของนักเรียน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกของนักเรียน 
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี GPAS ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือไม ่
 2.  ระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ  GPAS 
อยู่ในระดับใด 
 3.  หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี GPAS นักเรียนมีระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น
หรือไม ่
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

ของนักเรียนหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
2.  เพ่ือศึกษาระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 
3.  เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบ GPAS  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยผู้วิจัยใน
ฐานะครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องการศึกษาผลของการจัด     การ
เรียนรู้แบบ GPAS ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจและเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน  โดยมีขอบเขต
และข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ ในงานวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ก าลังศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 289 คน แบ่งออกเป็น 7 ห้องเรียน ประกอบด้วย
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ านวน 1 ห้องเรียน หลักสูตรห้องเรียน 
Intensive English Program (IEP) จ านวน 2 ห้องเรียน และหลักสูตรมาตรฐาน จ านวน 4 ห้องเรียน 
ผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เฉพาะห้องเรียนที่จัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งแต่ละห้องเรียนจัดผู้เรียนแบบคละความสามารถทางการเรียน
ของนักเรียน คือ ระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน จากนั้นท าการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้งานวิจัยครั้งนี้  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 36 คน เป็น
นักเรียนชาย 16 คน และนักเรียนหญิง 20 คน 

2.   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบ GPAS 
ผู้วิจัยเลือกหัวข้อ มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง

บรรยากาศ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
มาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์เนื้อหาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ภายใต้กรอบแนวคิดของทฤษฎีการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือสิ่งที่
ดีขึ้น (Schwartz, 1973) ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ หลักการจัดกิจกรรมและความสอดคล้อง
กับกรอบทฤษฎีที่ใช้ 

 
ขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์และ 

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้น 
ความสอดคล้องกับ
กรอบทฤษฎีที่ใช้ 

ขั้นการเก็บรวบรวม
และเลือกข้อมูล 

(gathering) 

กิจกรรมในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
และเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน เพ่ือค้นหาค าตอบ 
และสามารถเลือกข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่เรียนได้ โดยครูผู้สอนบอกวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ และก าหนดประเด็นให้ผู้เรียนสืบค้นเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมอย่างมีเป้าหมาย จากนั้นผู้ เรียนท าการ
ส ารวจและสืบค้นข้อมูลเป็นกลุ่มย่อย (4-5 คน) โดย
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการสืบค้น 

การยอมรับในคุณค่า
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่

บุคคลทั่วไปในสังคม
ให้ความส าคัญ 

(personal values) 

ขั้นการจัดกระท า
ข้อมูล 

(processing) 

กิจกรรมในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ เรียนสามารถ
ไตร่ตรองด้วยเหตุผล สรุปเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิดความรู้
และสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้น โดยในขั้นนี้
ครูผู้สอนจะเน้นให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มระดมความ
คิดเห็น วิเคราะห์ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่สมาชิกในกลุ่มท าการ
สืบค้น เพ่ือน าไปสู่การสร้างค าอธิบายถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยในขั้นนี้นักเรียนแต่
ละกลุ่มจะสร้างชิ้นงานและข้อสรุปตามความเข้าใจ
ของกลุ่มในเรื่องที่ศึกษา จากนั้นจึงให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มน าเสนอ แลกเปลี่ยนและแสดงความเห็นร่วมกัน
ทั้งชั้นเรียน นอกจากนี้ ในขั้นนี้ครูผู้สอนช่วยเพ่ิมเติม
ความรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ครอบคลุมตามหลักสูตร 
โดยใช้การบรรยายสั้น  ๆ การถามค าถามและ
อภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นข้อสรุปของชั้นเรียน 

การที่บุคคลเชื่อว่า
สิ่งที่ตนให้คุณค่านั้น
อยู่ในภาวะวิกฤติ 

หรือความตระหนัก
ถึงผลกระทบที่
ตามมาจากการ

กระท าที่มีต่อบุคคล
อ่ืน (awareness 

of consequence) 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์และ 
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้น 

ความสอดคล้องกับ
กรอบทฤษฎีที่ใช้ 

ขั้นการประยุกต์ใช้
ความรู้หรือการ
ปฏิบัติจริงเพ่ือ
แก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
(applying) 

กิจกรรมในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้องค์ความรู้ที่สร้างขึ้นประเมินสถานการณ์ปัญหา
ใหม่ที่พบ ตัดสินใจเลือกทางเลือกหรือแนวทางการ
ปฏิบัติ/แก้ปัญหา และน าความรู้ ไปปรับใช้ เ พ่ือ
ปฏิบัติ/แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยครูผู้สอน
น า เ ส น อก ร ณี ศึ ก ษ า  ( case study) เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ไฟป่าที่ เกิดขึ้นในออสเตรเลียและ
ประเทศไทยรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อมนุษย์ 
สัตว์ป่า ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แล้วให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และเปรียบเทียบว่าสถานการณ์
ดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรื อ เป็นผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มออกแบบและน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ป่าและพ้ืนที่ธรรมชาติ
จากกรณีดังกล่าว 

ความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบใน
ผลของการกระท า
ที่มีต่อบุคคลอ่ืน 
(ascription of 
responsibility) 

ขั้นการตกผลึก
ภายในตัวผู้เรียน 

หรือการก ากับการ
เรียนรู้ได้เอง 

(self-regulating) 

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสะท้อนคิดผล
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนเองต่อการแก้ปัญหา
เรื่องการเปลี่ยนภูมิอากาศหรือต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อสรุปที่ได้จะสะท้อนเจตคติด้าน
สิ่งแวดล้อมซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ ประโยชน์โดยอ้อม
ของกิจกรรมนี้ คือ ช่วยให้ผู้สอนทราบแนวทางใน
การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ 

ความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบใน
ผลของการกระท า
ที่มีต่อบุคคลอ่ืน 
(ascription of 
responsibility) 

 
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
มีลักษณะเป็นแบบถูกผิด ครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและปฏิบัติตนเพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยแบบทดสอบพัฒนา
มาจากรายงานโครงการประเมินระดับความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Department of Environment 
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Quality Promotion [DEQP], 2016) จ านวน 20 ข้อ น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
แบ่งเป็นด้านการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ท่าน และด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เป็นรายข้อ 
ซึ่งแบบทดสอบมีค่า Index of Item objective Congruence (IOC) ระหว่าง .67 - 1.00 จากนั้น
น าไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เรียนเรื่องนี้จ านวน 40 คน แล้วน าแบบทดสอบมาตรวจให้
คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน และข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน จากนั้นท าการวิเคราะห์ค่า
ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบรายข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก
ง่ายระหว่าง .20 – .80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ไว้จ านวน 10 ข้อจากนั้นหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ตสัน (Kuder Richardson 
Reliability) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .82 แล้วจึงน าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

2.3 แบบวัดเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
แบบวัดเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนฉบับนี้ เป็นแบบวัดเจตคติต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (attitude towards climate change) สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยแบบวัดมีรายการข้อ
ค าถาม จ านวน 20 ข้อ ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียงระดับเดียวในแต่ละข้อ รายการ
ข้อค าถามเรียงล าดับแบบสุ่ม โดยผู้วิจัยน ารายการข้อค าถามมาจากแบบสอบถามเจตคติต่อกา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP, 2016) ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านและมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .91 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อง มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงเป้าหมายและวิธีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน จากนั้นท าการเก็บข้อมูลก่อนเรียนโดยใช้
เวลาในการเก็บข้อมูล 30 นาที ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เก็บรวบรวมข้อมูลหลังเรียนโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบและแบบวัดเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมใน
ชั่วโมงสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้เรื่องมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และเมื่อท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในเครื่องมือทั้งสองแล้ว พบว่ามีความสมบูรณ์ทุกฉบับ 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยค านวณคะแนนของนักเรียนรายบุคคล แล้วจึงหาคะแนนเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนสอบ จากนั้นเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้กับระดับมาตรฐานที่
โรงเรียนก าหนดใน (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ก าหนดให้นักเรียนควรมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่าระดับดี หรือมีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้น
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ไปของคะแนนเต็ม (Valaya Alongkorn Rajabhat University, 2019) ซึ่งในงานวิจัยนี้ คือ คะแนน 
7 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน จากนั้นท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ (t – test for one 
sample) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม ผู้วิจั ยค านวณคะแนน
จากแบบวัดรายข้อ โดยคะแนนรายข้อสูงสุดคือ 5 คะแนน หากนักเรียนเลือก “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 
และต่ าสุดคือ 1 คะแนน หากนักเรียนเลือก “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” จากนั้นท าการรวมคะแนนทุกข้อ
เพ่ือหาคะแนนรายบุคคล ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน และท าการแปลผลคะแนน
เจตคติด้านสิ่งแวดล้อมออกเป็น 3 ระดับคือ สูง ปานกลางและต่ า โดยใช้เกณฑ์การจัดระดับช่วง
คะแนนของเบส (Best, 1997) ตามสูตร [การจัดช่วงคะแนน = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด)/ 
จ านวนชั้น] ซึ่งช่วงของคะแนนแต่ละระดับแสดงในตารางที่ 4 ในหัวข้อผลการวิจัย จากนั้นท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังเรียนของนักเรียน 
โดยทดสอบค่าทีแบบ paired-sample t-test 

 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี แสดงผลดังตารางที่ 2 
พบว่า ภายหลังการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.00) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 คิดเป็นคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
73.33 หรือ 7.33±1.26 คะแนน แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจในแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกของนักเรียนได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
แบบทดสอบเป็นรายข้อ พบว่า ข้อค าถามที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิด ได้แก่ รายการข้อค าถามเก่ียวกับ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ถามว่า “การน าขยะมาเทรวมกันในหลุมฝังกลบมีส่วน
ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน” ข้อค าถามด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถามว่า 
“ปัญหาน  าท่วมเก่ียวข้องกับปัญหาภาวะโลกร้อน” และรายการข้อค าถามท่ีถามว่า “การเลือกใช้ไฟฟ้า
ฉลากเขียว มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน” 
 
ตารางท่ี 2 แสดงระดับคะแนนหลังเรียน ร้อยละของผู้เรียน ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 (N = 36) 

 

การทดสอบ ช่วงคะแนน 
ระดับผลสัมฤทธิ์ตาม

เกณฑ์ร้อยละ 70  
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ �̅� S.D. 

หลังเรียน 7 - 10 ผ่านเกณฑ์ 27 75.00 
7.33 1.26 

0 - 6 ไม่ผ่านเกณฑ์ 9 25.00 
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 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบ GPAS ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระดับปานกลาง (47 – 73 คะแนน) ทั้งก่อนและหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และร้อยละ 83.33 
ตามล าดับ โดยก่อนเรียน ไม่มีนักเรียนคนใดเลยที่มีเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูง โดยพบคะแนน
ต่ าสุด คือ 43 คะแนน และคะแนนสูงสุด คือ 57 คะแนน ส่วนภายหลังการเรียนด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ GPAS พบว่า มีนักเรียนที่มีเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูง จ านวน 4 คน และมีนักเรียน
เพียง 2 คนเท่านั้นที่มีเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมระดับต่ า โดยคะแนนต่ าสุดและคะแนนสูงสุด คือ 45 
และ 77 คะแนน ตามล าดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อ พบว่า รายการข้อค าถามที่
นักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 อันดับแรก คือ ควรปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกและ 
กล่องโฟม (�̅� = 4.78, S.D. = 2.43) ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน (�̅� = 
4.67, S.D. = 1.87) และ ต้นไม้ช่วยให้อุณหภูมิของชุมชนเย็นสบาย (�̅� = 4.67, S.D. = 2.27) ส่วน
รายการข้อค าถามที่นักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 อันดับแรก คือ ควรส่งเสริมการใช้
จักรยานในชีวิตประจ าวัน (�̅� = 1.14, S.D. = 2.26) ควรใช้รถขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว 
(�̅� = 1.25, S.D. = 1.36) และ ทุกครัวเรือนควรมีการปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงา (�̅� = 1.44, S.D. = 2.26) 
 
ตารางที่ 3 แสดงระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
 

ระดับเจตคติ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อย
ละ 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

จ านวน
นักเรียน 

ร้อย
ละ 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

สูง 
(74 – 100 คะแนน) 0 0.00 - - 4 11.11 74 77 

ปานกลาง 
(47– 73 คะแนน) 24 66.67 47 57 30 83.33 47 70 

ต่ า 
(20 – 46 คะแนน) 12 33.33 43 46 2 5.56 45 45 

 
 3.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังเรียน 
ด้วยสถิติ paired-sample t-test ปรากฏผลดังตารางที่ 4 ที่พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติด้าน
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนภายหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS มีค่า 60.58±8.75 คะแนน ซึ่งมีค่า
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน ที่มีค่า 50.89±4.70 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะน าวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ GPAS มาใช้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
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ตารางที่  4 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติทดสอบที (t-test)  
ของคะแนนเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ GPAS 

 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม �̅� S.D. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
ก่อนเรียน 36 100 50.89 4.70 

-6.810 35 .000 
หลังเรียน 36 100 60.58 8.75 

*p < .01 
 
อภิปรายผล 
 ผลของการพัฒนาเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จ านวน 36 คน โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ GPAS เรื่อง มนุษย์กับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  หลังเรียนเรื่องมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
GPAS นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 หรืออยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการคิดของผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากธรรมชาติของกระบวนการ GPAS สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
การคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Bureau of Educational Innovation 
Development, 2008; Depan, Anaman, and Yahakorn, 2019; Jankra, Kajornsin, and Chuntra, 
2018) เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด โดยครูผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้สร้างบรรยากาศ สถานการณ์ อ านวย
ความสะดวกและกระตุ้นความคิดผู้เรียน และผู้เรียนเป็นผู้ตั้งค าถาม คิดและแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง
ผ่านกระบวนการกลุ่ม (Jankra, Kajornsin, and Chuntra, 2018) ซึ่งกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น (ตารางที่ 1) สอดคล้องกับหลักการและธรรมชาติของกระบวนการ GPAS คือ สนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ระดมความคิด อภิปรายแสดงความเห็นกับเพ่ือนผ่านกระบวนการกลุ่มและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
เพ่ือสร้างข้อสรุปของชั้นเรียนถึงสาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ข้างต้นสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Werner, Sansone & 
Brown (2008) ที่ระบุว่า การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ครูผู้สอนควรใช้วิธีการอภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนในงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Depan, Anaman, and Yahakorn (2019) ที่
ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ที่พบว่า ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
Jankra, Kajornsin, and Chuntra (2018) ที่พบว่า กระบวนการ GPAS และการประเมินเพ่ือการเรียนรู้
ในรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ให้สูงขึ้นได้ ดังนั้น ผลที่ได้จากการวิจัยนี้จึงช่วยขยายขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ 
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GPAS ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะน ามาใช้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์และอภิปรายในประเด็นสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
 2.  ผลการศึกษาระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า นักเรียนจะมี
แสดงความเห็นเชิงบวกต่อสิ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ท าได้ง่ายและสอดคล้องกับบริบท
หรือชีวิตประจ าวันของนักเรียน เห็นได้จากรายการข้อค าถามที่นักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เช่น ควรปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม (�̅� = 4.78, S.D. = 2.43) หรือ ลดการใช้พลังงานใน
บ้านด้วยการถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน (�̅� = 4.67, S.D. = 1.87) นั้น เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติจริง 
และสามารถท าได้ด้วยตนเอง ส่วนรายการข้อค าถามที่นักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เช่น 
ควรส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน (�̅� = 1.14, S.D. = 2.26) ควรใช้รถขนส่งมวลชนแทนการใช้
รถยนต์ส่วนตัว (�̅� = 1.25, S.D. = 1.36) และทุกครัวเรือนควรมีการปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงา (�̅� = 1.44, 
S.D. = 2.26) นั้น เป็นรายการข้อค าถามที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติ หรือปฏิบัติได้ยากในบริบทของที่ตั้ง
โรงเรียนและแหล่งที่พักอาศัย นักเรียนขาดโอกาสที่จะปฏิบัติ และส่งผลต่อความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยของ Panyawan, Ketsing 
and Pattanaporkratana (2016) ที่ท าการศึกษาจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลาย ที่พบว่า นักเรียนมักระบุระดับพฤติกรรมว่า “ปฏิบัติบางครั้ง” ในรายการข้อ
ค าถามที่ท าได้ยาก ต้องใช้เวลาและพลังงานมาก หรือท าให้ความสะดวกสบายในชีวิตลดลง แล ะ
สอดคล้องกับการศึกษาระดับเจตคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในนักศึกษาครูของ Ketsing (2016) 
ที่ระบุว่าข้อความในรายการข้อค าถามที่นักศึกษาครูส่วนใหญ่ระบุว่าไม่เคยแสดงพฤติกรรมนั้นเลย หรือ
แสดงเป็นบางครั้ง มักพฤติกรรมที่ท าได้ยาก ท าให้ความสะดวกสบายในชีวิตลดน้อยลง และส่งผลต่อ
สถานะทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียน ครูผู้สอนควรเริ่มต้นจากการปฏิบัติที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนหรือสิ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง และที่ส าคัญที่สุดคือต้องเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ง่ายและปฏิบัติได้จริงสอดคล้อง
กับบริบทหรือชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
 3.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ GPAS มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติก่อน
เรียน สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ GPAS อาจสามารถพัฒนา
ระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนให้มากข้ึนได้ ทั้งนี้ แม้ว่าระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมทั้งก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาที่ค่าพิสัย (คะแนนต่ าสุด – 
คะแนนสูงสุด) ของเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ก่อนเรียน คือ 43-57 คะแนน ส่วนหลังเรียน คือ 45-
77 คะแนน แสดงว่าภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนส่วน
ใหญ่เพ่ิมสูงขึ้น และมีนักเรียนถึง 4 คนที่สามารถพัฒนาระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองไปอยู่ใน
ระดับสูงได้ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าหากเพ่ิมระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ หรือเพ่ิมกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มากขึ้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบที่ตามมาจากการกระท าของตนเองที่มีต่อบุคคลอื่น และความตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเองที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาจิตส านึกหรือเจตคติด้าน
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ดังที่  Ketsil & Rodsoodthi (2018) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าแนว
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ทางการปลูกจิตส านึกและสร้างพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องอาศัยระยะเวลาและ
กระบวนการอบรมสั่งสอนหรือที่เรียกว่าการขัดเกลาทางสังคมเป็นพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ 
Sathisakul and Boonsue (2015) ที่ระบุว่า การปลูกฝังความตระหนักและเจตคติในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ปฏิบัติซ้ าบ่อย ๆ หรือสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือฝึกให้เกิดความเข้าใจและเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ถาวรต่อไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผลการวิจัยครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบ GPAS ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลายมิติ ทั้งเรื่องความ
เข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผลและอภิปรายแสดงความเห็น และ
เจตคติด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อม ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และอภิปราย
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยอาจจะให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์และอภิปรายซ้ าบ่อย ๆ หรือ
สอดแทรกและเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้ากับชีวิตประจ าวันของนักเรียน เพ่ือฝึกให้เกิดความ
เข้าใจต่อสาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนักว่าปัญหา
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัว  
 2.  ผลการวิจัยครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่
ผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่าครูผู้สอนควรเริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักให้ผู้เรียน 
โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาจากการกระท าของตนเองที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
ชนิดอ่ืนและต่อทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรเริ่มสร้างความตระหนักจากประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนหรือที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้นักเรียนเห็ น
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และรู้สึกถึงความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองต่อสิ่งแวดล้อมหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายและ
สามารถปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับบริบทหรือชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
 3.  งานวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แม้ผลการวิจัยจะ
สามารถพัฒนาระดับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนส่วนใหญ่ให้สูงขึ้นจากเดิม แต่ก็ยังอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเพ่ิมระยะเวลาในการ
จัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น หรือเพ่ิมจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ หรือยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มากข้ึน เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักซึ่ง
จะส่งผลต่อพัฒนาเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 
 4.  งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการท าวิจัย
ครั้ งต่อไป ควรเก็บข้อมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยตรงควบคู่ไปกับการใช้
แบบสอบถามที่ให้นักเรียนระบุระดับการกระท าของตนเอง เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบเจตคติด้าน
สิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนได้  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยปฏิบัติการเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานและศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์ เป็นฐาน  เรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 12 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสประจ าต าบลของจังหวัดก าแพงเพชร  
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะและใบกิจกรรม 
งานวิจัยนี้ด าเนินการเป็นวงจรต่อเนื่อง 3 วงจร ประกอบไปด้วย ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต  
ขั้นสะท้อนผล และมีการวิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ครูผู้สอนต้อง
เลือกใช้ปรากฏการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทหรือใกล้เคียงกับนักเรียน ใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การเชื่อมโยงความรู้  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนรวมไปถึงการประเมินนักเรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ ซึ่งได้แก่ การ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน และการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน พัฒนาได้ดตีามล าดับ 
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ABSTRACT 
 This qualitative action research aims here to implement Phenomenon – Based 
learning approach (PhBL), and to examine Mathematical connection skills in Geometry of 
12 fifth grade students’  in Opportunity Expansion School in Kamphaeng Phet.  The 
instruments were lesson plans, reflective journals, Mathematical connection skill test 
and worksheets. The research comprising of 3 cycles as follows 1) Plan 2) Act 3) observe 
and 4)  Reflect.  Data were analyzed by content analysis and data creditability by data 
triangulations.  
 The results revealed that the teacher has to choose phenomenon in 
accordance with school or village, use questions to encourage students to connect 
knowledge, has good interaction with students and assess their skills by variety of 
ways. Also this research found that their Mathematical connection skills increased all 
elements as follow the connection between mathematics and mathematics, the 
connection between mathematics and others and the connection between 
mathematics and daily life. 
 
Keywords 
 Phenomenon – Based Learning, Mathematical Connection 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เป้าหมายหลักของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นไปที ่   
การส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและมองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ 
ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงได้ (Srithi, 
Supap & Wiriyapong, 2018) ซึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ได้ก าหนดให้การเชื่อมโยงเป็นหนึ่งในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระบุไว้ว่าเป็นความสามารถในการใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อ่ืน ๆ และ
น าไปใช้ในชีวิตจริง (IPST, 2017) ความส าเร็จของการเรียนคณิตศาสตร์จึงอยู่ที่ความสามารถในการ
น าคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและใช้แก้ปัญหาได้จริง โดยอาศัยการคิดวิเคราะห์ การน า
ความรู้ เนื้อหาสาระ และหลักการทางคณิตศาสตร์มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น การน าทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะส่งผลให้นักเรียนสามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้ไปเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ 
 จากประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสประจ าต าบลแห่งหนึ่ง ผู้วิจัย
พบว่า นักเรียนมักจะมีค าถามเสมอว่า “เรียนแล้วเอาไปท าอะไรได้” ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังไม่
เห็นประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์เท่าที่ควรและเมื่อสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างร่วม



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

  
 

145 

กิจกรรม และการท าแบบทดสอบของนักเรียน พบว่านักเรียนไม่สามารถใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไปในเรื่องต่าง ๆ ได้ ทั้งในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และในการประยุกต์กับ
สถานการณ์อ่ืน ๆ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จึงได้อธิบายประโยชน์ของการเรียนใน
เนื้อหาแต่ละเรื่องว่าสามารถน าไปใช้อะไรได้บ้าง แต่เมื่อนักเรียนเจอสถานการณ์ใหม่ นักเรียนก็ไม่
สามารถตอบได้ ผู้วิจัยจึงต้องทบทวนว่าท าอย่างไรนักเรียนจึงจะสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่
เรียนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 ซึ่งใช้เนื้อหา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า เนื้อหาที่โรงเรียนควรเร่ง
พัฒนานักเรียนจะเก่ียวกับการน าไปใช้ โดยเฉพาะในสาระที่ 2 การวัด  
 Phenomenon based Learning หรือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เป็น
แนวทางในการสอนที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับใหม่ของฟินแลนด์ เป็น
การเรียนรู้ที่ใช้ปรากฏการณ์ในชีวิตจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ Daehler & Folsom (2019)  
ได้กล่าวว่า Phenomena Based Instruction เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ และความคิด
รวบยอดของแต่ละศาสตร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่าง
สมเหตุสมผล นักเรียนจะได้รับองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ และได้ฝึกประยุกต์ใช้กับปรากฏการณ์  
นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ความรู้ใหม่เหล่านั้นมีคุณค่าต่อนักเรียนในทันทีที่เกิดความเข้าใจ สาระส าคัญคือ 
เป็นการรวมกันของวิธีการสอนต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้วิจัยท าการสอนอยู่ คือ
มีการบรรจุวิชาบูรณาการเข้าไว้ในหลักสูตรด้วย ซึ่งมีทั้งบูรณาการวิชาการและบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง แต่ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
(Partnership school) และโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเองได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานด้วย  
 นอกจากนี้โรงเรียนที่ผู้วิจัยสอนอยู่ได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับบริบทของโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก หนึ่งในนั้นคือ
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ ที่นอกจากจะเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรแล้ว กิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในโครงการก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพสกนิกรชาวไทยในอีกหลาย ๆ ด้าน มีศาสตร์ต่าง ๆ 
ซ่อนอยู่อีกมากมาย ทั้งการปลูกข้าว การปลูกผักปลอดสารพิษ การปศุสัตว์ต่าง ๆ และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีความใกล้เคียงกับบริบทโรงเรียนมาก  
 ด้วยเหตุนี้  ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะน าโครงการชั่ งหั วมันตามพระราชด าริ  มาเป็นฐาน 
ในการศึกษาคณิตศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตจริง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยน าเนื้อหา
เกี่ยวกับพ้ืนที่ ปริมาตร และการสร้างเส้นขนาน เชื่อมโยงไปสู่บริบทโรงเรียน เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปเรขาคณิต ในโรงเรียนขยายโอกาสประจ าต าบล และ  
2) ศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1) การประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ที่ส่งเสริมทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปเรขาคณิต ในโรงเรียนขยาย
โอกาสประจ าต าบล ควรท าอย่างไร 
 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีพัฒนาการด้านทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์     
เรื่องรูปเรขาคณิตหรือไม่ อย่างไร 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ทักษะการเชื่อมโยงคณิตทางศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปเรขาคณิต ในโรงเรียน
ขยายโอกาสประจ าต าบล 
 2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปเรขาคณิต ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) โดยมีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขยายโอกาสประจ าต าบลในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 12 คน
เป็นผู้เข้าร่วมวิจัย ใช้เนื้อหาในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปเรขาคณิต  
มีทั้งหมด 3 วงรอบ โดยแต่ละวงจรประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผนการด าเนินงาน       
ขั้นปฏิบัติ  ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ  (Kemmis & McTaggart, 1988 cited in 
Kijkuakul, 2014) ดังภาพที ่1 
 

 
 
ภาพที ่1  วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart  
ที่มา: Kijkuakul (2014) 
  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

  
 

147 

 ขั้นที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน (Plan: P) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานและการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เพ่ือ
น ามาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1 
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (Act: A) ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปใช้ในห้องเรียน ซ่ึง
ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการสอน
ทั้งหมด 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง 
 ขั้นที่ 3 สังเกต (Observe: O) ขั้นนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (Act : A) เพ่ือให้มี
ความเป็นธรรมชาติ กล่าวคือในขณะที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัย (เป็นหลัก)และครู
ประจ าการจะคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและบันทึกข้อมูลลงในแบบสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือตอบค าถามวิจัยข้อที่ 1 และนักเรียนจะได้ท าใบกิจกรรมเพ่ือน าข้อมูลมาตอบค าถาม
วิจัยข้อที่ 2 
 ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect: R) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 3 มาวิเคราะห์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป   
  เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ที่ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง การหาพ้ืนที่รูป
สี่เหลี่ยม การสร้างเส้นขนานและรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แต่ละแผนใช้เวลา 4 ชั่วโมง ออกแบบไว้     
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การออกแบบแผนจัดการเรียนรู้โดยปรากฏการณ์ทีใ่ช้ เรื่อง รูปเรขาคณิต 
 

แผน ปรากฏการณ์
ที่ใช้ กิจกรรมที่ใช ้

การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ วิธีการ
ประเมิน คณิตศาสตร์ ศาสตร์อื่น ชีวิตประจ าวัน 

1 
(บ้าน 

ของพ่อ) 

โครงการชั่ง
หัวมัน 

(กิจกรรม 
การท านา) 

การหาพื้นท่ีท า
นาหลังโรงเรียน 

- การหาพื้นท่ี
รูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน
และรูป
สี่เหลี่ยมด้าน
ขนาน 

วิทยาศาสตร ์
- การ
เจริญเติบโต
ของพืช 
ศิลปะ  
- การออกแบบ 

- การค านวณ
พื้นที่ปลูกข้าว
ให้เพียงพอกับ
ความต้องการ 

ให้
นักเรียน
น าเสนอ
ผลงาน 

2 
(รถราง 

พาเพลิน) 

โครงการชั่ง
หัวมัน 

(กิจกรรม
รถราง) 

การออกแบบ
ลานจอด

รถจักรยานใน
โรงเรียน 

- การสร้างเส้น
ขนาน 
- การวัดขนาด
ของมุม 

เทคโนโลย ี
- สืบค้นข้อมูล 
ศิลปะ  
- การออกแบบ 

- การใช้เส้น
ขนานในการ
สร้างลานจอด
รถในโรงเรยีน 

ให้
นักเรียน
น าเสนอ
ผลงาน 

3 
(golden 
place) 

โครงการชั่ง
หัวมัน 

(กิจกรรม
ผลิตภณัฑ ์
แปรรูป)   

การออกแบบ
และสร้างกล่อง
ใส่ผลติภณัฑ์
แปรรูปของ
โรงเรียน 

- รูปคลี ่
- ปริมาตรของ
รูปทรง
สี่เหลี่ยมมมุ
ฉาก 

ศิลปะ  
- การออกแบบ 
การงาน  
- งานประดิษฐ ์

- การใช้ความรู้
เรื่องรูปทรงใน
การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

ให้
นักเรียน
น าเสนอ
ผลงาน 
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 โดยทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) น าเข้าสู่บทเรียน   
2) ก าหนดปัญหา 3) ท าความเข้าใจกับปัญหาและก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 4) ศึกษาค้นคว้า 
5) สังเคราะห์ความรู้ และ 6) น าเสนอและประเมินผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งได้ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ คือก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ให้ชัดเจนและตรงประเด็น ตรวจสอบเนื้อหาที่น ามาให้เหมาะกับระดับของนักเรียน และ
ปรับปรุงความสอดคล้องของการสอนแต่ละขั้นตอนให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน จากนั้นผู้วิจัยได้น า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในวงจรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงให้ได้แนวทางการประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
ตามสภาพจริง และท าการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่วงจรถัดไป 
 2) แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ใช้บันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนว่ามีลักษณะอย่างไร รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัย
และครูประจ าการที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และมีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 10 ปี ร่วม
สังเกตการณ์ บันทึกจุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา ในแต่ละข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
 3) แบบประเมินทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยท าการประเมินภายหลังการ
จัดการเรียนการสอนครบทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะข้อค าถามเป็นข้อค าถามปลายเปิด 
จ านวน 5 ข้อ ที่ เน้นให้นักเรียนแสดงความสามารถเกี่ยวกับการเชื่อมโยง 3 ลักษณะ คือ  
1) ความสามารถในการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนมาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2) ความสามารถ
ในการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนมาแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาการงานอาชีพ และ  
3) ความสามารถในการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนมาแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 4) ใบกิจกรรมจ านวน 3 ชุด ที่ใช้ประเด็นปัญหาในชีวิตจริง เป็นการประเมินทักษะระหว่าง
เรียน มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 5 ข้อ เพ่ือให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ เรื่องการหาพ้ืนที่รูป
สี่เหลี่ยม การสร้างเส้นขนาน และรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ในวงจรที่ 1 2 3 ตามล าดับ ไปสู่การ
เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนและการเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน ดังที่ได้ออกแบบไว้ในตารางที่ 1 เพ่ือน า
ข้อมูลไปดูพัฒนาการด้านทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงตัวอย่างใบกิจกรรมและการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนมาแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพ่ือตอบค าถามวิจัย 2 ข้อ ได้แก่ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และหาแนวทางการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ โดยมีเครื่องมือวิจัย คือ แบบบันทึกการ
สะท้อนผล หลังจากจบกิจกรรม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยท าการอ่านข้อมูลที่ได้จากแบบ
บันทึกการสะท้อน ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของแต่ละวงจรปฏิบัติการ จากนั้นท า
การตีความข้อมูลและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและลักษณะร่วม เพ่ือสรุปเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน ปรากฏการณ์ที่เลือกใช้ บทบาทของครู 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงการวัดและประเมินผลที่ เหมาะสมกันนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วย 
 2) การวิเคราะห์พัฒนาการด้านทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากแบบประเมินทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และใบกิจกรรม หลังจากจบทั้ง 
3 วงจรแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการอ่านข้อมูลแล้วรวบรวมข้อมูลที่สามารถบ่งบอกถึงการมีทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยจัดกลุ่มค าตอบตามลักษณะการเชื่อมโยง ซึ่งจะพิจารณาจากจ านวน
เนื้อหาที่นักเรียนสามารถเชื่อมโยงได้ จากนั้นก าหนดรหัสข้อมูล นิยาม และพฤติกรรมที่นักเรียน
แสดงออก ดังตัวอย่างในตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 
หมวดหมู่ รหัส ค านิยาม ตัวอย่างพฤติกรรม 

การ
เชื่อมโยง

คณิตศาสตร์
กับ

คณิตศาสตร์   

MM3 
เชื่อมโยงความรู้ 
ได้ 3 เนื้อหา 

- เชื่อมโยงกับเรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางค์  รูปคลี่ 
และการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

MM2 
เชื่อมโยงความรู้ 
ได้ 2 เนื้อหา 

- เชื่อมโยงกับเรื่องการหาพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ
การหาพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

MM1 
เชื่อมโยงความรู้ 
ได้ 1 เนื้อหา 

- เชื่อมโยงกับเรื่องการหาพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
- เชื่อมโยงกับเรื่องการสร้างเส้นขนาน 

MM0 เชื่อมโยงไม่ได้ นักเรียนไม่เขียนค าตอบ / ค าตอบไม่ตรงประเด็น 
  
 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งที่มาของ
ข้อมูล (Resource triangulation) โดยใช้แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากผู้วิจัยและครู
ประจ าการ ประกอบการสรุปแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน และใช้การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Method triangulation) โดยใช้ใบกิจกรรมและ
แบบทดสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากผู้เรียน ประกอบการตัดสินใจว่าผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ตามที่เขียนไว้ในใบกิจกรรม  
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ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพของผลการวิจัยใน 2 ส่วน คือ  
 1) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานที่พัฒนาทักษะ 
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องรูปเรขาคณิต   
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์ เป็นฐานทั้ง 3 วงจร ท าให้ได้ประเด็น 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยยกตัวอย่างด้วยโครงการ 
ชั่งหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับบริบทของโรงเรียน รูปแบบของการท า
กิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การดูวิดีโอ การใช้ google map การใช้ผลิตภัณฑ์จริง
และการเล่นเกม โดยครูมีหน้าทีก่ระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ 
 ขั้นที่  2  ก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยครูจะเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่
เหมาะสม ใกล้ตัวนักเรียน และเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่ได้เลือกไว้ ได้แก่ การปลูกข้าว ที่จอดรถ 
และกล่องบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนไปตามล าดับขั้นตอน โดยครูมีหน้าที่ใช้
ค าถามเพ่ือกระตุ้นความอยากรู้และสามารถระบุปัญหาได้    
 ขั้นที่ 3  ท าความเข้าใจกับปัญหาและก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา เมื่อครูเสนอปัญหา
ให้นักเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องอ่านและท าความเข้าใจกับปัญหา วิเคราะห์แนวทางในการหาค าตอบ
ที่สอดคล้องกับปัญหา และจะต้องตอบค าถามว่าในการแก้ปัญหานี้จะต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์เรื่อง
อะไรบ้าง และใช้ความรู้วิชาอ่ืนด้วยหรือไม่ โดยครูคอยใช้ค าถามช่วยให้นักเรียนแสดงความเชื่อมโยง
และกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ครูควรยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่หลากหลายเพ่ือให้
นักเรียนมีมุมมองที่กว้างและเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น 
 ขั้นที่ 4  ศึกษาค้นคว้า ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ได้แก่ การเขียนวิธีการแก้ปัญหา การวาดแบบร่าง และการสร้างกล่องใส่ผลิตภัณฑ์  สิ่งส าคัญคือ
นักเรียนจะต้องรู้ว่าตนเองจะต้องท าอะไรอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงและจะได้
ทราบว่าจะใช้ความรู้คณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนในขั้นตอนใด ครูควรฝึกให้นักเรียนได้คิดและ
แก้ปัญหาเป็นล าดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนสามารถวางแผนได้ว่าจะท าอะไรต่อไป  
หากนักเรียนยังไม่เข้าใจหรือยังไม่สามารถเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับสิ่งอ่ืน ๆ รอบตัวได้ จะท าให้
นักเรียนไม่สามารถหาค าตอบและแก้ปัญหาได้ ดังนั้นครูจะต้องคอยสังเกตนักเรียนอยู่เสมอ และคอย
ใช้ค าถามเพ่ือน าไปสู่การคิด เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงและสามารถเขียนแสดง
ความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันออกมาได้ในรูปแบบต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้จะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
 ขั้นที่ 5 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าค าตอบที่ได้มาแต่ละข้อนั้น  
มีความถูกต้องและเชื่อมโยงกันหรือไม่ ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้องครูจะต้องคอยแนะน าและให้ค าปรึกษา
เพ่ิมเติม จากนั้นด าเนินการซ้ าอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือทดสอบความรู้และฝึกให้มี
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์อย่างรอบด้าน ครูจะต้องพัฒนาและฝึกการตอบค าถามลักษณะนี้
อย่างต่อเนื่อง เช่นการฝึกเขียน ฝึกอธิบาย เพ่ือให้นักเรียนคุ้นชิน และใช้ค าถามช่วยให้นักเรียนได้คิด 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

  
 

151 

และเรียงล าดับขั้นตอนได้ ในขั้นตอนนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  และคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
 ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ขั้นตอนนี้จะน าข้อมูลที่ได้จากใบ
กิจกรรมได้แก่แบบร่าง ชิ้นงาน มาเฉลยและอภิปรายร่วมกันว่าแสดงความเชื่อมโยงได้ถูกต้องหรือไม่  
 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบในประเด็นต่าง ๆ ว่าปรากฏการณ์ที่ครูเลือก
มาใช้จะต้องใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน และมีความเชื่อมโยงกันในหลาย ๆ 
ศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ จะต้องใช้วิธีการหรือกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และ
ต้องวางแผนกิจกรรมให้น าไปสู่การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ได้มากที่สุด เลือกใช้
ปรากฏการณ์ให้สอดคล้องบริบทโรงเรียนหรือใกล้เคียงกับนักเรียน ออกแบบกิจกรรมให้มีความ
หลากหลายทั้งกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้ค าถามเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ ใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเองและมีความกล้าแสดงออก หรือแม้กระทั่ง
การประเมินนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการเขียน การพูด การจัดท าชิ้นงานหรือการน าเสนอ 
เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่แตกต่างกัน 
 2. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน  สามารถพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ได้หรือไม่  อย่างไร 
 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานทั้ง 3 วงจรปฏิบัติ สามารถ
สรุปได้ว่า ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นในทุกด้านเรียงตามล าดับได้
คือ 1) การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 2) การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น และ 3) การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  แสดงความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละวงจรปฏิบัติ 
 
ลักษณะ

การ
เชื่อมโยง 

จ านวนนักเรียน (ร้อยละ) 

วงจรปฏิบัติ 1 วงจรปฏิบัติ 2 วงจรปฏิบัติ 3 
แบบประเมินทักษะ

การเชื่อมโยง 
รูปแบบ 
(เนื้อหา) 

M3 M2 M1 M0 M3 M2 M1 M0 M3 M2 M1 M0 M3 M2 M1 M0 

MM - 
3 

(25) 
3 

(25) 
6 

(50) 
- 

2 
(17) 

3 
(25) 

7 
(58) 

- 
8 

(67) 
- 

4 
(33) 

1 
(8) 

1 
(8) 

9 
(75) 

1 
(8) 

MA  - 
3 

(25) 
9 

(75) 
 

4 
(33) 

5 
(42) 

3 
(25) 

 
8 

(67) 
- 

4 
(33) 

- 
8 

(67) 
2 

(17) 
2 

(17) 

ML - - 
3 

(25) 
9 

(75) 
- - 

6 
(50) 

6 
(50) 

3 
(25) 

3 
(25) 

3 
(25) 

3 
(25) 

- - 
3 

(25) 
9 

(75) 
*MM คือ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์, MA คือ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น, ML คือ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
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 การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ มีพัฒนาการมากที่สุด เห็นได้จากการตอบ
ค าถามของนักเรียน ในวงจรปฏิบัติที่ 1 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 50 ส่วน
ในวงจรปฏิบัติที่ 3 นั้นนักเรียนสามารถเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ถึง ร้อยละ 67 และเมื่อศึกษา
คะแนนจากแบบทดสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์แล้ว พบว่านักเรียนเขียนแสดงการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ถึงร้อยละ 92 ซึ่งถือว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมาก 
 การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน มีพัฒนาการเป็นอันดับ 2 เห็นได้จากการตอบ
ค าถามของนักเรียนในวงจรปฏิบัติที่ 1 มีนักเรียนเพียงร้อยละ 25 ที่สามารถเขียนเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนได้ แต่ในวงจรปฏิบัติที่ 3 มีนักเรียนถึงร้อยละ 67 ที่สามารถเขียนเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนได้ และในแบบทดสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ นักเรียน
เขียนแสดงการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นได้ถึงร้อยละ 83 จะเห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการ
ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน มีพัฒนาการน้อยที่สุด ซึ่งวงจรปฏิบัติที่ 1 มี
นักเรียนเพียงร้อยละ 25 ที่สามารถแสดงความเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันได้ และในวงจรปฏิบัติที่ 3 มี
นักเรียนร้อยละ 75 ที่สามารถแสดงความเชื่อมโยงได้ แต่เมื่อศึกษาคะแนนจากแบบทดสอบทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์แล้ว พบว่ามีนักเรียนเพียงร้อยละ 25 ที่สามารถเขียนเชื่อมโยงความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันได้ 
 
อภิปรายผล 
 1) แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ที่พัฒนาทักษะ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปเรขาคณิต สามารถ
อภิปรายได้ในประเด็นต่าง ๆ ที่ค้นพบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ปรากฏการณ์ที่ครูเลือกมาใช้ มีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน
และมีความเชื่อมโยงกันในหลาย ๆ ศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานของส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (Ministry of Education, 2019) ว่าปรากฏการณ์ที่เลือกใช้จะต้องมี
ลักษณะเป็นปรากฏการณ์ที่ใกล้ตัวนักเรียนหรือมีความส าคัญต่อชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับ
เกศินี เพชรรุ่ง (Petchrung, 2013) ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นใช้สถานการณ์ต่าง ๆ 
มาบูรณาการกับการสอนคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น ดังที่
ผู้วิจัยใช้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาเป็นปรากฏการณ์ในการเรียนรู้  ซึ่งตัวโครงการที่
น ามาใช้คือโครงการชั่งหัวมัน จะมีความใกล้เคียงกับกิจกรรมในโรงเรียนมากและมีบางกิจกรรมที่
นักเรียนได้ท า เช่น การท านา ผู้วิจัยใช้เรื่องการท านามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความเชื่อมโยงและความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ว่ามีประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง  
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน คือใช้
วิธีการหรือกิจกรรมที่หลากหลาย ดังเช่นที่ผู้วิจัยได้ท าการเปิดวีดิโอ การใช้ google map และการ
เปิดเว็ปไซต์ ท าให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินและอยากที่จะเรียนรู้ ต่อไป และมีการสอดแทรก
เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะ
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การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ตามที่สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM, 
2000) ได้เสนอแนะไว้ว่าครูควรจัดกิจกรรมหรือใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
สอดแทรกอยู่ จะช่วยให้นักเรียนได้เห็นการน าความรู้ เนื้อหาสาระและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ได้ และสอดคล้องกับหลักการส่งเสริมความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของกรมวิชาการที่เสนอว่า การใช้สถานการณ์ปัญหาจริงที่อยู่รอบตัวนักเรียน
จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น  
 บทบาทหน้าที่ของครูที่คอยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ผ่อนคลายและเป็นกันเองอยู่
เสมอ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วม การใช้ค าถามที่เร้าใจเพ่ือ
คอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ ใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด และตอบ
ค าถามอย่างสร้างสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเองและมีความ
กล้าแสดงออก หรือแม้กระทั่งการประเมินนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการเขียน การพูด การ
จัดท าชิ้นงาน การน าเสนอ ก็ช่วยให้การเรียนรู้ประสบความส าเร็จได้ ดังแนวคิดในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานของอรพรรณ บุตรกตัญญู (Butkatunyoo, 2018) ที่กล่าวไว้ว่าผู้สอน
จะต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน ส่งเสริมให้ทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนพัฒนาขึ้นในทุกด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์มีพัฒนาการมากที่สุด อาจเป็นเพราะการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียน
เคยเรียนรู้มาแล้ว โดยอาจเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่ถูกสอนในระดับที่ต่างกัน หรือเป็นการเชื่อมโยงให้
ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ตามที่อัมพร ม้าคะนอง (Makanong, 
2010) ได้กล่าวไว้ ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดีกว่าการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ หรือการ
เชื่อมโยงในชีวิตประจ าวัน และปรากฏการณ์ที่น ามาใช้ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียนนั้น เป็นเรื่องทุ่งนา 
รถราง และผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งก็ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าจะต้องใช้คณิตศาสตร์เรื่องใดบ้าง   
 การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นพัฒนาเป็นอันดับ 2 อาจเป็นเพราะในขั้นน าเข้าสู่
บทเรียนและขั้นก าหนดปัญหา ผู้วิจัยได้ใช้การยกตัวอย่างไว้มากพอสมควร จึงท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับระพีพัฒน์ แก้วอ่ า  
(Kaew-um, 2017) ที่กล่าวว่าประสบการณ์ของนักเรียนเกิดจากสิ่งที่นักเรียนได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส
และได้เรียนรู้มาก่อน โดยครูอาจยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง ส่วนการน าเสนอปัญหาในชีวิตจริงท าให้
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้และอยากลงมือร่วมกันแก้ปัญหาและการอธิบายค าตอบร่วมกัน  
มีส่วนท าให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ส าเร็จด้วยดี  
 การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันมีพัฒนาการน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะ
นักเรียนยังไม่เข้าใจว่าต้องน าคณิตศาสตร์ไปใช้อย่างไร ผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างการใช้คณิตศาสตร์กับสิ่ง
ใกล้ตัวผู้ เรียนหรือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด  
เมือ่พิจารณาในแต่ละวงจรปฏิบัติการ นักเรียนก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาในแบบ
วัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ในท้ายวงจรปฏิบัติการ พบว่านักเรียนยังเขียนแสดงการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันได้ไม่ดีเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะนักเรียนเกิดความไม่
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มั่นใจในความคิดของตนเอง เพราะเวลาสอบจะให้ท าด้วยตนเองแต่เวลาท าใบกิจกรรม นักเรียน
สามารถนั่งรวมกับเพ่ือนได้ อีกปัจจัยหนึ่งคือแบบทดสอบที่ผู้วิจัยออกแบบมามีความซับซ้อนมาก
เกินไป ปัญหายังไม่ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจ าวันเท่าที่ควร และผู้วิจัยเน้นการให้เขียน
อธิบายซึ่งอาจท าให้นักเรียนไม่สามารถเขียนอธิบาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ปรากฏการณ์ที่เลือกมาใช้ ควรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือใกล้เคียงกับโรงเรียนและ
ชุมชนของนักเรียน เพราะจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น  และนักเรียนจะเห็นคุณค่าของ
คณิตศาสตร์มากขึ้น เช่น โรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน ก็ใช้ปรากฏการณ์เกี่ยวกับ 
pm 2.5 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด 19) ก็สามารถน ามาใช้ได ้
 2) การวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ควรมีหลายรูปแบบเช่น การเขียน การวาด
ภาพ การท าชิ้นงาน เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่แตกต่างกัน หาก
มีการวัดเพียงรูปแบบเดียว จะท าให้นักเรียนแสดงความสามารถออกมาได้ไม่เต็มที่เท่าท่ีควร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ 2) ศึกษารูปแบบการ
จัดบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จั งหวัด
สระแก้ว การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธี มีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นรูปแบบการวิจัย
เชิงพรรณนา การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 216 คน และผู้ให้ข้อมูล 
ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ต าบลเมืองไผ่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนิคมสร้างตนเองคลองน้ าใส ผู้น าชุมชน
หรือผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุ รวม 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณเป็นการใช้แบบสอบถามความต้องการการจัด
สวัสดิการของผู้สูงอายุ 7 ด้าน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการจัดสนทนากลุ่ม เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือหาแนวทางการจัดการบริการที่สังคมที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการให้มีการจัด
สวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพอนามัยเป็นอันดับแรก มีความต้องการได้รับการรักษาโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากที่สุด ส่วนด้านบริการทางสังคม ต้องการให้มีการจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากท่ีสุด ด้านการ
ท างานและมีรายได้ ผู้สูงอายุต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณการประกอบอาชีพ ส าหรับด้าน
นันทนาการ ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด ด้านที่อยู่อาศัย ต้องการให้มี
การจัดครอบครัวอุปการะส าหรับผู้ที่ไร้ที่พ่ึง ส่วนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ผู้สูงอายุต้องการให้จัด
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในหลักสูตรต่าง ๆ และจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ในชุมชน และ
ด้านความมั่นคงทางสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน และ 2) รูปแบบการจัดบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า 
การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ควรมีแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัย โดยแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ ผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60 – 69 ปี) 
ผู้สูงอายุตอนกลาง (70 – 79 ปี) และผู้สูงอายุตอนปลาย (80 ปีขึ้นไป) 
 
ค าส าคัญ 
 การบริการสังคม ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบล 
  

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) To investigate the social welfare for the 

elderly of Mueang Phai subdistrict administrative organization, Aranyaprathet district, 
Sa Kaeo province and 2) To investigate the pattern of the management of social service 
for the elderly of Mueang Phai subdistrict administrative organization, Aranyaprathet 
district, Sa Kaeo province. This research integrating quantitative and qualitative data in 
a mixed method study. It was conducted as a descriptive study. The sample group is 
the 216 elderly, aged 60 years and over, who lived in Mueang Phai subdistrict 
administrative organization, Aranyaprathet district, Sa Kaeo province. The provider in 
the qualitative study are 16 persons including administrators and officers of local 
administrative organizations, the officers who are responsible for social welfare for the 
elderly, the director of Mueang Phai Health Promoting Hospital, the director of Khlong 
Nam Sai Health Promoting Hospital, the community leaders or community 
representatives who are stakeholders, and the elderly caregivers. The instruments used 
in this research were questionnaires and focus group discussions. The questionnaires 
were used in the quantitative study to investigate the needs of social welfare for the 
elderly in 7 aspects. The focus group discussions were used in the qualitative study by 
collecting information from stakeholders in the social welfare provision of Mueang Phai 
subdistrict administrative organization, Aranyaprathet district, Sa Kaeo province to 
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discover the guidelines for the appropriate management of social service for the 
elderly. Quantitative data analysis was performed using the statistical package program. 
Qualitative data analysis was achieved through content analysis.  
  The research results were found that: 1) The overview of the appropriate 
management of social service for the elderly is very high (average 4.41). As considered 
in each aspect, it was found that the elderly requested for health care aspect as their 
first priority. Entitled to free hospital treatment is in the highest demand. In the social 
service aspect, the majority of the elderly requested for subsistence allowance. In the 
work and wage aspect, the elderly requested a budget to support their careers. In the 
recreational aspect, the elderly requested for tourism promotion in local and 
upcountry. In the accommodation aspect, the elderly requested for adult foster care 
homes for homeless elders. In the education and learning aspect, the elderly 
demanded lifelong learning courses and a mobile public library. In the social security 
aspect, the elderly desired to utilize a body of knowledge gained through project 
participation in social and community development. 2) For the pattern of the 
management of social service for the elderly, it was found that the appropriate 
management of social welfare for the elderly requires the guidelines for the 
appropriate management of social welfare for the elderly in each age band. The elderly 
were divided into three age bands, namely, early-elderly (60–69 years old), mid-elderly 
(70–79 years old), and late-elderly (80 years and over). 
 
Keywords 
 Social Service, Elderly, Subdistrict Administrative Organization 
 
ความส าคัญของปัญหา 

      ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) โดยใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมี
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปประมาณ 11.6 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย หรือ
อายุ 80 ปีขึ้นไป 1.3 ล้านคน  ในขณะที่จ านวนการเกิดในปี 2562 ลดต่ าเหลือเพียง 6.1 แสนคนเท่านั้น 
น้อยกว่าจ านวนการเกิดเมื่อปี 2514 ถึงหนึ่งเท่าตัว นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้าจะมี
ผู้สูงอายุมากถึง 20 ล้านคน ซึ่งหมายความว่าคนไทยทุก ๆ 5 คน จะมี 1 คนที่เป็นผู้สูงอายุ  และจะมี
ผู้สูงอายุวัยปลายหรือมากกว่า 80 ปีขึ้นไป มากถึง 3 ล้านคน จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุของไทยยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลจากการคาดประมาณประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2543 ถึง พ.ศ. 2573 แสดงว่าในปี พ.ศ. 2568 จ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็น 14.9 ล้านคน หรือ   
คิดเป็น 2 เท่าของประชากรสูงอายุในปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2573 จะเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 17.8 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรไทยทั้งประเทศ (Foundation of Thai Gerontology 
Research and Development institute, 2019) 
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             การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุในรอบกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้การจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท้าทายต่อสังคมไทย เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้นาน
ที่สุด ภายใต้ความคิดที่ว่าผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาส หรือเป็นภาระต่อสังคม เพราะผู้สูงอายุ 
นับเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และได้สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมมาอย่างยาวนาน  ดังนั้น 
ผู้สูงอายุทุกคนควรได้รับการเคารพและสามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม ตลอดจนได้รับการ
ส่งเสริม เกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน สังคมและรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้ของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคุณภาพที่ดีจะน ามาซึ่งความสุขทั้งกาย
และจิตใจ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้นั้นได้รับการตอบสนองความต้องการของตน 

 ผู้สูงอายุมักถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่เสื่อมสภาพแล้ว ซึ่งต้องได้รับการความช่วยเหลือจาก
บุคคลอ่ืน แต่ในความเป็นจริงผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ยังเป็นผู้มีบทบาทใน
การพัฒนาประเทศและเป็นทุนทางสังคม สามารถช่วยเหลือและพัฒนาสังคม รวมถึงพัฒนา
ประเทศชาติสืบต่อไปได้อีก จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้ของประเทศให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคุณภาพที่ดีจะน ามาซึ่งความสุขทั้งกายและจิตใจ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้นั้นได้รับการ
ตอบสนองความต้องการของตน  ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ โดย
มีการตรากฎหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และก าหนดให้การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชรา เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) ที่ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา อีกทั้ง
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติสิทธิของผู้สูงอายุไว้ว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี 
และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 
5 มาตรา 54) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นอีกหนึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งจากกฎหมายเหล่านี้ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจ
มากมายหลายอย่าง แต่ภารกิจหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญและด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ คือ งานสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้วจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ มีการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ได้แก่ 
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค การสงเคราะห์
เครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม การจัดสถานที่พักรอและห้องน้ าเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุ การฝึกอบรมและพาผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาตามสถานที่ส าคัญต่าง ๆ การจั ด
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กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ การซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุที่มีความยากจน เป็นต้น  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ จึงได้
ท าการศึกษาความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดบริการ
สังคมที่เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการสังคมของผู้สูงอายุของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ได้อย่างเหมาะสม และผู้ศึกษาหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าผลการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดบริการสังคมต่อไปในอนาคต 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
          1. การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นอย่างไร 
  2. รูปแบบการจัดบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
         2. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธี (mixed-methodology) มีทั้งการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) การวิจัยเชิงปริมาณประชากร คือ 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อายุ 60 
ปีขึ้นไป จ านวน 467 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 216 คน ค านวณด้วยสูตรของทาโร่ยามาเน่ ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง 0.05 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเมืองไผ่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนิคม
สร้างตนเองคลองน้ าใส ผู้น าชุมชนหรือผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุ  
รวม 16 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณเป็นการใช้แบบสอบถามแบบมาตราวัดประมาณค่า     
5 ระดับ ศึกษาความต้องการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุ 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
ที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ด้านความม่ันคงทางสังคม ด้านการท างานและมีรายได้ ด้าน
นันทนาการ และด้านบริการทางสังคม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ    
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

  
 

161 

เป็นการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
ในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
เพ่ือหาแนวทางการจัดการบริการที่สังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 206 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุเป็นเพศหญิง ร้อยละ 
50.93 ซึ่งใกล้เคียงกับเพศชาย ที่มีร้อยละ 49.07 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ อายุ 60 - 69 ปี ร้อยละ 57.41 
รองลงมาอายุ 70 - 79 ปี ร้อยละ 29.63 อายุ 80 – 89 ปี ร้อยละ 12.03 และอายุ 90 ปีขึ้นไป  
ร้อยละ 0.93 และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 53.24 รองลงมาหม้าย ร้อยละ 33.80 และโสด 
ร้อยละ 8.33 หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 4.63 ตามล าดับ 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 51.85 รองลงมา ไม่ได้เรียน
หนังสือ ร้อยละ 15.74 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 11.11 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 
10.19 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 8.33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 2.32 และจบ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี   ร้อยละ 0.46 ตามล าดับ 
 ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด ร้อยละ 43.98 รองลงมาค้าขาย ร้อยละ 18.52 
รับจ้าง ร้อยละ 15.28 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 14.81 รับราชการ ร้อยละ 3.71 พนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 3.24 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.46 ตามล าดับ และเป็นกลุ่มที่มีรายได้
ต่อเดือนต่ ากว่า 3,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 29.17 รองลงมา 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 21.76 
รายได้ระหว่าง 3,001- 5,000 บาท ร้อยละ 20.37 และ 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 16.67 
รายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 6.48 และ 20,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 5.55 
ตามล าดับ 

  ส่วนที่ 2 การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 ผลการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงระดับการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

 

 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

ระดับความต้องการสวัสดิการสังคม 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
แปลผล 
ความ 

ต้องการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ า

นว
น 
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ะ 
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น 
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1. ด้านสุขภาพอนามัย 
1.1 ต้องการได้รับการรักษาโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

135 62.50 75 34.72 6 2.78 0 0.00 0 0.00 4.60 0.54 มากที่สุด 

1.2 ต้องการได้รับความสะดวก 
โดยมีช่องทางพิเศษผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาล 

119 55.10 91 42.13 5 2.31 1 0.46 0 0.00 4.52 0.57 มากที่สุด 

1.3 ต้องการได้รับความสะดวก 
โดยมีสถานบริการ สาธารณสุข
ใกล้บ้าน 

111 51.39 92 42.59 13 6.02 0 0.00 0 0.00 4.45 0.61 มาก 

1.4 ต้องการได้รับการเยี่ยมบ้าน 
การให้ค าปรึกษา แนะน า การ
ดูแลสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

116 53.70 90 41.67 9 4.17 1 0.46 0 0.00 4.49 0.60 มาก 

1.5 ต้องการให้สถานบริการของ
รัฐและเอกชน มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาท่ัวไปแก่ผู้สูงอายุ 

111 51.39 86 39.81 19 8.80 0 0.00 0 0.00 4.43 0.65 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านสุขภาพอนามัย 4.50 0.59 มากท่ีสุด 

2. ด้านที่อยู่อาศัย 

2.1 การจัดบริการท่ีพักส าหรับ
ผู้สูงอายุในรูปแบบสถาน
สงเคราะห์ 

103 47.69 95 43.98 18 8.33 0 0.00 0 0.00 4.39 0...50 มาก 

2.2 การจัดบริการบ้านพักกรณี
ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุ 

97 44.91 99 45.83 20 9.26 0 0.00 0 0.00 4.36 0.65 มาก 

2.3 การจัดบริการซ่อมแซม
บ้านพักผู้สูงอายุ 

106 49.07 90 41.67 19 8.80 1 0.46 0 0.00 4.39 0.37 มาก 

2.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาที่อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

106 49.07 86 39.82 22 10.19 1 0.46 1 0.46 4.37 0.72 มาก 

2.5 การจัดบริการครอบครัว
อุปการะส าหรับผู้สูงอายุท่ีอยู่คน
เดียวไร้ท่ีพึ่ง 

116 53.70 79 36.57 16 7.41 3 1.39 2 0.93 4.41 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่อยู่อาศัย 4.38 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

ระดับความต้องการสวัสดิการสังคม 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
แปลผล 
ความ 

ต้องการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
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3. ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
3.1 การจัดการศึกษาตลอดชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ ในหลักสูตร 
ต่าง ๆ 

110 50.93 82 37.96 24 11.11 0 0.00 0 0.00 4.40 
 

0.68 มาก 

3.2 การจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ส าหรับผู้สูงอายุ 

92 42.59 104 48.15 19 8.80 0 0.00 1 0.46 4.32 0.51 มาก 

3.3 การจัดบริการห้องสมุด
เคลื่อนท่ีในชุมชน 

100 46.30 102 47.22 14 6.48 0 0.00 0 0.00 4.40 0.61 มาก 

3.4 การจัดศูนย์การถ่ายทอด
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ประจ าต าบล 

102 47.22 96 44.45 17 7.87 1 0.46 0 0.00 4.38 0.65 มาก 

3.5 การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนางานสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ 

99 45.83 89 41.21 28 12.96 0 0.00 0 0.00 4.33 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 4.37 0.62 มาก 
4 ด้านความมั่นคงทางสังคม 
4.1 บริการศาสนกิจและ
ฌาปนกิจให้ผู้สูงอายุ ท่ีไม่มีญาติ 

108 50.00 88 40.74 19 8.80 1 0.46 0 0.00 4.40 0.41 มาก 

4.2 ลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่
บุตร ซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู
ผู้สูงอายุ 

102 47.22 83 38.43 27 12.50 3 1.39 1 0.46 4.31 0.78 มาก 

4.3 บริการด้านกฎหมาย เพื่อ
ป้องกันรักษาความปลอดภัย 
สิทธิ และสวัสดิการ 

98 45.37 92 42.60 24 11.11 1 0.46 1 0.46 4.32 0.72 มาก 

4.4 การอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุใน
อาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือ
บริการสาธารณะอื่น 

108 50.00 84 38.89 23 10.65 1 0.46 0 0.00 4.38 0.69 มาก 

4.5 สามารถน าองค์ความรู้ท่ี
ได้รับจากการร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม 
และชุมชนต่อไป 

117 54.17 79 36.58 18 8.33 1 0.46 1 0.46 4.44 0.71 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านความมั่นคงทางสังคม 4.37 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 
 ผลการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41, S.D. = 0.64)  
โดยความต้องการด้านสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50 , S.D. = 0.59) 
ส่วนด้านอื่น ๆ อีก 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก มีรายละเอียดทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 

ความต้องการการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

ระดับความต้องการสวัสดิการสังคม 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
แปลผล 
ความ 

ต้องการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
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5. ด้านการท างานและมีรายได้ 
5.1 การสนับสนุนงบประมาณ
ประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

124 57.41 75 34.72 16 7.41 1 0.46 0 0.00 4.49 0.65 มาก 

5.2 การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 115 53.24 78 36.11 22 10.19 1 0.46 0 0.00 4.42 0.69 มาก 
5.3 การศึกษาดูงานด้านอาชีพ
ท้ังในและต่างประเทศ 

111 51.39 78 36.11 25 11.58 2 0.92 0 0.00 4.38 0.72 มาก 

5.4 การจัดให้มีสถานท่ีจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ 

114 52.78 75 34.72 26 12.04 1 0.46 0 0.00 4.40 0.71 มาก 

5.5 การจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านอาชีพและภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ 

105 48.61 83 38.43 27 12.50 1 0.46 0 0.00 4.35 0.71 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการท างานและมีรายได้ 4.41 0.70 มาก 
6. ด้านนันทนาการ 
6.1 การสนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท้ังในและต่างจังหวัด 

117 54.17 86 39.81 13 6.02 0 0.00 0 0.00 4.48 0.61 มาก 

6.2 การสนับสนุนกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน 

84 38.89 111 51.39 19 8.80 2 0.92 0 0.00 4.28 0.66 มาก 

6.3 การสนับสนุนกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

118 54.63 83 38.43 14 6.48 0 0.00 1 0.46 4.47 0.66 มาก 

6.4 การสนับสนุนกิจกรรมวัน
อาทิตย์ 

102 47.22 96 44.45 16 7.41 1 0.46 1 0.46 4.38 0.68 มาก 

6.5 การสนับสนุนกิจกรรมร้อง
เพลงและเต้นร า 

116 53.71 78 36.11 20 9.26 1 0.46 1 0.46 4.42 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านนันทนาการ 4.41 0.67 มาก 
7. ด้านบริการทางสังคม  
7.1 การจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 127 58.80 76 35.19 12 5.55 0 0.00 1 0.46 4.52 0.65 มาก 
7.2 การจัดเคร่ืองอุปโภคบริโภค 114 52.78 88 40.74 13 6.02 0 0.00 1 0.46 4.45 0.65 มาก 
7.3 ความต่อเนื่องในการจัด
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 

116 53.70 82 37.97 17 7.87 0 0.00 1 0.46 4.44 0.68 มาก 

7.4 การสนับสนุนอาสาสมัคร
บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 

111 51.39 90 41.67 14 6.48 0 0.00 1 0.46 4.44 0.66 มาก 

7.5 การให้ค าปรึกษาและ
แนวทางแก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิต 

116 53.70 83 38.43 16 7.41 0 0.00 1 0.46 4.45 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านบริการทางสังคม 4.46 0.66 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 7 ด้าน 4.41 0.64 มาก 
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 1. ด้านสุขภาพอนามัย เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุต้องการสวัสดิการด้าน
สุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50 , S.D. =0.54) เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ การได้รับการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย 4.60 , S.D. = 0.54) รองลงมา 
ผู้สูงอายุต้องการได้รับความสะดวกโดยมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาล (ค่าเฉลี่ย 4.52, 
S.D. =0.57) และต้องการได้รับการเยี่ยมบ้านการให้ค าปรึกษาแนะน าการดูแลสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข (ค่าเฉลี่ย 4.49, S.D. = 0.60) ตามล าดับ 
 2. ด้านบริการทางสังคม เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุต้องการสวัสดิการด้าน
บริการทางสังคม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46, S.D. = 0.66) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ การจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52 , S.D. = 0.65) รองลงมา ผู้สูงอายุ
ต้องการให้การจัดเครื่องอุปโภคบริโภค และการให้ค าปรึกษาและแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินชีวิต  
มีค่าเฉลี่ย 4.45, S.D. = 0.65 เท่ากัน  
 3. ด้านการท างานและมีรายได้ เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ
สวัสดิการด้านการท างานและมีรายได้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41 , S.D. = 0.70) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ (ค่าเฉลี่ย 
4.49, S.D. = 0.65) รองลงมาคือการฝึกอบรมฝึกมือแรงงาน (ค่าเฉลี่ย 4.42, S.D. = 0.69) และการจัด
ให้มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ (ค่าเฉลี่ย 4.40, S.D. = 0.71) ตามล าดับ  
 4. ด้านนันทนาการ เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการด้าน
นันทนาการ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41, S.D. = 0.67) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด (ค่าเฉลี่ย 4.48, S.D. = 0.61) รองลงมา 
ผู้สูงอายุต้องการให้มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (ค่าเฉลี่ย 4.47 , S.D. = 0.66) 
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมร้องเพลงและเต้นร า (ค่าเฉลี่ย 4.42, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 
             5. ด้านที่อยู่อาศัย เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการด้าน
ที่อยู่อาศัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.38, S.D. = 0.66) เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ การจัดบริการครอบครัวอุปการะส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวไร้ที่พ่ึง (ค่าเฉลี่ย 4.41 , S.D. = 
0.77) รองลงมา ผู้สูงอายุต้องการให้มีการจัดบริการที่พักส าหรับผู้สูงอายุในรูปแบบสถานสงเคราะห์ 
และการจัดบริการซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ (ค่าเฉลี่ย 4.39, S.D. = 0.37) ตามล าดับ 
 6. ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ
สวัสดิการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37 , S.D. = 0.62) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในหลักสูตรต่าง ๆ และการ
จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.40, S.D. =  0.61 เท่ากัน และการจัดศูนย์ถ่ายทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่นประจ าต าบล (ค่าเฉลี่ย 4.38, S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
 7. ด้านความม่ันคงทางสังคม เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ
สวัสดิการด้านความมั่นคง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37, S.D. = 0.66) เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมและชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.44, S.D. = 0.71) รองลงมา ผู้สูงอายุต้องการให้มีบริการศาสนกิจและ
ฌาปนกิจให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ (ค่าเฉลี่ย 4.40, S.D. = 0.41) และการอ านวยความสะดวกและความ
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ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 4.38 , S.D. = 
0.69) ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3 รูปแบบการจัดบริการสังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
 ผลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่า ในการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยนั้น ควรมีแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยแบ่ง
ผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ ผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60 – 69 ปี) ผู้สูงอายุตอนกลาง (70 – 79 ปี) และ
ผู้สูงอายุตอนปลาย (80 ปีขึ้นไป) เช่น ผู้สูงอายุตอนต้น ยังสามารถท างานและช่วยเหลือตนเองได้อยู่ 
ควรเน้นไปที่การจัดสวัสดิการสังคมด้านการท างานและมีรายได้ ผู้สูงอายุตอนกลางเป็นช่วงวัยที่ร่างกาย
เริ่มเสื่อมถอยมากขึ้นและเริ่มตระหนักในการใช้ชีวิตบั้นปลาย ควรเน้นไปทีก่ารจัดกิจกรรมทางสังคมและ
การดูแลป้องกันสุขภาพ และผู้สูงอายุตอนปลาย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ควรเน้นไปที่การดูแล
สุขภาพ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการการจัดสวัสดิการสังคม
อยู่ในระดับมาก ความต้องการด้านสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านอ่ืน ๆ 
อีก 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก มีรายละเอียด ดังนี้  
           ความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในด้านสุขภาพอนามัยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุดเพียงด้านเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ ลอยแก้ว (Loykaew, 2012) 
ได้ศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมสูงสุดในมาตรฐานด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล และงานวิจัยของกัมพล กล่ าสีทอง (Kamsritong, 2012) ได้ศึกษาความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสิเกา อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เห็นว่าการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุ เช่น การตรวจสุขภาพ การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เป็นต้น 
   ส่วนความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุด้านอ่ืน ๆ อีก 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บริการทางสังคม ด้านการท างานและมีรายได้ ด้านนันทนาการ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษาและ
การเรียนรู้ และด้านความมั่นคงทางสังคม ผู้สูงอายุมีความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับ
มาก ก็สืบเนื่องและสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมาสโลว์ (Maslow, 
1943) ได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการ
ความปลอดภัยหรือความมั่นคง ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม 
และความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต และจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุชุกร เหมือนเดช (Muandet, 2009) ได้ศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับวันชัย ชูประดิษฐ์ (Choopradit, 2012) ได้ศึกษา
เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัด
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กระบี่ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ควรแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงวัย 
ได้แก่ ผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60 – 69 ปี) ควรเน้นไปที่การจัดสวัสดิการด้านการเพ่ิมรายได้ ผู้สูงอายุ
ตอนกลาง (อายุ 70 – 79 ปี) และผู้สูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) ควรเน้นไปที่การจัดกิจกรรม
ทางสังคมและการดูแลป้องกันสุขภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ   

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยเพ่ือการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยสรุปดังต่อไปนี้  

ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติ  
1. ควรให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมด้านอาชีพทางด้านการเกษตรแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่

ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพ่ือลดภาวะพ่ึงพิงด้านเศรษฐกิจและการสร้างคุณค่าในตนเองแก่ผู้สูงอายุ 
2. ควรจัดอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุให้กับบุตรและญาติที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยผู้ดูแลควร

ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองไผ่ หรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนนิคมสร้างตนเองคลองน้ าใส มาก่อน 

3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ควรส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ที่สามารถพ่ึงพาอาศัยดูแลซึ่งกันและกันได้ เพ่ือลด
สาเหตุการอยู่ตามล าพังของผู้สูงอายุ เนื่องจากบุตรหลานไปท างานต่างพ้ืนที่หรือแยกครอบครัวออกไป 
           4. ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลและติดตามผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัย เช่น โทรศัพท์มือถือ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น โดยน ามาติดตามและดูแลความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ  และออกตรวจ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 

5. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ที่แพร่หลายโดยวิธีเชิงรุกถึงบ้านผู้สูงอายุ
โดยตรง ในเรื่องการเข้าถึงสิทธิการใช้บริการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุที่พึงจะได้รับ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
เสียงตามสาย และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
 6. ควรมีแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ โดยแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ ผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60 – 69 ปี) 
ผู้สูงอายุตอนกลาง (อายุ 70 – 79 ปี) และผู้สูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป เช่น ผู้สูงอายุตอนต้น 
ควรเน้นไปที่การจัดสวัสดิการสังคมด้านการท างานและมีรายได้ ผู้สูงอายุตอนกลาง ควรเน้นไปที่การจัด
กิจกรรมทางสังคมและการดูแลป้องกันสุขภาพ และผู้สูงอายุตอนปลาย ควรเน้นไปที่การดูแลสุขภาพ 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. จากการศึกษาพบว่า การจัดบริการสังคมของผู้สูงอายุในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็น

เรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ แต่ความเห็นบางส่วนมองว่าเป็นการจ่ายแบบปูพรม 
ผู้สูงอายุที่ไม่จ าเป็นก็ได้รับในอัตราเท่ากัน จึงควรมีการศึกษาวิจัยถึงรูปแบบความเหมาะสมในการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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 2. จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุบางกลุ่มมีความกังวลใจในเรื่องของการท างานหารายได้ 
และต้องการสวัสดิการในรูปแบบของการเสริมสร้างศักยภาพในการท างาน ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างหลักสูตรอาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาอิทธิพลของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมองค์การ  
ต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากรคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้
จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 250 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาล 125 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 125 
แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรระดับบริหารจ านวน 1,250 คน วิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานด้วยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมานโดยเทคนิคการ
วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยยืนยันสมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ ทุนทางสังคม และ
วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลระดับสูงต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (TE=.761, R2=.655, p<.01) ทั้งยังพบด้วยว่าการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมองค์การ มีผลท าให้ค่าอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (TE=.822, R2=.676, p<.01) โดยที่ค่าดัชนีความ 
กลมกลืนของตัวแบบ ล้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด (χ2=137.283; df=43; p< 0.00; 

χ2/df=3.19 ; CFI=1.000 ; NNFI=1.264 ; SRMR=0.058 ; RMSEA (90% CI on RMSEA)=0.094 
(0.077: 0.112)) 
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ABSTRACT 
 This article aimed to study the influence of organizational social capital and 
culture on the effectiveness of local administrative organizations. The population was 
consisted of all municipal and tambon administrative organizations in Thailand, while 
sample were 125 municipalities and 125 tambon administrative organizations and were 
selected by multi-stage sampling technique. The respondents including 1,250 
administrators. The data were analyzed using descriptive statistics and the inferential 
statistics consisted of structural equation modeling analysis using for hypothesis testing. 
The research result confirmed the hypothesis that the effectiveness of local 
administrative organizations could be predicted by organizational social capital and 
culture. Furthermore, the integration of the organizational social capital and culture 
had more effects on the effectiveness of local administrative organizations. 
   
Keywords 
 Organizational Social Capital, Organizational Culture, Effectiveness of Local 
Administrative Organization 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ไม่เพียงส่งผลต่อรายได้ที่มีมากขึ้น แต่ยังรวมไปถึง
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มากตามไปด้วย ซึ่งก็
เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เมื่ออ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการรายได้ และความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะ  
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่น พึงตระหนักด้วยว่า คุณภาพ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะ หากประชาชนในท้องถิ่นขาดความเชื่อมั่น
ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เป้าประสงค์หลักเรื่องการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ย่อมต้องหยุดชะงักตามไปด้วย การที่องค์การ หันมาให้
ความส าคัญ กับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
การบริหารองค์การมีความคล่องตัว ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์  โดยมีภาค
ส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีการท างาน เพ่ือให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง   ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน จัดว่าเป็นความส าคัญล าดับแรก ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึงต้องตระหนัก เนื่องจากเป็นรากฐานของความสามารถในการพัฒนาประเทศ 
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การได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือด้านการบริหารและการจัดการ ที่สามารถตอบสนองด้านค่านิยมและการมุ่งเน้นขององค์การ 
 กระนั้น ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ขาดการตระหนักรู้ถึงความส าคัญ     
ในการแสวงหา และการเลือกใช้เครื่องมือทางการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การ 
ท าให้การปฏิบัติงานมีข้อจ ากัด ไม่อาจบรรลุผลลัพธ์ในระดับ “ดีเด่น” ได้มากนัก สอดคล้องกับ 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 (Local 
Performance Assessment: LPA, 2017) ได้สรุปอย่างชัดเจนว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ
บริหารจัดการภายในที่ล้มเหลว โครงสร้างการท างานขาดความยืดหยุ่น มุ่งใช้ระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับที่มีตามอ านาจหน้าที่และการควบคุมสั่งการที่เข้มงวดมากเกินพอดี การไหลเวียนข้อมูลและ
งานไม่ครอบคลุม คล่องตัว และกระบวนการภายในที่ขาดเสถียรภาพ ไม่มีความชัดเจน  เมื่อประกอบ
กับการบริหารงานบุคคลที่ใช้หลักเกณฑ์ด้าน ความถูกใจมากกว่าความถูกต้อง และใช้ประโยชน์ต่าง
ตอบแทนในระบบอุปถัมภ์ จนละเลยการแสวงหาหนทางเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร ที่มีคุณค่าโดย
ใช้หลักคุณธรรม ไม่เพียงแต่ท าให้บุคลากรขาดความรักความผูกพันและการประสานความร่วมมือกัน 
ยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงค่านิยมและการมุ่งเน้นภายนอก ซึ่งเกี่ยวโยงกับให้การบริการสาธารณะที่มิอาจ
ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 การปรับเปลี่ยนมุมมอง โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างค่านิยมและความเชื่อในระเบียบ
แบบแผนทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ และมีความเหมาะสมกับเป้าหมายและพันธกิจ
องค์การจึงมีความส าคัญ หากท้องถิ่นไม่สามารถบริหารจัดการให้รูปแบบวัฒนธรรมองค์การมีความ
เหมาะสมกับแผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การได้ ก็เป็นการยากที่จะบรรลุผลส าเร็จตาม
ความคาดหมาย เพราะความสอดคล้องกันของสมาชิกในองค์การ จะน ามาซึ่งการยอมรับค่านิยม ที่
เป็นความรู้สึกหนึ่งเดียวกัน (Denison & Mishra, 1995) รวมถึงการมีข้อตกลงร่วม และมีแนวทางอัน
เป็นข้อสรุปในประเด็นที่ต้องการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และสามารถน าผลของงานเหล่านั้นไปบูรณาการ เพ่ือที่องค์การจะสามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
 อนึ่ง การมุ่งเน้นความสอดคล้องด้านรูปแบบวัฒนธรรมองค์การเพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอส าหรับการบริหารองค์การในปัจจุบัน เนื่องด้วยความส าคัญของการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดแก่
องค์การ จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสินทรัพย์เพ่ือการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก
อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก ซึ่งการจัดเก็บรายได้ยังไม่
เพียงพอส าหรับการจัดท าบริการสาธารณะตามหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับมอบโดยท้องถิ่นเอง การน า
สินทรัพย์ทางการบริหารที่เป็นทุนทางสังคมองค์การ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะช่วยเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการสู่ระดับดีเด่นมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุที่ว่า 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหารดังกล่าว เป็นเรื่องของการสร้างบรรทัดฐานและความไว้วางใจ
ที่ก่อให้เกิดการเกื้อกูลต่อกันภายในเครือข่าย รวมถึงสร้างความผูกพันและการเชื่อมโยงต่อกัน 
(Coleman, 1988) ซึ่งบุคลากรจะยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย และพร้อมให้ความร่วมมือกัน
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนให้ส าเร็จลุล่วง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้ต่อ
เป้าหมายและพันธกิจองค์การ โดยมีการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการ  บอกเล่าเรื่องราวอัน
เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างเป็นระบบ (Nahapiet & Ghoshal, 1998) 
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 ด้วยเหตุนี้ การสนองตอบต่อปัญหาความต้องการและคาดหวังของประชาชน ขณะที่      
ยังคงไว้ซึ่งอ านาจการบริหารและการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเอง จึ งเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องตระหนักและให้ความส าคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการบริหารองค์การโดยใช้
เครื่องมือของระบบราชการอย่างที่เคยกระท ามาในอดีต ยังไม่เพียงพอส าหรับการบรรลุผลส าเร็จ  
ตามเป้าหมายและภารกิจที่ได้รับมอบ การค้นหาค าตอบว่า ทุนทางสังคมองค์การและวัฒนธรรม
องค์การ สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่มีคุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการท างานของบุคลากรให้เกิดสัมฤทธิผลต่อองค์การ เพ่ือน ามาสู่การผลักดัน      
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างนวัตกรรมทางการบริหารให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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 การบูรณาการร่วมกันระหว่างตัวแปรทุนทางสังคมองค์การและตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ 
ช่วยให้ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ หรือไม่ เพียงใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมองค์การ ต่อประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ที่มีการพัฒนาเครื่องมือหรือแบบสอบถาม จากการ
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ทุนทางสังคมองค์การของ Nahapiet and Ghoshal (1998) วัฒนธรรม
องค์การของ Denison (1990) และประสิทธิผลองค์การของ Mongkolpitaksuk (2017) โดยก าหนด
มาตรวัดการประมาณค่า 6 ระดับ ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา ด าเนินการโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่าทุกข้อค าถามผ่านเกณฑ์ชี้วัดค่าคะแนนความสอดคล้อง ระหว่าง 0.774–
1.000 และผลการทดสอบหาความเชื่อมั่นตามวิธีของ Cronbach (1990) ปรากฏค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นผ่านเกณฑ์ชี้วัด ทุกองค์ประกอบ กล่าวคือ ตัวแปรทุนทางสังคมองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นระหว่าง 0.960-0.973 วัฒนธรรมองค์การ มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.933-0.969 และ
ประสิทธิผลองค์การ มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.946-0.966 
 ประชากรในการวิจัยคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยผู้วิจัยจ าแนกจังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลครบทุกประเภทและขนาดคือ เทศบาลนคร เมือง และต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 9 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ 
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ระยอง และล าปาง (Info.dla, 2018) 
จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 1) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ข้อตกลงเบื้องต้น
ของ Schumacker & Lomax (2004) และ Hair, Black, Babin & Anderson (2010) ที่กล่าวว่า
ขนาดตัวอย่างควรมีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยต่อ 1 ตัวแปร ส าหรับงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 11 ตัวแปร 
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ผู้วิจัยใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 250 แห่ง 2) การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลากตามรูปแบบ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในสัดส่วนที่เท่ากันคือ 125 แห่ง และก าหนดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นบุคลากรระดับบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5 คน ต่อ 1 แห่ง 
รวมเป็น 1,250 คน วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้วยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ  
เชิงอนุมานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (SEM) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ส าคัญจ าแนกตามสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ประเภทคือ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า ทุนทางสังคมองค์การมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับสูง (�̅�=4.56) เรียงล าดับตามมิติที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ โครงสร้าง ความสัมพันธ์ 
และองค์ความรู้ ตามล าดับ วัฒนธรรมองค์การมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (�̅�=4.31) เรียงล าดับตาม
รูปแบบที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ส่วนร่วม พันธกิจ สอดคล้อง และปรับตัว ตามล าดับ 
ประสิทธิผลองค์การมีค่าเฉลี่ยระดับสูง (�̅�=4.79) เรียงล าดับตามตัวแบบที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยได้แก่ รวดเร็ว ระเบียบ ร่วมใจ และริเริ่ม ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทุนทางสังคมองค์การ วัฒนธรรมองค์การและ

ประสิทธิผลองค์การ 
 

ตัวแปร Min Max �̅� S.D. 
ทุนทางสังคมองค์การ 3.02 5.96 4.56 .475 
  โครงสร้าง 3.35 5.93 4.59 .466 
  ความสัมพันธ์ 2.96 5.95 4.59 .483 
  องค์ความรู้ 2.76 6.00 4.51 .521 
วัฒนธรรมองค์การ 3.05 5.17 4.31 .392 
  ส่วนร่วม 3.07 5.43 4.41 .440 
  สอดคล้อง 2.89 5.28 4.24 .390 
  ปรับตัว 2.95 5.21 4.24 .384 
  พันธกิจ 2.87 5.33 4.36 .425 
ประสิทธิผลองค์การ 2.67 5.97 4.79 .505 
  ร่วมใจ 2.52 6.00 4.75 .541 
  ระเบียบ 3.04 5.88 4.80 .509 
  ริเริ่ม 2.08 6.00 4.72 .562 
  รวดเร็ว 2.67 6.00 4.89 .513 
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 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบอิทธิพลของทุนทางสังคมองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ ต่อประสิทธิผลองค์การ ดังแสดงผลการทดสอบในตาราที่ 2 
ตารางท่ี 2 อิทธิพลของทุนทางสังคมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ต่อประสิทธิผลองค์การ 
 
ตัวแปรอิทธิพล: ตัวแปรผลกระทบ: ประสิทธิผลองค์การ 

สมการที่ 1 สมการที่ 2 
DE IE TE R2 DE IE TE R2 

ทุนทางสังคมองค์การ .201** .560** .761** .655 .822** - .822** .676 
วัฒนธรรมองค์การ .624**  .624** 
χ2=164.334; df=41; p<.00; χ2/df=4.01; CFI=.987; NNFI=.983; SRMR=.019; RMSEA (90% 

CI on RMSEA)=.102 (.084:.120)1 
χ2=137.283; df=43; p<.00; χ2/df=3.19; CFI=1.000; NNFI=1.264; SRMR=.058; RMSEA 

(90% CI on RMSEA)=.094 (.077:.112)2 
**p<0.01 
 
 จากตารางที่ 2 สมการที่ 1 ผลการทดสอบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแบบสมการ
โครงสร้าง พบว่า ทุนทางสังคมองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ ทั้งทางตรง ทางอ้อมและ
โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (DE=0.201, IE=0.560, TE=0.761, p<0.01) วัฒนธรรมองค์การ 
มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (DE=0.624) โดยค่าสัมประสิทธิ์
การท านายของตัวแปรทั้งสองต่อประสิทธิผลองค์การ อยู่ในระดับสูง (R2=0.655) ที่ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของตัวแบบล้วนเป็นไปตามเกณฑ์ อย่างไรก็ดี ด้วยการผลทดสอบเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การ
ส่งผ่านอิทธิพลของทุนทางสังคมองค์การไปยังวัฒนธรรมองค์การ ท าให้ค่าอิทธิพลที่มีต่อประสิทธิผล
องค์การเพ่ิมสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงเป็นไปได้ว่า หากน าตัวแปรทั้งสองมาใช้ร่วมกัน น่าจะ
ท าให้ค่าอิทธิพล อ านาจการท านาย ต่อประสิทธิผลองค์การเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับ Smerek and 
Denison, (2007), Taheri lari, Shekari and Bakhshandehfar (2012), Kang and Park. (2013), 
Tantardini and Kroll (2016), Ramezan (2016) ให้ความเห็นไว้สอดคล้องว่าทุนทางสังคมองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ ต่างเป็นตัวแปรที่มีนัยส าคัญส าคัญต่อการบรรลุประสิทธิผลขององค์การ ยิ่งไปกว่า
นั้น ผลการทดสอบอิทธิพลร่วมระหว่างทุนทางสังคมและวัฒนธรรมองค์การ  ต่อประสิทธิผลองค์การ 
ดังแสดงในตารางที่ 2 สมการที่ 2 ยืนยันว่า การบูรณาการร่วมกันระหว่างทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
องค์การ ท าให้ค่าอิทธิพล และ ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย ต่อประสิทธิผลองค์การเพ่ิมสูงขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (TE=0.822, R2=0.676, p<0.01) โดยที่ค่าดัชนีความสอดคล้องของตัวแบบล้วน
เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้รวมถึงผลงานวิจัยทั้งหลายที่ผ่านมา (Fandino, Marques, Menezes, & 
Bentes, 2015; Heris, 2014; Kang & Park, 2013; Kroll & Tantardini, 2017; Putri & Yuniawan, 
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2016; Shirvani, Ghasemi & Alzacleh, 2015; Tantardini & Kroll, 2016; Mongkolpitaksuk, 
2018) ต่างพบว่า ตัวแปรทุนทางสังคมองค์การ และตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ  มีความส าคัญในฐานะ
แนวคิดทฤษฎีองค์การ ที่ช่วยเพ่ิมพูนองค์ความรู้และส่งเสริมคุณค่าของการส ารวจเชิงปริมาณ ในอัน
แสวงหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปัจจัยด้านทุนทางสังคมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ต่อ
ประสิทธิผลองค์การ เมื่อกอปรกับการเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ที่
มีความเหมาะสม แม่นตรงกับปรากฏการณ์ ก็ยิ่งมีส่วนช่วยยืนยันถึงความสามารถในการน าแนวคิดทั้ง
สามดังกล่าว มาประยุกต์ใช้กับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เพราะจากกระแส
การให้ความส าคัญกับการใช้เครื่องมือทางการบริหาร แบบบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งจึงพยายามผสมผสานเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ โดยดึงศักยภาพภายในเพ่ือตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอก และน าศักยภาพของเครือข่ายภายนอกมาสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กระบวนการภายใน อันสะท้อนให้เห็นถึงการใช้กลยุทธ์ทางการบริหารแบบ Inside Out และ 
Outside In ด้วยเป้าหมายส าคัญคือการสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง และหนุนเสริมผลลัพธ์ทั้งมิติ
ภายใน หรือ “บุคลากร” และมิติภายนอก หรือ “ประชาชน” โดยที่การตอบสนองต่อค่านิยมและ
จุดเน้นทั้งสองด้านดังกล่าว ล้วนเป็นผลมาจากแบบแผนของวัฒนธรรมองค์การ อันได้แก่ ความ
สอดคล้องของค่านิยมร่วม การตระหนักรู้ในพันกิจ และความสามารถในการปรับตัวเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ร่วมกับการหนุนเสริมของทุนทางสังคมองค์การ ได้แก่ คุณค่าของบรรทัดฐานทางสังคมที่
ช่วยให้บุคลากรมั่นใจได้ว่า ระเบียบ แบบแผนของค่านิยมภายในองค์การมีความกลมกลืนกับวิถีปฏิบัติ
ของสังคมภายนอก รวมไปถึงการน าคุณค่าของเครือข่ายภายนอกเข้ามาร่วมให้ข้อเสนอแนะ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดแผนงานภายในโดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้ท้องถิ่นตอบสนองต่อความ
ต้องการ และการคาดหวังของประชาชน ด้วยความรวดเร็วและสร้างสรรค์ 
 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อิทธิพลร่วม ระหว่างทุนทางสังคมและวัฒนธรรมองค์การ  
ต่อประสิทธิผลองค์การ ที่ปรากฏชัดเจนว่า โครงสร้างเชิงองค์ประกอบทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
องค์การ มีนัยส าคัญต่อการเพ่ิมขึ้นของค่าอิทธิพลและอ านาจการท านายประสิทธิผลองค์การ ไม่เพียง
เท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลองค์การที่มีจุดเน้นและชุดค่านิยมแตกต่าง ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึง
นัยส าคัญของการผสานโครงสร้างเชิงองค์ประกอบ ระหว่างชุดแนวคิดทุนทางสังคมองค์การกับชุด
แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ ที่แตกต่างทั้งเชิงรูปแบบและขนาด (ดังแสดงในภาพที่ 1) กล่าวคือ 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างเชิงองค์ประกอบทุนทางสังคมองค์การและวัฒนธรรมองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลองค์การ 
 
 ประสิทธิผลองค์การด้าน “บุคลากร” อันประกอบด้วยความร่วมใจและระเบียบ บ่งชี้ให้เห็น
ถึงการให้คุณค่าภายใน (Intrinsic Value) หรือคุณลักษณะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบ “ภายใน
สู่ภายนอก” นั่นคือความเป็นเอกภาพของบุคลากรย่อมท าให้องค์การสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้
โดยง่าย ประกอบกับอิทธิพลร่วมระหว่างทุนทางสังคมองค์การมิติความสัมพันธ์ วัฒนธรรมสอดคล้อง 
และวัฒนธรรมพันธกิจ ล้วนเป็นปัจจัยมูลเหตุส าคัญในการก าหนดบทบาท หน้าที่ และวิถีปฏิบัติของ
บุคลากร ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีท้ังความยืดหยุ่นและความม่ันคง ไปพร้อม ๆ กันคือ 
 1. การบรรลุประสิทธิผลองค์การด้านร่วมใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการภายในที่มีความยืดหยุ่น ด้วยการให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม 
พันธกิจเป็นล าดับแรก โดยมีวัฒนธรรมสอดคล้องและทุนทางสังคมองค์การมิติความสัมพันธ์เป็นปัจจัย
สนับสนุนให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ สืบเนื่องด้วย แบบแผนของวัฒนธรรมพันธกิจมีความเกี่ยวโยงกับ
การก าหนดทิศทาง อันน าไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมถึงอิทธิพล  ทางความเชื่อ
และค่านิยมของวัฒนธรรมพันธกิจที่มีต่อการยอมรับในบทบาท หน้าที่ และพันธะสัญญาของบุคลากร
ที่ให้ไว้แก่ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรระดับบริหารของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ล้วนเป็นบุคคลส าคัญต่อการก าหนดเป้าหมายที่สร้างความท้าทายแต่สามารถปฏิบัติได้จริง ประกอบ

พันธกิจ 

ความสัมพันธ์ 

พันธกิจ 

สอดคล้อง 

สอดคล้อง 
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กับความชัดเจนในทิศทางยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่นของบุคลากรต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์องค์การ ย่อมก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจภายใต้การตระหนักรู้และมี
ความเข้าใจตรงกันว่า “สิ่งใดควรรีบด าเนินการอย่างตั้งใจเพ่ือสร้างความส าเร็จ ในระยะยาว” อนึ่ง พึง
รับรู้ว่า ค่านิยม ความเชื่อ และคติพ้ืนฐาน ล้วนเป็นหลักคิดส าคัญในการชี้น าพฤติกรรมองค์การและ
บุคลากรให้น าไปใช้ปฏิบัติ ในยามที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือความจ าเป็นเร่งด่วนให้ต้องตัดสินใจ
เพ่ือส่วนรวม เมื่อผนวกรวมกับการน าบทบาทวัฒนธรรมสอดคล้อง และการใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ภายในเครือข่ายของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีทุนทางสังคมองค์การมิติความสัมพันธ์
มาหนุนเสริม ก็จะยิ่งท าให้บุคลากรสามารถสร้างข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับงาน 
ด้วยคุณลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมสอดคล้องคือการท าให้บุคลากรพยายามแสวงหาทางออกท่ีได้ผล
ลัพธ์ดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ขณะที่ปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่ายที่ มีความเชื่อในบรรทัด
ฐานเดียวกัน ย่อมปรากฏถึงความไว้วางใจระหว่างกันระดับสูง การปฏิบัติต่อกันในเครือข่ายจึงเป็นไป
ด้วยความตั้งใจ มีพลังแห่งความสามัคคี การร่วมคิดร่วมท า การแบ่งปันทักษะ ความรู้  และ
ประสบการณ์ที่ตนเองมีแก่เพ่ือนสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งบรรยากาศขององค์การที่มีความหลากหลาย
ของวิธีคิดและรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ ย่อมเป็นผลดีต่อการตระหนักรู้ในคุณค่า
ตนเอง เครือข่าย และเป้าหมายองค์การ การที่บุคลากรทั้งหลายเล็งเห็นถึงอรรถประโยชน์ตามนัยยะนี้ 
จึงให้ความส าคัญกับการร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ในที่สุดแล้วย่อมสามารถลดต้นทุนอัน
เกิดจากการปฏิบัติงานแบบปัจเจกบุคลได้เป็นอย่างดี  
 2. การบรรลุถึงประสิทธิผลด้านระเบียบหรือกระบวนการภายในที่มีความมั่นคง ปัจจัยทุน
ทางสังคมองค์การมิติความสัมพันธ์เป็นมูลเหตุส าคัญ โดยมีวัฒนธรรมสอดคล้องและวัฒนธรรมพันธกิจ
เป็นปัจจัยสนับสนุน สืบเนื่องด้วย อิทธิพลทุนทางสังคมองค์การมิติความสัมพันธ์เป็นพลังทางสังคมที่มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงเครือข่ายเป็นฐาน ในการถักทอวิถีปฏิบัติของบรรดาสมาชิกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผ่านระเบียบ กฎเกณฑ์ ค่านิยมและข้อผูกมัดในการปฏิบัติร่วมกัน ทุนทางสังคมองค์การมิติ
ความสัมพันธ์ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่องค์การมีไว้ใช้ควบคุม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ เมื่อประกอบกับความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของแต่ละคน 
ที่ได้รับมอบหมายตามความรับผิดชอบในปัจจุบัน และยังคงยึดมั่นในกิจกรรมที่จะด าเนินการตาม
พันธะสัญญาในอนาคต” ก็ยิ่งสะท้อนว่าบุคลากรเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะยังคงยึดถือ
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ หรือมาตรฐานขององค์การ
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ และด้วยการยึดถือภาระหน้าที่และความคาดหวัง   
ในงานเป็นล าดับแรก มิติความสัมพันธ์จึงเปรียบเสมือนการบรรยายคุณลักษณะงานที่มีความส าคัญยิ่ง
ต่อกิจกรรม ด้านวิชาชีพ ในอันที่จะท าให้ผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ โดยที่
แบบแผนของวัฒนธรรมสอดคล้องและวัฒนธรรมพันธกิจ จะช่วยหนุนเสริมให้วิธีการปฏิบัติงาน    
ของบุคลากรมีความชัดเจน คงเส้นคงวา 
 ประสิทธิผลองค์การด้าน “ประชาชน” อันประกอบไปด้วยความริเริ่ม และรวดเร็ว ที่ให้
ความส าคัญกับคุณค่าภายนอก (Extrinsic Value) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบล จะใช้เครื่องมือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบ “ภายนอกสู่ภายใน” 
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เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการให้บริการสาธารณะที่รวดเร็วและแตกต่าง เนื่องด้วยผลวิจัยนี้บ่งชี้
ชัดเจนว่า 
 1. การบรรลุประสิทธิผลองค์การด้านความริเริ่ม แม้ว่าต้องอาศัยวัฒนธรรมพันธกิจ      เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการผลักดันให้บุคลากรสร้างบริการสาธารณะ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชน แต่วัฒนธรรมพันธกิจเพียงประการเดียวย่อมไม่สามารถผลักดันให้บุคลากรมีกระบวน
คิด การตัดสินใจ และวิธีการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมเฉกเช่นวัฒนธรรมองค์การรูปแบบการปรับตัว 
เพราะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ค่านิยมและจุดเน้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความยืดหยุ่นด้าน
สภาพแวดล้อม การผ่อนปรนระเบียบ ข้อก าหนดบางประการ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ งาน โดยมุ่ง
ความสนใจไปที่ศักยภาพในการจัดหาและระดมทรัพยากรเพ่ือให้บริการประชาชนเป็นล าดับแรก 
แสดงให้เห็นว่า องค์การน าข้อเสนอแนะของประชาชนไปสู่การแสวงหาวิธีการให้บริการสาธารณะด้วย
รูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย กอปรกับการสนับสนุนเชิงเครือข่ายของทุนทางสังคมองค์การมิติ
โครงสร้าง ที่มิได้เป็นเพียงช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร และการประสานความร่วมมือกันภายใน
เครือข่ายที่มีลักษณะสร้างสรรค์ แต่ยังรวมถึง การใช้เครือข่าย ทางสังคมอ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกับเครือข่ายภายนอก โดยมีความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการสาธารณะเป็นเป้าหมายส าคัญ ในการตัดสินใจขององค์การร่วมกับภาคีเครือข่าย ล้วน
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการและความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ จากภายนอกสู่ภายใน เพ่ือประกอบสร้าง/
ปรับเปลี่ยนฉากทัศน์ของท้องถิ่นทั้งสิ้น ซึ่งมักพบว่า บ่อยครั้งที่การสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชน
ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ขณะที่การตรวจสอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของภารกิจที่มี
ความหลากหลาย อันกระท าโดยภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์การ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งของบุคลากรต่อปัญหา ความต้องการและการคาดหวังของประชาชน 
โดยเฉพาะบุคลากรที่มีศักยภาพในการตอบสนองต่อปัญหาและอุปสรรคอย่างรวดเร็ว ย่อมท าให้
องค์การมีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น การผสานองค์ประกอบทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมองค์การ จึงก่อให้เกิดดุลยภาพของกระบวนการท างานระหว่างพันธกิจตามเป้าหมายของ
องค์การ กับการแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย โดยใช้ความสัมพันธ์อันดีของเครือข่ายในการ
เชื่อมโยงความเชื่อ ค่านิยม และการปฏิสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การ
ปฏิบัติงาน ด้วยเล็งเห็นว่า การปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการย่อมก่อให้เกิดผลส าเร็จของงานใน
ระดับสูง เนื่องจากบุคลากรในเครือข่ายต่างมุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ 
 2. การบรรลุประสิทธิผลองค์การด้านรวดเร็ว เกิดจากอิทธิพลร่วมของวัฒนธรรมพันกิจ 
และทุนทางสังคมองค์การมิติโครงสร้าง ด้วยเหตุที่ว่า วัฒนธรรมพันธกิจเป็นแบบแผนของค่านิยม     
ที่เกี่ยวโยงกับการก าหนดแผนงานหรือแผนยุทศาสตร์ขององค์การ รูปแบบวัฒนธรรมพันกิจจึงมี
คุณลักษณะเด่นเกี่ยวกับความมั่นคงและการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ขณะที่ทุนทางสังคม
องค์การมิติโครงสร้าง เป็นคุณลักษณะเครือข่ายทางสังคมทั้งบริบทภายในและภายนอก ย่อมสามารถ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบบแผนของวัฒนธรรมพันธกิจ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมองค์การที่มี
จุดเน้นด้านความรวดเร็ว มีศักยภาพในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นของเครือข่ายเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลที่มีเอกภาพของเครือข่าย ร่วมกับการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทุกระยะเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
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การด าเนินงานตามเป้าหมายนั้น ๆ ย่อมมีนัยส าคัญต่อระดับความสามารถของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง และเกิดผลลัพธ์ที่มีความคุ้มค่าทั้งในด้านทรัพยากรและเวลา ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการบรรลุถึงวัตถุประสงค์อันท้าทาย การอาศัยความตระหนักรู้และความ
เพียรพยายามในการบรรลุเป้าหมายของบุคลากร ผ่านโครงสร้างเครือข่ายเพ่ือการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
และการถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับงานไปยังบุคลากรในเครือข่ายอย่างเป็นระบบ และทั่วถึงตามล าดับ 
ของหน้าที่รับผิดชอบ จะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีลักษณะต้องกระท าให้ดีที่สุด    
และผลที่ได้จากการปฏิบัติงานมักมคีวามรวดเร็วและมีคุณภาพระดับสูง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประสิทธิผลองค์การด้าน “ระเบียบ” มีปัจจัยมูลเหตุของทุนทางสังคม
องค์การมิติความสัมพันธ์สูงที่สุด รองลงมาคือ วัฒนธรรมพันธกิจ และวัฒนธรรมสอดคล้อง ในทาง
กลับกันที่ประสิทธิผลองค์การด้าน “ร่วมใจ” จะมีองค์ประกอบวัฒนธรรมพันธกิจเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
ส าคัญ ร่วมกับทุนทางสังคมองค์การมิติความสัมพันธ์ โดยมีวัฒนธรรมสอดคล้องในการหนุนเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุประสิทธิผลองค์การตามค่านิยมและจุดเน้น ขณะที่
ประสิทธิผลองค์การด้าน “ริเริ่ม” มีมูลเหตุส าคัญมาจากรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ 3 รูปแบบคือ 
วัฒนธรรมสอดคล้อง วัฒนธรรมปรับตัว และวัฒนธรรมพันธกิจ ร่วมด้วยปัจจัยทุนทางสังคมองค์การ
มิติโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายทางสังคม และเป็นกลไกในการเชื่อมโยงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเหล่านั้น ย่อมส่งผลให้บรรยากาศการปฏิบัติงานมีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ แตกต่างจากการบรรลุประสิทธิผลขององค์การด้าน “รวดเร็ว” ซึ่งพบว่าปัจจัยส าคัญ
ที่จะท าให้องค์การสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมายด้านความรวดเร็วได้คือ วัฒนธรรมพันกิจ  
และทุนทางสังคมองค์การมิติโครงสร้าง โดยเฉพาะวัฒนธรรมพันธกิจจัดว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด
ต่อการตอบสนองความต้องการและการคาดหวังของประชาชน สืบเนื่องด้วยค่านิยมทางวัฒนธรรม
ดังกล่าว ให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่องค์การก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
ดังนั้น ความเชื่อและค่านิยมนี้ ย่อมส่งผลให้บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญ 2 ประการคือ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
 แม้จะปรากฏว่าองค์ความรู้เดิมและผลงานวิจัยทั้งหลายที่ผ่านมา ต่างบ่งชี้ถึงประสิทธิผล
องค์การมีอิทธิพลมาจากแบบแผนวัฒนธรรมองค์การ ทว่า การมุ่งเน้นแบบแผนทางวัฒนธรรมองค์การ
เพียงด้านเดียว ไม่อาจสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีจุดมุ่งเน้นให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ ที่ตนเป็นเจ้าของได้ การน าองค์ความรู้ทุนทาง
สังคมองค์การมาใช้เพ่ิมอ านาจในการท านายของวัฒนธรรมองค์การ ย่อมท าให้ประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจุดมุ่งเน้นทั้งในด้านบุคลากรและประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องด้วยมิติ
ความสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่จะช่วยเกื้อหนุนความแข็งแกร่งภายในไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายและ  
พันธกิจองค์การให้ส าเร็จลุล่วง โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างแรงร่วมมือร่วมใจ และการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสอดคล้องกับระเบียบ ขณะที่มิติโครงสร้างช่วยดึงคุณค่าจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
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วิถีปฏิบัติภายในให้มีความริเริ่มและรวดเร็ว ทันต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น
การเลือกใช้องค์ประกอบของทุนทางสังคมองค์การในมิติที่ถูกต้องเหมาะสม ก็ย่อมท าให้อ านาจในการ
ท านายปรากฏการณ์ เป็นไปด้วยความแม่นตรงโดยที่ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
มากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 เนื่องจากข้อจ ากัดที่ว่า จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้มุ่งน าเสนออิทธิพลของชุดตัวแปรเชิง
บูรณาการ โดยการน าเหตุปัจจัยที่มีความแตกต่างหลากหลาย  มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 
เชิงโครงสร้าง ผลที่ได้แม้ท าให้เกิดความเข้าใจเชิงองค์รวม แต่มิอาจน าเสนอรายละเอียดเชิง
องค์ประกอบได้ลึกซึ้งมากเพียงพอ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปผู้ที่สนใจควรน าข้อค้นพบเกี่ยวกับอิทธิพล
เชิงโครงสร้างองค์ประกอบของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมองค์การต่อประสิทธิผลองค์การ ไปศึกษา
เชิงลึกในแต่ละองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรค้นหาคุณลักษณะเด่นบางประการของตัวแปร 
ทุนทางสังคมองค์การ ซึ่งเป็นเสมือนกุญแจส าคัญที่เปิดออกให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์อันแนบสนิท 
และการก าหนดใช้ที่แตกต่างกัน หรือน ารูปแบบที่ได้น าเสนอจากข้อค้นพบไปท าการศึกษากับองค์การ
ภาครัฐ หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวโยงกับวิถีปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ทั้งนีเ้พ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
อาหารชาววัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา “การประดิษฐ์สร้างวัฒนธรรมอาหารชาววังในบริบท
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต้กรอบแนวคิดการประดิษฐ์สร้างและแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการคัดเลือกแบบเจาะจงจาก
นักวิชาการและผู้ เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหาร ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่วิจัย จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แบบกึ่งโครงสร้าง ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์เพื่อตีความ 
สร้างข้อสรุป  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) อาหารชาววังที่มีมาแต่ดั้งเดิมที่ยังปรากฏร่องรอยเค้าโครง 
ทางวัฒนธรรม คือ ความหลากหลายของวัตถุดิบ วิธีการปรุงอาหาร ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร และ
ความสมดุลของรสชาติที่กลมกล่อม (2) การเลือกรับและปรับใช้วัฒนธรรมอาหารจากต่างชาติ  
ได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อวัฒนธรรมอาหารชาววัง และ (3) การจัดอาหารเข้าส ารับเป็น 
แบบแผนทางวัฒนธรรมอาหารที่ส าคัญ นอกจากนี้  แม้ว่าทั้ งอาหารชาววังและชาวบ้าน 
มีความคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันในความประณีต พิถีพิถัน และธรรมเนียมการรับประทานอาหาร
บางประการ 
 
ค าส าคญั 
 อาหารชาววัง การประดิษฐ์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 
 
 

Received:   May 8, 2020 
Revised:    August 22, 2020 
Accepted:  August 24, 2020 

mailto:supawatt@hotmail.com


วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

  
 

183 

ABSTRACT 
    This article aims to study the background and dynamic of Thai royal cuisine, 
which is part of the study “The Cultural Invention of Thai Royal Cuisine in Creative 
Economy” by qualitative research methods. Under the conceptual framework of 
invented and creative economy. Collect data by interviewing a group of purpose 
sampling with researcher and expert on food culture, entrepreneur, chef and related 
people in the research area were 37 samples. The research tools used were the  
semi-structured interviews together with analyzing the information obtained from the 
document. Use description analysis methods to interpret, create conclusions.  
 The results of the research showed that (1) Traditional Thai royal cuisine that 
still shows the cultural layout is the variety of ingredients, cooking, food containers 
and balance of the mellow taste. (2) Selection of accepting and adjusting food culture 
from foreign countries delivering both direct and indirect effects to the Thai royal 
cuisine, and (3) the food set is an important in cultural pattern. Another finding is that, 
although both of the Thai royal cuisine and villager cuisine are similar, but different in 
meticulousness and certain eating traditions. 
 
Keywords 
 Thai Royal Cuisine, Invention, Creative Economy 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายครั้งด าเนินไปโดยขาด
การค านึงถึงความเหมาะสม ซึ่งบั่นทอนคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมและสร้างการรับรู้ที่ผิดในวงกว้าง 
ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิชาการ 
จะช่วยสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดที่สร้างสรรค์ 
ในคราวเดียวกัน (Yodavudh, 2011) โดยวัฒนธรรมอาหารในมิติด้านประวัติศาสตร์ไดส้ะท้อนให้เห็น
ว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลเสมอตามบริบทของสังคม เป็นวิวัฒนาการส าคัญ
ประการหนึ่งของมนุษยชาติ ดังเช่นที่ สุกัญญา สุจฉายา (Sujachaya, 2017) ได้กล่าวไว้ความ 
บางตอนว่า “... ความกลัวจากความอดอยากขาดแคลนอาหาร ได้เปลี่ยนมาเป็นการให้ความสนใจ 
กับเรื่องอาหารเป็นอย่างมาก จนอาหารกลายเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องกล่าวถึง เมื่อพรรณนาถึงความ
มั่นคง ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง รวมถึงบารมีของพระมหากษัตริย์ ...”  
    เมื่อพิจารณาถึงวัฒนธรรมอาหารในภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งพ้องกับความส าคัญ 
ในการเป็นที่ตั้งของราชธานีอันเป็นศูนย์กลางการปกครองอย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้ 
พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางปรากฏวัฒนธรรมอาหารชาววังเป็นมรดกภูมิปัญญาอาหารที่ส าคัญประการหนึ่ง  
เป็นปัจจัยที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศของภาคอุตสาหกรรมการบริการ อย่างไรก็ตาม อาหารชาววังก็เป็น
ดังเช่นวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัย แต่ทั้งนี้คุณค่า 
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ของอาหารชาววังก็ยังคงด ารงอยู่ ได้สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรบรรจงของการประดิษฐ์สร้าง 
ของกลุ่ มสตรีชั้ นสู ง ในอดีต (Kanokpongchai, Youngrod, Ongvudhivet, Udommangala & 
Sakotwatmakin, 2003) ดังเช่นที่ ศรีสมร คงพันธุ์ (Kongpan, 2016) ได้อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อาหารชาววังไว้ความบางตอนว่า “สมัยก่อนชาววังส่วนใหญ่ คือ แหล่งของวิชาความรู้ด้านงานบ้าน
งานเรือน ชาววังมักเป็นผู้น าเอาอาหารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่น อาหารภูมิภาค หรือแม้แต่
อาหารของชาวต่างชาติ ... น ามาปรับเปลี่ยนวิธีการท าให้มีความประณีต มีศิลปะ มีเอกลักษณ์สวยงาม
น่ากิน รวมถึงการปรับปรุงรสชาติจนเป็นที่ถูกปากถูกใจ ...”    
 วัฒนธรรมอาหารชาววังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ 
ของชาต ิในสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ประเภทอาหารและโภชนาการ 
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สะท้อนถึงอาหารและวิธีการรับประทานอาหารของ
คนไทยที่ได้รับการสั่งสมอบรมบ่มเพาะในพระราชวังและวังที่ประทับ แต่เป็นที่น่ากังวลใจว่ามีความ  
สุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ลดน้อยลง และการขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ อาจท าให้วัฒนธรรมอาหารชาววังสูญหาย
หรือถูกบิดเบือนไป ซึ่งอาหารหลายรายการได้สูญหายไปจากสังคมไทยแล้ว (Nitiworakarn, 2014) 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมอาหารเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เนื่องจากเอกสาร
บันทึกหลักฐานต่าง ๆ ในช่วงก่อนสมัยรัตนโกสินทร์คงถูกท าลายไปคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 
ประกอบกับการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารในอดีตเป็นการฝึกปฏิบัติโดยไม่นิยมจดบันทึก ทั้งยังเป็น
ความรู้ที่หวงแหนเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งในอดีตคนรู้หนั งสือที่อ่านออกเขียนได้ก็มีอยู่ 
ในวงจ ากัด การศึกษาความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชาววัง จึงต้องอาศัย  
การสืบค้นข้อมูลมาตีความสร้างข้อสรุปเพื่อตอบปัญหาการวิจัย โดยข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมการตระหนักรู้คุณค่าและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  
และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารชาววัง อันเป็นการยืนยันคุณค่าความส าคัญ
ของอาหารชาววังที่ได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ความหมายและประเภทของอาหารชาววังมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชาววัง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เรียบเรียง วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม เพื่อน าไปสู่การหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย น าเสนอด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (description analysis) โดยการตีความสร้าง
ข้อสรุปตามประเด็นที่ศึกษา  
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    ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
    ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ประชากรในครั้งนี้ คือ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชาววัง จากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่ ง เป็นตัวแทนนักวิชาการและผู้ เชี่ ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหารจ านวน 5 คน 
จากสถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการอิสระ รวมทั้งผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 32 คน จากพื้นที่วิจัย ได้แก่ จักรพงษ์วิลล่า ร้านอาหารกัลปพฤกษ์ ร้านอาหารท่านหญิง 
ร้านอาหารครัวชุมสาย ร้านอาหารไทยครัวชาววังบ้าน ม.ล. เนื่อง ร้านโภชน์สภาคาร และร้านอาหาร
หลายรส รวม 37 คน    
    เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
    ใช้แบบสัมภาษณ์ (interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อน ามาวิเคราะห์ 
และตอบปัญหาการวิจัย ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interviews)  
ซึ่งมีสาระส าคัญในการเก็บข้อมูลตามประเด็นค าถามโดยสังเขป ได้แก่ อาหารชาววังที่มีมาแต่ดั้งเดิม  
อาหารชาววังที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ และอาหารชาววังที่มาจากชาวบ้าน   
    ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย มีขั้นตอนตามล าดับ ดังนี ้ 
    1) ศึกษาเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นที่จะ
ศึกษา ทั้งกรอบแนวคิดในการวิจัยที่เหมาะสมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการศึกษา
ภาคสนาม 
    2) ศึกษาข้อมูลที่ได้จากเอกสารด้วยการวิพากษ์และการตีความข้อมูล  โดยการวิพากษ์
ข้อมูลเป็นการพิจารณาเนื้อหาหรือความหมายที่แสดงเป็นหลักฐานตามที่ปรากฏในเอกสาร  
เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือโดยเน้นความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูล ส่วนการตีความข้อมูลเป็นการ
ถอดความหมายจากที่มีบันทึกไว้ในเอกสาร เพื่อให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายและความหมายที่แท้จริงของ  
ผู้บันทึกไว้ในเอกสาร 
    3) ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
การศึกษา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเนื้อหาและข้อมูลที่ได้ โดยแนวทางส าหรับการวิจัย 
ในครั้งนี้ คือ การตั้งประเด็นปัญหาเพื่อก าหนดขอบเขต และแนวทางการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย แล้วสรุปผลจากหลักฐานที่ค้นพบ ภายใต้กรอบแนวคิดการประดิษฐ์สร้างและ
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
    4) ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยตั้งเป็นค าถามให้กลุ่มตัวอย่างได้บอกเล่าเพื่อแสดงความคิดเห็นและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที ่
    5) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
    6) จัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนภายหลังจากที่ได้ข้อเท็จจริงแล้ว โดยน า
ข้อมูลผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลหาความเชื่อมโยงกันจนสามารถ
ตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
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             7) เขียนรายงานน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเรียบเรียง วิเคราะห์  และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่ออธิบายความจากการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
  1. ความหมายของอาหารชาววัง กล่าวโดยสรุปได้ว่าหมายถึง (1) อาหารและวิธีการ
รับประทานอาหารที่ได้รับการสั่งสมอบรมบ่มเพาะในเขตที่ประทับ (2) ท าขึ้นเพื่อถวายการรับใช้
เจ้านายแต่ละวัง ท าให้อาหารชาววังมีรายละเอียดของรสชาติและรูปลักษณ์แตกต่างกันไปตามความ
พอใจของเจ้านายวังนั้น ๆ (3) อาหารชาววังกับอาหารชาวบ้านมีความคล้ายคลึงกันด้วยชนิดของ
วัตถุดิบและวิธีการที่ใช้ปรุงอาหาร แต่อาหารชาววังจะมีความพิถีพิถันทั้งในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ 
วิธีปรุง และการจัดอาหารอย่างที่กินเป็นส ารับมากกว่า รวมทั้งอาหารที่ใช้ กินแกมกันในส ารับ 
เพื่อช่วยชูรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น (4) การจัดตกแต่งอาหารที่สวยงามด้วยตัวอาหารเองและภาชนะ 
ที่ใช้บรรจุ และการปรุงอาหารให้มีรสชาติที่กลมกล่อม เมื่อจัดเข้าส ารับจะประกอบด้วยรสชาติหลัก 
คือ รสเปรี้ยว เค็ม และหวาน      
    2. ประเภทของอาหารชาววัง ประกอบด้วย 3 ประเภทตามที่มาของอาหาร ดังนี ้
        2.1 อาหารชาววังที่มีมาแต่ดั้งเดิม มีการใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย มีวิธีการปรุงอาหาร 
ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร และเน้นสมดุลของรสชาติที่กลมกล่อม แม้ว่าโดยส่วนใหญ่อาหารชาววัง 
จะไม่แตกต่างกับอาหารชาวบ้านมากนักในประเภทของวัตถุดิบที่ใช้และวิธีการปรุง แต่มีรายละเอียด  
บางประการที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของอาหารชาววัง ได้แก่ ส่วนประกอบในอาหารจะต้องไม่มี
เปลือก ไม่มีก้าง และไม่มีกระดูก อย่างไรก็ตาม อาหารชาววังในวังต่าง ๆ อาจแตกต่างกันตามรสนิยม
ของเจ้านายและผู้ปรุงอาหาร ทั้งนี้ อาหารชาววังที่มีมาแต่ดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า  “เครื่องเจ้านาย”  
จะมีลักษณะที่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิมในราชส านัก โดยการตั้งเครื่องเจ้านาย 1 ส ารับ
ประกอบด้วย ข้าวสวย เครื่องคาว เครื่องเคียงแกง เครื่องเคียงแขก เคียงเครื่องจิ้ม เคียงเกาเหลา 
เครื่องหวาน เคียงหวาน และเคียงผลไม้ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมอาหารชาววังที่มีความเฟื่องฟูเป็น 
อย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 2 จาก “กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน” ซึ่งประกอบไปด้วย
อาหารคาว อาหารหวาน และอาหารว่าง รวมทั้งสิ้นจ านวน 48 รายการ โดยลักษณะการตั้งเครื่อง
เจ้านายตามแบบอย่างดั้งเดิมที่ปรากฏหลักฐานภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 9 ได้แสดงถึงความ
หลากหลายและความประณีตของการจัดอาหาร รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร ซึ่งพิถีพิถันในการตั้ง
เครื่องส าหรับเจ้านาย ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 แสดงการต้ังเครื่องเจ้านายตามแบบอย่างดั้งเดิมในสมัยรัชกาลที ่9 
ที่มา: Sonakul (1959) 
 
        2.2 อาหารชาววังที่รับอิทธิพลจากต่างชาติ มีสาเหตุส าคัญจากการเปลี่ยนแปลง
ประเทศให้ทันสมัยเพื่อสร้างความทัดเทียมทางวัฒนธรรมกับชาติตะวันตก โดยวัฒนธรรมอาหารของ
ชนชั้นน าในช่วงรัชกาลที่ 4 - 5 มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ 2 ลักษณะ คือ (1) การเปลี่ยนแปลง
ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร มีการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร คือ มีด ช้อน และส้อม เพิ่มเติมแทน
การเปิบด้วยมือแบบดั้งเดิม และ (2) การปรุงอาหาร ที่น าวัฒนธรรมอาหารตะวันตกมาประยุกต์ใช้ใน
ส ารับอาหารชาววัง ส่งผลให้วัฒนธรรมอาหารของชาววังเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การผ่อนปรน
รายละเอียดบางประการเพื่อให้สะดวกกับการเดินทางไกล โดยลักษณะการเสวยพระกระยาหาร 
แบบตะวันตกที่ปรากฏหลักฐานภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แสดงถึงการตั้งเครื่องเจ้านายในรูปแบบ 
ซึ่งแตกต่างกับเครื่องเจ้านายตามแบบอย่างดั้งเดิม ที่ได้ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมการรับประทานอาหาร
มาเป็นการนั่งโต๊ะและการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารตามธรรมเนียมของชาติตะวันตก ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงการเสวยพระกระยาหารแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา: Chulalongkorn, King of Siam (2002) 
 

       2.3 อาหารชาววังที่มาจากชาวบ้าน เกิดจากพระราชนิยมในการเสด็จประพาสต้น 
ยังต่างจังหวัดสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้ท าให้วัฒนธรรมอาหารชาวบ้านมีบทบาทต่อวัฒนธรรมอาหาร 
ชาววัง ทั้งส ารับเจ้านายหรือส ารับชาวบ้านต่างมีระเบียบแบบแผนทางวัฒนธรรม คือ การจัดอาหาร
เข้าส ารับ โดยส ารับอาหารแบบชาวบ้านจะประกอบด้วยอาหาร 5 - 7 ประเภท ยกเว้นในกรณี 
ที่อาหารมีปริมาณมาก อาจวางภาชนะที่บรรจุอาหารแยกไว้ข้างส ารับด้วยต่างหาก เมื่อพิจารณาจาก
หลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานได้ว่า ส ารับเจ้านายที่ชาวบ้านเป็นผู้ปรุงอาหารจะเป็นแบบเดียวกันกับที่
ชาวบ้านใช้รับประทาน แต่หากข้าราชบริพารเป็นผู้ปรุงอาหารก็อาจเป็นไปได้ว่าเป็นอาหารชาววัง 
แบบดั้งเดิมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นท าขึ้น แต่มีการตั้งเครื่องในบรรยากาศแบบชาวบ้าน ดังนั้นอาหาร
ชาววังที่มาจากชาวบ้านจึงเป็นประเภทของวัฒนธรรมอาหารชาววังที่ได้น าวัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่น
มาปรับประยุกต์ให้มีรสชาติและรสสัมผัสของอาหารถูกกับรสนิยมของชาววัง โดยลักษณะการเสวย 
พระกระยาหารในการเสด็จประพาสต้นที่ปรากฏหลักฐานภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แสดงถึง 
การผ่อนปรนรายละเอียดบางประการของธรรมเนียมการตั้งเครื่องเจ้านายเพื่อให้สะดวกกับ 
การเดินทาง โดยเฉพาะการต้ังเครื่องในบรรยากาศแบบชาวบ้าน ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงการเสวยพระกระยาหารบริเวณตลิ่งสูงในป่าใต้วังนางร้าง 
ที่มา: Chulalongkorn, King of Siam (2004) 
 
  3. ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชาววัง การสถาปนา 
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เป็นการสถาปนาแหล่งสั่งสมอบรมบ่มเพาะของวัฒนธรรมอาหารชาววัง
ของราชส านักฝ่ายใน โดยยังปรากฏร่องรอยเค้าโครงทั้งความหลากหลายของวัตถุดิบ วิธีการปรุง
อาหาร ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร และความสมดุลของรสชาติที่กลมกล่อม ตามแบบอย่างอาหารชาววัง
ที่มีมาแต่ดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ทั้งส ารับเจ้านายและส ารับชาวบ้านต่างมีระเบียบแบบแผนทาง
วัฒนธรรม คือ การจัดอาหารเข้าส ารับ แต่อาหารชาววังที่มาจากชาวบ้านอาจมีข้อแตกต่างกัน 
ในความประณีต พิถีพิถัน การตั้งเครื่องในบรรยากาศแบบชาวบ้าน และอาจเป็นอาหารแบบชาวบ้าน
แต่ส่วนประกอบจะไม่มีเปลือก ไม่มีก้าง และไม่มีกระดูก รวมทั้งการใช้วัฒนธรรมอาหารชาววัง
เปลี่ยนแปลงประเทศสู่ความศิวิไลซ์เพื่อสร้างความทัดเทียมกับอารยประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลง
ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร ด้วยการเพิ่มมีด ช้อน และส้อม บนโต๊ะอาหารแทนการเปิบด้วยมือ 
และการน าวัฒนธรรมอาหารของตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในอาหารชาววัง และการใช้มาตราช่ัง ตวง วัด 
เพื่อก าหนดมาตรฐานในการปรุงอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก ซึ่งความเป็นมาและ 
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชาววังได้กลายเป็นบรรทัดฐานของวัฒนธรรมอาหารของไทย 
ในปัจจุบันอย่างกลมกลืน ย่อมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมด้านอาหาร
ของไทยในอดีตด้วยเช่นกัน  
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้พบว่าอาหารชาววังแบบดั้งเดิมที่ปรากฏในปัจจุบันแสดงคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ 
ความหลากหลายของวัตถุดิบ วิธีการปรุงอาหาร ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร และความสมดุลของรสชาติ
ที่กลมกล่อม สอดคล้องกับงานวิจัยของวีณา เอี่ยมประไพ (Eiamprapai, 2010) ที่ได้กล่าวถึงอาหาร
ชาววังไว้ว่า “อาหารชาววังมีลักษณะโดยทั่วไปเช่นเดียวกับอาหารที่ชาวบ้านรับประทาน แต่ก็มีส่วนที่
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แตกต่างกันในรายละเอียดทั้งวัตถุดิบที่ใช้และวิธีการปรุง  ท าให้อาหารชาววังมีความเลิศรสกว่า  
โดยจุดเด่นของรสชาติอาหารชาววัง คือ ความแตกต่างของอาหารแต่ละชนิด ต้องค านึงว่าอาหารนั้น
ควรมีรสใดน า คือ รสเปรี้ยวน า รสเค็มน า หรือรสหวานน า นอกจากเรื่องรสชาติอาหารแล้ว อาหาร
ชาววังยังเน้นเรื่องการจัดแต่งส ารับอาหาร โดยเฉพาะการแกะสลักผัก  ผลไม้ และอาหารที่เป็น 
เครื่องเคียง ซึ่งมีเป็นประจ าในแต่ละมื้ออาหาร เนื่องจากเจ้านายฝ่ายในทรงโปรดเสวยอาหารประเภท
เครื่องจิ้ม จึงมีผักสดและอาหารที่รับประทาน” และงานวิจัยของเกศสิรี ปั้นธุระ (Panthura, 2007)  
ที่อธิบายว่า “อาหารไทยชาววังมีลักษณะเดียวกับอาหารไทยชาวบ้านทั่วไปแต่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
อย่างพิถีพิถัน มีการจัดภาชนะตกแต่งอย่างประณีตสวยงาม โดยเอกลักษณ์ของอาหารไทยชาววัง 
ในด้านคุณลักษณะพบว่า อาหารของสวนสุนันทาเป็นที่รู้จักแพร่หลายเป็นประเภทเครื่องจิ้ม มีรสชาติ
ที่กลมกล่อมทั้งรสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด และขม การปรุงที่พิถีพิถันมากโดยผู้ปรุงต้องมีศาสตร์และ
ศิลปะดัดแปลงได้ ซึ่งการตกแต่งมักมีการแกะสลัก ส่วนด้านคุณประโยชน์พบว่า มีเสน่ห์จากกลิ่นและ
รสของเครื่องเทศและสมุนไพร มีการจัดส ารับเป็นชุดให้สามารถรับประทานได้หลายอย่างร่วมกันตาม
วิถีไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน นอกจากนี้ ในด้านคุณค่าพบว่า มีคุณค่าทางสุนทรียภาพทาง
สายตาและทางจิตใจ มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สอดแทรกรูปแบบการกินแบบวิถีไทยที่กินตามฤดูกาล 
และมีในการเลือกใช้ภาชนะที่สวยงาม” ดังนั้นอาหารชาววังแบบดั้งเดิมที่ยังปรากฏร่องรอยเค้าโครง
อยู่ จึงเป็นอัตลักษณ์ส าคัญและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ  ซึ่งสะท้อนถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมด้านอาหารของไทยในอดีต อาหารชาววังที่มีมาแต่ดั้งเดิมจึงเป็นประเภท
ของอาหารชาววังที่ด ารงคุณค่าและความแท้มากที่สุด ทั้งด้วยความหลากหลายของวัตถุดิบ วิธีการ
ปรุงอาหาร ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร และเน้นสมดุลของรสชาติที่กลมกล่อม แต่ก็มีรายละเอียด  
บางประการที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของอาหารชาววังที่มีมาแต่ดั้งเดิม  
    ดังนั้นอาหารชาววังจึงเป็นพัฒนาการส าคัญของวัฒนธรรมอาหารในไทย จากการเลือกรับ
และปรับใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาหารจากต่างชาติ ให้สอดคล้องกับบริบทของคนไทย 
ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ วัตถุดิบและการปรุง ตลอดจนค่านิยม รสนิยม และความเชื่อของผู้ปรุงอาหาร 
รวมถึงการจัดอาหารเข้าส ารับที่เป็นแบบแผนทางวัฒนธรรมอาหารที่ส าคัญ สอดคล้องกับของ 
แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย และคณะ (Kanokpongchai, Youngrod, Ongvudhivet, Udommangala & 
Sakotwatmakin, 2003) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคสมัยแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอาหารระหว่างราชส านักกับ
ชาวบ้านในหลายถิ่น จากการเสด็จประพาสต้นและการเสด็จตรวจราชการตามหัวเมืองต่าง ๆ  
ส่วนพระองค์เองก็โปรดและมีพระปรีชาสามารถด้านโภชนาการ” ดังนั้นอาหารชาววังที่มาจาก
ชาวบ้าน จึงเป็นประเภทของอาหารชาววังที่ได้น าวัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ให้มี
รสชาติและรสสัมผัสของอาหารถูกกับรสนิยมของชาววัง อย่างไรก็ดี อาหารชาววังที่มาจากชาวบ้าน
ประการหนึ่งเกิดจากพระราชนิยมการเสด็จประพาสต้นในสมัยรัชกาลที่  5 ซึ่งท าให้วัฒนธรรมอาหาร
ของชาวบ้านมีบทบาทในวัฒนธรรมอาหารชาววัง โดยทั้งส ารับเจ้านายหรือส ารับชาวบ้านต่างมี
ระเบียบแบบแผนทางวัฒนธรรม คือ การจัดอาหารเข้าส ารับ โดยส ารับอาหารแบบชาวบ้านจะ
ประกอบด้วยอาหาร 5 - 7 ประเภท ยกเว้นกรณีที่อาหารมีปริมาณมากอาจวางภาชนะที่บรรจุอาหาร
แยกไว้ข้างส ารับด้วยต่างหาก เมื่อพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานได้ว่า ส ารับเจ้านาย 
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ที่ชาวบ้านเป็นผู้ปรุงอาหารจะเป็นแบบเดียวกันกับที่ชาวบ้านใช้รับประทาน แต่หากข้าราชบริพาร  
เป็นผู้ปรุงอาหารก็มีความเป็นไปได้ว่าเป็นอาหารชาววังแบบดั้งเดิมที่ใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่นท าขึ้น  
แต่ตั้งเครื่องในบรรยากาศแบบชาวบ้านเท่านั้นเอง อย่างไรก็ดี ชนิดของวัตถุดิบและวิธีการที่ใช้ปรุง
อาหาร ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียด โดยที่อาหารชาววังจะมีความพิถีพิถันทั้งในด้านคุณภาพ
ของวัตถุดิบ วิธีปรุง การจัดตกแต่งอาหารอย่างที่กินเป็นส ารับมากกว่าของชาวบ้านและรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์ของอาหารชาววัง คือ การปรุงอาหารให้มีรสชาติที่กลมกล่อม เมื่อจัดเข้าส ารับจะ
ประกอบด้วยรสเปรี้ยว รสเค็ม และรสหวาน 
    อย่างไรก็ดี วัฒนธรรมอาหารชาววังในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเช่นเดียวกันกับ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหลายที่ล้วนจัดให้เป็นงานสร้างสรรค์ทั้งสิ้น ซึ่งได้สืบทอดและพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ตามบริบทของสังคมในแต่ละช่วงเวลา โดยการสืบทอดวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนั้นต้องมีการท าซ้ าและ 
การท าใหม่ โดยเฉพาะการท าใหม่เป็นการกระท าที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและผนวกรวมสิ่งใหม่ ๆ  
เ ข้ า ด้ ว ย กั น ใ นลั กษณะ ขอ งก า รคิ ด ใ หม่  (Lavia,  Narayan & Rosaldo, 1983 as cited in  
Na Thalang, 2016) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวข้างต้นได้สะท้อนถึงความหมายใน 
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชาววังจากสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ก าหนดประเภทของอาหารชาววังที่มีรูปแบบและทิศทางที่ชัดเจน  
ตามการคงอยู่และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชาววัง ดังภาพที่ 4   
    ผลการวิจัยน าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า วัฒนธรรมอาหารชาววังในปัจจุบันด ารงคุณลักษณะของ
ความหลากหลายของวัตถุดิบ วิธีการปรุงอาหาร การเลือกภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร และความสมดุล
ของรสชาติที่กลมกล่อม ตามแบบอย่างอาหารชาววังที่มีมาแต่ดั้งเดิมแม้ว่าอาหารชาววังจะมีการจัด
อาหารเข้าส ารับเช่นเดียวกับอาหารของชาวบ้าน รวมถึงการใช้วัฒนธรรมอาหารชาววังเปลี่ยนแปลง
ประเทศให้ทันสมัยเพื่อสร้างความทัดเทียมทางวัฒนธรรมกับชาติตะวันตก ธรรมเนียมการรับประทาน
อาหาร และการน าวัฒนธรรมอาหารตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในอาหารของชาววัง โดยการที่ชาววัง
ได้รับเอาวัฒนธรรมอาหารของชนชาติอื่นเข้ามาปรับใช้ในวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อยกสถานะของ
วัฒนธรรมให้ทัดเทียมอารยประเทศ และแพร่หลายออกสู่ภายนอกจนกลายเป็นบรรทัดฐานของ
วัฒนธรรมอาหารของไทยในปัจจุบันอย่างกลมกลืน 
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ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงการคงอยู่และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชาววัง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช ้
    1. ชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง น าองค์ความรู้ที่ได้
ไปใช้ส่งเสริมการเคารพและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้แก่เยาวชนและบุคคล
ทั่วไป เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมด้านอาหารให้ด ารงอยู่ต่อไปในอนาคต  
    2. การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารชาววังเป็นการยืนยันคุณค่าความส าคัญ
ของวัฒนธรรมอาหารและสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาในการน าทรัพยากรทุนทางวัฒนธรรมด้าน
วัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่อ่ืน ๆ ทั้งเชิงวิชาการและพาณิชย์ 
    ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยเกี่ยวกับความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหาร ที่เป็นการศึกษา
วัฒนธรรมอาหารในมิติประวัติศาสตร์นั้น ควรใช้การศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ 
(historical methods) ในบางขั้นตอนของวิธีด าเนินการวิจัยเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
เนื่องจากปรากฏการณ์ (phenomenal) ที่เกิดจากพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตนั้น 
มีเพียงหลักฐานที่เป็นร่องรอยเค้าโครงให้สืบค้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพิสูจน์ 
ทางเรขาคณิตผ่านการออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้  5 แนวปฏิบัติการสอน 
กลุ่มเป้าหมายโดยเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 42 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน 9 แผน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ใบงานตรวจสอบความเข้าใจ และแบบวัดความสามารถ
ในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตแบบอัตนัย จ านวน 9 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.23 – 0.86  
ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.21 – 0.54  และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 ด าเนินการวิจัยโดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน  
ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ จ านวน 3 วงจรต่อเนื่องกัน ผ่านการใช้ 5 แนว
ปฏิบัติการสอน  
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 64.29 มีความสามารถในการพิสูจน์
ทางเรขาคณิตในระดับดีขึ้นไป โดยนักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิง นิยาม 
สัจพจน์ และทฤษฎีบททางเรขาคณิตได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และทั้งหมด 
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ค าส าคัญ 
 5 แนวปฏิบัติการสอน การพิสูจน์ทางเรขาคณิต ความสามารถการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
เรขาคณิต วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 

ABSTRACT 
 This classroom action research was aimed to promote abilities in geometric 
proof by using the Five Practices to design and organize learning activities. The target 
group consisted of 42 grade 8 students at Chiang Mai University Demonstration School. 
They were chosen by purposive sampling. The research instruments included 9 lesson 
plans, post-instruction notes, worksheets, and 9 items subjective test on the student’s 
abilities in geometric proof that showed the discrimination ranged from 0.23 to 0.86, 
the difficulty ranged from 0.21 to 0.54 and the reliability was 0.93. The research was 
conducted along the 4 steps of continuous 3 cycles of classroom action research 
(PAOR) composed of Plan, Act, Observe and Reflect that used the Five Practices.  
 The findings reveal that the most students had geometric proof abilities from 
good level up to very good level, 64.29%. In which students were able to demonstrate 
geometric proof by referring to the definitions, axioms, and geometric theorems mostly 
correct and all. 
 
Keywords 
 The Five Practices, Geometric Proof, Abilities in Geometric Proof, Geometry, 
Classroom Action Research 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง ถึงแม้งาน
เกี่ยวกับการพิสูจน์ที่มอบหมายให้นักเรียนแสดงการพิสูจน์เป็นงานที่มีความเป็นรูปธรรมค่อนข้างชัดเจน 
เช่น งานเกี่ยวกับการพิสูจน์ทางเรขาคณิตที่เน้นรูปเรขาคณิต เป็นต้น แต่นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์สิ่ง
ที่ก าหนดให้และสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ได้ บางครั้งนักเรี ยนน าข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบททาง
เรขาคณิตมาอ้างอิงในการให้เหตุผล ทั้งยังแสดงกระบวนการพิสูจน์ที่ไม่เป็นล าดับขั้นตอนที่สมเหตุสมผล
อีกด้วย ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว พบว่า การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิต เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองตามพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ หรือระดับการเรียนรู้ของนักเรียน งานเกี่ยวกับการพิสูจน์ทางเรขาคณิตที่มอบหมายให้นักเรียนยัง
ไม่กระตุ้นให้นักเรียนมีโอกาสแสดงแนวคิดในการให้เหตุผลของตนเอง ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ยังขาดการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนอภิปราย โต้ตอบ แลกเปลี่ยนการพิสูจน์ทางเรขาคณิตร่วมกัน ท า
ให้นักเรียนมีปัญหาในขั้นตอนการแสดงการพิสูจน์ โดยนักเรียนขาดความระมัดระวังในการเขียนการ
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พิสูจน์ และนักเรียนไม่เข้าใจวิธีการเขียนพิสูจน์ว่าเริ่มต้นอย่างไร  (Brikshavana, 2017) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
เงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งในการเรียนรู้เรขาคณิตในระดับโรงเรียน  
 เรขาคณิตระดับโรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของสาระการเรียนรู้การวัดและเรขาคณิตใน
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดให้นักเรียนต้องมีความเข้าใจและวิเคราะห์ รูปเรขาคณิต 
สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และสามารถน าสมบัติต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การให้เหตุผลและแก้ปัญหาได้ (The Institute for the Promotion of Teaching Science and 
Technology [IPST], 2019) ซึ่งทักษะกระบวนการในการให้เหตุผลถือว่ามีความส าคัญต่อการเรียนรู้
เรขาคณิต โดยการพิสูจน์ทางเรขาคณิตถือเป็นทักษะกระบวนการในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อย่างสมเหตุสมผล (Goldberger, 2002) และเป็นทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นที่
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ เพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผล โดยการอ้างอิงความรู้ ข้อเท็จจริงตาม
หลักการทางคณิตศาสตร์ (IPST, 2012) ดังนั้น ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต จึงมี
ความส าคัญต่อผู้สอนที่จะออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ส่งเสริมความสามารถดังกล่าว 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการพิสูจน์ทางเรขาคณิตนั้น ผู้สอนควรเริ่มฝึกให้นักเรียน
พิสูจน์อย่างไม่เป็นทางการก่อนผ่านการเรียนรู้ร่วมกันในงานทางคณิตศาสตร์ (Mathematic tasks) ที่
ไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนการคิด และการหาค าตอบที่ไม่ยุ่งยาก เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยกับการคิดวิเคราะห์  
การคิดเชิงตรรกะ จากนั้นค่อยฝึกการพิสูจน์อย่างเป็นทางการผ่านการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ การใช้ทฤษฎีบท บทนิยาม และสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับเรขาคณิต มาประกอบการให้
เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล (Makanong, 2015) ซึ่งผู้สอนควรเลือกงานทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับ
ระดับการรู้คิดของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน สอดคล้องกับ Henningsen 
and Stein (1997) ที่เสนอว่า การจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้งานทาง คณิตศาสตร์ ช่วยสร้างการคิดและ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้สอนต้องเลือกงานทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาการคิด
และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  นอกจากนี้  Martin, McCrone, Bower, and 
Dindyal (2005) และ Hanna (2000) ได้กล่าวว่า การพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการให้
เหตุผลและการพิสูจน์ทางเรขาคณิตได้นั้น ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในการพิสูจน์ที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพิสูจน์ และได้แสดงแนวคิดทางการพิสูจน์ด้วยตัวเองจาก
สถานการณ์ง่าย ๆ ไปสู่สถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ข้างต้นสอดคล้องกับ 
5 แนวปฏิบัติการสอน (The five practices)  ที่ พัฒนาขึ้น โดย Smith and Stein (2011)  ใน 
การออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย 
ประกอบด้วย 1) การคาดการณ์ 2) การติดตามตรวจสอบ 3) การเลือก 4) การจัดล าดับ และ  
5) การเชื่อมโยง และจากงานวิจัยของ Martin et al. (2005) และ Moothummachai and Kamol 
(2017) ได้กล่าวว่า การมอบหมายงานทางคณิตศาสตร์ ที่ เน้นการพิสูจน์ทางเรขาคณิต และ 
การอภิปรายเหตุผล พร้อมทั้งใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้ นอกจากนี้ Chaiyawong and Kamol 
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(2018) ได้กล่าวว่า การใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนในการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนผ่านการใช้ค าถาม
กระตุ้นการอภิปราย ท าให้นักเรียนเชื่อมโยงแนวคิดไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง 
ชัดเจนได้ ดังนั้น การใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนจึงน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตได้  
 จากความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยมองเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการส่งเสริม
ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต  โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนมาเป็นแนวทางใน 
การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงได้ด าเนินวิจัยผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิด 3 ประเด็นหลัก คือ ความสามารถในการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิต 5 แนวปฏิบัติการสอน และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนี้ 
    ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต (Abilities in geometric proof) หมายถึง 
ความสามารถในการแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิง นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบททาง
เรขาคณิตอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถด าเนินการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป
ในการพิสูจน์ ในเรื่อง เส้นขนาน ตามกรอบแนวคิดของ Gutierrez, Pegg, and Lawrie (2004) โดย
ประเมินจากใบงานตรวจสอบความเข้าใจ และแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
    5 แนวปฏิบัติการสอน (The five practices) หมายถึง แนวทางในการออกแบบ และ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดย Smith and Stein (2011) ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวทางใน 
การออกแบบ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้มาใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต ประกอบด้วย 
  การคาดการณ์ (Anticipating) เป็นการที่ผู้สอนคาดการณ์แนวคิดที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ของนักเรียน ในการตอบสนองต่องานทางคณิตศาสตร์ที่ผู้สอนสร้างขึ้น โดยเน้นกระตุ้นความสามารถ
ในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนแสดงความสามารถในการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิต ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการที่ผู้สอนสังเกตการตอบสนองงานทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ผู้สอนสร้างขึ้น ขณะที่นักเรียนลงมือท างานทั้งงานกลุ่ม และงานเดี่ยว 
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พร้อมทั้งตรวจสอบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับที่ผู้สอน
คาดการณ์ไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
  การเลือก (Selecting) เป็นการที่ผู้สอนท าการเลือกแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีแนวคิดแตกต่างกัน โดยเลือกแนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างมีเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่  
การอภิปรายในชั้นเรียน 
  การจัดล าดับ (Sequencing) เป็นการที่ผู้สอนน าแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่ผู้สอนได้เลือกไว้ มาจัดล าดับอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือน าเสนอแนวคิดของนักเรียนที่มี 
การตอบสนองต่องานทางคณิตศาสตร์ และช่วยให้การอภิปรายบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  การเชื่อมโยง (Connecting) เป็นการที่ผู้สอนเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่จัดล าดับไว้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถสรุปแนวคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเองผ่าน  
การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
     การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) เป็นการวิจัยที่ท าโดย
ครูผู้สอน เพ่ือค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน (Wongwanich, 2016) ซึ่งแนวคิดในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (Kemmis & McTaggart, 1990) คือ 1) ขั้นวางแผน 
(Plan) 2) ขั้นปฏิบัติตามแผน (Act) 3) ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) และ 4) ขั้นสะท้อนผล 
การปฏิบัติ (Reflect) ดังภาพที่ 1 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

5 แนวปฏิบัติการสอน 
Smith and Stein (2011) 

 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
- การคาดการณ ์(Anticipating) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) 
- การเลือก (Selecting) 
- การจัดล าดับ (Sequencing) 
- การเช่ือมโยง (Connecting) 

แบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
Kemmis and McTaggart, 

(1990) 
ขั้นวางแผน (Plan) 

ขั้นปฏิบัติตามแผน (Act) 

ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ 
(Observe) 

ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
(Reflect) 

หลังจบการด าเนินการจัดการเรยีนรู้ทั้ง 3 วงจร 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 42 คน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็น
ชั้นเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาในชั้น
เรียนดังกล่าว 
 2) ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาเรื่อง เส้นขนาน ในรายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เส้นขนาน  
ที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอน จ านวน 9 แผน รวม 9 คาบ (คาบละ  
50 นาที) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ใบงานตรวจสอบความเข้าใจ และแบบวัดความสามารถ 
ในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตแบบอัตนัย จ านวน 9 ข้อ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.23 – 0.86  
ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.21 – 0.54 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 ซึ่งประเมินความสามารถ 
ในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตตามเกณฑ์การประเมินความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต แสดงดัง
ตารางที ่1 
 4) กิจกรรมการพัฒนาและวิธีรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งขอบเขตของเนื้อหาที่สอนเป็นเรื่อง เส้นขนาน ประกอบด้วย 
เนื้อหา เรื่อง สมบัติของเส้นขนาน เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม และการน าไปใช้ การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง ด าเนินการวิจัย โดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามวงจร PAOR 4 ขั้นตอน รวมทั้งสิ้น 3 วงจร ประกอบด้วย
วงจรที่ 1 สมบัติเส้นขนาน วงจรที่ 2 เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม และวงจรที่ 3 การน าไปใช้ โดยแต่
ละวงจรด าเนินการวิจัยผ่านขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการก าหนดเป้าหมาย เพ่ือออกแบบงานทางคณิตศาสตร์ที่
ส่งเสริมความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต พร้อมทั้งสร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถใน
การพิสูจน์ทางเรขาคณิต รวมทั้งคาดการณ์แนวคิดทั้งหมดของนักเรียนที่ตอบสนองต่องานทาง
คณิตศาสตร์ที่ออกแบบไว้ 
  ขั้นปฏิบัติตามแผน (Act) และขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) ผู้วิจัยด าเนิน 
การสอนตามแผนที่วางไว้ โดยในแต่ละคาบเรียนมีขั้นตอนการสอนที่ประกอบด้วย ขั้นน า ขั้นสอน  
ขั้นอภิปรายและสรุป และขั้นประเมินผล ซึ่งมีการบันทึกวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียน 
เมื่อมอบหมายงานทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ผู้สอนด าเนินการติดตามตรวจสอบการท างานของ
นักเรียน เลือก จัดล าดับ และเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนผ่านการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน เพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ของคาบเรียนนั้น  
  ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ผู้วิจัยท าการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้จาก
การสังเกตชั้นเรียน และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเขียนบรรยายถึงการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงถึงความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต ปัญหาและ
อุปสรรค รวมถึงวิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในวงจรต่อไป 
 5) ผลการปฏิบัติและการสะท้อนผลแต่ละวงจรแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
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 วงจรที่ 1 เรื่อง สมบัติของเส้นขนาน ผู้วิจัยด าเนินการสอน โดยใช้งานทางคณิตศาสตร์ที่
เน้นลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม และมอบหมายงานทางคณิตศาสตร์ที่กระตุ้นการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
ในระหว่างการท างานทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยท าหน้าที่สังเกต เพ่ือน าไปสู่การใช้ค าถามกระตุ้น  
การเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิต พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบแนวคิดของแต่ละกลุ่ม เพ่ือเลือกและ
จัดล าดับแนวคิดตามที่ได้คาดการณ์แนวคิดไว้ โดยเรียงล าดับจากการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิตที่ไม่
เป็นทางการ ไปสู่การเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิตที่เป็นทางการ เป็นล าดับขั้นตอนและสมเหตุสมผล 
รวมไปถึงการอภิปรายเชื่อมโยงแนวคิดในขั้นสรุป พบว่า การออกแบบงานทางคณิตศาสตร์สามารถ
กระตุ้นการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนได้ แต่ในขั้นอภิปรายและเชื่อมโยงแนวคิด นักเรียน  
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเชื่อมโยง และสรุปแนวคิดที่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากผู้วิจัยยังใช้ค าถามไม่ชัดเจน  
ไม่กระตุ้นให้นักเรียนแสดงเหตุผล ความคิดเห็นของตนเอง และการจัดล าดับแนวคิดที่ไม่เป็นล าดับ  
ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างแนวคิด ผู้วิจัยจึงน าไปปรับปรุงในวงจรที่ 2 ต่อไป พร้อมทั้งมอบหมาย 
ใบงานตรวจสอบความเข้าใจท้ายคาบ ส าหรับความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนใน
วงจรที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง (2) คิดเป็นร้อยละ 66.67 

วงจรที่  2 เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม  ผู้วิจัยด าเนินการคล้ายวงจรที่  1 แต่มี 
การจัดล าดับแนวคิดของนักเรียนจากการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิตอย่างไม่เป็นทางการ ไปสู่ทางการ 
โดยสามารถด าเนินการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน และอ้างอิงสัจพจน์ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต
อย่างสมเหตุสมผล จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการเชื่อมโยงแนวคิดในแต่ละแนวคิดของนักเรียน โดยใช้
ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงเหตุผล ตัวอย่างเช่น “จากแนวคิดการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิตมี
ความแตกต่างกันอย่างไร” และ “นักเรียนคิดว่าแนวคิดไหน ที่มีล าดับการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิตที่
ถูกต้อง ชัดเจน สมเหตุสมผลที่สุด เพราะเหตุใด” ท าให้ขั้นอภิปราย และเชื่อมโยงแนวคิดมีประเด็นใน
การอภิปรายร่วมกันภายในชั้นเรียนมากขึ้น แนวคิดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น นักเรียนแสดงการอ้างอิงนิยาม 
สัจพจน์ และทฤษฎีบททางเรขาคณิตถูกต้อง แต่ยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่ถูกต้อง และชัดเจนมาก
นัก เมื่อพิจารณาความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับดี  
(3) คิดเป็นร้อยละ 57.14 

วงจรที่  3 เรื่อง การน าไปใช้  ผู้วิจัยด าเนินการคล้ายวงจรที่  1 และ 2 แต่มีการเน้น 
การตรวจสอบแนวคิดของนักเรียนมากขึ้น พร้อมทั้งใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงการเขียนพิสูจน์
ทางเรขาคณิต โดยน าทฤษฎีบททางเรขาคณิตที่เป็นความรู้เดิมมาใช้อ้างอิงในการให้เหตุผลอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และก าชับให้ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิต  ซึ่งในขั้น
อภิปราย นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเปรียบเทียบการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิตจากที่ไม่เป็นทางการ 
ไปสู่การเขียนพิสูจน์ที่ เป็นล าดับขั้นตอน และอ้างอิงสัจพจน์ ทฤษฎีบททางเรขาคณิตอย่าง
สมเหตุสมผล ถูกต้อง ชัดเจน ท าให้เกิดกระบวนการคิดด้วยตนเอง โดยความสามารถในการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิตของนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับดี (3) คิดเป็นร้อยละ 52.38 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ทั้ง 
3 วงจรอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต เรื่อง  
เส้นขนาน ของนักเรียน 
 6) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากใบงานตรวจสอบความเข้าใจในแต่ละวงจร 
และแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตหลังการจัดการเรียนรู้ จากนั้นวิเคราะห์ผล  
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โดยการหาร้อยละ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินที่วัดระดับความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑ์วัดระดับความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
 

ระดับ ค าอธิบาย 
ระดับ 0 

(ปรับปรุง) 
นักเรียนไม่สามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิตได้ หรือไม่ระบุข้อมูล 

ระดับ 1 
(พอใช้) 

นักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต จากการใช้เครื่องมือวัด หรือยกตัวอย่าง
บางส่วนของข้อมูลที่ก าหนดให้ แต่ไม่สามารถด าเนินการพิสูจน์ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปในการ
พิสูจน์ได้ 

ระดับ 2 
(ปานกลาง) 

นักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิง นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบททาง
เรขาคณิตได้บางส่วน แต่ไม่สามารถด าเนินการพิสูจน์ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปในการพิสูจน์ได้ 

ระดับ 3 
(ดี) 

นักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิง นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบททาง
เรขาคณิตได้ถูกต้องส่วนใหญ่ และสามารถด าเนินการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอนเป็นส่วน
ใหญ่ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปในการพิสูจน์ได้ 

ระดับ 4 
(ดีมาก) 

นักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิง นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบททาง
เรขาคณิตได้ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถด าเนินการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพื่อน าไปสู่
ข้อสรุปในการพิสูจน์ได้ 

 
ผลการวิจัย 
 จากการส่งเสริมความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนในการออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจร และ 
การทดสอบจากใบงานตรวจสอบความเข้าใจ และแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้มีนักเรียนมีความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
(3 และ 4) ถึงร้อยละ 64.29 แสดงดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 แสดง จ านวน และร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับความสามารถในการพิสูจน์ทาง

เรขาคณิตในแต่ละวงจร และหลังการจัดการเรียนรู้ (N=42) 
 

 
วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 วงจรที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ระดับ 1 1 2.38 0 0.00 4 9.52 1 2.38 
ระดับ 2 28 66.67 16 38.10 12 28.57 14 33.33 
ระดับ 3 12 28.57 24 57.14 22 52.38 21 50 
ระดับ 4  1 2.38 2 4.76 4 9.52 6 14.29 
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 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
ของนักเรียนในแต่ละวงจรทั้ง 3 วงจร ปรากฏว่า วงจรที่ 1 นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
พิสูจน์ทางเรขาคณิตในระดับ 2 จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 วงจรที่ 2 นักเรียนส่วนใหญ่ 
มีความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตในระดับ 3 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14  
วงจรที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตในระดับ 3 จ านวน  
22 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 และหลังการจัดการเรียนรู้  นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถ 
ในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตในระดับ 3 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระดับ 2 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  ตามด้วยระดับ 4 จ านวน 6 คน และระดับ 1 จ านวน 1 คน  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.29 และ 2.38 ตามล าดับ ส่วนระดับความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
ในระดับ 0 ไม่มีนักเรียนอยู่ในระดับดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้มีนักเรียน 
มีความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (3 และ 4) ถึงร้อยละ 64.29 
 ผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตอยู่
ในระดับ 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิง นิยาม สัจพจน์ 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิตได้ถูกต้องส่วนใหญ่ และสามารถด าเนินการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน
เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปในการพิสูจน์ได้ ดังตัวอย่างความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต
ในระดับ 3 ของเด็กหญิงลิซ่า (นามสมมติ) จากแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต  
ดังภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตในระดับ 3 ของเด็กหญิงลิซ่า 
 
 จากภาพที่  2 แสดงให้เห็นว่า เด็กหญิงลิซ่าสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต  
โดยอ้างอิงทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานและมุมแย้งในการให้เหตุผลได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ นั่นคือ มุม
แย้ง ซึ่งไม่ได้อธิบายว่า จากข้อ 1. มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน นอกจากนี้ ยังไม่ได้อ้างสมบัติการเท่ากัน 
ในการให้เหตุผลในข้อสรุป แต่ยังสามารถด าเนินการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป 
ในการพิสูจน์ได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เด็กหญิงลิซ่ามีความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต  
อยู่ในระดับ 3 
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 นอกจากนี้ จากผลการวิจัย พบว่าในวงจรที่ 1 นักเรียน มีความสามารถในการพิสูจน์ 
ทางเรขาคณิตในระดับปานกลาง (2) และระดับดี (3) ในวงจรที่ 2 และ 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียน 
มีพัฒนาการของความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตเพ่ิมขึ้น ดังตัวอย่างงานทางคณิตศาสตร์ , 
ที่เน้นการพิสูจน์ทางเรขาคณิตในวงจรที่ 1 ดังภาพที่ 3 และวงจรที่ 3 ดังภาพที่ 4 ตามล าดับ  
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตในระดับปานกลาง (2) ในวงจรที่ 1 
 

จากภาพที่ 3 จะเห็นว่า นักเรียนสามารถแสดงการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิง
สัจพจน์ได้บางส่วน นั่นคือ ขนาดของมุมตรงข้าม และขนาดของมุมตรง ซึ่งไม่ได้อธิบายว่า มุมตรงข้าม
หรือมุมตรงมีขนาดเท่ากัน และไม่สามารถด าเนินการพิสูจน์ เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปในการพิสูจน์ได้ ซึ่งเป็น
แนวคิดท่ีแสดงถึงความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตในระดับปานกลาง (2) 
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตในระดับดีมาก (4) ในวงจรที่ 3 
 

จากภาพที่ 4 จะเห็นว่า นักเรียนสามารถแสดงการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิง 
ความรู้เดิมที่เกี่ยวกับสัจพจน์ และทฤษฎีบททางเรขาคณิตได้ ซึ่งถือว่ามีความถูกต้อง และชัดเจน
พร้อมทั้งสามารถด าเนินการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปในการพิสูจน์ได้ ดังนั้น
งานทางคณิตศาสตร์ชิ้นนี้จึงประเมินความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตในระดับดี (4) 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.29 มีความสามารถใน 
การพิสูจน์ทางเรขาคณิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1. การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้เริ่ม
จากการออกแบบงานทางคณิตศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
ท าให้นักเรียนแสดงเหตุผลในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตอย่างเต็มที่และสมเหตุสมผล สอดคล้องกับ 
Martin et al. (2005) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ ที่ ให้นักเรียนแสดงแนวคิดผ่านงานทาง
คณิตศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการให้เหตุผลในการพิสูจน์สถานการณ์ปัญหานั้น 
ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการพิสูจน์ที่เป็นอย่างทางการ  และสมเหตุสมผล จากนั้น
ผู้วิจัยคาดการณ์แนวคิดที่เป็นไปได้ทั้งหมดของนักเรียนที่ตอบสนองต่องานทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้
ผู้วิจัยสามารถเตรียมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Smith, Hughes, Engle, and Stein (2009) ได้กล่าวว่า การคาดการณ์
แนวคิดของนักเรียน ท าให้ครูได้เรียนรู้แนวคิดที่นักเรียนตอบสนองต่องานทางคณิตศาสตร์ และช่วยให้
ครูพิจารณาได้อย่างรอบคอบว่า ควรด าเนินการอย่างไร เมื่อนักเรียนมีการตอบสนองต่องานทาง
คณิตศาสตร์ที่แตกต่างออกไป หลังจากนั้น ผู้วิจัยมอบหมายงานทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียน และเดิน
ติดตามตรวจสอบแนวคิดที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งผู้วิจัยตรวจสอบ และใช้ค าถาม เพ่ือกระตุ้นกระบวน
การคิด และเปิดโอกาสให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพิสูจน์ทางเรขาคณิตให้ดี
ขึ้น สอดคล้องกับ Engle and Conant (2002) ได้กล่าวว่า การติดตามตรวจสอบ นอกจากการเดิน
ส ารวจแล้ว ยังกระตุ้นแนวคิดของนักเรียน ผ่านการใช้ค าถามของผู้สอน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
สามารถทบทวน และแก้ไขกระบวนการคิดของตน ต่อมาผู้วิจัยด าเนินการเลือก และจัดล าดับแนวคิด
ที่แตกต่างกันอย่างมีเป้าหมาย ท าให้นักเรียนได้เห็นความแตกต่างระหว่างแนวคิด จากแนวคิดการ
พิสูจน์ทางเรขาคณิตที่ไม่เป็นทางการ ไปสู่แนวคิดที่เป็นทางการ และสมเหตุสมผล สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน ส่งผลให้นักเรียนเปรียบเทียบ และวิเคราะห์แนวคิดที่แตกต่างกัน
เหล่านั้น สอดคล้องกับ Weikle and Murray (2014) ได้กล่าวว่า การเลือก และจัดล าดับแนวคิดที่
แตกต่างและเหมาะสม ท าให้นักเรียนมองเห็นแนวคิดที่แตกต่างกันของตนเอง และแนวคิดของเพ่ือน 
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด และพัฒนาความเข้าใจต่องานทางคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น 
หลั ง จ ากนั้ น  ผู้ วิ จั ย เ ชื่ อม โ ย งแนวคิ ดที่ แ ตกต่ า งกั นของนั ก เ รี ย นที่ ไ ด้ จั ด ล า ดั บ ไ ว้ ผ่ า น 
การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบแนวคิดของตน และแนวคิดของ
เพ่ือน เพ่ือสรุปแนวคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ  Richland, Begolli, Simms, 
Frausel, and Lyons (2017) ได้กล่าวว่า การอภิปรายเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เปิดโอกาส
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการให้เหตุผล ท าให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบแนวคิดที่แตกต่างกันได้   
ช่วยให้นักเรียนเลือกแนวคิดท่ีถูกต้อง สมเหตุสมผล และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได ้
 2. การด าเนินการวิจัยนี้ผ่านกระบวนการปฏิบัติการในชั้นเรียนตั้งแต่วงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3 
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วย
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ให้ครูได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนไปพร้อม ๆ กับการจัดการเรียนรู้ (Wongwanich, 
2016) จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตเพ่ิมขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ก่อนน าผลการวิจัยไปใช้ ผู้สอนควรวิเคราะห์บริบทและระดับการรู้คิดของ
นักเรียน เพ่ือให้ผลการน าไปใช้มีประโยชน์ในชั้นเรียน 
  1.2 ผู้สอนควรปรับแนวค าถามตามแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน  
เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนแสดงเหตุผล และเปรียบเทียบแนวคิดท่ีแตกต่างกันนั้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรน าการวิจัยโดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนไปปฏิบัติการวิจัยในเนื้อหาอ่ืน ๆ 
หรือในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
  2.2 ควรน าการวิจัยโดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนไปปฏิบัติในการส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านอ่ืน ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การคิดเชิงสถิติ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged และ 2) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 5 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน     
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 36 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงค านวณ           
จ านวน 3 แผน แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม และแบบสัมภาษณ์ทักษะการคิดเชิงค านวณ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และเชิงปริมาณโดยการใช้ค่าร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดเชิงค านวณ สิ่งที่ควรเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) การใช้ค าถามส าคัญ 
ครูควรเน้นย้ านักเรียนว่าจะต้องค านึงถึงเงื่อนไขย่อย ๆ ของปัญหาใหญ่ด้วย 2) พิจารณาโครงสร้าง 
ควรยกตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญของปัญหาก่อนให้นักเรียนท าด้วยตนเอง 3) ออกแบบ 
การแก้ปัญหา ควรยกตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมก่อนให้นักเรียนออกแบบด้วยตนเอง 4) ทบทวน
ขั้นตอนในการแก้ปัญหา การประเมินผลและตรวจสอบการแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นสิ่งส าคัญครูควร
เน้นย้ าให้นักเรียนตรวจสอบก่อนน าเสนอ  ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนต้องให้เวลา 
ที่เหมาะสม 2) นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงค านวณจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged 
ร้อยละ 57.14 โดยมีทักษะการคิดเชิงค านวณโดยรวมอยู่ในระดับด ี
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ค าส าคญั 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ทักษะการคิดเชิงค านวณ การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 

ABSTRACT 
 The purposes of this action research were to 1) study the guidelines for 
unplugged learning activities, and 2) develop computational thinking skill of 5th grade 
students on the square topic. The research were 36 students in 5th grade in the second 
semester of the academic year 2019, acquired by purposive sampling method.  The 
research instruments were three unplugged lesson plans which focus on developing 
computational thinking skill, an observation form, worksheets and a computational 
thinking skill interview form.  The qualitative data were analyzed by content analysis 
and the quantitative data were analyzed by percentage.  
 The results were as follows:  1) In the learning management of unplugged 
activities for developing computational thinking skill 4 step, (1) Using important 
questions; the teacher should tell the students to consider about sub- condition of a 
whole problem, (2) Structure Considering; the teacher should give an example of how 
to write the abstraction of the problem before they are writing it by themselves,              
(3) Design the algorithm; the teacher should give an example of how to write an 
algorithm before they are writing it by themselves.  (4)  Evaluate the algorithm; the 
teacher should let the students to evaluate and check their problem solving before 
the presentation, give them enough time to deal with an activity in each step. And       
2) the students 57.14 percent had developed computational thinking skill after using 
the learning management of unplugged activities at good level. 
 
Keywords 
 Unplugged Learning Activity, Computational Thinking Skill,  
Learning Management of Mathematics 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โลกได้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ที่
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก การศึกษาจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เท่าทันกับ       
การเปลี่ยนแปลงของโลกจึงได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนรู้ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปสู่หลักสูตรวิทยาการค านวณ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิด        
เชิงค านวณ สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูล 
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หรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงและท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม  ทักษะการคิดเชิง
ค านวณจึงเป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญที่ควรได้รับการพัฒนา (Srikamwiang, 2018) โดยวิทยาการค านวณ
มีรากฐานมาจากวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณควรได้รับการพัฒนา
ร่วมกับวิชาคณิตศาสตร์ (Barcelos, Munoz, Villarroel, Merino, & Silveira, 2018)  
 Songkhram (2019) กล่าวว่า เมื่อนักเรียนต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาที่ครูก าหนดให้
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถหาได้เพียงผลลัพธ์สุดท้าย แต่ไม่สามารถอธิบายถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้
ว่าเป็นอย่างไร มีนักเรียนเพียงบางส่วนที่สามารถอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นจนได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์ของสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ ได้ กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถเขียนขั้นตอนของการแก้ปัญหา
ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ปัญหาไม่ได้ และปัญหาในชั้นเรียนที่
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทักษะการคิดเชิงค านวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนไม่สามารถออกแบบและเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาที่มีการใช้เหตุผล
เชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหาได้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมจากการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในปีการศึกษา  2561  ที่ผ่านมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่นักเรียนควรได้รับการพัฒนาคือการวัดและเรขาคณิต
ผู้วิจัยจึงได้เลือกเนื้อหา  เรื่อง  รูปสี่เหลี่ยม  จากสาระการเรียนรู้ดังกล่าว มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้  และ
จากการ PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่  5 พบว่า รายวิชาวิทยาการ
ค านวณนักเรียนไม่สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมก าหนดเส้นทางของหุ่นยนต์ได้ (Researcher, 
PLC form, 2019 July 15) อาจเนื่องมาจากรายวิชาวิทยาการค านวณได้เริ่มใช้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) เริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ไม่เคยเรียนพื้นฐาน
ทักษะการคิดเชิงค านวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มาก่อนส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะนี้  
ไม่สามารถเขียนขั้นตอนและแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ส่งผลให้ไม่สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมได้  
 การศึกษาของนักการศึกษาและนักวิจัยได้ท าการทดลองจัดกิจกรรมแบบ Unplugged 
ในโรงเรียนประถมศึกษาสองแห่งในสเปน พบว่ากิจกรรมแบบ Unplugged เป็นกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพสามารถเพิ่มทักษะการคิดเชิงค านวณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Brackmann et al., 
2017) สอดคล้องกับ Tsarava et al. (2017) กล่าวว่ากิจกรรมแบบ Unplugged เป็นการจ าลอง
สถานการณ์การจัดกิจกรรมแบบ  plugged โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันด้วยทักษะการคิดเชิงค านวณ ด้วยชุดของ
กิจกรรมแบบ Unplugged พบว่ากิจกรรมเหมาะส าหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา เหมาะ
ส าหรับการเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงค านวณ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านการเล่นและการ
โต้ตอบกับสถานการณ์และมีความส าคัญเป็นพิเศษส าหรับโรงเรียนที่ไม่มีทรัพยากรเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับ Bell, Witten, & Fellows (2015)  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแบบ  
Unplugged เป็นการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์  จัดกิจกรรมผ่านเกมและ
ปริศนาแบบออฟไลน์ ซึ่งเกมใช้วัสดุที่จ าเป็นคือบัตร , ดินสอสีและอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น กิจกรรมนับจุด
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เลขฐานสอง ด้วยการ์ดจุด เลขฐานสอง เพื่อจ าลองการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง  ๆ ในคอมพิวเตอร์และ
จัดส่งในรูปแบบของการเรียงเลขที่ประกอบไปด้วยเลขศูนย์และหนึ่ง แล้วแปลงออกมาในรูปข้อมูล
ค าศัพท์และตัวเลขต่าง ๆ โดยอาศัยสัญลักษณ์เลขฐานสอง เป็นต้น กิจกรรมแบบ Unplugged เหมาะ
ส าหรับคนทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับเด็กประถม   
 ผู้วิจัยพบว่ามีการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมแบบ Unplugged ที่ส่งเสริมทักษะการคิด
เชิงค านวณที่หลากหลายในต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาปรับ
แนวทางการสอนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในบริบทของประเทศไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
และจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Unplugged เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปีที่ 5 มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็น
แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงค านวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ดียิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงค านวณ 
ควรมีลักษณะอย่างไร 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ Unplugged ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงค านวณ  
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged 
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผู้วิจัย 
ได้ด าเนินการวิจัยตามแนวคิดของ Faikhamta, Charoensuk, Srikarind, & Boriboon (2016)  
ซึ่งประกอบด้วยขั้นวางแผน ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นสังเกตและขั้นสะท้อนผล 
 2. กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 36 คน เป็นชาย 14 คน        
หญิง 22 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากผลในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมานักเรียนส่วนใหญ่
ไม่สามารถออกแบบและเขียนขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา คือ 1) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged เรื่อง รูป
สี่เหลี่ยม และ 2) การพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ  
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged 
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงค านวณ จ านวน 3 แผน แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม และแบบ
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สัมภาษณ์ทักษะการคิดเชิงค านวณ โดยมีการสร้างเครื่องมือ และการหาคุณภาพของเครื่องมือ          
มีรายละเอียดของการด าเนินการดังนี ้
  4.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
ค านวณ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดขอบข่ายและสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา
ทั้งหมด 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย วงจรที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จ าแนกรูป
สี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติ วงจรที่ 2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สร้างรูปสี่เหลี่ยม
และความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม วงจรที่ 3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หาพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 
1) ใช้ค าถามส าคัญ 2) พิจารณาโครงสร้าง 3) ออกแบบการแก้ปัญหาและ 4) ทบทวนขั้นตอนในการ
แก้ปัญหา 
  การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 4 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสม ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged จ านวน 1 ท่าน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษสอนวิชา
คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษสอนวิชาวิทยาการค านวณ จ านวน 1 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือ 
จากผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.56 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ระดับคุณภาพความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่
ในระดับมากที่สุด มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ จากนั้นพิจารณาข้อเสนอแนะน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ คือ ปรับเพิ่มเนื้อหา
คณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
  4.2 แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดขอบข่ายและสร้างแบบสังเกต โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกการสังเกตจากพฤติกรรม
ของนักเรียนในแต่ละขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ว่ามีข้อดี มีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไร และควรมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 
  การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 4 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Unplugged จ านวน 1 ท่าน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน     
ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษสอนวิชาวิทยาการค านวณ จ านวน 1 ท่าน ผลการประเมินความ
เหมาะสมของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน พบว่าแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข คือ ปรับแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
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  4.3 ใบกิจกรรม ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินองค์ประกอบ
การคิดเชิงค านวณ ก าหนดขอบข่ายและสร้างใบกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged โดยเน้นสถานการณ์ที่ครอบคลุม
ทั้ง 4 องค์ประกอบของการคิดเชิงค านวณ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ
การคิดเชิงค านวณ โดยให้นักเรียนเขียนบันทึกทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 4 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Unplugged จ านวน 1 ท่าน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน     
ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษสอนวิชาวิทยาการค านวณ จ านวน 1 ท่าน ผลการประเมินความ
เหมาะสมของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน พบว่า ใบกิจกรรมมีความเหมาะสม ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแก้ไข คือ ปรับความซ้ าซ้อนของข้อค าถามในใบกิจกรรมการเรียนรู้  
  4.4 แบบสัมภาษณ์ทักษะการคิดเชิงค านวณ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องก าหนด
ขอบเขตเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงค านวณ สร้างแบบสัมภาษณ์ทักษะการคิดเชิงค านวณ ที่มีข้อ
ค าถาม 6 ข้อ ที่ประกอบไปด้วยค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงค านวณ                 
4 องค์ประกอบ คือ 1) การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย 2) การพิจารณารูปแบบของปัญหา    
3) การพิจารณาสาระส าคัญของปัญหาและ 4) การออกแบบอัลกอริทึม สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยหลังที่ด าเนินกิจกรรมในแต่ละวงจร
ปฏิบัติการ โดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน  
กลุ่มละ 3 คน ตามคะแนนความสามารถจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียน           
ที่ 1 ที่ผ่านมา   
  การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 4 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Unplugged จ านวน 1 ท่าน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน     
ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษสอนวิชาวิทยาการค านวณ จ านวน 1 ท่าน ผลการประเมินความ
เหมาะสมของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน พบว่า แบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ปรับข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ทักษะการคิดเชิงค านวณให้สามารถวัด
ข้อมูลได้เทียบเท่ากับใบกิจกรรม  
 เมื่อปรับเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงน าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นทั้งผู้สอนและผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีครู
ช านาญการที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้ร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้        
จัดกลุ่มนักเรียนเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน คละความสามารถ ในกลุ่มที่จัดมีทั้งนักเรียนกลุ่มเก่ง 
ปานกลางและอ่อน โดยเทียบกลุ่มจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์                
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้  
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  5.1 ขั้นวางแผน ผู้วิจัยศึกษาปัญหาในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนขาดทักษะการคิด       
เชิงค านวณรายละเอียดดังที่กล่าวไปในบทน าข้างต้นผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged มีแนวโน้มที่จะช่วย
ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงค านวณของนักเรียนได้ ผู้วิจัยออกแบบและสร้างแผนการจัดกิจ กรรม        
การเรียนรู้แบบ Unplugged พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล  
  5.2 ขั้นปฏิบัติ ผู้วิจัยด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ เรื่อง รูปสี่ เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5                  
จ านวน 3 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมสังเกต
เขียนบันทึกการสังเกตและนักเรียนท าใบกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  5.3 ขั้นสังเกต ผู้วิจัยได้รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากหลักฐานที่ใช้ ได้แก่ 
แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนั้นสรุปแนวทางที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิด          
เชิงค านวณ และสรุปทักษะการคิดเชิงค านวณของนักเรียนในแต่ละวงจรจากใบกิจกรรมของนักเรียน
และประเมินใบกิจกรรม เพื่อน าไปสู่การสะท้อนผลในขั้นตอนต่อไป  
  5.4 ขั้นสะท้อนผล ผู้วิจัยประเมินสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติทั้งหมดทั้งปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข สิ่งที่ปฏิบัติแล้วได้ผลและไม่ได้ผลในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพื่อน าไปใช้ใน                   
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปจนครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ    
 6. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วนตามวัตถุประสงค์งานวิจัยดังนี้  
  6.1 วิเคราะห์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงค านวณ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการวิเคราะห์ข้อมูล
นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี ้
       6.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้วิจัย และ 
ผู้ร่วมสังเกต ซึ่งจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดในแต่ละวงจรปฏิบัติการ และได้ท าการวิเคราะห์
ภาพรวมทั้งหมดเมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจร โดยผู้วิจั ยรวบรวมข้อมูลแล้วท า         
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) (Kijkuakul, 2014)  
       6.1.2 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์และตีความข้อมูล แล้วผู้วิจัยท าการจัด
ระเบียบเนื้อหาข้อมูลตามประเด็นปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางปรับปรุงแก้ไข  
       6.1.3 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันมาจัดกลุ่มข้อมูลให้อยู่ในหมวดหมู่
เดียวกัน ผู้วิจัยท าการสรุปข้อมูลโดยรายงานผลในลักษณะการเขียนบรรยายผล  
       6.1.4 ผู้ วิ จัยท าการตรวจสอบความน่า เชื่อถือของข้อมูลเชิ งคุณภาพด้วย             
การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้ วิจัยหรือเก็บข้อมูล ( Investigation Triangulation) โดยน าข้อมูล 
มาวิเคราะห์และพิจารณาถึงผลการด าเนินการว่าให้ข้อมูลในประเด็นที่สอดคล้องและเป็นไปทิศทาง
เดียวกันหรือไม่  
  6.2 วิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Unplugged เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีรายละเอียดดังนี ้
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       6.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ใบกิจกรรมของนักเรียน หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ทักษะการคิดเชิงค านวณ  
       6.2.2 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เทียบเกณฑ์
การให้คะแนนที่ปรับปรุงมาจาก The institute for the Promotion of Teaching Science and 
Technology [IPST] (2017)  
       6.2.3 ผู้วิจัยจ าแนกคะแนนตามระดับองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงค านวณ 
ประกอบด้วย 1) การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย 2) การพิจารณารูปแบบของปัญหา           
3) การพิจารณาสาระส าคัญของปัญหาและ 4) การออกแบบอัลกอริทึม แสดงผลเป็นรายกลุ่ม        
ของนักเรียนตามที่ได้กล่าวถึงในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูล ระดับคุณภาพแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
ระดับยอดเยี่ยมให้ 4 คะแนน ระดับดีให้ 3 คะแนน ระดับก าลังพัฒนาให้ 2 คะแนน และระดับเริ่มต้น
ให้ 1 คะแนน  
       6.2.4 ผู้วิจัยท าการรวมคะแนนจากองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงค านวณเป็นทักษะ
การคิดเชิงค านวณโดยรวมเพื่อจัดระดับทักษะการคิดเชิงค านวณตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก 
Songkhram (2019) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ช่วงคะแนนระดับทักษะการคิดเชิงค านวณโดยรวม 
 

ระดับทักษะการคิดเชิงค านวณ ช่วงคะแนน 
ยอดเยี่ยม 13 - 16 

ดี 9 - 12 
ก าลังพัฒนา 5 - 8 

เริ่มต้น 1 - 4 
        
       ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลทักษะการคิดเชิงค านวณเปรียบเทียบค่าเป็นร้อยละของ
นักเรียนในแต่ละระดับความสามารถ 
       6.2.5 เมื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากใบกิจกรรมและแบบสัมภาษณ์ทักษะการ
คิดเชิงค านวณเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการสามเส้าแบบ
ใช้เครื่องมือวิจัยมากกว่าหนึ่งชนิด (Methodological Triangulation) เพื่อท าการวิเคราะห์และ
พิจารณาผลสรุปของข้อมูลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
อย่างไร 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงค านวณ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ค้นพบ
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิง
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ค านวณ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
ต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาใช้ในการตอบค าถาม นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
โดยครูผู้สอนต้องจ าลองสถานการณ์การจัดกิจกรรมแบบ Plugged โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท างานของคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการจัดกิจกรรมแบบ Unplugged ต้องเตรียมสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดเวลาใน
แต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม ซึ่งขั้นตอนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
  1.1  การใช้ค าถามส าคัญ การน านักเรียนเข้าสู่ปัญหาต้องเริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยง     
การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม การเขียนโค้ด รหัสค าสั่ง เข้ามาสู่ค าถามที่ใช้
เพื่อพัฒนาการคิดซึ่งเป็นค าถามส าคัญให้นักเรียนแก้ปัญหาร่วมกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ เช่น ให้
นักเรียนเขียนรหัสค าสั่ง เพื่อให้ผู้รับบทเป็นหุ่นยนต์สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ให้ไม่ซ้ าแบบกัน 
นักเรียนจะท าได้อย่างไร เป็นต้น ในการจ าลองการท างานของคอมพิวเตอร์นี้จะมีนักเรียนคนหนึ่งรับ
บทบาทเป็นหุ่นยนต์คอยรับค าสั่งจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่ท าหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ เพื่อ           
เป็นการจ าลองการเขียนค าสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และต้องมีการยกตัวอย่างการออกค าสั่งก่อน
และลองให้หุ่นยนต์ปิดตาเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนที่รับบทเป็นหุ่นยนต์ไม่ตัดสินแก้ปัญหาด้วย
ตนเองแบบที่คอมพิวเตอร์ตอบสนองจริง ๆ จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบว่า “โปรแกรมเมอร์
มองการออกค าสั่ งจากมุมของตนเอง สื่อสารกับหุ่นยนต์ผิดพลาดและหุ่นยนต์ เดินก่อนที่
โปรแกรมเมอร์จะออกค าสั่ง” (Co-Observer, Observation form, 2020 February 18) และครู
ควรให้นักเรียนน าเสนอปัญหาใหญ่และปัญหาย่อยที่นักเรียนได้ในขั้นตอนนี้ก่อน ครูควรเน้นย้ าว่าต้อง
ค านึงถึงเงื่อนไขย่อย ๆ ปัญหาย่อยด้วย จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบว่า “นักเรียนมุ่งแต่
แก้ปัญหาใหญ่เพียงอย่างเดียว ไม่ค านึงปัญหาย่อย เช่น เลือกเก็บภาพตามบัตรโจทย์แค่ภาพเดียว     
ไม่ค านึงถึงระยะทางที่น้อยที่สุด เป็นต้น” (Researcher, Observation form, 2020 February 18)  
ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนอยากแก้สถานการณ์นั้น ๆ อย่างรอบคอบมากขึ้นด้วยการเสริมแรงเป็นของ
รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อนักเรียนแตกแยกย่อยปัญหาได้ด้วยตนเองแล้วต้องมีการตรวจสอบร่วมกับ
เพื่อนในกลุ่มและครูผู้สอน หากนักเรียนพิจารณาปัญหาย่อยไม่ครบ ครูควรใช้ค าถามกระตุ้นเพิ่มเติม 
ก่อนที่จะให้นักเรียนมองหารูปแบบที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป 
  1.2 พิจารณาโครงสร้าง วงจรปฏิบัติการที่ 1 เมื่อนักเรียนสามารถบอกสาระส าคัญของ
ปัญหาเบื้องต้นได้ครูควรยกตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญของปัญหาเพิ่มเติมเพื่อน าไปสู่การออกแบบ
การแก้ปัญหาก่อน และพิจารณาหาสาระส าคัญตามรูปแบบของปัญหาแล้วเมื่อนักเรียนสามารถ
พิจารณารูปแบบของปัญหาได้แล้วจึงให้นักเรียนบอกสาระส าคัญของปัญหาเป็นการพิจารณา
โครงสร้างหลักและลักษณะเฉพาะที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยการสังเกตรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่รู้แล้วหาสิ่งต่าง ๆ ตามสิ่งที่รู้อยู่แล้ว และตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งอธิบาย
รายละเอียดของสาระส าคัญของปัญหานั้น ๆ ด้วยและในการตรวจสอบสาระส าคัญที่นักเรียนพิจารณา
ควรให้นักเรียนเริ่มตรวจสอบในใบกิจกรรมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดก่อนลงมือท าในกระดานภารกิจ 
จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบว่า “นักเรียนไม่ได้น าสาระส าคัญที่ตนพิจารณามาใช้ ใช้การท า
ภารกิจลงในกระดานภารกิจเลย” (Researcher, Observation form, 2020 February 18) 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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  1.3  ออกแบบการแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้ก่อนเริ่มต้นวงจรปฏิบัติการที่  1 ครูควร
ยกตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมก่อนให้นักเรียนออกแบบด้วยตนเอง จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
พบว่า “นักเรียนไม่สามารถเขียนแผนภาพอัลกอริทึมได้” (Co-Observer, observation form, 2020 
February 19) นักเรียนต้องออกแบบล าดับขั้นตอนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาแล้วอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
ก่อนสร้างอัลกอริทึม  สร้างขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือวิธีการที่ชัดเจนโดยเมื่อปัญหาในสถานการณ์
เดียวกันเปลี่ยนไปขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ยังสามารถใช้แก้ปัญหาได้ จากนั้นน ามาเขียนเป็นแผนผังที่
กลุ่มอื่นสามารถปฏิบัติตามได้   
  1.4  ทบทวนขั้นตอนในการแก้ปัญหา เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับการระบุวิธีแก้ปัญหา
ที่เป็นไปได้ส าหรับปัญหาและการตัดสินว่าวิธีไหนดีที่สุดที่จะใช้ในการท างานในบางสถานการณ์        
การประเมินผลและตรวจสอบการแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นสิ่งส าคัญ ครูควรเน้นย้ าให้นักเรียน
ตรวจสอบก่อนน าเสนอให้กลุ่มอื่น จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบว่า “นักเรียนไม่มี             
การตรวจสอบขั้นตอนในการแก้ปัญหา จึงท าให้ขั้นตอนแก้ปัญหาผิด” (Co-Observer, Observation 
form, 2020 February 20)  เมื่อตรวจสอบขั้นตอนการแก้ปัญหาแล้วต้องพิจารณาขั้นตอน             
การแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งในใบกิจกรรมและในกระดานภารกิจด้วย  
 ตอนที่ 2 ผลของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Unplugged เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ระดับคุณภาพของทักษะการคิดเชิงค านวณ ตามองค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย องค์ประกอบที่ 2 การพิจารณารูปแบบของ
ปัญหา องค์ประกอบที่ 3 การพิจารณาสาระส าคัญของปัญหาและองค์ประกอบที่ 4 การออกแบบ
อัลกอริทึม โดยวิเคราะห์จากค าตอบของนักเรียนรายกลุ่มทั้ง 3 ใบกิจกรรมในวงจรปฏิบัติการ ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการในระดับที่ดีขึ้นในทุกองค์ประกอบย่อยดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจ านวนกลุ่มของนักเรียนตามระดับคุณภาพขององค์ประกอบทักษะ 
การคิดเชิงค านวณ จากใบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged 

 
องค์ประกอบที่ ร้อยละของจ านวนกลุ่มนักเรียนตามระดับคุณภาพของทักษะการคิดเชิงค านวณ  

วงจรปฏิบัติการที่ 1 วงจรปฏิบัติการที่ 2 วงจรปฏิบัติการที่ 3 

ยอดเยี่ยม 
(4) 

ดี 
(3) 
 

ก าลัง
พัฒนา 

(2) 

เริ่มต้น 
(1) 
 

ยอดเยี่ยม 
(4) 

ดี 
(3) 
 

ก าลัง
พัฒนา 

(2) 

เริ่มต้น 
(1) 
 

ยอดเยี่ยม 
(4) 

ดี 
(3) 
 

ก าลัง
พัฒนา 

(2) 

เริ่มต้น 
(1) 
 

1 0.00 0.00 42.86 57.14 14.29 57.14 28.57 0.00 42.86 28.57 28.57 0.00 
2 0.00 14.29 57.14 28.57 14.29 42.86 42.86 0.00 0.00 71.43 28.57 0.00 
3 0.00 0.00 57.14 42.86 0.00 28.57 71.43 0.00 14.29 42.86 42.86 0.00 
4 0.00 0.00 28.57 71.43 0.00 28.57 57.14 14.29 14.29 14.29 71.43 0.00 

ทักษะการคิด    
เชิงค านวณ
โดยรวม 

0.00 0.00 85.71 14.29 0.00 85.71 14.29 0.00 28.57 57.14 14.29 0.00 

 
 จากตารางที่ 2 ร้อยละของจ านวนกลุ่มนักเรียนตามระดับคุณภาพขององค์ประกอบทักษะ     
การคิดเชิงค านวณ จากทั้ง 3 ใบกิจกรรมในวงจรปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาตามระดับของทักษะการคิด    
เชิงค านวณ พบว่า ระดับทักษะการคิดเชิงค านวณแต่ละระดับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุกวงจร
ปฏิบัติการ และทักษะการคิดเชิงค านวณในวงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.86        
มีความสามารถในการแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยอยู่ในระดับยอดเยี่ยม นั่นคือนักเรียน
สามารถเข้าใจว่าปัญหาดังกล่าวต้องการอะไร สามารถอธิบายปัญหา และวิเคราะห์แยกส่วนประกอบ
ของปัญหา แตกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยได้ นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.43 มีความสามารถ      
ในการพิจารณารูปแบบของปัญหาอยู่ในระดับดี นั่นคือนักเรียนสามารถพิจารณาได้ว่ารูปแบบของ
ปัญหานี้คล้ายคลึงกับรูปแบบใด แต่ยังไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของรูปแบบของปัญหาที่
คล้ายคลึงนั้นได้ สามารถน ารูปแบบมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.86 มี
ความสามารถในการพิจารณาสาระส าคัญของปัญหาอยู่ในระดับดี นั่นคือนักเรียนสามารถบอก
สาระส าคัญของปัญหาได้แต่ไม่ครบถ้วน สามารถบอกได้ว่าใช้คณิตศาสตร์เรื่องใดในการแก้ปัญหานี้ 
แต่ขาดการอธิบายประกอบเขียนเพียงแต่หัวข้อเท่านั้นจึงไม่สามารถอธิบายสาระส าคัญได้อย่าง
ละเอียด และนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.43 มีความสามารถในการการออกแบบอัลกอริทึมอยู่ใน
ระดับก าลังพัฒนา นั่นคือนักเรียนสามารถออกแบบล าดับขั้นตอนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้ แต่ยังไม่
สามารถน าล าดับขั้นตอนไปใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในลักษณะเดียวกันได้  
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ระดับของทักษะการคิดเชิงค านวณ ตามองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ 
ที่ 1 การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย องค์ประกอบที่ 2 การพิจารณารูปแบบของปัญหา 
องค์ประกอบที่ 3 การพิจารณาสาระส าคัญของปัญหาและองค์ประกอบที่ 4 การออกแบบอัลกอริทึม 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์นักเรียนโดยเลือกศึกษากับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง 
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน ใช้เกณฑ์ที่กล่าวไว้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิเคราะห์
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จากค าตอบของนักเรียนรายบุคคล หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการใน
ระดับที่ดีขึ้นในทุกองค์ประกอบย่อยดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพของทักษะการคิดเชิงค านวณ 

 จากการสัมภาษณ ์
 
องค์ประกอบที่ ร้อยละของจ านวนกลุ่มนักเรียนตามระดับคุณภาพของทักษะการคิดเชิงค านวณ  

วงจรปฏิบัติการที่ 1 วงจรปฏิบัติการที่ 2 วงจรปฏิบัติการที่ 3 

ยอดเยี่ยม 
(4) 

ดี 
(3) 
 

ก าลัง
พัฒนา 

(2) 

เริ่มต้น 
(1) 
 

ยอดเยี่ยม 
(4) 

ดี 
(3) 
 

ก าลัง
พัฒนา 

(2) 

เริ่มต้น 
(1) 
 

ยอดเยี่ยม 
(4) 

ดี 
(3) 
 

ก าลัง
พัฒนา 

(2) 

เริ่มต้น 
(1) 
 

1 11.11 11.11 66.67 11.11 11.11 55.56 33.33 0.00 44.44 33.33 22.22 0.00 
2 0.00 22.22 44.44 33.33 11.11 33.33 55.56 0.00 11.11 66.67 22.22 0.00 
3 0.00 0.00 55.56 44.44 0.00 22.22 66.67 11.11 11.11 55.56 33.33 0.00 
4 0.00 0.00 44.44 55.56 0.00 22.22 55.56 22.22 11.11 22.22 66.67 0.00 

ทักษะการคิด    
เชิงค านวณ
โดยรวม 

0.00 22.22 44.44 33.33 11.11 33.33 55.56 0.00 11.11 66.67 22.22 0.00 

   
  จากตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพขององค์ประกอบทักษะการคิด
เชิงค านวณ จากการสัมภาษณ์ เมื่อพิจารณาตามระดับของทักษะการคิดเชิงค านวณ พบว่า ระดับ
ทักษะการคิดเชิงค านวณแต่ละระดับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุกวงจรปฏิบัติการ และทักษะการคิด
เชิงค านวณในวงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 44.44 มีความสามารถในการแบ่งปัญหา
ใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยอยู่ในระดับยอดเยี่ยม นั่นคือนักเรียนสามารถอธิบายปัญหา และวิเคราะห์
แยกส่วนประกอบของปัญหา แตกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยได้ นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 
มีความสามารถในการพิจารณารูปแบบของปัญหาอยู่ในระดับดี นั่นคือสามารถบอกได้ว่าปัญหา
ลักษณะนี้นักเรียนเคยพบเจอมาหรือไม่ ปัญหานี้มีลักษณะแบบใด แต่ไม่มีการแสดงรายละเอียดของ
รูปแบบดังกล่าว นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.56 มีความสามารถในการพิจารณาสาระส าคัญของ
ปัญหาอยู่ในระดับดี นั่นคือนักเรียนสามารถบอกได้ว่าปัญหาลักษณะนี้น าความรู้คณิตศาสตร์เรื่องใดมา
ใช้ในการแก้ปัญหาแต่ยังขาดการอธิบายรายละเอียดสาระส าคัญ และน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 มีความสามารถในการการออกแบบ
อัลกอริทึมอยู่ในระดับก าลังพัฒนา นั่นคือนักเรยีนสามารถบอกล าดับขั้นตอนแผนภาพอัลกอริทึมได้แต่
ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน และไม่มีการตรวจสอบอัลกอริทึมดังกล่าวจึงท าให้เมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนไปไม่สามารถใช้อัลกอริทึมนั้นแก้ปัญหาได้   
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบกิจกรรมและหลัง     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบสัมภาษณ์ทักษะการคิดเชิงค านวณ แนวโน้มของข้อมูลสอดคล้อง
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กัน แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Unplugged ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิด     
เชิงค านวณโดยรวมอยู่ในระดับด ี
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  Unplugged  ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงค านวณ  เรื่อง  รูปสี่เหลี่ยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  สิ่งที่ควรเริ่มต้นใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ  เมื่อเริ่มต้นการจัดกิจกรรมครูควร
เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานการท างานของคอมพิวเตอร์เข้ามาสู่ค าถามที่ใช้เพื่อการพัฒนาการคิด เป็น
ค าถามส าคัญให้นักเรียนแก้ปัญหาและแตกแยกย่อยปัญหาน าไปสู่การมองหารูปแบบหรือวิธี           
การแก้ปัญหาด้วยสาระส าคัญทางคณิตศาสตร์ แล้วน าสาระส าคัญและรูปแบบของปัญหามาสร้างเป็น
ขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ Keereerat (2019) กล่าวว่า ทักษะการคิดเชิงค านวณ
เป็นความสามารถในการเรียนรู้และเป็นกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา เริ่มจากท าความ
เข้าใจในปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการก าหนดรายละเอียดขอบเขตของปัญหาแล้ววิเคราะห์งานออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ ก่อนที่จะหารูปแบบของการแก้ปัญหาเพื่อน ามาประยุกต์ใช้และก าหนดขั้นตอนวิธี
แก้ปัญหา ซึ่งการพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณสามารถท าได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
สถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ในครั้ งนี้ยังเป็นการจ าลองการท างานของ
คอมพิวเตอร์ร่วมกับเกมจึงท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ สงสัย กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงค านวณ สอดคล้องกับ Songkhram (2019) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ของครูที่มีจุดเริ่มต้น
จากสถานการณ์ปัญหาที่มีความเชื่อมโยงหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง ซับซ้อน และน่าสนใจ ท าให้
นักเรียน เกิดความสงสัย อยากรู้อยากเรียน อยากหาแนวทางในการแก้ปัญหา สามารถพัฒนา
ความก้าวหน้าของทักษะการคิดเชิงค านวณโดยรวมให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมได้ และสอดคล้องกับ 
Tsarava et al. (2017) กล่าวว่า การสร้างกิจกรรมแบบ Unplugged เป็นการจ าลองสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับ  Plugged-in มีจุดมุ่ งหมายที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันด้วยทักษะการคิดเชิงค านวณ ชุดของกิจกรรมกิจกรรม Unplugged ถูกรวมเข้ากับ
วิธีการท าให้ทุกอย่างกลายเป็นเกม เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้แบบใหม่เหมาะส าหรับเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
 2. ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณตามองค์ประกอบย่อยของทักษะการคิดเชิง
ค านวณ พบว่า เกิดการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ การแตกแยกย่อยปัญหานักเรียนส่วนใหญ่
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม การพิจารณารูปแบบของปัญหานักเรียนสามารถบอกได้ว่าจากปัญหาดังกล่าว
ตนเองเคยพบปัญหาลักษณะนี้หรือไม่ เมื่อเคยพบแล้วสามารถน ารูปแบบไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
ส่งผลต่อการพิจารณาสาระส าคัญของปัญหาที่ใช้ในการออกการแก้ปัญหาได้ นักเรียนส่วนใหญ่มี           
การพิจารณาสาระส าคัญอยู่ในระดับดี อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมจริงร่วมกับ            
การอภิปรายกับเพื่อนและความสามารถในการออกแบบอัลกอริทึมในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ผู้วิจัยเปิด
โอกาสให้นักเรียนท าการแก้ปัญหาแล้วเขียนอัลกอริทึมด้วยตนเอง ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะ
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การเขียนอัลกอริทึมอยู่ในระดับเริ่มต้น เมื่อผู้วิจัยปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตแล้ว
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึ งได้ปรับปรุงให้ผู้วิจัยสอน
นักเรียนเขียนอัลกอริทึมก่อนในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนจึงสามารถพัฒนาการเขียนอัลกอริทึมได้ 
สอดคล้องกับ Saengloetuthai, & Maneerat (2019)  กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ใช้
แนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและสะท้อนหรือประเมินผล 
ที่มุ่ งแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยมีครู เป็น
ผู้ด าเนินการวิจัยและน าผลไปใช้พัฒนาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนที่ดีขึ้นด้วย และ
สอดคล้องกับ Phanomtung, Erawan, & Boonchai (2012) กล่าวว่า กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
วงจรล าดับเวลาสามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ ซึ่งเป็นแนวทางให้ครูสามารถน า
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการนี้  ไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ที่ส่งเสริม 
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ สิ่งที่ควรเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ  
   1) การใช้ค าถามส าคัญ ขั้นตอนนี้ช่วยสนับสนุนการแตกแยกย่อยปัญหาซึ่งมีความส าคัญ
ที่สุด ครูควรตรวจสอบในขั้นตอนนี้ก่อนเริ่มขั้นตอนต่อไป ครูควรเน้นย้ านักเรียนว่าจะต้องค านึงถึง
เงื่อนไขย่อย ๆ ของปัญหาใหญ่ด้วย 
  2) พิจารณาโครงสร้าง ควรยกตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญของปัญหาก่อนให้นักเรียน
ท าด้วยตนเอง 
  3) ออกแบบการแก้ปัญหา ควรยกตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมก่อนให้นักเรียนออกแบบ
ด้วยตนเอง  
  4) ทบทวนขั้นตอนในการแก้ปัญหา การประเมินผลและตรวจสอบการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองเป็นสิ่งส าคัญครูควรเน้นย้ าให้นักเรียนตรวจสอบก่อนน าเสนอ  
 ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนต้องให้เวลาที่เหมาะสม หากปฏิบัติกิจกรรมที่ต้อง
เน้นย้ าตามที่กล่าว จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการวัดทักษะการคิดเชิงค านวณและส่งผลให้     
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนดประสบความส าเร็จ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งถัดไป ควรศึกษาว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Unplugged นั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือไม่ 
อย่างไร โดยจากการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน นักเรียนเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจ
ปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหาและเลือกใช้วิธีการที่ เหมาะสมและตรวจสอบขั้นตอน           
การแก้ปัญหาสอดคล้องกับนิยามทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ พัฒนารูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึม 
ตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) เพ่ือประเมินรับรองรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึม 
ตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 5 ท่าน 
โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่รูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึม
ตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และแบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิด
ประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์
ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก ่1) ขั้นเตรียม
ความพร้อม 2) ขั้นเข้าถึงแหล่งความรู้ 3) ขั้นสร้างสรรค์ความรู้ 4) ขั้นสรุปความรู้ และ 5) ขั้นเผยแพร่
และแบ่งปัน และส่วนที่ 2 สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) กรณีใกล้เคียง 2) แหล่งเรียนรู้ 3) เครื่องมือการคิดวิเคราะห์ 4) การติดต่อสื่อสาร และ 5) ผู้ให้
ค าปรึกษา และผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาท
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วิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.68, S.D. = .47) 
 
ค าส าคัญ 
 การเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึม  ประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญา  แอปพลิเคชัน  การคิด
วิเคราะห์ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were: 1 )  to develop the learning model based 
on Connectivism and cognitive neuroscience on application to enhance analytical 
thinking for undergraduate students, 2) to evaluate and verify the learning model based 
on Connectivism and cognitive neuroscience on application to enhance analytical 
thinking for undergraduate students. The sample includes 5 experts of Educational 
Technology who are sampled by Purposive sampling. The research tools are learning 
model based on Connectivism and cognitive neuroscience on application to enhance 
analytical thinking for undergraduate students and the evaluation of learning model 
based on Connectivism and cognitive neuroscience on application to enhance 
analytical thinking for undergraduate students. The statistics used in the analysis are 
arithmetic mean and standard deviation.  
 The research results were the learning model based on Connectivism and 
cognitive neuroscience on application to enhance analytical thinking for undergraduate 
students consisted of two parts as follows: part one is a step of learning included of 
1) prepare, 2) access, 3) create, 4) conclude, and 5) show & share and part two is 
learning environment included of 1) related case, 2) resource, 3) analytical thinking 
tools, 4) communication and 5) consultant. The experts who evaluated of learning 
model based on Connectivism and cognitive neuroscience on application to enhance 
analytical thinking for undergraduate students were at the high level. (�̅� = 4.68, S.D. = 
.47) 
 
Keywords 
 Connectivism Learning, Cognitive Neuroscience, Application, Analytical Thinking 
 
ความส าคัญของปัญหา 

จากการศึกษาด้านปัญหาการศึกษาของไทยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office 
of the Education Council, 2016) พบว่า การจัดการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเน้นการจัด
ให้ครู อาจารย์ บรรยายให้นักเรียนฟังในห้องเรียน และนักเรียนกลับไปอ่านสมุดจดค าบรรยาย 
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เอกสารประกอบการสอน ต ารา เพ่ือจดจ าไปตอบข้อสอบให้ตรงกับต ารา เป็นเหตุให้ผู้เรียนไม่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพสมองในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้เป็น ส่งผลให้เด็ก
สมัยใหม่คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ไม่เป็นไปเท่าที่ควร ซึ่งสวนทางกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา คือควรแก้ที่ตัวผู้สอนจากการสอนแบบบรรยายให้
นักเรียนจ าประมวลความรู้ เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้แบบสัมมนา ทดลองท าโครงการ ท าวิจัย ท าความ
เข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ด้วย
ตัวเองมากขึ้น สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (Panich, 2012) กล่าวว่า การเรียนในศตวรรษที่ 21 
ผู้สอนจะมีบทบาทส าคัญยิ่งกว่าเดิม แต่อยู่ในฐานะผู้ฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะที่จ าเป็น ผู้สอนต้อง
เปลี่ยนความคิด ต้องละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในเนื้อหาวิชาว่าถูกที่สุด แล้วปรับตัวมาสู่การเป็น
ผู้ออกแบบการเรียนรู้ ตั้งค าถาม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติ แล้ วน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองได้ ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ผู้สอนต้องออกแบบและจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน 
เนื่องจากทั่วทุกมุมบนโลกกลายเป็นแหล่งเก็บรวบรวมองค์ความรู้สารสนเทศขนาดใหญ่ หากผู้เรียน
สนใจเรื่องใดก็สามารถค้นหาความรู้ เพ่ิมเติมได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จนเกิดเป็นการเรียน
แบบเชื่อมโยงความรู้ในจุดต่าง ๆ ในลักษณะของโครงข่ายความรู้ 

การเรียนแบบเชื่อมโยง หรือการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึม (Connectivism Learning) เป็น
รูปแบบการเรียนรูปแบบหนึ่งที่ใช้การเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้เรียนจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ ร่วมกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีความทันสมัย พร้อมเผยแพร่และแบ่งปัน
ความรู้กบัผู้อื่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ร่วมกับผู้อ่ืนจนเกิดเป็นความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ
วาสนา สังข์พุ่ม (Sungpum, 2011) กล่าวว่า การเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีเชื่อมโยงนิยม 
(Connectivism) เป็นการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีที่รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ความรู้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในทุก ๆ วัน ความรู้ที่ทันสมัยในปัจจุบันอาจกลายเป็นความรู้ที่
ล้าสมัยภายในเวลาอันรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนจึงไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายในห้องเรียน หรือนอก
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว โดยผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ที่ผู้สอน
สร้างขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงความรู้กับเครือข่ายเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันและเกิดการ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่และประสบการณ์เดิมได้อย่างรวดเร็ว จุดส าคัญจุดหนึ่งของการสร้างองค์ความรู้
ใหม่คือการบูรณาการความรู้ใหม่ที่ได้รับกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการท างานที่
เกิดขึ้นในสมองขณะที่ผู้เรียนมีการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การออกแบบและจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับการท างานในสมองของผู้เรียนนั้นจะต้องเข้าใจกลไกการท างานของสมองที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ การคิด ความเข้าใจ ความจ า การเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นเรื่องของประสาทวิทยาศาสตร์ทาง
ปัญญา (cognitive neuroscience) ทั้งสิ้น 

ประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญา (Cognitive Neuroscience) เป็นการน าเอาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หลายสาขามาวิเคราะห์ระบบประสาท ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจพื้นฐานทางชีววิทยาที่เป็น
จุดเริ่มต้นของพฤติกรรม ซึ่งความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ช่วยให้เรามีความเข้าใจกลไกการท างานของ
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สมองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น เชาว์ปัญญา การเรียนรู้ การจ า การจูงใจ การอ่านการเขียน และ
ความคิดสร้างสรรค์ นัยพินิจ คชภักดี (Kotchabhakdi, 2008) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน
ของสมองส่วนพรีฟรอนทัล (Prefrontal cortex) หรือสมองส่วนหน้า (Frontal lobe) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทั้งหมดของการเรียนรู้ การคิด ความเข้าใจ ความจ า ทักษะการเคลื่อนไหว และกระบวนการ
อ่ืน ๆ ประกอบด้วยกระบวนการทางจิตที่เริ่มตั้งแต่ความตั้งใจจดจ่อหรือความสนใจ (Attention) การรับ
ข้อมูล การให้ข้อมูลอยู่กับระบบในระยะหนึ่งหรือความจ าในขณะท างาน (Working memory) เช่น 
ความจ าเกี่ยวกับเวลา สถานที่ ซึ่งการเก็บข้อมูลจะเป็นความจ าระยะสั้น (Short term memory) และ
จัดเก็บเป็นความจ าระยะยาว (Long term memory) นัยพินิจ คชภักดี (Kotchabhakdi, 2016) โดย
ความรู้ของกระบวนการท างานทั้งหมดนี้จะถูกน ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่รูปแบบการเรียนการสอนจึงไม่จ าเป็นต้องอยู่
ภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้จากการเสาะ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่ง
เรียนรู้ที่ไร้ขีดจ ากัด สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างปัญญาที่เพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณด้วยเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และระบบการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่  (Mobile learning) บนอุปกรณ์พกพา 2 แบบ ได้แก่  
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart phone) เชื่อมโยงความรู้บนแอป
พลิเคชันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น 

แอปพลิเคชัน (Application) คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ ที่ถูกออกแบบให้ท างาน
เฉพาะอย่างที่ใช้ส าหรับรองรับการท างานหลายด้านโดยไม่จ าเพาะเจาะจง เพ่ือช่วยในการท างานของผู้ใช้
บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา หรือในลักษณะของโมบายแอปพลิเคชัน (mobile application) ซึ่งแต่ละ
โปรแกรมจะมีเงื่อนไขหรือแบบฟอร์มที่แตกต่างกันตามความต้องการ สอดคล้องกับ สารานุกรม IT 
(Saranukrom IT, 2018) ให้ความหมายของแอปพลิเคชันไว้ว่า Application หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า 
App (แอป) คือ โปรแกรมที่อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่ออกแบบมาส าหรับ Mobile (โมบาย) 
Teblet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เรารู้จักกัน ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอป
พลิเคชันขึ้นมามากมายเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน 
ทั้งในด้านการศึกษา ด้านกรสื่อสารหรือแม้แต่ด้านความบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น การเรียนรู้บนแอปพลิเค
ชันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน 
(Smartphone technology) ก าลังก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ งของการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงความรู้ไปยังจุดต่าง ๆ ได้อย่างอิสระด้วยการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบเครือข่ายไร้สายในรูปแบบต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสามารถ 
ความสนใจและความพร้อมของผู้เรียน 

จากเหตุผลดัวกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึม
ตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียน
การสอน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการค้นคว้าของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
1. รูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบน

แอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีส่วนประกอบและ
ขั้นตอนอะไร อย่างไรบ้าง 

2. ผู้เชี่ยวชาญจะมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิด
ประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทาง
ปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. เพ่ือประเมินรับรองรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาท
วิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทาง
ปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายละเอียด
การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ต่าง ๆ และการน ากระบวนการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ ทฤษฎีทางศาสตร์การสอน ทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มพุทธิปัญญา ทฤษฎีคอนเน็คติวิสซึม แนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญา ทฤษฎีการคิด
วิเคราะห์ และทฤษฎีทางเทคโนโลยี  

3. สร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) น าผลการศึกษาและวิเคราะห์
สภาพบริบทที่เกี่ยวข้อง และผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มา
เป็นพื้นฐานในการสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

4. สร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบ (Designing framework) น าข้อมูลกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี มาสร้างเป็นต้นแบบรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์
ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ 

5. ก าหนดผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) จ านวน 
12 ท่าน โดยแบ่งผู้เชี่ยวชาญเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ จ านวน 7 ท่าน และ
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กลุ่มผู้เชี่ยวชาญรับรองรูปแบบ จ านวน 5 ท่าน โดยคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็นผู้สอนหรือมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีประสบการณ์
ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแบ่งตามความเชี่ยวชาญแต่ละด้านดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา จ านวน 7 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วัดและการประเมินผล จ านวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา จ านวน 1 ท่าน 

6. สร้างแบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาท
วิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) เพ่ือวิเคราะห์ความถูกต้อง และความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยเลือกข้อที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ชูศรี วงศ์รัตนะ (Wongrattana, 2017) โดยแบบประเมินรับรองรูปแบบที่สร้าง
ขึ้นมคี่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้ออยู่ระหว่าง .67-1.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 

7. น าเสนอรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทาง
ปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 5 ท่าน เพ่ือประเมินรับรองรูปแบบฯ  

8. รวบรวมผลการประเมินรับรองรูปแบบฯ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ผลการประเมินรับรองรูปแบบฯ และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบฯ โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

9. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์
ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตาม
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น อธิบายขั้นตอนการเรียนแต่ละขั้นตอนให้เห็นเป็น
รูปธรรม เชื่อมโยงการใช้เครื่องมือกับข้ันตอนการเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เป็นต้น 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์
ทางปัญญาบน แอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่ง
รายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน คือ ขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบน  
แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ส่วนที่ 1 คือ ขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิด

ประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 

1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepare) เป็นขั้นแรกของกระบวนการเรียนรู้บนแอปพลิเคชัน 
โดยผู้สอนชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้บนแอปพลิเคชัน
ผ่านระบบออนไลน์ และท าการทดสอบผู้เรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 

2) ขั้นเข้าถึงแหล่งความรู้ (Access) ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ แล้วแจกจ่าย
งานตามกลุ่มผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาท าความเข้าใจเบื้องต้นจากกรณีใกล้เคียง (Related 
case) เพ่ือเปรียบเทียบประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับกรณีใกล้เคียง แล้วสรุปความคิดออกมาเป็น
ความคิดรวบยอด (Concept) ของงานที่มอบหมาย แล้วจึงเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ (Resource) บนแอป
พลิเคชันผ่านระบบออนไลน์ด้วยการสืบค้น คัดกรอง และรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามความคิด
รวบยอดได้ถูกต้อง 

3) ขั้นสร้างสรรค์ความรู้ (Create) ผู้เรียนน าข้อมูลใหม่ที่คัดกรอง และรวบรวมจากแหล่ง
เรียนรู้มาวิเคราะห์ และบูรณาการร่วมกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ด้วยเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ 
(Analytical thinking tools) หากมีข้อสงสัยผู้เรียนสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจากผู้ให้ค าปรึกษา 
(Consultant) ได้ และสุดท้ายลักษณะของงานจะออกมาในรูปของแผนผังความคิด (Mindmap)  

4) ขั้นสรุปความรู้ (Conclude) ผู้เรียนน าแผนผังความคิด (Mindmap) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้
จากขั้นสร้างสรรค์ความรู้มาสรุปและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่ส าคัญอย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือเตรียม
ข้อมูลส าหรับเผยแพร่และเชื่อมโยงความรู้ผ่านระบบออนไลน์  
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5) ขั้นเผยแพร่และแบ่งปัน (Show & Share) ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้จากขั้นสรุปความรู้ไป
เผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลอย่างเป็นระบบบนแอปพลิเคชันผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สอนจะประเมิน
ชิ้นงานด้วยแบบประเมินแบบรูบริค (Rubric) โดยประเมินในภาพรวม และประเมินแบบแยกส่วน โดย
แบบประเมินจะต้องมีค าอธิบายลักษณะ/คุณภาพของงานหรือความส าเร็จของงานเป็นระดับคะแนน
อย่างชัดเจน และท าการทดสอบผู้เรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียน 

ส่วนที่ 2 คือ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิด
ประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) กรณีใกล้เคียง (Related case) เป็นสถานการณ์ตัวอย่างหรือเหตุการณ์ใกล้เคียงกับสิ่งที่
ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียนกับความรู้ใหม่ที่ได้จากสถานการณ์ตัวอย่างหรือเหตุการณ์ใกล้เคียง น าไปสู่การค้นหาแนว
ทางการคิดวิเคราะห์ของตนเองได้  

2) แหล่งเรียนรู้ (Resource) เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ในงานที่มอบหมายจากผู้สอน 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ผ่านระบบออนไลน์ 

3) เครื่องมือการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking tools) เป็นเครื่องมือประเภทแผนผัง
ความคิด (Mindmap) ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการพัฒนาสติปัญญา กระบวนการรู้คิด เห็นถึง
โครงสร้างและล าดับขั้นของการคิดวิเคราะห์ เข้าใจในสิ่งที่วิเคราะห์ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และจดจ าได้นาน 
ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ความรู้ 

4) การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นช่องทางเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้น าเสนอความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือ
ผู้เรียนกับผู้สอน/ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านระบบออนไลน์ 

5) ผู้ให้ค าปรึกษา (Consultant) เป็นช่องทางเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนได้ซักถามและให้
ค าแนะน าในเรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนโดยผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2. ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาท
วิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 5 ท่าน รายละเอียด ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาท
วิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

 
ประเด็นที่ประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 

1. ขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ 
1.1 ความเหมาะสมของขั้นเตรียมความพร้อม (Prepare) 4.80 .45 มากที่สุด 
1.2 ความเหมาะสมของขั้นเข้าถึงแหล่งความรู้ (Access) 4.80 .45 มากที่สุด 
1.3 ความเหมาะสมของขั้นสร้างสรรค์ความรู้ (Create) 4.40 .55 มาก 
1.4 ความเหมาะสมของขั้นสรุปความรู้ (Conclude) 4.60 .55 มากที่สุด 
1.5 ความเหมาะสมของขั้นเผยแพร่และแบ่งปัน (Show & 
Share) 

5.00 .00 มากที่สุด 

รวม 4.72 .46 มากที่สุด 
2. สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ 
2.1 ความเหมาะสมของกรณีใกล้เคียง (Related case) 4.40 .55 มาก 
2.2 ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ (Resource) 5.00 .00 มากที่สุด 
2.3 ความเหมาะสมของเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ (Analytical 

thinking tools) 
4.40 .55 มาก 

2.4 ความเหมาะสมของการติดต่อสื่อสาร (Communication) 4.60 .55 มากที่สุด 
2.5 ความเหมาะสมของผู้ให้ค าปรึกษา (Consultant) 4.80 .45 มากที่สุด 

รวม 4.64 .49 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.68 .47 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตาม

แนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.68, S.D. = .47) 
สามารถน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนได ้
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการอภิปรายออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทาง

ปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ พัฒนาขึ้น
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้น
เตรียมความพร้อม (Prepare) 2) ขั้นเข้าถึงแหล่งความรู้ (Access) 3) ขั้นสร้างสรรค์ความรู้ (Create) 
4) ขั้นสรุปความรู้ (Conclude) และ 5) ขั้นเผยแพร่และแบ่งปัน (Show & Share) และส่วนที่ 2 
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 1) กรณีใกล้เคียง (Related 
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case) 2) แหล่งเรียนรู้ (Resource) 3) เครื่องมือการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking tools) 4) 
การติดต่อสื่อสาร (Communication) และ 5) ผู้ให้ค าปรึกษา (Consultant) โดยได้มาจากการ
วิเคราะห์สภาพบริบทที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของหลักการ และทฤษฎีการออกแบบ พัฒนา น าไปใช้ 
และการประเมินผลตามหลักการการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทั้งกระบวนการ จึงท าให้รูปแบบการ
เรียนรู้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน/ผู้เชี่ยวชาญ โดย
ตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (Khemmani, 2017) ได้กล่าวไว้
ว่า รูปแบบการเรียนการสอนจะต้องครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็น
ระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่
สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยืดถือ รูปแบบ
จะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการ เรียน
การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธานินทร์ 
คงศิลา (Kongsila, 2013) ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ผู้วิจัยได้น าวิธีระบบมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ซึ่งได้องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย ปัจจัย
ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน การประเมินผลทักษะที่ต้องการ
พัฒนา และการตัดสินผล และให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความส าคัญต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีความครอบคลุมตามองค์ประกอบ สอดคล้องและมีสัมพันธ์กันตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ 

2. การประเมินรับรองรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาท
วิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาท
วิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี อยู่ในระดับมากที่สุด รวมถึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ รูปแบบการเรียนฯ ดังกล่าวมีขั้นตอนการเรียนที่สมบูรณ์เป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนา
ทักษะคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี สามารถน าไปใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว ประวิทย์ สิมมาทัน และกนก สมะวรรธนะ 
(Ruamkaew, Simmatun, & Samavardhanae, 2016) ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบเปิด
ตามแนวคิดคอนเน็คติวิสต์ซึมเพ่ือส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 รูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญา

บนแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เป็นรูปแบบที่เน้น
กระบวนการเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งความรู้มากมายที่แพร่กระจายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผล
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ให้บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนเปลี่ยนไป จากผู้สอนไปเป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่มีความสามารถในการพูด
โน้มน้าว จูงใจ หรือคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และผู้เรียนไปเป็นผู้เสาะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย 

 1.2 ขั้นตอนการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ มีรูปแบบการใช้งานใน
แต่ละข้ันตอนที่ยืดหยุ่น ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบริบทและ
เนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรน าผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนที่ช่วยส่งเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ Community Based Learning (CBL) เป็นต้น 

 2.2 ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือสร้างแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่่า 
ในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่า  
ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย และ 3) เพ่ือน่าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือ
การตั้งใจในการ ใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้โดยสารชาว
ไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า มาแล้วไม่ต่่ากว่า 2 ครั้ง ในปี 2561 จ่านวน 400 ราย ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  และสถิติที่ใช้ คือ วิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแต่ละข้ันตอน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) คุณภาพ
การให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร และด้าน
ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุน
ต่่าในประเทศไทย อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการที่มีต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย คือ คุณภาพการ
ให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสารและด้านความเห็น
อกเห็นใจผู้โดยสาร 
 
ค้าส้าคัญ 
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ABSTRACT 
 The objective of this research were 1) to evaluate service quality of low- cost 
airlines in Thailand, 2) to study the factors service quality affecting repeat service 
intention of low- cost airlines in Thailand, and 3) to propose ways guidelines for service 
quality development for repeat service intention of low- cost airlines in Thailand. The 
samples was of 400 who have been traveled by Low-cost airline arrived at least  
2 times in 2018 .  The questionnaire was used to collect data by using purposive sampling 
and Stepwise Multiple Regression Analysis which is statistics test showed. The result of this 
study shows that: 1) the overall service quality was at the highest level and 2) service 
quality in tangibility, assurance and empathy positive influence of repeat service 
intention of low- cost airlines in Thailand on the level of significance of 0.05 and 3) the 
guidelines for service quality development for repeat service intention of low- cost 
airlines in Thailand. Consisted; service quality in tangibility, assurance and empathy. 
 
Keywords 
 Service Quality, Repeat Service Intention, Low-Cost Airlines 
 
ความส้าคัญของปัญหา 
 การขนส่งทางอากาศมีบทบาทส่าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลกท่าให้ประเทศต่าง ๆ            
เร่งก่าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศ ประเทศไทยมีเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์โมเดล “ประเทศไทย 4.0” มีการขับเคลื่อนด้วยความรู้และ
นวัตกรรม ที่มีการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า และมีจุดเด่น
คือสามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง โดย
รัฐบาลได้ให้ความส่าคัญในการวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการคมนาคม
ขนส่ง ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศมีความส่าคัญต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก โดยมีมู ลค่าคิดเป็น
ร้อยละ 12 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) ในปี พ.ศ. 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รองรับ
ผู้โดยสารประมาณ 60 ล้านคนต่อปี และเที่ยวบินมากกว่า 350,000 เที่ยวต่อปี ในขณะที่ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองรองรับผู้โดยสารประมาณ 38 ล้านคนต่อปี และรองรับเที่ยวบินมากกว่า 250,000 เที่ยว          
ต่อปี (Office of Transport and Traffic Policy and Planning, 2018) สาเหตุการเติบโตเนื่องจาก                    
ในปี พ.ศ.2545 ประเทศไทยมีนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรี (Open Sky Policy) เกิดขึ้นนั่นคือ การให้
สิทธิในการบินระหว่างกันโดยลดเลิกข้อจ่ากัดต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางอากาศ 
เพ่ือให้การขนส่งเป็นไปโดยเสรีโดยสิทธิการบินเริ่มมีผลบังคับใช้ถือเป็นปัจจัยส่าคัญที่ท่าให้เกิดสาย
การบินต้นทุนต่่า (Low – Cost Airlines) ขึ้นมามากมายซึ่งได้เปิดให้บริการในเส้นทางภายในประเทศ 
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ผลจากการเกิดสายการบินต้นทุนต่่าเป็นการกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวมีการเดินทางโดยเครื่องบินมากข้ึน ท่าให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจการบินและภาคการ
ขนส่งแบบอ่ืน ๆ มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือรถประจ่าทางทั้งทางด้านคุณภาพ ราคา และการ
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บริการซึ่งธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพอันจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในการมีทางเลือกมากขึ้น 
(Department of Trade Negotiations, 2008)  

จากการที่สายการบินต้นทุนต่่า ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจการบิน และมีอัตราการ
เจริญเติบโตต่อเนื่องเพราะมีค่าโดยสารที่ถูกกว่าสายการบินเต็มรูปแบบที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ
และเรียกเก็บค่าโดยสารในราคาสูง โดยสายการบินต้นทุนต่่าจะมุ่งเน้นการท่าให้ต้นทุนของสายการบิน
ต่่าที่สุด ลดการบริการหรือสิ่งอ่านวยความสะดวกที่ไม่จ่าเป็นออกไป ท่าให้สายการบินต้นทุนต่่า           
มีต้นทุนที่นั่งต่อหนึ่งหน่วยระยะทางต่่ากว่าครึ่งหนึ่งของสายการบินเต็มรูปแบบ จนสามารถก่าหนด
อัตราค่าโดยสารในราคาต่่ากว่ามาก ๆ ได้ Phramkaew (2016) พบว่าจุดที่ท่าให้สายการบินต้นทุนต่่า
ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการมีราคาบัตรโดยสารที่ค่อนข้างถูกและมีรายการ
ส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายเมื่อเทียบกับสายการบินแบบเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามธุรกิจการบิน
นั้นมีการแข่งขันสูงมากในการเสนอเส้นทางการบิน และราคาบัตรโดยสารที่ถูกที่สุ ดเพ่ือแย่งชิงส่วน
แบ่งทางการตลาด Endoo (2015) พบว่า “ราคา” เป็นปัจจัยที่ส่าคัญมากส่าหรับการช่วงชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาด โดยจะเห็นได้ว่าทุกสายการบินได้แข่งขันท่าโปรโมชั่นกันอย่างเข้มข้นอนาคตข้างหน้า
สายการบินต้นทุนต่่าอาจจะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้มีความสามารถทัดเทียมกับสาย  การบิน
ทั่วไปโดยมุ่งที่จะสร้างสรรค์แลปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป เพ่ือเพ่ิมระดับคุณภาพบริการ
ให้ลูกค้าพึงพอใจและกลับมาใช้บริการใหม่ การท่าธุรกิจสายการบินให้ประสบความส่าเร็จได้นั้น 
นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านราคาที่ต่่ากว่าคู่แข่งแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่าคัญที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกสายการบินและกลับมาใช้บริการซ้่านั่นคือการที่สายการบินสร้างความพึง
พอใจให้เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sukpasjareon (2015) พบว่าปัจจัย 
“คุณภาพของห้องโดยสาร” เป็นปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดของสายการบินราคาประหยัด โดยการสร้างการ
รับรู้คุณค่าให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเกิดความพึงพอใจในสายการบิน เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ 
Saha & Theingi (2009) กล่าวว่า ที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ พึงพอใจในตารางการบินและผู้โดยสารมี
ความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้่าสูง อย่างไรก็ตามทฤษฎีการตัดสินใจของผู้บริโภคแนะน่าว่าผู้บริโภคจะ
ใส่ใจกับปัจจัยหลายอย่างการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่ามีหลายปัจจัยที่ไม่ได้จ่ากัดเพียงแค่
ปัจจัยด้านราคาและความพึงใจยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส่าคัญเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ Zeithaml, 
Parasuraman & Berry (1990) กล่าวว่า“คุณภาพการให้บริการ” ได้แก่  ความเป็นรูปธรรม  
ของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและการรู้จัก
และเข้าใจลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สายการบินต้นทุนต่่าจะต้องน่ามาให้บริการกับลูกค้าทุกส่วนอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสประสบการณ์การบินที่ โดดเด่นเริ่มตั้งแต่ การ
บริการก่อนเที่ยวบินการบริการบนเที่ยวบิน ไปจนถึงการบริการหลังเที่ยวบิน  

ดังนั้นจากความส่าคัญของปัญหารวมถึงสถิติตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงปัญหา
และโอกาส จึงสนใจศึกษาวิจัยถึง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจกลับมาใช้บริการ
ซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย”  ใช้เป็นข้อมูลให้กับสายการบินน่าไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีส่วนส่าคัญให้ธุรกิจสามารถก่าหนดกลยุทธ์ที่มีความ
จ่าเป็นต่อการสร้างความส่าเร็จ และความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี การแข่งขันกัน
อย่างสูงของสายการบินประเภทต้นทุนต่่านี้ 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุน
ต่่าในประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสาย
การบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย 
 3. เพ่ือน่าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสาย
การบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 
(Low-cost) มาแล้วไม่ต่่ากว่า 2 ครั้ง ในปี 2561 ซึ่งในท่ีนี่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost) มาแล้ว          
ไม่ต่่ากว่า 2 ครั้ง ในปี 2561 เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดจ่านวนประชากรที่แท้จริง 
ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถค่านวณได้จากสูตรไม่ทราบของกลุ่มตัวอย่างของ Cochran 
(1963)  ได้จ่านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยท่าการสร้างขึ้น
ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง โดยมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็นส่วน
ต่าง ๆ ดังนี้  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ความต้ังใจในการใช้บริการซ้้า 
(Repurchase Intention) 

 

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 
1.  ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibility)  
2.  ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability)  
3.  การตอบสนองผู้โดยสาร (Responsiveness)  
4.  การให้ความมั่นใจแก่ผูโ้ดยสาร (Assurance)  
5.  ความเห็นอกเห็นใจผูโ้ดยสาร (Empathy)  
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่่าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมาใช้บริการซ้่า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความต้องการกลับมาใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค่าถามที่มีค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาระหว่าง 
0.67-1.00 จากนั้นน่าแบบสอบถามไปทดสอบเบื้องต้น (Pretest) กับผู้โดยสารทั่วไป จ่านวน 30 ราย 
และน่ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.835 
- 0.959 ซึ่งนับเป็นค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ถือว่ายอมรับ (มีค่ามากกว่า 0.70) นั่นคือ 
แบบสอบถามฉบับนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเองและใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามออนไลน์และใช้วิธีการวางแบบสอบถามในสื่อออนไลน์ เช่น 
Facebook Twitter Line เป็นต้น ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักนิยมใช้งานในชีวิตประจ่าวันอยู่
แล้ว สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก่าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ่านวน 400 ชุด  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

โดยการหาความถี่ (Frequency) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  
    การศึกษาคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่่าที่มีต่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้่า
ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 การศึกษาการส่งผลของคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่่าที่มีต่อการตั้งใจกลับมา 
ใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ่านวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ่านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 เพศชายมีจ่านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 โดยส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 39.00 การศึกษาอยู่ในปริญญาตรี มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 50.50 โดยมีการประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ มากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
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38.50 และใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.75 ซึ่งเคยใช้บริการ  
สายการบินต้นทุนต่่าอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 82.75 และไม่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าอ่ืน คิดเป็น
ร้อยละ 17.25 โดยมีการค้นหาแหล่งข้อมูลจาก เว็ปไซต์สายการบิน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.91 
และมีความถี่ในการใช้บริการสายการบิน จ่านวน 2-3 ครั้งต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.75  
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการจากการลดราคาบัตรโดยสาร มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.25  
มีความพึงพอใจกับราคาบัตรโดยสารการบินต้นทุนต่่าในช่วง 500-1,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
69.25 ซึ่งมีการตัดสินใจด้วยตนเอง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.25 และเดินทางในช่วง วันจันทร์ – ศุกร์ 
มากที่สุด คิดเป็นร้อย 43.50 โดยเดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.25 และช่าระเงินค่าตั๋ว
โดยสารผ่านทางแอพพิเคชั่นมือถือ มากที่สุด  
 
 2) ผลการประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่้าในประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพการให้บริการ 
 

คุณภาพการให้บริการ Χ  S.D. การแปลผล 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  4.16 0.51 มาก 
2. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  4.29 0.58 มากที่สุด 
3. การตอบสนองผู้โดยสาร  4.31 0.62 มากที่สุด 
4. การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร  4.33 0.60 มากที่สุด 
5. ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร  4.23 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.27 0.07 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.27 (S.D.= 0.07) โดยคุณภาพการให้บริการ
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.33 (S.D.= 0.60) รองลงมา คือ  
การตอบสนองผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 (S.D.= 0.62) และความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.29 (S.D.= 0.58) ตามล่าดับ 
 
  3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้้าของสาย
การบินต้นทุนต่้าในประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี stepwise ของปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่
มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแสดงเฉพาะตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าตัวแบบสมการ 
 
คุณภาพการให้บริการ   SEb Beta t Sig. 
ค่าคงที่ 0.046 0.237  0.194 0.846 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 0.182 0.063 0.127 2.873 0.004* 
การให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร 0.482 0.071 0.395 6.801 0.000* 
ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร 0.266 0.060 0.250 4.433 0.000* 

R = 0.686, R2 = 0.470; Adjusted R2 = 0.466; F = 117.286; Sig. of F. = 0.000* 
 
 คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้โดยสารและด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้่า  
ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมการพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศ
ไทยโดยน่าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวท่านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้่า 
ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) 

Repeat Service Intention   =   0.046a + 0.182(Tangibility) + 0.482(Assurance) 
              + 0.266(Empathy)  

เมื่อ   Repeat Service Intention แทน  การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่า 
  Tangibility    แทน  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
  Assurance     แทน  การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร 
  Empathy              แทน  ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร 

 ซึ่งสามารถอธิบายความหมายของสมการได้ว่า 
 การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่า  = 0.046 (ค่าคงที่) + 0.182 (ความเป็น

                                    รูปธรรม ของการบริการ) + 0.482  
                                                             (การให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร) + 0.266                 

                                                                         (ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร)  
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า เมื่อน่าตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรเข้าสู่สมการพยากรณ์แล้ว  
ก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = 0.686 และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 
0.47 ซึ่งหมายถึง ตัวแปรคุณภาพการให้บริการทั้งสามด้านร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ตาม คือ การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่า ได้ร้อยละ 47  
 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกลับมาใช้บริการซ้้า 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการกลับมาใช้บริการซ้่า 
 

ความต้องการกลับมาใช้บริการซ้้า Χ  S.D. การแปลผล 
1. ท่านมีความตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการสายการบินนี้อีก
ครั้งในอนาคต 

4.28 0.74 มากที่สุด 

2. ท่านจะยังคงกลับมาใช้บริการจากสายการบินนี้อีก 
ถึงแม้ว่าราคาค่าตั๋วจะสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ 

3.82 0.89 มาก 

3. ท่านจะชักชวนครอบครัว เพ่ือนหรือคนรู้จักมาใช้สายการ
บินต้นทุนต่่า 

3.97 0.86 มาก 

รวม 4.02 0.74 มาก 
 
      จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกลับมาใช้บริการซ้่าของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.02 (S.D.= 0.74) โดยท่านมีความ
ตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการสายการบินนี้อีกครั้งในอนาคต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.28 (S.D.= 0.74) 
รองลงมา คอื ท่านจะชักชวนครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักมาใช้สายการบินต้นทุนต่่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.97 (S.D.= 0.86) และท่านจะยังคงกลับมาใช้บริการจากสายการบินนี้อีก ถึงแม้ว่าราคาค่าตั๋วจะ
สูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82 (S.D.= 0.89) ตามล่าดับ 
 
 5) ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการตั้งใจในการใช้บริการซ้้า
ของสายการบินต้นทุนต่้าในประเทศไทย 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการที่มีต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่า
ในประเทศไทย คือ คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้โดยสารและด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร 
 งานวิจัยสรุปว่า ตัวแปรคุณภาพการให้บริการทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตั้งใจ
กลับมาใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยโดยรวมอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ได้แก่ คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้โดยสาร และด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร  
 
อภิปรายผล 
 1. คุณภาพบริการของสายการบินต้นทุนต่้าในประเทศไทย 
 จากผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการเพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุน
ต่่าในประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
การตอบสนองผู้โดยสาร ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสารและด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร พบว่า 
คุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีระดับคุณภาพการให้บริการด้านการให้
ความมั่นใจแก่ผู้โดยสารมากที่สุด อาจเนื่องมาจากสายการบินต่าง ๆ มีการบริการที่ดีตามมาตรฐานสาย
การบินแห่งชาติรวมทั้งการสนับสนุนให้เครื่องบินสามารถออกเดินทางจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลาย
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ทางตรงตามก่าหนดเวลาที่ระบุในตารางบินด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย Jantaramanee 
(2014) พบว่า มาตรฐานการบินสากลสูงสุดได้มุ่งเน้นขนส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่าง
ปลอดภัย ซึ่งก่าหนดให้ทุกสายการบินต้องมีระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management 
System: SMS) เช่น มาตรฐานของ เครื่อง บินที่ให้บริการระบบความปลอดภัยภายในเครื่องบิน การให้
ความปลอดภัยในการดูแลซ่อม บ่ารุงเครื่องบิน ส่วนประกอบของเครื่องบิน และเครื่องยนต์ของเครื่องบิน 
เป็นต้น (ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ: ICAO) อีกท้ังสายการบินยังมีการ
ให้บริการแบบมืออาชีพ มีการน่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นระบบการจองตั๋ว
ออนไลน์เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้าให้สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
หรือแอพพลิเคชั่น รวมถึงปัจจัยทางด้านราคาที่มีความยืดหยุ่นสูงและรวมถึงโปรโมชั่นการส่งเสริมการ
ขายที่นับเป็นจุดดึงดูดให้ลูกค้าเลือกเดินทางอีกด้วย จึงท่าให้ผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ให้บริการของสายการบิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Saleem et al. (2017) 
ได้ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการและความมั่นใจต่อความตั้งใจในการซื้อซ้่า – กรณีของ
อุตสาหกรรมการบินของปากีสถาน พบว่า คุณภาพการบริการและความมั่นใจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ความตั้งใจในการซื้อซ้่า และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Han & Hwang (2015) ที่ศึกษาคุณภาพของ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการติดต่อระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ตั๋วเครื่องบิน, ความเชื่อมั่น และ
ความตั้งใจในระหว่างเที่ยวบิน : ความแตกต่างของกลุ่มอายุ (หนุ่มสาว วัยกลางคน ผู้ใหญ่) พบว่า 
โดยทั่วไปแล้วมีการระบุความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญในคุณลักษณะด้านคุณภาพระหว่างกลุ่มอายุของ
ผู้โดยสาร และระดับการรับรู้ของตั๋วเครื่องบินและความเชื่อมั่นในสายการบินนั้นมีความส่าคัญต่อการ
ตัดสินใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า 
 ส่วนประเด็นคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ จากการศึกษาพบว่า 
แม้ว่าสายการบินจะมีการจัดสรรสิ่งอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ บนเครื่องบินและภายในเครื่องบิน           
มีหนังสือพิมพ์รวมถึงนิตยสารคอยให้บริการด้วย แต่บางสายการบินห้ามหยิบนิตยสารลงจากเครื่อง
หรือใช้ข้อความอ้อม ๆ แทนว่าช่วยกันลดโลกร้อนโดยสามารถเข้าไปดูออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์                       
ได้แต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ต้องการการบริการที่จับต้องได้ในทันที จึงท่าให้ผู้โดยสารมองว่าคุณภาพ          
การให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดับ ปานกลาง เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chilembwe (2014) ได้ท่าการศึกษาการประเมินคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า
และความพึงพอใจของการขนส่งทางอากาศใน MALAWI : กรณีศึกษาสายการบิน MALAWI ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามมิติของ SERVQUAL (ความเป็นรูปธรรม ความน่าเชื่อถือการ
ตอบสนองการให้ความมั่นใจ ความเห็นอกเห็นใจ) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
โดยทั่วไปอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกมิติอย่างเห็นได้ชัด 
 2. ปัจจัยด้านคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้้าของสายการบินต้นทุนต่้าใน
ประเทศไทย  
 2.1 ผลการวิเคราะห์การส่งผลของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่า 
ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากผู้โดยสารได้รับการบริการที่ดีตามมาตรฐานของสายการบินตั้งแต่
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กระบวนการแรกที่ใช้บริการท่าให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจกับไม่ว่าจะเป็นระบบการเช็คอินที่มีความ
สะดวกและรวดเร็ว เช่น มีการเช็คอินผ่านเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของสายการบินนั้น เครื่องบินมีความ
ทันสมัย ซึ่งท่าให้ผู้โดยสารเกิดการรับรู้ในการให้บริการของสายการบินโดยคุณภาพการบริการนั้นหาก
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้ดีก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจ  Lertthaitrakul (2019) 
พบว่า การบริการเหล่านี้ได้ถูกน่าเสนอออกมาให้ผู้โดยสารได้รับรู้ถึงการให้บริการที่ดี อีกทั้งพนักงาน  
ก็มีการให้บริการบนเครื่องบินแบบมืออาชีพ  ยิ้มแย้ม แจ่มใส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phonsuwan 
& Somsuk (2016) พบว่า การพัฒนาคุณภาพบริการส่าหรับสายการบินต้นทุนต่่า พบว่า ผู้โดยสารชาว
ไทยให้ความส่าคัญสูงสุดสองอันดับแรก คือ “การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเครื่องบินที่ทันสมัย
และมีสภาพที่ดี” สอดคล้องกับงานวิจัย Tian et al. (2019) ได้ท่าการศึกษาแนวทางใหม่ของการ
วิเคราะห์สื่อโซเชียลเพ่ือคาดการณ์คุณภาพการบริการ:หลักฐานจากอุตสาหกรรมสายการบิน   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ข้อมูลสื่อโซเชียลเพ่ือวัดและประเมินคุณภาพบริการ ด้วยตัวชี้วัด SERVQUAL 
พบว่าคุณภาพการบริการจากโซเชียลมีเดียนั้นถูกต้องและสามารถใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการ 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nathongkam & Kuntonbutr (2018) พบว่าอิทธิพลของปัจจัยทาง
การตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่า พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและการน่าเสนอเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่า 
 2.2 ผลการวิเคราะห์การส่งผลของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่า 
ของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร
ส่งผล  ต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยอย่างมีนัยส่าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะสายการบินมีพนักงานที่มีทักษะการสื่อสารในด้านการประกาศแจ้ง
ความเคลื่อนไหวบนเครื่องบิน โดยการสื่อสารมีความส่าคัญและพนักงานของสายการบินต้องท่าการ
สื่อสารอย่างเหมาะสมกับผู้โดยสารการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีบทบาทส่าคัญอันจะ
น่าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้โดยสารกับพนักงานให้บริการเพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถรับรู้ได้ถึงความ
เชื่อมั่นในคุณภาพบริการของสายการบินที่ใช้บริการมีการแสดงออกทางการช่วยเหลือเกื้อกูลการสื่อสาร
ระหว่างกัน การแบ่งงานกันท่าเป็นสิ่งที่ผู้ โดยสารสามารถรับรู้ ได้จากพฤติกรรมการแสดงออก 
ของพนักงานให้บริการของสายการบิน เพ่ือน่าไปสู่การเลือกและตัดสินใจซื้อในอนาคต ซึ่งขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ Tipsuwan (2018) พบว่า คุณภาพบริการของสายการบินต้นทุนต่่ าเส้นทางบิน 
อุบลราชธานี- กรุงเทพมหานคร- อุบลราชธานี พบว่า ควรปรับปรุงคุณภาพการบริการ 2 ด้านคือ ด้าน
การให้ความมั่นใจต่อผู้รับบริการ (Assurance) ที่พนักงานยังไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง
เต็มความสามารถและยังขาดความรู้ที่ถูกต้องและแม่นย่าด้านข้อมูล 
 2.3 จากผลการวิจัยยังพบประเด็นการส่งผลของคุณภาพการให้บริการด้านความเห็นอกเห็นใจ
ผู้โดยสารส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานสามารถดูแลเอาใจใส่และเรียนรู้ท่าความเข้าใจกับ
ผู้โดยสารตลอดการเดินทางรวมไปถึงบริการพิเศษต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ เช่น บริการเก้าอ้ีรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยส่าหรับการเคลื่อนที่ โดยพนักงานจะให้การดูแลพร้อมที่จะ
ตอบสนองความต้องการรายบุคคลและตรงจุด และพนักงานสามารถเข้าใจถึงปัญหาและแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sa-nguanwong (2018) ที่ได้ท่าการศึกษา
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การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้โดยสารภายในประเทศที่มีต่อเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์
ประจ่าสถานีภูเก็ต พบว่า “ด้านความเอาใจใส่”มีระดับการรับรู้ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์
ทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการประกันความม่ันใจ และการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sangsawad & Preechanont (2018) ได้ท่าการศึกษา
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการออนไลน์ของธุรกิจที่จ่าหน่ายแพ็คเกจทัวร์ พบว่า ด้านการ
บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคลส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้่าของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Lin & Huang (2015) กล่าวว่า การใช้กระบวนการวิเคราะห์โครงข่ายเพ่ือวัดปัจจัยที่ก่าหนดความตั้งใจ
ซื้อซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่า: การเปรียบเทียบลูกค้าในอนาคตและลูกค้าปัจจุบัน พบว่ากลุ่มลูกค้า
ปัจจุบันเน้นความส่าคัญของ “การบริการของพนักงาน” ท่าให้รูปแบบการประเมินและผลลัพธ์ที่ได้จาก
การวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีคุณค่าส่าหรับผู้จัดการของสายการบินต้นทุนต่่า (LCCs) เพ่ือใช้ใน
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 
 ส่วนประเด็นผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ไม่ส่งผล
ต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย ประกอบไปด้วย ด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจ และด้านการตอบสนองผู้โดยสาร ดังนี้  
  2.4 คุณภาพการให้บริการที่มีต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่า          
ในประเทศไทย ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ แม้ว่า สายการบินจะให้บริการตามเงื่อนไขในการ
ให้บริการของแต่ละสายการบิน พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือไม่ให้เกิดการบริการ         
ที่ผิดพลาดในแต่ละเที่ยวบิน นั้น แต่สายการบินก็ต้องมีการจัดอบรม ฝึกฝนให้กับพนักงานจนเกิด
ความช่านาญ สร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่พนักงานอยู่สม่่าเสมอเพ่ือน่าไปสู่คุณภาพการบริการที่โดด
เด่นของสายการบิน เช่น ด้านการอ่านวยความสะดวกบนเครื่องบินและหลังท่าการบิน ผู้โดยสารจะ
ได้รับบริการต้อนรับจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ด้วยการกล่าวต้อนรับทักทายและบอกทางไป
ยังที่นั่งในชั้นบริการต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสารและเมื่อผู้โดยสารมาถึงอาคารผู้โดยสารขาเข้าของสนามบิน
ทางสายการบินจะให้พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนน่ากระเป๋าของผู้โดยสาร ไปช่องทางออกเพ่ือให้
ผู้โดยสารรับกระเป๋าและเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ต่อไป ด้านความปลอดภัย มีการสาธิตการใช้
อุปกรณ์ แนะน่าคู่มือความปลอดภัยบนเครื่องบิน ที่ผู้โดยสารควรปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ และข้อ
ห้ามในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดบนเครื่องบิน เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้อาจจะรบกวน
สัญญาณการติดต่อสื่อสารและการเดินอากาศของเครื่องบินและการงดสูบบุหรี่ในทุกเที่ยวบิน จะเห็น
ได้ว่าการให้บริการกับผู้โดยสารในแต่ละช่วงของการมาใช้บริการของผู้โดยสารนั้น ทางสายการบินต้อง
ให้ความส่าคัญและใส่ใจในทุกกระบวนการ เนื่องจากการให้บริการจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจแก่สายการบินที่และท่าให้ผู้โดยสารเกิดความความประทับใจและกลับมาใช้บริการ
ซ้่าซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Sukpasjareon (2015) ได้ท่าการศึกษารูปแบบการสร้างความพึง
พอใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดส่าหรับการปรับตัวเข้าสู่
เศรษฐกิจอาเซียน จากการศึกษาพบว่า “คุณภาพของห้องโดยสาร”เป็นปัจจัยส่าคัญที่สุดของสายการ
บินราคาประหยัด โดยปัจจัยชี้วัดที่ส่าคัญที่สุดของคุณภาพของห้องโดยสาร ได้แก่ ความสะอาดของทั้ง
ห้องโดยสารและห้องน้่า ขนาดที่พอเหมาะความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและรักษาความปลอดภัย 
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ดังนั้น ถ้าสายการบินราคาประหยัดจัดเตรียมห้องโดยสารในลักษณะดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะยิ่งรับรู้ถึง
คุณค่าและยิ่งพึงพอใจในสายการบินดังกล่าวเพ่ิมขึ้น จนท่าให้ผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดี โดยการ
กลับมาใช้ซ้่าในโอกาสต่อไป 
  2.5 คุณภาพการให้บริการที่มีต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่า          
ในประเทศไทย ด้านการตอบสนองผู้โดยสาร แม้ว่า สายการบินจะมีความปลอดภัย มีความตรงต่อเวลา
มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการเดินทางสามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้โดยสารในแต่
ละเที่ยวบิน นั้น แต่สายการบินควรค่านึงถึงการให้บริการในภาคพ้ืนดินเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้โดยสารให้มากยิ่งขึ้น เช่น ผู้โดยสารที่ไม่เคยเดินทางโดยสารเครื่องบินมาก่อน มีการแนะน่าการ
ซื้อบัตรโดยสาร การเช็คอินผ่านตู้อิเล็กทรอนิกส์ที่หรือการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ในการเดินทาง โดย
พนักงานภาคพ้ืนดินมีความเอาใจใส่ที่จะให้บริการและช่วยเหลือต่อผู้โดยสาร จะเห็นได้ว่าคุณภาพการ
บริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้โดยสารของพนักงานภาคพ้ืนดินมีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของ
ผู้โดยสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Saha & Theingi (2009) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจความตั้งใจเชิงพฤติกรรม กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย การศึกษา
พบว่า ล่าดับความส่าคัญของมิติคุณภาพการบริการ คือ “ตารางเที่ยวบิน พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ลักษณะทางกายภาพ และเจ้าหน้าที่ภาคพ้ืนดิน ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อมิติคุณภาพ
การให้บริการ” เหล่านี้มีความส่าคัญมากในการอธิบายความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ผู้โดยสารที่พึงพอใจ
ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากตารางการบิน และลูกค้ามีส่วนร่วมในการสื่อสารด้วยค่าพูดที่เป็นบวกและมี
ความตั้งใจกลับมาซื้อซ้่าสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลวิจัยไปใช้ 
 1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการสายการบิน        
ไม่ควรปล่อยให้เครื่องบินมีสภาพทรุดโทรม ควรรักษาให้เครื่องบินให้มีสภาพดีทันสมัย มีความสะอาด
พร้อมให้บริการในแต่ละเที่ยวบิน มีการจัดสรรสิ่งอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ บนเครื่องบิน และมีคู่มือ
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่สายการบินก่าหนดที่สามารถท่าให้ผู้โดยสารได้ทราบถึงรายละเอียด
และการบริการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในแต่ละเที่ยวบินเพื่อรักษามาตรฐานและสร้างความเป็นรูปธรรมให้
การบริการต่อผู้โดยสารที่มาใช้บริการเพราะผู้โดยสารสามารถมองเห็นหรือจับต้องสิ่งของเหล่านี้ได้ 
 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ สายการบินควร
ปฏิบัติตามแนวทางในการให้บริการของส่างานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงให้
ผู้โดยสารเห็นถึงความเชื่อถือไว้วางใจในสายการบิน ดังนั้น สายการบินควรแจ้งหรืออบรมเงื่อนไข
ต่าง ๆ ให้กับพนักงานสายการบิน ตามที่ส่างานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ก่าหนดขึ้น 
เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตามและแจ้งผู ้โดยสารให้ผู ้โดยสารให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สายการบิน
ก่าหนดขึ้น 
 3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองผู้โดยสาร พนักงานสายการบิน
ต้องแสดงถึงความเต็มใจในการให้บริการต่อผู้โดยสาร ตลอดจนการกล่าวทักทายเพ่ือแสดงต่อความ
เป็นมิตรให้กับผู้โดยสารและสายการบินต้องมีช่องการติดต่อที่อ่านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้มาก
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ที่สุด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบินของผู้โดยสาร การคืนตั๋วเครื่องบิน ซึ่ง
การบริการเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการรับผิดชอบและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้โดยสารและเมื่อสายการบินได้กลับมาให้บริการสายการบินควรแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสารได้
ทราบ เช่น ระยะเวลาในการบินที่บินยาวนานจากเดิมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินตามที่สายการบิน
ก่าหนด การจ่าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน  
 4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร สายการบิน
ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การการเตรียมพร้อมของพนักงานสาย
การบินจึงเป็นสิ่งส่าคัญอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร เช่น พนักงานควรแต่ง
กายสะอาด สุภาพ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีความสามารถทางด้านภาษาได้หลายภาษา ซึ่งเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ขององค์กร รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้โดยสารในการให้บริการข้อมูล
รายละเอียดของสายการบิน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้บริการในรูปแบบ Call center การ
ให้บริการในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ ท่าให้ผู้โดยสารเกิดความม่ันใจต่อผู้โดยสารที่มาใช้บริการ  
 5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร เนื่องจาก
ผู้โดยสารของสายการบินมีความต้องการและลักษณะเฉพาะของผู้รับบริการที่ไม่เหมือนกัน สายการ
บินต้องเข้าใจและค่านึงถึงปัญหาของผู้โดยสารเป็นหลัก เช่น ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษในการบริการเก้าอ้ีรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยส่าหรับการเคลื่อนที่ หรือมีการติดตามหลังการใช้บริการ
ทุกครั้ง เช่น การส่งจดหมายตามอิเล็คทรอนิคส์ของผู้โดยสารหรือสอบถามทางโทรศัพท์ เพ่ือให้เข้าถึง
ความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอย่างแท้จริงและสามารถน่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นมาปรับปรุง
และพัฒนาสายการบินให้ดียิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณภาพการบริการธุรกิจสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ
เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบผลการวิจัยกับคุณภาพการบริการธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่ 
 2. ควรเพ่ิมตัวแปรในการศึกษา เช่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่าหรับสินค้าบริการ 
(7Ps) และคุณภาพการบริการ ว่ามีผลต่อการตั้งใจในการใช้บริการซ้่าของสายการบินต้นทุนต่่าใน
ประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 
 3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่่าที่ให้บริการระหว่าง
ประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบและหาปัจจัยที่แตกต่างของคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่่า
ภายในประเทศ 
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[Ministry of Commerce Free Trade Area (FTA)]. Bangkok: Ministry of Commerce. 
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บทคัดย่อ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เป็นแนวคิดทางการศึกษาของประเทศ
ฟินแลนด์หลังปฏิรูปการศึกษาแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน ในปี ค.ศ. 2016 โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ผ่านปรากฏการณ์ที่เป็นจริง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในประเด็นมุมมองที่หลากหลาย เป็นการเรียนแบบ  
บูรณาการ ผ่านการตั้งค าถามน าไปสู่การหาค าตอบด้วยกระบวนการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ  
ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากห้องเรียนปกติไปสู่ โลกของเทคโนโลยี   
มีการแลกเปลี่ยนความคิดผ่านการใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมความรู้ของผู้ เรียนในโลก 
แห่งความจริง บทความนี้ได้น าเสนอแนวคิดลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์
เป็นฐาน บทบาทผู้เรียน/ผู้สอน รวมถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้สอนและผู้ที่มีความสนใจ
สามารถเข้าใจและน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ 
 การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การเรียนรู้แบบบูรณาการ โลกแห่งความจริง 

 
ABSTRACT 

 Phenomenon-based learning is an approach of Finnish education after 
educational reform in 2016. The teaching approach is based on the phenomena of the 
world in different topics of learners’ view, called integrated learning. Learners ask 
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questions and find the answers through cooperative problem solving beyond the 
classroom via the internet and information system in the digital era for enhancing the 
learner’s knowledge in the real world. This article presents the concept of 
phenomenon-based learning, student/instructor roles, and the steps of instruction for 
educational instructors to use and apply in learning management. 
 
Keywords 
 Phenomenon-based Learning, Integrated Learning, The Real World 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่มีพัฒนาการขององค์ความรู้อย่างรวดเร็วและ
หลากหลายบนโลกแห่งความเป็นจริง (Real world) ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
จากการเน้นเนื้อหาความรู้ (Content) เป็นการเน้นสาระความรู้ (Core content) และทักษะการ
เรียนรู้ (Learning skill) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และพัฒนาไป
ตามความสามารถของตน บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยให้ความส าคัญกับ 
การเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีกับบริบทชีวิตจริง  น าไปสู่การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) เป็นการเตรียมความพร้อม 
สู่การเป็นพลเมืองโลก (Global citizens) ที่สามารถบูรณาการความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
(Francis, Breland, Østergaard, Lieblein, & Morse, 2013) 
 ประเทศไทยมีนโยบายก าหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ ปี พ.ศ. 2561-
2580 ที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นประเด็น
ความส าคัญด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา เทคโนโลยี และดิจิทัล ให้คนไทยมีทักษะดี มีสมรรถนะสูง เป็นนักคิดและนวัตกรใน  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก 2561 (National strategy (2018-2037), 2018) สอดคล้อง
กับแผนการศึ กษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  2560-2579 โดยส านั ก งาน เลขาธิ การ สภาการศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้วางกรอบ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการจัดการศึกษาขับเคลื่อนตาม
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
เพ่ือพัฒนาระบบกระบวนการจัดการศึกษา ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่ งยืน ( Ministry of Education, Office of the Education Council., 2017) จากนโยบายชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่รู้จักสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ ร่วมกับการปฏิบัติ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะของผู้เรียน และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context-based 
learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) เป็นต้น 
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 ปัจจุบันการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning)  
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนแบบพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary learning) ที่ได้ถูกเสนอขึ้นโดยประเทศฟินแลนด์จากแนวคิดการพัฒนาระบบ
การศึกษาแกนกลางของประเทศ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะข้ามพิสัย (Transversal competencies) ของ
ผู้เรียน ให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิต ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะมีการน าปรากฏการณ์หรือสถานการณ์
ที่เป็นประเด็นน่าสนใจมาท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ ตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบ และลงมือหาค าตอบ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ในตนเองภายใต้ปรากฏการณ์ตาม
สภาพจริง (Authentic phenomena) (Symeonidis & Schwarz, 2016) 
 บทความวิชาการนี้ผู้ เขียนได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐานตามหัวข้อ ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะการจัดการเรียนรู้ บทบาทของ
ผู้สอน บทบาทของผู้เรียน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เนื้อหา 
 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการ์เป็นฐาน 
 ประเทศฟินแลนด์เป็นผู้น าทางด้านการศึกษาที่มีผลคะแนนสูงสุด ตามโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ  (Program for International Student Assessment: PISA) มีการทดสอบ
สมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการค านวณ ขององค์กร
เพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co – operation and 
Development: OECD) (OECD, 2016) จากการแสดงถึงศักยภาพด้านการศึกษาข้างต้น ท าให้เกิด
จุดเริ่มของความสนใจในระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ว่าได้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างไรจึง
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ และมีความสุขในการเรียน 
 ฟินแลนด์เป็นประเทศเริ่มแรกของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานที่ได้ผ่าน
การพัฒนาและทดลองใช้ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 (Halinen, 2018) โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ และสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความสนใจของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาทักษะหลักและทักษะทางสังคม โดยผู้เรียนมีบทบาทหลักในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ได้สร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ในตนเองของผู้เรียน โดย
ใช้ความรู้สาระวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการผ่านกระบวนการคิด (thinking processes) และกระบวนการ
ทางปัญญา (cognitive processes) ให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ น าไปสู่ความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง ท าให้ได้องค์ความรู้ที่มีความหมายและยั่งยืน  (Mattila & 
Silander, 2015; Butkatunyoo, 2018) 
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 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 Nuora & Välisaari (2019) ให้ความหมายว่า เป็นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของโลกแห่งความจริงในมุมมองที่หลากหลาย เน้นกระบวนการเชิงบูรณาการ
ระหว่างสาระรายวิชาต่าง ๆ และหัวข้อประเด็นที่สนใจ 
 Symeonidis & Schwarz (2016) ให้ความหมายว่า เป็นการสอนแบบบูรณาการหลาย
สาระวิชาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างวิธีหาค าตอบจากปรากฏการณ์ที่ศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนแบบ 
สหวิทยาการช่วยให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทฤษฎี องค์ความรู้ใหม่ และเข้าใจ
ปรากฏการณ์ในชีวิตจริง 
 Daehler & Folsom (2016) ให้ความหมายว่า เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้
และทักษะรวมยอดของแต่ละศาสตร์ ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สนใจอย่างมีเหตุผล ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีความหมาย 
 Mattila & Silander (2015) ให้ความหมายว่ า  เป็นการ เรี ยนรู้ แบบองค์ รวม  น า
ปรากฏการณ์ของโลกแห่งความจริงเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้  ซึ่งปรากฏการณ์ที่ใช้จะต้องมีความ
สอดคล้องกับบริบทของผู้ เรียน ผู้ เรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะจากการศึกษา
ปรากฏการณ์แบบสหวิทยาการภายใต้บริบทที่เชื่อมโยงกัน 
  Butkatunyoo (2018) ให้ความหมายว่า เป็นการเรียนที่เริ่มด้วยปรากฏการณ์ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง น าไปสู่การเรียนรู้แบบสหวิทยาการในมุมมองที่หลากหลาย โดยใช้เทคนิค วิธีการ  
และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนข้ามศาสตร์วิชาภายใต้บริบทที่สัมพันธ์ 
กับชีวิตจริง 
  Mahavijit (2017) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
มี โอกาสศึกษาและพัฒนาทักษะที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่ สนใจแบบองค์รวม  
ไม่มีการเรียนเนื้อหาสาระแยกรายวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเชื่อมโยงกับบริบทชีวิตจริง 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่น าปรากฏการณ์ในโลกแห่งความจริงมาเป็นประเด็นกระตุ้นความสนใจ น าไปสู่กระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างสาระวิชา ร่วมกับเทคนิค กลยุทธ์การสอน และเครื่องมือ  
เพ่ือสร้างความรู้และทักษะข้ามพิสัยภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน 
 
 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีลักษณะเน้นการสอนแบบบูรณาการ  
ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ เนื้อหาเป็นประเด็นองค์รวมไม่มีการแยกรายวิชา (Thematic learning)  
ภายใต้กรอบแนวคิดหลักที่ว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Constructivism)  
ผ่านการศึกษาปรากฏการณ์ตามสภาพจริงด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นโมดูล มีการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student center) รวมถึงการสอดแทรกกิจกรรมในบริบทของการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Cooperative problem-solving)  ภายใต้แนวคิดคอนสตรัคติวิสท์เชิงสังคม 
(Socio-constructivism) และทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมสังคม (Socio-cultural learning 
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theory) (Mahavijit, 2017) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้แนวคิดทฤษฎี เนื้อหาใหม่ผ่านการเชื่อมโยงสถานการณ์
กับปรากฏการณ์จริง 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน จะเริ่มต้นด้วยการสังเกตปรากฏการณ์ที่
ก าลังเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริง ตามด้วยการตั้งค าถามโดยผู้เรียน ประกอบด้วยมิติ 5 มิติ (Mattila 
& Silander, 2015) คือ 
 1. ความเป็นองค์รวม (Holisticity) 
 การเรียนรู้แบบบูรณาการใช้ความรู้ข้ามศาสตร์กับประเด็นที่สนใจอย่างเป็นธรรมชาติ  
หรือเรียกได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีรูปแบบสหวิทยาการที่เน้นให้ผู้เรียน
เข้าใจสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามสภาพความเป็นจริง โดยไม่มีการแบ่งเนื้อหาตามรายวิชา
เหมือนกันการจัดเรียนรู้ทั่วไป 
 2. สอดคล้องกับบริบท (Contextuality) 
 การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาหรือสร้างคุณประโยชน์ที่
สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนและชุมชน ท าให้การเรียนรู้มีความหมาย ปรากฏการณ์ที่ใช้
สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ แต่ต้องมีประเด็นหรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
สังเกต พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 3. การเรียนรู้สภาพจริง (Authenticity) 
 การเรียนรู้ต้องใช้สถานการณ์ปัญหาของโลกแห่งความเป็นจริงในการขับเคลื่อนกิจกรรม  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชน เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญใน
หลากหลายศาสตร์ เข้าใจการแก้ปัญหาชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้าน โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง 
ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยความช านาญและมีประสบการณอ์ย่างแท้จริง 
 4. การเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based inquiry learning) 
 การเรียนรู้เริ่มจากผู้เรียนระบุปัญหา ตั้งค าถามจากการเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาจริงเป็น
การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย น าไปสู่การแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปัญหาร่วมกัน ให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา 
 5. กระบวนการเรียนรู้ (Learning process) 
 การเรียนรู้มีกระบวนการพัฒนาสมมติฐานสร้างทฤษฎี ผู้เรียนสามารถวางแผนกระบวนการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้ต้องเกี่ยวข้องกับบริบทของการแก้ปัญหา การเรียนรู้เชื่อมโยง
กับสถานการณ์หรือปรากฏการณ์จริง สามารถปรับเปลี่ยนการหาค าตอบได้ตามสถานการณ์
ตลอดเวลา การสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีผู้สอนกระตุ้น สนับสนุน และอ านวยการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้สามารถออกแบบแนวทางการเรียนหาค าตอบได้ 
 
 บทบาทผู้สอนในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 ผู้สอนแสดงบทบาทลดลงในการให้ความรู้เนื้อหากับผู้เรียน แต่จะเปลี่ยนบทบาทผู้ให้
ค าแนะน า เนื่องจากการเรียนการสอนมีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
หากผู้สอนมีการปรับบทบาทได้อย่างถูกต้องกระบวนการสอนจะมีประสิทธิภาพสูงสุด (Lähdemäki, 
2018) โดยผู้สอนจะมีบทบาท ดังนี้ 
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 1. กระตุ้นและสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ผู้สอนจะต้องสนับสนุนผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่ จัดบรรยากาศการเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล สื่อ 
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ระหว่างกัน ท าให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขวางขึ้น และมีความหลากหลาย น าไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่ใช้วิธีบอกความรู้
โดยตรง ส่งเสริมผู้ เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา  
เพ่ืออ านวยความสะดวก อีกท้ังยังสามารถน าข้อมูลจากการสังเกตและประเมินตามสถานการณ์จริงมา
พัฒนาแนวทางการสอนได้ 
 2. เตรียมแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีความหลากหลาย 
 ผู้สอนต้องมีความสามารถในการค้นพบสิ่งที่ต้องการแท้จริงในการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียน  
ให้โอกาสผู้เรียนในการศึกษา แสวงหาข้อมูล ทดลอง ใช้กระบวนการคิดกับข้อมูลที่ได้มา และสามารถ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากความรู้ใหม่ 
 3. ออกแบบสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกับความจริง 
 ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้มีโอกาสได้พบกับสถานการณ์จริง  
หรือสภาพแวดล้อมที่ เหมือนจริง เ พ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสที่จะได้ เรียนรู้  วิ เคราะห์  ตัดสินใจ  
และตรวจสอบผลของการตัดสินใจจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยตัวของผู้เรียนเอง เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม 
 4. เป็นนักออกแบบกระบวนการสร้างความรู้ 
 ผู้สอนจะต้องเน้นกระบวนการที่จะท าให้ผู้เรียนได้รู้จักการสืบเสาะหาความรู้ ประสบการณ์ 
และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้เชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ที่เผชิญได้ 
 5. ไม่เป็นผู้ชี้น าหรือออกค าสั่ง 
 ผู้สอนต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ เรียน จัดกิจกรรมให้ตรงกับความสนใจของผู้ เรียน  
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า 
 
 บทบาทผู้เรียนในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการ์เป็นฐาน 
 ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ สามารถสังเกตถึงประเด็นส าคัญ และค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สนใจด้วยมุมมองแบบองค์รวม เพ่ือให้ได้ค าตอบอย่างมีความหมายและ
สามารถน าความรู้ใหม่ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง ถ้าผู้เรียนมีบทบาทที่ถูกต้องกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ( Francis, Breland, Østergaard, Lieblein, & Morse, 2013; 
Mattila & Silander, 2015) โดยผู้เรียนจะมีบทบาท ดังนี้ 
 1. สังเกตปรากฏการณ์ด้วยมุมมองที่หลากหลาย 
 ผู้เรียนร่วมกันสังเกตปรากฏการณ์ในโลกแห่งความจริงที่สนใจในมุมมองที่หลากหลาย โดย
อาศัยความรู้เดิมที่มีและมีการบูรณาการความรู้ข้ามสาขาวิชาอย่างเป็นธรรมชาติ น าไปสู่การอภิปราย
กลุ่มสร้างประเด็นความสนใจ ปัญหา และตั้งข้อสงสัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ภายใต้
บริบทของปรากฏการณ์ที่สังเกตได้นั้น ๆ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะมีผู้สอนเป็นผู้แนะประเด็นให้มี



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

  
 

257 

ความสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎีของบทเรียน เพ่ือให้การเรียนรู้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของผู้เรียน 
 2. ตั้งค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สนใจ 
 กลุ่มผู้เรียนร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาที่
ต้องการหาค าตอบจากปรากฏการณ์ที่สนใจ การเรียนรู้นี้จะต้องใช้ปรากฏการณ์เป็นประเด็นตั้งต้น 
ผู้เรียนสามารถค้นหาค าตอบได้ด้วยการศึกษาที่มีการบูรณาการสาระวิชาต่าง ๆ การที่ผู้เรียนสามารถ
ตั้งค าถามได้เป็นการเริ่มต้นที่ส าคัญในการด าเนินกระบวนการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 3. ลงมือศึกษาปรากฏการณ์ด้วยการสืบค้น ทดลองปฏิบัติ ภายใต้แนวคิดการสร้างองค์
ความรู้ในตนเอง 
 ผู้เรียนศึกษาปรากฏการณ์ตามประเด็นค าถาม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หรือ 
การเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นฐาน โดยที่ผู้เรียนจะต้องท าการค้นคว้าข้อมูล อภิปรายกลุ่ม และเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านการใช้องค์ความรู้ที่หลากลาย มีการรับข้อมูลใหม่จากการค้นคว้า รวมไปถึงการลงมือ
ปฏิบัติในบริบทจริง สามารถน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ เพ่ือหาค าตอบแบบสหวิทยาการ 
เพ่ือให้เข้าใจถึงบริบทของปรากฏการณ์อย่างลึกซึ้ง โดยการสนับสนุนอ านวยความสะดวกจากผู้สอน 
ผ่านใต้การสร้างสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมตามล าดับ
ความส าคัญของเนื้อหา และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
 4. สะท้อนคิดตามสภาพจริง 
 ผู้ เรียนได้รับองค์ความรู้ ใหม่ที่ เชื่อมโยงกับโลกแห่งความจริงจากการเรียนรู้ โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ภายใต้บริบทเดิม  
ซึ่งแสดงถึงกระบวนการคิด และกระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนที่สามารถเลือกใช้ข้อมูลหรือทักษะ 
ผู้เรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ถ่ายโอน น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย 
สามารถเก็บข้อมูลจากการส ารวจ ทดลอง อภิปรายลงข้อสรุป ท าให้เกิดหลักฐานในการประเมิน 
เชิงประจักษ์ มีการพัฒนาความรู้และทักษะตลอดเวลาเหมือนอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ 
ชุมชนนักปฏิบัติ 
 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน มุ่งเน้นการบูรณาการของเนื้อหาสาระวิชาที่
หลากหลายและเป็นประเด็นหัวข้อเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ข้อเท็จจริงและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตาม
แนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่สนใจอย่างลึกซึ้ง โดยได้มีนักการศึกษาเสนอ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์ เป็นฐาน ไว้ดั งนี้  (Daehler & Folsom 2016; 
Islakhiyah, Sutopo & Yulianti, 2018; Nordberg & Ahola-Luttila, 2019 cited in Bureau of 
Academic Affairs and Educational Standards, Office of the Basic Education Commission, 
Ministry of Education, 2019) 
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ตารางท่ี 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 

Daehler & Folsom (2016) Islakhiyah, Sutopo, & 
Yulianti (2018) 

Nordberg & Ahola-Luttila 
(2019) 

เลือกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 
(Select an Interesting 
Phenomenon) 
ปรากฏการณ์ที่เลือกมาควร
สอดคล้องกับประสบการณ์และ
ระดับชั้นของผู้เรียน มีความ
น่าสนใจท้ังต่อตัวครูและนักเรียน 
และควรมองปรากฏการณเ์ป็นเซต 
(Think about the Phenomena 
as a Set) 

สังเกตปรากฏการณ์  (Observe 
the phenomenon) 
ครูน าเสนอปรากฏการณ์เพื่อช่วย
นักเรียนในการสร้างค าอธิบาย 

วางแผน (Planning) 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมี
การวางแผนร่วมกันระหว่างครูผูส้อน
ในแต่ละวิชาเริ่มต้นจากการคดัเลอืก
เนื้อหาจากมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่
สามารถจัดการเรยีนรู้ร่วมกันได้ แล้ว
ร่วมกันออกแบบการจดัการเรียนรูท้ี่
เหมาะสมต่อธรรมชาติวิชานั้น 

วิเคราะห์คุณค่าของบทเรียนที่มีอยู่ 
(Analyze the Utility of Your 
Existing Lessons) 
ครูควรพิจารณาว่า นักเรียนได้
เรียนรู้อะไรจากกิจกรรม และจะ
ประยุกตส์ิ่งเหล่า 
นั้นไปสู่ปรากฏการณต์่างๆ ได้
อย่างไร 

เขียนค าอธิบายเบื้องต้น 
(Compose an initial 
explanation) 
นักเรียนพัฒนาค าอธิบายเบื้องต้น
เกี่ยวกับกระบวนการและสาเหตุ
ของปรากฏการณ ์

การด าเนินการ (Execution) 
การด าเนินการจัดการเรียนรู้ จะ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรูด้้วย
ตนเองโดยการค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย ออกแบบการประเมิน
เชิงปฏิบัติการในการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องอภิปราย
โต้เถียงเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนา
ความรู้ของตนเอง โดยครูท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งให้การ
เสรมิแรงทางบวกแก่นักเรียนใหเ้กดิ
ความมุ่งมั่นตั้งใจ และกล้าที่แสดง
ความเป็นตัวตนของตนเอง 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

Daehler & Folsom (2016) Islakhiyah, Sutopo, & 
Yulianti (2018) 

Nordberg & Ahola-Luttila 
(2019) 

วางล าดับกิจกรรม (Plan a 
Sequence of Activities) 
เริ่มต้นด้วยการสังเกตปรากฏการณ์ 
และสนทนา อภปิรายกับนักเรียน
เพื่อส ารวจแนวคดิและตั้งค าถาม 
กระตุ้น 
ให้นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรม
การเรยีนรู้เพื่อให้เข้าใจความเป็นไป
ได้ ส่งเสรมิให้นักเรียนระบสุิ่งที่
อยากเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ ์
สนับสนุนใหผู้้เรยีนร่วมวางแผน
กิจกรรมการเรียนรู้และเพิม่ขั้นตอน
การสรุปสิ่งที่พวกเขาได้เรยีนรู้จาก
กิจกรรมโดยอาจใช้ค าถาม 

ตรวจสอบ (Investigation) 
นักเรียนท าการสืบเสาะหาค าตอบ
เป็นกลุ่มเพื่อระบุกระบวนการ
เกิดขึ้นและสาเหตุความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ ์

การประเมิน (Evaluation) 
การประเมินเป็นการประเมิน
ระหว่างเรยีนที่สะท้อนให้เห็น
พัฒนาการของผู้เรียน โดยมีลักษณะ
การประเมินท่ีหลากหลาย 
จุดมุ่งหมายของการประเมินท่ีไม่ใช่
มุ่งเน้นเกรด หรือผลการเรียน แต่
มุ่งเน้นให้ผู้เรีนพัฒนาตนเองยิ่งข้ึน 
โดยที่ทุกคนสามารถพัฒนางานของ
ตนเอง ในกรอบท่ีก าหนด ซึ่งการ
ประเมินอาจก าหนดคะแนนให้อยูใ่น
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่ประเมิน
ร่วมกันของครูมากกว่าหนึ่งคน หรอื
ก าหนดให้อยู่ในรายวิชาทั้งสองวิชาก็
ได้ตามความเหมาะสม 

วางแผนการตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เรียน (Make a Plan 
for How You will Know 
Students have made Sense 
of the Phenomenon) 
โดยให้นักเรียนเขียน 
ค าอธิบาย ออกแบบสไลด์น าเสนอ 
สรุปในรูปของโปสเตอร์ น าเสนอ
ปากเปล่า หรือแสดงออกในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง 
เพื่อสะท้อนว่าพวกเขามีความคิด
รวบยอดและสามารถ ประยุกต์ใช้
สิ่งที่ได้เรียนรูไ้ด ้

รวบรวมค าอธิบายสุดท้าย 
(Compile the final 
explanation) 
นักเรียนในกลุม่ประเมินค าอธิบาย
เบื้องต้นและสร้างค าอธิบาย
สุดท้ายของปรากฏการณ ์

 

 ให้เหตุผล (Giving reasons) 
บทสนทนาโตต้อบระหว่างนักเรียน
และนักเรียนเกี่ยวกับค าอธิบายที่
สร้าง 
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 จากตารางข้างต้นผู้เขียนได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. เลือกปรากฏการณ์ทีน่่าสนใจ 
 ผู้สอนเลือกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและระดับของผู้เรียน  
ซึ่งปรากฏการณ์ที่เลือกใช้อาจจะสามารถอธิบายจากประสบการณ์ของผู้เรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
ปรากฏการณ์ที่เลือกควรมีลักษณะเป็นชุด (Set of phenomenon) เนื่องจากบทเรียนแต่ละหัวข้อไม่
จ าเป็นต้องมีการใช้ปรากฏการณ์ที่สมบูรณ์เพียงปรากฏการณ์เดียวในการเรียนรู้ 
 2. วิเคราะห์อรรถประโยชน์ของบทเรียน 
 ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองว่าจะได้ความรู้อะไรจากการเรียน และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องในบริบทอ่ืนได้อย่างไร ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิค 
กลยุทธ์การสอน เช่น การบรรยาย การใช้สื่อการสอน การพบผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ในการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้  ไม่จ าเป็นต้องเรียนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 
 3. ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดขั้นตอน และวิธีการหาค าตอบ 
ด าเนินการศึกษาค้นคว้ารายบุคคลและรายกลุ่ม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สังเกตปรากฏการณ์  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและตั้งค าถามเพ่ือเป็นประเด็นในการหาค าตอบ ผู้สอนสนับสนุน
และกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้ค าถาม เช่น “จากปรากฏการณ์ที่สังเกตมีประเด็นอะไรที่อยากเรียนรู้”  
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่สังเกต 
ช่วยกันวางแผนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการหาค าตอบ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
ใหม่น าไปสู่การลงข้อสรุป 
 4. สังเคราะห์ความรู้และลงข้อสรุป 
 ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้าหาค าตอบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผล และ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้มา เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การลงข้อสรุป 
 5. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนผ่านการอธิบาย 
 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงผ่านการน าเสนอปากเปล่า การเขียน
ค าอธิบาย เพ่ือสะท้อนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ 
รวมถึงผู้เรียนสามารถน ากระบวนการหาค าตอบ สืบค้นข้อมูลจากกิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ส าหรับการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้ 
 การประเมินผลจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
 การประเมินผลควรแบ่งสัดส่วนเป็นสมรรถนะ เนื้อหา และการประยุกต์ใช้ ให้มีน้ าหนักของ
คะแนนใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญและสอดคล้องในการประยุกต์ใช้เนื้อหาและ
สมรรถนะในบริบทจริง โดยการประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
มีลักษณะส าคัญ ดังนี้  
 1. ผู้สอนเป็นจัดการเรียนรู้และวางแผนการประเมินตามสภาพจริง 
 2. การประเมินผลจะท าการประเมินทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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 3. ผู้สอนประเมินตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของ Anderson et al. (2001) มาใช้ในการ
ประเมินความรู้และกระบวนการคิด ตามมิติความรู้ 4 ประเภท คือ 
  3.1 ความรู้เกี่ยวกับความจริง (Factual knowledge) ความรู้ในสิ่งที่เป็นจริง 
  3.2 ความรู้ เชิงมโนทัศน์ (Conceptual knowledge) สาระส าคัญของเนื้อหาที่
ซับซ้อน แบ่งตามกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ 
  3.3 ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural knowledge) ทักษะความรู้หรือเทคนิค
กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ 
  3.4 ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive knowledge) ความรู้เกี่ยวกับปัญญา
ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถตระหนักถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและความเข้าใจเนื้อหา  
จนสามารถประเมินตนเองว่ามีความสามารถในการค้นคว้าหาค าตอบได้หรือไม่ 
 4. ประเมินตนเองสภาพจริงจากการสะท้อนองค์ความรู้ และกระบวนการคิดของผู้เรียน 
โดยมีผู้สอนท าหน้าที่แนะน าและกระตุ้น  
 
สรุป 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
โดยประเทศฟินแลนด์ ภายใต้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นหา
ค าตอบตามความสนใจโดยใช้สถานการณ์ในโลกแห่งความจริงเป็นประเด็นกระตุ้นการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีลักษณะส าคัญที่เน้นการสอนแบบบูรณาการเป็นองค์รวม 
ใช้ความรู้ข้ามศาสตร์ให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ปัญหาแบบร่วมมือ มีความสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ประโยชน์ และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางในการหาค าตอบได้ตาม
สถานการณ์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเริ่มจากผู้สอนเลือกปรากฏการณ์ที่
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าจะได้ความรู้อะไรจากกิจกรรมการเรียน และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร โดยผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ ก าหนดขั้นตอน และวิธีการหาค าตอบ แล้วน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้องค์
ความรู้ใหม่เพ่ือลงข้อสรุป ทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ผู้สอนจะต้องท าการประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริงอยู่เสมอ ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับความ
จริง สนับสนุนผู้เรียนให้มีโอกาสแสดงความคิดและลงมือปฏิบัติ ในส่วนของผู้เรียนนั้นจะต้องท าหน้าที่
สังเกตปรากฏการณ์ ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วยการตั้งค าถาม ค้นคว้าข้อมูล ลงมือปฏิบัติ และ
น าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล 
 ผู้เขียนหวังว่าบทความวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานจะ
ช่วยให้ผู้สอนสามารถพัฒนาแนวทางการสอน เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถระบุประเด็นปัญหาหรือ
ตั้งค าถามจากปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ รวมถึง
สามารถวางแผนแนวทางการหาค าตอบในบริบทของชีวิตจริง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในมุมมองต่าง ๆ 
และมีความเข้าใจโลกในยุคสมัยใหม่อย่างลึกซึ้ง 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นบทความวิชาการเพื่อน าเสนอมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงพุทธในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1) ด้านการสร้างอัตลักษณ์ 
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ  เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้วยการสร้างจุดเด่น 
ในการท่องเที่ยวตามแนวพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมวัดอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ พัฒนาด้านสถาปัตยกรรม
เพื่อรองรับส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสัปปายะ สะอาด และสงบ  
2) ด้านการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์การในการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ ด้วยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพุทธให้มีศักยภาพเข้มแข็งและได้รับความนิยม
เทียบเท่ากับการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ  และ 3) ด้านสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  
เป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธครบวงจร 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธและการท่องเที่ยวสากลของโลก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
 
 

ค าส าคญั 
 การพัฒนา  การท่องเที่ยว  พระพุทธศาสนา การท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
 

ABSTRACT 
 This article is an academic article to present the viewpoint on Buddhist tourism 
development at present. The objective is to present development in 3 areas: 1) the 
aspect of creating Buddhist tourism identity It is to promote the identity of tourism by 
creating distinctive points of tourism according to Buddhism. Organize activities to 
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attract tourists to visit the temple continuously Develop environmental landscapes to 
be in line with Buddhist tourism. Developing architecture to support the elderly tourists 
and the place of meditation is clean and peaceful. 2 )  On the creation of a Buddhist 
tourism network Is creating a network between organizations for Buddhist tourism By 
driving Buddhist tourism to have a strong potential and is equally popular with other 
types of tourism, and 3)  creating Buddhist tourism innovation Is to bring technology to 
develop a mechanism for managing Buddhist tourism to be more efficient Build and 
develop an information system for integrated Buddhist tourism Develop the capability 
of competing with the Buddhist and international tourism of the world with maximum 
efficiency and benefits 
 
Keywords 
 Development, Tourism, Buddhism, Buddhist Tourism       
 
บทน า 

การท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องมี  
การเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ และก าหนดแนวทางการพัฒนาสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังและสอดคล้องกับพฤติกรรม  
การท่องเที่ยวที่ เปลี่ยนไป ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์จากแนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยว 
ประเทศไทยควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เมื่อภาค
ส่วนต่าง ๆ มีการรับรู้บทบาทของกรมการท่องเที่ยวที่ถูกต้องชัดเจนและกรมการท่องเที่ยวมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีฐานข้อมูลส าคัญในห่วงโซ่อุปทานทางการ
ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวจะมุ่ง  ให้ความส าคัญกับ 1) การด าเนินงานเพื่อขยายเครือข่าย 
(Reconnected) เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 2) การ
เตรียมความพร้อมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง (Tourism-Plus) โดยการจัดท าแผนรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางการท่องเที่ยวอันเกิดจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ของตลาดท่องเที่ยวโลกรวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคต่าง ๆ (Department of Tourism, 2018) 

ในทางพระพุทธศาสนานักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ครั้งโบราณ  
จึงปรากฏหลักฐานที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งร่องรอยเหล่านี้
นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาและเที่ยวชมได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์  โบราณสถาน และวัดทางพุทธ
ศาสนา วัดทางพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทย  คือ วัดพระปฐมเจดีย์ ตามนัก
ประวัติศาสตร์และนักวิชาการศึกษาไว้ว่าในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช  กษัตริย์อินเดีย  
ทรงเลื่อมใสศรัทธาต่อหลักธรรมและทรงส่งพระสมณทูตออกไปประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยังดินแดนต่าง ๆ และเมืองนครปฐมโบราณ ก็เป็นเมืองแห่งแรกเช่นกันที่พระสมณทูตประกาศ
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พระพุทธศาสนา และร่วมกันก่อสร้างองค์พระเจดีย์ที่แห่งนี้ จากนั้นพระพุทธศาสนาก็เผยแผ่ทั่ว
ประเทศไทยและดินแดนสุวรรณภูมิมั่นคงจนถึงปัจจุบัน (Fine Arts Department, 2007) 

ดังนั้นมุมมองการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธนี้ เป็นการน าเสนอแนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่หลากหลายเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ทั้งในด้านศาสนวัตถุ ศาสนาสถาน ศาสนธรรม ศาสนบุคคล และศาสนาพิธี รวมถึง
วิธีการปฏิบัติตนเพื่อด ารงชีวิตผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้ากับ
สถานการณ์ยุคปัจจุบนั 

 
มุมมองส าคัญของการท่องเที่ยว 
 แนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ส าหรับการท่องเที่ยวนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามหรือได้น าเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสวงหาความรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความ
เพลิดเพลินใจและคลายเครียด โดยมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ Gee, Choy and Maskens (1984)  
ให้ความหมายของการเดินทางไว้ว่า การเดินทาง หมายถึง การออกจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่อื่น ๆ 
เช่น การเดินทางออกจากบ้านตามปกติ  และการเดินทางเพื่อไปอาศัยที่อื่น  McIntosh and  
Goeldner (1986) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า หมายถึง  ผลของปรากฏการณ์และ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ ์(การกระท าซึ่งกันและกัน) ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ 
รัฐบาลและชุมชนผู้เป็นเจ้าของบ้าน เป็นการดึงดูดใจและต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอื่น ๆ   
 การท่อง เที่ ยวแห่ งประเทศไทย  ได้ก าหนดลักษณะของนักท่อง เที่ ยว ไว้ดั งนี้   
1. นักท่องเที่ยวภายในประเทศ หมายถึง ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
เดินทางจากที่อยู่ในจังหวัดของตน ไปยังจังหวัดอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางใด ๆ ที่ไม่ใช่
การหารายได้ในสถานที่ที่ไปเยือน และระยะเวลาที่พ านักไม่เกิน 60 วัน  2. นักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ หมายถึง ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและพ านักอยู่ ในการเดินทางครั้ง
หนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 คืน หรือ 24 ชั่วโมง และไม่มากไปกว่า 60 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
เพื่อ 2.1 การติดต่อกิจธุระ แต่ไม่ใช่เพื่อหารายได้ 2.2 การมากับเรือเดินสมุทรที่แวะจอดในท่าเรือ  
2.3 การท่องเที่ยว การพักผ่อน การรักษาสุขภาพ การเยี่ยมญาติมิตร การศึกษา และการดูงาน  
2.4 การร่วมประชุมสัมมนา หรือเป็นตัวแทนสมาคม นักบวช นักกีฬา (Cheekiwong, 2005)   
  ส าหรับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีนักวิชาการหลายท่านดังต่อไปนี้  Cooper & 
Boniface (1998) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ส าคัญที่จะสนองความ  ต้องการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 4 As คือ 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) แหล่งท่องเที่ยวควรมีสิ่ง
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้หรือมีลักษณะชวนใจมี เสน่ห์ เฉพาะตัว  2. การเข้าถึง 
(Accessibility) แหล่งท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจได้มากหากมีความสะดวกในการเข้าถึง  3. สิ่ง
อ านวยความสะดวก (Amenities) แหล่งท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดความ ประทับใจ สุขใจ และซาบซึ้งใน
การเที่ยวชม 4. บริการเสริมที่คนในท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาขึ้นมาเอง (Ancillary Service) แหล่ง 
ท่องเที่ยวควรจัดสรรบริการด้านต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพื่ออ านวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังสถานที่ท่องเที่ยว Collier & Harraway (1997) 
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กล่าวว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ หรือ 3 As ได้แก่  
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ที่เกิดจากสถานที่ (Site) หรือเหตุการณ์ (Event) โดยสถานที่อาจเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมนุษย์สร้ างขึ้นแต่ เหตุการณ์ที่น่ าประทับใ จเกิดจากมนุษย์ เป็นผู้ สร้ างขึ้น  
2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง บริเวณพื้นที่และโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่
สร้างขึ้นรองรับกิจกรรมของผู้มาเยือนและกิจกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ สิ่งอ านวย ความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค  
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยวเพราะจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและ  
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวด้วย 3. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)  
ซึ่งจะต้องมีระบบขนส่ง (Transportation) ประกอบด้วยเส้นทางยานพานะและผู้ประกอบการขนส่ง
เพื่อล าเลียงคนและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง   

 Chuchat (2000) กล่าวว่า การท่องเที่ยวที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นแหล่งท่องเที่ยวจะต้อง 
มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ (3As) ได้แก่ 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งดึงดูดใจเกิดจากสถานที่ 
(Site) และ เหตุ การณ์  (Event) สถานที่ อ าจ เกิ ดจากธรรมชาติ สร้ า งหรื อมนุษย์ ส ร้ า งขึ้ น  
แต่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกิดจากมนุษย์สร้างเพียงอย่างเดียว  2. สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) ความสะดวกสบายที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปถึงสถานที่ ได้อย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น การก่อสร้างปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น ระบบขนส่งระบบ
การสื่อสารระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว   
3. การเข้าไปถึง (Accessibility) การเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบการขนส่ง (Transportation) 
ประกอบด้วย เส้นทางยานพาหนะ สถานี และผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ล าเลียงคนและสิ่งของไปยังจุดมุงหมายปลายทางโดยผ่านเส้นทางหรือท่อล าเลียง 
 ส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น  Singchuwong (2003) ได้ให้ความหมายของการ
พัฒนาการท่องเที่ยว คือ การด าเนินงานพัฒนาสภาพชุมชนด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือโครงสร้างพื้นฐานโดยมีการวางแผนการจัดการจากภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวนั้นจะท าให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งควบคู่ไปกับการรักษา
ทรัพยากรให้คงความดึงดูดใจ ทั้งนี้จ าเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชนและ
เกิดการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม   

ดังนั้นส าหรับแนวคิดการท่องเที่ยวนั้น หมายถึง การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่
หนึ่ง เพื่อท ากิจกรรมที่ส่งเสริมร่างกายและจิตให้ได้รับความสุข เป็นการสร้างความสนุกสนานและ
สร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยอาศัยองค์ประกอบส าคัญหลาย ๆ ประการ  อาทิ สิ่งจูงใจ การเข้าถึง
ข้อมูล และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันน้ีการท่องเที่ยวที่ผ่านกระบวนการพัฒนาปรับ
ให้เข้ากับยุคสมัยแล้วเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
 แนวคิดการท่องเที่ยวในทางพระพุทธศาสนานั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้หลาย
ประการ ซึ่งพระพุทธศาสนานับเป็นศาสนาที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติและเป็นศาสนาที่ชาวไทย
เคารพนับถือสืบมาเป็นเวลานาน Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) (2007) ได้กล่าวถึง 
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ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติว่าเป็นประเพณีที่สืบต่อมาโดยถูกต้องตาม
สมควรแก่เหตุ คือ การที่พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยได้มีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยในทางประวัติศาสตร์ว่าความเป็นมาของชนชาติไทยเกี่ยวเนื่องมาด้วยกันกับความเป็นมา
ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะนับตั้งแต่สมัยที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์อันชัดเจนชาวไทยก็ได้นับ
ถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดมาจนกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นประวัติศาสตร์
ของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา ส่วนในด้านวัฒนธรรมได้กล่าวต่ออีกว่าวิถีชีวิตของคนไทย  
ได้ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน 
จนท าให้เกิดการปรับตัวเข้าหากัน และสนองความต้องการของกันและกัน ตลอดจนผสมคลุกเคล้ากับ
ความเชื่ อถื อและข้อปฏิบัติ สายอื่ น  ๆ  ที่ มี มา ในหมู่ ชนชาวไทย โดยได้แบ่ งความส าคัญ 
ของพระพุทธศาสนา ดังนี้ 1) พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย  
ในจ านวนของประชากรในประเทศไทยกว่า 95% นับถือศาสนาพุทธ 2) พระพุทธศาสนาเป็นแกนน า
และเป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย  เพราะวิถีชีวิตของคนไทยผูกแน่นพระพุทธศาสนา  
ความเชื่อถือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาซึมแทรกผสมผสานอยู่ในแนวความคิดจิตใจและ
กิจกรรมแทบทุกด้านของชีวิตไทยตลอดเวลายาวนาน 3) พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจท าให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่ชนชาวไทย เพราะคนทั้งหลายจะอยู่ร่วมกันได้ดีมีความพร้อมเพรียงต่อเมื่อมีหลัก
ความเชื่อหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันที่เป็นเหมือนสายหรือเชือกที่ร้อย
ประสานกันไว้ 4) พระพุทธศาสนาเป็นหลักการที่ช่วยด ารงรักษาเสรีภาพในการนับถือศาสนา  
ในสังคมไทย ตลอดประวัติศาสตร์ของการนับถือพระพุทธศาสนา เสรีภาพทางศาสนาเป็นสิ่งที่มีมาเอง
เป็นลักษณะของสังคมที่ถ่ายทอดกันมาโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากหลักการของพระพุทธศาสนาที่เชิดชู
เสรีภาพในการใช้ปัญญา โดยไม่มีการบังคับศรัทธา 5) พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทย ดังค า
กล่าวที่ว่า ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ด ารงอยู่คู่เคียงกัน 6) พระพุทธศาสนาเป็นแหล่ง
ส าคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติ เพราะคุณลักษณะที่มีความส าคัญและโดดเด่นในด้านของ
เอกลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจน คือ การมีน้ าใจเมตตาอย่างเป็นสากล ความรู้สึกผ่อนคลาย สบาย ๆ  
เรื่อย ๆ ปลงใจได้ ไม่ชอบความรุนแรงและความรู้จักประสานประโยชน์ 7) พระพุทธศาสนาเป็นมรดก
และเป็นคลังสมบัติอันล้ าค่าของชนชาติไทย  เนื่องจากโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหลาย  
เป็นมรดกและเป็นสมบัติที่ส าคัญยิ่งของชาติ นอกจากเป็นหลักฐานส าหรับการสืบค้นแล้วและยืนยันว่า
ความเป็นมาในประวัติศาสตร์ของชาติแล้ว ยังเป็นความมีค่าอย่างสูงในด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ด้านเศรษฐกิจ 

อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงพุทธในแต่ละนิยามล้วนมีความหมายเพื่อการแสวงหาความรู้ ศึกษาข้อ
ปฏิบัติอันเป็นหลักการในการด ารงชีวิตอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นซึ่งหมายถึงเป็นการ
เดินทางที่ก่อประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่เดินทางและเจ้าของท้องถิ่นผู้ให้การต้อนรับอัน
จะน ามาซึ่งความสงบสุขสันติภาพแก่มวลมนุษย์ทุกหมู่เหล่ามิได้เป็นการเดินทางเพื่อบังเบียดผู้อื่นหรือ
เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเดินทางที่ควบคู่กับการศึกษา
การพัฒนาจิตใจของผู้เดินทางและการปฏิบัติในหนทางที่ถูกต้องเพื่อมนุษย์  หมู่สัตว์และสิ่งแวดล้อม 
อาจกล่าวโดยสรุปว่า การท่องเที่ยวเชิงพุทธ คือ การเดินทางเพื่อการศึกษา พัฒนาจิตใจ และปฏิบัติใน
แนวทางที่ถูกต้องแก่เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในลักษณะก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสิ่ง 
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(Apakaro, 2015) และยังมี Tanguthaisuk (2009) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Meditation 
Tourism) เป็นการเดินทางมาเพื่อศึกษาศาสนาหรือลัทธิต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับการฝึกจิต 
ปฏิบัติธรรม ซึ่งมีทั้งที่อยู่ในศาสนสถาน เช่น วัด ส านักสงฆ ์และที่ใช้รีสอร์ทเป็นสถานที่จัดอบรม 

ส าหรับ Sangchoei (2007) กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงศาสนาหรือเชิงพุทธ  หมายถึง  
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังศาสนสถานหรือสถานที่ที่มีความส าคัญทางศาสนา เพื่อเยี่ยมชมการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ การนมัสการเกจิอาจารย์ รวมไปถึงการท ากิจกรรมด้านศาสนา เช่น การนั่งวิปัสสนา
กรรมฐาน การนั่งสมาธิตามสถานที่ที่จัดไว้ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ประวัติความเป็นมาของศาสนสถานต่าง ๆ พร้อมกับสามารถน าหลักธรรม 
ค าสอน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา  และได้แบ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนา หมายถึง อาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา คือ ที่ประดิษฐานรูปเคารพสถานที่ส าหรับบรรดาศาสนิกชน
มาประชุมกันเพื่อท าพิธีกรรมทางศาสนาตลอดจนที่พ านักของนักบวชตามศาสนานั้น  โดยมีการแบ่ง
พื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ ตามกิจกรรมการใช้ที่แตกต่างกัน ศาสนสถานบางแห่งที่ไม่มีความโดดเด่น
ทางด้านสถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์ก็จะไม่นับรวมเข้าอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ ประเภท
ของศาสนาสถานแบ่งตามแต่ละศาสนา ดังนี้ 1.1) ศาสนสถานของศาสนาพุทธ ได้แก่ วัด เจดีย์  
พระธาตุ ปรางค์ 1.2) ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม ได้แก่ มัสยิดหรือสุเหร่า หมายถึง สถานที่ซึ่ง 
อิสลามิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 1.3) ศาสนสถานของศาสนาคริสต์ ได้แก่ โบสถ์
คริสต์ หมายถึง สถานที่คริสต์ศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีมิสซา 1.4) ศาสน
สถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ โบสถ์พราหมณ์ และศาลเทพเจ้าของพราหมณ์ หมายถึง 
สถานที่ซึ่งศาสนิกชนในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูใช้เป็นที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 2) สถานที่
ท่องเที่ยวประเภทสถานปฏิบัติธรรม หมายถึง สถานที่ส าหรับบ าบัดจิตใจโดยการเข้าฝึกปฏิบัติตนตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การนั่งสมาธ ิและท าวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อฝึกฝนจิตใจให้สงบ 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธนั้น ในส่วนของนักท่องเที่ยวนั้นมิได้เป็น
การมาท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่เท่านั้น แต่เป็นการอนุรักษ์คุณค่าทางศิลปะความเป็นไทยให้คง
อยู่กับพระพุทธศาสนาและเป็นการศึกษาเรียนรู้ด้านกิจกรรม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงพุทธจึงเป็นการพัฒนาจิตใจของนักท่องเที่ยวให้สูงยิ่งขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา คือ พัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้สูงยิ่งขึ้น 
 
มุมมองการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
 ด้านศาสนวัตถุ – ด้านศาสนสถาน 
 ส าหรับศาสนวัตถุในทางพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง วัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพ ได้แก่ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก เป็นต้น ส าหรับศาสนสถาน
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ส านักสงฆ์ วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร เจดีย์ และสถูป 
เป็นต้น เป็นสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พ านักของพระภิกษุ และเป็นอนุสรณ์ให้ระลึก
ถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  แนวทางการ
พัฒนาสถานที่เหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้านตามก าลังของแต่ละวัดที่จะสามารถจัดการบริหาร
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ได้ บางวัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าวัด พัฒนาสิ่งก่อสร้างภายในภูมิทัศน์ 
วัดโบสถ์ วิหาร เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยี โดยการน าข้อมูลการเรียนรู้ประวัติวัด
ผ่านระบบ e-learning เป็นต้น พัฒนาสถาปัตย์ออกแบบให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ ทั้งเด็ก คนชรา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งในการพัฒนาเรื่องศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานนี้ สถาปัตย์บางอย่างก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ บางอย่างควรบูรณปฏิสังขรณ์  
เพิ่ม เสริม เติม แต่ง บูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 ด้านศาสนธรรม 
 ในส่วนของศาสนาธรรมนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่กล่าวได้ว่า  
อกาลิ โกหรื อ เป็นหลั กค าสอนที่ ส ามารถพลวัต เข้ ากับยุ คสมั ย ได้ ตลอดเวลาไม่ ล้ าสมั ย  
ซึ่งพระพุทธศาสนามีคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เด่นชัด มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน นักท่องเที่ยวทุกคนมี
โอกาสในการเรียนรู้หลักธรรมได้ทุกเมื่อทุกเวลา และมีหลักธรรมสากลเดียวกัน  หากจะมีการพัฒนา
ด้านหลักธรรมนั้น ในมุมมองการท่องเที่ยวควรมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเผยแผ่ข้อมูลด้าน
หลักธรรม พัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือ และสื่อต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เช่น มีเว็บไซต์ส าหรับเผยแผ่หลักธรรม  
ที่เข้าถึงข้อมูลง่าย มีแอปพลิเคชัน คิวอาร์โค้ดที่เข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องทันที และมีการน าเสนอ
หลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว หรือสอดคล้องกับการท่องเที่ยว 
แนวพุทธเป็นต้น  
 ด้านศาสนบุคคล 
 ส าหรับมุมมองด้านศาสนบุคคลนั้น ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ผู้แนะน า หรือผู้ประสาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาบุคลากรองค์กรให้ได้รับการ
อบรมเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง ทั้งศักยภาพด้านทักษะ ศักยภาพด้านความรู้  และด้านเจตคติ  
ที่ดีและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้ได้มีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท าให้มีความแตกฉานในด้านภาษา ด้านเนื้อหาข้อมูล 
ด้านหลักธรรม และมีความรู้ความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมของผู้มา
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีเทคนิควิธีการแนะน าข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ย่อมท าให้
ปัจจัยการท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ด้านศาสนพิธี-ศาสนปฏิบัต ิ
 ศาสนพิธีเป็นพิธีกรรมทางศาสนาในการน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาลงสู่การปฏิบัติ
ของศาสนิกชน การปฏิบัติศาสนพิธีที่มีความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีนั้น ๆ  ดังค า
ที่ว่า “พิธีดีเกจิดัง ความขลังย่อมปรากฏ” เกิดการสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจ เพื่อเป็นการธ ารงรักษา
เอกลักษณ์ของชาติและศาสนา การที่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ท าหน้าที่เป็นศาสนพิธีกร
จ าเป็นต้องมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (Department of Religious 
Affairs, Ministry of Culture, 2013) 
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 มุมมองการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านศาสนพิธีและศาสนปฏิบัตินั้น  มุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านพิธีกรรม คือ มีรูปแบบวิธีการที่เป็นรูปธรรม เห็นได้ชัดเจน สามารถน าไปสู่ผลที่
ต้องการและเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดกิจกรรมนั้น ๆ ได้ เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
สถานที่ภายในวัด สามารถร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ทุกเพศ ทุกวัย พิธีกรรมสามารถเป็นสื่อ
น้อมน าให้ผู้มาเที่ยวเกิดศรัทธาเข้าถึงธรรมที่สูงขึ้น เช่น มีการจัดสถานที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
สมาทานศีล 5 อย่างบริบูรณ์ และน้อมน าค าสอนของหลักศีลธรรมกลับไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านได้ 
เป็นต้น 2) พิธีการ เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้ตามล าดับอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบพิธี ควรจะ
ประยุกต์พิธีการให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ 
ตัวอย่างเช่น เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในวัดแล้ว ควรวางแผนจัดกิจกรรมด้วยพิธีการที่ชัดเจน มีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ ตามล าดับ มีการพัฒนาเรื่องแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับล าดับพิธีการ 
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว เป็นต้น อีกทั้งจัดกิจกรรมในพิธีนั้น ๆ ด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย สวยงาม น ามาซึ่งความเชื่อและศรัทธาในการร่วมกิจกรรม ทั้งในส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ผู้พบเห็น 3) พิธีกร เป็นผู้ด าเนินรายการประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้
โดยท าหน้าที่รับผิดชอบในด้านพิธีการ ประสาน ควบคุม และก ากับพิธีการต่าง ๆ  ให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยตามก าหนดการ หากพิธีกรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจในด้าน 
ศาสนพิธีเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมจะท าให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมชมวัดประทับใจ อีกประการหนึ่ง พิธีกร 
เปรียบเหมือนไกด์น าเที่ยวก็ว่าได้ ดังนั้นกระบวนการพัฒนาพิธีกรจึงต้องมีการพัฒนาด้วยการอบรม 
การให้การศึกษา และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในด้านความรู้เรื่องศาสนพิธี ความรู้เรื่อง
ภาษา ความรู้เรื่องศาสนา และเป็นผู้แตกฉานในหลักพุทธธรรม จึงจะท าให้นักท่องเที่ยวผู้ได้พบปะกับ
พิธีกรมีความเช่ือ เกิดศรัทธาและน าหลักความรู้ที่พิธีกรได้แนะน าไปปฏิบัติสืบต่อไป 
 
สรุป 
 จากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าวมาเกี่ยวกับมุมมองการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธนั้น  
ได้สังเคราะห์เป็นมุมมองการพัฒนา 3 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปน้ี  
 ด้านการสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ คือ เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยว สร้างจุดเด่นในการท่องเที่ยวภายในสถานที่ทางพระพุทธศาสนาทั้งจุดเด่นด้านศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน และศาสนธรรม เป็นต้น มีกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมวัดได้อย่างน่าตื่น
ตาตื่นใจ เช่น  มีเกจิดัง มีพระขลัง มีระฆังใหญ่ มีสิ่งจูงใจเลิศ และมีความบรรเจิดของแจก  เป็นต้น  
อีกทั้งการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเชิงพุทธก็เป็นสิ่งส าคัญ โดยการพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้มาเที่ยว มีสถาปัตย์รองรับส าหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ มีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นสัปปายะ สะอาดและสงบ สร้างศูนย์เรียนรู้ 
เชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น พัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ เช่น การเจริญจิตภาวนา การเข้า  
คอร์สอบรมวิปัสสนาทั้งระยะสั้นและระยะยาวส าหรับทุกเพศ ทุกวัย สร้างอัตลักษณ์ด้านการอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว เช่น   
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ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องสุขา ป้ายบอกทาง ที่จอดรถ ห้องสวดมนต์ หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ส าหรับศาสนาอื่น ๆ ที่สนใจในการเรียนรู้พระพุทธศาสนา เป็นต้น 
 ด้านการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
องค์การในการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพุทธให้มีศักยภาพและความนิยม
เทียบเท่ากับการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ทั้งการสร้างเครือข่ายด้านองค์การภายในของพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนร่วมกันและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย ซึ่งการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนี้เป็นการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อให้วัดเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ส่งเสริมองค์การภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการท่องเที่ยวแนวทางพระพุทธศาสนาให้แก่องค์การภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีการด าเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 การสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวทางพระพุทธศาสนา
นั้นควรมีการก าหนดกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ คือ 1) การจัดตั้งและพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์การภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว 
เชิงพุทธซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้าน
การท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมโครงการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ด้านสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นการส่งเสริมพัฒนาระบบกลไกการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยการพัฒนานวัตกรรมระบบสารสนเทศด้าน
การท่องเที่ยว มีระบบข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลภายในสถานที่ท่องเที่ยวได้ง่าย มีการบริหารข้อมูล
ครบวงจร ทั้งข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ข้อมูลการจองที่พักออนไลน์ 
ตลอดจนการสร้างแอพพลิเคชั่นให้นักท่องเที่ยวสามารถประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่งการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธนี้เป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ และการท่องเที่ยวสากลของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุด 
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4. ค าส าคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 4. Keywords 
5. บทน า 5. Introduction 
6. เนื้อหา 6. Content 
7. สรุป 7. Conclusion 
8. เอกสารอ้างอิง 8. References 
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รูปแบบและขนาดตัวอักษร 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร 
 

ส่วนประกอบบทความ 

บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(English Articles)  

Font = TH SarabunPSK 
ขนาด

ตัวอักษร 
Size 

ลักษณะตัวอักษร 
Font Type 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) / Title 18 [CT] ตัวหนา / Bold Font 
ชื่อผู้เขียน / Author 14 [CT] ตัวปกติ / Regular Font 
สถานที่ท างาน และ Email / Affiliations & Email 14 [CT] ตัวปกติ / Regular Font 
บทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [CT] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาบทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 
ค าส าคัญ และ Keywords 16 [LJ] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาค าส าคัญ 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 
หัวข้อหลักต่างๆ ได้แก่ ความส าคัญของปัญหา  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ / Item 

16 [LJ] ตัวหนา / Bold Font 

เนื้อหา / Article 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 
เอกสารอ้างอิง/ References 16 [CT] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาเอกสารอ้างอิง 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 

หมายเหตุ : CT = Centre Text (กึ่งกลาง), LJ = Left Justified (ชิดซ้าย),  
LRJ = Left & Right Justified (กระจายแบบไทย) 
 
การก าหนดรูปแบบบทความวิจัย ส าหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังนี้ 
1.  ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
2.  ตั้งระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)  
3.  แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18, 16 และ 14 (ตามท่ีก าหนดในแบบฟอร์ม) 
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ค าแนะน าผู้เขียน 
1. ชื่อเรื่อง ไม่ยาวเกินไป แต่ครอบคลุมสาระทั้งเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 18 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ตัวหนาและตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
2. ชื่อผู้แต่ง ชื่อ-นามสกุลของผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ตัวธรรมดา โดยพิมพ์
ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง  (ชื่อผู้แต่งไม่ใส่ต าแหน่งทางวิชาการ ยศ ต าแหน่งทหาร 
สถานภาพทางการศึกษา หรือค าน าหน้าชื่อหรือท้ายชื่อ) 
3. สถานที่ท างานและ Email หน่วยงานของผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ตัว
ธรรมดา โดยพิมพ์ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้แต่งให้ใส่ตัวเลขยก (1) ก ากับท้ายนามสกุลผู้แต่ง
และด้านหน้าหน่วยงานหรือต้นสังกัด และ Email ที่สามารถติดต่อได้ ขนาด 14 ตัวธรรมดา โดยพิมพ์
ตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษใต้สถานที่ท างาน 
4. บทคัดย่อ และ Abstract เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่อง กรณีบทความวิจัยภาษาไทย ให้เขียน
บทคัดย่อภาษาไทย แล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และกรณีบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ ให้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาไทย ทั้งนี้ บทคัดย่อ ควรมี
ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัดหรือความยาวระหว่าง 200 ถึง 250 ค า 
 บทคัดย่อภาษาไทย หัวข้อบทคัดย่อขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหา
บทคัดย่อขนาด 16 ตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย) 
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ หัวข้อบทคัดย่อขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหา
บทคัดย่อขนาด 16 ตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย) 
5. ค าส าคัญ ค าส าคัญต่อท้ายบทคัดย่อ และ Keywords ต่อท้าย Abstract ควรมีไม่เกิน 5 ค า 
 ค าส าคัญภาษาไทย หัวข้อค าส าคัญขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เนื้อหาขนาด 16 ตัวธรรมดา เว้นระหว่างค าด้วยเคาะ 1 ครั้ง 
 ค าส าคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) หัวข้อค าส าคัญขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เนื้อหาขนาด 16 ตัวธรรมดา เว้นระหว่างค าด้วย Comma (,)   
6. เนื้อหา ให้จัดพิมพ์ 1 คอลัมน์ เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ตัวธรรมดา บรรทัด
แรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และจัดพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย)  
 หัวข้อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 16 ตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
หัวข้อย่อย ขนาด 16 ตัวหนา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามล าดับหมายเลขต าแหน่ง ให้ 
Tab 0.75 เซนติเมตร จากอักษรตัวแรกของหัวข้อเรื่อง 
7. การจัดรูปภาพต้องพิมพ์รูปภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้รูปภาพให้บอกชื่อของรูปภาพและ
บอกแหล่งที่มาของรูปภาพด้วย 
 รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าทีจ าเป็นเท่านั้น เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้น
ใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพให้จัดวางไว้ชิดริมซ้าย โดยวางไว้ใต้ภาพ ภาษาไทยใช้ค าว่า
ภาพที่ ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Figure ตามด้วยหมายเลขภาพ ห่างจากค าว่าภาพที่ 1 ตัวอักษร ใช้
ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อภาพควรระบุที่มาของภาพ (ถ้ามี) โดย
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ระบุค าว่า ที่มา ให้ตรงกับค าว่าภาพที่ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ ตามด้วยเครื่องหมาย (:) แล้วเว้น 1 
ตัวอักษรตามด้วยแหล่งอ้างอิง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก (L.O. MANO Model) 
ที่มา: Pedler, Burguyne and Boydell (1988) 
 
8. การจัดรูปแบบตาราง ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับเหนือตารางให้เว้น
บรรทัดเหนือชื่อตาราง 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง/หมายเหตุตาราง หรือ ที่มา 1 บรรทัด ชื่อตาราง
ภาษาไทยใช้ค าว่า ตารางที่ ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Table ตามด้วยหมายเลขตารางห่างจากค าว่าตาราง
ที่ 1 ตัวอักษร ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อตารางโดยจัดรูปแบบชิด
ขอบกระดาษด้านซ้าย 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ที่มีต่อการใช้ชุด
    การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
 

ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.09 0.73 มาก 
ด้านจุดประสงค ์ 4.06 0.64 มาก 
ด้านเนื้อหา 3.92 0.77 มาก 
ด้านสื่อ 4.07 0.73 มาก 
ด้านการวัดประเมินผล 4.31 0.64 มาก 
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู ้ 4.60 .56 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.11 .70 มาก 

ตัวอย่าง รูปแบบภาพ 
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ตัวอย่าง รูปแบบตาราง 
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( =4.11)   
9. การจัดรูปแบบสมการ ต้องพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

 
 
 

x2+7x+10   = 0 
10. เอกสารอ้างอิง หัวข้อเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ (References) ขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ รายการอ้างอิงขนาด 16 ตัวธรรมดา ต าแหน่งชื่อผู้แต่งชิดขอบซ้าย การอ้างภาพหรือ
ตารางขอให้ใส่ที่มา เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น) และอ้างอิงเป็นแบบแทรกปนใน
เนื้อหา ( In-Text Citation) และการเขียนเอกสารอ้างอิงขอให้เขียนตามรูปแบบของวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รูปแบบ APA) โดยเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีเป็นอ้างอิงภาษาไทย ให้แปลเป็นอักษรโรมันตัวอ่านภาษาไทย แล้วจึงแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่าง รูปแบบสมการ 
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รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 
 
 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความ
พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารเพ่ือผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับ
อาเซียน ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงก าหนดรูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เขียนตามแบบ 
APA (American Psychological Association) หากรายการอ้างอิงเป็นของคนไทยในเอกสารอ้างอิง
จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และยึดหลักการถอดอักษรไทยเป็นโรมัน ดังนี้ 

1. รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้าง อิงให้ เขียนตามแบบ APA (American Psychological 
Association) 

2. รายการอ้างอิงเป็นของคนไทยในเอกสารอ้างอิงจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดย
จัดเรียงคู่กัน คือ เรียงบรรณานุกรมภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อน และตามด้วยบรรณานุกรมภาษาไทย 
และให้เรียงล าดับโดยยึดตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อน-หลัง 

3. ชื่อเรื่อง (Title) จะต้องท าให้เป็น Thai Romanization (การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน) 
และต้องเป็นภาษาอังกฤษในวงเล็บเหลี่ยม […] 

4. การท าการ Romanization นั้นจะยึดตามหลักสากลโดยใช้เกณฑ์ของ Library of congress 
สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี website : https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html 

5. ส าหรับการเขียน Thai Romanization แนะน าให้ใช้โปรแกรมแปลงสาส์น ที่พัฒนาโดย 
NECTEC http://164.115.23.167/plangsarn/index.php 
 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
การอ้างอิงในเนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้าย

บทความ และห้ามใส่เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และให้ใช้การอ้างอิงตาม
ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยมีรายละเอียดการอ้างอิงดังนี้  

 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ให้ใส่ชื่อสกุลผู้แต่งและปีที่พิมพ์เป็น ค.ศ. (กรณีผู้แต่งเป็นคนไทย 
ระบุเฉพาะนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ และปรับปี พ.ศ. ที่พิมพ์เป็น ค.ศ. ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่าผู้แต่ง
คนดังกล่าวเคยเขียนชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษมาก่อน อนุโลมให้ใช้หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็น
อักษรโรมันแบบถ่ายเสียงตามประกาศราชบัณฑิตยสถานได้) เช่น  

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
กาญจนา แก้วเทพ (2547) พิมพ์เป็น Kaewthep (2004) หรือ  
      (Kaewthep, 2004) หรือ 
      กาญจนา แก้วเทพ (Kaewthep, 2011)  
ผู้แต่งชาวต่างชาติ 
A.A. Berger   พิมพ์เป็น Berger (2011) หรือ 
      (Berger, 2011) 

https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
http://164.115.23.167/plangsarn/index.php
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รายการอ้างอิงที่ปรากฏแทรกอยู่ในเนื้อหาจะต้องน าไปเรียงตามล าดับตัวอักษรนามสกุลของ
ผู้แต่ง พร้อมใส่รายละเอียดของรายการอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง (References) ให้ถูกต้องตามหลักการ
เขียนเอกสารอ้างอิงของวารสาร ในท านองเดียวกันรายการอ้างอิงที่อยู่ในส่วนเอกสารอ้างอิงจะต้องมี
การอ้างอิงไว้ในเนื้อหา ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 แห่งนี้จะต้องมีนามสกุลของผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ต้องตรงกันและ
จ านวนรายการต้องตรงกัน 

1. รายการอ้างอิงมีผู้แต่งคนเดียว ระบุนามสกุลของผู้แต่งตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Kaewthep (2004) พบว่า...  หรือ ... (Kaewthep, 2004) 
ผู้แต่งชาวต่างชาติ 
Berger (2011) กล่าวว่า ... หรือ ... (Berger, 2011) 
 
2. รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 2 คน ระบุนามสกุลของผู้แต่งตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Kaewthep & Bunchua (2004) พบว่า...  หรือ ... (Kaewthep & Bunchua, 2004) 
ผู้แต่งชาวต่างชาติ 
Berger & Vygotsky (2011) กล่าวว่า ... หรือ ... (Berger & Vygotsky, 2011) 
 
3. รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 3-5 คน ระบุนามสกุลของผู้แต่งทุกคนตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 

ส าหรับการกล่าวถึงครั้งต่อมาให้ระบุนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า “et al.” และปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
กล่าวถึงครั้งแรก Holmberg, Orbuch, & Veroff (2004) กล่าวว่า ... 
… (Holmberg, Orbuch, & Veroff, 2004) 
กล่าวถึงครั้งต่อมา Holmberg et al. (2004) กล่าวว่า ...หรือ… (Holmberg et al., 2004) 
 
4. รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 6 คน ขึ้นไป  
ระบุนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า “และคณะ” เมื่อชื่ออยู่ในข้อความ หรือตาม

ด้วยค าว่า “et al.” เมื่ออยู่ในวงเล็บ และตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
(Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. (1999) เสนอว่า ... 
 
5. รายการอ้างอิงมีผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน 
…. (Australian Research Council, 1996) 
กรณีสถาบันหรือหน่วยงานมีอักษรย่อแทนหน่วยงาน ในการอ้างอิงในเนื้อหาครั้งแรกให้ใส่

วงเล็บชื่อย่อ 
หน่วยงานตามด้วยปีที่พิมพ์ การอ้างอิงครั้งต่อมาให้ใช้อักษรย่อตามด้วยปีที่พิมพ์ 
กล่าวถึงครั้งแรก ชื่อเต็มของหน่วยงาน ตามด้วยวงเล็บชื่อย่อ และปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
… (Australian Institute of Health and Welfare [AIHW], 2005) 
กล่าวถึงครั้งต่อมา ชื่อย่อ และปี ค.ศ. ที่พิมพ์ … (AIHW, 2005) 
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6. รายการอ้างอิงมีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ให้ใช้ค าว่า นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อผู้แต่ง  
(Anonymous, 1999) 
 
7. รายการอ้างอิงมีไม่ปรากฏเมืองท่ีพิมพ์หรือส านักพิมพ์หรือปีที่พิมพ์ 
การระบุผู้แต่งให้เป็นไปตามข้อ 1 -5 ส าหรับส่วนที่ไม่ปรากฏให้แทนด้วยค าดังต่อไปนี้ 
รายการอ้างอิงของไทยและของต่างชาติ 
ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ (no place of publication)   ใช้ “n.p.” 
ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ (no place of publisher)   ใช้ “n.p.” 
ไม่ปีที่พิมพ์ (no date)      ใช้ “n.d.” 
Miller (n.d.) พบว่า ... หรือ ... (Miller, n.d.) 
 
8. การอ้างอิงรายการทุติยภูมิหรือการอ้างอิงสองทอด (Secondary Source) 
ระบุนามสกุลของผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์เอกสารต้นฉบับ (cited in นามสกุล, ปีที่พิมพ์ของผู้แต่ง

ทุติยภูมิ) 
Campbell and Stanley (1969 cited in Gay, 1992) พบว่า ... 
(Campbell and Stanley, 1969 cited in Gay, 1992) 
 
9. การอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน 
ระบุรายการอ้างอิงทุกรายการในวงเล็บ ให้เรียงล าดับตามตัวอักษร โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย

อัฒภาค “;” ไม่ต้องเว้นหน้าเครื่องหมายนี้ แต่ให้มีหนึ่งเว้น 1 ตัวอักษรวรรคหลังเครื่องหมาย 
(Kartner, 1973; Kartner & Russel, 1975) 
- กรณีอ้างอิงผู้แต่งมีท้ังคนไทยและชาวต่างชาติ ให้เขียนผู้แต่งที่เป็นคนไทยก่อนและเรียงตาม

ตัวอักษร ตามด้วยผู้แต่งท่ีเป็นชาวต่างชาติเรียงตามตัวอักษร 
(Bunchua, 2004; Holmberg, Orbuch, & Veroff, 2004; Sartre, 1962; Vygotsky, 1978) 
- กรณีอ้างอิงแหล่งที่มามากกว่า 1 ชิ้นของผู้แต่งคนเดียวกันในข้อความเดียวกัน ให้ระบุผู้แต่ง

โดยเรียงตามปีที่พิมพ์จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้ระบุผู้แต่งและปีที่พิมพ์ส าหรับแหล่งที่มาที่ตีพิมพ์ก่อน 
ส่วนแหล่งที่มาถัดไปให้ระบุเพียงแค่ปีที่พิมพ์ คั่นระหว่างแหล่งที่มาด้วยเครื่องหมาย (;) (ผู้แต่ง,/ปีที่
พิมพ์ก่อน;/ปีที่พิมพ์ถัดมา) 

(Wiratchai, 1999; 2002) 
 
10. เอกสารอ้างอิงมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ปีเดียวกัน 
ระบุนามสกุลของผู้แต่งและปี ค.ศ. ที่ พิมพ์ตามด้วยอักษร a, b, c ตามที่ เรียงไว้ ใน

บรรณานุกรม 
Jackson (2009a) ข้อความต่อมา Jackson (2009b) หรือ (Jackson, 2009a, 2009b) 
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รูปแบบบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง 
 

หนังสือ (Book) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่
พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

Author,/A./(Year)./Title of book./ Place:/Publisher. 
ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Place: 
Publisher. 

ผู้แต่ง 1 คน Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The developmental 
of higher psychological process. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

Srisa-ard, B. (2002). ka ̄nwic ̌hai bư ̄angton [Basic research]. 7th 
ed. Bangkok: Suweeriyasan. 

ผู้แต่ง 3-5 คน Holmberg, D., Orbuch, T., & Veroff, J. (2004). Thrice-told 
tales: Married couples tell their stories. Mahwah, 
NJ: Erlbaum. 

 Srisa-ard, B., Saleewong, D., & Kaewthep, K. (2002). 
ka ̄nwic ̌hai bư ̄angton [Basic research]. 7th ed. 
Bangkok: Suweeriyasan. 

ผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป Jackson, M. H., et al. (1991). Environmental Health 
Rrference Book. Oeford: Butterworth-Heineman. 

 Srisa-ard, B. et al.  (2002). ka ̄nwic ̌hai bư ̄angton [Basic 
research]. 7th ed. Bangkok: Suweeriyasan. 

หนังสือที่ผู้แต่งเป็น
หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 Bank of Thailand. (1992). 50 Years of the Bank of Thailand 
1942-1992. Bangkok: Amarin. 

 Office of the Education Council. (2009). ʻe ̄kkasa ̄n prako ̜̄p 
ka ̄nso ̜̄n chut wicha ̄ka ̄n phatthana ̄ khwa ̄mpen khru ̄ 
wicha ̄chi ̄p sarup ka ̄ndamnœ ̄n nga ̄n kao pi ̄ kho ̜̄ng 
kanpatiru ̄ ka ̄nsưksa ̄ ( Pho ̜̄.Sō̜. 2542 - 2551) 
[Operational summary report of 9 years by 
education reform (B.E. 1999-2008)]. 4th ed. Bangkok: 
V.T.C communication. 
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หนังสือแปล 
Book-Translated 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(อักษร
ย่อของชื่อต้น และชื่อสกุลเต็ม, ผู้แปลหรือ Trans.)./สถานที่
พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 Sartre, J.-P. (1962). Imagination: A psychological critique 
(F. Williams, Trans.). Ann Arbor, MI: University of 
Michigan Press. 

 Wongwanich, S. (2007). ka ̄npramœ ̄nphon ka ̄n ri ̄anru ̄ næ ̄o 
mai [New assessment of learning]. (P. Sinlarat, 
Trans.) Bangkok: Chulalongkorn University Printing 
House. 

หนังสือที่มีบรรณาธิการ 
ผู้เรียบเรียง ผู้รวบรวม 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(Ed.)./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./
สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 Kasdorf, W. E. (Ed.). (2003). The Columbia guide to digital 
publishing. New York: Columbia  University Press. 

 Sinlarat, P. (Ed.). (2010b). CCPR kro ̜̄p khit mai tha ̄ngka ̄n 
sưksa ̄ [CCPR new educational framework for 
implementing]. Bangkok: Chulalongkorn University 
Printing House. 

บทหนึ่งในหนังสือที่มี
บรรณาธิการ 
Chapter in A Book 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทในหนังสือ./
In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed.),/ชื่อหนังสือ/(pp./เลขหน้า)./สถานที่
พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

Author. (Year). Romanized Title of chapter [Translated Title 
of chapter]. In Editor (Ed.), Romanized Title of 
book [Translated Title of book] (Page). Place: 
Publisher. 

 Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of 
subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen (Ed.), 
The science of subjective well-being (pp. 17-43). 
New York: Guildford Press. 

 Chatuthai, N. (2006). ʻOdo ̜̄no ̄ kap ʻutsāhakam 
watthanatham: Ko ̜̄rani ̄ sưksa ̄ phlēng samainiyom 
[Adorno and cultural industry: The case study of 
popular music]. In T. Senakham (Ed.), Līeo na ̄ læ ̄ 
lang watthanatham po ̜̄p [The review of popular 
music] (pp. 81-126). Bangkok: OS Printing House. 
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วารสาร (Journal Article) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อ
วารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่),/เลขหน้า. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title of article [Translated Title of 
article]. Title of Journal. volume(issue), page-numbers. 

 Apulu, I., Latham, A., & Moreton, R. (2011). Factors affecting 
the effective utilization and adoption of 
sophisticated ICT solutions: Case studies of SMEs in 
Lagos, Nigeria. Journal of Systems and Information 
Technology. 13(2), 25-143. 

 Siriphantana, C. & Uamcharoen, S. (2016). ka ̄nphatthanā 
prōkræ ̄m do ̄i chai chumchon pen tha ̄n nai kān ri ̄anru ̄ 
khati chon witthaya ̄ radap ʻudomsưksa ̄ [The 
development of community - based programe on 
thai folklore in higher education]. Silpakorn 
Educational Research Journal. 8(1), 228-238. 

บทความในวารสารที่ได้จากอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบ 
General Format 

ชื่อ/นามสกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่)./
เลขหน้า./สืบค้นจาก Retrieved from /ชื่อเว็บไซต์ URL. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title of article [Translated Title of 
article]. Title of Journal. volume(issue), page-
numbers. Retrieved from URL. 

 Apulu, I., Latham, A., & Moreton, R. (2011). Factors affecting 
the effective utilization and adoption of 
sophisticated ICT solutions: Case studies of SMEs in 
Lagos, Nigeria. Journal of Systems and Information 
Technology. 13(2), 25-143. Retrieved from 
http://www.in.architextruez.net 

 Siriphantana, C. & Uamcharoen, S. (2016). ka ̄nphatthanā 
prōkræ ̄m do ̄i chai chumchon pen tha ̄n nai kān ri ̄anru ̄ 
khati chon witthaya ̄ radap ʻudomsưksa ̄ [The 
development of community - based programe on 
thai folklore in higher education]. Silpakorn 
Educational Research Journal. 8(1), 228-238. 
Retrieved from http://www.in.architextruez.net 

http://www.in.architextruez.net/
http://www.in.architextruez.net/
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บทความในหนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปี,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./
ชื่อหนังสือพิมพ์./เลขหน้า. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year, Month Date). Romanized Title of article 
[Translated Title of article]. Title of Newspaper. 
page-numbers. 

 Nagourney, E. (2003, October 28). Impatience, at your own 
risk. The New York Times. F6. 

 Vanijaka, V. (2010, March 28). chai chana lekno ̜̄i samrap 
khon sư̄a dæ ̄ng [A small victory for the red shirts]. 
Bangkok Post. p. A1. 

วิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertations and Master’s Theses) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์หรือ
ดุษฎีนิพนธ์./Master’s thesis หรือ Doctoral 
dissertation./สถาบันการศึกษา. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title of dissertation [Translated 
Title of dissertation]. Doctoral dissertation or 
Master's thesis. University. 

 Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and 
mistaken identity: When a 7 witness misidentifies 
a familiar but innocent person from a lineup. 
Doctoral dissertation. Cornell University. 

 Rojsangrat, P. (2016). ka ̄nphatthana ̄ ru ̄pbæ ̄p ka ̄nsō̜n do ̄i 
chai ka ̄n khit chœ ̄ng ʻo ̜̄k bæ ̄p pen tha ̄n phư ̄a 
sa ̄ngsan phonnga ̄ nathi ̄ pra ̄kot ʻattalak Thai 
samrap nisit naksưksa ̄ radap parinya ̄ bandit 
[Development of an instructional model using 
design thinking to create thai products identity for 
undergraduate students]. Doctoral dissertation. 
Chulalongkorn University. 
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เอกสารประชุมวิชาการ (Conference paper as part of a book in proceedings) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่องาน
ประชุม./(หน้า)./สถานที่พิมพ์:/หน่วยงานที่จัด. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title of paper [Translated Title of 
paper]. Romanized Title of conference [Translated 
Title of conference] (Pages). Place: publisher. 

 Muelbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and 
consumer expenditure. In Housing and consumer 
behavior. (pp. 1-10). Kansas City, WY: Federal 
Reserve Bank of Kansas City. 

 Chamniandamrongkarn, S., & Sumritdejkhajon, K. (2015). 
Samatcha ̄ sukkhaphāp hæ ̄ng cha ̄t : khā ( mai ) 
khlư ̄an samkhan kwā kha ̄ khưn [National health 
assembly:One (not) important than moving up]. In 
Nga ̄n prachum wicha ̄ka ̄n rư ̄ang padiru ̄p rabop 
sukkhapha ̄p læ chi ̄wit padirūp c ̌hitsamnưk 
pracha ̄thipatai nai ʻo ̄ka ̄t kao pi ̄samnaknga ̄n Khana 
Kammaka ̄n sukkhapha ̄p hæ ̄ng cha ̄t [A meeting of 
the enlightenment and health system reforms in a 
nine-year of The National Health Commission office] 
(pp. 245-313). Nonthaburi: The National Health 
Commission Office. 

สื่อโสตทัศน์ ประเภท วีดิทัศน์ เทป ซีดี-รอม แผ่นดิสก์ 
รูปแบบ 
General Format 

ผู้แต่งหรือผู้ผลิตหรือผู้บรรยายหรือผู้ขับร้อง (ถ้ามี)./(ปีที่ผลิต).//ชื่อ
เรื่อง//[ประเภทของวัสดุ].//สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต.  

ชื่อผู้จัดท า./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง./[ระบุลักษณะของสื่อ]./สถานที่ผลิต:/
หน่วยงานที่เผยแพร่. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. [CD or 
Cassette Recording or DVD or Computer File]. Place: 
publisher. 

 Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, continuity, 
and changes of adult life (Cassette Recording No. 
207-433-88A-B). Washington, DC: American 
Psychological Association. 
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 Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. On Watershed 
[CD]. New York, NY: Nonesuch Records. 

 Tourism Authority of Thailand. (2015). ka ̄ntho ̜̄ngthi ̄eo 
chœ ̄ng Niwe ̄t [Eco-tourism]. [CD]. Bangkok: Tourism 
Authority of Thailand.  

 
อินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์ (Website) 

รูปแบบ 
General Format 

ผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อบทความ./สืบค้นจาก Retrieved from /URL ของ
เว็บไซต์ 
 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. 
Retrieved from URL 

 Thakur, N. (2003). The Architextrual Knowledge Systems. 
Retrieved from http://www.in.architextruez.net 

 Bluemoon. (2010). bæ ̄p mai khui kap klum phư ̄an dainga ̄ 
yok wa ̄ doe ̄m [New group chat with new friends 
more easily than ever]. Retrieved from 
http://faceblog.in.th/2010/10/facebook-group-
people/ 
การสัมภาษณ์ (Interview) 

รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้นของผู้ให้สัมภาษณ์./(ปีที่ให้
สัมภาษณ์,เดือน/วันที่)./Interview/by/ชื่อผู้สัมภาษณ์ [Tape 
recording]./หน่วยงาน:/สถานที่พิมพ์. 

 Cartwright, J. (1996, November 8). Interview by P. 
Chotsawad [Tape recording]. Magic Lamp Company, 
New York: Nonesuch Records. 

  
 

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทรรศนะและข้อคิดเห็นในบทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิด
ของผู้ จั ดท า จึ งมิ ใ ช่ ความรับผิ ดชอบของบัณฑิตวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏว ไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธ์ิ การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

http://www.in.architextruez.net/


 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ชือ่-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาไทย3 
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ชื่อ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัภาษาอังกฤษ2,  and ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3 

 
เว้น 1 บรรทัด 

1 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
2 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
3 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ.......สาขาวิชาภาษาอังกฤษ............ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ..........จังหวัดภาษาอังกฤษ............... 
2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ.......สาขาวิชาภาษาอังกฤษ............ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ..........จังหวัดภาษาอังกฤษ............... 
3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ.......สาขาวิชาภาษาอังกฤษ............ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ..........จังหวัดภาษาอังกฤษ............... 

Email : …………………………………………………….. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
เว้น 1 บรรทัด 

บทคัดย่อ 
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 

ค าส าคญั 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 

ABSTRACT 
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 

Keywords 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

(ขนาด 18 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขยีนผลงานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 
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ความส าคัญของปัญหา 
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ผลการวิจัย 
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 

References 
................(ขนาดตัวอักษร 16)................................................................................................ 

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

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ 
(Publication Ethics) 

 
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร 

1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ตนรับผิดชอบ และต้องคัดเลือก
บทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความส าคัญ 
ความใหม่ ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย  ความน่าเชื่อถือ และความชัดเจนของบทความ 
ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายของวารสารเป็นส าคัญ  

2. บรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอ่ืน ๆ ที่
ไม่เก่ียวข้องในช่วงเวลาของการประเมินบทความ 

3. บรรณาธิการจะต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อ่ืนมาแล้ว โดยต้องมีการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานผู้อ่ืน (Plagiarism) อย่างจริงจัง เพ่ือให้แน่ใจว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืน และหากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน จะต้องหยุดกระบวนการประเมิน 
และติดต่อผู้เขียนบทความหลักทันที เพ่ือขอค าชี้แจง เพ่ือประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” 
การตีพิมพ์บทความนั้น ๆ 

4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ และผู้ประเมินบทความ 
5. บรรณาธิการต้องไม่น าข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง 
6. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอ่ืนโดยมิชอบ หรือมีการปลอม

แปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ บรรณาธิการสามารถ
ด าเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน   ซึ่งถือเป็นสิทธิและความ
รับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ 

7. บรรณาธิการไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ไปแล้ว 
ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดข้ึนในระหว่างการส่งบทความเพ่ือรับการพิจารณา 

8. บรรณาธิการควรจัดพิมพ์ค าแนะน าแก่ผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ และควรปรับปรุง
ค าแนะน าให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

9. บรรณาธิการควรท าให้เกิดความมั่นใจว่ารายละเอียดทุกส่วนในบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
ต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมที่ได้รับการยอมรับ 

 
บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ 

1. ผู้เขียนบทความจะต้องรับรองว่าบทความไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากวารสารอ่ืน  

2. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน 
3. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับแก้ไขบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสาร 
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4. ผู้เขียนบทความที่มีชื่อในบทความจะต้องเป็นผู้มีส่วนในการจัดท าบทความหรือมีส่วนในการ
ด าเนินการวิจัย 

5. ผู้เขียนบทความจะต้องอ้างอิงผลงาน ภาพ หรือตาราง หากมีการน ามาใช้ในบทความของตนเอง 
โดยให้ระบุ “ที่มา” เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น) 

6. ผู้เขียนจะตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา และ
ไม่น าเอกสารที่ไม่ได้อ้างอิงในเนื้อหามาใส่ไว้ในรายการเอกสารอ้างอิง และควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่
จ าเป็นอย่างเหมาะสม  

7. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับแก้ไขบทความตามผลประเมินจากผู้ประเมินบทความและกอง
บรรณาธิการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

8. ผู้เขียนบทความจะต้องระบุชื่อแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัย (ถ้ามี ) และจะต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี) 

9. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่
สอดคล้องกับข้อสรุป 

 
บทบาทและหน้าที่ของผูป้ระเมินบทความ 

1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพ่ือพิจารณาแก่
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 

2. ผู้ประเมินบทความต้องตรวจสอบก่อนว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบทความที่ประเมิน
หรือไม่ หากพบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนที่ท าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธ
การประเมินบทความนั้น ๆ 

3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณา
ความส าคัญของเนื้อหาในบทความที่มีต่อสาขาวิชานั้น ๆ คุณภาพของการวิเคราะห์ และความ
เข้มข้นของผลงาน  หรือระบุผลงานวิจัยที่ส าคัญ ๆ และสอดคล้องกับบทความที่ก าลังประเมิน แต่
ผู้เขียนบทความไม่ได้อ้างถึง เข้าไปในการประเมินบทความด้วย  ผู้ประเมินไม่ควรใช้ความคิดเห็น
ส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ 

4. ผู้ประเมินบทความต้องไม่น าข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง 
5. เมื่อผู้ประเมินบทความพบว่า มีส่วนใดของบทความ ที่มีความเหมือนกัน หรือซ้ าซ้อนกับผลงานชิ้น

อ่ืนๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดรูปแบบและจัดส่งโรงพิมพ์ 

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเนือ้หาและพิจารณา
เสนอผูท้รงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผูเ้ขียนปรับแก้ 

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วัน) 

ตรวจบทความที่ไดร้ับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

เผยแพร่วารสาร 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนนิงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณา
อ่านบทความ (ใหเ้วลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 


